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การศึกษาระดับความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว 

ลินดาวรรณ  ทะสะระ 

บทคัดยอ 

  การศึกษาครั้ งนี้  มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอ             

การใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว 2) เพ่ือนําผลการศึกษาท่ีไดไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา 

ปรับปรุงการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยทําการศึกษา       

4 ดาน ไดแก ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ดานการรับรูขาวสาร และ

ดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ กลุมตัวอยางที่ศึกษาคือสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว 

จํานวนสมาชิกที่ศึกษาทั้งหมด 360 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่ผูศึกษาสรางขึ้นเอง และ   

นําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยหาคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย  (�̅�𝑥 ) 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และขอมูลเชิงคุณภาพ ใชการวิเคราะหโดยจําแนกขอมูลและ

เปรียบเทียบขอมูล  

  ผลการศึกษา พบวา ระดับความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจ

สงเคราะห กรมปศุสัตว สรุปผลไดดังนี้ 

  1. ปจจัยสวนบุคคล สมาชิกสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 196 คน คิดเปนรอยละ 54.4 มีอายุ 

40-49 ป จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 30.3 สวนใหญเปนขาราชการ จํานวน 213 คน คิดเปนรอยละ 59.2 

สังกัดหนวยงานอ่ืน ๆ จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 25.8 

  2. สมาชิกมีความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว              

ในภาพรวม อยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.83) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก            

ท้ัง 4 ดาน เรียงลําดับ ดังนี้ 

   อันดับท่ี 1 ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี (�̅�𝑥 = 3.99) พบวา ระดับความพึงพอใจของ

สมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.99)              

เม่ือจําแนกเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยขอท่ีสมาชิกมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ การตอนรับ

ดวยความยิ้มแยม แจมใส สุภาพ เปนมิตร (�̅�𝑥 = 4.15) รองลงมาคือ ไดรับบริการถูกตอง ครบถวน ตรงตามความ

ตองการ (�̅�𝑥 = 4.02) และมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ กฎ ระเบียบ อยางถูกตองและแมนยํา (�̅�𝑥 = 3.96) 

ตามลําดับ สวนขอท่ีมีระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ชี้แจง ใหคําแนะนําและตอบปญหาขอซักถามอยาง

ชัดเจน (�̅�𝑥 = 3.82) 

   อันดับท่ี 2 ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ( �̅�𝑥 = 3.86) พบวา ระดับความ           

พึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว โดยภาพรวมอยูในระดับมาก             

(�̅�𝑥 = 3.86) เม่ือจําแนกเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยขอท่ีสมาชิกมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ       

มีอุปกรณ เครื่องมือการทํางานท่ีทันสมัยทําใหไดรับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว (�̅�𝑥 = 4.06) รองลงมา คือ   
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มีเอกสาร/แผนพับแนะนําขอมูลแกผูมารับบริการ (�̅�𝑥 = 4.00) และการไดรับเงินสงเคราะหศพ ภายใน 10 วัน 

นับแตวันท่ีการฌาปนกิจสงเคราะหไดรับคําขอรับเงินสงเคราะหและเอกสารหลักฐานถูกตอง ครบถวน มีความ

เหมาะสม (�̅�𝑥 = 3.82) ตามลําดับ สวนขอท่ีมีระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ มีการเผยแพรข้ันตอนในการขอรับ

บริการท่ีชัดเจนเขาใจงาย (�̅�𝑥 = 3.56) 

   อันดับท่ี 3 ดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ (�̅�𝑥 = 3.81) พบวา ระดับความพึงพอใจ                 

ของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.64)               

เม่ือจําแนกเปนรายขอ พบวา ทุกขอ อยูในระดับมาก โดยขอท่ีสมาชิกมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ขาวสารท่ี

ไดรับทําใหมีความเขาใจเก่ียวกับระเบียบฌาปนกิจท่ีถูกตอง (�̅�𝑥 = 3.69) รองลงมาคือ ชองทางการใหบริการ      

มีความเหมาะสมเขาถึงงาย (�̅�𝑥 = 3.64) สวนขอท่ีมีระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุดคือ ไดรับทราบความเคลื่อนไหว           

การฌาปนกิจท่ีเปนปจจุบัน (�̅�𝑥 = 3.59) 

   อันดับท่ี 4 ดานการรับรูขอมูลขาวสาร (�̅�𝑥 =  3.64) พบวา ระดับความพึงพอใจของสมาชิกท่ี

มีตอการใหบริการการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.81) เม่ือจําแนก

เปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยขอท่ีสมาชิกมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ทานคิดวาการชําระเงิน

คาสงเคราะหศพ  ศพละ 20 บาท มีความเหมาะสม (�̅�𝑥 = 4.08) รองลงมา คือ วิธีการชําระเงินสงเคราะหศพมี

ความเหมาะสมสําหรับทาน (�̅�𝑥 = 3.85) สวนขอท่ีมีระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ทานมีความพอใจในการ

ไดรับใบเสร็จรับเงินและประกาศเรื่องสมาชิกถึงแกกรรมเพียงใด (�̅�𝑥 = 3.49) 

3. ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปได ดังนี้ 

   3.1 สมาชิก ท่ี มี เพศแตกตางกัน  มีความพึงพอใจของสมาชิกท่ี มีตอการใหบริการ 

การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว ไมแตกตางกัน  

   3.2  สมาชิก ท่ี มีอายุแตกตางกัน  มีความพึงพอใจของสมาชิก ท่ีมีตอการใหบริการ 

การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว ท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยภาพรวม พบวา 

สมาชิกท่ีมีอายุต่ํากวา 40 ป มีคาเฉลี่ยท่ีแตกตางกับอายุ 40-49 ป อายุ 50-59 ป และอายุ 60 ปข้ึนไป สวนดาน

การใหบริการของเจาหนาท่ี พบวา สมาชิกท่ีมีอายุต่ํากวา 40 ป มีคาเฉลี่ย แตกตางกับอายุ 40-49 ป และอายุ 

50-59 ป และดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ พบวา สมาชิกท่ีมีอายุต่ํากวา 40 ป มีคาเฉลี่ยท่ีแตกตาง กับ

อายุ 40-49 ป อายุ 50-59 ป อายุ 60 ปข้ึนไป และสมาชิกท่ีมีอายุ 40-49 ป และอายุ 50-59 ป มีคาเฉลี่ยท่ี

แตกตางกันกับสมาชิกท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

   3.3 สมาชิกท่ีมีสถานภาพแตกตางกันมีความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ         

การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว ท่ีแตกตางกัน โดยภาพรวม พบวา พนักงานราชการแตกตางกับลูกจาง

บําเหน็จรายเดือน สําหรับดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ พบวา ลูกจางบําเหน็จรายเดือนแตกตางกันกับ 

ขาราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางประจําแตกตางกับขาราชการบํานาญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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   3.4 สมาชิกท่ีสังกัดหนวยงานท่ีแตกตางกันมีความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ           

การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว ท่ีแตกตางกัน โดยภาพรวม สมาชิกท่ีสังกัด กอง สํานัก หรือหนวยงาน

เทียบเทาแตกตางกับสมาชิกท่ีสังกัดหนวยงานอ่ืน ๆ (บํานาญ / บําเหน็จรายเดือน / คูสมรส และขาราชการ 

ท่ีโอนไปสังกัดหนวยงานอ่ืน) และดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ พบวา สมาชิกท่ีสังกัดหนวยงานอ่ืน ๆ 

(บํานาญ / บําเหน็จรายเดือน / คูสมรส และขาราชการท่ีโอนไปสังกัดหนวยงานอ่ืน) แตกตางกับสังกัดหนวยงาน 

กอง สํานัก หรือหนวยงานเทียบเทา สังกัดสํานักงานปศุสัตวเขต สังกัดสํานักงานปศุสัตวจังหวัด และสังกัด 

ศูนย / สถาน ีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

     3.5 ชองทางการรับบริการท่ีแตกตางกัน โดยภาพรวม มีความพึงพอใจแตกตางกันโดยสมาชิกท่ี

ติดตอดวยตนเองแตกตางกับ ติดตอทาง Application Line และดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ สมาชิกท่ี

ติดตอดวยตนเองแตกตางกับสมาชิกท่ีติดตอทางจดหมาย และติดตอทาง Application Line อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 

  สรุปผลการศึกษาชี้ใหเห็นวา ระดับความพึงพอใจท่ีสมาชิกมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจ

สงเคราะห กรมปศุสัตว อยูในระดับมาก หมายถึงวาการฌาปนกิจสงเคราะหไดดําเนินการใหบริการไดอยาง

ประสิทธิภาพอยูแลวขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการใหบริการจึงเห็นควรใหรักษามาตรฐานและการพัฒนา

ประสิทธิภาพการบริการใหดีมากยิ่งข้ึนจากการศึกษาไดพบปญหาซ่ึงจะตองแกไขปรับปรุง ไดแก ดานการรับรู

ขอมูลขาวสารควรเพ่ิมการประชาสัมพันธในเชิงรุกใหมากข้ึน และการไดรับใบเสร็จรับเงินลาชา จําเปนจะตองมี

การประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือแกไขปญหาดังกลาวและควรมีการศึกษาระดับ ความพึงพอใจท่ีมีตอ

การใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห ในทุก ๆ ป เพ่ือนําผลการศึกษามาใชในการวางแผนปรับปรุงแกปญหาอัน

จะเปนสวนสําคัญในการพัฒนาการบริการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

การศึกษาระดับความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห         

กรมปศุสัตว ครั้งนี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณาและความชวยเหลือจาก รองศาสตราจารย ดร.สถิตย นิยมญาติ             

รองอธิการบดี ฝายวิจัยและบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผู ซ่ึงใหความรูดานการวิเคราะห            

ใหคําปรึกษา คําแนะนํา ตรวจสอบแกไขตลอดจนชี้แนะแนวทางอันเปนประโยชนตอการดําเนินการจนกระท่ัง

สําเร็จลุลวงไปดวยดี ผูศึกษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีนี้ 

นอกจากนี้ ผูศึกษาขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญทุก ๆ ทาน ท่ีไดใหความอนุเคราะหในการตรวจสอบ

เครื่องมือสําหรับใชในการดําเนินการ รวมท้ังสมาชิกทุกทานท่ีเปนกลุมตัวอยาง และใหความรวมมือในการตอบ

แบบสอบถามใหขอมูลและขอเสนอแนะอันเปนประโยชนสําหรับการประเมินในครั้งนี้เปนอยางดีตลอดจน            

เพ่ือนรวมงานทุก ๆ ทานท่ีใหความชวยเหลือในการคนหาเอกสาร และรวบรวมขอมูลสําหรับการประเมิน 

ขอขอบคุณทานผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ีและหัวหนากลุมสวัสดิการและเจาหนาท่ีสัมพันธ 

ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาโดยตรงท่ีใหการสนับสนุนและเปดโอกาสใหผูศึกษาไดดําเนินการในครั้งนี้ตลอดจน

คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการกองการเจาหนาท่ี ท่ีใหคําปรึกษาใหคําชี้แนะในสวนท่ีไมสมบูรณจนสําเร็จ

ลุลวงดวยดี ผูศึกษาหวังวาผลจากการศึกษาคงจะเปนประโยชนสําหรับหนวยงาน ตลอดจนผูท่ีสนใจจะศึกษา

รายละเอียดเก่ียวกับการความพึงพอใจอ่ืน ๆ ของกรมปศุสัตวหรืออาจจะนําผลการประเมินไปใชเปนแบบอยางใน

การปรับปรุงแกไขในการใหบริการในหนวยงานของกรมปศุสัตวไดตอไป 

 

 ลินดาวรรณ  ทะสะระ 

 มิถุนายน 2564 

 

 

 

 

 

 



ค 
 

สารบัญ 

         หนา 

 

บทคัดยอ            ก 

กิตติกรรมประกาศ              ข 

สารบัญ                ค 

สารบัญตาราง                ง 

บทท่ี 1 บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา             1 

วัตถุประสงคของการศึกษา             3 

สมมติฐานในการศึกษา         3 

ขอบเขตในการศึกษา              4 

กรอบแนวคิดในการศึกษา              4 

นิยามศัพทเฉพาะ                 5

 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ                  6    

บทท่ี 2 ระเบียบ กฎหมาย และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ       7 

ความหมายความพึงพอใจ              7 

ความสําคัญของความพึงพอใจ           9 

องคประกอบของความพึงพอใจ        10 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการบริการ           12

แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจตอการใหบริการ          21 

การฌาปนกิจสงเคราะหกรมปศุสัตว           22 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ             30 

บทท่ี 3 วิธีการศึกษา 

ประชากร และกลุมตัวอยาง            31 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา             32 

การทดสอบเครื่องมือ             33 

การเก็บรวบรวมขอมูล             33 

การวิเคราะหขอมูล         34 

 

 



ค 
 

สารบัญ (ตอ) 
     หนา 

 

บทท่ี 4 ผลการศึกษา 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของสมาชิก การฌาปนกิจสงเคราะห               37   

           กรมปศุสัตว 

    ตอนท่ี 2 วิเคราะหระดับความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ      39 

           การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว 

ตอนท่ี 3 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ      43 

   การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว ท่ีมีปจจัยสวนบุคคล 

 และชองทางการรับบริการ (การติดตอขอรับบริการ) ท่ีแตกตางกัน 

 ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห       63 

   กรมปศุสัตว ท่ีมีตอการใหบริการการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว   

บทท่ี 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา                      65 

อภิปรายผล                  67 

ขอเสนอแนะ                  68 

บรรณานุกรม                         69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ภาคผนวก                  

ภาคผนวก ก ระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการฌาปนกิจสงเคราะหกรมปศุสัตว      75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                 พ.ศ.2549 

ภาคผนวก ข การหาคุณภาพของเครื่องมือ , แบบสอบถาม        82 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ง 
 

สารบัญตาราง 
    หนา 

 

ตารางท่ี 1 จํานวน รอยละ ของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว    37 

   จําแนกตามปจจัยสวนบุคล                   

ตารางท่ี 2  ตารางท่ี 2 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   39 

    ของระดับความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ   

    การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว โดยภาพรวมและรายดาน  

ตารางท่ี 3  ตารางท่ี 3 จํานวน รอยละ และคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของสมาชิก  40 

    ท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจ สงเคราะห กรมปศุสัตว  

    ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี จําแนกเปนรายขอ 

ตารางท่ี 4 จํานวน รอยละ และคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ 41                      

       การฌาปนกิจ สงเคราะห กรมปศุสัตว ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ  

   จําแนกเปนรายขอ                           

ตารางท่ี 5 จํานวน รอยละ และคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ 42                

       การฌาปนกิจ สงเคราะห กรมปศุสัตว ดานการรับรูขอมูลขาวสาร 

   จําแนกเปนรายขอ 

ตารางท่ี 6 จํานวน รอยละ และคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ  42                

       การฌาปนกิจ สงเคราะห กรมปศุสัตว ดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ 

   จําแนกเปนรายขอ 

ตารางท่ี 7 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ  43 

   การฌาปนกิจ สงเคราะห กรมปศุสัตว จําแนกตามตัวแปรเพศ  

ตารางท่ี 8 คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ 44 

             การฌาปนกิจ สงเคราะห กรมปศุสัตว จําแนกตามตัวแปรอายุ 

ตารางท่ี 9 การวิเคราะหคาความแปรปรวนระหวางกลุมโดยใช Levene ‘s test  45 

             จําแนกตามตัวแปรอายุ  

ตารางท่ี 10 การวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตาง    46 

     จําแนกตามตัวแปรอายุ                

ตารางท่ี 11 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคู จําแนกตามตัวแปรอายุ โดยภาพรวม 46 

ตารางท่ี 12 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคู จําแนกตามตัวแปรอายุ  47 

     ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 

 



ง 
 

สารบัญตาราง (ตอ) 
หนา 

 

ตารางท่ี 13 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคู จําแนกตามตัวแปรอายุ   47 

     ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 

ตารางท่ี 14 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ 48  

           การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว จําแนกตามตัวแปรสถานภาพ 

ตารางท่ี 15 การตรวจสอบคาความแปรปรวนระหวางกลุมโดยใช Levene ‘s test   50 

     จําแนกตามตัวแปรสถานภาพ 

ตารางท่ี 16 การวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตาง   51 

     จําแนกตามตัวแปรสถานภาพ    

ตารางท่ี 17  การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคู จําแนกตามตัวแปรสถานภาพ  51 

      โดยภาพรวม    

ตารางท่ี 18  การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคู จําแนกตามตัวแปรสถานภาพ  52 

            ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ      

ตารางท่ี 19  การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคู จําแนกตามตัวแปรสถานภาพ  53 

      ดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ        

ตารางท่ี 20 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ  54 

     การฌาปนกิจ สงเคราะห กรมปศุสัตว จําแนกตามตัวแปรหนวยงาน   

ตารางท่ี 21 การตรวจสอบคาความแปรปรวนระหวางกลุมโดยใช Levene ‘s test  56 

     จําแนกตามตัวแปรหนวยงาน       

ตารางท่ี 22 การวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตาง   57 

     จําแนกตามตัวแปรหนวยงาน        

ตารางท่ี 23 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคู จําแนกตามตัวแปรหนวยงาน  57 

     ในภาพรวม 

ตารางท่ี 24 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคู จําแนกตามตัวแปรหนวยงาน  58  

     ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 

ตารางท่ี 25 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ 59 

     การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว จําแนกตามตัวแปรการติดตอขอรับบริการ 

ตารางท่ี 26 การตรวจสอบคาความแปรปรวนระหวางกลุมโดยใช Levene ‘s test   60 

     จําแนกตามตัวแปรการติดตอขอรับบริการ 
 



ง 
 

สารบัญตาราง (ตอ) 

หนา 

 

ตารางท่ี 27  การวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตาง    61 

      จําแนกตามตัวแปรการติดตอขอรับบริการ 

ตารางท่ี 28 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีทดสอบแบบ Dunnett T3 61 

     โดยภาพรวม 

ตารางท่ี 29 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีทดสอบแบบ Dunnett T3 62   

          ดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ 

ตารางท่ี 30 สรุปเปรียบเทียบความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ    62 

     การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว กับความสอดคลองของสมมุติฐาน 

     ตามตัวแปรท่ีศึกษา 



 
 

บทที่ 1 

บทนํา 
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

  คณะรัฐมนตรี ไดมีมติใหใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดสวัสดิการภายใน              

สวนราชการ พ.ศ. 2547 ตั้งแตวันท่ี 23 กันยายน พ.ศ. 2547 โดยระเบียบนี้กําหนดใหสวนราชการหรือ          

กลุมภารกิจจัดสวัสดิการภายในสวนราชการเพ่ือชวยเหลือและอํานวยสะดวกในการดํารงชีวิตและการปฏิบัติ

ราชการ ใหแกขาราชการนอกเหนือจากสวัสดิการท่ีทางราชการจัดใหอยูแลว และกําหนดใหมีคณะกรรมการ

สวัสดิการขาราชการ มีหนาท่ีกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการจัดสวัสดิการใหคําปรึกษา 

แนะนํา แกปญหา และกํากับดูแลการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการตาง ๆ โดยกําหนดใหหัวหนาสวนราชการมี

หนาท่ีริเริ่ม ดําเนินการ หรือสนับสนุนใหมีการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ และตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 72 ใหสวนราชการมีหนาท่ีดําเนินการใหการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและ

เสริมสรางแรงจูงใจแกขาราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือใหขาราชการพลเรือนมีคุณภาพคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพ

ชีวิต มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการ         

ท่ี ก.พ. กําหนด โดยสวนราชการอาจจัดใหมีสวัสดิการภายในประเภทตาง ๆ ได ดังนี้ 

  (1) การออมทรัพย 

  (2) การใหกูเงิน 

  (3) การเคหะสงเคราะห 

  (4) การฌาปนกิจสงเคราะห 

  (5) การกีฬาและนันทนาการ 

  (6) การใหบริการของรานคาสวัสดิการ 

  (7) การฝกวิชาชีพเพ่ือเสริมรายไดหรือลดรายจายใหแกสมาชิก 

  (8) การสงเคราะหขาราชการในดานอ่ืน ๆ  เชน เงินชวยคาครองชีพ เงินชวยคาเดินทาง                

เงินชวยคาเครื่องแบบหรือเครื่องแตงกาย เงินทุนการศึกษาหรือเงินสงเคราะหผูประสบภัย เปนตน 

  (9) กิจกรรมหรือสวัสดิการภายในสวนราชการประจําปตามท่ีคณะกรรมการสวัสดิการ

เห็นสมควร 

  การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการประเภทใดใหคํานึงถึงสภาพและลักษณะของภารกิจ     

สวนราชการ ความตองการของสมาชิก จํานวนเงินทุนและศักยภาพในการจัดสวัสดิการของสวนราชการนั้น 

  กรมปศุสัตวจึงไดจัดใหมีสวัสดิการ การฌาปนกิจสงเคราะห ข้ึนเม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 

เพ่ือเปนสวัสดิการและสิทธิประโยชนใหแกเจาหนาท่ีกรมปศุสัตวนอกเหนือจากสวัสดิการท่ีทางราชการ  

จัดใหกรณีปกติวัตถุประสงคเพ่ือใหสมาชิกทําการสงเคราะหซ่ึงกันและกันในการจัดการศพ หรือจัดการศพและ

สงเคราะหครอบครัวของสมาชิกท่ีถึงแกความตายดวยเงินสงเคราะหโดยไมประสงคจะหากําไรมาแบงกันการ

ดําเนินการเริ่มแรกการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว ดําเนินการโดยสโมสรสัตวแพทยตอมาในป พ.ศ. 2519  

ไดแยกออกมาเปนเอกเทศอิสระตางหาก จัดต้ังเปน “สมาคมการฌาปนกิจ กรมปศุสัตว ในปจจุบัน      

การดําเนินการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว ดําเนินการตาม“ระเบียบ กรมปศุสัตววาดวยการฌาปนกิจ
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สงเคราะห กรมปศุสัตว พ.ศ. 2549” โดยมีคณะกรรมการดําเนินกิจการซ่ึงมีอธิบดีกรมปศุสัตวหรือผูท่ีอธิบดีกรม

ปศุสัตวมอบหมายเปนประธานกรรมการโดยตําแหนงมีอํานาจหนาท่ีดําเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห      

ใหเปนไปตามระเบียบดังกลาว 

การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว จัดเปนสวัสดิการประเภทหนึ่ง ท่ีดําเนินการตามระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. 2547 หมวด 1 การจัดสวัสดิการภายใน 

สวนราชการ ขอ 6 ใหเปนหนาท่ีของสวนราชการในการริเริ่มดําเนินการหรือสนับสนุนใหมีการจัดสวัสดิการ

ภายในสวนราชการโดยการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว ไดข้ึนทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะหตามความใน

ขอ 9 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการฌาปนกิจสงเคราะหของสวนราชการ องคการของรัฐ และ

รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2517 ตามใบสําคัญแสดงการข้ึนทะเบียน        

การฌาปนกิจ และมีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551 มาตรา 72 บัญญัติให           

สวนราชการมีหนาท่ีดําเนินการใหมีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจ เพ่ือใหขาราชการพลเรือน

สามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ

ภาครัฐ อีกท้ัง สํานักงาน ก.พ.กําหนดใหสวนราชการดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ขาราชการ โดยมีวัตถุประสงคใหขาราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติงานอยางมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม                  

มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ เปนท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชนรวมท้ังมีความสมดุลระหวาง

ชีวิตสวนตัวกับชีวิตทํางาน มีขวัญกําลังใจท่ีดี และมีแรงจูงใจท่ีจะพัฒนาอยางตอเนื่อง ในการนี้ กรมปศุสัตวได

เห็นความสําคัญการพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงกําหนดแผนกลยุทธการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว  

พ.ศ. 2560 - 2564 โดยใชยุทธศาสตรท่ีมีความครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตท้ัง 4 มิติ ไดแก ดานการทํางาน  

ดานสวนตัว ดานสังคม และดานเศรษฐกิจ ซ่ึงในมิติท่ี 4 ดานเศรษฐกิจ กําหนดเปาประสงค : หนวยงานมีการจัด

สวัสดิการเพ่ิมเติมนอกเหนือจากสวัสดิการของรัฐเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนและลดภาระคาใชจายในการครอง

ชพี การฌาปนกิจสงเคราะหกรมปศุสัตว เปนสวัสดิการท่ีกรมปศุสัตวจัดใหบุคลากรเพ่ิมเติมจากสวัสดิการของรัฐ 

เพ่ือใหบุคลากรมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจโดยไดปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการฌาปนกิจสงเคราะห

กรมปศุสัตว พ.ศ. 2545 และปรับปรุงแกไขในการประชุมเม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 เปนระเบียบ      

กรมปศุสัตว วาดวยการฌาปนกิจสงเคราะหกรมปศุสัตว พ.ศ. 2549 ดําเนินกิจการโดยคณะกรรมการดําเนินการ

การฌาปนกิจสงเคราะหกรมปศุสัตว อธิบดีกรมปศุสัตวเปนประธานกรรมการ ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี         

เปนเลขานุการ และผูอํานวยการคลัง เปนเหรัญญิก 

สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะหกรมปศุสัตว มี 2 ประเภท คือ  

1. สมาชิกสามัญ ไดแก ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และเจาหนาท่ีสหกรณ  

ออมทรัพยกรมปศุสัตว จํากัด  

2. สมาชิกสมทบ ไดแก สามี หรือภรรยาของสมาชิกสามัญ  

การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว มีสมาชิกแตกตางกันหลายสถานภาพ และมีสมาชิกท่ีอยูใน

สวนกลาง และสวนภูมิภาค การใหบริการแกสมาชิกนั้น การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว จะตองใหบริการ               

ใหสอดคลองกับความตองการ ความคาดหวัง รวมท้ังความพึงพอใจบนพ้ืนฐานของการใหบริการท่ีเสมอภาค สะดวก 

รวดเร็ว ประหยัดเวลา ถูกตอง และมีคุณภาพเพ่ือเสริมสราง และพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานใหกับบุคลากร
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เพ่ือใหบุคลากรอยูกับองคกรอยางมีความสุขรวมท้ังดูแลบุคลากรท่ีเกษียณอายุราชการไปแลวท่ีผานมาการฌาปนกิจ

สงเคราะห กรมปศุสัตว ไดปรับปรุงวิธีการทํางานในหลาย ๆ ดาน เชน การนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการจัดทํา

ฐานขอมูลสมาชิกการเพ่ิมชองทางในการแจงขอมูลขาวสารการรับชําระเงินคาสงเคราะหศพใหแกสมาชิกเสียชีวิตซ่ึง

การท่ีจะทราบความตองการความคิดเห็นและความพึงพอใจของสมาชิก จึงจําเปนตองมีการสํารวจความพึงพอใจใน

การใหบริการเพ่ือนําผลการสํารวจมาปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและตอบสนอง

ความตองการของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว ใหครอบคลุมในทุก ๆ ดาน มากท่ีสุด  

ปจจุบันองคกรภาครัฐและภาคเอกชนตางใหความสําคัญกับความพึงพอใจของผูใชบริการมากข้ึน 

โดยหลายองคกรไดมีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการอยางเปนระบบและตอเนื่องเพ่ือนําผลความพึงพอใจมา

ใชเปนเครื่องมือประเมินประสิทธิผลในการทํางานขององคกร และบางองคกรไดนําผลความพึงพอใจของผูใชบริการ 

มาใชเพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรในองคกรความพึงพอใจของผูใชบริการเปนตัวบงชี้          

ใหทราบถึงระดับความคิดเห็นตอการใหบริการ ถาองคกรมีระดับความพึงพอใจท่ีสูงยอมสงผลวาผูใชบริการท่ีมีอยูเดิม 

จะกลับมาใชบริการซํ้าอีกและอาจทําใหผูใชบริการรายใหมเขามาใชบริการเพ่ิมมากข้ึนหรือขยายเปนวงกวางอันสงผล

ใหองคกรประสบผลสําเร็จเจริญเติบโตข้ึนเรื่อย ๆ เม่ือมีผูใชบริการเพ่ิมมากข้ึนองคกรก็จะเขมแข็ง บรรลุวัตถุประสงค 

และเปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ 

  ดังนั้น ผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาระดับความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ 

การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว และนําผลการศึกษาท่ีไดไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง 

การใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว ท่ีมีปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกัน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช

แบบสอบถามกลุมประชากรเปาหมายท่ีตองการศึกษา คือ สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว เพราะจะ

ไดขอมูลท่ีถูกตอง ชัดเจน และสามารถวัดความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการไดอยางถูกตอง มากท่ีสุด และ

สามารถนําผลการศึกษามาใชในการพัฒนาปรับปรุงงานใหมีประสิทธิซ่ึงจะสงผลทําใหสมาชิกมีความพึงพอใจใน

การใชบริการการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว เพ่ิมมากข้ึนและเกิดประโยชนสูงสุดแกสมาชิก 

2. วัตถุประสงคการศึกษา  

  2.1 เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห 

กรมปศุสัตว 

   2.2 เ พ่ือนําผลการศึกษาท่ีไดไปใช เปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง การใหบริการ                    

การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3. สมมติฐานในการศึกษา 

   ปจจัยสวนบุคคลของสมาชิกท่ีแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการรับบริการ การฌาปนกิจ

สงเคราะห กรมปศุสัตว แตกตางกัน 
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4. ขอบเขตของการศึกษา 

 ขอบเขตดานเนื้อหา   

   การศึกษาครั้งนี ้เปนการศึกษาระดับความพึงพอใจของสมาชิกที่มีตอการใหบริการของ

การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว มี 4 ดาน ไดแก 

1) ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 

2) ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 

3) ดานการรับรูขอมูลขาวสาร 

4) ดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ 

 และเปรียบเทียบความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว ท้ัง 4 ดาน 

ท่ีมีปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกัน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม จากสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห         

กรมปศุสัตว กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา จํานวน 360 คน มีตัวแปรท่ีศึกษา ดังนี้ 

   1. ตัวแปรอิสระ ไดแก เพศ ชวงอายุ สถานภาพสมาชิก สังกัดหนวยงาน ชองทางการรับบริการ 

(การติดตอขอรับรูบริการ) 

   2 ตัวแปรตาม ไดแก ระดับความพึงพอใจตอประสิทธิภาพการใหบริการ การฌาปนกิจ

สงเคราะห กรมปศุสัตว ประกอบดวย 

  -  ความพึงพอใจดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 

-  ความพึงพอใจดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 

-  ความพึงพอใจดานการรับรูขอมูลขาวสาร 

-  ความพึงพอใจดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ 

ตามกรอบแนวคิดในการศึกษา ภาพท่ี 1 

5. กรอบแนวคิดในการศึกษา 

            ตัวแปรอิสระ                               ตัวแปรตาม 

     

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

- เพศ 

- ชวงอายุ 

- สถานภาพสมาชิก 

- สังกัดหนวยงาน 

- ชองทางการรับบริการ 

(การติดตอขอรับบริการ) 

ความพึงพอใจตอประสิทธิภาพการใหบริการ   

การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว 

ประกอบดวย 

- ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 

- ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 

- ดานการรับรูขอมูลขาวสาร 

- ดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ 
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6. นิยามศัพทเฉพาะ 

  การฌาปนกิจสงเคราะห หมายถึง การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตวซ่ึงเปนสวัสดิการ

สําหรับขาราชการ ขาราชการบํานาญ ลูกจางประจํา ลูกจางบําเหน็จรายเดือน พนักงานราชการ เจาหนาท่ี

สหกรณออมทรัพยกรมปศุสัตว คูสมรส ท่ีเสียชีวิต มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเคราะหซ่ึงกันและกันในการจัดการศพ 

หรือจัดการศพและสงเคราะหครอบครัวของสมาชิกซ่ึงถึงแกความตายดวยเงินสงเคราะห โดยมิไดประสงคจะหา

กําไรมาแบงกัน 

   สมาชิก หมายถึง สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว ไดแก ขาราชการ ขาราชการ

บํานาญ ลูกจางประจํา ลูกจางบําเหน็จรายเดือน พนักงานราชการ เจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพยกรมปศุสัตว        

คูสมรส ท่ีเปนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติดานบวกของสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห            

ท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว เม่ือไดรับบริการนั้น ๆ แลวบรรลุเปาหมาย

ตามความตองการหรือความคาดหวัง ประกอบดวย 

1. ความพึงพอใจดานการใหบริการของเจาหนาท่ี หมายถึง การมีทัศนคติ และความรูสึกท่ีดี 

ของสมาชิกท่ีเกิดจากประสบการณในการไดรับบริการจากการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว ท่ีสามารถ

ตอบสนองความตองการหรือบรรลุในสิ่งท่ีคาดหวัง ประกอบดวย  

   1.1 ใหบริการตอนรับดวยความยิ้มแยมแจมใส สุภาพ เปนมิตร 

   1.2 ชี้แจง ใหคําแนะนําและตอบปญหาขอซักถามอยางชัดเจน  

   1.3 มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับกฎ ระเบียบอยางถูกตองและแมนยํา  

   1.4 ไดรับบริการท่ีถูกตอง ครบถวน ตรงตามความตองการ 

2. ความพึงพอใจดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ หมายถึง การมีทัศนคติ และ

ความรูสึกท่ีดีของสมาชิกท่ีเกิดจากประสบการณในการไดรับบริการตามกระบวนการข้ันตอนการใหบริการจาก

การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว ท่ีสามารถตอบสนองความตองการหรือบรรลุในสิ่งท่ีคาดหวัง ประกอบดวย  

   2.1 มีการเผยแพรข้ันตอนในการสมัครเปนสมาชิกท่ีชัดเจน เขาใจงาย   

2.2 การไดรับเงินสงเคราะหศพ ภายใน 10 วัน นับแตวันท่ีการฌาปนกิจสงเคราะห     

ไดรับคําขอรับเงินสงเคราะหและเอกสารหลักฐานถูกตองครบถวน มีความเหมาะสม   

2.3 มีอุปกรณ เครื่องมือการทํางานท่ีทันสมัยทําใหไดรับบริการท่ี สะดวก รวดเร็ว 

2.4 มีเอกสาร / แผนพับแนะนําขอมูลแกผูมารับบริการ  

3. ความพึงพอใจดานการรับรูขอมูลขาวสาร หมายถึง หมายถึง การมีทัศนคติ และความรูสึก

ท่ีดีของสมาชิกท่ีเกิดจากประสบการณในการไดรับบริการจากการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว ท่ีสามารถ

ตอบสนองความตองการหรือบรรลุในสิ่งท่ีคาดหวงั ประกอบดวย                         

   3.1 ขาวสารท่ีไดรับทําใหมีความเขาใจเก่ียวกับระเบียบฌาปนกิจท่ีถูกตอง  

   3.2 ไดรับทราบขอมูลขาวสารการฌาปนกิจท่ีเปนปจจุบัน 

   3.3 ชองทางการใหบริการและขาวสาร มีความเหมาะสม สามารถเขาถึงงาย 
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4. ความพึงพอใจดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ หมายถึง การมีทัศนคติ และความรูสึกท่ี

ดีของสมาชิกท่ีเกิดจากประสบการณในการไดรับบริการจากการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว ท่ีสามารถ

ตอบสนองความตองการหรือบรรลุในสิ่งท่ีคาดหวัง ประกอบดวย  

          4.1 วิธีการชําระเงินคาสงเคราะหศพ มีความสะดวก (เงินสด,ธนาณัติ ,โอนเงิน                

เขาบัญชี, หักจากบัญชีเงินเดือน/คาจาง/เงินบํานาญ)  

   4.2 การชําระเงินคาสงเคราะหศพ ศพละ 20 บาท    

   4.3 ความพอใจในการไดรับใบเสร็จรับเงิน และประกาศเรื่องสมาชิกถึงแกกรรม  

 7. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

  7.1 ทําใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห 

กรมปศุสัตว      

   7.2 ใชเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง การใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว 

ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  



 
 

บทที่ 2 

ระเบียบ กฎหมาย และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
   การศึกษาระดับความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห 

กรมปศุสัตว ผูศึกษาไดนําเนื้อหา แนวคิด ทฤษฎี และผลงานการศึกษาท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการ

กําหนดกรอบแนวคิดและสมมติฐาน แลวนํามารวบรวมสรุปเปนประเด็นท่ีสําคัญไดดังตอไปนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 

1.1 ความหมายความพึงพอใจ 

1.2 ความสําคัญของความพึงพอใจ 

   1.3 องคประกอบของความพึงพอใจ 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริการ 

   2.1 ความหมายของการบริการ 

   2.2 ความสําคัญของการบริการ 

   2.3 ลักษณะการบริการท่ีดี 

   2.4 แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจการใหบริการ 

3. ระเบียบการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว  

   3.1 การดําเนินการ การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว 

   3.2 การใหบริการของการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว 

   3.3 อัตรากําลังเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว 

  4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

1.1 ความหมายความพึงพอใจ 

   มีนักวิชาการ และนักบริหารไดใหความหมายของความพึงพอใจไวหลายประการ ดังนี้ 

ราชบัณฑิตยสถาน (2539 : 600) ไดใหความหมายของความพึงพอใจวา หมายถึง พอใจชอบใจ 

หลุย จําปาเทศ (2533 : 8) กลาวไววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความตองการ (need) ไดบรรลุ

เปาหมาย พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาก็จะมีความสุข สังเกตไดจากสายตา คําพูด และการแสดงออกความพึงพอใจ

จะลดความเครียดท่ีมีอยู แตถาเม่ือใดความพึงพอใจนั้นไมสามารถบรรลุเปาหมายไดความเครียดท่ีมีอยูก็ไมมีการ

ลด เวลาท่ีนานออกไปอาจทําใหความเครียดนั้นยิ่งเพ่ิมข้ึนไดเสมอ หรือท่ีเรียกวา อารมณสะสม และในมุมตรงกัน

ขามในหลาย ๆ ความตองการ วุฒิภาวะจะเปนตัวชวยลดความเครียดไดเชนกัน แตนั่นมิไดหมายความวาเขาจะ

พอใจตลอดไป เม่ือเวลาผานไปสักระยะหนึ่งความพึงพอใจนั้นก็จะลดลงหรือหมดหายไปในท่ีสุด 

ราณี เชาวนปรีชา (2538 : 8) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของ

บุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ความรูสึกพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความตองการของบุคคล

ไดรับการตอบสนอง หรือบรรลุตามจุดหมายในระดับหนึ่ง ความรูสึกดังกลาวจะลดลงหรือไมเกิดข้ึน หากความ
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ตองการหรือจุดหมายนั้นไมไดรับการตอบสนอง 

  กชกร เปาสุวรรณ ,ธนภัทร ปจฉิม และสุจิตรา ฉายปญญา. (2550) ไดกลาวถึง ความหมายของ

ความพึงพอใจวาสิ่งท่ีควรจะเปนไปตามความตองการความพึงพอใจเปนผลของการแสดงออกของทัศนคติของ

บุคคลอีกรูปแบบหนึ่งซ่ึงเปนความรูสึกเอนเอียงของจิตใจท่ีมีประสบการณท่ีมนุษยเราไดรับอาจจะมากหรือนอยก็

ไดและเปนความรูสึกท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงเปนไปไดท้ังทางบวกและทางลบแตก็เม่ือไดสิ่งนั้นสามารถตอบสนอง

ความตองการหรือทําใหบรรลุจุดมุงหมายไดก็จะเกิดความรูสึกบวกเปนความรูสึกท่ีพึงพอใจแตในทางตรงกันขาม

ถาสิ่งนั้นสรางความรูสึกผิดหวังก็จะทําใหเกิดความรูสึกทางลบเปนความรูสึกไมพึงพอใจ 

   เชลลี่ (Shelly. 1985 อางใน กรรณิการ จันทรแกว. 2538, หนา 21) ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับ

ความพึงพอใจวาความพึงพอใจเปนความรูสึกสองแบบของมนุษย คือ ความรูสึกทางบวกและความรูสึกทางลบ 

ความรูสึกทางบวกเปนความรูสึกท่ีเกิดข้ึนแลวจะทําใหเกิดความสุข ความสุขนี้ เปนความรูสึกท่ีแตกตาง 

จากความรูสึกทางบวกอ่ืน ๆ กลาวคือ เปนความรูสึกท่ีมีระบบยอนกลับความสุขสามารถทําใหเกิดความรูสึก

ทางบวกเพ่ิมข้ึนไดอีก ดังนั้นจะเห็นไดวาความสุขเปนความรูสึกท่ีสลับซับซอนและความสุขนี้จะมีผลตอบุคคล

มากกวาความรูสึกในทางบวกอ่ืน ๆ 

วิภาวดี สายนําทาน (2542 : 18) ไดใหความหมายความพึงพอใจไววา เปนความรูสึกท่ีดี 

ของผูรับบริการ เม่ือเขาไดรับบริการตรงตามความคาดหวัง 

วีรูม (Vroom อางใน พจนี ปติชัยชาญ 2545 : 7) ไดใหความหมายความพึงพอใจวา ทัศนคติ

และความพึงพอใจเปนสิ่งหนึ่งสามารถใชแทนกันไดเพราะท้ังสองคํานี้ หมายถึง ผลท่ีไดจากการท่ีบุคคลเขาไปมี

สวนรวมในสิ่งนั้น ทัศนคติดานบวกจะแสดงใหเห็นสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้น และทัศนคติดานลบจะแสดง 

ใหเห็นสภาพความไมพอใจ 

มาสโลว (Maslow อางใน พจนี ปติชัยชาญ. 2545 : 8) ไดอธิบายแนวคิดเก่ียวกับความตองการ

และความพึงพอใจของมนุษยตามทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation theory) วามนุษยเปนสิ่งมีชีวิตท่ีมีความตองการ

อยูเสมอ และเปนการยากมากท่ีมนุษยจะมีความรูสึกพอใจสูงสุด ท้ังนี้เพราะในธรรมชาติของมนุษยนั้น เม่ือความ

ปรารถนาอยางหนึ่งไดรับการตอบสนองจนเปนท่ีพอใจแลวก็จะมีความปรารถนาอยางอ่ืนเขามาแทนท่ี และจะ

เปนเชนนี้เรื่อยไป ลักษณะเฉพาะของชีวิตมนุษยก็ คือ การทํากิจกรรมตาง ๆ เพ่ือใหไดมาในสิ่งปรารถนา นั่น คือ 

เม่ือใดมีความปรารถนาเกิดข้ึนก็จะมีแรงขับและการกระทําก็จะปลุกเรา แลวก็จะเกิดความพึงพอใจข้ึน 

พาวเวล (Powel อางใน ปนนคร ศรีจันทร. 2547 : 8) ไดใหความหมายความพึงพอใจวา 

หมายถึงความสามารถของบุคคลในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข สนุกสนาน ปราศจากความรูสึกเปนทุกข 

ท้ังนี้ ไมไดหมายความวาบุคคลจะตองไดรับการตอบสนองอยางสมบูรณในทุกสิ่งท่ีตองการแตความพึงพอใจนั้น 

จะหมายถึงความสุขท่ีเกิดจากการปรับตัวของบุคคลตอสิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี และเกิดความสมดุลระหวาง

ความตองการของบุคคลกับการไดรับการตอบสนอง  

จากความหมายของความพึงพอใจดังกลาวมาขางตนท้ังหมด สรุปไดวาความพึงพอใจ หมายถึง 

ความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ความรูสึกพึงพอใจจะเกิดข้ึน

เม่ือความตองการของบุคคลไดรับการตอบสนอง หรือบรรลุตามจุดมุงหมายในระดับหนึ่งความรูสึกดังกลาว 
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จะลดลงหรือไมเกิดข้ึน หากความตองการหรือจุดมุงหมายนั้นไมไดรับการตอบสนอง นั่นคือผลของการแสดงออก

ของทัศนคติของบุคคลอีกรูปแบบหนึ่งซ่ึงเปนความรูสึกเอนเอียงของจิตใจท่ีมาจากประสบการณท่ีมนุษยเราไดรับ

อาจจะมากหรือนอยก็ไดซ่ึงเปนไปไดท้ังทางบวกและทางลบแตเม่ือใดท่ีสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความตองการ

หรือทําใหบรรลุจุดมุงหมายไดก็จะเกิดความรูสึกพึงพอใจและอาจแสดงพฤติกรรมออกมาในเชิงบวกสามารถ

สังเกตไดจากสายตา คําพูด และการแสดงออก แตในทางตรงกันขามถาสิ่งนั้นสรางความรูสึกผิดหวังก็จะทําให

เกิดความรูสึกไมพึงพอใจและแสดงพฤติกรรมออกมาในเชิงลบ 

 1.2 ความสําคัญของความพึงพอใจ  

จากการศึกษาพบวามีผูกลาวถึงความสําคัญของความพึงพอใจไว ดังตอไปนี้ 

   ปภาวดี ดุลยจินดา (2540. หนา 530-531) ไดกลาวถึงความสําคัญของความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานไวดังนี้ 

   1. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานชวยเสริมสรางคุณภาพชีวิต กลาวคือ การทํางานเปนสิ่งท่ี 

ทาทายความสามารถของบุคคลและในขณะเดียวกันชีว ิตในการทํางานตองเปนชีวิตที่มีคุณภาพดวย 

ดังนั้น ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจึงชวยเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานชวยปองกันการหางเหินจากงาน กลาวคือ ในการทํางาน

ความขัดแยงระหวางบุคคลเกิดข้ึนไดเสมอ เปนความสุขของบุคคลท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานและไดรับผลตอบแทน

คือ ผลท่ีเปนความพึงพอใจท่ีทําใหบุคคลเกิดความรูสึกกระตือรือรน มีความมุงม่ันท่ีจะทํางาน  

สาโรช ไสยสมบัติ (2543. หนา 15) ความพอใจ เปนปจจัยท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีชวยใหประสบ

ความสําเร็จโดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนงานท่ีเก่ียวกับการใหบริการ นอกจากผูบริหารจะดําเนินการใหผูมาใช

บริการเกิดความพึงพอใจดวยเพราะความเจริญกาวหนาของงานบริการมีปจจัยสําคัญประการแรกท่ีเปนตัวบงชี้

คือจํานวนผูมาใชบริการ ดังนั้น ผูบริการท่ีชาญฉลาดจึงควรอยางยิ่งท่ีจะศึกษาใหลึกซ้ึงถึงปจจัยและองคประกอบ

ตาง ๆ ท่ีเกิดความพึงพอใจท้ังผูปฏิบัติงานและผูมาใชบริการเพ่ือใหแนวทางในการบริหารองคกรใหมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนอยางสูงสุด  

ศรัทธา วุฒิพงศ (2542. หนา 12) ความพึงพอใจเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหงานดานบริการประสบ

ความสําเร็จโดยผูบริหารควรจะตองใหความสําคัญในเรื่องความพึงพอใจแกพนักงานในองคกร เพ่ือท่ีจะสราง

ความพึงพอใจแกผูมาใชบริการ และเปนแนวทางในการบริหารองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุด  

อเนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2548.หนา172) ความพึงพอใจ จึงเปนประเด็น

ท่ีมีความสําคัญตอบุคคลหลายฝาย ไดแก   

      1. ความสําคัญของความพึงพอใจตอผู ใหบริการ เปนสิ่ง ท่ีผู ใหบริการจะตองคํานึงถึง 

ในการจัดใหเกิดการบริการแกผูมารับบริการโดยตองยึดถือสิ่งตอไปนี้  

         1.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการเปนตัวกําหนดคุณลักษณะของการบริการรูปแบบบริการ

ท่ีดีจะตองสามารถตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการไดโดยผูใหบริการจะตองทําการ

สํารวจหรือศึกษาความตองการของกลุมผูรับบริการเปาหมายเสียกอน จากนั้นจึงจะสามารถกําหนด รูปแบบการ

บริการท่ีเหมาะสมเพ่ือใหเกิดการบริการท่ีประทับใจ  
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        1.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการเปนตัวแปรสําคัญในการประเมินคุณภาพของการบริการ 

เนื่องจากเปนเกณฑท่ีชัดเจนและสงผลตอการกลับมาใชบริการซํ้าของผูรับบริการ  

         1.3 ความสําคัญของความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานเปนตัวชี้คุณภาพและความสําเร็จของงาน 

บริการเนื่องจากการบริการจะดีเพียงใดนั้นข้ึนอยูกับผูใหบริการซ่ึงการปฏิบัติงานบริการจะมีคุณภาพนั้น 

ผูใหบริการจะตองมีความพึงพอใจในงานของตนจึงจะทุมเทในการทํางานและเปนสิ่งท่ีนําไปสูความพึงพอใจ 

ของผูรบับรกิารและสุดทายจะสงผลตอความสามารถในการแขงขันของธุรกิจบริการของกิจการบริการดวย  

      2. ความสําคัญของความพึงพอใจตอผูรับบริการ เปนสิ่งท่ีผูรับบริการจะไดจากการมารับบริการ

นั้นโดยผูรับบริการมุงหวังความรวดเร็ว ความสะดวกสบายและคุณภาพการบริการท่ีดี ดังนั้นความพึงพอใจ

จึงเปนตัวผลักดันคุณภาพของการบริการของผูใหบริการนั่นเอง  

         2.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการเปนตัวผลักดันคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของผูรับบริการเอง 

ผูรับบริการมุงหวังการไดรับบริการท่ีดีเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตของตนเองจากการไดรับบริการตาง ๆ 

เชน การทองเท่ียว รับประทานอาหาร พักคางแรม เปนตน ความพึงพอใจท่ีไดจากการไปรับบริการนี้เปน 

สิ่งสําคัญท่ีผูประกอบการบริการจะตองตระหนักถึงและจัดใหมี ทําใหเกิดการแขงขันมีการนําเสนอสิ่งท่ีดีกวา 

แกผูรับบริการผลสุดทายก็คือผูรับบริการจะไดรับการบรกิารท่ีดีมีคุณภาพมากข้ึนไปเรื่อย ๆ นั่นเอง  

         2.2 ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานบริการชวยพัฒนาคุณภาพของงานบริการและอาชีพ 

บริการเนื่องจากผูใหบริการท่ีมีความพึงพอใจในการทํางานจะทํางานดวยความเต็มใจ ทุมเท สรางสรรค และ

สงเสริมมาตรฐานในการใหบริการแกผูรับบริการ สงผลใหคุณภาพในการบริการสูงข้ึนและงานบริการกลายเปน

งานท่ีแพรหลายมากข้ึน  

ดังนั้น สรุปไดวาความพึงพอใจมีความสําคัญตอบุคคลตองานและหนวยงาน คือ ประการหนึ่ง 

ความสําคัญตอบุคคล ไดแก ทําใหเปนสุขเกิดแรงจูงใจและกําลังใจดีมีความเชื่อม่ันในตนเองและผูอ่ืนรวมถึง 

ใหบุคคลแสดงศักยภาพของตนเองอยางเต็มท่ี ประการท่ีสอง ความสําคัญตองาน ไดแก ทําใหงานบังเกิดความสําเร็จ

อยางมีประสิทธิภาพ ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงานทําใหระบบงานดําเนินไปดวยความราบรื่น

เรียบรอย ประการท่ีสาม ความสําคัญตอหนวยงาน ไดแก ทําใหหนวยงานมีบรรยากาศท่ีดีทําใหหนวยงาน 

มีภาพลักษณท่ีดี และทําใหหนวยงานมีความรักความสามัคคีและเปนพลังท่ีผลักดันใหหนวยงานเจริญกาวหนา 

  1.3 องคประกอบของความพึงพอใจ 

   สุนันทา เลาหนันทน (2544. หนา 8-9) มีความเห็นวา องคประกอบท่ีมีสวนในการจูงใจบุคคล

ใหมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ไดแก 

   1.3.1 การจัดงานท่ีทาทายความสามารถใหทําแตตองคํานึงถึงอยูเสมอวางานท่ีมีลักษณะ 

ทาทายตอบุคคลหนึ่งอาจจะไมเปนสิ่งทาทายความสามารถของอีกบุคคลหนึ่งได 

   1.3.2 การเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการวางแผน หากบุคคลถูกขอรองใหชวยในการวางแผน

และกําหนดภาวะแวดลอมในการปฏิบัติงาน ก็จะเปนแรงจูงใจในการทํางานทางหนึ่ง  
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  1.3.3 การใหการยกยองและสถานภาพ บุคคลทุกคนไมวาอยูในฐานะอะไรตองการไดรับ 

การยกยองจากกลุมและจากผูบังคับบัญชาเหมือนกันทุกคน แตการยกยองชมเชยตองทําดวยความจริงใจและ 

ผลของการปฏิบัติงานจะตองสูงกวาเกณฑเฉลี่ย 

     1.3.4 การใหความรับผิดชอบมากข้ึนและการใหอํานาจเพ่ิมข้ึนการไดเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนง

การใหอํานาจและการมอบหมายความรับผิดชอบเปนเครื่องมือในการจูงใจคนปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

    1.3.5 การใหความม่ันคงและความปลอดภัย ความกลัวในสิ่งตาง ๆ เชน การไมใหการทํางาน

สูญเสียตําแหนงเปนสิ่งท่ีแฝงอยูภายใตจิตใจของคน ความตองการในเรื่องความม่ันคงปลอดภัยจึงสําคัญแตตอง

คํานึงดวยวาความม่ันคงปลอดภัยมากนอยเทาใดจึงเปนตัวกระตุนใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

  1.3.6 การใหความเปนอิสระในการทํางานทุกคนปรารถนาจะมีอิสระในการทํางาน 

ดวยตัวเขาเองโดยเฉพาะกลุมท่ีมีความเชื่อม่ันในตัวเองสูงการบอกทุกอยางวาควรทําอยางไรจะเปนการทําให

แรงจูงใจต่ําลงได  

  1.3.7 การเปดโอกาสใหเจริญกาวหนาทางดานสวนตัว ความปรารถนาท่ีจะกาวหนา 

ในทางดานอาชีพเปนเปาหมายของทุกคนในองคกรการไดมีโอกาสเขารวมฝกอบรมการศึกษาดูงานการหมุนเวียน

งานและการสรางประสบการณจากการใชเครื่องมือตาง ๆ ลวนเปนแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

     1.3.8 การใหเงินรางวัลท่ีเก่ียวกับเงิน การวิจัยในปจจุบันยังสรุปไดไมชัดเจนเก่ียวกับ

ความสําคัญของเงินท่ีมีแรงจูงใจเพียงแตชี้แนะวาเงินเปนสิ่งท่ีทําใหเกิดความพอใจมากกวาท่ีจะเปนแรงจูงใจ 

แตคนสวนมากก็ยังคงคุณคาเงินไวสูง 

  1.3.9 การใหโอกาสแขงขันการแขงขันเปนแรงจูงใจสําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่งระดับผูบริหารซ่ึง

ตองการความเปนเลิศในการปฏิบัติงานทําใหแรงกระตุนท่ีจะแสวงหาแนวคิดใหม ๆ มาใชในการปฏิบัติงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ  

จิตตินันท เดชะคุปต (2540. หนา 24) ความพึงพอใจในการบริการท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการ

บริการระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการ เปนผลของการรับรูและประเมินคุณภาพของการบริการในสิ่งท่ี 

ผูรับบริการคาดหวังวาจะไดรับและสิ่งท่ีผูรับบริการไดรับจริงจากการบริการในแตละสถานการณการบริการหนึ่ง

ความพึงพอใจในการบริการจะประกอบดวยองคประกอบ 2 องคประกอบ คือ  

1. องคประกอบดานการรับรูคุณภาพของผลิตภัณฑบริการ ผูรับบริการจะรับรูวาผลิตภัณฑ

บริการท่ีไดรับมีลักษณะตามสัญญาของกิจการบริการแตละประเภทตามท่ีควรจะเปนมากนอยเพียงใด  

2. องคประกอบดานการรับรูคุณภาพของการนําเสนอบริการ ผูรับบริการจะรับรูวาวิธีการ 

นําเสนอบริการในกระบวนการการบริหารงานของผูใหบริการมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใดไมวาจะเปน 

ความสะดวกในการเขาถึงบริการพฤติกรรมการแสดงออกของผูใหบริการตามบทบาทหนาท่ีและปฏิกิริยา 

การตอบสนองการบริการของผูใหบริการตอผูรับบริการในดานความรับผิดชอบตองานการใชภาษาสื่อความหมาย

และการปฏิบัติตนในการใหบริการ เชน พนักงานโรงแรมตองรับแขกดวยอัธยาศัยไมตรีอันดีและชวยเหลือแขก

เรื่องสัมภาระพนักงานธนาคารชวยชี้แจงระเบียบขอบังคับการยื่นขอสินเชื่อดวยความเอาใจใส เปนตน สิ่งเหลานี้

เก่ียวของกับการสรางความพึงพอใจใหกับผูบริการดวยไมตรีจิตของการบริการท่ีแทจริงจาก คํากลาวขางตน 
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สรุปไดวาองคประกอบของความพึงพอใจตอผูใหบริการ ผูรับบริการและสุดทายบริการหรือ

ผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพท่ีผูรับบริการไดรับ  

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

2.1 ความหมายของการบริการ  

ธานินทร สุรวงศวาร (2541. หนา 2) ไดกลาวถึงความหมายของการบริการ หมายถึง 

การท่ีผูใหบริการมีความพรอมทางจิตใจและรักท่ีจะใหบริการแกผู อ่ืน และมีความสุขเม่ือเห็นผู อ่ืนไดรับ 

ความพึงพอใจจากการใหบริการของตนเองนอกจากนั้นผูบริการท่ีดีจะตองมีทัศนคติท่ีดีในการบริการ  

ตามพจนานุกรมฉบับราชฑิตยสถาน พ.ศ.2542 การบริการ หมายถึง การรับใชใหความสะดวก

ตาง ๆ ในการบริการมีความหมายถึงกระบวนการหรือกระบวนการกิจกรรมในการสงมอบบริการจากผูใหบริการ

ไปยังผูรับบริการ หรือผูใชบริการนั้น ๆ  

สมชาติ กิจยรรยง (2543 , หนา 42) ใหความหมายของคําวา “การบริการ” หมายถึง 

กระบวนการของการปฏิบัติตนเพ่ือผูอ่ืน ดังนั้น ผูท่ีจะใหบริการจึงควรมีคุณสมบัติท่ีสามารถอํานวยความสะดวก

และเพ่ือผูอ่ืนอยางมีความรับผิดชอบและมีความสุข  

รังสรรค สิทธิชัยโอภาส (2544, หนา 9) กลาววา “บริการ” เปนกิจกรรมผลประโยชนหรือ 

ความพอใจท่ีสนองความตองการแกลูกคา บริการไมสามารถมองเห็นหรือเกิดความรูสึกไดกอนท่ีจะมาซ้ือ  

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2548,หนา 18) บริการเปนกิจกรรมของกระบวนการสงมอบสินคาท่ี 

ไมมีตัวตนของธุรกิจใหกับผูรับบริโภคโดยสินคาท่ีไมมีตัวตนนั้นตองตอบสนองความตองการของ ผูรับบริการ 

จนนําไปสูความพึงพอใจได 

         จากความหมายของการบริการท่ีกลาวมาแลวสรุปไดวา “การบริการ”หมายถึง การปฏิบัติรับใช 

และอํานวยความสะดวกตาง ๆ โดยคํานึงถึงความพึงพอใจของผูใชบริการเปนหลัก 

2.2 ความสําคัญของการบริการ 

 ไดมีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึง ความสําคัญของการบริการไวแตกตางกันดังนี้  

เสรี วงษมณฑา (2542, หนา 27-28) ไดกลาววา ความสําคัญของการบริการมี สาระสําคัญ ดังนี้  

      1. ความตรงตอเวลา (on time) ผู ท่ีไดรับบริการจะเอาใจใสมากสําหรับเรื่องของความ 

ตรงตอเวลาของการบริการธุรกิจท่ีตองใหความสําคัญในเรื่องนี้ ไดแก ธุรกิจรับเหมากอสราง ตกแตงภายใน 

เนื่องจากการสงมอบงานมักจะลาชากวากําหนดการใหบริการตองมีความตรงตอเวลาในการสงมอบงาน  

2. การบริการท่ีดีจะตองผูกใจคน (on touch) การใหบริการท่ีดีไมใช เพียงแคใหลูกคา 

มีความพึงพอใจในสินคาเทานั้น แตจะตองทําใหการติดตอระหวางบุคคลงายข้ึนมีความชอบพอกันท้ังผูรับและผู

ใหบริการ 

   3. ความทันทีทันใด (promptness) เม่ือลูกคาตองการสินคา ผูขายตองใหขอมูลเก่ียวกับสินคา

นั้นไดทันที โดยไมตองใหลูกคารอนานและเม่ือมีปญหาตองแกไขไดทันทวงที ดังนั้นการบริการท่ีดีจะตองรวดเร็ว

ทันใจ  
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4. สรางความประทับใจในการใหบริการดวยคุณภาพ ความรูสึกประทับใจทําใหเกิดความรูสึก

อยากมาใชบริการอีก คือ ตองเนนคุณภาพทุกดานไมเพียงแตสินคาเทานั้นยังตองเนนคุณภาพพนักงานและ

สถานท่ีดวย  

5. การใหคนรูสึกชื่นชมตัวเองใหรูสึกวาเปนคนมีเกียรติมีความสําคัญ  

6. ตองมีการปรับปรุงอยูเสมอ สิ่งใดท่ีลูกคาแนะนํามาใหปรับปรุงตองรูจักนําเอามาพิจารณา  

7. ตองเสวงหาเทคโนโลยีเพ่ิมเติม เพ่ือใหลูกคาสะดวกสบายข้ึน  

8. ตองมีการรับประกัน เพ่ือใหความม่ันใจกับลูกคาวาจะไดของดีมีคุณภาพ  

9. บริการท่ีดี คือ บริการท่ีมีความไวตอความรูสึกของลูกคา ตองฝกหัดตัวเองใหเปน 

คนชางสังเกตวาลูกคาตองการอะไร แลวหาทางตอบสนองโดยเร็ว  

10. ตองรักษาคําม่ันสัญญา พูดจาอะไรไวตองทําใหไดตามสัญญา  

11. ตองมีเวลาใหกับลูกคา ยินดีตอนรับอยูเสมอ  

12. ตองมีความรวดเร็ว บริการท่ีดีตองทํางานดวยความวองไว มองเห็นคุณคาเวลาของลูกคา  

13. ตองมีคําตอบท่ีแมนยําใหแกลูกคา เวลาลูกคาถามขอมูลเก่ียวกับสินคาหรือบริการตอง

สามารถตอบได  

14. บริการท่ีดีตองมีคุณภาพ มีกิริยามารยาทท่ีงดงาม และมีวาจาไพเราะออนหวาน  

ทรายทอง วรรณพิศิษฐ และปภาดา กันทะอินทร (2546. หนา 5-7) ไดกลาววาความสําคัญของ

การบริการสามารถแบงเปน 2 ประเด็น ดังนี้  

 1) ความสําคัญตอผูรับบริการผูบริโภคสมัยใหมมีความตองการใชบริการตาง ๆ หลากหลาย

มากข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีตองรีบเรงและแขงขันตลอดเวลาท้ังในดานการดํารงชีวิต

และการงานอาชีพทําใหจําเปนตองพ่ึงพาผูอ่ืนชวยเหลือจัดการเรื่องตาง ๆ ใหสําเร็จลุลวงไปเพ่ือใหสามารถ

ดําเนินชีวิตไดอยางผาสุก   

 2) ความสําคัญตอผูใหบริการ  

สมิต สัชฌุกร (2546. หนา 14-15) ไดกลาววา การบริการเปนสิ่งสําคัญยิ่งในดานตาง ๆ 

เพราะบริการ คือ การใหความชวยเหลือหรือการดําเนินการท่ีเปนประโยชนตอผูอ่ืนไมมีการดําเนินงานใด ๆ 

ท่ีปราศจากบริการท้ังในภาคราชการและภาคธุรกิจเอกชนการขายสินคาหรือผลิตภัณฑใด ๆ ก็ตองมีการบริการ

รวมอยูดวยเสมอยิ่งเปนธุรกิจบริการตัวบริการนั้นเองคือ สินคาการขายจะประสบความสําเร็จไดตองมีบริการท่ีดี

ธุรกิจการคาจะอยูไดตองทําใหเกิดการ “ขายซํ้า” คือตองรักษาลูกคาเดิมและเพ่ิมลูกคาใหมการบริการท่ีดี 

จะชวยรักษาลูกคาเดิมไวไดทําใหเกิดการขายซํ้าอีกและชักนําใหมีลูกคาใหมๆ ตามมาเปนความจริงวา 

“เราสามารถพัฒนาคุณภาพสินคาทีละตัวได แตการพัฒนาคุณภาพบริการตองทําพรอมกันท้ังองคกร” 

การพัฒนาคุณภาพของบริการเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งท่ีทุกคนในองคกรจะตองถือเปนความรับผิดชอบรวมกัน 

มิฉะนั้นจะเสียโอกาสแกคูแขงขันหรือจะสูญเสียลูกคาไป 
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อเนก สุวรรณบัณฑิต และ ภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2548.หนา19) ไดกลาววาความสําคัญ 

ของการบริการสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเด็น ไดแก  

     1. ความสําคัญตอผูปฏิบัติงานบริการ แบงยอยไดเปน 2 ลักษณะคือ  

          1.1 ความสําคัญตอผูปฏิบัติงานบริการ โดยเฉพาะผูใหบริการหรือผูปฏิบัติงานสวนหนา 

ซ่ึงตองมีปฏิสัมพันธกับผูมารับบริการโดยตรงการเขาใจจิตวิทยาบริการจะทําใหผูปฏิบัติตระหนักถึงการปฏิบัติตน

ตอผูรับบริการดวยจิตสํานึกของการใหบริการ (service mind) และเรียนรูการพัฒนาศักยภาพตนเองในการเปน

นักบริหารระดับมืออาชีพ ดังนี้ 

              1.1.1 เกิดการรับรูเปาหมายของการใหบริการท่ีถูกตอง เนนผูรับบริการเปนศูนยกลาง 

              1.1.2 เขาใจและยอมรับพฤติกรรมของผูรับบริการซ่ึงมีความหลากหลาย  

             1.1.3 ตระหนักถึงบทบาทและพฤติกรรมของการใหบริการท่ีพึงปฏิบัติ  

               1.1.4 รูจักวิเคราะหความตองการของผูรับบริการและคุณลักษณะการบริการท่ีสรางความ

ประทับใจแกผูบรกิาร  

1.2 ความสําคัญตอผูประกอบการ การทําความเขาใจจะชวยใหผูประกอบการสามารถ 

สรางความเปนเลิศในการดําเนินการบริการดวยคุณภาพของการบริการท่ียอดเยี่ยมได 

               1.2.1 ตระหนักถึงความสําคัญของผูรับบริการเปนอันดับแรกรูจักความตองการและ 

ความคาดหวังของผูรับบริการเพ่ือนําขอมูลมาใชวางแผนและปรับปรุงการดําเนินการใหเหมาะสม  

                  1.2.2 เห็นความสําคัญของบุคลากร และมุงท่ีจะสนับสนุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการ

ใหบริการ  

                  1.2.3 เขาใจกลยุทธการบริการตาง ๆ และใชกลยุทธทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ 

มาประยุกต  

                 1.2.4 สามารถวิเคราะหปญหาขอบกพรองและแนวโนมของการบริการได 

   2. ความสําคัญตอผูรับบริการเปนการใหความสําคัญตอผูบริการและใหอํานาจในการตัดสินใจ

เลือกซ้ือหรือใชบริการตาง ๆ เพ่ือเสริมสรางความพึงพอใจสูงสุด  

ดังนั้น สรุปไดวา ความสําคัญของการบริการ คือ บริการท่ีทําใหลูกคารูสึกถึงการบริการท่ีไดรับ

มีความแตกตางจากคูแขงขันสิ่งท่ีทําใหเกิดความแตกตางไดคือการบริการโดยตองเสนอคุณภาพการใหบริการตาม

ความคาดหวังของลูกคาเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจถาไดรับสิ่งท่ีตองการ ดังนั้น การบริการจึงเปนปจจัยสําคัญ 

ท่ีตองการพัฒนาอยางตอเนื่องเพ่ือใหลูกคาไดรับความพึงพอใจมากท่ีสุด  

2.3 ลักษณะท่ีดีของผูใหบริการ 

  จารุวรรณ กะวิเศษ (2563.หนา 47- 55) ไดกลาวถึงลักษณะท่ีดีของผูใหบริการไว ดังนี้ 

พจนานุกรมไทย ฉบับทันสมัยและสมบูรณ พ.ศ. 2563 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด ไดใหความหมายของคําวา 

คุณลักษณะ หมายถึง สิ่งท่ีบงบอกความดีหรือลักษณะประจําตัวของสิ่งใดสิ่งหนึ่งคุณลักษณะท่ีดีของผูใหบริการ 

จึงเปนเครื่องบงบอกความดีหรือลักษณะประจําตัวของผูใหบริการการกําหนดคุณลักษณะของผูใหบริการจะทําให
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สามารถสรรหาบุคลากรท่ีจะมาปฏิบัติหนาท่ีใหบริการแกลูกคาไดอยางเหมาะสมกันและสอดคลองกับลักษณะ

ของงานบริการคุณลักษณะของบุคคลอาจเปนสิ่งซ่ึงปรากฏใหเห็นจากภายนอก เชน รูปราง บุคลิกลักษณะ 

การแสดงอากัปกิริยา หรืออาจจะเปนสิ่งท่ีอยูภายในจิตใจ เชน อารมณ จิตใจ ทัศนคติ ความรูสึกนึกคิด ฯลฯ  

1. คุณลักษณะภายนอก 

คุณลักษณะภายนอก คือ คุณลักษณะท่ีแสดงออกใหเห็นเปนพฤติกรรม สามารถมองเห็นไดจาก

กระทําตาง ๆ ดังนี้ 

   1) ยิ้มแยมแจมใส มีชีวิตชีวา มีบุคลิกสดชื่น สรางความสบายใจใหผูพบเห็น 

         2) กระตือรือรน ตั้งใจและมีความสนใจในงาน 

     3) สุภาพและออนนอม มีมารยาทดี แตไมเฉ่ือยชา 

   4) ทาทางดี หมายถึง ความละมุนละไมและความเหมาะสมในขณะแสดงออกท้ังทาทาง 

การยืน การเดิน การนั่ง การรับคําสั่ง หรือการใหบริการลูกคา 

   5) แตงกายสะอาด เรียบรอย ประณีตและเหมาะสม เปนไปตามแบบขององคกร 

   6) มีปฏิภาณไหวพริบในการปฏิบัติงานและการแกไขปญหาเฉพาะหนาไมตกใจตื่น 

ในเหตุการณท่ีไมคาดฝน 

   7) ตรงตอเวลา รูจักคุณคาและรักษาเวลา ไมเขาทํางานสายหรือใชเวลาไมเหมาะสม 

   8) ยิ้มและสบตาในขณะพูดหรือใหบริการ แสดงทาทางสนใจตอผูใชบริการเสมอ 

   9) รูจักกาลเทศะ ระมัดระวังกิริยาทาทาง ท้ังในการปฏิบัติตอผูใชบริการและเพ่ือนรวมงาน 

    10) วาจาสุภาพ น้ําเสียงไมแข็งหรือพูดในลักษณะมะนาวไมมีน้ํา ใชคําพูดเหมาะสมกับบุคคล 

2. คุณลักษณะภายใน 

คุณลักษณะภายใน คือ คุณลักษณะทางดานจิตใจ อารมณ ความรูสึกนึกคิด สติปญญาของผู

ใหบริการ ซ่ึงไดแก 

   1) การควบคุมอารมณ รูจักระงับความโกรธ การสงบสติอารมณและการมีอารมณขัน 

   2) การเขาใจบุคคลอ่ืนและเขาใจพ้ืนฐานของความแตกตางระหวางบุคคล ยอมรับเหตุและผล 

   3) มีทัศนคติท่ีดีตองาน มีมุมมองท่ีเปนบวกกับการปฏิบัติงานบริการ 

   4) มีใจรักในงาน ตั้งใจพากเพียร สนใจและพัฒนาปรับปรุงงานอยูเสมอ 

   5) รักษาวินัย ยอมรับกฎเกณฑและระเบียบปฏิบัติขององคกรในดานตาง ๆ 

   6) ใหความรวมมือแกเพ่ือนรวมงาน องคกร สามารถทํางานเปนทีมและยอมรับบทบาทของ

ตนเองได 

   7) มีน้ําใจและมนุษยสัมพันธท่ีดีตอเพ่ือนรวมงานและผูใชบริการ 

   8) มีความจําดี มีความรูเก่ียวกับขอมูลในงาน ขอมูลองคกรและขาวสารท่ัวไป 

   9) มีความจริงใจในการปฏิบัติงานตอองคกรและการบริการ 

 10) ซ่ือสัตยสุจริต ท้ังตอตนเอง ตอองคกร เชน การรักษาเวลาการซ่ือสัตยตอผูใชบริการ 

เชน การใหขอมูลและคําแนะนําท่ีถูกตอง 
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กลาวคือ คุณลักษณะท่ีดีของผูใหบริการเปนคุณสมบัติท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานบริการ 

ซ่ึงมีผลตอความสําเร็จของงานบริการเปนอันมากและสิ่งท่ีเปนอิทธิพลหรือปจจัยสนับสนุนการมีคุณลักษณะท่ีดี

ของผูใหบริการ คือ ทัศนคติ (Attitude) สวนบุคคลซ่ึงการมีทัศนคติท่ีจะกอใหเกิดความสําเร็จไดก็ คือ ทัศคติท่ีดี

และการคิดเชิงบวก (Positive Thinking) ซ่ึงเปนการเสริมแรงใหมีทัศนคติท่ีดีตองานตามไปดวยรวมท้ังยัง

สามารถทําใหบุคคลนั้นมีใจรักท่ีจะทํางานมีความเต็มใจในการใหบริการแกผูอ่ืนหรือท่ีเรียกวาจิตใจท่ีพรอมและ

เต็มใจในการบริการ (Service Mind) 

3. ทัศนคติท่ีดีของผูใหบริการ 

ทัศนคติท่ีดีของผูใหบริการ คือ ความรูสึกและความคิดเห็นท่ีบุคคลมีตอสิ่งของบุคคลหรือ

สถานการณท้ังดานการยอมรับหรือปฏิเสธ แสดงออกหรือมีปฏิกิริยาตอบสนองดวยพฤติกรรม ท้ังนี้การแสดงออก

ทางพฤติกรรมดังกลาวยอมสงผลกระทบกับผูท่ีเก่ียวของหรือสัมพันธดวยงานบริการเปนงานท่ีตองมีปฏิสัมพันธ

กับลูกคา ท้ังการตอนรับดูแลการอํานวยความสะดวกจนกระท่ังถึงการเปนธุระจัดการใหจนสําเร็จ เพ่ือสราง 

ความพึงพอใจใหกับผูมาใชบริการและเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของการบริการนั้นพนักงานตองปฏิบัติตอผูใชบริการ

ในทางท่ีดีใหเปนท่ีประทับใจและนาพึงพอใจซ่ึง หมายถึง การมีทัศนคติท่ีดีในงานพรอมกันนั้นทัศนคติท่ีดี 

ยังสามารถกอใหเกิดความรูสึกรักหรือชอบในงาน ปฏิบัติงานดวยความรูสึกท่ีดี พรอมท้ังมีใจรักในงานมีจิตบริการ 

(Service Mind) ซ่ึงเปนผลดีตอตัวผูบริการเพ่ือนรวมงานองคกรและผูใชบริการ 

3.3.1 ความหมายของคําวา ทัศนคติ จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2552 

ใหความหมายของทัศนคติ (Attitude) หมายถึง แนวความคิดเห็น ความรูสึกนึกคิดท่ีบุคคลมีตอสิ่งตาง ๆ รวมท้ัง

ตนเองโดยมีเหตุผลประกอบและ มีนักวิชาการใหความหมายไวดังนี้ 

  ศิริวรรณ เสรีรัตน (2542: 44) ใหความหมายของทัศนคติไววาทัศนคติ หมายถึง ความรูสึก 

นึกคิดของบุคคลท่ีมีตอสิ่งในสิ่งหนึ่ง ซ่ึงผูบริโภคเรียนรูจากประสบการณในอดีต โดยใชเปนตัวเชื่อมระหวาง

ความคิดและพฤติกรรมนักการตลาดนิยมใชในการโฆษณาเพ่ือสรางทัศนคติท่ีดีตอผลิตภัณฑและตราสินคา 

เสริมแรงและ(หรือ) เปลี่ยนทัศนคติ 

จากแนวความคิดตาง ๆ ดังกลาว สรุปไดวา ทัศนคติ คือ ความสัมพันธระหวางความคิด

ความรูสึกความเชื่อและการรับรูของบุคคลท่ีจะสงผลถึงพฤติกรรมการแสดงออกอยางใดอยางหนึ่งตอสิ่งตาง ๆ 

เปนการแสดงลักษณะทาที ปฏิกิริยาท้ังดานลบและดานบวกตอสิ่งตาง ๆ ตามท่ีไดรับขอมูลมาทัศนคติ

ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้ 

1) ความรู (Cognitive Component) หมายถึง สวนท่ีเปนความเชื่อท่ีเกิดจากการรับรู 

ของบุคคลตอสิ่งตาง ๆ การรับรูขอมูลขาวสารหรือการไดรับประสบการณตาง ๆ ท่ีผานมาทําใหมีผลตอ 

การแสดงออกถึงความชอบหรือไมชอบตอสิ่งตาง ๆ เหลานั้น 

2) ความรูสึก (Effective Component) หมายถึง สวนท่ีเปนความรูสึก และคานิยม 

ท่ีเก่ียวของกับสิ่งตาง ๆ ซ่ึงมีผลแตกตางกันไปตามบุคลิกภาพของคนนั้น 

3) พฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึง การแสดงออกของบุคคล 

ตอสิ่งหนึ่งหรือบุคคลหนึ่งซ่ึงเปนผลมาจากความรูความคิดความรูสึก 
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3.3.2 ประเภทของทัศนคติ ทัศนคติของบุคคลสามารถแสดงออกมาใน 3 ลักษณะดวยกัน คือ 

1) ทัศนคติเชิงบวก เปนทัศนคติท่ีชักนําใหบุคคลแสดงออกมีความรูสึกหรืออารมณ 

จากสภาพจิตใจโตตอบในดานดีตอบุคคลอ่ืน 

2) ทัศนคติทางลบ เปนทัศนคติท่ีมีความรูสึกนึกคิดไมดีหรือเปนลบตอสิ่งนั้น ๆ 

3) ทัศนคติแบบกลาง เปนทัศนคติท่ีบุคคลไมแสดงความคิดเห็นในเรื่องราวหรือ 

ปญหาใดปญหาหนึ่งหรือตอบุคคล หนวยงาน สถาบัน องคการและอ่ืน ๆ โดยสิ้นเชิง  

ทัศนคติท้ัง 3 ประเภทนี้ บุคคลอาจจะมีเพียงประการเดียวหรือหลายประการก็ไดข้ึนอยูกับ

ความม่ันคงในความรูสึกนึกคิดความเชื่อหรือคานิยมอ่ืน ๆ ท่ีมีตอบุคคล สิ่งของ การกระทําหรือสถานการณใน

การทํางานของบุคคลทัศนคติท่ีสําคัญและจําเปนมากท่ีสุดคือทัศนคติเชิงบวก (positive thinking) ท้ังตอลูกคา

ผูรับบริการตอองคกรหรือแมแตตอตนเองสงผลทําใหผลงานออกมาดีกวาการทํางานท่ีมีทัศนคติ เชิงลบ ทัศนคต ิ

จึงเปนสิ่งท่ีมีบทบาทสําคัญตอบุคคลในสังคมท้ังการดําเนินชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ ฯลฯ 

   การมีทัศนคติท่ีดีตองานของผูใหบริการทัศนคติเปนความรูสึกชอบหรือไมชอบท่ีมนุษยมีตอสิ่งใด

สิ่งหนึ่ง เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งซ่ึงทัศนคติตองานบริการนับเปนสิ่งสําคัญตอผูใหบริการ 

อยางมากเพราะการมีทัศนคติท่ีดีตองานยอมหมายถึงการมีทัศนคติท่ีดีตอลูกคาหรือผูใชบริการ ตอองคกรตอ

เพ่ือนรวมงานและตระหนักไดวางานเปนหนาท่ีท่ีจะตองรับผิดชอบและทําใหดีท่ีสุดเสมอ หากทํางานดวยทัศนคติ

ท่ีดี        ก็จะสงผลใหองคกรมีชื่อเสียงและภาพลักษณท่ีดี  

1) ลักษณะของการทํางานท่ีมาจากทัศนคติท่ีดีของผูใหบริการ 

        1.1) เริ่มตนการทํางานดวยความกระตือรือรน มีการเตรียมตัวใหพรอมสําหรับการทํางาน 

เม่ือถึงเวลาแลวสามารถเขาทํางานดวยความกระตือรือรน 

        1.2) ยิ้มแยมแจมใสใหบริการอยางสดชื่นเปนบุคลิกท่ีสามารถสรางความประทับใจ ใหแก 

ผูพบเห็นท้ังเพ่ือนรวมงานผูบังคับบัญชาและผูมาใชบริการบุคลิกลักษณะท่ีแสดงออกดูแลว สดชื่น ทาทางด ี

ยิ้มแยม ทักทาย ทําใหกลายเปนคนท่ีมีบุคลิกภาพดี 

        1.3) ปฏิบัติงานดวยความเต็มใจการทํางานดวยความเต็มใจจะสงผลถึงระบบการทํางาน

ท้ังหมดทุกสวนภายในองคกร มีการประสานงานท่ีดีระหวางเพ่ือนรวมงาน ลดการเอาเปรียบซ่ึงกันและกันไมเห็น

แกตัว ใหความชวยเหลือเต็มใจและชวยใหการทํางานเปนไปดวยความราบรื่น 

        1 .4 )  การตอบสนองตอความตองการรวดเร็ ว เ ม่ือตองตอนรับลูกค าต องแสดง 

ความกระตือรือรน ไมลังเล ไมแสดงการเก่ียงงอนในการไปบริการจะทําใหผูใชบริการนั้น ๆ เกิดความพึงพอใจ 

ท่ีไดรับความสนใจ เม่ือใดท่ีผูใชบริการรับความสนใจและความใสใจก็ทําใหไดเกิดความสุขความภาคภูมิใจ 

แมแตผูใหบริการเองก็เกิดความปลาบปลื้มท่ีตนเองสามารถทําใหลูกคานั้นพึงพอใจได 

        1.5) มีความตั้งใจและใสใจในงาน ความรูสึกท่ีดีตองานจะทําใหมีความสนใจและตั้งใจท่ีจะให

งานออกมาดีสามารถทํางานตามท่ีไดรับมอบหมายโดยท่ีไมตองการควบคุมหรือเปนผู ท่ีสามารถทํางาน 

ตามเปาหมายไดดวยตนเอง งานท่ีมาจากความตั้งใจจึงมักจะออกมาดีเสมอ 
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        1.6) ทํางานดวยความรอบคอบและระมัดระวัง เปนการลดการสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึน 

จากการทํางานการขาดความรอบคอบอาจสงผลเสียหายตอองคกร ในการปฏิบัติงานหากผูใหบริการมีความ

ละเอียดรอบคอบยอมแสดงวามีความรู ความเขาใจ ตระหนักในภาระงานของตนและพรอมท่ีจะทํางานอยาง

ระมัดระวัง        เกิดประโยชนตองานและองคกร 

   1.7) ตระหนักในหนาท่ีและมีความผิดรับชอบงาน คือ การท่ีพนักงานเขาใจในบทบาท 

ของตนเองรูขอบเขตและกรอบการปฏิบัติงาน ทําใหเขาใจถึงหนาท่ีท่ีตนเองตองทํามุงหวังใหเกิดผลสําเร็จของงาน

ตามเปาหมาย 

    1.8) ทํางานไดอยางถูกตอง การทํางานในแตละองคกรยอมตองมีการกําหนดหนาท่ีและ 

ความรับผิดชอบ (Job Description) หรือมีการกําหนดมาตรฐานและคุณภาพการบริการเอาไว เม่ือพนักงาน 

มีความพรอมเขาใจและมีทัศนคติท่ีดียอมสามารถปรับตนเองใหสามารถปฏิบัติตามนโยบายไดดีทํางานตาม

ข้ันตอนท่ีถูกตองได 

    1.9) พรอมจะพัฒนาการทํางาน การท่ีพนักงานมีมุมมองท่ีเปนบวกตองานปราศจากอคติ 

แลวยอมสนใจในการทํางานและพรอมท่ีจะปรับปรุงขอบกพรองตาง ๆ ในการทํางานใหดีข้ึน 

    1.10) ตองการความกาวหนา พนักงานทุกคนลวนยอมตองการความกาวหนาในหนาท่ีการ

งานการปรับเลื่อนตําแหนงใหสูงข้ันแสดงใหเห็นถึงการทํางานท่ีมีทัศนคติท่ีดีตองาน 

   1.11) ใหความรวมมือในการทํางาน งานบริการนั้นตองอาศัยทีมงานท่ีดีในการทํางาน 

การประสานงานการรองขอจากแผนกอ่ืน ๆ ใหชวยเหลือเปนเรื่องปกติวิสัย ดังนั้นพนักงานจําเปนท่ีจะตองอาศัย

กระบวนการของการท างานเปนทีมเขามาทําใหงานเกิดความสําเร็จ 

    1.12) มีความรูในงานและพรอมจะเรียนรูสิ่งใหมเปรียบเสมือนการเปนบุคคลท่ีน้ําไมเต็มแกว

การมีความเขาใจเก่ียวกับลักษณะของงานบริการท่ีผันแปรตามบุคคลท่ีมารับบริการจะทําใหผูใหบริการเขาใจและ

พรอมท่ีจะปรับปรุงใหการบริการแกบุคคลท่ีตางสถานะตางตําแหนงและตางความพอใจจึงตองมีการปรับเปลี่ยน

วิธีการ เหมือนเปนการสรางประสงการณในการทํางาน 

   1.13) รักษาผลประโยชนขององคกร ทัศนคติท่ีดีตอองคกร คือการรับรูถึงนโยบายและ

เปาหมายการดําเนินงาน เม่ือรับรูเขาใจแลว พนักงานตองมีความตระหนักในการท่ีจะรักษาผลประโยชนตาง ๆ

เพราะองคไดรับประโยชนแลว ตัวพนักงานเองก็ไดรับเชนเดียวกัน 

    1.14) มีความซ่ือสัตยสุจริต องคกรท่ีใหบริการโดยสวนใหญแลว มักเปนการทํางานภายใต 

ความเสี่ยงอยูหลายประการท้ังความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีพนักงานขาดความซ่ือสัตย เชน โรงแรม 

หรือหองอาหาร จึงตองมีระบบการควบคุมดูแล เชน การวางระบบเบิกจายสิ่งของเพ่ือนํามาใหบริการแกลูกคา

การจําหนายเครื่องด่ืมใหแกลูกคา เปนตน ดังนี้แลวหากพนักงานมีแคความตระหนักรูและเขาใจองคกร 

การทุจริตหรือการสูญเสียจะเกิดข้ึนไดนอยมาก 

    1.15) มีความสุขในการทํางานความเขาใจในงานและสามารถปฏิบัติงานจนบรรลุ

วัตถุประสงค มีเพ่ือนรวมงานท่ีดีและสภาพแวดลอมตาง ๆ เอ้ืออํานวยตอการทํางาน ดวยความรูสึกท่ีดีตองาน

หรือมุมมองท่ีดีตอตนเองและผูอ่ืนจะเปนแรงผลักดันใหสามารถทํางานไดอยางมีความสุข 
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    1.16) มีความภาคภูมิใจในตนเอง กลาวคือ ผูใหบริการสามารถทํางานแลวเกิดผลสําเร็จ 

ของงานไดรับความรวมมือท่ีดีมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานและไดรับการไววางใจจากองคกรรูจักพัฒนาตน 

ใหไดรับความกาวหนาจะเกิดความรูสึกภาคภูมิใจในตนเองท้ังมวลนั้นเปนผลจากการท่ีผูใหบริการนั้นมีทัศนคติท่ีดี

ตองาน 

ดังนั้น สรุปไดวา การทํางานใด ๆ ก็ตามท่ีพนักงานมีทัศนคติท่ีดีตองานก็จะสงผลเชิงบวก 

แกการทํางานนั้น ความรูสึกท่ีดีจะกอใหเกิดผลงานท่ีดีซ่ึงองคกรสวนใหญจึงตองสรรหาบุคลากรท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอ

งานกอนเปนอันดับแรกเสมอ เพราะหมายถึงประสิทธิผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการทํางานอยางชัดเจน    

ลักษณะของการเปนผูใหบริการท่ีดี ดังนี้ 

คําวา “Service” แยกอักษรและใสความหมาย ดังนี้ 

S = Smile แปลวา ยิ้มแยม 

E = enthusiasm แปลวา ความกระตือรือรน 

R = rapidness แปลวา ความรวดเร็ว ครบถวน มีคุณภาพ 

V = value แปลวา มีคุณคา 

I  = impression แปลวา ความประทับใจ 

C = courtesy แปลวา มีความสุภาพออนโยน 

E = endurance แปลวา ความอดทน เก็บอารมณ 

คําวา “Mind” แยกอักษรและใสความหมาย ดังนี้ 

M = make believe แปลวา มีความเชื่อ 

I = insist แปลวา ยนืยัน/ยอมรับ 

N = necessitate แปลวา การใหความสําคัญ 

D = devote แปลวา อุทิศตน  

ดังนั้น จากคําวา “Service” แปลวา การบริการ คําวา “Mind” แปลวา “จิตใจ” รวมคําแลว 

แปลวา “มีจิตใจในการใหบริการ” หรือ“จิตบริการ” ซ่ึงพอสรุปไดวา การบริการท่ีดีคือการท่ีผูใหบริการตองมี

จิตใจในการใหบริการหรือมีใจรัก มีความเต็มใจในการบริการ การทํางานโดยมีใจรักจะแสดงออกมาทางกาย 

โดยการทํางานดวยความยิ้มแยม แจมใส มีอารมณรื่นเริง และควบคุมอารมณของตนเองได นอกจากนี้ คําวา 

Service Mind หรือ จิตใจในการใหบริการยังหมายความรวมถึงการบริการท่ีดีแกลูกคา หรือการทําใหลูกคาไดรับ

ความพึงพอใจ มีความสุขและไดรับผลประโยชนอยางเต็มท่ี ดังนั้น การใหบริการอยางดีนั้นมักจะไดความสําคัญ

กับแนวทางในการใหบริการสองแนวทาง ดังนี ้

    - ประการแรก คือ ใหความสําคัญกับลูกคา ตามคําพูดแนวปรัชญาท่ีวาลูกคาเปนผูถูกเสมอ 

การบริการท่ีดีและมุงไปสูความเปนเลิศ ถือวา ลูกคาเปนคนพิเศษตองไดรับการเอาใจใส สอบถามความตองการ

หากลยุทธเพ่ือสรางความพึงพอใจใหเสมอ หากตองการใหบริการท่ีดีตองใหความสะดวก 
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- ประการท่ีสอง คือ การใหเกียรติลูกคา ใชวาจาไพเราะ ใหคําแนะนําดวยการยกยองลูกคา

ตลอดเวลา ไมบังคับขูเข็ญใหลูกคาเกิดความเชื่อถือจากพฤติกรรมของเราผูใหบริการแลวกลับมาใชบริการอีกครั้ง 

สรุปไดวา จิตบริการของผูใหบริการหรือ Service mind หมายถึง การมีจิตใจในการใหบริการ 

ท่ีดีแกผูใชบริการ โดยการทํางานดวยใจรักและความเต็มใจ ในการท่ีจะอํานวยความสะดวกใหแกผูใชบริการ

มุงเนนการสรางความพึงพอใจ ผลประโยชนและความสุขใจของผูใชบริการเปนหลักการปฏิบัติงานดวยจติบริการ

การปฏิบัติงานดวยจิตบริการ (Service mind) สามารถสงผลใหเกิดผลดีตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

1) ผลดีตอลูกคามีความพึงพอใจ มีดังนี้ 

   1.1) ลูกคาเกิดความพึงพอใจ ท่ีไดรับการบริการนั้น ๆ 

   1.2) ลูกคาเกิดความรูสึกท่ีดีตอผูใหบริการและองคกร เนื่องมาจากความพอใจเปนหลัก 

   1.3) ลูกคาไดรับความการอํานวยสะดวกจากการใหบริการ 

   1.4) ลูกคาเกิดความประหยัดดานเงินและเวลา เนื่องจากมีผูชํานาญการทํางานให 

   1.5) ลูกคาไดรับคุณภาพของงาน จากการใหบริการท่ีดีเนื่องจากความเต็มใจในการบริการ 

2) ผลดีตอองคกร มีดังนี้                                                         

   2.1) ผลการดําเนินงานสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค คือ ความพึงพอใจของลูกคา 

ท่ีจะนําไปสูการตัดสินใจใชบริการซํ้าของลูกคา เม่ือการใหบริการสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา 

ไดเทากับวัตถุประสงคของบริษัทนั้นประสบความสําเร็จ 

   2.2) สรางชื่อเสียงและภาพลักษณท่ีดีใหองคกร คือการไดชื่อวาเปนองคกรแหงการบริการ 

ทําใหลูกคาเชื่อม่ันท่ีจะใชบริการ  

   2.3) สรางโอกาสในการเพ่ิมยอดขาย เพราะการใหบริการจากใจผูปฏิบัติงานจะมีสีหนา 

ยิ้มแยมแจมใส กลายเปนภาพลักษณท่ีดีขององคกร ผูใชบริการเกิดความไววางใจ เชื่อม่ันในสินคาและบริการ 

3) ผลดีตอตัวผูใหบริการ มีดังนี้ 

   3.1) เกิดความสําเร็จในงาน การใหบริการดวยความเต็มใจ สรางความพึงพอใจใหลูกคา 

ไดถือเปนความสําเร็จตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

   3.2) เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง การใหบริการลูกคาจนไดรับความพึงพอใจ นั้น สามารถ

สงผลใหเกิดความปลาบปลื้มใจใหแกผูใหบริการไดเชนเดียวกัน 

   3.3) รับความไววางใจการทํางานดวยใจจะสามารถแสดงออกใหเห็นได โดยเฉพาะ 

เพ่ือนรวมงาน ผูบังคับบัญชาในองคกร ท่ีอยูใกลชิดและปฏิบัติงานรวมกัน ดังนั้น เม่ือทํางานดวยใจ พนักงานจะ

แสดงออกใหเห็นถึงความเต็มใจและตั้งใจในการทํางาน ดังนั้น พนักงานท่ีมีความมีใจมักจะไดรับความไววางใจ

จากเพ่ือนรวมงานหรือผูบังคับบัญชาเสมอ 

   3.4) ไดรับรางวัลหรือคาตอบแทนเพ่ิม การบริการท่ีสามารถสรางความประทับใจใหลูกคาได

มักจะมีรายไดพิเศษท่ีเรียกวา เงินทิป (Tip) เปนเสมือนรางวัลและกําลังใจในการใหบริการลูกคาใหดีตอไป

ใหบริการนับเปนบุคลากรคนสําคัญขององคกร เปนผูท่ีนําสินคาและบริการไปสูผูใชบริการ เปนสื่อกลางในการ

ติดตอและใหบริการแกผูใชบริการ 
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 ดังนั้น ในฐานะของตัวแทนขององคกรท่ีมีหนาท่ีปฏิบัติงานบริการผูใหบริการจึงตองมีคุณสมบัติ

ท่ีดีสําหรับการบริการ เปนตนวา มีทัศนคติและใจรักในงานอาชีพ 

3. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการใหบริการ 

สุภาลักษณ ชัยอนันต (2540 : 17) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา ความพึงพอใจเปน

ความรูสึกสวนตัวท่ีรูสึกเปนสุขหรือยินดีท่ีไดรับความตอบสนองความตองการในสิ่งท่ีขาดหายไปหรือสิ่งท่ีทําให

เกิดความไมสมดุล ความพึงพอใจเปนสิ่งท่ีกําหนดพฤติกรรมท่ีจะแสดงออกของบุคคล ซ่ึงมีผลตอการเลือกท่ีจะ

ปฏิบัติในกิจกรรมใด ๆ นั้น 

  ศิริวรรณ เสรีรัตน (2542 : 17) กลาวถึง ความหมายของความพึงพอใจในการบริการสามารถ

จําแนกเปน 2 ความหมาย ในความหมายท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจของผูบริโภคหรือผูรับบริการ (Customer 

satisfaction) และความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction) ของผูใหบริการ ดังนี้ 

1. ความหมายของความพึงพอใจของผูบริการ ตามแนวคิดของนักการตลาดจะพบนิยาม 

ของความพึงพอใจของผูรับบริการเปน 2 นัย คือ  

   1.1 ความหมายท่ียึดสถานการณการซ้ือเปนหลักใหความหมายวา ความพึงพอใจเปนผล 

ท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการประเมินสิ่งท่ีไดรับภายหลังสถานการณการซ้ือสถานการณหนึ่ง มักพบในงานวิจัยการตลาด

ท่ีเนนแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร 

   1.2 ความหมายท่ียึดประสบการณเก่ียวกับเครื่องหมายการคาเปนหลักใหความหมายวา 

ความพึงพอใจเปนผลท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการประเมินภาพรวมท้ังหมดของประสบการณหลาย ๆ อยางท่ีเกี่ยวของ

กับผลิตภัณฑหรือบริการในระยะเวลาหนึ ่ง หรืออีกนัยหนึ่งคือ ความพึงพอใจหมายถึง การประเมิน

ความสามารถของการนําเสนอผลิตภัณฑหรือบริการท่ีตรงกับความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง 

2. ความหมายของความพึงพอใจในงานของผูบริการตามแนวคิดของนักจิตวิทยาองคกร 

ความพึงพอใจในการทํางานจะมีผลตอความสําเร็จของงานเปนเปาหมายสูงสุดของความสําเร็จในการดําเนินงาน

บริการข้ึนอยูกับกลยุทธ การสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาเพ่ือใหลูกคาเกิดความรูสึกท่ีดีและประทับใจ 

ในการบริการท่ีไดรับจนติดใจและกลับมาใชบริการเปนประจําการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตลอดจน

ผูปฏิบัติงานถือเปนเรื่องสําคัญเพราะความรูความเขาใจในเรื่องนี้จะนํามาซ่ึงความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน 

ทางการตลาด เพ่ือความกาวหนาและการเติบโตของธุรกิจบริการอยางไมหยุดยั้งและสงผลใหสังคมสวนรวม 

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน จึงกลาวไดวาความพึงพอใจมีความสําคัญตอผูใหบริการและผูรับบริการ 

มณี โพธิเสน (2543 : 43) ใหความหมายไววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกยินดีหรือเจตคติท่ีดี

ของบุคคลเม่ือไดรับการตอบสนองความตองการของตน ทําใหเกิดความรูสึกท่ีดีในสิ่งนั้น ๆ 

อุทัยพรรณ สุดใจ (2544 : 7) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคลท่ีมีตอ

สิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยอาจจะเปนไปในเชิงประเมินคาวา ความรูสึกหรือทัศนคติตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นเปนไปในทางบวกหรือทางลบ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 (2542 : 775)  ไดใหความหมายของความพึงพอใจ 

หมายถึง ความพึงพอใจ ความชอบใจ ซ่ึงตรงกับภาษาอังกฤษวา Satisfaction 
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การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดใชองคประกอบของความพึงพอใจตอการใหบริการในประเด็นตาง ๆ 

แบงเปน 4 ดาน ไดดังนี้  

1.ดานการบริการของเจาหนาท่ี หมายถึง เจาหนาท่ีควรมีความรูความเขาใจในงานท่ีปฏิบัติ

สามารถตอบขอซักถามไดอยางชัดเจน ใหบริการดวยความสุภาพยิ้มแยมแจมใส เปนมิตร อัธยาศัยดี เจาหนาท่ี 

มีการแตงกายสุภาพสะอาดเรียบรอย ใหบริการดวยความเอาใจใสกระตือรือรน เต็มใจใหบริการ การใหคําแนะนํา

หรือตอบขอซักถามไดเปนอยางดีและมีความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เสมอภาคในการใหบริการและ 

ไมเลือกปฏิบัติ 

2. ดานกระบวนและการข้ันตอนการใหบริการ หมายถึง การใหบริการเปนระบบมีข้ันตอน 

ท่ีชัดเจน มีอุปกรณในการทํางานท่ีครบถวนและทันสมัย มีเอกสารแผนพับแนะนําขอมูลแกผูรับบริการ 

3. ดานการรับรูขอมูลขาวสาร หมายถึง การใหบริการในชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย 

สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย เขาถึงงาย 

   4. ดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ หมายถึง การรับชําระคาสงเคราะหศพ โดยวิธีการ 

ท่ีสมาชิกสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย เชน การชําระโดย เงินสด , ธนาณัติ ,โอนเงินผานบัญชีธนาคาร , หักเงินเดือน 

คาจาง เพ่ือใหการฌาปนกิจสงเคราะหไดรับเงินคาสงเคราะหศพ ถูกตอง ครบถวน และรวดเร็ว 

จากท่ีกลาวมาท้ังหมดขางตน ผูศึกษาจึงสรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกท่ีเปนการ

ยอมรับ ความรูสึกชอบ ความรูสึกท่ียินดีกับการปฏิบัติงานท้ังการใหบริการและการรับบริการในทุกสถานการณ 

ทุกสถานท่ี และความรูสึกนั้นเปนไปตามความคาดหวังและสามารถตอบสนองความตองการ หรือบรรลุสิ่งท่ี

คาดหวัง 

3. การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว  

  3.1 การดําเนินการ การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว 

  เดิมไดมีระเบียบการวาดวย “เงินทุนฌาปนกิจ” ซ่ึงรวมอยูในขอบังคับสโมสรสัตวแพทย 

พ.ศ. 2504 ตอมาป พ.ศ.2517 ไดแยกระเบียบการวาดวย “เงินทุนฌาปนกิจ” ออกมาดําเนินการเปนเอกเทศ

อิสระตางหาก โดยจัดตั้งเปน “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว” ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจ

สงเคราะห พ.ศ.2517 ซ่ึงตอมาไดเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว เปลี่ยนมาเปน “การฌาปนกิจ

สงเคราะห กรมปศุสัตว” พ.ศ.2519 

  การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว ไดจดทะเบียน เม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 และ 

ไดดําเนินการตามขอบังคับการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว พ.ศ.2519 และขอบังคับการฌาปนกิจสงเคราะห 

กรมปศุสัตว พ.ศ. 2519 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2536 ตอมาเม่ือวันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2545 

คณะกรรมการดําเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว ไดมีมติใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับกรมปศุสัตว

วาดวยการฌาปนกิจสงเคราะห เพ่ือใหการดําเนินกิจการของฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว เปนไปดวย 

ความเรียบรอย จึงออกระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว พ.ศ. 2545 

  ปจจุบันการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว ดําเนินการและปฏิบัติตามระเบียบวาดวย 

การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว พ.ศ. 2545 โดยมีคณะกรรมการดําเนินการฌาปนกิจสงเคราะห 
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กรมปศุสัตว ซ่ึงมีอธิบดีกรมปศุสัตวเปนประธานโดยตําแหนง มีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินการของการฌาปนกิจ

สงเคราะหใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

  การฌาปนกิจสงเคราะห เปนสวัสดิการประเภทหนึ่งของกรมปศุสัตว ซ่ึงมีวัตถุประสงค 

เพ่ือทําการสงเคราะหซ่ึงกันและกันในการจัดการศพ หรือ จัดการศพและสงเคราะหครอบครัวของสมาชิก 

ซ่ึงถึงแกความตายดวยเงินสงเคราะห โดยไมประสงคจะหากําไรมาแบงกัน 

  สมาชิกของการฌาปนกิจสงเคราะห มี 2 ประเภท 

    1.สมาชิกสามัญ ไดแก ขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการในสังกัดกรมปศุสัตว และ

เจาหนาท่ีของสหกรณออมทรัพยกรมปศุสัตว 

   2.สมาชิกสมทบ ไดแก สามี หรือ ภรรยาของสมาชิกสามัญ 

ผูท่ีจะสมัครเปนสมาชิกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

   1. อายุไมเกิน 55 ปบริบูรณ ณ วันยื่นใบสมัคร และ การฌาปนกิจสงเคราะห  

ไดรับเอกสารครบถวน 

    2. มีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของการฌาปนกิจสงเคราะห 

   3. ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ 

   4. มีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง และไมเปนโรครายแรง 

   5. ไมเปนบุคคลท่ีลาออกจากการเปนสมาชิก 

   6. ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกคัดออกจากการเปนสมาชิก  

  สมาชิกภาพของผูสมัครเขาเปนสมาชิกจะเริ่มตั้งแต วันท่ีคณะกรรมการมีมติใหรับเขา 

เปนสมาชิกและผูสมัครไดชําระเงินตาง ๆ ตามระเบียบแลว 

สมาชิกภาพส้ินสุดลง ในกรณีดังตอไปนี้ 

1. ตาย 

2. ลาออก โดยไมมีหนี้สินกับการฌาปนกิจสงเคราะห 

3. ถูกคัดชื่อออกเพราะขาดสงเงินสงเคราะห และไดรับหนังสือเตือนจากการฌาปนกิจ

สงเคราะห 3 ครั้ง แตละครั้งมีระยะเวลาหางกัน 30 วัน ครั้งสุดทายเปนหนังสือลงทะเบียน ตอบรับและ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรใหพนจากสมาชิกภาพ 

4. กระทําการใด ๆ อันอาจกอให เ กิดความเสียหายแกฌาปนกิจสงเคราะห 

อยางรายแรงและคณะกรรมการมีมติใหออก 

 การสิ้นสุดแหงสมาชิกภาพตามนี้แลว สมาชิกไมมีสิทธิเรียกเงินคาสมัคร เงินคาบํารุงและ 

เงินสงเคราะหท่ีไดชําระไวจากการฌาปนกิจสงเคราะห เวนแตเงินสงเคราะหลวงหนาท่ียังไมตกอยูในความผูกพัน

ท่ีจะตองจายเปนเงินสงเคราะหใหแกสมาชิกท่ีถึงแกความตายเม่ือสมาชิกของการฌาปนกิจสงเคราะหคนใด 

ถึงแกความตายสมาชิกทุกคนมีหนาท่ีตองออกเงินสงเคราะห เพ่ือเปนคาจัดการศพ และสงเคราะหครอบครัว

ใหแกครอบครัวของสมาชิกท่ีตายนั้น รายละ 20 บาท 
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ผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะห หมายถึง บุคคลท่ีสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห แสดงความจํานงไว

ในใบสมัคร หรือ แจงเปนลายลักษณอักษรไวการการฌาปนกิจสงเคราะห ใหเปนผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะห 

โดยเปนผูยื่นแบบคํารองขอรับเงินสงเคราะห พรอมดวยหลักฐานไดท่ีทําการฌาปนกิจสงเคราะห สํานักงาน 

ปศุสัตวจังหวัด หรือหนวยงานตนสังกัด ในกรณียื่นคํารองผานหนวยงาน ตองใหผูบังคับบัญชารับรองโดยผูมีสิทธิ

รับเงินจะตองยื่นภายในกําหนดเวลา 5 ป นับแตวันท่ีสมาชิกผูนั้นถึงแกความตายบุคคลท่ีมีสิทธิไดรับเงิน

สงเคราะห ไดแก บุคคลตามลําดับดังนี้ โดยผูอยูในลําดับกอนยอมตัดสิทธิผูอยูในลําดับหลัง 

1. บุคคลท่ีสมาชิกแสดงความจํานงไวในใบสมัครหรือแจงเปนลายลักษณอักษรไว กับ 

การฌาปนกิจสงเคราะหใหเปนผูรับเงินสงเคราะห ซ่ึงตองเปนบุคคล ดังนี้ 

2. สามี หรือ ภรรยา และบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของสมาชิก 

3. บิดา มารดา ของสมาชิก 

4. ผูอยูในอุปการะของสมาชิกหรืออุปการะสมาชิก  

ถาไมมีบุคคลดังกลาวขางตน การฌาปนกิจสงเคราะหจะจัดการศพสมาชิกท่ีถึงแกความตาย 

ใหตามประเพณีทางศาสนาของสมาชิกผูนั้น เม่ือมีเงินสงเคราะหเหลืออยูเทาใด ใหตกเปนของฌาปนกิจสงเคราะห 

ภายใตเง่ือนไขในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

การจายเงินสงเคราะห จะจายใหแกผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะห โดยจะจายเงินสงเคราะหใหท้ังหมด

ภายใน 10 วัน นับแตวันท่ีการฌาปนกิจสงเคราะห ไดรับแบบคํารองและเอกสารหลักฐานถูกตองครบถวน 

จากประเภทของสมาชิกท้ัง 2 ประเภท ดังกลาวขางตน ผูศึกษาไดจัดกลุมสถานภาพของสมาชิก 

เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ การการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว ออกเปน 7 กลุม ดังนี้ 

1. ขาราชการ    

2. ขาราชการบํานาญ  

3. ลูกจางประจํา  

4. ลูกจางบําเหน็จรายเดือน  

5. พนักงานราชการ  

6. คูสมรส 

7. เจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพยกรมปศุสัตว 

ปจจุบันการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว  มีสมาชิกท้ังหมด จํานวน 3,613 ราย 
(ขอมูล ณ วันท่ี 5 มิ.ย.63) ซ่ึงสังกัดหนวยงาน สวนกลาง และสวนภูมิภาค  

3.2 การใหบริการของการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว พอสรุปได 6 ดาน ดังนี้ 
 1. ดานการรับสมัครเขาเปนสมาชิก  เนื่องดวยการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว มีสมาชิก

ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค และมีสถานภาพท่ีแตกตางกัน ประกอบกับการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว 
ไดมีการประชาสัมพันธเชิญชวนใหบุคลากรในสังกัดสมัครเขาเปนสมาชิกฌาปนกิจมาโดยตลอด ดังนั้น เจาหนาท่ี
ฌาปนกิจสงเคราะห จําเปนจะตองมีความรู ความเขาใจในเรื่องของกฎระเบียบอยางถูกตอง และมีความมุงม่ัน 
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ท่ีจะใหบริการแกผูมาติดตอดวยไมตรีจิตเพ่ือใหเกิดความประทับใจและเขาใจในหลักเกณฑและระเบียบตาง ๆ 
อยางถูกตอง ในการตัดสินใจสมัครเขาเปนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหตอไป การรับสมัครเขาเปนสมาชิก 
มีข้ันตอน ดังนี้ 

  1.1. ยื่นใบสมัครตอการฌาปนกิจสงเคราะห ผานการรับรองจากผูบังคับบัญชาตนสังกัด 
  1.2. ชําระเงิน พรอมเอกสารประกอบการสมัคร  
  1.3 เสนอคณะกรรมการพิจารณารับเขาเปนสมาชิกใหม  
  1.4 รับเขาเปนสมาชิก และแจงใหสมาชิกทราบ 
  1.5 จัดทําฐานขอมูลทะเบียนสมาชิกในโปรแกรมการฌาปนกิจสงเคราะหกรมปศุสัตว 

 2. ดานการรับเงินของการฌาปนกิจสงเคราะหกรมปศุสัตว มี 2 ประเภท ดังนี้ 

  2.1 เงินท่ีฌาปนกิจสงเคราะหไดรับ ไดแก   
    - เงินคาสมัคร เม่ือมีผูสนใจสมัครเขาเปนสมาชิก จะเรียกเก็บคาสมัครรายละ 270 บาท 

โดยแยกเปนคาสมัคร จํานวน 50 บาท คาบํารุงประจําป จํานวน 20 บาท และเงินสงเคราะหลวงหนา 
จํานวน 200 บาท โดยสามารถชําระได 3 วิธี คือ 1) ชําระเปนเงินสด 2) ชําระเปนธนาณัติธรรมดา/ออนไลน 3) 
โอนเงินเขาบัญชีธนาคาร (เอทีเอ็ม/เคานเตอรธนาคาร/ไปรษณีย/Mobile banking) 

     - เงินคาบํารุง (รายเดือน หรือ รายป) เงินท่ีหักจากเงินสงเคราะหไวเปนคาใชจายกรณี
สมาชิกเสียชีวิต  

    - เงินจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
    - เงินรับบริจาคท่ีมีผูบริจาคใหการฌาปนกิจ  
 ในการรับเงินแตละครั้งการฌาปนกิจสงเคราะห จะออกใบเสร็จรับเงินใหกับสมาชิกเพ่ือเปน

หลักฐานการชําระเงินรวมท้ังเปนหลักฐานในการบันทึกบัญชี และการตรวจสอบเพ่ือออกงบการเงิน  

  2.2 เงินของสมาชิก ไดแก เงินท่ีการฌาปนกิจตองรับผิดชอบในฐานะเปนคนกลางหรือเปน
ตัวแทนของสมาชิก ไดแก เงินสงเคราะห ท่ีสมาชิกรวมกันออกชวยเหลือเพ่ือจัดการศพของสมาชิกท่ีถึงแก 
ความตายมีวิธีการชําระเงิน 4 วิธี ไดแก 

     1. การชําระโดยเงินสด ชําระไดท่ีทําการ การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว 

     2. การชําระโดยธนาณัติธรรมดา /ออนไลน สงธนาณัติในนาม เหรัญญิกการฌาปนกิจ

สงเคราะห กรมปศุสัตว ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 สั่งจายเงิน ณ ท่ีทําการไปรษณีย เขตราชเทวี

(10401) แหงเดียว 

     3. การชําระโดยโอนเงินผานบัญชีธนาคาร โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) สาขาราชเทวี เลขทีบัญชี 030-1-61344-3 ชื่อบัญชี เงินฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว และสงสําเนา

ใบนําฝากใหการฌาปนกิจสงเคราะห 

     4. การชําระโดยการหักจากเงินเดือนหรือคาจางประจํา คาตอบแทน เงินบํานาญ และ

บําเหน็จรายเดือน สําหรับขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ท่ีเปนสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ

ท่ีรับเงินเดือนหรือคาจางจากกรมบัญชีกลางโดยยินยอมใหหักจากบัญชีเงินเดือน 
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    - เงินสงเคราะหลวงหนา เปนเงินท่ีเก็บไวลวงหนาเพ่ือสํารองจายใหสมาชิกเม่ือสมาชิก

ถึงแกความตาย 
 -  เงินสงเคราะหคางจาย เปนเงินสงเคราะหท่ีฌาปนกิจสงเคราะห เรียกเก็บจาก

สมาชิกไดแลว แตยังไมไดจายหรือจายใหกับผูรับเงินสงเคราะหไมหมด 

 3. ดานการจายเงินของการฌาปนกิจสงเคราะหกรมปศุสัตว มี 2 ประเภท ไดแก 
   3.1. จายตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการและบริหารกิจการของการฌาปนกิจสงเคราะห 

การดําเนินกิจการของการฌาปนกิจสงเคราะหกรมปศุสัตว ตั้งแตการรับสมัครสมาชิกการออกใบเสร็จรับเงิน 
การจัดสงเอกสารใหสมาชิก ลวนเปนคาใชจายในการบริหารกิจการท่ีตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
จึงจะดําเนินการจายได เชน การจัดซ้ือใบเสร็จรับเงินสําหรับออกใหสมาชิก การจัดสงประกาศ/ใบเสร็จรับเงิน 
ใหสมาชิกการจัดจางผูตรวจสอบบัญชีอนุญาตภายนอกหากการจายเงินรายการใดวงเงินไมเกิน 50,000 บาท 
ประธานกรรมการมีอํานาจใหดําเนินการได 

 3.2 จายเปนคาสงเคราะหศพ เม่ือสมาชิกเสียชีวิต เม่ือสมาชิกของการฌาปนกิจสงเคราะห 
คนใดคนหนึ่งเสียชีวิต สมาชิกทุกคนมีหนาท่ีตองออกเงินสงเคราะหเพ่ือเปนคาจัดการศพและสงเคราะห
ครอบครัวใหแกครอบครัวของสมาชิกท่ีตาย รายละ 20 บาท (ยี่สิบบาทถวน) โดยเม่ือการฌาปนกิจสงเคราะห
ไดรับเอกสารถูกตองครบถวนแลว จะจายเงินสงเคราะหให ท้ังหมดภายใน 10 วัน และจะหักไวเปนคาใชจายของ
การฌาปนกิจสงเคราะห เปนจํานวนรอยละ 8 ของเงินสงเคราะหท่ีการฌาปนกิจสงเคราะหตองจายโดยจะจาย
ใหกับผูมีสิทธิรับเงินตามท่ีสมาชิกแจงความประสงคไวในใบสมัครหรือแจงเปลี่ยนแปลงในภายหลังเปนลายลักษณ
อักษรใหไวตอการฌาปนกิจสงเคราะห ซ่ึงตองแนบสําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของสมาชิกและ
ผูรับเงิน (รับรองสําเนาถูกตอง) โดยใหเจาหนาท่ีและผูบังคับบัญชาของหนวยงานตนสังกัดลงนามเปนพยานพรอม
ประทับตรา ชื่อและตําแหนง กรณีผูรับเงินตามท่ีกลาวมาเสียชีวิตไปแลว ผูมีสิทธิรับเงินจะเปนลําดับถัดไป โดยผูอยู
ในลําดับกอนยอมตัดสิทธิผูอยูในลําดับหลัง ไดแก สามีหรือภรรยาและหรือบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย ของสมาชิก 
บิดามารดาของสมาชิก ผูอยูในอุปการะของสมาชิกหรืออุปการะสมาชิก ผูมีอํานาจลงนามอนุมัติสั่งจาย ประกอบดวย 
ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการคนใดคนหนึ่งลงนามรวมกับกรรมการและเหรัญญิก หรือกรรมการและ
เลขานุการ การจายเงินคาสงเคราะหใหกับผูมีสิทธิรับเงินจะจายดวยเช็ดมารับดวยตนเอง หรือ โอนเงินเขาบัญชีของ 
ผูมีสิทธิรับเงิน ท่ีแสดงความประสงคไว (หักคาโอนจาก เจาของบัญชี) 

 4. ดานการตรวจสอบสภาพการเปนสมาชิก (ตาย/ลาออก/คัดออก) 
 ตามระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการฌาปนกิจสงเคราะหกรมปศุสัตว พ.ศ.2549 ขอ 18 

ไดระบุไววา สมาชิกภาพยอมสิ้นสุดลง ดังนี ้ 
4.1 ตาย เม่ือสมาชิกถึงแกความตายถือวาพนสภาพจากการเปนสมาชิก 
4.2  ลาออก สมาชิกท่ีไมประสงคจะเปนสมาชิกสามารถลาออกได โดยยื่นใบลาออก 

ตอการฌาปนกิจ สงเคราะห เพ่ือเสนอประธานกรรมการพิจารณาอนุมัติใหลาออกโดยหากมียอดคางชําระจะตอง
ชําระใหเสร็จสิ้น    

4.3 สมาชิกท่ีไมชําระคาสงเคราะหตามท่ีการฌาปนกิจสงเคราะหแจงเกินกวาเงิน
สงเคราะห ลวงหนาท่ีชําระไว การฌาปนกิจสงเคราะหจะแจงเตือนเปนหนังสือใหชําระ ภายใน 30 วัน จํานวน 
3 ครั้ง โดยครั้งท่ี 3 จัดทําเปนหนังสือลงทะเบียนตอบรับ เพ่ือนํามาเปนหลักฐานวาสมาชิกไดรับทราบการแจงเตือน
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ในครั้งสุดทายซ่ึงหากครบกําหนด 3 ครั้งแลวสมาชิกยังไมดําเนินการชําระใหเสร็จสิ้นจะตองนําเสนอ คณะกรรมการ
พิจารณาคัดออกจากการเปนสมาชิก เพ่ือไมใหมีหนี้สินคางชําระเปนจํานวนมาก  

4.4  จัดทําหนังสือแจงใหสมาชิกท่ีถูกคัดออกทราบ เนื่องจากการถูกคัดออกทําให 
สมาชิกเสียสิทธิ ในการขอรับเงินสงเคราะห หากสมาชิกผูนั้นถึงแกความตายในภายหลัง  

4.5  ปรับปรุงฐานขอมูลสมาชิกท่ีตาย ลาออก คัดออก และปรับลดจํานวนสมาชิกคงเหลือ
ใหเปนปจจุบัน เพราะตองนําไปคํานวณการจายเงินสงเคราะหเม่ือมีสมาชิกถึงแกความตาย 

 5. ดานการรายงานผลของการฌาปนกิจสงเคราะหกรมปศุสัตว 
การรายงานผลของการฌาปนกิจสงเคราะหกรมปศุสัตวจะตองจัดทําหนังสือถึงอธิบด ี

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ในฐานะนายทะเบียน 
การฌาปนกิจสงเคราะหภาครัฐ (ตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนด) ดังนี้  

   5.1 เม่ือสิ้นเดือนมิถุนายน รายงานการเปลี่ยนแปลง การเพ่ิม/ลด ของสมาชิกการฌาปนกิจ  
   5.2 เม่ือสิ้นปปฏิทิน ใหรายงานผลการดําเนินกิจการของการฌาปนกิจสงเคราะห พรอมแนบ 

สําเนางบดุล ท่ีรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 เลม 
   5.3 จัดสงสําเนาคําสั่งกรณีมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการดําเนินกิจการ การฌาปนกิจ 

สงเคราะห 
  6. ดานการบริการท่ัวไป 
 การบริการท่ัวไปของการฌาปนกิจสงเคราะห ไดแก การบริการแจงขอมูลขาวสารของ 

การฌาปนกิจสงเคราะห เชน ประกาศ เรื่องสมาชิกถึงแกกรรมใหสมาชิก และประกาศเรื่อง อ่ืน ๆ  

ทางหนังสือเวียน,Website กองการเจาหนาท่ี การติดตอสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลสมาชิก เชน การ

สอบถามเรื่องการเปนสมาขิก ข้ันตอนการสมัครเปนสมาชิก การชําระเงินดวยวิธีใดบาง การคางชําระคา

สงเคราะหศพ ผูรับผลประโยชนเม่ือสมาชิกถึงแกกรรม ข้ันตอนการขอรับเงินสงเคราะห การลาออก การ

ใหบริการตอบขอซักถามตาง ๆ เรื่องกฎ ระเบียบ สิทธิประโยชนท่ีจะไดรับและขอมูลอ่ืน ๆ  

          3.3 อัตรากําลังเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว 

  การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว เปนงานหนึ่งของกลุมสวัสดิการและเจาหนาท่ีสัมพันธ 

 กองการเจาหนาท่ี มีหนาท่ีดําเนินการ รับสมัครสมาชิก รับชําระเงินสงเคราะห จายเงินคาสงเคราะหศพ  ใหแก

ทายาทของสมาชิกท่ีเสียชีวิต จัดทําทะเบียนขอมูลสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห ตรวจสอบการสภาพ การเปน

สมาชิกนําสงเงินรายไดตามระเบียบการคลัง และจัดทําบัญชีรายรับ – รายจาย โดยมีอัตรากําลังเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 

จํานวน 7 ราย (ดังภาพท่ี 2) 
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อัตรากําลังเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานของกลุมสวัสดิการและเจาหนาท่ีสัมพันธ 

 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 อัตรากําลังเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานของกลุมสวัสดิการและเจาหนาท่ีสัมพันธ 

 

กองการเจาหนาท่ี 

 

กลุมสวัสดิการและเจาหนาที่สัมพันธ 

 

หัวหนากลุมสวัสดิการและเจาหนาที่สัมพันธ 

(ชพ) 

นักทรัพยากรบุคคล (ปก/ชก) 2 

หนาที่ความรับผิดชอบ ดําเนินการเกี่ยวกับการ

จัดสวัสดกิารและเจาหนาที่สัมพันธ เชน งาน

ดานการฌาปนกจิสงเคราะห การ

เคหะสงเคราะหสวัสดกิารรานคาจําหนาย

อาหาร สวสัดิการสินคาราคาถกูการกีฬาและ

สันทนาการ และกจิกรรมสัมพันธตางๆเพ่ือให

การดําเนนิการเปนไปดวยความเรียบรอย  

รวมศึกษา วิเคราะห และจดัทํา บัญชีรายรบั-

รายจาย การนําสงเงินรายไดสวัสดิการตาม

ระเบียบการคลัง เพ่ือใหการดําเนินการถูกตอง

ตามระเบียบที่กําหนด รวมจัดทําปรับปรุง 

ขอเสนอแนวทาง เกี่ยวกับการติดตามและ

ประเมนิผลการจดัสวัสดกิารภายในของกรม

ปศุสัตวเพ่ือปรับปรงุการดําเนินการให

สอดคลองกับความตองการของกรมปศุสัตว 

เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง) 1 

หนาที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน

ธุรการ งานสารบรรณ งานบันทึกขอมูลและ

งานบริการของกลุมสวัสดกิารและเจาหนาที่

สัมพันธใหไดผลตรงตามดําเนนิการดานการ

ฌาปนกจิสงเคราะหกรม ปศุสัตว ไดแก จัดทํา

ทะเบียนรายชื่อสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห 

จัดเก็บเงินสมาชิก จายเงินแกทายาทผูเสียชวีิต 

นําสงเงินรายไดตามระเบียบการคลัง จัดทํา

รายงานประจําปเพ่ือใหการดําเนนิการเปนไป

โดยเรียบรอย และสะดวกรวดเร็วในการคนหา

และนําไปใชประโยชนตอไปใหบริการขอมูลแก

ผูมาติดตอราชการ ผลิตเอกสารตาง ๆ เพ่ือ

สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุม

สวัสดิการและเจาหนาที่สัมพันธใหบรรลุ

ภารกจิกําหนดไว 

 

พนักงานราชการ 3  

หนาที่ความรับผิดชอบ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

งานธุรการ งานสารบรรณ งานบันทกึ

ขอมูลและงานบรกิารของกลุมสวัสดิการ

และเจาหนาที่สัมพันธใหไดผลตรงตาม

ดําเนนิการดานการฌาปนกิจสงเคราะห

กรม ปศุสัตว จดัทํา บัญชีรายรับ-รายจาย 

การนําสงเงินรายไดสวัสดกิารตามระเบียบ

การคลัง เพ่ือใหการดําเนนิการถกูตองตาม

ระเบียบที่กาํหนด 
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4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

   จากการตรวจสอบเอกสารรายงานผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจของผูใชบริการ 

สรุปได ดังนี้  

สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สานักงาน ก.พ.ไดทําการสํารวจในปงบประมาณ พ.ศ. 

2553 พบวา ผลคะแนนจากการสํารวจความพึงพอใจของขาราชการท้ังในสวนกลางและภูมิภาค ขาราชการมี

ความพึงพอใจการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการในภาพรวมเทากับรอยละ 62.64 (3.146 คะแนน)    

มีความพึงพอใจนอยท่ีสุดรอยละ 55.39 (2.76 คะแนน) ในมิติท่ี 4 ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากร

บุคคล สําหรับความพึงพอใจของขาราชการกรมการพัฒนาชุมชน พบวาขาราชการกรมการพัฒนาชุมชนมีความ

พึงพอใจการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมการพัฒนาชุมชนภาพรวม 5 มิติ 17 ปจจัย เทากับรอยละ

67.91 ( 3.36 คะแนน) โดยมีความพึงพอใจนอยท่ีสุดใน มิติท่ี 4 ความพรอมรับผิด (เพียงจิต บุญโต 2554: 9-10)  

นิสา ภูอาภรณ (2550 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่องพฤติกรรมและความพึงพอใจของ

ผูใชบริการท่ีมีตอโรงพยาบาลอางทอง โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย คือ 1) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของ

ผูใชบริการท่ีมีตอโรงพยาบาลอางทอง 2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอโรงพยาบาล

อางทอง จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 3) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูใชบริการท่ีมีตอโรงพยาบาลอางทอง 

ซ่ึ งผลการวิ จัยพบว า  ผู ใ ชบริ การ มีความพึงพอใจโดยรวมและรายด านในระดับมากทุกด าน  คือ 

ดานการรักษาพยาบาล ดานเครื่องมือ/เครื่องใชดานอาคารสถานท่ี และดานผูใหบริการ ปจจัยสวนบุคคลของ

ผูใชบริการในดานอายุระดับการศึกษา อาชีพและรายไดของผูใชบริการแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจ 

ตอบริการโรงพยาบาลอางทองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05      

  รุงนภา ชางไม (2547) ศึกษาเรื่องความเชื่อถือและความพึงพอใจตอสื่อประชาสัมพันธทองถ่ิน

ของประชาชนเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความเชื่อถือและความพึงพอใจ 

ตอสื่อประชาสัมพันธทองถ่ินของประชาชนเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพ่ือเปรียบเทียบความเชื่อถือและความ 

พึงพอใจตอสื่อประชาสัมพันธทองถ่ินของประชาชนเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จําแนกตามเพศ อายุ ระดับ

การศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดตอเดือน จํานวนปท่ีอาศัยอยูในเมืองพัทยากลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ 

ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเมืองพัทยา จํานวน 646 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิเครื่องมือท่ีใชในการ

เก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ การหาคาความถ่ี รอยละ สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานวิธีทดสอบคาทีและการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบวา ประชาชนเมืองพัทยา

เชื่อถือและพึงพอใจตอสื่อประชาสัมพันธทองถ่ิน ดานวิทยุกระจายเสียงอยูในระดับสูง ประชาชนเมืองพัทยาท่ีมี

เพศตางกัน เชื่อถือและพึงพอใจตอสื่อประชาสัมพันธทองถ่ินไมแตกตางกัน สวนประชาชนเมืองพัทยาท่ีมีอายุ

ตางกัน,ระดับการศึกษาสูงสุดตางกัน,อาชีพตางกัน,รายไดตอเดือนตางกันและจํานวนปท่ีอาศัยอยูในเมืองพัทยา

ตางกัน เชื่อถือและพึงพอใจตอสื่อประชาสัมพันธทองถ่ินแตกตางกัน 
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  สมศักดิ์  อรุณโรจน (2551) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีต อการใหบริการ 

ของสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จํากัด ตามปจจัยสวนประสมทางการตลาดท้ัง 7 ดาน ไดแก 

ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานท่ี ดานสงเสริมทางการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพและ 

ดานกระบวนการ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31- 40 ปการศึกษาระดับปริญญาตรี 

สถานภาพสมรส  มีรายไดตอเดือนอยู ในชวงระหวาง 20,001 – 30,000 บาท มีระยะเวลาการเปนสมาชิก 

อยู ในชวงเวลา 10 -15 ป ใช บริการดานเงินกูฉุกเฉิน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา เพศท่ีแตกตางกัน 

มีความพึงพอใจในการใหบริการท่ีสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จํากัด ท่ีแตกตางกันในดาน 

การสงเสริมการตลาด อายุพนักงานท่ีแตกตางกันมีความพึงพอใจในการใหบริการของสหกรณออมทรัพยพนักงาน

ธนาคารออมสิน จํากัด แตกตางกันในดานบุคลากร และลักษณะทางกายภาพ สถานภาพท่ีแตกตางกัน มีความพึง

พอใจตอการใหบริการของสหกรณออมทรัพย พนักงานธนาคารออมสิน จํากัด ท่ีแตกตางกัน ในดานผลิตภัณฑ

และดานสถานท่ี ดานรายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของสหกรณออมทรัพย 

พนักงานธนาคารออมสิน จํากัด ท่ีแตกตางกัน ในดานลักษณะทางกายภาพ ระยะเวลาในการเปนสมาชิกสหกรณ 

ออมทรัพยท่ีแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จํากัด 

ท่ีแตกตางกันใน ดานผลิตภัณฑ ดานสถานท่ี ดานสงเสริมการตลาดประเภทบริการของสหกรณท่ีสมาชิกมาใช

บริการท่ีแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน 

จํากัด ท่ีแตกตางกัน ในดานผลิตภัณฑ ดานสถานท่ีและดานบุคลากร 

  สรุปการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจในการรับบริการ พบวา ผูวิจัยสวนมากไมได

ยึดกรอบทฤษฎีในทฤษฎีหนึ่งโดยเฉพาะในการศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจในการรับบริการแตมุงศึกษาท่ีผูวิจัย

เห็นวาจะเปนสิ่งกอใหเกิดประโยชนตองานวิจัย และผลการวิจัยท่ีจะนํามาใชตอไป ดังนั้น การศึกษา 

ความพึงพอใจในการรับบริการในงานวิจัยเหลานี้ จึงแตกตางไปตามสภาพของประชากรท่ีศึกษา 

  จากงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการใหบริการ จะเห็นไดวาปจจัยสําคัญท่ีเปนจุดเนนในการใหบริการ

คือ ความคลองตัว ความพึงพอใจของผูรับบริการ ความประหยัดเวลา ความถูกตองของงาน และความสําเร็จ 

ตามเปาหมายของผูรับบริการ ซ่ึงประเด็นตาง ๆ เหลานี้ สามารถนํามาใชเปนสวนหนึ่งของกรอบแนวคิด 

ในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนแนวทางในการศึกษาระดับความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการของ 

การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว ครั้งนี้ได 

  ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาจึงมิไดมุงท่ีจะเลือกยึดกรอบทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งเปนหลัก 

แตจะเลือกศึกษาจากตัวแปรท่ีสําคัญบางประการท่ีสอดคลองกับการใหบริการของการฌาปนกิจสงเคราะห 

กรมปศุสัตว ท่ีเชื่อวามีผลตอระดับความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห 

กรมปศุสัตว ไดอยางชัดเจน 



 
 

บทที่ 3 

วิธีการศึกษา 
 

การศึกษาครั้งนี้เปนลักษณะของการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูล

เก่ียวกับความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว แลวนําผลการศึกษา

ท่ีไดไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง การใหบริการการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว ใชวิธีการ        

เก็บรวบรวมขอมูลดวย แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเก็บรวบรวมขอมูลเพียงครั้งเดียวแลวนําไปวิเคราะห  

หาขอสรุปตลอดจนขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว 

แหลงท่ีมาของขอมูล 

1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลท่ีเก็บรวบรวมจากการตอบแบบสอบถามของ

สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว 

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการศึกษาและรวบรวมขอมูลจากรายงานผล            

การดําเนินงานของการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว เอกสารผลงานวิจัย หนังสือและวารสารตาง ๆ                

ท่ีเก่ียวของเพ่ือนํามาอางอิงประกอบการศึกษาในครั้งนี้ใหสมบูรณ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ี ใช ในการศึกษาครั้ งนี้  เปนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห  กรมปศุสัตว                       

(จากฐานขอมูลสมาชิกและท่ีอยูรายบุคคลท่ีสมาชิกแจงใหฌาปนกิจสงเคราะห เพ่ือติดตอกับฌาปนกิจสงเคราะห 

กรมปศุสัตว) ใชการคํานวณขนาดตัวอยาง โดยการสุมซ่ึงมีวิธีและข้ันตอน ดังนี ้

ข้ันตอนท่ี 1 ตรวจสอบจํานวนของสมาชิกท่ีมีอยูท้ังหมด 3,613 คน (ณ วันท่ี 5 มิ.ย.63) 

ข้ันตอนท่ี 2 กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ไดจํานวน 360 คน โดยใชสูตรของ ทาโร ยามาเน               

(Taro Yamane) ท่ี มีความคลาดเคลื่ อนของการสุ มตั วอย างรอยละ 5 ในการคํานวณหาขนาดของ              

กลุมตัวอยางจากจํานวนประชากรท้ังหมด (สุวรีย ศิริโภคาภิรมย, 2546,หนา 445) 

การคํานวณขนาดตัวอยาง 

สูตร 

   n =      N          .  

                            1+N(e)² 

  เม่ือ 

   n = ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีตองการ 

   e = ระดับของความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับใหเกิดข้ึนได (0.05) 

   N =  ขนาดของกลุมประชากร 
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แทนคาตามสูตรจะได 

ขนาดกลุมตัวอยาง  =      3,613         . =  360 

           1+(3,613)(0.05)² 

 

วิธีการสุมตัวอยาง ผูศึกษาดําเนินการสุมตัวอยางดวยวิธีการสุมตัวอยางตามหลักความนาจะเปน 

(proability sampling) เปนวิธีการสุมอยางงาย โดยการเรียงหมายเลขของสมาชิกท้ังหมดและสุมเอาสมาชิก

ลําดับท่ีลงทายดวยเลข 1 เชน 1,11,21,31 ฯลฯ จนครบจํานวน 360 คน มาเปนกลุมตัวอยางในการศึกษา

จากนั้นจัดทําแบบสอบถาม นําสงใหกลุมตัวอยางตั้งแตเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ท่ีสรางข้ึนตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. ศึกษาลักษณะรปูแบบ และวิธีการเขียนแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจัย แนวคิดทฤษฎี

และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวกับตัวแปรท่ีศึกษาและสอดคลองกับการบริการของการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว  

2. สัมภาษณบุคลากรกรมปศุสัตว เก่ียวกับความพึงพอใจในการใชบริการข้ันตนเพ่ือเปน

แนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

  3. รวบรวมสาระและเนื้อหาตาง ๆ ท่ีไดจากเอกสาร งานวิจัย แนวคิดทฤษฎี ผลการวิจัยและ

การสัมภาษณ เพ่ือเปนขอมูลในการสรางแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ  

  4. นําขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมนั้นมาสรางแบบสอบถามท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจของ

สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว โดยแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ เพศ สถานภาพสมาชิก 

สังกัดหนวยงาน ชองทางการรับบริการ (ติดตอรับบริการ) ขอคําถามมีลักษณะเปนปลายปดโดยมีคําตอบให           

ผูตอบเลือกตอบ จํานวน 7 ขอ 

    ตอนท่ี 2 คําถามแบบวัดระดับความพึงพอใจของสมาชิกตอประสิทธิภาพการใหบริการ            

การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว  ใน 4 ดาน คือ 1) ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี จํานวน 4 ขอ              

2) ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ จํานวน 4 ขอ 3) ดานการรับรูขอมูลขาวสาร จํานวน 3 ขอ และ                    

4) ดานการชําระเงินสงเคราะหศพ จํานวน 3 ขอ รวมขอคําถามท้ังหมด 14 ขอ 

    ตอนท่ี 3 เปนคําถามปลายเปด สามารถใหกลุมตัวอยางไดแสดงขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะเพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระและมีขอเสนอแนะซ่ึงเปนประโยชนตอ

การศึกษามากข้ึนโดยแบบสอบถามจะตองครอบคลุมตามสาระท่ีนิยามศัพทเฉพาะไวในบทท่ี 1 

  5. นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลว เสนอตอคณะกรรมการวิชาการของกองการเจาหนาท่ี              

เพ่ือตรวจสอบ เสนอแนะและปรับปรุงแกไข 
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 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 

1. เม่ือแบบสอบถามเสร็จแลวและผานการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการของ 

กองการเจาหนาท่ีแลวนําแบบสอบถามไปตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) โดยผูเชี่ยวชาญ            

3 ทาน นําผลการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญมาหาคา IOC โดยขอคําถามท่ีใชได คือ ขอท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.5 ข้ึนไป  

2. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญเสนอคณะกรรมการ

วิชาการกองการเจาหนาท่ีอีกครั้งใหสมบูรณกอนการนําไปทดสอบ (Try out)  

3. นําแบบสอบถามปรับปรุงแกไขสมบูรณแลวไปทดสอบกับผูท่ีเปนสมาชิกการฌาปนกิจ

สงเคราะห กรมปศุสัตว ท่ีไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบวาผูตอบเขาใจแบบสอบถามตรงกับ          

ผูศึกษา 

4. นําขอมูลท้ัง 30 ชุด ท่ีผานการทดสอบมาวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability)                               

ของแบบสอบถามโดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) โดยใชสูตรของครอนบัค (Cronbach) 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงผลการทดสอบไดคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน α = 0.79 ดังนี้ 
 

ความพึงพอใจ จํานวนขอคําถาม Cronbach  Alpha-Coefficient 

ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 4 0.74 

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 4 0.70 

ดานรับรูขอมูลขาวสาร 3 0.73 

ดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ 3 0.73 

ภาพรวม 14 0.79 

5. นับไดวาเปนคาที่สูงและเชื่อถือได ดังนั้น จึงสามารถยอมรับแบบสอบถามดังกลาวเพ่ือการ

วิเคราะหในข้ันตอนตอไปได  

  6. นําแบบสอบถามท่ีไดหาคาความเท่ียงตรงและความนาเชื่อถือมาปรับปรุง แกไข เพ่ือให

แบบสอบถามมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน และนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกับ            

กลุมตัวอยางจํานวน 360 คน ตอไป 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

  การศึกษาครั้งนี้ ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

  1. สมาชิกกลุมตัวอยางท่ีปฏิบัติงานอยูภายในสวนกลาง ผูศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

โดยการสงแบบสอบถามใหและเก็บรวบรวมดวยตนเอง 

  2. สมาชิกกลุมตัวอยางท่ีปฏิบัติงานอยูในสวนภูมิภาค ผู ศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล               

โดยการสงแบบสอบถามใหสํานักงานปศุสัตวเขตเปนผูแจกจายใหและรวบรวมสงกลับคืนใหผูศึกษาตามชื่อท่ีอยู                

ท่ีแจงไวหนาซอง พรอมติดอากรแสตมปไวใหเรียบรอย เพ่ือใหแบบสอบถามสงกลับคืนมาไดอยางถูกตอง 
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  3. สมาชิกกลุมตัวอยางท่ีเปนขาราชการบํานาญ และ ลูกจางบําเหน็จรายเดือน ผูศึกษาใชวิธีการ

เก็บรวบรวมขอมูล โดยการสงแบบสอบถามใหทางไปรษณีย ตามท่ีอยูท่ีใหไวกับการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว 

และใหสงแบบสอบถามคืนใหผูศึกษาตามชื่อ ท่ีอยูท่ีแจงไวหนาซอง พรอมติดอากรแสตมปไวใหเรียบรอย เพ่ือให

แบบสอบถามสงกลับคืนมาไดอยางถูกตอง 

4. จัดเรียงลําดับบัญชีรายชื่อของสมาชิกท่ีสงแบบสอบถามกลับมาโดยการใสหมายเลข

แบบสอบถามทุกฉบับ เพ่ือตรวจสอบการสงกลับคืนของแบบสอบถามวาครบตามกําหนดเวลาทุกฉบับหรือไม 

  5. จํานวนแบบสอบถามท่ีไมไดมีการสงกลับคืนมา ผูศึกษาจะทําการสํารวจผูปฏิบัติงาน                  

ในสวนกลางเพ่ิมเติม เพ่ือใหแบบสํารวจครบตามจํานวนท่ีกําหนดไว 

  6. ตรวจสอบแบบสอบถามท่ีสงกลับคืนมาทุกฉบับ 

  7. เม่ือไดแบบสอบถามตามจํานวนท่ีตองการแลว จึงนํามาวิเคราะหขอมูลตอไป 

การวิเคราะหขอมูล 

   นําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดจากแบบสอบถามมาทําการวิเคราะห ดังนี้ 

  1. วิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS นําเสนอในรูปแบบตารางพรอมคําอธิบายผล  

  2. การกําหนดคาระดับความพึงพอใจใชแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ           

จํานวน 14 ขอ โดยใชเกณฑระดับการแบงชวงคะแนนการเปรียบเทียบ ดังนี้ 

             คําถามเชิงบวก (positive)      คําถามเชิงลบ (negative) 

   ระดับ   ใหคะแนน       ใหคะแนน 

พอใจมากท่ีสุด       5     1 

พอใจมาก       4     2 

พอใจปานกลาง       3    3 

พอใจนอย       2     4 

พอใจนอยท่ีสุด       1    5 

โดยขอคําถามท้ังหมดเปนคําถามเชิงบวก ท้ัง 14 ขอ 

เกณฑการแปลความหมายเพ่ือจัดระดับคะแนนเฉล่ีย ในชวงคะแนน ดังตอไปนี้  

คาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.21-5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.41-4.20 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 

คาเฉลี่ยอยูระหวาง 2.61-3.40 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

คาเฉลี่ยอยูระหวาง 1.81-2.60 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอย 

คาเฉลี่ยอยูระหวาง 1.00-1.80 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

ความกวางของอันตรภาคชั้นของคาเฉลี่ย มีคาเทากับ 0.8 ซ่ึงไดคามาจากการคํานวณโดยใช

สมการทางคณิตศาสตร ดังนี้ (Fisher อางใน ชัชวาล เรืองประพันธ,2539,หนา 15) 

ความกวางของอันตรภาคชั้น  = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด = 5 – 1 = 0.8 

                                                 จํานวนระดับชั้น                 5      
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3. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  

การศึกษาครั้งนี้มีการวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติซ่ึงสถิติ

ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบไปดวย  

3.1 ก าร ว ิเค ร าะ ห เช ิง พ ร รณ น า  (Descriptive Analysis) ป ร ะ ก อ บ ด ว ย                 

การแจกแจงความถ่ีของทุกตัวแปรแลว คํานวณคาสถิติรอยละ  (Percentage) ของแบบวัดความพึงพอใจ

ของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว วิเคราะหสถิติโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS อธิบายลักษณะทางประชากร ท้ัง 4 ดาน            

แสดงเปนตาราง จํานวน รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นท้ังในภาพรวมและแยกเปนรายดาน

เปนขอความตามความเปนจริงและขอคิดเห็นของแตละคน 

    3.2 การทดสอบสมมติฐาน ใชคา t (t-test Independent) เปนการทดสอบความ
แตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม 

  3.3 การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of variance) 
เปนการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมข้ึนไป โดยมีคาสถิติทดสอบ            
F-test ใชกรณีท่ีมีความแปรปรวนของคะแนนของทุกกลุมไมแตกตางกัน และคาสถิติทดสอบ Welch Test     
ใชกรณี ท่ีมีความแปรปรวนของคะแนนของทุกกลุมแตกตางกัน  ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Level of 
Significance) 0.05 และเม่ือกรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกตาง        
ของคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยใชวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe) หรือใชวิธีการของ Least Significance Difference (LSD) 
เม่ือความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน และใชวิธีการ ของดันเนท ที3 (Dunnett’s T3) เม่ือความแปรปรวน
ของแตละกลุมแตกตางกันอยางนอย 2 กลุม ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ (Level of Significance) 0.05 

4. ขอเสนอแนะ ซ่ึงเปนขอเสนอแนะจากสมาชิกนําเสนอในตอนท่ี 3 โดยเขียนบรรยาย          

เปนขอความตามความเปนจริงและขอคิดเห็นของแตละคน 



 

บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 
   การศึกษา  เรื่ อง  การศึกษาระดับความพึงพอใจของสมาชิก ท่ี มีตอการใหบริการ 

การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว มีวัตถุประสงค คือ  

1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห 

กรมปศุสัตว 

2. เ พ่ือนําผลการศึกษาท่ีไดไปใช เปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการ 

การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

   ในการวิเคราะหขอมูลจะมีความครอบคลุมในเรื่องของปจจัยสวนบุคคลความพึงพอใจท่ีมีตอ

การใหบริการการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว โดยใชขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถาม จํานวน 360 ชุด

และเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 4 ข้ันตอน ดังนี้   

ตอนท่ี 1 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจ

สงเคราะห กรมปศุสัตว 

   ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลคาสถิติพ้ืนฐานความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ 

การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว 

   ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบระดับพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจ

สงเคราะห ท่ีมีปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกัน       

   ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะของสมาชิก 

โดยมีสัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้  

x�   แทน    คาคะแนนเฉลี่ย (Mean)  

    n    แทน   จํานวนกลุมตัวอยาง 

   S.D. แทน    คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

SS   แทน    ผลบวกกําลังสองของขอมูล (Sum of Square)  

MS  แทน    คาเฉลี่ยผลบวกกําลังสองของขอมูล (Mean Square) 

df   แทน    ระดับชั้นแหงความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 

t    แทน     คาสถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางกลุมตัวอยาง 2 กลุม 

F    แทน    คาสถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางกลุมตัวอยาง มากกวา 2 กลุม 
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ตอนท่ี 1 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห  กรมปศุสัตว 

ตารางท่ี 1 จํานวน รอยละ ของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  
 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
 

สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห ท่ีรับบริการ        รวม 
 

360 
 

100.00 

ปจจัยสวนบุคคล   
1.เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
164 
196 

 
45.6 
54.4 

2.อายุ 
     ต่ํากวา 40 ป 
     40 – 49 ป 
     50 – 59 ป 
     60 ปข้ึนไป 

 
73 
109 
90 
88 

 
20.3 
30.3 
25.0 
24.4 

           อายุเฉลี่ย 50.32 ป  อายุมากท่ีสุด 72 ป  นอยท่ีสุด 33 ป 
3.สถานภาพสมาชิก 
     ขาราชการ 
     ลูกจางประจํา 
     พนักงานราชการ 
     ขาราชการบํานาญ 
     ลูกจางบําเหน็จรายเดือน 
     คูสมรส 
     อ่ืน ๆ  

 
213 
 19 
 34 
 51 
 37 
6 
- 

 
59.2 
 5.3 
 9.4 
14.2 
10.3 
 1.7 

- 
4.หนวยงาน 
     กอง สํานัก หรือหนวยงานเทียบเทากอง 
     สํานักงานปศุสัตวเขต 
     สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 
     ศูนย / สถาน ี
     ดานกักกันสัตว 
     อ่ืน ๆ (บํานาญ+บําเหน็จรายเดือน+คูสมรส+ขรก.โอน) 

 
83 
82 
77 
15 
10 
93 

 
23.1 
22.8 
21.4 
4.2 
2.8 
25.8 
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ตารางท่ี 1 จํานวน รอยละ ของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว จําแนกตามปจจัยสวนบุคล (ตอ)  
 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
1.ทานมาติดตอรับบริการกับการฌาปนกิจสงเคราะหโดย 
   ติดตอดวยตนเอง 
   ทางจดหมาย 
   ทางโทรศัพท 
   ทาง Application Line 

 

18 
30 
214 
98 

 

5.0 
8.3 
59.4 
27.2 

2.ทานไดรับขอมูลขาวสาร การฌาปนกิจ จากชองทาง 
   หนังสือเวียนท่ีการฌาปนกิจ แจงใหทราบ 
   Website กกจ. 
   หนวยงานตนสังกัด 
   อ่ืน ๆ 

 

102 
133 
125 
 - 

 

28.3 
36.9 
34.7 

- 

3.ทานชําระเงินคาสงเคราะหศพ โดยวิธี 
   เงินสด 
   ธนาณัติ 
   โอนเงินเขาบัญชีการฌาปนกิจสงเคราะห 
   หักจากบัญชีเงินเดือน/คาจางประจํา/เงินบํานาญ/บําเหน็จรายเดือน 

 

 1 
26 
92 
241 

 

 0.3 
 7.2 
 25.6 
 66.9 

  จากตารางท่ี 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว 

เม่ือจําแนกตามเพศ พบวา สมาชิกสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 196 คน คิดเปนรอยละ 54.4 เปนเพศชาย 

จํานวน 164 คน คิดเปนรอยละ 45.6  

  จําแนกตามอายุ พบวา สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว สวนใหญมีอายุระหวาง 

40-49 ป จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 30.3 รองลงมามีอายุระหวาง 50-59 ป จํานวน 90 คน คิดเปน 

รอยละ 25.0 มีอายุมากกวา 60 ปข้ึนไป จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 24.4 มี และมีอายุต่ํากวา 40 มีจํานวน 

73 คน คิดเปนรอยละ 20.3  

จําแนกตามสถานภาพ พบวา สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว สมาชิกสวนใหญ

เปนขาราชการ มีจํานวน 213 คน คิดเปนรอยละ 59.2 รองลงมาเปนขาราชการบํานาญ จํานวน 51 คน 

คิดเปนรอยละ 14.2 เปนลูกจางบําเหน็จรายเดือน จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 10.3 เปนพนักงานราชการ 

จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 9.4 เปนลูกจางประจํา จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 5.3 และคูสมรส จํานวน 

6 คน คิดเปนรอยละ 1.7  

จําแนกตามสังกัดหนวยงาน พบวา สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว สวนใหญ 

สังกัดหนวยงานอ่ืน ๆ (ขาราชการบํานาญ ลูกจางบําเหน็จรายเดือน คูสมรสและบุคคลท่ีโอนยายไปอยูสังกัดอ่ืน) 

รวมกันแลวมีจํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 25.8 รองลงมาสังกัดกอง สํานัก หรือหนวยงานเทียบเทา 

จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 23.1 มีสังกัดสํานักงานปศุสัตวเขต จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 22.8 

มีสังกัดสํานักงานปศุสัตวจังหวัด จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 21.4 สวนสังกัดศูนย/สถานี และดานกักกันสัตว 

มีเพียงจํานวนนอยไมถึงรอยละ 5  
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จําแนกตามวิธีการติดตอขอรับบริการ พบวา สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว 

สวนใหญติดตอขอรับริการทางโทรศัพท มีจํานวน 214 คน คิดเปนรอยละ 59.4 มีการติดตอทาง Application 

Line จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 27.2 มีการติดตอทางจดหมาย จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 8.3 และ

ติดตอดวยตนเองมีเพียงจํานวนนอยเพียงรอยละ 5 โดยสมาชิกสวนใหญไดรับขอมูลขาวสารทาง Website 

กกจ.จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 36.9 ไดรับจากหนวยงานตนสังกัดแจงใหทราบ จํานวน 125 คน 

คิดเปนรอยละ 34.7 และไดรับทางหนังสือเวียนท่ีการฌาปนกิจสงเคราะหแจงใหทราบ จํานวน 102 คน 

คิดเปนรอยละ 28.3 สวนวิธีการชําระเงินคาสงเคราะหศพ สมาชิกจํานวนเกินครึ่งชําระโดยวิธีการหักจาก 

บัญชีเงินเดือน/คาจางประจํา/เงินบํานาญ/บําเหน็จรายเดือน จํานวน 241 คน คิดเปนรอยละ 66.9 รองลงมา 

ไดแก ชําระโดยวิธีโอนเขาบัญชีการฌาปนกิจสงเคราะห จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 25.6 ชําระทางธนาณัติ 

จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 7.2 และสุดทายชําระดวยเงินสดมีเพียง 1 คน 

ตอนท่ี 2 วิเคราะหระดับความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห   

กรมปศุสัตว 

ตารางท่ี 2 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของสมาชิก 

ท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว โดยภาพรวมและรายดาน 
 

ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ x� S.D. ระดับความพึงพอใจ ลําดับ 

1.ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี  3.99 0.3872 มาก 1 

2.ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 3.86 0.5152 มาก 2 

3.ดานการรับรูขอมูลขาวสาร 3.64 0.5521 มาก 4 

4.ดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ 3.81 0.4829 มาก 3 

ภาพรวม 3.83 0.2626 มาก  

  จากตารางท่ี 2 ระดับความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห 

กรมปศุสัตว โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = 3.83) เม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา ดานการใหบริการ 

ของเจาหนาท่ี (x� = 3.99) อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ (x� = 3.86)  

อยูในระดับมาก ดานการชําระเงินสงเคราะหศพ (x� = 3.81) อยูในระดับมาก ดานการรับรูขอมูลขาวสาร 

(x� = 3.64) อยูในระดับมาก ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 3 จํานวน รอยละ และคะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจ

สงเคราะห กรมปศุสัตว ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี จําแนกเปนรายขอ  

ความพึงพอใจที่มีตอการ
ใหบริการ 

จํานวน (รอยละ) n = 360 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

𝐱𝐱� S.D. แปล
ผล 

ดานการใหบริการของเจาหนาที ่         
1.การตอนรับดวยความยิ้มแยม 96 223 41 0 0 4.15 0.5985 มาก 
แจมใส สุภาพ เปนมิตร (26.7) (61.9) (11.4) (0) (0)    
2.ชี้แจงใหคําแนะนาํและตอบ 53 236 25 46 0 3.82 0.8355 มาก 
ปญหาขอซักถามอยางชัดเจน (14.7) (65.6) (6.9) (12.8) (0)    
3.มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ 60 247 32 21 0 3.96 0.6991 มาก 
กฎ ระเบียบ อยางถูกตองและ (16.7) (68.6) (8.9) (5.8) (0)    
แมนยํา         
4.ไดรับบริการที่ถูกตองครบถวน 59 269 12 20 0 4.02 0.6483 มาก 
ตรงตามความตองการ (16.4) (74.7) (3.3) (5.6) (0)    

ภาพรวม 268 975 110 87 0 3.99 0.3872 มาก 

 (18.6) (67.7) (7.6) (6.1) (0)    

  จากตารางท่ี 3 ระดับความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห 

 กรมปศุสัตว ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = 3.99) เม่ือจําแนกเปนรายขอ 

พบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยขอท่ีสมาชิกมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ การตอนรับดวยความยิ้มแยม 

แจมใส สุภาพ เปนมิตร (x� = 4.15) รองลงมาคือ ไดรับบริการถูกตอง ครบถวน ตรงตามความตองการ 

 (x� = 4.02) และมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ กฎ ระเบียบ อยางถูกตองและแมนยํา (x� = 3.96) ตามลําดับ 

สวนขอท่ีมีระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ชี้แจง ใหคําแนะนําและตอบปญหาขอซักถามอยางชัดเจน 

 (x� = 3.82)  
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ตารางท่ี 4 จํานวน รอยละ และคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจ

สงเคราะห กรมปศุสัตว ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ จําแนกเปนรายขอ 

ความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการ 
จํานวน (รอยละ) n = 360 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

𝐱𝐱� S.D. แปล
ผล 

ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ        
5.มีการเผยแพรข้ันตอนในการขอ 38 217 12 93 0 3.56 0.9886 มาก 
รับบริการที่ชัดเจน เขาใจงาย (10.6) (60.3) (3.3) (25.8) (0)    
6.การไดรับเงินสงเคราะหศพ 61 227 19 53 0 3.82 0.8841 มาก 
ภายใน 10 วัน นบัแตวันที่การ (16.9) (63.1) (5.3) (14.7) (0)    
ฌาปนกิจสงเคราะหไดรับคําขอ         
รับเงินสงเคราะหและเอกสาร         
หลักฐานถูกตอง ครบถวน          
มีความเหมาะสม         
7.มีอุปกรณ เคร่ืองมือการทํางาน 99 200 46 15 0 4.06 0.7530 มาก 
ที่ทันสมัยทําใหไดรับบริการที ่ (27.5) (55.6) (12.8) (4.2) (0)    
สะดวก รวดเร็ว         
8.มีเอกสาร/แผนพบัแนะนาํ 79 230 23 28 0 4.00 0.7721 มาก 
ขอมูลแกผูมารับบริการ (21.9) (63.9) (6.4) (7.8) (0)    

ภาพรวม 277 874 100 189 0 3.86 0.5152 มาก 

 (19.2) (60.7) (6.9) (13.2) (0)    

  จากตารางท่ี 4 ระดับความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห 

กรมปศุสัตว ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับมาก (x� = 3.86) เม่ือจําแนก 

เปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยขอท่ีสมาชิกมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ มีอุปกรณ เครื่องมือ 

การทํางานท่ีทันสมัยทําใหไดรับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว (x� = 4.06) รองลงมาคือ มีเอกสาร/แผนพับแนะนํา

ขอมูลแกผูมารับบริการ (x� = 4.00) และการไดรับเงินสงเคราะหศพ ภายใน 10 วันนับแตวันท่ีการฌาปนกิจ

สงเคราะหไดรับคําขอรับเงินสงเคราะหและเอกสารหลักฐานถูกตอง ครบถวนมีความเหมาะสม (x� = 3.82) 

ตามลําดับ สวนขอท่ีมีระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุดคือ มีการเผยแพรข้ันตอนในการขอรับบริการท่ีชัดเจน 

เขาใจงาย (x� = 3.56)  
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ตารางท่ี 5 จํานวน รอยละ และคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจ

สงเคราะห กรมปศุสัตว ดานการรับรูขอมูลขาวสาร จําแนกเปนรายขอ 

ความพึงพอใจที่มีตอ          
การใหบริการ 

จํานวน (รอยละ) n = 360 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

𝐱𝐱� S.D. แปล
ผล 

ดานการรับรูขอมูลขาวสาร        
9.ขาวสารที่ไดรับทําใหมีความ 55 208 28 69 0 3.69 0.9511 มาก 
เขาใจเก่ียวกับระเบียบฌาปนกิจ (15.3) (57.8) (7.8) (19.2) (0)    
ที่ถูกตอง         
10.ไดรับทราบความเคลื่อนไหว 64 148 86 62 0 3.59 0.9714 มาก 
การฌาปนกิจ ที่เปนปจจบุัน (17.8) (41.1) (23.9) (17.2) (0)    
11.ชองทางการใหบริการมี 54 203 22 81 0 3.64 0.9917 มาก 
ความเหมาะสมเขาถึงงาย (15.0) (56.4) (6.1) (22.5) (0)    

ภาพรวม 173 559 136 212 0 3.64 0.5521 มาก 

 (16.0) (51.8) (12.6) (19.6) (0)    

  จากตารางท่ี 5 ระดับความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห 

กรมปศุสัตว ดานการรับรูขอมูลขาวสาร โดยรวมอยูในระดับมาก (x� = 3.64) เม่ือจําแนกเปนรายขอ พบวา 

ทุกขออยูในระดับมาก โดยขอท่ีสมาชิกมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ขาวสารท่ีไดรับทําใหมีความเขาใจเก่ียวกับ

ระเบียบฌาปนกิจท่ีถูกตอง (x� = 3.69) รองลงมาคือ ชองทางการใหบริการมีความเหมาะสมเขาถึงงาย 

(x� = 3.64) สวนขอท่ีมีระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุดคือ ไดรับทราบความเคลื่อนไหวการฌาปนกิจท่ี 

เปนปจจุบนั (x� = 3.59) 

ตารางท่ี 6 จํานวน รอยละ และคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจ

สงเคราะห กรมปศุสัตว ดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ จําแนกเปนรายขอ 

ความพึงพอใจที่มีตอ           
การใหบริการ 

จํานวน (รอยละ) n = 360 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

𝐱𝐱� S.D. แปล
ผล 

ดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ        
12.วิธีการชําระเงินคาสงเคราะหศพ 60 219 49 30 2 3.85 0.8152 มาก 
 มีความเหมาะสมสาํหรับทาน (16.7) (60.8) (13.6) (8.3) (0.6)    
13.ทานคิดวาการชําระเงนิ 85 229 34 12 0 4.08 0.6779 มาก 
คาสงเคราะหศพ ศพละ 20 บาท (23.6) (63.6) (9.4) (3.3) (0)    
มีความเหมาะสม         
14.ทานมีความพึงพอใจในการไดรับ 52 136 115 52 5 3.49 0.9558 มาก 
ใบเสร็จรับเงินและประกาศ (14.4) (37.8) (31.9) (14.4) (1.4)    
เร่ืองสมาชิกถึงแกกรรมเพียงใด         

ภาพรวม 197 584 198 94 7 3.81 0.4829 มาก 

 (18.3) (54.1) (18.3) (8.7) (0.6)    
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จากตารางท่ี 6 ระดับความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห 

กรมปศุสัตว ดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ โดยรวมอยูในระดับมาก (x� = 3.81) เม่ือจําแนกเปนราย

ขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยขอท่ีสมาชิกมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ทานคิดคาการชําระเงิน    

คาสงเคราะหศพ ศพละ 20 บาท มีความเหมาะสม (x� = 4.08) รองลงมา คือ วิธีการชําระเงินสงเคราะห

ศพมีความเหมาะสมสําหรับทาน (x� = 3.85) สวนขอท่ีมีระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ทานมีความพอใจ 

ในการไดรับใบเสร็จรับเงินและประกาศเรื่องสมาชิกถึงแกกรรมเพียงใด (x� = 3.49) 

ตอนท่ี 3 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห  

กรมปศุสัตว ท่ีมีปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกัน 

1. เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ ท่ีมีปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกัน 

การวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจ

สงเคราะห กรมปศุสัตว จําแนกตามตามตัวแปร เพศ อายุ สถานภาพ สังกัดหนวยงาน ชองทางการรับบริการ 

(การติดตอขอรับบริการ)  

ตารางท่ี 7 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจ

สงเคราะห กรมปศุสัตว จําแนกจากตัวแปรเพศ (n=360) 

ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ 
ชาย หญิง t sig 

  x� S.D. x� S.D.   

1.ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 4.02 0.4202 3.96 0.3557 1.571 .117 

2.ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 3.87 0.4784 3.85 0.5452 0.337 .736 

3.ดานการรับรูขาวสาร 3.69 0.5926 3.60 0.5138 1.556 .121 

4.ดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ 3.82 0.5121 3.79 0.4581 0.486 .627 

ภาพรวม 3.87 0.2769 3.82 0.2486 1.777 .076 

ไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

  จากตารางท่ี 7 พบวา ระดับความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจ

สงเคราะห กรมปศุสัตว ท่ีเปนเพศชาย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = 3.87) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ

เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี (x� = 4.02) ดานกระบวนการข้ันตอนการ

ใหบริการ (x� = 3.87) ดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ (x� = 3.82) และสุดทายดานการรับรูขอมูลขาวสาร 

(x� = 3.69) 

  สําหรับระดับความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห 

กรมปศุสัตว ท่ีเปนเพศหญิง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = 3.82) เม่ือพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับ       
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จากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี (x�= 3.96) ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 

(x� = 3.85) ดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ (x� = 3.79) และสุดทาย ดานการรับรูขอมูลขาวสาร 

(x� = 3.60) เม่ือเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว 

ท่ีมีเพศตางกัน พบวามีระดับความพึงพอใจโดยรวมและเปนรายดานไมแตกตางกัน 

ตารางท่ี 8 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจ

สงเคราะห กรมปศุสัตว จําแนกจากตัวแปรอายุ (n=360) 

ความพึงพอใจที่มีตอ 
การใหบริการ 

อายุ 
ต่ํากวา 40 ป 40-49 ป 50-59 ป 60 ปข้ึนไป 

𝐱𝐱� S.D. 𝐱𝐱� S.D. 𝐱𝐱� S.D. 𝐱𝐱� S.D. 

1.ดานการใหบริการของเจาหนาที ่ 4.13 0.5122 3.93 0.3936 3.94 0.3446 3.99 0.2514 

2.ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 4.10 0.3746 3.91 0.3675 3.87 0.4802 3.59 0.6720 

3.ดานการรับรูขอมูลขาวสาร 3.72 0.6052 3.66 0.6060 3.51 0.5075 3.68 0.4602 

4.ดานการชาํระเงินคาสงเคราะหศพ 3.94 0.5051 3.78 0.5143 3.78 0.4665 3.75 0.4258 

ภาพรวม 3.99 0.2919 3.84 0.2634 3.79 0.2168 3.76 0.2267 

  จากตารางท่ี 8 พบวา ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห 

กรมปศุสัตว ท่ีมีอายุตํ่ากวา 40 ป (x� = 3.99) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน

เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี (x� = 4.13) ดานกระบวนการข้ันตอนการ

ใหบริการ (x� = 4.10) ดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ (x� = 3.94) และสุดทาย ดานการรับรูขอมูลขาวสาร 

(x� = 3.72) 

  ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว ท่ีมีอายุ

ระหวาง 40-49 ป (x� = 3.84) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากมาก 

ไปหานอย ดังนี้ ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี (x� = 3.93) ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ (x� = 3.91) 

ดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ (x� = 3.78) และสุดทายดานการรับรูขอมูลขาวสาร (x� = 3.66) 

  ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว ท่ีมีอายุ

ระหวาง 50-59 ป (x� = 3.79) โดยภาพรวมอยู ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับ               

จากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี (x�= 3.94) ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 

(x� = 3.87) ดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ (x� =3.78) และสุดทายดานการรับรูขอมูลขาวสาร (x� = 3.51) 

ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว ท่ีมีอายุ

ระหวาง 60 ปข้ึนไป (x� = 3.76) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากมาก 
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ไปหานอย ดังนี้ ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี (x� = 3.99) ดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ (x� = 3.75) 

ดานการรับรูขอมูลขาวสาร (x� = 3.68) และสุดทายดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ (x� = 3.59)  

ตารางท่ี 9 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยกลุมท่ีมีความแปรปรวนเทากัน จําแนกจากตัวแปรอายุ  
 

ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ 
SS df MS F Sig. 

   แหลงความแปรปรวน      
1.ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี ระหวางกลุม 2.144 3 .715 4.922 .002 

ภายในกลุม 51.687 356 .145   
รวม 53.831 359    

2.ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ระหวางกลุม 10.797 3 3.599 15.163 .000 
   ภายในกลุม 84.501 356 .237   

รวม 95.298 359    
3.ดานการรับรูขอมูลขาวสาร ระหวางกลุม 2.056 3 .685 2.272 .080 

ภายในกลุม 107.386 356 .302   
รวม 109.442 359    

4.ดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ ระหวางกลุม 1.648 3 .549 2.382 .069 
ภายในกลุม 82.075 356 .231   

รวม 83.722 359    
ภาพรวม ระหวางกลุม 2.480 3 .827 13.207 .000 

ภายในกลุม 22.283 356 .063   
รวม 24.763 359    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 10 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยกลุมท่ีมีความแปรปรวนไมเทากัน  จําแนกจากตัวแปรอายุ   
 

     ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ  Statistica df1 df2 Sig. 
      

 

1.ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี  Welch 3.302 3 184.503 .022* 

 2.ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ  Welch 13.018 3 186.264 .000* 

 3.ดานการรับรูขอมูลขาวสาร  Welch 2.494 3 190.124 .061 

 4.ดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ  Welch 2.292 3 190.868 .079 

ภาพรวม  Welch 11.145 3 188.825 .000* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตารางท่ี 9 และ 10 ผลการทดสอบ พบวา โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจของ

สมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว ท่ีแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา 

ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี และดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยท่ีแตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ดังนั้น ผูศึกษาจึงดําเนินการวิเคราะหเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple 

Comparison) โดยเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคู ดังตารางท่ี 11 ,12 ,13 

ตารางท่ี 11 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคู ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี จําแนกจาก 

ตัวแปรอายุ 
               

อายุ x� ต่ํากวา 40 ป 40 - 49 ป 50 - 59 ป 60 ปข้ึนไป 

ต่ํากวา 40 ป 4.13  .029* .033*  

40-49 ป 3.93     

50-59 ป 3.94     

60 ป ข้ึนไป 3.99     

  จากตารางท่ี 11 ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคู ดานการใหบริการของ

เจาหนาท่ี พบวา สมาชิกท่ีมีอายุต่ํากวา 40 ป (x� = 4.13) มีคาเฉลี่ยท่ีแตกตาง กับสมาชิกท่ีมีอายุ 40-49 ป 

 (x� 3.93) และอายุ 50-59 ป (x�= 3.94) โดยสมาชิกท่ีมีอายุต่ํากวา 40 ป มีคาเฉลี่ยสูงกวาสมาชิกท่ีมีอายุ 

40-49 ป อายุ 50-59 ป และอายุ 60 ปข้ึนไป  
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ตารางท่ี 12  การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคู ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ จําแนกจาก

ตัวแปรอายุ 
 

อายุ x� ต่ํากวา 40 ป 40 - 49 ป 50 - 59 ป 60 ปข้ึนไป 

ต่ํากวา 40 ป 4.10  .004* .003* .000* 

40-49 ป 3.91    .001* 

50-59 ป 3.87    .013* 

60 ป ข้ึนไป 3.59      

  จากตารางท่ี 12 ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคู ดานกระบวนการข้ันตอนการ

ใหบริการ พบวา สมาชิกท่ีมีอายุต่ํากวา 40 ป (x� = 4.10) มีคาเฉลี่ยท่ีแตกตาง กับสมาชิกท่ีมีอายุ 40-49 ป 

(x� = 3.91) อายุ 50-59 ป (x� = 3.87) และอายุ 60 ปข้ึนไป (x� = 3.59) และสมาชิกท่ีมีอายุ 40-49 ป และ

อายุ 50-59 ป มีคาเฉลี่ยท่ีแตกตางกันกับสมาชิกท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป โดยสมาชิกท่ีมีอายุต่ํากวา 40 ป มีคาเฉลี่ย

สูงกวาสมาชิกท่ีมีอาย ุ40-49 ป อายุ 50-59 ป และอายุ 60 ปข้ึนไป 

ตารางท่ี 13 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคู โดยภาพรวม จําแนกจากตัวแปรอายุ 
 

อายุ x� ต่ํากวา 40 ป 40 - 49 ป 50 - 59 ป 60 ปข้ึนไป 

ต่ํากวา 40 ป 3.99  .002* .000* .000* 

40-49 ป 3.84     

50-59 ป 3.79     

60 ป ข้ึนไป 3.76     

จากตารางท่ี 13 ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคู โดยภาพรวม พบวา สมาชิก

ท่ีมีอายุต่ํากวา 40 ป (x� = 3.99) มีคาเฉลี่ยท่ีแตกตางกันกับสมาชิกท่ีมีอายุ 40-49 ป (x� = 3.84) อายุ 50-59 ป 

(x� = 3.79) และอายุ 60 ปข้ึนไป (x� = 3.76) โดยสมาชิกท่ีมีอายุตํ่ากวา 40 ป มีคาเฉลี่ยสูงกวาสมาชิกท่ีมี 

อาย ุ40-49 ป อายุ 50-59 ป และอายุ 60 ปข้ึนไป 
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ตารางท่ี 14 คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการการฌาปนกิจ

สงเคราะห กรมปศุสัตว จําแนกจากตัวแปรสถานภาพ (n=360) 
 

ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ ขาราชการ
บํานาญ 

ลูกจางบําเหน็จ 
รายเดือน 

คูสมรส 

𝐱𝐱� S.D. 𝐱𝐱� S.D. 𝐱𝐱� S.D. 𝐱𝐱� S.D. 𝐱𝐱� S.D. 𝐱𝐱� S.D. 

1.ดานการใหบริการของเจาหนาที ่         

3.99 0.4281 3.79 0.3361 4.07 0.4409 4.02 0.2305 3.95 0.2754 4.04 0.1021 

2.ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ        

3.93 0.4231 4.14 0.4434 3.99 0.3718 3.62 0.7720 3.55 0.5108 3.67 0.2582 

3.ดานการรับรูขอมูลขาวสาร        

3.62 0.5790 3.51 0.4063 3.75 0.6619 3.71 0.4928 3.65 0.4153 3.50 0.5477 

4.ดานการชาํระเงินคาสงเคราะหศพ        

3.82 0.4957 3.56 0.3694 3.98 0.5562 3.73 0.4458 3.77 0.4010 4.01 0.2509 

ภาพรวม         

3.86 0.2657 3.78 0.2252 3.96 0.3112 3.78 0.2514 3.74 0.1881 3.82 0.0985 

  จากตารางท่ี 14 พบวา ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห 

กรมปศุสัตว ท่ีมีสถานภาพเปนพนักงานราชการ (x� = 3.96) โดยรวมอยูในระดับมากเม่ือพิจารณาเปนรายดาน

เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี (x� = 4.07) ดานกระบวนการข้ันตอนการ

ใหบริการ (x� = 3.99) ดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ (x� = 3.98) และสุดทายดานการรับรูขอมูลขาวสาร 

(x� = 3.75) 

  ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว ท่ีมีสถานภาพ

เปนขาราชการ (x� = 3.86) โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากมากไปหานอย 

ดังนี้ ดานการใหบริการของเจาหนาที่ (x� = 3.99) ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ (x� = 3.93) 

ดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ (x� = 3.82) และสุดทายดานการรับรูขอมูลขาวสาร (x� = 3.62) 

  ระดับความพึงพอใจ ท่ี มีตอการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห  กรมปศุสัตว 

ท่ีมีสถานภาพเปนคูสมรส (x� = 3.82) โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากมากไป

หานอย ดังนี้ ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี (x� = 4.04) ดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ (x� = 4.01) 

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ (x� = 3.67) และสุดทายดานการรับรูขอมูลขาวสาร (x� = 3.50) 
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  ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว ท่ีมีสถานภาพ

เปนลูกจางประจํา (x� = 3.78 ) และเปนขาราชการบํานาญ (x� = 3.78 ) มีคาเฉลี่ยเทากัน โดยภาพรวมอยูใน 

ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากมากไปหานอยของสมาชิกท่ีมีสถานภาพเปนลูกจางประจํา

ดังนี้ ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ (x� = 4.14) ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี (x�  = 3.79) 

 ดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ (x� = 3.56) และสุดทายดานการรับรูขอมูลขาวสาร (x� = 3.51 ) 

สวนสถานภาพเปนขาราชการบํานาญเม่ือพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการใหบริการ

ของเจาหนาท่ี (x� = 4.02) ดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ (x� = 3.73) ดานการรับรูขอมูลขาวสาร 

(x� = 3.71) และสุดทายดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ (x� = 3.62)  

  ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว ท่ีมีสถานภาพ

เปนลูกจางบําเหน็จรายเดือน (x� = 3.74) โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจาก

มากไปหานอย ดังนี้  ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี (x� = 3.95) ดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ 

(x� = 3.77) ดานการรับรูขอมูลขาวสาร (x� = 3.65) และสุดทายดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 

(x� = 3.67)  
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ตารางท่ี 15 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยกลุมท่ีมีความแปรปรวนเทากัน จําแนกจากตัวแปร

สถานภาพ 
 

ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ 
SS df MS F Sig. 

   แหลงความแปรปรวน      
1.ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี ระหวางกลุม 1.089 5 .218 1.462 .202 

ภายในกลุม 52.741 354 .149   

รวม 53.831 359    

2.ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ระหวางกลุม 9.733 5 1.947 8.053 .000 

   ภายใน
กลุม 

85.566 354 .242   

รวม 95.298 359    

3.ดานการรับรูขอมูลขาวสาร ระหวางกลุม 1.095 5 .219 .716 .612 

ภายในกลุม 108.346 354 .306   

รวม 109.442 359    

4.ดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ ระหวางกลุม 2.936 5 .587 2.573 .026* 

ภายในกลุม 80.786 354 .228   

รวม 83.722 359    

ภาพรวม ระหวางกลุม 1.208 5 .242 3.631 .003* 

ภายในกลุม 23.555 354 .067   

รวม 24.763 359    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 16 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยกลุมท่ีมีความแปรปรวนไมเทากัน จําแนกจากตัวแปร

สถานภาพ  
 

     ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ Statistica df1 df2 Sig. 
    

 

1. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี Welch 2.074 5 46.453 .086 

2. ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ Welch 
6.991 5 39.391 .000* 

3. ดานการรับรูขอมูลขาวสาร Welch 
.805 5 38.789 .553 

4. ดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ Welch 
3.668 5 40.536 .008* 

ภาพรวม Welch 3.820 5 42.611 .006* 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตารางท่ี 15 และ 16 ผลการทดสอบ พบวา โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว ท่ีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ และดานการชําระเงิน 

คาสงเคราะหศพมีคาเฉลี่ยท่ีแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนั้น ผูศึกษาจึงดําเนินการ

วิเคราะหเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison) โดยเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคู ดังตารางท่ี 17,18 ,19 

ตารางท่ี 17 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคู ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ จําแนกจาก

ตัวแปรสถานภาพ  
 

สถานภาพสมาชิก 

x� 

ขาราชการ ลูกจาง 
ประจาํ 

พนักงาน
ราชการ 

ขาราชการ
บํานาญ 

ลูกจาง
บําเหน็จ

ราย
เดือน 

คูสมรส 

ขาราชการ 3.93     .002*  

ลูกจางประจํา 4.14    .013* .001*  

พนักงานราชการ 3.99     .001*  

ขาราชการบํานาญ 3.62       

ลูกจางบําเหน็จรายเดือน 3.55       

คูสมรส 3.67       

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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จากตารางท่ี 17 ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคู ดานกระบวนการข้ันตอนการ

ใหบริการ พบวา ลูกจางบําเหน็จรายเดือน  (x� = 3.55) มีคาเฉลี่ยท่ีแตกตางกันกับขาราชการ (x� = 3.93) 

ลูกจางประจํา (x� = 4.14) และพนักงานราชการ (x� = 3.99)  โดยลูกจางประจํามีคาเฉลี่ยสูงกวา ขาราชการ 

ลูกจางบําเหน็จรายเดือน พนักงานราชการ และลูกจางประจํามีคาเฉลี่ยท่ีแตกตาง กับขาราชการบํานาญ 

(x� = 3.62) โดยลูกจางประจํา มีคาเฉลี่ยสูงกวาขาราชการบํานาญ 

ตารางท่ี 18 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคู ดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ จําแนกจาก 

ตัวแปรสถานภาพ 
 

สถานภาพสมาชิก 

x� 

ขาราชการ ลูกจาง 
ประจํา 

 

พนักงาน
ราชการ 

ขาราชการ
บํานาญ 

ลูกจาง
บําเหน็จ

ราย
เดือน 

คูสมรส 

ขาราชการ 3.82  .026*     

ลูกจางประจํา 3.56   .002*    

พนักงานราชการ 3.98    .016*   

ขาราชการบํานาญ 3.73       

ลูกจางบําเหน็จรายเดือน 3.77       

คูสมรส 4.06       

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตารางท่ี 18 ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคู  ดานการชําระเงิน 

คาสงเคราะหศพ พบวา ลูกจางประจํา (x� = 3.56) ) มีคาเฉลี่ยแตกตาง กับขาราชการ (x� = 3.82) 

พนักงานราชการ (x� = 3.98) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยพนักงานราชการมีคาเฉลี่ยสูงกวาขาราชการ

ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ มีคาเฉลี่ยแตกตางกันกับขาราชการบํานาญ (x� = 3.73) อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยพนักงานราชการมีคาเฉลี่ยสูงกวาขาราชการบํานาญ  
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ตารางท่ี 19  การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคู โดยภาพรวม จําแนกจากตัวแปรสถานภาพ  

สถานภาพสมาชิก 

x� 

ขาราชการ ลูกจาง
ประจาํ 

พนักงาน
ราชการ 

ขาราช 
การ

บํานาญ 

ลูกจาง
บําเหน็จ

ราย
เดือน 

คูสมรส 

ขาราชการ 3.86       

ลูกจางประจํา 3.78       

พนักงานราชการ 3.96     .023*  

ขาราชการบํานาญ 3.78       

ลูกจางบําเหน็จรายเดือน 3.74       

คูสมรส 3.84       

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตารางท่ี 19 ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคู โดยภาพรวม พบวา 

พนักงานราชการ (x� = 3.96) มีคาเฉลี่ยแตกตางกันกับลูกจางบําเหน็จรายเดือน (x� = 3.74) อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 โดยพนักงานราชการมีคาเฉลี่ยสูงกวาลูกจางบําเหน็จรายเดือน  
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ตารางท่ี 20 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการการฌาปนกิจ

สงเคราะห กรมปศุสัตว จําแนกตามตัวแปรสังกัดหนวยงาน (n=360) 
 

 

กอง สํานัก 
หรือหนวยงาน
เทียบเทากอง 

สํานักงาน         
ปศุสัตวเขต 

สํานักงาน           
ปศุสัตวจังหวัด 

ศูนย / สถานี 

 

ดานกักกัน                                                                                                                                                                                                                                                                            

สัตว 

อ่ืน ๆ 

 

    x�      S.D.     x�      S.D.     x�      S.D.    x�     S.D. x� S.D.     x�    S.D. 

1.ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

       3.99   .4485  3.99     .4267   4.00    .4358  3.82    .1997  3.95     .5627  4.00   .2149 

2.ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ        
 
 

 3.95  .4333  3.98   .4216    3.90   .4103   4.02   .4061  4.18   .5007  3.58   .6399 

3.ดานการรับรูขอมูลขาวสาร 
         

  3.61  .5924 3.63    .5352    3.63   .6011   3.47   .4508  4.17   .5720  3.66   .4765 

4.ดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ         

 3.93   .5386 3.76    .4611   3.83   .4915   3.60   .6068  3.77   .3162  3.75   .4160 

ภาพรวม           

 
3.89   .2726 

  
3.86   .2650 

 
  3.86   .2884   3.75   .2257  4.02   .2104  3.75  .2131 

  จากตารางท่ี 20 พบวา ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห 

กรมปศุสัตว ท่ีสังกัดดานกักกันสัตว (x� = 4.02) โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับ

จากมากไปหานอย ดังนี้ กระบวนการข้ันตอนการใหบริการ (x� = 4.18) ดานการรับรูขอมูลขาวสาร (x� = 4.17) 

ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี (x� = 3.95) และสุดทายดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ (x� = 3.77)  

  ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว ท่ีสังกัด 

กอง สํานัก หรือหนวยงานเทียบเทากอง (x� = 3.89) โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน

เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี (x� = 3.99) ดานกระบวนการข้ันตอนการ

ใหบริการ (x� = 3.95) ดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ (x� = 3.93) และสุดทายดานการรับรูขอมูลขาวสาร 

(x� = 3.61)  

ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว ท่ีสังกัด

สํานักงานปศุสัตวเขต และสังกัดสํานักงานปศุสัตวจังหวัด มีคาเฉลี่ยเทากัน (x� = 3.86) โดยรวม อยูในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากมากไปหานอยของสมาขิกท่ีสังกัดปศุสัตวเขต ดังนี้ ดานการใหบริการของ

เจาหนาท่ี (x� = 3.99) ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ (x� = 3.98) ดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ 

 (x� = 3.76) และสุดทายดานการรับรูขอมูลขาวสาร (x� = 3.63)  สําหรับสมาชิกท่ีสังกัดปศุสัตวจังหวัด เม่ือพิจารณา
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เปนรายดานเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี (x� = 4.00) ดานกระบวนการ

ข้ันตอนการใหบริการ (x� = 3.90) ดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ (x� = 3.83) และสุดทายดานการรับรูขอมูล

ขาวสาร (x� = 3.63) 

  ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว ท่ีสังกัดศูนย/

สถานี และสังกัดอ่ืน ๆ มีคาเฉลี่ยเทากัน (x� = 3.75) โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน

เรียงลําดับจากมากไปหานอยของสมาขิกท่ีสังกัดศูนย/สถานี ดังนี้ ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 

(x� = 4.02) ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี (x� = 3.82) ดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ (x� = 3.60) และ

สุดทายดานการรับรูขอมูลขาวสาร (x� = 3.47) สําหรับสมาชิกท่ีสังกัดอ่ืน ๆ เม่ือพิจารณาเปนรายดาน

เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี (x� = 4.00) ดานการชําระเงิน 

คาสงเคราะหศพ (x� = 3.75) ดานการรับรูขอมูลขาวสาร (x� = 3.66) และสุดทายดานกระบวนการข้ันตอนการ

ใหบริการ (x� = 3.66)  
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ตารางท่ี 21 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยกลุมท่ีมีความแปรปรวนเทากัน จําแนกจากตัวแปรสังกัด

หนวยงาน 
 

ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ SS df MS F Sig. 
แหลงความแปรปรวน      

1.ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี ระหวางกลุม .492 5 .098 .653 .660 

ภายในกลุม 53.339 354 .151   

รวม 53.831 359    

2.ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ระหวางกลุม 10.480 5 2.096 8.748 .000 

ภายในกลุม 84.818 354 .240   

รวม 95.298 359    

3.ดานการรับรูขอมูลขาวสาร ระหวางกลุม 3.334 5 .667 2.225 .051 

ภายในกลุม 106.108 354 .300   

รวม 109.442 359    

4.ดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ ระหวางกลุม 2.374 5 .475 2.067 .069 

ภายในกลุม 81.348 354 .230   

รวม 83.722 359    

 
ภาพรวม 

ระหวางกลุม 1.371 5 .274 4.151 .001* 

ภายในกลุม 23.391 354 .066   

รวม 24.763 359    

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 22 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยกลุมท่ีมีความแปรปรวนไมเทากัน  จําแนกจากตัวแปรสังกัด

หนวยงาน 

 
ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ  Statistica df1 df2 Sig. 

1.ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี Welch 2.153 5 58.736 .072 

2.ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ Welch 5.965 5 58.718 .000* 

3.ดานการรับรูขอมูลขาวสาร Welch 2.119 5 58.832 .076 

4.ดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ Welch 1.642 5 59.690 .163 
 

ภาพรวม Welch 5.216 5 59.362 .000 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตารางท่ี 21 และ 22 ผลการทดสอบ พบวา โดยภาพรวม และ ดานกระบวนการข้ันตอน

การใหบริการ มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว 

 ท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ดังนั้น ผูศึกษาจึงดําเนินการวิเคราะหเปรียบเทียบพหุคูณ 

(Multiple Comparison) โดยเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคู ดังตารางท่ี 23, 24 

ตารางท่ี 23 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคู ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ จําแนก 

จากตัวแปรสังกัดหนวยงาน  
 

หนวยงาน 

x� 

กองสํานัก
หรือ

หนวยงาน
เทียบเทา 

สํานักงาน
ปศุสัตว

เขต 

สํานักงาน
ปศุสัตว
จังหวัด 

ศูนย/
สถานี 

ดาน
กักกัน
สัตว 

อ่ืน ๆ 

กอง สํานัก หรือหนวยงาน
เทียบเทา 

3.95 
    

 .000* 

สํานักงานปศุสัตวเขต 3.98      .000* 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 3.90      .003* 

ศูนย/สถานี 4.12      .024* 

ดานกักกันสัตว 4.18       

อ่ืน ๆ 3.58       

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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จากตารางท่ี 23 ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคู พบวา สมาชิกท่ีสังกัด

หนวยงานอ่ืน ๆ (บํานาญ/บําเหน็จรายเดือน/คูสมรส และขาราชการท่ีโอนไปสังกัดหนวยงานอ่ืน) 

 (x� = 3.58) มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว ท่ีแตกตางกัน

กับสมาชิกท่ีสังกัดหนวยงานกอง สํานัก หรือหนวยงานเทียบเทา (x� = 3.95) สังกัดสํานักงานปศุสัตวเขต 

 (x� = 3.98) สังกัดสํานักงานปศุสัตวจังหวัด (x� = 3.90) และสังกัดศูนย/สถานี (x� = 4.12) อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยสมาชิกท่ีสังกัดศูนย/สถานี มีคาเฉลี่ยสูงกวาทุกสังกัดหนวยงาน 

ตารางท่ี 24 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคู ในภาพรวม  จําแนกจากตัวแปรสังกัดหนวยงาน  
 

หนวยงาน 

x� 

กองสํานัก
หรือ

หนวยงาน
เทียบเทา 

สํานักงาน
ปศุสัตว

เขต 

สํานักงาน
ปศุสัตว
จังหวัด 

ศูนย/
สถานี 

ดาน
กักกัน
สัตว 

อ่ืน ๆ 

กอง สํานัก หรือ
หนวยงานเทียบเทา 

3.89 
    

 .041* 

สํานักงานปศุสัตวเขต 3.86       

สํานักงานปศุสัตว
จังหวัด 

3.86 
    

  

ศูนย/สถานี 3.75       

ดานกักกันสัตว 4.02       

อ่ืน ๆ 3.75       

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

  จากตารางท่ี 24 ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคู พบวา โดยภาพรวม สมาชิก

ท่ีสังกัด กอง สํานัก หรือหนวยงานเทียบเทา (x� = 3.89) มีคาเฉลี่ยแตกตางกันกับสังกัดหนวยงานอ่ืน ๆ (บํานาญ/

บําเหน็จรายเดือน/คูสมรส และขาราชการท่ีโอนไปสังกัดหนวยงานอ่ืน) (x� = 3.75) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 โดยสมาชิกท่ีสังกัด กอง สํานัก หรือหนวยงานเทียบเทา มีคาเฉลี่ยสูงกวา สังกัดหนวยงานอ่ืน ๆ 

(บํานาญ/บําเหน็จรายเดือน/คูสมรส และขาราชการท่ีโอนไปสังกัดหนวยงานอ่ืน) 
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ตารางท่ี 25 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจ 

สงเคราะห กรมปศุสัตว จําแนกจากตัวแปรชองทางการรับขอมูลขาวสาร (การติดตอขอรับบริการ) (n=360) 

ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ ติดตอดวยตนเอง ทางจดหมาย ทางโทรศัพท Application 
Line 

�̅�𝑥   S.D.     �̅�𝑥     S.D. �̅�𝑥 S.D.  �̅�𝑥 S.D. 

1.ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 4.18   .6290 3.94    .3976 3.98 .3476 3.99 .4067 

2.ดานกระบวนการข้ันตอนการ

ใหบริการ 

  4.04   .3457 3.94    .4486 3.88 .5234 3.77 .5305 

3.ดานการรับรูขอมูลขาวสาร .   3.65   .7274 3.61   .6133 3.63 .5205 3.68 .5714 

4.ดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ   4.13   .5845   3.68   .4912   3.81 .4670   3.79 .4765 

ภาพรวม 4.02   .3104 3.81   .2528 3.84 .2503 3.81 .2737 

  จากตารางท่ี 25 พบวา ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห 

กรมปศุสัตว ท่ีมีการติดตอดวยดวยตนเอง (�̅�𝑥 = 4.02) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน

เรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี (�̅�𝑥 = 4.18) ดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ 

(�̅�𝑥 = 4.13) ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ (�̅�𝑥 = 4.04) และสุดทายดานการรับรูขอมูลขาวสาร 

(�̅�𝑥 = 3.65) 

  ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว ท่ีมีการติดตอ

ทางจดหมาย (�̅�𝑥 = 3.81) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากมากไปหานอย 

ดังนี้ ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี และดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการมีคาเฉลี่ยเทากันท้ัง 2 ดาน 

คือ (�̅�𝑥 = 3.94) ดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ (�̅�𝑥 = 3.68) และสุดทายดานการรับรูขอมูลขาวสาร 

 (�̅�𝑥 = 3.61) 

  ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว ท่ีมีการติดตอ

ทางโทรศัพท (𝑥𝑥 �= 3.84) โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้

ดานการใหบริการของเจาหนาที่ (�̅�𝑥 = 3.98) ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ (�̅�𝑥 = 3.88)

ดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ (�̅�𝑥 = 3.81) และสุดทายดานการรับรูขอมูลขาวสาร (�̅�𝑥 = 3.63) 

ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว ท่ีมีการติดตอ

Application Line (�̅�𝑥 = 3.81 ) เม่ือพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการ

ใหบริการของเจาหนาท่ี (�̅�𝑥 = 3.99) ดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ (�̅�𝑥 = 3.79) ดานกระบวนการข้ันตอน

การใหบริการ (�̅�𝑥 = 3.77) และสุดทายดานการรับรูขอมูลขาวสาร (�̅�𝑥 = 3.68) 
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ตารางท่ี 26 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยกลุมท่ีมีความแปรปรวนเทากัน จําแนกจากตัวแปร 

ชองทางการรับขาวสาร (การติดตอขอรับบริการ) 

ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ SS df MS F Sig. 
แหลงความแปรปรวน      

1.ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี ระหวางกลุม .745 3 .248 1.665 .174 
   ภายใน

กลุม 
53.086 356 .149   

รวม 53.831 359    
2.ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ระหวางกลุม 1.794 3 .598 2.277 .079 

ภายในกลุม 93.504 356 .263   
รวม 95.298 359    

3.ดานการรับรูขอมูลขาวสาร ระหวางกลุม .126 3 .042 .137 .938 
ภายในกลุม 109.315 356 .307   

รวม 109.442 359    
4.ดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ ระหวางกลุม 2.434 3 .811 3.553 .015* 

ภายในกลุม 81.289 356 .228   
รวม 83.722 359    

ภาพรวม ระหวางกลุม .657 3 .219 3.234 .022* 
   ภายใน

กลุม 
24.106 356 .068   

รวม 24.763 359    
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 27 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยกลุมท่ีมีความแปรปรวนไมเทากัน จําแนกจากตัวแปร 

ชองทางการรับขาวสาร (การติดตอขอรับบริการ) 
 

ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ Statistica df1 df2 Sig. 

1.ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี Welch .691 3 53.742 .562 

2.ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ Welch 3.015 3 61.272 .037 

3.ดานการรับรูขอมูลขาวสาร Welch .125 3 54.366 .945 

4.ดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ Welch 2.526 3 55.280 .067 

ภาพรวม Welch 2.313 3 55.514 .086 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตารางท่ี 26 และ 27 ผลการทดสอบ พบวา คาเฉลี่ยความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอ 

การใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว โดยภาพรวม และดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ 

มีคาเฉลี่ยท่ีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนั้น ผู ศึกษาจึงดําเนินการวิเคราะห

เปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison) โดยเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคู ดังตารางท่ี 28, 29 

ตารางท่ี 28 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคู ดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ จําแนกจาก 

ตัวแปรชองทางการรับขาวสาร (การติดตอขอรับบริการ) 
 

หนวยงาน 
�̅�𝑥 

ติดตอดวย
ตนเอง 

ทางจดหมาย ทางโทรศัพท ทาง 
Application 

Line 

ติดตอดวยตนเอง 4.13  .019*        .047* 

ทางจดหมาย 3.68     

ทางโทรศัพท 3.81     

ทาง Application Line 3.78     
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตารางท่ี 28 ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคู พบวา สมาชิกท่ีติดตอ 

ดวยตนเอง (�̅�𝑥 = 4.13) มีคาเฉลี่ยแตกตางกันกับสมาชิกท่ีติดตอทางจดหมาย (�̅�𝑥 = 3.68) ทาง Application 

Line (�̅�𝑥= 3.78) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  โดยสมาชิกท่ีติดตอดวยตนเองมีคาเฉลี่ยสูงกวาท่ี

ติดตอทางจดหมายและทาง Application Line 
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ตารางท่ี 29 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคู โดยภาพรวม จําแนกจากตัวแปรชองทางการรับ

ขาวสาร (การติดตอขอรับบริการ) 

หนวยงาน 

�̅�𝑥 

ติดตอดวย

ตนเอง 

ทาง

จดหมาย 

ทาง

โทรศัพท 

ทาง 

Application 

Line 

ติดตอดวยตนเอง 4.02    .026* 

ทางจดหมาย 3.81     

ทางโทรศัพท 3.84     

ทาง Application Line 3.81     

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตารางท่ี 29 ผลการทดสอบ พบวา สมาชิกท่ีติดตอดวยตนเอง (�̅�𝑥 = 4.02) มีคาเฉลี่ย

แตกตางกันกับสมาชิกท่ีติดตอทางไลน (�̅�𝑥 = 3.81) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยสมาชิกท่ีติดตอ 

ดวยตนเองมีคาเฉลี่ยสูงกวาท่ีติดตอทาง Application Line 

ตารางท่ี 30 สรุปเปรียบเทียบความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห  

กรมปศุสัตว กับความสอดคลองของสมมติฐานตามตัวแปรท่ีศึกษา 
 

ตัวแปร ความพึงพอใจท่ีมีตอการ
ใหบริการ 

ความสอดคลองของสมมติฐาน 

ปจจัยสวนบุคคล   
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพสมาชิก 
4. หนวยงาน 
5. ชองทางการรับขอมูลขาวสาร 
    (การติดตอรับบริการ) 

ไมแตกตางกัน 
แตกตางกัน 
แตกตางกัน 
แตกตางกัน 
แตกตางกัน 

 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
ยอมรับสมมติฐาน 
ยอมรับสมมติฐาน 
ยอมรับสมมติฐาน 
ยอมรับสมมติฐาน 

 

จากตารางท่ี 30 สรุปเปรียบเทียบผลการทดสอบความพึงพอใจในทางสถิติเพ่ือทดสอบ

สมมติฐานในการศึกษาครั้งนี้ ไดดังนี้ ปจจัยสวนบุคคลของสมาชิก ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมาชิกและ

หนวยงาน รวมถึงชองการการรับขอมูลขาวสาร (การติดตอขอรับบริการ) ดังนี้ เพศ ท่ีแตกตางกัน มีระดับความ

พึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว ท่ีไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานของ

การศึกษา สวนปจจัยสวนบุคคล อายุ สถานภาพสมาชิก สังกัดหนวยงาน และชองทางการรับขอมูลขาวสาร 

(การติดตอขอรับบริการ) ท่ีแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการการฌาปนกิจสงเคราะห 

กรมปศุสัตว ท่ีแตกตางกัน จึงสอดคลองกับสมมติฐานของการศึกษา 
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ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว  

 ท่ีมีตอการใหบริการการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว 

ประเด็นคําถามท่ีสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว ไดแสดงความคิดเห็นและ 

ขอเสนอแนะ ดังนี้ 

   1.ตองการใหเพ่ิมชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสารในดานตาง ๆ เชน สรางกลุม Application 

Line สําหรับสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการประชาสัมพันธ เผยแพร

ขอมูลขาวสาร และตอบขอซักถามซ่ึงเปนวิธีท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงในปจจุบัน จํานวน 21 ราย   

2. ควรมี QR Code ท่ีสมาชิกสามารถสแกนเขาดูขอมูลตาง ๆ ได จํานวน 23 ราย 

3. ควรมีการแจงสิทธิประโยชนท่ีสมาชิกจะไดรับทุกเดือนในหนังสือเวียนประจําเดือน 

จํานวน 39 ราย 

4. การจัดสงใบเสร็จรับเงิน สําหรับบุคคลท่ีชวยราชการควรจัดสงใหตรงตามสังกัดท่ีไป 

ชวยราชการ จํานวน 7 คน 

 5. ควรมีวิธีการประชาสัมพันธชักชวนเจาหนาท่ีกรมปศุสัตว มาสมัครเปนสมาชิกฌาปนกิจ

สงเคราะหใหนาสนใจมากกวานี้ จํานวน 25 ราย 

6. ควรเพ่ิมเงินคาสงเคราะหศพ จาก ศพละ 20 บาท เปน 30 บาท เพ่ือจะไดเงินสงเคราะห

ศพใหสมาชิกมากข้ึนใหเหมาะสมกับคาครองชีพปจจุบัน จํานวน 17 ราย 



 
 

บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

การศึกษา เรื่อง ระดับความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห 
กรมปศุสัตว มีวัตถุประสงค 1.) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจ
สงเคราะห กรมปศุสัตว 2.) เพ่ือนําผลการศึกษาท่ีไดไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการใหบริการ 
การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ สมาชิก 
การฌาปนกิจสงเคราะห โดยเลือกกลุมตัวอยาง จํานวน 360 คน จากสมาชิกท้ังหมด 3,613 คน เครื่องมือท่ีใช 
ในการศึกษาครั้งนี้เปนแบบสอบถาม แบงเปน 3 สวน ไดแก สวนท่ี 1 สวนท่ีเปนปจจัยสวนบุคคล จํานวน 7 ขอ 
ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมาชิก หนวยงาน ชองทางการรับบริการ (การติดตอขอรับบริการ) สวนท่ี 2 
แบบสอบถามระดับความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห แบงออกเปน 4 ดาน 
คือ ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ดานการรับรูขอมูลขาวสาร และ 
ดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ โดยมีคําถาม จํานวน 14 ขอ เปนลักษณะแบบประเมินคา 5 ระดับ คือ 
พอใจมากท่ีสุด พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจนอย และพอใจนอยท่ีสุด สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะจากสมาชิก 
เปนคําถามปลายเปดเพ่ือนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห 
กรมปศุสัตว และสถิติท่ีใชในการวิเคราะห ดังนี้ ตอนท่ี 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคล ใชคาความถ่ี (Frequency) 
รอยละ (Percentage) ตอนท่ี 2 เปนการวัดระดับความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจ
สงเคราะห กรมปศุสัตว โดยใช คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ตอนท่ี 3 เปรียบเทียบ 

ระดับความพึงพอใจของสมาชิกของความแตกตางของระดับความพึงพอใจตามลักษณะตัวแปรอิสระท่ีมีปจจัย
สวนบุคคลท่ีแตกตางกัน โดยวิธีวิเคราะหสถิติดวยใชคา t (t-test Independent) เปนการทดสอบความแตกตาง
ระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม และวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of 
variance) เปนการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมข้ึนไป โดยมีคาสถิติ
ทดสอบ F-test ใชกรณี ท่ีมีความแปรปรวนของคะแนนของทุกกลุมไมแตกตางกัน และคาสถิติทดสอบ 
Welch Test ใชกรณี ท่ีมีความแปรปรวนของคะแนนของทุกกลุมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ
 (Level of Significance) 0.05 และเม่ือกรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทดสอบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู  โดยใชวิธีการของเชฟเฟ  (Scheffe) หรือใชวิธีการของ Least Significance 
Difference (LSD) เม่ือความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน และใชวิธีการ ของดันเนท ที3 (Dunnett’s T3) 
เม่ือความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกันอยางนอย 2 กลุม ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Level of 
Significance) 0.05 ซ่ึงผูศึกษาไดนําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 
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สรุปผลการศึกษา 

การศึกษา เรื่อง ระดับความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห 

กรมปศุสัตว สามารถสรุปผลการศึกษาได ดังนี้ 

   สมาชิกท่ีมีเพศแตกตางกัน มีความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจ

สงเคราะห กรมปศุสัตว ไมแตกตางกัน  

   สมาชิกท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจ

สงเคราะห กรมปศุสัตว ท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยภาพรวม พบวา สมาชิกท่ีมีอายุ

ต่ํากวา 40 ป มีคาเฉลี่ยท่ีแตกตางกับอายุ 40-49 ป อายุ 50-59 ป และอายุ 60 ปข้ึนไป สวนดานการใหบริการ

ของเจาหนาท่ี พบวา สมาชิกท่ีมีอายุต่ํากวา 40 ป มีคาเฉลี่ย แตกตางกับอายุ 40-49 ป และอายุ 50-59 ป และ

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ พบวา สมาชิกท่ีมีอายุต่ํากวา 40 ป มีคาเฉลี่ยท่ีแตกตาง กับอายุ 40-49 

ป อายุ 50-59 ป อายุ 60 ปข้ึนไป และสมาชิกท่ีมีอายุ 40-49 ป และอายุ 50-59 ป มีคาเฉลี่ยท่ีแตกตางกันกับ

สมาชิกท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

   สมาชิกท่ี มีสถานภาพแตกตางกันมีความพึงพอใจของสมาชิกท่ี มีตอการใหบริการ 

การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว ท่ีแตกตางกัน โดยภาพรวม พบวา พนักงานราชการแตกตางกับลูกจาง

บําเหน็จรายเดือน สําหรับดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ พบวา ลูกจางบําเหน็จรายเดือนแตกตางกันกับ 

ขาราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางประจําแตกตางกับขาราชการบํานาญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

    สมาชิกท่ีสังกัดหนวยงานท่ีแตกตางกันมีความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ 

การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว ท่ีแตกตางกัน โดยภาพรวม สมาชิกท่ีสังกัด กอง สํานัก หรือหนวยงาน

เทียบเทาแตกตางกับสมาชิกท่ีสังกัดหนวยงานอ่ืน ๆ (บํานาญ /บําเหน็จรายเดือน / คูสมรส และขาราชการท่ีโอน 

ไปสังกัดหนวยงานอ่ืน) และดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ พบวา สมาชิกท่ีสังกัดหนวยงานอ่ืน ๆ 

(บํานาญ /บําเหน็จรายเดือน /คูสมรส และขาราชการท่ีโอนไปสังกัดหนวยงานอ่ืน) แตกตางกับสังกัดหนวยงาน 

กอง สํานัก หรือหนวยงานเทียบเทา สังกัดสํานักงานปศุสัตวเขต สังกัดสํานักงานปศุสัตวจังหวัด และสังกัดศูนย/

สถาน ีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

     ชองทางการรับบริการท่ีแตกตางกัน โดยภาพรวม มีความพึงพอใจแตกตางกันโดยสมาชิกท่ี

ติดตอดวยตนเองแตกตางกับ ติดตอทาง Application Line และดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ สมาชิกท่ี

ติดตอดวยตนเองแตกตางกับสมาชิกท่ีติดตอทางจดหมาย และติดตอทาง Application Line อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 

ระดับความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว 

พบวา ระดับความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว ในภาพรวม 

มีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกดาน  (  = 3.83) โดยดานท่ีไดรับความพึงพอใจอยูในระดับมากเปนลําดับแรก คือ 

ดานการใหบริการของเจาหนา ท่ี  (  = 3.99) รองลงมา คือ ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 

 (  = 3.86) ดานการชําระเงินสงเคราะหศพ (  = 3.81) ดานการรับรูขอมูลขาวสาร (  = 3.64) ตามลําดับ 

โดยสรุปเปนประเด็นความพึงพอใจในแตละดานได ดังนี้ 
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  ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี พบวา ระดับความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ 

การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 3.99) เม่ือจําแนกเปนรายขอ พบวา 

ทุกขออยูในระดับมาก โดยขอท่ีสมาชิกมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ การตอนรับดวยความยิ้มแยม แจมใส สุภาพ 

เปนมิตร (  = 4.15) รองลงมาคือ ไดรับบริการถูกตอง ครบถวน ตรงตามความตองการ (  = 4.02) และ 

มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ กฎ ระเบียบ อยางถูกตองและแมนยํา (  = 3.96) ตามลําดับ สวนขอท่ีมี 

ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ชี้แจง ใหคําแนะนําและตอบปญหาขอซักถามอยางชัดเจน (  = 3.82)  

  ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ พบวา ระดับความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอ 

การใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 3.86) เม่ือจําแนกเปน

รายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยขอท่ีสมาชิกมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ มีอุปกรณ เครื่องมือ 

การทํางานท่ีทันสมัยทําใหไดรับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว (  = 4.06) รองลงมา คือ มีเอกสาร/แผนพับแนะนํา

ขอมูลแกผูมารับบริการ (  = 4.00) และการไดรับเงินสงเคราะหศพ ภายใน 10 วัน นับแตวันท่ีการฌาปนกิจ

สงเคราะหไดรับคําขอรับเงินสงเคราะหและเอกสารหลักฐานถูกตอง ครบถวน มีความเหมาะสม (  = 3.82) 

ตามลําดับ สวนขอท่ีมีระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ มีการเผยแพรข้ันตอนในการขอรับบริการท่ีชัดเจน 

เขาใจงาย (  = 3.56)  

  ดานการรับรูขอมูลขาวสาร พบวา ระดับความพึงพอใจของสมาชิกท่ี มีตอการใหบริการ 

การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 3.64) เม่ือจําแนกเปนรายขอ พบวา ทุกขอ 

อยูในระดับมาก โดยขอท่ีสมาชิกมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ขาวสารท่ีไดรับทําใหมีความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ

ฌาปนกิจท่ีถูกตอง (  = 3.69) รองลงมาคือ ชองทางการใหบริการมีความเหมาะสมเขาถึงงาย (  = 3.64) 

สวนขอท่ีมีระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุดคือ ไดรับทราบความเคลื่อนไหวการฌาปนกิจท่ีเปนปจจุบัน (  = 3.59) 

ดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ พบวา ระดับความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ

การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 3.81) เม่ือจําแนกเปนรายขอ พบวา 

ทุกขออยูในระดับมาก โดยขอท่ีสมาชิกมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ทานคิดวาการชําระเงินคาสงเคราะหศพ 

ศพละ 20 บาท มีความเหมาะสม (  = 4.08) รองลงมา คือ วิธีการชําระเงินสงเคราะหศพมีความเหมาะสม

สําหรับทาน (  = 3.85) สวนขอท่ีมีระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ทานมีความพอใจในการไดรับ

ใบเสร็จรับเงินและประกาศเรื่องสมาชิกถึงแกกรรมเพียงใด (  = 3.49) 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ 

การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว ตามตัวแปรปจจัยขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความแตกตางในดาน เพศ อาย ุ

สถานภาพสมาชิก หนวยงานและชองทางการรับรูบริการ (การติดตอขอรับบริการ) เม่ือวิเคราะหและทดสอบ

ความพึงพอใจทางสถิติแลว พบวา สมาชิกท่ีมีเพศแตกตางกันมีความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจ

สงเคราะห  ไมแตกตางกัน สวนสมาชิกท่ีมีชวงอายุ ท่ีแตกตางกัน มีความพึงพอใจท่ี มีตอการใหบริการ 
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การฌาปนกิจสงเคราะห ท่ีแตกตางกัน ในดานการใหบริการของเจาหนาท่ี พบวา สมาชิกท่ีมีอายุตํ่ากวา 40 ป 

มีความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว แตกตางกับสมาชิกท่ีมีอายุ 40-49 ป

อายุ 50-59 ป โดยสมาชิกท่ีมีอายุต่ํากวา 40 ป มีความพึงพอใจสูงกวา อายุ 40-49 ป อายุ 50-59 ป และ 

อายุ 60 ปข้ึนไป และดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ พบวา สมาชิกท่ีมีอายุต่ํากวา 40 ป มีความพึงพอใจท่ีมี

ตอการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว ท่ีแตกตางกับสมาชิกท่ีอายุ 40-49 ป อายุ 50-59 ป 

อายุ 60 ปข้ึนไป และสมาชิกท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป มีความพึงพอใจแตกตางกับสมาชิกท่ีมีอายุ 40-49 ป และ 

อายุ 50-59 ป โดยสมาชิกท่ีมีอายุต่ํากวา 40 ป มีความพึงพอใจสูงกวาสมาชิกท่ีมีอายุ 40-49 ป อายุ 50-59 ป 

และอายุ 60 ปข้ึนไป สวนสมาชิกท่ีมีสถานภาพ แตกตางกันมีความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ 

การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว ท่ีแตกตางกัน โดยภาพรวม พบวา พนักงานราชการแตกตางกับลูกจาง

บําเหน็จรายเดือน ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ พบวา ลูกจางบําเหน็จรายเดือน แตกตางกันกับ

ขาราชการ และลูกจางประจํา แตกตางกับขาราชการบํานาญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05สวนสมาชิกท่ี 

สังกัดหนวยงานท่ีแตกตางกัน มีความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห 

กรมปศุสัตว ท่ีแตกตางกัน โดยภาพรวม สมาชิกท่ีสังกัด กอง สํานัก หรือหนวยงานเทียบเทาแตกตางกับสมาชิกท่ี

สังกัดหนวยงานอ่ืน ๆ (บํานาญ/บําเหน็จรายเดือน/คูสมรส และขาราชการท่ีโอนไปสังกัดหนวยงานอ่ืน) และ 

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ พบวา สมาชิกท่ีสังกัดหนวยงานอ่ืน ๆ (บํานาญ/บําเหน็จรายเดือน/คู

สมรส และขาราชการท่ีโอนไปสังกัดหนวยงานอ่ืน) แตกตางกับสังกัดหนวยงานกอง สํานัก หรือหนวยงาน

เทียบเทา สังกัดสํานักงานปศุสัตวเขต สังกัดสํานักงานปศุสัตวจังหวัด และสังกัดศูนย/สถานี อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และชองทางการรับบริการ (การติดตอขอรับบริการ) ที่แตกตางกัน โดยภาพรวม 

มีความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว ท่ีแตกตางกัน โดยสมาชิกท่ี

ติดตอดวยตนเอง แตกตางกับ ติดตอทางไลน และดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ สมาชิกท่ีติดตอดวยตนเอง 

แตกตางกับ ติดตอทางจดหมาย และ ทางไลน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนชองทางการรับรู

ขอมูลขาวสารจากการฌาปนกิจสงเคราะหท่ีแตกตางกัน พบวา ไมแตกตางกันและวิธีการชําระเงินคาสงเคราะหศพ 

ท่ีแตกตางกัน พบวา ความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว 

แตกตางกัน โดยสมาชิกท่ีชําระเงินคาสงเคราะหศพ โดยวิธีหักจากบัญชีเงินเดือน/คาจาง/บํานาญ/บําเหน็จ 

รายเดือน สูงกวาสมาชิกท่ีชําระเงินคาสงเคราะหศพทางธนาณัติ 

อภิปรายผล 

  จากผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห 

กรมปศุสัตว โดยภาพรวมสมาชิกมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก การท่ีมีผลวิจัยเปนเชนนี้เนื่องจากการฌาปนกิจ

สงเคราะห กรมปศุสัตว เปนสวัสดิการท่ีกลุมสวัสดิการและเจาหนาท่ีสัมพันธ กองการเจาหนาท่ี กําหนดไวใน 

แผนกลยุทธการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว พ.ศ. 2560-2564 โดยใชยุทธศาสตรท่ีมีความครอบคลุม 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตท้ัง 4 มิติ ไดแก ดานการทํางาน ดานสวนตัว ดานสังคม และดานเศรษฐกิจ ซ่ึงในมิติท่ี 4 
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ดานเศรษฐกิจ กําหนดเปาประสงค : หนวยงานมีการจัดสวัสดิการเพ่ิมเติมนอกเหนือจากสวัสดิการของรัฐ       

เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนและลดภาระคาใชจายในการครองชีพการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว ก็จัดเปน

สวัสดิการท่ีกรมปศุสัตวจัดใหบุคลากรเพ่ิมเติมจากสวัสดิการของรัฐ เพ่ือใหบุคลากรมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจซ่ึง

ไดมีการวางแผนและพัฒนาคุณภาพการบริการมาอยางตอเนื่องอยางเปนรูปธรรมจนไดรับรางวัลคุณภาพ 

กรมปศุสัตว ประจําป 2557 (DLD Quality Award 2014) ประเภทรางวัล “การพัฒนาการบริการท่ีเปนเลิศ” 

ระดับดีเดนมาแลว สอดคลองกับแนวคิดในการวางแผนของ อุทัย บุญประเสริฐ (2532) ท่ีกลาววา ถาหนวยงาน 

มีการวางแผนโดยการวางแผนเปนไปดวยดีมีประสิทธิภาพ มีแผนงานท่ีดีตั้งแตตนการปฏิบัติงานตามแผนยอมมี

ประสิทธิภาพสูงเพ่ือใหสมาชิกผูรับบริการไดรับประโยชนสูงสุด การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว เปนอีกหนึ่ง

ภารกิจท่ีกลุมสวัสดิการและเจาหนาท่ีสัมพันธ กองการเจาหนาท่ี ไดดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพสงผลให

การศึกษาระดับความพึงพอใจในครั้งนี้อยูในระดับมากและเปนการตอบสนองตอพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 72 ซ่ึงบัญญัติใหสวนราชการมีหนาท่ีเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและ        

สรางแรงจูงใจใหแกขาราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือใหมีคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกําลังใจ     

ในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ โดยพิจารณาเปนรายดาน ดังนี้ 

1. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี พบวา ระดับความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ 

การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือจําแนกเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูใน

ระดับมาก โดยขอท่ีสมาชิกมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ การตอนรับดวยความยิ้มแยม แจมใส สุภาพ เปนมิตร 

รองลงมาคือ ไดรับบริการถูกตอง ครบถวน ตรงตามความตองการ ท้ังนี้จะเห็นไดจากขอเสนอแนะของสมาชิก

ท่ีมีการชื่นชมการใหบริการของเจาหนาท่ีการฌาปนกิจมาเปนจํานวนมาก สําหรับขอคําถามท่ีสมาชิกมีความ 

พึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ชี้แจง ใหคําแนะนําและตอบปญหาขอซักถามอยางชัดเจน การท่ีผลการศึกษาเปนเชนนี้

เนื่องจากการฌาปนกิจสงเคราะห มีเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานท่ีเขามาใหม ๆ อาจจะใหบริการในการชี้แจง 

ใหคําแนะนําและตอบปญหาขอซักถามไมชัดเจนเพราะยังขาดประสบการณ ขาดทักษะ และความรูในเรื่อง กฎ 

ระเบียบ สอดคลองกับผลการวิจัยของยุวดี ใจซ่ือตรง (2549 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจตอ

การใหบริการของกองการเงินและบัญชีของขาราชการและบุคลากรใน หนวยงานสังกัดกรมชลประทาน 

ผลการวิจัยพบวา ขาราชการและบุคลากรมีความพึงพอใจตอการใหบริการ ของกองการเงินและบัญชีอยู           

ในระดับมาก 2 ดาน คือ ดานเจาหนาท่ี/บุคลากรท่ีใหบริการ 

2. ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ พบวา ระดับความพึงพอใจของสมาชิกที่มีตอ

การใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือจําแนกเปนรายขอ พบวา 

ทุกขออยูในระดับมาก โดยขอท่ีสมาชิกมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ มีอุปกรณ เครื่องมือการทํางานท่ีทันสมัย 

ทําใหไดรับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว รองลงมาคือ มีเอกสาร/แผนพับแนะนําขอมูลแกผูมารับบริการและขอท่ีมี

ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ มีการเผยแพรข้ันตอนในการขอรับบริการท่ีชัดเจน เขาใจงาย การท่ีผลการศึกษา

เปนเชนนี้เนื่องจากการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว ไดมีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาประยุกตใชใน 
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การทํางานเพ่ือใหสะดวก รวดเร็ว แกสมาชิกมากยิ่งข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของสํานักงานตรวจสอบภายใน 

มหาวิทยาลัยนเรศวร (2558) ไดกลาวไววา จากการศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการของสํานักงานตรวจสอบ

ภายใน ประจําปงบประมาณ 2558 ผลการศึกษาพบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจระดับมากในดานกระบวนการ

ข้ันตอนการใหบริการและการใชเครื่องมือ อุปกรณท่ีทันสมัยมาประยุกตใชในการใหบริการ  

  3. ดานการรับรูขอมูลขาวสาร พบวา ระดับความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ 

การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือจําแนกเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูใน 

ระดับมาก โดยขอท่ีสมาชิกมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ขาวสารท่ีไดรับทําใหมีความเขาใจเก่ียวกับระเบียบฌาปนกิจ

ที่ถูกตอง รองลงมาคือ ชองทางการใหบริการมีความเหมาะสมเขาถึงงาย สวนขอท่ีมีระดับความพึงพอใจนอย

ท่ีสุดคือ ไดรับทราบความเคลื่อนไหวการฌาปนกิจท่ีเปนปจจุบัน การท่ีผลการศึกษาเปนเชนนี้ เนื่องจาก 

การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว ไดมีชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานทางชองทางออนไลนท่ี

ทันสมัยสอดคลองกับงานวิจัยของ วศินี จิตภูษา (2560 : บทคัดยอ ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรใน

การรับรูขอมูลขาวสารจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผลการศึกษา พบวา ความพึงพอใจของ

บุคลากรในการรับรูขอมูลขาวสาร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยผานชองทางตาง ๆ ของบุคลากร 

ภาพรวมอยูในระดับมาก 

4. ดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ พบวา ระดับความพึงพอใจของสมาชิกท่ี มีตอ 

การใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือจําแนกเปนรายขอ พบวา

ทุกขออยูในระดับมาก โดยขอท่ีสมาชิกมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ทานคิดวาการชําระเงินคาสงเคราะหศพ 

ศพละ 20 บาท มีความเหมาะสม รองลงมา คือ วิธีการชําระเงินคาสงเคราะหศพ มีความเหมาะสมสําหรับทาน

สวนขอท่ีมีระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ทานมีความพึงพอใจในการไดรับใบเสร็จรับเงินและประกาศเรื่อง

สมาชิกถึงแกกรรมเพียงใด  

ขอเสนอแนะ 

  จากผลการศึกษาท่ีคนพบ สามารถสรุปเปนขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการแกไขปญหาการ

นําผลการศึกษาไปใช และการศึกษาในครั้งตอไป ดังนี้ 

1. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี ผลจากการศึกษาระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

นั่นหมายถึงวาการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว ไดดําเนินการใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพอยูแลว 

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการใหบริการจึงขอเนนในเรื่องการรักษามาตรฐานและการพัฒนา

ประสิทธิภาพการบริการใหดีมากยิ่งข้ึน ซ่ึงผูศึกษาขอเสนอแนวทางในการพัฒนาในขอคําถามท่ีทําใหสมาชิกมี

ความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ เรื่องการชี้แจง ใหคําแนะนําและตอบปญหาขอซักถามอยางชัดเจน เจาหนาท่ีการฌาปนกิจ 

ท่ีเขามาทํางานใหมควรมีการศึกษา กฎ ระเบียบ ใหชัดเจนและเขาใจสามารถชี้แจงและใหคําแนะนําตอบปญหา

ขอซักถามไดตรงตามความตองการของสมาชิกและควรพัฒนาศักยภาพของเจาหนาท่ีอยางสมํ่าเสมอเพ่ือสราง
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ความพึงพอใจใหสมาชิกมาผูรับบริการ และสรางความชํานาญ จิตสํานึกในงานบริการใหแกเจาหนาท่ีใหสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2. ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ปจจุบันการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว 

ไดมีการจัดทําข้ันตอนการใหบริการประชาสัมพันธใหสมาชิกทราบท้ังทางหนา web site กกจ. และเปนหนังสือ

แจงเวียน ผลจากการศึกษายังมีสมาชิกบางกลุมท่ียังไมสามารถเขาถึงการประชาสัมพันธการเผยแพรกระบวนการ

ข้ันตอนในการขอรับบริการท่ีชัดเจน เขาใจงาย จึงควรมีการประชาสัมพันธเชิงรุกและปรับปรุงการเผยแพรข้ันตอน

ในการขอรับบริการใหเขาใจงายข้ึนเพ่ือสรางความพึงพอใจใหสมาชิกผูรับบริการ  

3. ดานการรับรูขอมูลขาวสาร ควรหาวิธีการพัฒนาดานชองทางการใหบริการใหเหมาะสม 

สอดคลองกับสภาวะปจจุบันและควรเพ่ิมชองทางในการติดตอสื่อสารใหงายข้ึนและทันสมัย เชน จัดตั้งกลุม Line 

และ Facebook เพ่ือแจงประกาศ และประชาสัมพันธขาวสารตาง ๆ ใหสมาชิกไดทราบ และหากมีขอสงสัย 

สามารถซักถาม และโตตอบไดสะดวก 

4. ดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ ผลการศึกษา ขอคําถามท่ีมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ 

ทานมีความพอใจในการไดรับใบเสร็จรับเงินและประกาศเรื่องสมาชิกถึงแกกรรมเพียงใด สาเหตุมาจากสมาชิก 

ท่ีเกษียณอายุราชการ ไมไดรับเงินบํานาญ หรือบําเหน็จรายเดือน จึงไมสามารถหักจากเงินบํานาญ หรือบําเหน็จ

รายเดือนจากกรมบัญชีกลางได ซ่ึงสวนใหญจะมีอายุมาก และหากอยูในสวนภูมิภาค การไปดําเนินการตาง ๆ 

ใหการฌาปนกิจสงเคราะห จะไมสะดวก เชน การเดินทางไปท่ีไปรษณียเพ่ือจัดสงธนาณัติ การจัดสงโทรสาร 

การไปธนาคารเพ่ือโอนเงินคาสงเคราะห เปนตน และสมาชิกท่ีเปนพนักงานราชการ สังกัดสวนภูมิภาคท่ีไม

สามารถหักจากคาตอบแทนรายเดือนได (ยกเวนสวนกลาง) สมาชิกกลุมนี้สวนใหญจะตองนําเงินชําระ 

คาสงเคราะหศพดวยตนเองวิธีการชําระเงินคาสงเคราะหศพบางสวนยังใชวิธีการชําระผานทางธนาณัติซ่ึงเปน

วิธีการท่ีทําใหมีการลาชาเพราะจะตองมีข้ันตอนการตรวจสอบความถูกตอง จัดทํารายละเอียดเสนอเหรัญญิก 

ลงนามรับเงิน (ธนาณัติ) นําเงินฝากธนาคาร บันทึกการดรายบุคคล(คาสงเคราะห ) ถึงจะสามารถออก

ใบเสร็จรับเงินสงใหสมาชิกได จึงเปนสาเหตุท่ีทําใหการออกใบเสร็จรับเงินลาชา ดังนั้นการฌาปนกิจสงเคราะห

กรมปศุสัตว จึงควรดําเนินการ 

4.1 เพ่ิมชองทางในการชําระเงินคาสงเคราะหโดยสามารถโอนผานโทรศัพทมือถือ 

(Mobile payment) ตูเอทีเอ็ม และโอนผานเคานเตอรไปรษณีย รวมท้ังเพ่ิมชองทางการสงเอกสารการชําระเงิน

ของสมาชิกทางอีเมล (Email) ไลน (Line) หรือเฟสบุค (Facebook) ซ่ึงสามารถจัดสงเปนขอความรูปภาพตาง ๆ 

ได และควรติดตอกับบุตรหลานของสมาชิกซ่ึงเปนคนรุนใหมใหมากข้ึน เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด

คาใชจายท้ังในสวนของการชําระเงินและการจัดสงเอกสารหลักฐานการชําระเงิน   

  4.2 ขอความอนุ เคราะหกองคลังในสวนของพนักงานราชการในสวนภู มิภาค 

เพ่ือดําเนินการหักจากคาตอบแทนรายเดือน เชนเดียวกับพนักงานราชการสวนกลาง เพ่ือเปนการอํานวย 

ความสะดวกในการชําระเงินและการจัดสงเอกสารการชําระเงินของสมาชิก อีกท้ังยังทําใหการจัดทําขอมูลการ
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แจงหักเงินคาสงเคราะห เปนระบบ สามารถตรวจสอบได จัดเก็บเงินไดรวดเร็ว เปนไปตามท่ีระเบียบท่ีกําหนด

รวมไปถึงสามารถออกใบเสร็จรับเงินจัดสงใหสมาชิกไดสะดวกยิง่ข้ึน เปนแนวทางเดียวกันกับการแจงหักเงินของ

ขาราชการ ลูกจางประจา ขาราชการบานาญ และลูกจางบาเหน็จรายเดือน 

5. ควรมีการศึกษาระดับความพึงพอใจของสมาชิกฌาปนกิจ ในทุก ๆ ป เพ่ือนําผลความสําเร็จ 

ปญหา และขอเสนอแนะตาง ๆ มาเปนขอมูลในการตัดสินใจและนําผลการศึกษามาใชในการวางแผนปรับปรุง

แกปญหาอันจะเปนสวนสําคัญในการพัฒนาการบริการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

6. สําหรับการประเมินครั้งตอไป ควรจะตองทบทวนขอคําถามในแบบสอบถามท่ีมีคะแนนนอย

เปนท่ีนาสังเกตของทุกดานมาปรับปรุงใหผูตอบแบบสอบถามเขาใจจุดมุงหมายไดชัดเจนมากยิ่งข้ึน ท้ังนี ้

เพ่ือใหผลการศึกษาตรงตามความเปนจริงมากท่ีสุด 
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วงกลมรองรับตัวอักษรดวยหรีดเปนรูปอารม เบื้องบนมีอักษรจารึกวา “การฌาปนกิจสงเคราะห” เบื้องลางมี
อักษรจารึกวา “กรมปศุสัตว” 
                ขอ ๗ ในระเบยีบนี้ 
       “การฌาปนกิจสงเคราะห” หมายความวา การฌาปนกิจสงเคราะหกรมปศุสัตว 
                “สมาชิก” หมายความวา สมาชิกของการฌาปนกิจสงเคราะหกรมปศุสัตว 
                “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการการฌาปนกิจสงเคราะหกรมปศุสัตว 
              “ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะหกรมปศุสัตว 
                   “เงินคาสมัคร” หมายความวา เงินคาสมัครเขาเปนสมาชิกของการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว 
                “เงินคาบํารุง” หมายความวา เงินท่ีเรียกเก็บจากสมาชิกเปนรายป 
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                    “เงินสงเคราะห” หมายความวา เงินท่ีสมาชิกรวมกันออกชวยเหลือเปนคาจัดการศพ หรือ       
คาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัวของสมาชิกถึงแกความตาย รวมท้ังเปนคาใชจายเพ่ือดําเนินกิจการของ
การฌาปนกิจสงเคราะห 
                “เงินสงเคราะหลวงหนา” หมายความวา เงินสงเคราะหท่ีการฌาปนกิจสงเคราะหเรียกเก็บไว
ลวงหนาเพ่ือสํารองจายเปนเงินสงเคราะหเม่ือสมาชิกถึงแกความตาย 
                “นายทะเบียน” หมายความวา นายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะหภาครัฐ 
  ขอ ๘ การฌาปนกิจสงเคราะหจะเปดทําการตามวัน เวลา ของทางราชการ 

หมวด ๒ 
วัตถุประสงค 

                ขอ ๙ การฌาปนกิจสงเคราะห มีวัตถุประสงคเพ่ือใหสมาชิกท่ีทําการสงเคราะหซ่ึงกันและกันใน
การจัดการศพ หรือจัดการศพและสงเคราะหครอบครัวของสมาชิกท่ีถึงแกความตายดวยเงินสงเคราะหโดยไม
ประสงคจะหากําไรมาแบงกัน 

หมวด ๓  
สมาชิกภาพและการขาดจากสมาชิกภาพ 

                ขอ ๑๐ สมาชิกของการฌาปนกิจสงเคราะหมี ๒ ประเภท คือ 

       (๑). สมาชิกสามัญ ไดแก ขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการในสังกัดกรมปศุสัตว และ
เจาหนาท่ีของสหกรณออมทรัพยกรมปศุสัตว 
       (๒). สมาชิกสมทบ ไดแก สามี หรือภรรยาของสมาชิกสามัญ 
              ท้ังนี้ตองมีคุณสมบัติตามขอ ๑๑ แหงระเบียบนี้ ซ่ึงไดแสดงความจํานงตามขอ ๑๒ และ
คณะกรรมการมีมติรับเขาเปนสมาชิกตามขอ ๑๓ แลว  
                ขอ ๑๑ ผูสมัครเขาเปนสมาชิกตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
       (๑) อายุไมเกิน ๕๕ ปบริบูรณ  ณ วันยื่นใบสมัคร และการฌาปนกิจสงเคราะหไดรับเอกสารครบถวน 
       (๒) มีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของการฌาปนกิจสงเคราะห 
 (๓) ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
       (๔) มีสุขภาพสมบูรณ  แข็งแรง  และไมเปนโรครายแรง 
       (๕) ไมเปนบุคคลท่ีลาออกจากการเปนสมาชิก 
       (๖) ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกคัดออกจากการเปนสมาชิกตามขอ ๑๘ (๓)  
                ผูท่ีจะสมัครเขาเปนสมาชิกซ่ึงขาดคุณสมบัติ ตาม (๕) หรือ (๖) ถาผูนั้นไดออกจากการเปน
สมาชิกไปเกินกวาหนึ่งปแลว และไดชําระเงินตาง ๆ ตามระเบียบนี้ท่ีคางชําระกับการฌาปนกิจสงเคราะห 
คณะกรรมการอาจพิจารณายกเวนใหสมัครเปนสมาชิกได 
             ขอ ๑๒ ผู ท่ีประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกตองยื่นใบสมัครตามแบบของการฌาปนกิจ
สงเคราะห ตอคณะกรรมการหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย โดยสมาชิกสามัญใหยื่นผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
เพ่ือรับรองคุณสมบัติ พรอมดวยใบตรวจรับรองสุขภาพจากแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง สวนสมาชิกสมทบตอง
มีหลักฐานประกอบการสมัคร คือ สําเนาทะเบียนสมรส ใบตรวจรับรองสุขภาพจากแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง 
สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประชาชน และใหผูบังคับบัญชาของสมาชิกสามัญเปนผูรับรองคุณสมบัติ 
                 ขอ ๑๓ ผูสมัครเขาเปนสมาชิกจะตองระบุชื่อผูจัดการศพและผูท่ีประสงคใหไดรับเงินสงเคราะห
ซ่ึงตองเปนบุคคลในครอบครัวของตนตามขอ ๒๕ ไวใหชัดแจงในใบสมัคร ถามีการเปลี่ยนแปลง ผูจัดการศพ
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และผูรับเงินสงเคราะหในภายหลัง สมาชิกตองแจงใหการฌาปนกิจสงเคราะหทราบโดยมิชักชา ถาไมมีผูจัดการศพ
ใหถือวาผูรับเงินสงเคราะหเปนผูจัดการศพ หรือถาไมมีผูจัดการศพและผูรับเงินสงเคราะห ใหการฌาปนกิจ
สงเคราะหเปนผูจัดการศพ ในกรณีท่ีการฌาปนกิจสงเคราะหเปนผูจัดการศพ การฌาปนกิจสงเคราะหตอง
จัดการศพใหเหมาะสมแกฐานานุรูปและศาสนาของสมาชิกนั้น  
        ขอ ๑๔ คณะกรรมการจะพิจารณาผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติครบถวนถูกตองตามขอ ๑๑ และขอ ๑๒ 
  ขอ ๑๕ สมาชิกภาพของผูสมัครเขาเปนสมาชิกจะเริ่มตั้งแตวันท่ีคณะกรรมการมีมติใหรับเขาเปน
สมาชิกและผูสมัครไดชําระเงินตาง ๆ ตามระเบียบนี้แลว 
  ขอ ๑๖ การฌาปนกิจสงเคราะหจะออกหนังสือหลักฐานแสดงการเปนสมาชิกตามแบบท่ี 
การฌาปนกิจสงเคราะหกําหนดใหแกสมาชิกทุกคน 
                ขอ ๑๗ สมาชิกซ่ึงยายไปรับราชการในสังกัด กระทรวง กรม อ่ืน หรือพนจากกการเปน
ขาราชการ ลูกจาง หนักงานราชการ และเจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพยกรมปศุสัตว จํากัด ถาไมประสงคจะ
เปนสมาชิกตอไป ใหแสดงความจํานงลาออกตอคณะกรรมการเปนลายลักษณอักษร และตองไมมีหนี้สินกับ
การฌาปนกิจสงเคราะห หากไมแสดงความจํานงดังกลาวใหถือวายังคงเปนสมาชิกตอไป 
                ขอ ๑๘ สมาชิกภาพยอมสิ้นสุดลงในกรณีดังตอไปนี้  
                (๑) ตาย 
       (๒) ลาออก โดยไมมีหนี้สินกับการฌาปนกิจสงเคราะห 
 (๓) ถูกคัดชื่อออกเพราะขาดสงเงินสงเคราะห และไดรับหนังสือเตือนจากการฌาปนกิจ
สงเคราะหแลว ๓ ครั้ง แตละครั้งมีระยะเวลาหางกัน ๓๐ วัน ซ่ึงครั้งสุดทายทําเปนหนังสือลงทะเบียนตอบรับ
และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรใหพนจากสมาชิกภาพ 
       (๔) กระทําการใด ๆ อันอาจกอใหเกิดความเสียหายแกการฌาปนกิจสงเคราะหอยางรายแรง 
และคณะกรรมการมีมติใหออก 
              การสิ้นสุดแหงสมาชิกภาพ สมาชิกไมมีสิทธิเรียกเงินคาสมัคร เงินคาบํารุง และเงินสงเคราะหท่ีได
ชําระตามระเบียบนี้คืนจากการฌาปนกิจสงเคราะห เวนแตเงินสงเคราะหลวงหนาท่ียังไมตกอยูในความผูกพัน
ท่ีจะตองจายเงินสงเคราะหใหแกสมาชิกท่ีถึงแกความตาย           

หมวด ๔ 
เงินคาสมัคร เงินคาบํารุง และเงินสงเคราะห 

              ขอ ๑๙ เม่ือการฌาปนกิจสงเคราะหรับผูใดเขาเปนสมาชิกแลว ผูนั้นมีหนาท่ีตองชําระเงินคา
สมัครเขาเปนสมาชิกใหแกการฌาปนกิจสงเคราะหเปนเงิน ๕๐ บาท (หาสิบบาทถวน) เงินคาบํารุงปละ ๒๐ 
บาท (ยี่สิบบาทถวน) และเงินสงเคราะหลวงหนาท่ีตามอัตราท่ีกําหนดในขอ ๒๓  
      ขอ ๒๐ เม่ือสมาชิกของการฌาปนกิจสงเคราะหคนใดคนหนึ่งถึงแกความตาย สมาชิกทุกคนมี
หนาท่ีตองออกเงินสงเคราะหเพ่ือเปนคาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัวใหแกครอบครัวของสมาชิกท่ีตายนั้น 
รายละ ๒๐ บาท (ยี่สิบบาทถวน) 
       ขอ ๒๑ การชําระเงินคาสมัคร เงินคาบํารุง เงินสงเคราะห และเงินสงเคราะหลวงหนา ใหชําระ 
ณ สํานักงานของการฌาปนกิจสงเคราะห สํานักงานปศุสัตวจังหวัด หนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว หรือผูท่ี
ไดรับมอบหมายในวันเปดทําการ 

               ขอ ๒๒ เงินสงเคราะหตามขอ ๒๐ สมาชิกตองชําระใหการฌาปนกิจสงเคราะห ภายใน ๓๐ วัน 
นับแตวันท่ีไดรับแจงการตายของสมาชิกหรือไดรับแจงใหชําระเงินสงเคราะหจากการฌาปนกิจสงเคราะห 
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               ขอ ๒๓ การฌาปนกิจสงเคราะหจะเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนาจากสมาชิก เพ่ือสํารองจาย
เปนคาจัดการศพเปนจํานวน ๑๐ ศพ เปนเงินจํานวน ๒๐๐ บาท และเงินจํานวนนี้การฌาปนกิจสงเคราะหจะ
คืนใหแกสมาชิกเทาท่ีสมาชิกผูนั้นยังไมตกอยูในความผูกพันท่ีจะตองจายเงินสงเคราะหตามท่ีจายไวลวงหนา
และเงินสงเคราะหลวงหนานี้ หามการฌาปนกิจสงเคราะหนําไปใชในกิจการอ่ืนใด เวนแตจะนําไปใชสํารอง
จายเปนเงินสงเคราะหของสมาชิกผูนั้นเองในเม่ือสมาชิกอ่ืนถึงแกความตาย 
 ขอ ๒๔ การฌาปนกิจสงเคราะหจะจายเงินสงเคราะหใหแกผูรับเงินสงเคราะหตามขอ ๒๕ 
เม่ือการฌาปนกิจสงเคราะหรับเอกสารถูกตองครบถวน โดยจะจายเงินสงเคราะหใหท้ังหมดภายใน ๑๐ วัน   
นับแตวันท่ีการฌาปนกิจสงเคราะหไดรับคําขอรับเงินสงเคราะห 
 การจายเงินสงเคราะห การฌาปนกิจสงเคราะหจะหักไวเปนคาใชจายของการฌาปนกิจ
สงเคราะห เปนจํานวนรอยละ ๘ ของเงินสงเคราะหท่ีการฌาปนกิจสงเคราะหตองจาย      
                ผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะหจะตองนําหลักฐานประกอบดวย ใบมรณบัตรหรือสําเนาทะเบียนคน
ตาย สําเนาทะเบียนบานของสมาชิกท่ีตายและของผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะห บัตรประจําตัวประชาชน หรือ
บัตรประจําตัวอ่ืนของผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะหและหลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนแลวแตกรณี โดยผูมีสิทธิรับเงิน
จะตองยื่นภายในกําหนดเวลา ๕ ป นับแตวันท่ีสมาชิกผูนั้นถึงแกความตาย 
                ขอ ๒๕ บุคคลซ่ึงมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห ไดแก บุคคลตามลําดับดังตอไปนี้ โดยผูอยูในลําดับ
กอนยอมตัดสิทธิผูอยูในลําดับหลัง ซ่ึงประกอบดวย 
                (๑) บุคคลท่ีสมาชิกแสดงความจํานงไวในใบสมัครหรือแจงเปนลายลักษณอักษรไว กับ           
การฌาปนกิจสงเคราะหใหเปนผูรับเงินสงเคราะห ซ่ึงตองเปนบุคคลตาม (๒) (๓) หรือ (๔) นี้ 
                (๒) สามีหรือภรรยาและหรือบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของสมาชิก 
                (๓) บิดามารดาของสมาชิก 
                (๔) ผูอยูในอุปการะของสมาชิกหรืออุปการะสมาชิก 
                ถาไมมีบุคคลดังกลาวขางตน การฌาปนกิจสงเคราะหจะจัดการศพสมาชิกท่ีถึงแกความตายให
ตามประเพณีทางศาสนาของสมาชิกผูนั้น เม่ือมีเงินสงเคราะหเหลืออยูเทาใด ใหตกเปนของการฌาปนกิจ
สงเคราะห ภายใตเง่ือนไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
                เงินสงเคราะหถือวาเปนเงินทีสมาชิกจายสงเคราะหซ่ึงกันและกันไนการจัดการศพและ
สงเคราะหครอบครัวของสมาชิกท่ีถึงแกความตายตามระเบียบนี้ ไมถือวาเปนมรดกของสมาชิกผูถึงแกความ
ตาย ทายาทโดยธรรมของสมาชิกท่ีถึงแกความตาย ไมมีสิทธิเรียกรองเงินสงเคราะหหรือเปนเหตุฟองรองเงิน
สงเคราะหไมได ไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

หมวด ๕ 
สิทธิและหนาท่ีของสมาชิก 

                        ขอ ๒๖ สมาชกิมีสิทธิดังนี้ 
                       (๑) มีสิทธิแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกับการของการฌาปนกิจสงเคราะหตอคณะกรรมการและ  
มีสิทธิเรียกรองใหคณะกรรมการกระทําหรืองดเวนการกระทําเพ่ือประโยชนของการฌาปนกิจสงเคราะหหรือ
ปองกันความเสียหายอันเกิดข้ึนแกการฌาปนกิจสงเคราะห 
                 (๒) ขอตรวจสอบบัญชีและเอกสารของการฌาปนกิจสงเคราะห เพ่ือทราบการดําเนินกิจการ
ของการฌาปนกิจสงเคราะห 
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                 (๓) ยื่นคํารองขอตอนายทะเบียนใหเลิกการฌาปนกิจสงเคราะหพรอมดวยเหตุผล ประกอบคํารอง
ขอ โดยมีสมาชิกอ่ืนรวมดวยไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของสมาชิกท้ังหมด 
                        ขอ ๒๗ สมาชกิมีหนาท่ีตองปฏิบัติดังนี้                 
                       (๑) ปฏิบัติตามระเบียบ คําสั่ง ระเบียบของการฌาปนกิจสงเคราะหและมติคณะกรรมการ 
               (๒) ตองชําระเงินสงเคราะหใหเรียบรอยภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแตวันท่ีไดรับแจงการตายของ
สมาชิกจากการฌาปนกิจสงเคราะห 
                 (๓) เก็บรักษาหนังสือสําคัญแสดงการเปนสมาชิกของการฌาปนกิจสงเคราะหไว ถาหายตองรีบ
แจงเพ่ือขอใบแทนจากการฌาปนกิจสงเคราะห 
                   (๔) การยายท่ีอยู เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล แกวัน เดือน ปเกิดของสมาชิกใหยื่นคํารองตอ 
นายทะเบียนของการฌาปนกิจสงเคราะหภายใน ๑๕ วัน นับแตวันยาย เปลี่ยน หรือแกนั้น เพ่ือการฌาปนกิจ
สงเคราะห จะไดแกไขหลักฐานตาง ๆ ในทะเบียนใหถูกตอง 
                 (๕) แจงความประสงคเปนหนังสือเม่ือตองการเปลี่ยนตัวบุคคลตามท่ีไดแสดงความจํานงไวใบ
สมัครตามขอ ๑๒ 
                      (๖) เม่ือสมาชิกผูใดถึงแกความตาย ใหผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหแจงใหคณะกรรมการ          
การฌาปนกิจสงเคราะหทราบ พรอมดวยหลักฐานหนังสือสําคัญแสดงการเปนสมาชิกและใบเสร็จรับเงิน 
เดือนสุดทาย ใบมรณบัตร สําเนาทะเบียนบานของสมาชิกท่ีตาย สําเนาทะเบียนบายของผูมีสิทธิรับเงิน
สงเคราะห หรือผูจัดการศพ และบัตรประจําตัวหรือบัตรประชาชนของผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะห 

หมวด ๖ 
คณะกรรมการและการดําเนนิกิจการ 

 ขอ ๒๘ ใหคณะกรรมการดําเนินกิจการของการฌาปนกิจสงเคราะหคณะหนึ่ง จํานวนไมนอยกวา     
๙ คน และไมเกิน ๑๕ คน ประกอบดวย อธิบดีกรมปศุสัตว หรือผูท่ีอธิบดีกรมปศุสัตวมอบหมาย เปนประธาน
กรรมการ และใหประธานกรรมการแตงตั้งรองประธานกรรมการสามคน เหรัญญิกหนึ่งคน เลขานุการหนึ่งคนและ
กรรมการอ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
                ใหคณะกรรมการเปนผูแทนของการฌาปนกิจสงเคราะหในกิจการท่ีเก่ียวกับบุคคลภายนอก ในการนี้
คณะกรรมการจะมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการแทนก็ได 
                กรรมการของการการฌาปนกิจสงเคราะหไมมีสิทธิไดรับคาจางหรือเงิน หรือประโยชนอยางอ่ืนทํานอง
เดียวกันจากการฌาปนกิจสงเคราะห 
                กรรมการของการฌาปนกิจสงเคราะหอาจไดรับเบี้ยประชุม คาพาหนะหรือเงิน หรือประโยชนอยางอ่ืน
ทํานองเดียวกันจากการฌาปนกิจสงเคราะห หากการฌาปนกิจสงเคราะหไดวางระเบียบไว 
                ขอ ๒๙ คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีดําเนินการของการฌาปนกิจสงเคราะหใหเปนไปตามระเบียบนี้
และใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
                (๑) จัดวางระเบียบตาง ๆ ซ่ึงไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี ้
                (๒) พิจารณากําหนดระเบียบเก่ียวกับการเงินของการฌาปนกิจสงเคราะห 
                (๓) พิจารณาจางเจาหนาท่ีของการฌาปนกิจสงเคราะหตามความจําเปน 
                (๔) จัดการในเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีจะเปนประโยชนแกการฌาปนกิจสงเคราะห 
                การใชจายเงินของการฌาปนกิจสงเคราะหตองเปนไปตามวัตถุประสงคของระเบียบและระเบียบของ
การฌาปนกิจสงเคราะหท่ีวางไวโดยไมขัดตอกฎหมาย มิฉะนั้นคณะกรรมการจะตองรับผิดชอบเปนสวนตัว 
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                ขอ ๓๐ ใหคณะกรรมการประชุมกันอยางนอยสามเดือนตอ ๑ ครั้ง ถามีเหตุผลและความจําเปนอาจ
เรียกประชุมเพ่ิมเติมได และในการประชุมตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งจึงเปนองคประชุม 
                ขอ ๓๑ ประธานกรรมการมีอํานาจสั่งจายการตามมติของท่ีประชุมของคณะกรรมการ และบริหาร
กิจการของการฌาปนกิจสงเคราะหให เปนไปตามระเบียบนี้  ตลอดจนปกครองบังคับบัญชา แตงตั้ ง 
ถอดถอนเปลี่ยนแปลงกรรมการและลงโทษ เลื่อนเงินเดือนเจาหนาท่ีของการฌาปนกิจสงเคราะห 
                ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานกรรมการปฏิบัติหนาท่ีแทน 
                ขอ ๓๒  ใหประธานกรรมการเปนประธานท่ีประชุม ถาประธานกรรมการไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได 
ใหรองประธานกรรมการปฏิบัติหนาท่ีแทน ถาท้ังประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมอาจปฏบิัติหนาท่ีได 
ให ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่ งทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดให ถือเสียง 
ขางมากเปนเกณฑ ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 
                ขอ ๓๓ กรรมการยอมพนจากตําแหนงเม่ือ   
                (๑) ตาย 
                (๒) ลาออก 
                (๓) ประธานกรรมการสั่งใหออก 

หมวด ๗ 
ทะเบียน การเงิน และการบัญชี 

       ขอ ๓๔ การฌาปนกิจสงเคราะหตองจัดใหมีทะเบียนสมาชิกตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนด และให
เก็บรักษาทะเบียนดังกลาวไวท่ีสํานักงาน พรอมท้ังหลักฐานและเอกสารท่ีใชประกอบการลงทะเบียนดวย 
                ขอ ๓๕ เม่ือสิ้นเดือนมิถุนายนของทุกป การฌาปนกิจสงเคราะหตองสงสําเนาทะเบียนสมาชิกท่ีเพ่ิมข้ึน
และแจงบัญชีรายชื่อของสมาชิกท่ีตายหรือการพนจากการเปนสมาชิกตามท่ีนายทะเบียนกําหนดใหแก                   
นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตสิ้นเดือนมิถุนายน 
                ขอ ๓๖ การฌาปนกิจสงเคราะหตองจัดใหมีบัญชีแสดงฐานะการเงินตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนด 
และตองเก็บรักษาเอกสารประกอบบัญชีแสดงใหเห็นความถูกตองแหงบัญชีนั้นไวดวย 
                ขอ ๓๗ เงินทุกประเภทท่ีการฌาปนกิจสงเคราะหไดรับ ตองนําฝากธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชย
ท่ีเชื่อถือไดหรือสหกรณออมทรัพยกรมปศุสัตว จํากัด ในนามของการฌาปนกิจสงเคราะห เหรัญญิกจะเก็บรักษาตัว
เงินสดไวท่ีสํานักงานเพ่ือเปนคาใชจายไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท (หาพันบาทถวน) 
        ประธานกรรมการมีอํานาจสั่งจายเงินของการฌาปนกิจสงเคราะหไดไมเกินครั้งละ ๕๐,๐๐๐ บาท   
(หาหม่ืนบาทถวน) หากเกินกวาจํานวนท่ีกลาว ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการกอน 
                การฝากและการถอนเงินของการฌาปนกิจสงเคราะห ตองกระทําในนามการฌาปนกิจสงเคราะห การ
ถอนเงินไมวากรณีใด ๆ ตองมีประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการคนใดคนหนึ่งลงนามรวมกับกรรมการและ
เหรญัญิก หรือกรรมการและเลขานุการ จึงจะถอนเงินฝากได 
                ขอ ๓๘ เงินหรือผลประโยชนของการฌาปนกิจสงเคราะหท่ีไดรับมาจาก หรือดอกผลท่ีฝากธนาคารหรือ
สหกรณออมทรัพยกรมปศุสัตว จํากัด ตองตกเปนของการฌาปนกิจสงเคราะหท้ังสิ้น 
       ขอ ๓๙ คณะกรรมการตองแตงตั้งบุคคลท่ีเหมาะสมเปนผูตรวจสอบการเงินของการฌาปนกิจ
สงเคราะห และรายงานผลการตรวจสอบใหประธานกรรมการทราบทุก ๓ เดือน และนําเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการทราบในการประชุมคณะกรรมการ 
                      ขอ ๔๐ การจายเงินสงเคราะห หากรายใดเกิดปญหาใหนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการ และให
ถือมติของท่ีประชุมเปนเกณฑ 
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                ขอ ๔๑ เม่ือสิ้นปปฏิทินของทุกป การฌาปนกิจสงเคราะหจะตองทําบัญชีงบดุลตามแบบท่ี 
นายทะเบียนกําหนด เสนอตออธิบดีกรมปศุสัตว เพ่ือขออนุมัติภายใน ๑๒๐ วัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน และ
ตองสงสําเนางบดุลท่ีมีคําวารับรองสําเนาถูกตองใหแกนายทะเบียนนับแตวันท่ีไดรับอนุมัติ และตองแสดงไวท่ี
สํานักงานเพ่ือใหสมาชิกและผูท่ีมีสวนไดเสียตรวจดูไดดวย 
                ขอ ๔๒ หลักฐานและเอกสารทางทะเบียน ทางการเงิน การบัญชี และบัญชีงบดุล การฌาปนกิจ
สงเคราะหตองเก็บรักษาไวไมนอยกวา ๑๐ ป 

หมวด ๘ 
การแกไขหรือเพ่ิมเติมระเบียบ 

        ขอ ๔๓ การแกไขหรือเพ่ิมเติมระเบียนนี้ ใหกระทําโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ และตองมี
คะแนนเสียงในการลงมติไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของจํานวนกรรมการท้ังหมด และตองไมขัดตอวัตถุประสงคของ
การฌาปนกิจสงเคราะหและระเบียบกระทรวงวาดวยการฌาปนกิจสงเคราะหของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และองคกรวิชาชีพซึงเปนนิติบุคคลท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๗  
        เม่ือคณะกรรมการมีมติใหแกไขหรือเพ่ิมเติมตามระเบียบขอใดขอหนึ่งแลว แจงใหนายทะเบียน
ทราบ เม่ือนายทะเบียนพิจารณาเห็นวาถูกตองแลวก็ใชบังคับได 

หมวด ๙ 
การเลิกการฌาปนกิจสงเคราะหและการชําระบัญชี 

                 ขอ ๔๔ ในกรณีท่ีไดรับคําสั่งจากนายทะเบียนใหเลิกการฌาปนกิจสงเคราะห ใหคณะกรรมการ 
ประชุมพิจารณาวาสมควรเลิกหรือจะมีทางแกไขประการใด ถาท่ีประชุมมีมติไมใหเลิกและเหตุผลและวิธีการ
แกไขประการใด ใหทําหนังสืออุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ังคงของมนุษย 
โดยยื่นตอนายทะเบียนภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีไดรับคําสั่ง 
       ขอ ๔๕ เม่ือตองเลิกการฌาปนกิจสงเคราะหใหคณะกรรมการจัดใหมีการชําระบัญชีใหเสร็จโดยเร็ว      
                 ขอ ๔๖ เม่ือชําระบัญชีแลว ถามีทรัพยสินของการฌาปนกิจสงเคราะหเหลืออยูเทาใดใหโอน
หรือจําหนายไปใชจายในดานสวัสดิการของกรมปศุสัตวตอไป 
 

                    ประกาศ ณ วันท่ี ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 
 

                    ยุคล  ลิ้มแหลมทอง 
                     (นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง) 

                   ประธานกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะห 
                   กรมปศุสัตว 

หมายเหตุ    นายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะหภาครัฐ ไดใหความเห็นชอบระเบียบนี้แลว 
                เม่ือวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙ 
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ภาคผนวก ข. 
 

การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
1. ตรวจสอบคุณภาพความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) 

  ระดับท่ี 1  ตรวจสอบเบ้ืองตน 

   รายช่ือผูเช่ียวชาญ 

1. นายสุคนธ  หารชุมเศษ 

คร ูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 

โรงเรียนบานซับมะนาว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว 

เขต 1 

2. นางสาวกัลยา  ทะสะระ 

ครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 

กลุมบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบานซับมะนาว 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 

3. ดร.วรางคณา โพธิรักษ 

ผูอํานวยการสํานักวิชากร 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

ระดับท่ี 2  ตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) 

รายช่ือผูเช่ียวชาญ 

1. รศ.ดร.สถิตย นิยมญาติ 

รองอธิบการบดี ฝายวิจัยและบริหารวิชาการ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

2. รศ.วิวัฒน เอ่ียมไพรวัน 

อาจารยประจําภาคคณะรัฐศาสตร  

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

3. ดร.อุไรวรรณ พงศสุภากุล 

อาจารยประจําภาคคณะรัฐศาสตร  

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
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กลุมสวัสดิการและเจาหนาท่ีสัมพันธ กองการเจาหนาท่ี กรมปศุสัตว 

 วันท่ี    5 มิถุนายน 2563 

 เรื่อง  ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการศึกษาความพึงพอใจการใหบริการ  

         การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว 

 เรียน ..........................................................................  

สิ่งท่ีแนบ แบบประเมินความสอดคลองระหวางแบบสอบถามความพึงพอใจการใหบริการการฌาปนกิจ

สงเคราะห  

 กรมปศุสัตว กับจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม จํานวน 1 ฉบับ 

 ดวยขาพเจา นางลินดาวรรณ ทะสะระ  ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุม

สวัสดิการและเจาหนาท่ีสัมพันธ กองการเจาหนาท่ี กรมปศุสัตว ไดขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับเปน

ชํานาญการ โดยไดเสนอโครงการวิชาการ ในหัวขอ การศึกษาระดับความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการ

ใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว โดยการสํารวจกลุมเปาหมายคือสมาชิกฌาปนกิจ

สงเคราะห กรมปศุสัตว เพ่ือใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจ

สงเคราะห กรมปศุสัตว และเพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนา การใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห กรม

ปศุสัตว ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ในการประเมินครั้งนี้ ขาพเจาไดสรางเครื่องมือในการเก็บขอมูลเพ่ือ

ใชในการประเมินและขอความอนุเคราะหทานในการตรวจสอบเครื่องมือดังกลาว คือ แบบสอบถามความ

พึงพอใจการใหบริการการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห 

 

 

(นางลินดาวรรณ ทะสะระ) 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

กองการเจาหนาท่ี  

กรมปศุสัตว 
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ขอที่ 
 

รายการประเมิน 
คะแนนการพิจารณา 

+1 0 -1 
ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี    

1  ใหการตอนรับดวยความยิ้มแยมแจมใส สุภาพ เปนมิตร    

2 ชี้แจง ใหคําแนะนําและตอบปญหาขอซักถามอยางชัดเจน    

3 มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับกฎ ระเบียบอยางถูกตองและแมนยํา    

4 ไดรับบริการท่ีถูกตอง ครบถวน ตรงตามความตองการ    

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ    

5 มีการเผยแพรข้ันตอนในการสมัครเปนสมาชิกท่ีชัดเจน เขาใจงาย    

6 การไดรับเงินสงเคราะหศพ ภายใน 10 วัน นับแตวันท่ีการฌาปนกิจ
สงเคราะหไดรับคําขอรับเงินสงเคราะหและเอกสารหลักฐานถูกตอง
ครบถวน มีความเหมาะสม 

   

7 มีอุปกรณ เครื่องมือการทํางานท่ีทันสมัยทําใหไดรับบริการท่ี สะดวก 
รวดเร็ว 

   

8 มีเอกสาร / แผนพับแนะนําขอมูลแกผูมารับบริการ    

ดานการรับรูขอมูลขาวสาร    

9 ขาวสารท่ีไดรับทําใหมีความเขาใจเก่ียวกับระเบียบฌาปนกิจท่ี
ถูกตอง 

   

10 ไดรับทราบขอมูลขาวสารการฌาปนกิจท่ีเปนปจจุบัน    

11 ชองทางการใหบริการและขาวสาร มีความเหมาะสม สามารถเขาถึง
งาย 

   

ดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ    

12 วิธีการชําระเงินคาสงเคราะหศพ มีความสะดวกสําหรับทาน (เงินสด
, ธนาณัติ, โอนเงินเขาบัญชี, หักจากบัญชีเงินเดือน/ คาจาง /เงิน
บํานาญ) 

   

13 ทานคิดวาการชําระเงินคาสงเคราะหศพ ศพละ 20 บาท มีความ
เหมาะสม  

   

14 ทานมีความพอใจในการไดรับใบเสร็จรับเงินและประกาศเรื่อง
สมาชิกถึงแกกรรม เพียงใด 

   

       ลงชื่อ.......................................................  ผูศึกษา 

 (.......................................................) 

     ตําแหนง................................................... 
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ตารางแสดงผลการประเมินความสอดคลองระหวางแบบสอบถาม กบั จุดมุงหมายเชิง

พฤติกรรม 

 
รายการ

ประเมินขอท่ี 
คะแนนความเห็นของผูเช่ียวชาญ รวม 

 
ผลรวม/ 

N 
คา IOC 

 
สรุปผล 

 คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
1 1 1 1 3 3/3 1 ใชได 
2 1 1 1 3 3/3 1 ใชได 
3 1 1 1 3 3/3 1 ใชได 
4 1 1 1 3 3/3 1 ใชได 
5 1 1 1 3 3/3 1 ใชได 
6 1 1 1 2 2/3 1 ใชได 
7 1 1 1 3 3/3 1 ใชได 
8 1 1 1 3 3/3 1 ใชได 
9 1 1 1 3 3/3 1 ใชได 
10 1 1 1 3 3/3 1 ใชได 
11 1 1 1 3 3/3 1 ใชได 
12 1 1 1 3 3/3 1 ใชได 
13 1 1 1 3 3/3 1 ใชได 
14 1 1 1 3 3/3 1 ใชได 

รวม  14 ใชได 
คาเฉล่ียดัชนีความสอดคลอง (IOC)  1 
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แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการใหบริการ การฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว  

  กองการเจาหนาท่ี ไดจัดทําแบบสอบถามนี้เพ่ือสอบถามความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีตอการ

ใหบริการการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว จึงขอความรวมมือจากทานชวยกรุณากรอกขอมูลแบบสอบถามให

ครบถวน เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาใชในการปรับปรุงการใหบริการและการดําเนินงานของการฌาปนกิจสงเคราะห กรม

ปศุสัตว เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสมาชิกตอไป 

แบบสอบถาม แบงเปน 2 ตอน 

ตอนท่ี  1  ขอมูลสวนตัวของผูตอบ 

ตอนท่ี  2  ขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจในการรับบริการจากการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว  

ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 

คําช้ีแจง   โปรดใสเครื่องหมาย √ ลงใน � หนาขอความท่ีทานเลือก และเติมขอความลงในชองวาง 

   ตามความเปนจริงเพียงคําตอบเดียว และกรุณาตอบคําถามทุกขอ 

1.  เพศ      �   ชาย �  หญิง 

2.  อายุ..................ป (หากเกิน 6 เดือน ใหนับเปน 1 ป)    

3.  สถานภาพ  �  ขาราชการ    �  ลูกจางประจํา  �  พนักงานราชการ �  ขาราชการบํานาญ 

   �  ลูกจางเกษียณ  � คูสมรส           � อ่ืน ๆ (ระบุ)..................................... 

4.  หนวยงานสังกัด  �  กอง สํานัก หรือหนวยงานเทียบเทากอง  �  สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

   �  สํานักงานปศุสัตวเขต    �  ศูนย / สถาน ี

   �  ดานกักกันสัตว     �  อ่ืน ๆ (ระบุ)............................. 

5.  ทานติดตอรับบริการกับการฌาปนกิจสงเคราะหโดยวิธีใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

   �  มาติดตอดวยตนเอง �  ทางจดหมาย  �  ทางโทรศัพท  � ทาง Appication line 

6.  ทานไดรับทราบขอมูลขาวสาร การฌาปนกิจ จากชองทางใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

   � หนังสือเวียนท่ีการฌาปนกิจ แจงใหทราบ  �  Website กกจ.   

� หนวยงานตนสังกัด � อ่ืน ๆ(ระบุ)............ 

7.  ทานชําระเงินคาสงเคราะหศพ โดยวิธีใด 

   �  เงินสด  �  โอนเงินเขาบัญชีการฌาปนกิจสงเคราะห 

   �  ธนาณัติ  �  หักจากบัญชีเงินเดือน / คาจางประจํา/บํานาญ 
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ตอนท่ี 2  ขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจในการรับบริการจากการฌาปนกิจสงเคราะห กรมปศุสัตว 

คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองทางขวามือท่ีทานคิดวาตรงกับความรูสึกของทานมากท่ีสุด 

       ตามระดับความพึงพอใจ 

 

ความพึงพอใจในการบริการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

ดานการใหบริการของเจาหนาที่ 

1. ใหการตอนรับดวยความยิ้มแยมแจมใส สุภาพ เปนมิตร 

     

2. ชี้แจง ใหคําแนะนาํและตอบปญหาขอซักถามอยางชัดเจน      

3. มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับกฎ ระเบียบอยางถูกตองและแมนยํา      

4. ไดรับบริการที่ถูกตอง ครบถวน ตรงตามความตองการ      

ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ 

5. มีการเผยแพรข้ันตอนในการสมัครเปนสมาชิกที่ชดัเจนเขาใจงาย 

     

6. การไดรับเงินสงเคราะหศพ ภายใน 10 วัน นบัแตวันที่การฌาปนกิจ

สงเคราะหไดรับคําขอรับเงินสงเคราะหและเอกสารหลักฐานถูกตอง

ครบถวนมีความเหมาะสม 

     

7. มีอุปกรณ เคร่ืองมือการทํางานที่ทนัสมัยทําใหไดรับบริการทีส่ะดวก 

รวดเร็ว 

     

8. มีเอกสาร / แผนพบัแนะนําขอมูลแกผูมารับบริการ      

ดานการรับรูขอมูลขาวสาร 

9. ขาวสารที่ไดรับทําใหมีความเขาใจเก่ียวกับระเบียบฌาปนกิจที่ถูกตอง 

     

10. ไดรับทราบขอมูลขาวสารการฌาปนกิจที่เปนปจจบุัน      

11. ชองทางการใหบริการและขาวสาร มีความเหมาะสมสามารถเขาถึงงาย      

ดานการชําระเงินคาสงเคราะหศพ 

12. วิธีการชําระเงินคาสงเคราะหศพ มีความสะดวกสาํหรับทาน (เงินสด, 

ธนาณัต,ิ โอนเงินเขาบัญช,ี หักจากบัญชเีงนิเดือน/ คาจาง /เงนิบํานาญ) 

     

13. ทานคิดวาการชําระเงนิคาสงเคราะหศพ ศพละ 20 บาท มคีวาม

เหมาะสม  

     

14. ทานมีความพอใจในการไดรับใบเสร็จรับเงิน และประกาศเร่ืองสมาชิก

ถึงแกกรรม เพียงใด 

     

ขอเสนอแนะ  .............................................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................… 

ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือ 
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