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กิตติกรรมประกาศ 
 

  การวิจัยฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดีเพราะท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน     
จังหวัดเชียงรายที่ได้ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในศักยภาพของคณะท างานวิจัยและพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ในการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงรายเพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการการให้บริการต่อประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
หน่วยงาน ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ใน ณ ที่นี้ 
 ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง    
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัย ครั้งนี ้
 ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน 
จังหวัดเชียงรายทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ 
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   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
 

บทคัดย่อ 
  การวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง 
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้
บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย จ านวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวมรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวม คิดเป็นร้อยละ  96-100 คิดตาม
คะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่คือ ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก    คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน รองลงมาคือ 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 
10 คะแนน และด้านช่องทางการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้
เท่ากับ 10 คะแนน ตามล าดับ สามารถแยกเป็นรายละเอียดแต่ละด้าน ดังนี้ 

ความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 96-100       
คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่คือ มีการ
ติดตั้งป้ายแนะน าการเตรียมเอกสารเพ่ือขอรับบริการ คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การ
ประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน รองลงมาคือ ระยะเวลาในการรอรับบริการเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด คิดเป็น
ร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน และการติดป้ายประกาศ           
ความชัดเจนข้อมูลและขั้นตอนในการขอรับบริการ คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน 
ได้เท่ากับ 10 คะแนน ตามล าดับ 

ความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อด้านช่องทางการให้บริการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตาม



ค 
 

คะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่คือ การจัดสถานที่
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การ
ประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน รองลงมาคือ การติดต่อเพ่ือขอใช้บริการทางโทรศัพท์และระบบออนไลน์       
คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน และการติดต่อเพ่ือขอใช้
บริการด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน ตามล าดับ 

ความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล          
สันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนน
เกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ คือ ความเอาใจใส่
กระตือรือร้นและความมุ่งมั่นตั้งใจในการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน 
ได้เท่ากับ 10 คะแนน รองลงมาคือ ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ขอรับบริการ คิดเป็น
ร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน และความรวดเร็วของเจ้าหน้าที่ใน
การให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน ตามล าดับ 

ความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อด้านสิ่งอ านวยความสะดวกขององค์การบริหารส่วนต าบล       
สันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่ามีความพึงพอใจโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนน
เกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ คือ การจัดให้มีจุดบริการน้ า
ดื่มส าหรับผู้มาขอรับบริการ  คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน 
รองลงมา คือ การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกไว้บริการ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนน
เกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน และการจัดพ้ืนที่และความกว้างขวางของพ้ืนที่ในการให้บริการ      
คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน ตามล าดับ 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้วางรากฐานที่ส าคัญในเร่ืองการกระจาย
อ านาจในการปกครองส่วนท้องถิ่น และยังก่อให้เกิดการปฎิรูปในหลายๆ  มิติ โดยเฉพาะการวางพ้ืนฐานใน
การปฎิรูปการเมือง การปกครอง และสังคม เพ่ือให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา
ประเทศได้มากข้ึน ทั้งในเร่ืองการกระจายอ านาจ การปฎิรูประบบราชการ การพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะระบบ
การบริหารจัดการนั้นจะต้องก่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพ  การให้บริการต่างๆ รวมทั้งการส่งเสริมการปฎิ
รูปการปกครองส่วนท้องถิ่น การปฎิรูประบบการศึกษา อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมต่างๆของแต่
ละท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทุกๆคนได้มีโอกาสในการรับรู้ ตลอดจนได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และได้รับการ
คุ้มครองสิทธิต่างๆอย่างเสมอภาค เท่าเทียม และเป็นธรรม ภายใต้การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ได้รับความ
พึงพอใจการงานใช้บริการของภาครัฐ 
 ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ยังคงสานเจตนารมณ์เดิมในเร่ือง 
หลักการกระจายอ านาจและเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน กล่าวคือ รัฐต้องด าเนินการ  
ตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดยการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ  

พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและระบบสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในท้องถิ่น    
ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศพัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และ
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการท างาน เพ่ือให้การบริหารราชการ
แผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็น
แนวทางในการปฏิบัติราชการ จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน เพ่ือให้การจัดท าและการให้บริการ
สาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  

ภายใต้กรอบแนวคิดของการปฏิรูประบบราชการนั้น ได้มีความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนทิศทางการ
ท างานของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่น ที่ส าคัญคือ
บทบาทภารกิจและวิธการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ปรับระบบงบประมาณไปสู่การมุ่งเน้นผลลัพธ์ของงาน    
ปรับระบบบริหารงานบุคคล ปรับเปลี่ยนกฎหมายและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยม โดยมีเป้าหมายเพ่ือ
สร้างระบบการบริหารและบริการของหน่วยงานภาครัฐที่รวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรมและเป็นที่พึงพอใจแก่
ประชาชนมากที่สุด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย ถือเป็นองค์กรทางการเมืองส าคัญองค์กรหนึ่ งที่เชื่อ
กันว่ามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและการพัฒนาชุมชนท้องถิ ่นและหรือชุมชนเมือง        
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การพัฒนาของท้องถิ่นที่เข้มแข็งจึงเป็นรากฐานการสร้างความเข้มแข็งในระดับชาติอย่างปฏิเสธไม่ได้      
ทั้งนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาเรียนรู้ผลการด าเนินงานที่   
ผ่านมา เพ่ือน ามาเป็นบทเรียนในการแก้ไข พัฒนาระบบการท างาน โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความเชื่อที่ว่า การ
ประเมินมีปรัชญาส าคัญเพ่ือพัฒนาสิ่งที่จะประเมิน การประเมินจึงเป็นกลไกส าคัญที่จะน าไปสู่การปรับปรุง
และพัฒนาไม่ใช่เป็นการตรวจสอบที่เน้นการจับผิดตามแนวคิดเดิมๆ ดังค ากล่าวที ่ว่า “Evaluation’s 
most important purpose in not prove, but to improve.” (Stufflebeam,2004 ใน พิสณุ ฟองศรี
,2549:1) จากปรัชญาของการประเมินข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าหัวใจหลักส าคัญของการประเมินเป็นเร่ืองที่
เกี่ยวข้องกับ “กระบวนการเรียนรู้” กล่าวคือ กระบวนการประเมินเป็นเครื่องมือ (means) ส าคัญในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้และถอดบทเรียนในเรื่องนั้นๆที่ได้มีการด าเนินการ
ไป ซึ ่งกระบวนการดังกล่าวถือว่ามีความส าคัญและมีความเกี ่ยวข้องสัมพันธ์โดยตรงที ่จะก่อให้ เกิด
กระบวนการเรียนรู้ที่น าไปสู่การปรับปรุง การพัฒนากระบวนการท างานได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน  

ส่วนการศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กร/หน่วยงานต่างๆ มีความส าคัญหลายประการ 
กล่าวคือ ประการแรก การวัดความพึงพอใจถือเป็นเคร่ืองมืออย่างหนึ่งในการวัดประสิทธิภาพของการ
บริหารงาน ประการที่สอง ความพึงพอใจนั้นเป็นความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคล อันเนื่องมาจากความ
ต้องการได้รับการตอบสนอง หรือปัญหาได้รับการคลี่คลาย และประการที่สามระดับความพึงพอใจเป็นรูปธรรม
ประการหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการให้บริการขององค์กร/หน่วยงานกับผู้รับบริการ 

ฉะนั้ น  การศึ กษาความ พึงพอใจของประชาชนต่ อการ ใ ห้บ ริกา รของ องค์ กา รบ ริ หา ร 
ส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย จึงถือเป็นเคร่ืองมือหนึ่งในการสร้างให้เกิดกระบวน 
การเรียนรู้ที่น าไปสู่การปรับปรุง พัฒนาการท างาน/การให้บริการแก่ประชาชนอย่างตรงตามความต้องการ 
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสืบไป  

 
วัตถุประสงค์ในกำรประเมินผล 
  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย ในมิติที่ 2 จ านวน 4 ด้าน คือ 1) กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ2) ช่องทางการ
ให้บริการ 3) เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ 4) สิ่งอ านวยความสะดวก  

 

ขอบเขตในกำรศึกษำ   

1.ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
1.1 ส่วนงานที่จะรับการประเมินประกอบด้วยงานต่างๆ งานทั้ง 4 งาน ดังนี้ 

    1) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  
  2) งานด้านเทศกิจ หรือป้องกันสาธารณภัย 
  3) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
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  4) งานด้านสาธารณสุข  
  
  1.2 ส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ.พาน 
จังหวัดเชียงราย ใน 4 ประเด็น ดังต่อไปนี้  

   - ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
   - ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 

- ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
- ความพึงพอใจต่อด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

2. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
การศึกษาในคร้ังนี้ เป็นการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในปีงบประมาณ 2564 โดยมีระยะเวลาในการด าเนินการ
การศึกษา คือ 20 กรกฎาคม 2563 ถึง  30 กันยายน 2564 

 
ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะ 
  ความพึงพอใจของการให้บริการ  หมายถึง ความรู้สึกที่ เกิดขึ้นในทางที่ดี  ความรู้ สึกชอบ  
ความประทับใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง จังหวัด
เชียงราย ใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 2) ด้านช่องทางการให้บริการ 3) ด้านการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ และ 4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ หมายถึง การที่องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง จังหวัด
เชียงราย ได้จัดระบบการให้บริการต่อผู้มาขอรับบริการอย่างมีขั้นตอนที่ชัดเจน เข้าใจง่ายและปฏิบัติได้จริง 

ด้านช่องทางการให้บริการ หมายถึง การทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง จังหวัดเชียงราย ได้เพ่ิม
ช่องทางอย่างหลากหลายเพ่ืออ านวยความสะดวกและสร้างความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของการที่
องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง  จังหวัดเชียงราย  ของผู้มาติดต่อและใช้บริการ 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ หมายถึง การที่องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง จังหวัดเชียงราย ได้
จั ด เ ต รี ย ม เ จ้ า ห น้ า ที่ แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ผู้ ที่ ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น ภ า ร ะ ง า น ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ ไ ว้  
คอยให้บริการต่อผู้มาขอรับบริการอย่างทั่วถึงและเหมาะสม 

ด้ า น สิ่ ง อ า น ว ย ค ว า ม ส ะด ว ก  หม า ย ถึ ง  ก า รที่ อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า รส่ ว น ต า บ ล สั น ก ล า ง 
จังหวัดเชียงราย  ได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกไว้คอยบริการส าหรับผู้มาติดต่อขอรับบริการตามจุดให้บริการ
อย่างเพียงพอและเหมาะสม เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ปากกา ยางลบ สถานที่จอดรถ ป้ายบ่งชี้จุดให้บริการต่าง ๆ      
เป็นต้น 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม    
จากการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง จังหวัดเชียงราย เช่น 
ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น บุคลากรในส่วนราชการ ผู้ส่งมอบงาน รวมทั้งผู้รับบริการด้วย 



 4 

 
ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 

 1. ผลจากการศึกษาท าให้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขให้ระบบการบริหารจัดการในด้าน
การให้บริการกับประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. ผลจากการศึกษาท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่น เข้าใจถึงสภาพและปัญหา 
ของประชาชนที่มาขอใช้บริการในหน่วยงานและน าไปสู่การปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความต้องการ 
ของประชาชนอย่างแท้จริง 

3. ผลจากการศึกษาท าให้ได้แนวทางส าหรับผู้บริหารท้องถิ่นในการศึกษาหาทางเลือกใหม่ 
ในการจัดระบบบริหารจัดการการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาจ จังหวัดเชียงราย 
แบบครบวงจรทั้งในด้านกระบวนการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้มาขอรับบริการ 

 4. ผลจากการศึกษาท าให้ได้แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ 
ของการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง จังหวัดเชียงราย ให้มีมาตรฐาน 

5. ผลจากการศึกษาท าให้ได้แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ 
ของการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง จังหวัดเชียงราย และ
หน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดใกล้เคียงทั้งภาครัฐและเอกชน 

 

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
       ตัวแปรต้น      ตัวแปรตำม 

 การให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสัน
กลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
 ใน 4 ด้าน คือ 
1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
2) ด้านช่องทางการให้บริการ 
3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง  อ าเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2563 ใน 
4 ด้าน คือ 
1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
2) ด้านช่องทางการให้บริการ 
3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 

แผนผังที่  1.1 กรอบแนวคิดที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการให้บริการของ องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลสันกลาง  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  



 
 

บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฏ๊ และงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัย เร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง  
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ 2564 มีการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย  

1.1 สภาพทั่วไปและข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง จังหวัด
เชียงราย  

1.2 แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

  2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
เชียงราย 
  1. สภาพทั่วไปและข้อมูลทั่วไปองค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย  

 1.1 ประวัติความเป็นมา 
ต าบลสันกลาง เดิมชื่อต าบลแม่คาวโตน ต่อมาได้แยกออกเป็น 3 ต าบล คือ ต าบลทรายขาว 

ต าบลธารทอง ต าบลสันกลาง ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมายลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 แบ่งเขตการ
ปกครองออกเป็น 18 หมู่บ้าน และจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย        
ลงวันที่ 29 มกราคม 2539 เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชุดแรก เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2539 
ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง 

1.2 ที่ตั้ง 
ต าบลสันกลางตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอ าเภอพาน มีระยะทางห่างจากท่ีว่าการ 
อ าเภอพาน  ประมาณ 10 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 40 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดพะเยา
ประมาณ 45 กิโลเมตร จ านวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 18 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
  หมู่ที่  1  บ้านป่าเหียง    หมู่ที่  10  บ้านผาจ้อ 
  หมู่ที่  2  บ้านแม่คาวหลวง  หมู่ที่  11  บ้านป่าเปา 
  หมู่ที่  3  บ้านถ้ า       หมู่ที่  12  บ้านใหม่พัฒนา 
  หมู่ที่  4  บ้านป่าข่า          หมู่ที่  13  บ้านร่องลึก 
  หมู่ที่  5  บ้านป่าต้าก       หมู่ที่  14  บ้านป่าข่าดอนชัย 
  หมู่ที่  6  บ้านแม่คาวโตน      หมู่ที่  15  บ้านแม่คาวดวงดี 
  หมู่ที่  7  บ้านสันผักฮี้        หมู่ที่  16  บ้านสันโค้ง 
  หมู่ที่  8  บ้านทาทรายมูล      หมู่ที่  17  บ้านแม่คาวโตนพัฒนา 
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  หมู่ที  9  บ้านหัวฝาย             หมู่ที่  18  บ้านเวียงสา 

1.3 อาณาเขต 
  ทิศเหนือ       ติดต่อกับ ต าบลทรายขาวและต าบลเจริญเมือง 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลสันติสุข 
  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง และต าบลแม่พริก อ าเภอแม่สรวย 
  ทิศใต้           ติดต่อกับ ต าบลเมืองพาน และต าบลป่าหุ่ง 

1.4 พ้ืนที่ 
ต าบลสันกลางมีพ้ืนที่ประมาณ 77.91 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 48,693.75 ไร่   
1.5 ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบเชิงเขา บางแห่งเป็นที่ราบลุ่ม มีเทือกเขากั้นเป็นแนวระหว่างอ าเภอ

แม่สรวย เป็นภูเขาท่ีสูงปานกลางสูงกว่าระดับน้ าทะเลประมาณ 600 – 782 เมตร มีอุทยานดอยหลวง 
มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ จนได้รับรางวัลป่าเฉลิมพระเกียรติ และมีป่าชุมชนหลายแห่ง มีป่าพรุ เป็นแหล่ง
ต้นน้ าล าธารที่ส าคัญ ได้แก่ ห้วยแม่หนาด ล าน้ าแม่คาวโตน ส าหรับแหล่งน้ าที่ใช้ท าการเกษตรที่ส าคัญ 
ในทิศตะวันออกได้รับน้ าจากชลประทานแม่ลาว และทางทิศตะวันตกที่ราบเชิงเขา ส่วนมากจะได้รับ
น้ าจากธรรมชาติล าห้วยแม่หนาดและอ่างเก็บน้ าห้วยผาแดง 

1.6 ข้อมูลประชากร 
 

หมู่ที่ 
 

 
ชื่อหมู่บ้าน 

 

 
จ านวนครัวเรือน 

 

จ านวนประชากร(คน)  
รวมประชากร ชาย หญิง 

1 ป่าเหียง 260 359 365 724 
2 แม่คาวหลวง 184 209 202 411 
3 ถ้ า 193 200 201 401 
4 ป่าข่า 218 298 318 616 
5 ป่าต้าก 229 299 331 630 
6 แม่คาวโตน 271 278 322 600 
7 สันผักฮี้ 315 335 361 696 
8 ทาทรายมูล 145 187 235 422 
9 หัวฝาย 314 327 333 660 
10 ผาจ้อ 120 158 173 331 
11 ป่าเปา 156 174 209 383 
12 ใหม่พัฒนา 186 278 250 528 
13 ร่องลึก 86 126 123 249 
14 ป่าข่าดอนชัย 181 280 271 551 
15 แม่คาวดวงดี 165 201 204 405 
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16 สันโค้ง 137 183 217 400 
17 แม่คาวโตนพัฒนา 132 175 178 353 
18 เวียงสา 84 115 93 208 

 
1.7 อาชีพ 
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตต าบลสันกลาง ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพท านา ท าไร่ พืชเศรษฐกิจ 

ที่ส าคัญได้แก่ ข้าว ข้าวโพด กระเทียม หอมแดง ขิง เห็ด ผักสวนครัว ปลูกล าไย เลี้ยงปลานิล สัตว์
เลี้ยงที่ท ารายได้ได้แก่ หมู ไก่ วัว ควาย 

นอกจากฤดูท านา ประชากรที่ไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจะประกอบอาชีพรับจ้าง  
และท าอุตสาหกรรมในครัวเรือนได้แก่ ทอผ้า หน่อไม้อัด แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น กล้วย
ฉาบ  กล้วยเชื่อม 

ต าบลสันกลางมีพ้ืนที่ถือครองทั้งหมดประมาณ 33,437 ไร่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ท านาข้าว   
ท าไร่ และท าสวนผลไม้ ได้แก่ ล าไย แก้วมังกร เป็นต้น 

1.8 การเดินทาง 
เดินทางจากศาลากลางจังหวัด ถึงองค์การบริหารส่วนต าบลสันกลางระยะทาง 49 กม. 
 

 2. แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 ความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  โกวิทย์ พวงงาม (2548 : 29) ให้นิยามว่าการ ปกครองท้องถิ่น คือ การปกครองที่รัฐบาลมอบ
อ านาจให้ประชาชนในท้องถิ่นท้องถิ่นหนึ่งจัดการ ปกครองท้องถิ่นและด าเนินกิจกรรมบางอย่าง โดย
ด าเนินการกันเองเพ่ือบ าบัดความต้องการของตน การบริหารงานของท้องถิ่นมีการจัดเป็นองค์การ มีเจ้าหน้าที่
ซึ่งประชาชนเลือกตั้งขึ้นมาทั้งหมด หรือบางส่วนทั้งนี้มีความเป็นอิสระในการบริหารงาน แต่รัฐบาลต้องควบคุม
ด้วยวิธีต่าง ๆ ตาม ความเหมาะสมจะปราศจากการควบคุมจากรัฐหาได้ไม่เพราะการปกครองท้องถิ่นเป็นสิ่งที่
รัฐท าให้เกิดข้ึน 
  ประทาน คงฤทธิศึกษาธีกร (2528 : อ้างถึงใน พิเชษฐ คามจังหาร, 2553 : 42) นิยามไว้ว่า 
การปกครองท้องถิ่นเป็นแบบการปกครองที่เป็นผลจากการกระจายอ านาจทางการ ปกครองของรัฐ โดยจะเกิด
องค์การท าหน้าที่ปกครองท้องถิ่นโดยคนในท้องถิ่นนั้น ๆ ถูกจัดตั้งและควบคุมโดยรัฐบาล แต่มีอ านาจในการ
ก าหนดนโยบายและควบคุมให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของตนเอง  
  จากความหมายของการปกครองท้องถิ่นข้างต้นพอ สรุปได้ว่าการปกครองท้องถิ่น หมายถึง
การปกครองที่รัฐบาลกลางมอบอ านาจให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดการปกครองและด าเนินการบางอย่าง เพ่ือ
แก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของตนเองหรือที่เรียกว่ารัฐบาลกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น โดยมีอ านาจในการก าหนดนโยบายและบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายหรือความต้องการของตนเอง 
ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายว่าด้วยอ านาจสูงสุดของประเทศโดยมีองค์การที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
ในท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามความมุ่งหมายของท้องถิ่นนั้นๆ 
 



8 
 

2.2 องค์ประกอบการปกครองท้องถิ่น 
1. เป็นองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลและทบวงการเมือง  

   2. มีสภาและผู้บริหารระดับท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งตามหลักการที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมายรัฐธรรมนูญ  
   3. มีอิสระในการปกครองตนเอง  
   4. มีเขตการปกครองที่ชัดเจนและเหมาะสม  
   5. มีงบประมาณรายได้เป็นของตนเองอย่างเพียงพอ  
   6. มีบุคลากรปฏิบัติงานของตนเอง  
   7. มีอ านาจหน้าที่ที่เหมาะสมต่อการให้บริการ  
   8. มีอ านาจออกข้อบังคับเป็นกฎหมายของท้องถิ่นภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
แม่บท  
   9. มีความสัมพันธ์กับส่วนกลางในฐานะเป็นหน่วยงานระดับรองของรัฐ 
  2.3 วัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่น  
   1. ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ทั้งทางด้านการเงิน ตัวบุคคล ตลอดจนเวลาที่ใช้ใน
การ ด าเนินการ  
   2. เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง  
   3. เพ่ือให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาการปกครองระบอบ  
ประชาธิปไตยแก่ประชาชน 
  2.4 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยการปกครอง 
  หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจะต้องพิจารณาถึงก าลัง
งบประมาณ ก าลังเงิน ก าลังคน ก าลังความสามารถของอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และหน้าที่ความรับผิดชอบ
ควรเป็นเร่ืองที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง หากเกินกว่าภาระ หรือเป็นนโยบายซึ่งรัฐบาลต้องการ
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งประเทศก็ไม่ควรมอบให้ท้องถิ่นด าเนินการ เช่น งานทะเบียนที่ดิน การศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นด าเนินการ มีข้อพิจารณาดังนี้ 
   1. เป็นงานที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และงานที่เกี่ยวกับการอ านวยความ
สะดวกในชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ได้แก่การก่อสร้างถนน สะพาน สวนหย่อม สวนสาธารณะการก าจัดขยะ
มูลฝอย เป็นต้น 
   2. เป็นงานที่เกี่ยวกับการป้องกันภัย รักษาความปลอดภัย เช่น งานดับเพลิง 
     2.1 เป็นงานที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคมด้านนี้มีความส าคัญต่อประชาชนใน
ท้องถิ่นมาก เช่น การจัดให้มีหน่วยบริหารทางสาธารณสุขจัดให้มีสถานสงเคราะห์เด็กและคนชราเป็นต้น 
     2.2 เป็นงานที่ เกี่ยวกับการพาณิชย์ท้องถิ่น หากปล่อยให้ประชาชน
ด าเนินการเองอาจไม่ได้รับผลดีเท่าที่ควรจะเป็นจัดให้มีโรงรับจ าน าการจัดตลาดและงานต่าง ๆ ที่มีรายได้โดย
สามารถเรียกค่าบริการจากประชาชน 
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2.5 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   บทบาท หมายถึง ลักษณะของการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้นบทบาทจึงมีความสัมพันธ์กับ
อ านาจและหน้าที่ บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม 
จ าแนกออกได้เป็น 4 ลักษณะ กล่าวคือ การด าเนินการ การส่งเสริม การประสาน และการสนับสนุน 
    1. การด าเนินการ  
      การด าเนินการ หมายถึง การจัดหาหรือจัดให้มี บ ารุงรักษาให้คงสภาพที่ดีตลอดไป 
ก าจัดให้หมดไป บ าบัดฟ้ืนฟู ปรับปรุงให้มีสภาพดีขึ้น ควบคุมการใช้ประโยชน์ให้เป็นไปตามที่ก าหนด ศึกษาวิจัยให้
ได้วิธีการหรือองค์ความรู้ เฝ้าระวังให้ทราบเหตุหรือแหล่งเกิดเหตุ การติดตามและตรวจสอบ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีบทบาทการด าเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดย
ใช้กรอบแนวทางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2546 

 2) เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องคุ้มครอง ฟ้ืนฟู และบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรจากธรรมชาติ การดูแลรักษา
ที่สาธารณะ การบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า ทางระบายน้ า และการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย กรณี การดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ตามกฎหมาย ซึ่งหมายถึงเขตอุทยานแห่งชาติ เขต
รักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้น 1 และ เขตอนุรักษ์ป่าชายเลน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องประสานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นผู้ด าเนินการ 

 3) เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องป้องกันและแก้ไขภาวะมลพิษในเขตพ้ืนที่ 
อาทิ การก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย กรณีการคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การ
ป้องกันและแก้ไขภาวะมลพิษ ซึ่งคาบเกี่ยวระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เทศบาล หรือ องค์การ
บริหารส่วนต าบล ที่เกี่ยวข้องต้องร่วมด าเนินการ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการ เช่น การจัดตั้ง
และดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม เป็นต้น 

 4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ ต้องบ ารุงศิลปะ จารีต ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 5) เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวัง
สิ่งแวดล้อม 

 6) องค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องจัดท าระบบข้อมูลเพ่ือการวางแผน และเป็นศูนย์
รวบรวมข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัด 

 7) องค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องจัดท าและปรับปรุงผังเมือง ภายในปี พ.ศ. 2547 ใน
การจัดท าผังเมืองรวมจังหวัด ส่วนเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องมีการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม 
ภายในปี พ.ศ. 2553 

 8) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ ต้องด าเนินงานจัดท าโครงการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือเสนอเข้าสู่ระบบแผน ปฏิบัติการ เพ่ือจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

 9) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ สามารถจัดจ้างและซื้อบริการจากหน่วยงาน
อ่ืนๆ จากภาคเอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ แล้วแต่กรณ ี
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  นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยังมีบทบาทในการด าเนินงานก่อสร้างและบ ารุงรักษา
โครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ หรือมีการเกี่ยวเนื่องกับหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในลักษณะที่เป็น
เครือข่ายหลักในการเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการ และที่ด าเนินโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในเขต
จังหวัด 
  อย่างไรก็ตาม บทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการด าเนินการใดๆ ในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด จะต้องเป็นอ านาจและหน้าที่กฎหมายก าหนด และด าเนินการเท่าที่จ าเป็น 
หรือเป็นกรณีที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
   2. การส่งเสริม 
   การส่งเสริม หมายถึง การให้หรือเพ่ิมเติมในด้านความรู้ความเข้าใจ จิตส านึกและความ
ตระหนัก การมีส่วนร่วม และความพร้อมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
รูปแบบมีบทบาทเป็นผู้ส่งเสริมในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 2) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเร่ืองสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในท้องถิ่นและบุคคลใน
องค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 3) ส าหรับเทศบาลยังต้องมีบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุและผู้พิการด้วย 
     3. การประสาน 
     การประสาน หมายถึง การสื่อสารหรือการด าเนินการใดๆ ให้เกิดความร่วมมือ หรือเกิด
การด าเนินงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงาน อ่ืน รวมทั้งให้เกิดบูรณาการในการ
บริหารจัดการในพ้ืนที่ เพ่ือลดความซ้ าซ้อน สนับสนุนงานซึ่งกันและกัน ลดค่าใช้จ่าย และเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน การประสานส่วนใหญ่เป็นบทบาทของ อบจ. ซึ่งต้องประสานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1)  อบจ.  มีบทบาทประสานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่ นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 เพ่ือ
ไปจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดต่อไป 

2) อบจ. มีบทบาทประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้อง ถิ่นอ่ืน ตลอดจนประสานการท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
   3) อบจ.มีบทบาทประสาน อบจ.ในเขตจังหวัดอ่ืน กรณีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมที่คาบเกี่ยวระหว่างจังหวัด 
     4. การสนับสนุน 
     การสนับสนุน หมายถึง การให้หรือให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกล แรงงาน 
ข้อมูล และงบประมาณเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน การสนับสนุนส่วนใหญ่เป็นบทบาทของ อบจ.    
ซึ่งมีบทบาทในการจัดสรรงบประมาณ และสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   1) สนับสนุนงบประมาณให้แก่ข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เฉพาะในกรณีที่
อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะต้อง ด าเนินการเอง แต่ไม่สามารถด าเนินการเองได้ 
เนื่องจากเป็นงานปฏิบัติซึ่งต้องใช้เทคนิควิชาการสูง และหน่วยงานของรัฐนั้นมีความสามารถที่จะด าเนินการได้
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ดีกว่า และผลของการให้การสนับสนุนนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานตามอ านาจ หน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
   2) สนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกรณีเร่งด่วน 
และจ าเป็น หากไม่ด าเนินการจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประชาชน 
   3) สนับสนุนงบประมาณให้แก่ประชาคม องค์กรประชาชน ควรเป็นไปในลักษณะ
ของการส่งเสริมความสามารถด าเนินการ โดยใช้ศักยภาพของตนเองในการบริหารจัดการในลักษณะของการ
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ โดยไม่ให้การสนับสนุนในลักษณะของการให้สิ่งของหรือการด าเนินการ
แทน 
  2.6 ลักษณะส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีดังนี้ 
   1. เป็นองค์กรในชุมชนที่มีขอบเขตพ้ืนที่การปกครองที่ก าหนดไว้แน่นอน 
   2. มีสถานภาพเป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย 
   3. มีอิสระในการด าเนินกิจกรรม และสามารถใช้ดุลยพินิจของตนเองในการวินิจฉัย
และก าหนดนโยบาย 
   4. มีการจัดองค์กรเป็น 2 ฝ่ายคือฝ่ายบริหารและฝ่ายสภา 
   5. ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองโดยการเลือกตั้งผู้บริหารและสภาท้องถิ่น 
  2.7 การปกครองท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(พ.ศ. 2540)  
  ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. 2540) ได้สร้างมิติใหม่ ให้กับ
ระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยด้วยการปรับปรุงบทบาทอ านาจหน้าที่และ โครงสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการกระจายอ านาจ การปกครองดังที่ประเทศต่าง ๆ                 
ปฏิบัติกันอยู ่ 
  ภายหลังการประกาศใช้ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. 2540) บทบัญญัติต่าง ๆ               
ของรัฐธรรมนูญก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบการปกครองท้องถิ่นไทย ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้พากัน
เสนอขอแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ  ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  
  นันทวัฒน์ บรมานันท์ (2547 : 90-95) ได้ประมวลความรู้แนวทางการปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไว้ดังนี้  
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน พ.ศ. 2540 ได้วางหลักเกณฑ์ใหม่ ส าหรับใช้
ในการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีสาระส าคัญเป็นการกระจายอ านาจเพ่ือให้ท้องถิ่น พ่ึงตนเองและมีอิสระใน
การด าเนินงาน บทบัญญัติที่ถือว่าเป็น “หลักส าคัญ”  ในการกระจายอ านาจ คือ  
  มาตรา 78 ซึ่งปรากฏอยู่ในหมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐโดยมีใจความส าคัญ                
คือ “มาตรา 78 รัฐต้องกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง พัฒนา
เศรษฐกิจท้องถิ่น และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอดทั้งโครงสร้าง พ้ืนฐานสารสนเทศในท้องถิ่น
ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศรวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขนาดใหญ่โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนใน จังหวัดนั้น”  
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  บทบัญญัติดังกล่าวถูกก าหนดขึ้นเพ่ือให้เป็นแนวทางที่รัฐจะด าเนินการกระจายอ านาจ การ
ปกครองไปสู่ท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนในการปกครองหรือดูแลท้องถิ่นของตนได้มากขึ้น ซึ่ง
จะมีผลตามมาคือเป็นการแบ่งเบาภาระของส่วนกลาง  
  นอกเหนือจากบทบัญญัติดังกล่าวแล้วรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันยังได้บัญญัติไว้ใน  หมวด 9 
เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นรวม 10 มาตราด้วยกัน คือ มาตรา 282 ถึงมาตรา 290 และต่อมาเมื่อ
รัฐธรรมนูญประกาศใช้บังคับก็ได้มีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญ รวมทั้งที่มีการตรากฎหมายขึ้นมาใหม่หลายฉบับเพ่ือให้ เป็นไปตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนด  
 

  2.8 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น  
  นอกจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และคณะผู้บริหารหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว 
ประชาชนยังมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้อีก 2 กรณีด้วยกัน คือ  
   1. การถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รัฐธรรมนูญให้สิทธิแก่  
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน ผู้มีสิทธิออก
เสียงเลือกตั้งที่มาลงคะแนนที่จะถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  เมื่อเห็นว่าสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ใด ไม่สมควรด ารงต าแหน่งต่อไป (มาตรา 286)  
   2. การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น รัฐธรรมนูญให้สิทธิแก่ประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะสามารถเข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่น เพ่ือให้สภาท้องถิ่น  พิจารณาออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นได้แต่จะต้องจัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเสนอมาด้วย (มาตรา 287)  
  2.9 การปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย  
  มีรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น 2 รูปแบบ ใหญ่ ๆ คือ  
   1. การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป เป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มี
อยู่ทั่วประเทศทุกจังหวัด มี 3 ประเภทได้แก่ เทศบาลองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และองค์การ บริหาร
ส่วนจังหวัด (อบจ.)  
   2. การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีการบริหารจัดการไม่เหมือนกับรูปแบบ
ทั่วไปจะมีข้ึนเป็นกรณีๆ ไป ส่วนใหญ่จะเป็นเขตเมืองใหญ่ เช่น เมืองหลวงหรือเมืองท่องเที่ยว ซึ่งไม่เหมาะสมที่
จะใช้รูปแบบทั่วไปมาใช้ในการปกครอง ปัจจุบันมีกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาที่เป็นประเภทนี้ 
 

  2.10 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ บุคคลที่ท าหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยปกติแล้ว ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีที่มา 2 ประการ คือ การเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นโดยตรง และการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยอ้อม  
  ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีผู้บริหารคือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเทศบาล        
มีผู้บริหารคือ นายกเทศมนตรีในองค์การบริหารส่วนต าบลมีผู้บริหารคือ นายกองค์การ บริหารส่วนต าบลใน
กรุงเทพมหานครมีผู้บริหารคือ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในเมืองพัทยามีผู้บริหารคือ นายกเมืองพัทยา  
  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท างานภายใต้การตรวจสอบและถ่วงดุลโดย สภาของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สภาท้องถิ่น) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าหน้าที่บริหารงานภายใน
ขอบเขตตามที่กฎหมายก าหนด และรับผิดชอบต่อสภาท้องถิ่นและประชาชนในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  2.11 โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2534 มาตรา 70 ได้แบ่งการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล สุขาภิบาล และราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งได้แก่กรุงเทพมหานคร และเมือง
พัทยา (ชูวงศ ์ฉายะบุตร, 2539) ต่อมาในปี 2537 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาต าบลและ องค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ท าให้มีการปกครองส่วนท้องถิ่นเ พ่ิมขึ้นอีก 1 รูปแบบ คือองค์การบริหารส่วนต าบล 
หลังจากนั้นไดม้ีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลใน พ.ศ. 2542 
  ดังนั้น การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี 4 รูปแบบ คือ 
 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 2. เทศบาล 
 3. การปกครองรูปแบบพิเศษ ได้แก่กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 
 4. องค์การบริหารส่วนต าบล 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ได้ก าหนดโครงสร้าง อ านาจหนาที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบไว้ดังนี้ 
  1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 
2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3 ) พ.ศ. 2546 เป็นองค์กรปกครองส่วนทองถิ้่นที่จัดตั้งขึ้นทุกจังหวัดเพ่ือ  
ท ากิจการส่วนจังหวัดท่ีไม่อยูในอ านาจหน้าที่การบริหารราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีพ้ืนที่รับผิดชอบครอบคลุมเขตจังหวัด 
และเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วยสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งทั้ง
สองส่วนมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 
  ในส่วนอ านาจหน้าที่ด้านการศึกษา พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2546 มาตรา 45 (8) ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ใน
การจัดกิจการใด ๆ อันเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด            
และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมด าเนินการ หรือใช้องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด
จัดท า ทั้งนี้“การจัดการศึกษา” เป็นกิจการหนึ่งที่ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนเห็นสมควรให้ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร่วมด าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท าให้และต่อมามีการ ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยในมาตรา 17 (6) 
ก าหนดให้องค์การบริหารส ่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ในการจัดการศึกษา 
  2. เทศบาล 
  เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546 โดยมาตรา 9 ถึงมาตรา 11 ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
จัดตั้งเทศบาลไว้ดังนี ้
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      2.1) เทศบาลต าบล ได้แก่ ท้องถิ่นที่มีประกาศกระทรวงมหาดไทยในพระราช
กฤษฎีกายก ฐานะขึ้นเป็นเทศบาลต าบล โดยที่กฎหมายไม่ได้กาหนดไว้อย างชัดเจนว่่าการเป็นเทศบาลต าบล
จะต้องมี เงื่อนไขอย่างไร แต่ในทางปฏิบัติกระทรวงมหาดไทยได้ตั้งหลักเกณฑ์การเป็นเทศบาลต าบลว่าพ้ืนที่จะ
จัดตั้งเป็นเทศบาลต าบลจะต้องมีรายได้ไม่ต ่ากว่า 12 ล้านบาท (ไม่รวมเงินอุดหนุน) มีประชากรตั้งแต่ 7,000 
คนข้ึนไป และอยู่กันหนาแน่นไม่ต่ ากว่า 1,500 คน ต่อตารางกิโลเมตร 
      2.2) เทศบาลเมือง ได้แก่ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรือท้องถิ่นชุมนุม
ชนที่มี ประชากรตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป และมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งก าหนดไว้ใน 
พระราชบัญญัติเทศบาล 
      2.3) เทศบาลนคร ได้แก่ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีประชากรตั้งแต่ 50,000 คนข้ึนไป และ
มี รายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่ซึ่งก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล 
  โครงสร้างของเทศบาลแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ สภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีโดยสภา 
เทศบาลมีหน้าที่พิจารณาร่างข้อบัญญัติเทศบาล และก ากับดูแลการบริหารเทศบาลของคณะเทศมนตรีมี 
หน้าที่ควบคุม และรับผิดชอบการบริหารกิจการของเทศบาลตามที่กฎหมายก าหนด โดยมีนายกเทศมนตรีเป็น
หัวหน้า ทั้งนี้ในแต่ละเทศบาลจะมีการแบ่งส่วนราชการแตกต่างกนตามความเหมาะสม 
  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพ้ิมเติมจนถึงฉบับที่่12 พ.ศ. 2546             
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของเทศบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเป็น 2 ประเภท คือ อ านาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายจัดตั้งเทศบาลก าหนด และอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะอ่ืน ๆ ก าหนด ส าหรับอ านาจหน้าที่
ตามที่กฎหมายจัดตั้งเทศบาลกาหนดมี 2 ส่วน คือ หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติทั้งเทศบาลต าบล เทศบาลเมือง และ 
เทศบาลนครจะต้องด าเนินการให้ราษฎรได้รับการศึกษา อบรม และหน้าที่จะเลือกปฏิบัติได้เฉพาะ เทศบาล
เมืองและเทศบาลนคร คือ สามารถจัดตั้งและบ ารุงโรงเรียนอาชีวศึกษาได้จัดให้มีและบ ารุง สถานที่ส าหรับการ
กีฬา และพลศึกษาได้ส่วนอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะอ่ืน ๆ ก าหนดในส่วนของ การศึกษา คือ อ านาจ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 อย่างไรก็
ตาม เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 ซึ่งกาหนดไว้ในมาตรา 16 (9) ให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดการศึกษา เทศบาล
ส่วนใหญ่จึงกาหนดให้มี “กองการศึกษา” เพ่ือรับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับการบริการการศึกษา การบริหาร
วิชาการ และงานโรงเรียน เป็นต้น 
  จากข้อมูลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในปี 2548 (ข้อมูล ณ 8 ก.ย. 48) มีจ านวน
เทศบาล รวมทั้งสิ้น 1,156 แห่ง (รวมเทศบาลที่ยกฐานะมาจากสุขาภิบาล) จ าแนกเป็นเทศบาลนคร 22 แห่ง 
เทศบาลเมือง 113 แห่ง และเทศบาลต าบล 1,021 แห่ง 
  3. การปกครองรูปแบบพิเศษ 
  การปกครองรูปแบบพิเศษมี 2 รูปแบบ ได้แก่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ดังนี้ 
   3.1) กรุงเทพมหานคร จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2515 ตามประการคณะปฏิวัติฉบับ 335 
ลงวันที่ 13 ธนวาคมั 2515 เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ และต่อมาได้ตราพระราชบัญญัติ
ระเบียบ บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ก าหนดให้กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นนครหลวง และให้แบ่งพ้ืนที่การบริหารเป็นเขตและแขวงมีโครงสร้างประกอบด้วย 
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ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 1 คน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 4 คน สภา กรุงเทพมหานครและสภา
เขต 
      3.2) เมืองพัทยา เมืองพัทยาเป็นหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่จัดตั้ง
โดย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 การจัดโครงสร้างภายในของเมื องพัทยาตาม 
พระราชบัญญัติฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ สภาเมืองพัทยาและปลัดเมืองพัทยา 
  สภาเมืองพัทยา เป็นฝ่ายนิติบัญญัติมีสมาชิก 2 ประเภท ประเภทแรกเป็นสมาชิกที่มาจาก
การ เลือกตั้งของประชาชน จ านวน 9 คน ส่วนประเภทที่สองเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากการแต่งตั้งโดย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จ านวน 8 คน สภาเมืองพัทยาท าหน้าที่วางนโยบายและอนุมัติ แผนการ
บริหารเมือง พิจารณาและอนุมัติร่างข้อบัญญัติเมืองต่าง ๆ แต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการสามัญและ วิสามัญ 
รวมทั้งควบคุมการท างานของปลัดเมืองพัทยา ส่วนปลัดเมืองพัทยาจะเป็นฝ่ายบริหารโดยการว่าจ้างของสภา
เมืองพัทยา มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารกิจการเมืองพัทยาให้เป็นไปตามนโยบายของสภา เมืองพัทยา               
ร่างแผน/ข้อบัญญัติงบประมาณและข้อบัญญัติอ่ืน รวบรวมปัญหาในการบริหารราชการเมือง พัทยาพร้อม
ข้อเสนอแนะ และรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีเพ่ือเสนอสภาเมืองพัทยา ฯลฯ 
  ในปีพ.ศ. 2542 ได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาฉบับใหม่ โดย
มีโครงสร้างแบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือ สภาเมืองพัทยา และปลัดเมืองพัทยา 
  เมืองพัทยามีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกบการศึกษาตามพระราชบัญญัติบริหารราชการเมือง 
พัทยา พ.ศ. 2542 มาตรา 62 (14) ซึ่งก าหนดว่าเมืองพัทยามีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายระบุให้เป็น หน้าที่
ของเทศบาล ดังนั้น เมืองพัทยาจึงมีหน้าที่ให้ราษฎรได้รับการศึกษาเช่นเดียวกับเทศบาล คือ มาตรา 50 (6) 
และมาตรา 54 (8) ตามพระราชบัญญัติ เทศบาลและตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน  
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งกาหนดไว้ในมาตรา 16 (9) ให้เมืองพัทยา
มีอ านาจหน้าที่ในการจัดการศึกษา (โกวิทย์พวงงาม, 2544) 
  4. องค์การบริหารส่วนต าบล 
  องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กที่สุดและอยู่ 
ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด จุดมุ่งหมายของการจัดตั้ง อบต. คือ การกระจายอ านาจไปสู่ประชาชนให้ ได้มาก
ที่สุด และสามารถพัฒนา อบต. ไปสู่การปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ 
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล              
ท าหน้าที่พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแบ่ง โครงสร้าง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ สภาองค์การบริหารส่วนต าบล และคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

  2.12 คุณค่าและความส าคัญของการปกครองท้องถิ่น 
  การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความส าคัญอย่างยิ่งทั้งในแง่การพัฒนาชุมชน และการปกครอง
ระบบประชาธิปไตย นอกจากความส าคัญแล้ว การปกครองส่วนท้องถิ่นยังเป็นเร่ืองจ าเป็นเพราะสังคมที่กว้าง
ใหญ่ มีอาณาเขตใหญ่โตย่อมเป็นเร่ืองยากที่จะให้รัฐบาลกลางดูแลได้ทั่วถึง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการ
กระจายอ านาจเพ่ือให้ท้องถิ่นได้ช่วยเหลือตนเอง ความส าคัญและความจ าเป็นของการปกครองส่วนท้องถิ่นจึง
สรุปได้ดังนี้ 
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  ลิขิต ธีรเวคิน (2548 : 335) กล่าวไว้ว่า การปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระ
ของรัฐบาลกลางในแง่ที่ว่า ผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นและผู้น าส่วนท้องถิ่นย่อมจะเข้าใจถึงปัญหาและความต้องการของ
ท้องถิ่นดีกว่าคนต่างถิ่น ดังนั้นการปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีผลส าคัญ คือท าให้ท้องถิ่นรู้จักการแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง โดยรัฐบาลกลางเป็นแต่เพียงหน่วยส่งเสริมด้วยงบประมาณบางส่วน และด้วยความรู้ทางเทคนิค
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาชนบทซึ่งเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลนั้นจ าเป็นจะต้องกระท าควบคู่ไป
กับการปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ธีรวุฒิ โศภิษฐิกุล (2550 : 21) กล่าวไว้ว่า การปกครองท้องถิ่นมีความส าคัญต่อการปกครอง
ประเทศหลายประการ กล่าวคือ 
  1. การปกครองท้องถิ่นจะมีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลส่วนกลาง 
เพราะการปกครองส่วนท้องถิ่นมีองค์กรกระจัดกระจายไปทั่วพ้ืนที่ของประเทศมีความใกล้ชิดกับประชาชนใน
ท้องถิ่นจึงสามารถท าหน้าที่แทนรัฐบาลกลางได้ดี 
  2. การปกครองท้องถิ่นช่วยตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ดีกว่ารัฐบาล
กลาง 
  3. การปกครองท้องถิ่นช่วยให้การเรียนรู้ทางการเมืองแก่ประชาชน ท าให้ประชาชนได้ฝึกฝน
เรียนรู้ สร้างจิตส านึกรวมทั้งวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในระบอบการปกครอง การปกครองท้องถิ่นจึงเป็น
รากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
  4. การปกครองท้องถิ่นช่วยเป็นแหล่งฝึก และสร้างผู้น าทางการเมือง การปกครองท้องถิ่น
เปิดโอกาสให้นักการเมืองได้ฝึกทักษะในการบริหารและการด าเนินกิจกรรมของท้องถิ่นก่อนจะไปท าหน้าที่ใน
ระดับชาติ ดังจะเห็นได้จากการที่นักการเมืองท้องถิ่นจ านวนมากพัฒนาตนเองไปเป็นนักการเมืองระดับชาติ 
  5. การปกครองท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาท้องถิ่นชนบทเพ่ือการพึ่งพา
ตนเองแทนที่จะคอยพึ่งพิงการช่วยเหลือจากส่วนกลาง 
  จากแนวความคิดในการปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางการปกครองของ
รัฐบาลในอันที่จะรักษาความมั่นคงและความผาสุขของประชาชน ยึดหลักการกระจายอ านาจปกครอง และ
เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง ความส าคัญของ
การปกครองทอ้งถิ่นสามารถสรุปได้ดังนี้ 
  1. การปกครองท้องถิ่น คือ รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะการ
ปกครองท้องถิ่นจะเป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน ให้ประชาชนรู้สึกว่าตนมีความ
เกี่ยวพันมีส่วนได้ส่วนเสียในการปกครอง การบริหารท้องถิ่น เกิดความรับผิดชอบ และหวงแหนต่อประโยชน์
อันพึงมีต่อท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัยอันจะน ามาซึ่งความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบการปกครองประชาธิปไตยใน
ที่สุด 
  2. การปกครองท้องถิ่นท าให้ประชาชนรู้จักท้องถิ่นการปกครองตนเอง (Self Government) 
หัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประการหนึ่งก็คือ การปกครองตนเองมิใช่เป็นการปกครองอันเกิด
จากค าสั่งเบื้องบน โดยเป็นการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นนอกจากจะได้รับ
เลือกตั้งมาเพ่ือรับผิดชอบบริหารท้องถิ่นโดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่น
จะต้องฟังเสียงประชาชนด้วยวิถีทางประชาธิปไตยประชาชนออกเสียงประชามติ (Reference) ให้ประชาชนมี
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อ านาจถอดถอน (Recall) ซึ่งจะท าให้ประชาชนเกิดความส านึกในความส าคัญของตนเองต่อท้องถิ่น และมีส่วน
รับรู้ถึงปัญหาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่นของตน 
  3. การปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ซึ่งเป็นหลักส าคัญของการกระจาย
อ านาจ เนื่องจากภารกิจของรัฐบาลมีอยู่อย่างกว้างขวาง นับวันจะขยายเพ่ิมขึ้น ขณะที่แต่ละท้องถิ่นย่อมมี
ปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกัน ประชาชนจึงเป็นผู้มีความเหมาะสมที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น
นั้นมากที่สุด และกิจการบางอย่างเป็นเร่ืองเฉพาะท้องถิ่น ไม่เกี่ยวกับท้องถิ่นอ่ืน ๆ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
ประเทศโดยส่วนรวม จึงเป็นการสมควรที่จะให้ประชาชนท้องถิ่นด าเนินการดังกล่าวเอง ทั้งนี้การแบ่งเบาภาระ
ดังกล่าวท าให้รัฐบาลมีเวลาที่จะด าเนินการในเร่ืองที่ส าคัญ ๆ หรือกิจการใหญ่ ๆ ระดับชาติอันเป็นประโยชน์
ต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม และมีความคล่องตัวในการด าเนินงานของรัฐบาลจะมีมากขึ้น 
  4. การปกครองท้องถิ่นสามารถสนองตอบความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้าหมายและมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากท้องถิ่นมีความแตกต่างกันไม่ว่าทางสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร ประชาชน ความ
ต้องการ และปัญหาย่อมต่างกันออกไป ผู้ที่ให้บริการหรือแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดและสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนได้เป็นอย่างดีก็คือ หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นเอง 
  5. การปกครองท้องถิ่นจะเป็นแหล่งสร้างผู้น าทางการเมืองและการบริหารของประเทศใน
อนาคต ผู้น าหน่วยการปกครองท้องถิ่นย่อมเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมือง การเลือกตั้ง การสนับสนุนจาก
ประชาชนในท้องถิ่นย่อมเป็นพ้ืนฐานที่ดีต่ออนาคตทางการเมืองของตน และยังฝึกฝนทักษะทางการบริหารงาน
ในท้องถิ่นอีกด้วย 
  6. การปกครองท้องถิ่นโดยยึดหลักการกระจายอ านาจ ท าให้เกิดการพัฒนาชนบทแบบ
พ่ึงตนเองทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
  โดยสรุป ความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถแบ่งออกเป็นสองด้วย คือ ด้าน
การเมืองการปกครอง และการบริหาร กล่าวคือในด้านการเมืองการปกครองนั้นเป็นการปูพ้ืนฐานการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยและเรียนรู้การปกครองตนเอง ส่วนด้านการบริหารนั้น เป็นการแบ่งเบาภาระรัฐบาลและ
ประชาชนในท้องถิ่นได้หาทางสนองแก้ปัญหาด้วยตนเอง ด้วยกลไกการบริหารต่าง ๆ ทั้งในแง่ของการ
บริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการจัดการ เป็นต้น 

  คุณค่าและความส าคัญของการปกครองท้องถิ่น มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
  1. การปกครองท้องถิ่นช่วยสนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของชุมชนภายในท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยทางการปกครองจ านวนเล็ก ๆ ที่มีมากมายกระจายอยู่ทั่วประเทศ โดย
พ้ืนที่เหล่านั้นย่อมมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะทางกายภาพ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น
นั้น ๆ ท าให้การบริหารและการปกครองที่มีลักษณะของการรวมศูนย์อ านาจอยู่ที่รัฐบาล เพียงแห่งเดียว ไม่
สามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนนั้น ๆ จึงจ าเป็นต้องกระจาย
ระบบงานให้มีลักษณะคล่องตัวและปรับตัวให้ยืดหยุ่น นั่นก็คือ การสร้างหน่วยการปกครองที่เรียกว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้มาจัดท าบริการและแก้ปัญหาของประชาชนในท้อง ถิ่น และยังจะเป็นการสร้าง
เสริมความเข้มแข็งให้กับหลักความรับผิดชอบตามระบอบ ประชาธิปไตย (Democratic Accountability) 
  2. การปกครองท้องถิ่นเป็นโรงเรียนประชาธิปไตยในระดับรากหญ้า ระบบการปกครอง
ท้องถิ่นจะต้องมีการเลือกตั้ง มีระบบพรรคการเมืองระดับท้องถิ่น มีการต่อสู้และการแข่งขันในทางการเมือง 
ตามวิถีทางและตามกติกา ในที่สุดก็จะท าให้ประชาชนเข้าใจถึงระบบการปกครองตนเอง เข้าใจถึงบทบาท
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หน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่อยู่ภายใต้โครงสร้างทางการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร และที่
ส าคัญคือการเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชน และในที่สุดจะท าให้เกิดการพัฒนาทางการเมืองได้ และ
การที่ปกครองท้องถิ่นช่วยสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในทางการเมือง ถือได้ว่าเป็นสถาบันฝึกสอน
ประชาธิปไตยให้ประชาชน 
  3. สร้างการมีส่วนร่วม (Participation) การมีอยู่ของรัฐบาลในระดับท้องถิ่น หรือในระดับ
ภูมิภาค ย่อมเอ้ือต่อประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองได้มากกว่า เป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับชุมชนของ ตน และการเข้ามาบริหารกิจการสาธารณะต่าง 
ๆ ภายในชุมชนด้วยตัวเอง จะเป็นผลให้ประชาชนเหล่านี้ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในทางการเมืองการ 
ปกครองตามหลักการปกครองตนเอง และน าไปสู่การเติบโตของความเป็นพลเมืองในหมู่ประชาชน 
  4. สร้างความชอบธรรม (Legitimacy) ความห่างไกลทั้งในทางภูมิศาสตร์และในทางการเมือง 
ย่อมท าให้การตัดสินใจโดยสถาบันทางการเมืองที่ห่างไกลออกไปจากชุมชนท้องถิ่น อาจจะไม่ได้รับการยอมรับ 
ในทางตรงกันข้ามหากการตัดสินใจกระท าในระดับชุมชนท้องถิ่น มีแนวโน้มที่จะได้รับการยอมรับและเป็นการ
สมเหตุสมผลมากกว่า ท าให้การตัดสินใจในทางการเมืองการปกครองนั้นมีความชอบธรรม 
  5. ด ารงหลักเสรีภาพ (Liberty) หากอ านาจทางการเมืองการปกครองถูกรวบอยู่ที่ศูนย์กลาง
มากเกินไป เป็นไปได้ที่จะเกิดการใช้อ านาจในทางที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคล และสร้างความ
เสียหายให้กับสังคมโดยรวมได้ง่าย ในทางตรงข้าม การกระจายอ านาจจึงเป็นมรรควิธีหนึ่งในการปกป้อง
เสรีภาพของปัจเจกบุคคล โดยการท าให้อ านาจมีการกระจัดกระจายออกไป อันจะน าไปสู่การสร้างโครงข่าย
ของการตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจซึ่งกันและกัน (Checks and Balances) ระหว่างศูนย์กลางกับพ้ืนที่นอก
ศูนย์กลาง  
 3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
  3.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
  Good (1973) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ คุณภาพ หรือระดับความพึงพอใจ ซ่ึง
เป็นผลมาจาก ความสนใจต่าง ๆ และทัศนคติที่บุคคลนั้นมีต่อสิ่งนั้น  
  Oliver (1997) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ คือการตอบสนองที่แสดงถึง ความรู้ปะ
สงค์ของลูกค้าเป็นวิจารณญาณของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการ ความพึงพอใจมีมุมมองที่แตกต่างกันแล้วแต่
มุมมองของแต่ละคน  
  Quirk (1987) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้ที่มีความสุขหรือความพอใจเมื่อได้รับ 
ความส าเร็จ หรือได้รับสิ่งที่ต้องการ  
  Hornby (2000) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกที่ดีเมื่อประสบความส าเร็จ หรือ
ได้รับสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นเป็นความรู้สึกท่ีพอใจ  
  ราณี เชาวนปรีชาศ์ (2538 : อ้างถึงใน วฤทธ์ิ สารฤทธิคาม, 2548 : 31) กล่าวว่าความพึง
พอใจ หมายถึงความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องความรู้สึกพึง
พอใจจะเกิดเมื่อความต้องการของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องความรู้สึกพึงพอใจจะ
เกิดขึ้นเมื่อความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนองหรือ บรรลุตามจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง ความรู้สึก
ดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้น หากความต้องการหรือ จุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง ความพึงพอใจ
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ต่อการใช้บริการจึงเป็นความรู้สึกของผู้ที่มารับบริการมีต่อสถานบริการตามประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าไป
ติดต่อขอรับบริการในสถานบริการ นั้น ๆ  
  วฤทธ์ิ สารฤทธิคาม (2548 : 32 อ้างถึงใน รัตนศักดิ์ ยี่สารพัฒน์ , 2551 : 6) ได้ให้ความ
หมายความพึงพอใจว่า เป็นปฏิกิริยาด้านความรู้สึกต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นที่แสดงผลออกมาในลักษณะของ
ผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการประเมิน โดยแบ่งออกถึงทิศทางของผลการประเมินว่าเป็นไปในลักษณะทิศ
ทางบวกหรือทิศทางลบหรือไม่มีปฏิกิริยา 
  วัลภา ชายหาด (2532 อ้างถึงใน ประชากร พัฒนกุล และคณะ, 2550 : 22) ได้ให้ความหมาย 
ความพึงพอใจของประชากรที่มีต่อการบริการสาธารณะว่า หมายถึง ระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ต่อการได้รับบริการในลักษณะของ 
  1. การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
  2. การให้บริการอย่างรวดเร็วและทันเวลา 
  3. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
  4. การให้บริการอย่างก้าวหน้า 
  สรุปความพึงพอใจ คือ การท าให้ความรู้สึกของบุคคลที่ได้รับบริการในสิ่งที่ดีเป็นที่พอใจ
ประทับใจ ตามที่ผู้รับบริการตั้งใจไว้หรือมากกว่าที่คิดไว้ การจะท าให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจได้หน่วยให้บริการ
ต้องวางระบบโครงสร้างที่ดี สอดคล้อง สัมพันธ์กันทุกฝ่าย เช่น ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่ทันสมัย ด้านบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถเข้าใจในหมีหน้าที่และต้องมีใจรักในการให้บริการ ด้านสถานที่สะอาดพ้ืนที่เหมาะสม
กับการให้บริการ มีความเชื่อมั่นและมั่นใจเมื่อมารับบริการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งจาก
องค์ประกอบอีกหลาย ๆ ด้านที่จะน าไปสู่จุดสูงสุดในเร่ืองความพึงพอใจ 
 

 3.2 ทฤษฎีความพึงพอใจ 
  Shelli (1995 : อ้างถึงใน ปราการ กองแก้ว, 2546 : 17) ได้ศึกษาแนวคิด เกี่ยวกับความพึง
พอใจ สรุปได้ว่าเป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึกในทางบวก  และความรู้สึกในทางลบ 
ความรู้สึกในทางบวกเป็นความรู้สึกที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วท าให้ความรู้สึกที่มีระบบย้อนกลับ และความสุขนี้สามารถ
ท าให้เกิดความสุขหรือความรู้สึกทางบวกเพ่ิมขึ้นได้อีก ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความสุขเป็นความรู้สึกที่สลับซับซ้อน 
และความสุขนี้จะมีผลต่อบุคคลมากกว่า ความรู้สึกในทางบวกอ่ืน ๆ ความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวกและ
ความสุขมีความสัมพันธ์กัน อย่างสลับซับซ้อนและระบบความสัมพันธ์ของความรู้สึกทั้งสามนี้เรียกว่าระบบ
ความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อระบบความพึงพอใจมีความรู้สึกทางบวกมากกว่าความรู้สึก           
ทางลบ 
  ทฤษฎีความต้องการตามล าดับขั้นของมาสโลว์ (Maslow, 1970 อ้างถึงใน รังสรรค์ ฤทธ์ิผาด, 
2550 : 23)  
  มาสโลว์ (Maslow) ได้เรียงล าดับสิ่งจูงใจ หรือความต้องการของมนุษย์ไว้ 5 ระดับ โดย
เรียงล าดับขั้นของความต้องการไว้ตามความส าคัญ ดังนี้  
  1. ความต้องการพ้ืนฐานทางสรีระ  
  2. ความต้องการความปลอดภัยรอดพ้นอันตรายและมั่นคง  
  3. ความต้องการความรัก ความเมตตา ความอบอุ่น การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  
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  4. ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง การยกย่อง และความเคารพตัวเอง  
  5. ความต้องการความส าเร็จด้วยตนเอง 
  หลุย จ าปาเทศ(2533, หน้า8) อธิบายว่าความพึงพอใจ หมายถึงความต้องการให้บรรลุ
เป้าหมาย สังเกต ได้จากสายตา ค าพูด และการแสดงออก 
  Vroom (1990 อ้างใน วรวิทย์ หงวนศิริ, 2540 : 3) กล่าวว่า ทัศนคติ และความพึงพอใจใน
สิ่งหนึ่งสามารถใช้แทนกันได้ เพราะทั้งสองค านี้จะ หมายถึงผลที่ได้รับจากการที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งนั้น 
ทัศนคติด้านบวกจะแสดงให้เห็นสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้น และทัศนคติด้านลบจะแสดงให้เห็นสภาพความ
ไม่พึงพอใจนั้น  
  Davis (1967 : 61) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับบุคคลเมื่อ  ความต้องการ
พ้ืนฐานทั้งร่างกายและจิตใจได้รับการตอบสนอง พฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษย์เป็นความ
พยายามที่จะขจัดความตึงเครียดหรือความกระวนกระวายหรือสภาวะไม่สมดุลในร่างกายเมื่อสามารถขจัดสิ่ง
ต่าง ๆ ดังกล่าวออกไปได้ มนุษย์ย่อมจะได้รับความพึงพอใจในสิ่งที่ต้องการ  
  Aday & Anderson (1975 : 4) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็น ความรู้สึกความนึกคิดเห็นที่
เกี่ยวข้องกับทัศนคติของคนที่เกิดจากประสบการณ์ที่ผู้รับบริการเข้าไปในสถานที่   ที่ให้บริการนั้น และ
ประสบการณ์เป็นไปตามความคาดหวังของผู้รับบริการ และความพึงพอใจมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยที่
แตกต่างกัน  
  ศิริพงศ์ พฤทธิพันธ์ุ และ พยัต วุฒิรงค์ (2547 : 57 -58) สรุปประเด็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ดังนี้  
  1. ความพึงพอใจเป็นการเปรียบเทียบความรู้สึกกับความคาดหวัง  
  2. ความพึงพอใจเป็นการเปรียบเทียบความรู้สึกกับสิ่งเร้า  
  3. ความพึงพอใจเป็นการเปรียบเทียบความรู้สึกหรือทัศนคติกับสิ่งที่ได้รับ  
  4. ความพึงพอใจเป็นการเปรียบเทียบประสบการณ์กับการคาดหวัง 
  จากแนวคิดของนักวิชาการข้างต้น สรุปว่าความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ คือความรู้สึกอารมณ์ 
ที่มีความสุข ความยินดีทางจิตใจที่เกิดขึ้นเป็นผู้รับบริการ ซึ่งความรู้สึกดังกล่าวเกิดจากการที่ผู้รับบริการได้รับ
การตอบสนองความต้องการเป็นผู้ตอบสนองเองหรือผู้อ่ืนตอบสนองให้ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นระดับใด ขึ้นอยู่
กับปริมาณการรับสนองความต้องการที่เกิดขึ้นได้ครบถ้วนเพียงใด เช่น ความพึงพอใจของผู้บริโภคขึ้นอยู่กับ
คุณภาพของสินค้าและบริการ 
 

 3.3 ปัจจัยที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในการบริการ  
 ปัจจัยที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในการบริการ สรุปได้ดังนี้ (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2556)  
   1. ความพึงพอใจของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะท างานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
ได ้จะต้องมีปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้  
   -ความมั่นคงปลอดภัย เป็นความมั่นคงในการท างานท าให้มีความรู้สึกน่าเชื่อถือ                
สร้างความม่ันใจ และเกิดความพึงพอใจในการท างานได้  
   - โอกาสความก้าวหน้าในการท างาน ความต้องการเช่นนี้จะลดลงเมื่อมีอายุมากขึ้น  
   - ค่าจ้างหรือรายได้และโอกาสก้าวหน้ามักมีความสัมพันธ์กับเร่ืองเงิน  
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   - สภาพการท างาน การควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชาเป็นส่วนส าคัญท าให้เกิดความ
พึงพอใจและไม่พอใจต่อการท างาน  
   - ลักษณะที่แท้จริงของงานที่ท า ถ้าตรงกับความรู้ความสามารถของผู้ให้บริการก็จะ
เกิดความพึงพอใจ  
   - ผลประโยชน์ตอบแทน เช่น โบนัส เงินบ าเหน็จบ านาญ วันหยุด เป็นต้น  
   - ลักษณะทางสังคมการยอมรับของสังคมในงานที่ท า  
   - ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น อายุ ระยะเวลาการท างาน ทัศนคติ การศึกษา เป็นต้น  
   - ค าชมเชยที่มีต่อการให้บริการ  
  2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงานนั้นควรจะ
พิจารณาจากสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้  
   - ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น อายุ ทัศนคติในการรับบริการ ระดับการศึกษา อาชีพ                    
เป็นต้น  
   - ความรวดเร็วในการบริการมีความส าคัญอย่างมากในการท าให้เกิดความพึงพอใจ  
   - การประชาสัมพันธ์ในการบริการ เพ่ือให้ทราบถึงขั้นตอนต่าง ๆ ของการบริการ 
และ ชี้แจงผลการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดทัศนคติท่ีดีต่อผู้มารับบริการ  
   - ระบบการท างานต้องมีกฎระเบียบและขั้นตอนที่ชัดเจน สม่ าเสมอในการให้บริการ 
ซึ่งผู้รับบริการจะมีเหตุผลต่อการบริการนั้น  
   - ความยุติธรรมเสมอภาคในการบริการ ผู้รับบริการชอบให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเท่า
เทียมมิใช่เลือกปฏิบัติ  
   - การปฏิสัมพันธ์กับผู้ ใ ห้บริการ การพูดจาที่ดีการแนะน าในการบริกา รมี
ความสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีของผู้รับบริการ  
   - คุณภาพของการให้บริการนั้นต้องมีความถูกต้อง และน่าเชื่อถือของข้อมูลส าหรับ 
ให้บริการซึ่งส่งผลให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจมากข้ึน  
 
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดเชียงราย 
 ผจงจิตต์ พูลศิลป์ (2551) ศึกษาการใช้บริการและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหาร
จัดการเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ผลการศึกษาพบว่าประชาชนมีความพึง พอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทองโดย รวมอยู่ในระดับปาน
กลาง มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการเทศบาลต าบล ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการน า/    
จูงใจ และด้านการควบคุมโดยรวมเห็นด้วยต่อการบริหารจัดการอยู่ใน ระดับมาก ระดับความคิดเห็นของต่อ
การบริหารจัดการเทศบาลต าบล มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ  ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการ ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ และมีความสัมพันธ์ทางลบในด้านอ่ืน ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  
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 วิรัช พงศ์นภารักษ์ (2551) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านักงาน
สรรพสามิต พ้ืนที่สาขาเมืองอุตรดิตถ์ ผลการศึกษา พบว่าความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
ส านักงานสรรพสามิต พ้ืนที่สาขาเมืองอุตรดิตถ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยด้าน เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเป็น
ล าดับแรก รองลงมาคือด้านอาคารสถานที่ และด้านกระบวนการให้บริการ  ตามล าดับ ผลการเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี อายุ ระดับการศึกษา เวลาที่ใช้  บริการ ระยะทางของผู้มารับบริการ และ
ความถ่ีของการมารับบริการไม่แตกต่างกัน  
 วุฒิไกร ดวงพิกุล (2551) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้านการพัฒนาคนและสังคมมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากด้านเศรษฐกิจและอาชีพ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ด้านสาธารณสุข 
ด้านแหล่งน้่า ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการเมือง และการบริหารจัดการ ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย  
 เจนจิรา ปักษา (2552) ศึกษาความพึงพอใจในการอ านวยความสะดวกและ การให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผลการศึกษา พบว่าความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้
บริการองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าประชาชนที่มาใช้บริการ องค์การบริหารส่วนต าบล มีความพึงพอใจด้านสถานที่มากที่สุด 
รองลงมาด้านการบริการ ด้านเวลา และด้านการประชาสัมพันธ์ เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจโดยรวม        
ในด้านสถานที่ ด้านการบริการ ด้านเวลา ด้านการประชาสัมพันธ์ในการอ านวยความสะดวกและการให้บริการ
ประชาชนแต่ละ องค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่อ าเภอเมือง ได้ผลว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05  
 วิภาวรรณ ทองชัยวัฒน์ (2552) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการ ให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อการ ให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองปูน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลการศึกษา พบว่าระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยรวมอยู่ใน ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับ
จากคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ด้านสังคม สงเคราะห์ และล าดับสุดท้าย ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ปัจจัยที่
มีผลต่อความพึงพอใจของ ประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยรวมมีความพึงพอใจไม่
แตกต่างกันปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล ด้าน
เพศ อายุ รายได้ สถานภาพสมรส การด ารงต าแหน่งทางสังคมในอดีตหรือปัจจุบันและความรู้ความเข้าใจ  มี
ความพึงพอใจไม่แตกต่างกันปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบล ด้านการศึกษา อาชีพ การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม การรับรู้ข้อมูล  ข่าวสารต่างกัน จะมีความพึง
พอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ส่วนปัญหาอุปสรรคต่อการให้บริการขององค์การ บริหารส่วนต าบล พบว่า ประชาชนประมาณหนึ่ง
ในสามไม่พอใจในการเก็บภาษีรายได้ที่ซับซ้อน รองลงมาขั้นตอนการติดต่อที่ยุ่งยากซับซ้อนเกิดความล่าช้าใน
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การติดต่องานแก่ผู้มารับริการควร ให้บริการกับผู้มารับบริการอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ควรมีการจัดระบบ
การให้บริการโดยแยกการ ติดต่องานออกเป็นประเภทหรือฝ่ายให้เห็นชัดเจนให้ผู้มาใช้บริการทราบถึงระบบ
การให้บริการงาน ด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจนและสม่ าเเสมอ  
 นรินทร์ คลังผา (2552) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตอ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี ผลการศึกษา พบว่าความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรีจ านวน 4 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับจากคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความเชื่อถือ ด้านความสามารถ ด้านความเต็มใจ 
และล าดับสุดท้าย ด้านความรวดเร็ว การเปรียบเทียบความพึง  พอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี เมื่อจ าแนกตามอาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ระดับการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อจ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส และประเภทของงานบริการที่ใช้ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 จตุรงค์ พานิชชานุรักษ์ (2556) ศึกษาความต้องการและมาตรการของประชาชน ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนคลอง
นารายณ์มีความต้องการมาในภาพรวม เมื่อ เปรียบเทียบความต้องการของประชาชน พบว่า มีความแตกต่าวง
จ าแนกตามอายุที่ต่างกัน ในระดับ นัยที่ส าคัญที่ .05 และมาตรการการจัดบริการสาธารณะที่ประชาชนให้
ความส าคัญ 3 อันดับแรก ได้แก่ การอบรมอัธยาศัยของพนักงาน การจัดท าตู้รับความคิดเห็นและการจัดท า
ป้ายหรือบอร์ด ประชาสัมพันธ์ แต่เมื่อพิจารณาในรายด้าน 

เอมอร พงษ์เกิดลาภ และสมาน กลิ่นเกสร (2558) ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะเรียน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผลการวิจัยพบว่า 
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเรียน อ า เภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง จากผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ การศึกษาและรายได้ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนสถานภาพ และอาชีพมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเรียนไม่แตกแตกต่าง 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (2559) ได้ศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
ในงานบริการ 4 งาน คือ 1) งานบริการกองคลัง 2) งานบริการกองช่าง 3) งานบริการกองสวัสดิการสังคม และ 
4) งานบริการ ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น โดยศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริการของแต่ละงานใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 2) ด้านช่องทางการ
ให้บริการ 3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ 4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผลการวิจัยพบว่า 1. ภาพรวมของ
งานที่ให้บริการทั้ง 4 งาน พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.68 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือ
คิดเป็นร้อยละ 93.60 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 2. งานบริการกองคลัง พบว่า รับบริการมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.69 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.80 ซึ่งเป็นความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด 3. งานบริการกองช่าง พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.71 จากคะแนนเต็ม 
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5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.20 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 4. งานบริการกองสวัสดิการสังคม 
พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.67 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.40 ซึ่ง
เป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 5. งานบริการส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น พบว่า 
ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.67 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.40 ซึ่งเป็นความ
พึงพอใจในระดับมากที่สุด    
 อัญชลี ดุสิตสุทธิรัตน์, ธรรมรัตน์ ศัลยวุฒ และสุวิมล นภาผ่องกุล (2559) ได้ศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโปรง อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโปรง อ าเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งภาพรวมและรายด้าน พบว่าในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโปรง คิดเป็นร้อยละ  96.89 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  
ด้านขั้นตอนการให้บริการประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 98.13 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการคิดเป็นร้อยละ 98.59 ด้านช่องทางในการให้บริการ
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 90.92 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 97.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายหมู่บ้าน พบว่า ประชาชนในหมู่ที่ 3  
และหมู่ที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโปรง อยู่ในระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ย 3.69 และ 3.59 ตามล าดับ ส่วนประชาชนในหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโปรง อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.49 และ 3.39 ตามล าดับ 
 อานีซะ เละเลียมซา (2559) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าสาป อ าเภอเมือง จงหวัดยะลา ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าสาป อ าเภอเมืองจังหวัดยะลา โดยรวมอย่ในระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค
รองลงมาคือ ด้านการให้บริการที่ตรงเวลาและด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยในด้านการให้บริการอย่าง
เสมอภาค ประชาชนมีความพึงพอใจในเร่ืองเจ้าหน้าที่บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส ในด้านการให้บริการที่
ตรงเวลา ประชาชนมีความพึงพอใจในเร่ืองมีความรวดเร็วในการให้บริการอย่างถูกต้อง และในด้านการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีความพึงพอใจในเร่ืองเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความถูกต้องและแม่นย า 

บรรเทา ไชยโคตร (2559) ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ  ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธ์ุ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน เรียงจากด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจและสังคม,ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน,ด้านการเมืองและการบริหารและ
ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 2) ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มีเพศอายุ และ
ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 
อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ เรียงตามความถี่สูงไปหา
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ต่ าสามอันดับแรก ได้แก่ ควรส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการต่างๆ ควรมีการ
อบรมและให้ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน และควรมีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ 
 วัชรินทร์ สุทธิศัย, รัชนิดา ไสยรส และสมเกียรติ เกียรติเจริญ (2560) ได้ศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า 1) ความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององคการบริหารส่วนจงหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 88.15 2) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จ าแนกตามเพศ อายุระดับการศึกษา และอาชีพ
แตกต่างกัน พบว่า งานด้านสาธารณสุข ไม่แตกต่างกันทุกด้าน งานด้านการศึกษา ระดับการศึกษาที่  
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจแตกต่างกัน งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม อายุและระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจแตกต่างกัน งานด้านเทศกิจและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อายุและระดับ
การศึกษามีความพึงพอใจแตกต่างกัน 
 รัชนิกร วรรณสถิตย์, วาสนา กวีนัฏธยานนท์ และพูลทรัพย์ หวังดี (2560) การส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนต าบลหัวดอน อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี การด าเนินการใน
การศึกษาคร้ังนี้ได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากผู้ใช้บริการ โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลหัวดอนรวมใจบริการ
ประชาชน ประจ าปีงบประมาณ 2560 ซึ่งประกอบด้วย 4 ภารกิจคือ ภารกิจที่ 1 การให้บริการของงานด้าน
โยธา และการขออนุญ าตปลูกสิ่งก่อสร้าง ภารกิจที่ 2 การให้บริการของงานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย ภารกิจที่ 3 การให้บริการของงานด้านรายได้หรือภาษีและภารกิจที่ 4 การให้บริการของงานด้าน
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผลการวิจัยพบว่า การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวดอน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ทั้ง 4 ภารกิจ เมื่อพิจารณารายด้านในแต่ละภารกิจ พบว่า การให้บริการของงาน
ด้านโยธา และการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ได้รับความพึงพอใจในภาพรวม ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
รายด้านได้รับผลความพึงพอใจจากการให้บริการตามล าดับ ดังนี้ 1.1 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ในระดับมาก
ที่สุด 1.2 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการในระดับมากท่ีสุด 1.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในระดับมาก
ที่สุด 1.4 ด้านช่องทางการให้บริการ ในระดับมากที่สุด  

อัญชลี ดุสิตสุทธิรัตน์, ธรรมรัตน์ ศัลยวุฒิ,สุวิมล นภาผ่องกุล (2559) ได้ศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโปรงอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  ผล
การศึกษา พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโปรง อ าเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งภาพรวมและรายด้าน พบว่าในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโปรง คิดเป็นร้อยละ96.89 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า                  
ด้านขั้นตอนการให้บริการประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 98.13 ด้านเจ้าหน้าที่               
ผู้ให้บริการประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการคิดเป็นร้อยละ 98.59 ด้านช่องทางในการให้บริการ
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 90.92 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 97.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายหมู่บ้าน พบว่า ประชาชนในหมู่ที่ 3 และ
หมู่ที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโปรง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
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3.69 และ 3.59 ตามล าดับ ส่วนประชาชนในหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางโปรง อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.49 และ 3.39 ตามล าดับ 

ชัดชัย รัตนะพันธ์ และคณะ (2561) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการของ เทศบาลต าบลแร่ อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนครจากผลวิจัย พบว่าประชาชนมีระดับความพึง
พอใจในการบริหารโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ งานบริการด้านการศึกษา งานบริการด้านการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร งานบริการด้านพัฒนา ชุมชนและสวัสดิการชุมชน และงานบริการด้านสาธารณสุข นั่น
เป็นเพราะว่าในแต่ละส่วนงานมี กระบวนการขั้นตอนในการให้บริการกับประชาชนอย่างถูกต้อง ไม่ยุ่งยาก 
เข้าใจได้ง่าย มี แบบฟอร์มที่ชัดเจน ครบถ้วนสมบูรณ์ มีความรวดเร็วในการให้บริการ มีความน่าเชื่อถือ
เหมาะสม ครบถ้วน มีการวางแผนงาน นโยบายที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างแท้จริง ในส่วนของช่องทาง
การให้บริการนั้นถือได้ว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งที่ช่วยให้ผู้บริการมีความพึงพอใจในระดับมาก เป็นเพราะ
หน่วยงานมีความรวดเร็วในการให้บริการเคลื่อนที่แต่ละคร้ัง มีความหลากหลายในช่องทางการให้บริการและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างทั่วถึง ชัดเจน เข้าใจได้ถูกต้อง มีความ
พร้อมในการให้บริการทุกช่องทาง และมีการประสานงานกับชุมชนได้เป็นอย่างดีท า ให้เข้าถึงง่ายและสะดวก
รวดเร็ว ในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ซึ่งเปรียบเสมือนผู้ที่คอยอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้กับประชาชน 
ต้องคอยดูแลและให้บริการกับประชาชนเป็นหลัก 

 
 



บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
   การวิจัย เร่ือง ความพึงพอใจของเป็นประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ 2564 ซึ่งงานวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 
รูปแบบกำรวิจัย 
  การศึกษาวิจัยนี้ เน้นการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล    
 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชำกร 
           ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาขอรับหรือใช้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2564 
  กลุ่มตัวอย่ำง 
   กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ได้แก่ ประชาชนผู้รับบริการโดยสุ่มข้ึนมาประเมิน โดย
ที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้รับบริการและหรือผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการ
ให้บริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นแบบบังเอิญ 
จ านวน 100 คน 
  ตัวแปร 
            1. ตัวแปรอิสระ คือ การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย ดังนี้ 
   1) ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ 
   2) ประชาชน 
   3) หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
   2. ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย จ านวน 4 ส่วนงาน คือ        
    1) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  
   2) งานด้านเทศกิจหรือป้องกันสาธารณภัย 
            3) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
    9) งานด้านสาธารณสุข 
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   โดยประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2564 ใน 4 ด้าน คือ 

1)  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
    2)  ด้านช่องทางการให้บริการ 

3)  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
4)  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 
กำรสร้ำงเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล   
 1. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

  เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) เกี่ยวกับความพึง
พอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยมีขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือดังนี้ 
   1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจที่มีต่อการ
ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือเป็นข้อมูลในการก าหนดประเด็น
หลักในการสร้างเคร่ืองมือ 

2. แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง จังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ 2564 
โดยแบ่งเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
    ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของผู้มาขอรับบริการในองค์การ
บริหารส่วนต าบลสันกลาง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นแบบตรวจค าตอบ (Checklist) มีจ านวน 3 ข้อ คือ จ านวน
คร้ังที่มาติดต่อ ช่วงเวลาที่มาขอรับบริการ และส่วนงานที่ท่านมาติดต่อขอรับบริการกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นการก าหนดช่วงความ    
พึงพอใจเป็นค่าร้อยละ โดยมี 10 ระดับวัด เพ่ือประเมินความพึงพอใจของการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในการให้บริการของงานซึ่งแต่ละงานจะต้องประเมินความ    
พึงพอใจในการให้บริการ ในองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ  

1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
2) ด้านช่องทางการให้บริการ 
3) ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ 
4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

   ส าหรับการก าหนดช่วงความพึงพอใจเป็นค่าร้อยละ โดยมีการแบ่งช่วงค่าคะแนนและค่าร้อย
ละออกเป็น 10 ระดับวัด ดังนี้ 
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เกณฑ์กำรแปลควำมหมำยคะแนนเฉลี่ยร้อยควำมพึงพอใจ 
 

คะแนนที่ได้จำกกำรส ำรวจ เกณ์คะแนนประเมิน 
คะแนนเฉลี่ย ร้อยละควำมพึงพอใจ ร้อยละควำมพึงพอใจ เกณฑ์ให้คะแนน 
9.00-10.00 96-100 มากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป 10 
8.00-8.99 91-95 ไม่เกินร้อยละ 95 9 
7.00-7.99 86-90 ไม่เกินร้อยละ 90 8 
6.00-6.99 81-85 ไม่เกินร้อยละ 85 7 
5.00-5.99 76-80 ไม่เกินร้อยละ 80 6 
4.00-4.99 71-75 ไม่เกินร้อยละ 75 5 
3.00-3.99 66-70 ไม่เกินร้อยละ 70 4 
2.00-2.99 61-65 ไม่เกินร้อยละ 65 3 
1.00-1.99 56-60 ไม่เกินร้อยละ 60 2 
0.01-0.99 51-55 ไม่เกินร้อยละ 55 1 

0.00 50 น้อยกว่าร้อยละ 50 0 
 

   ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาข้อจ ากัดในการให้บริการแก่ประชาชน 
และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาข้อจ ากัดของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอ
พาน  จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นแบบปลายเปิด (Open-ended) 

2. น าเคร่ืองมือที่ปรับปรุงแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน มาตรวจสอบความถูกต้อง
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้เคร่ืองมือมีคุณภาพสมบูรณ์ขึ้น 

4. น าเคร่ืองมือที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ประชาชนที่มิใช่กลุ่ม
ตัวอย่างที่แท้จริง จ านวน 30 คน แล้ว น าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม มาหาค่าความเชื่อมั่น 

(Reliability) ด้วยวิธีหาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( - Coefficient) โดยใช้สูตรครอนบัค (Cronbach) และได้      
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ คือ 0.911       

วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
  1. น าหนังสือขออนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคลล้านนา เชียงราย ถึงองค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพ่ือขอเก็บ
รวบรวมข้อมูลวิจัย  
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2. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยน าแบบสอบถามส่งไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยตนเอง เพ่ือความรวดเร็วและป้องกันการสูญหาย โดยผู้วิจัยแจกแบบสอบถามยังกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 100 ชุด และได้รับคืน จ านวน 100 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล  

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามในการวิจัยคร้ังนี้ คือ 
  1. สถิติที่ใช้ในการวิจัยเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1 คือ การแจกแจงความถี่   

และค่าร้อยละ แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง โดยใช้สูตรดังนี้ 
 
ค่ำร้อยละ 

P  = 
N

f  X 100 

 
       เมื่อ     P แทน ค่าร้อยละ 
                  f แทน ความถ่ีที่ต้องการแปลงเป็นค่าร้อยละ 
                  N แทน จ านวนความถ่ีทั้งหมด 

 



  

บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
 การวิจัย เร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง 
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ 2564 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงรา;ย 
ตอนที่  1  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้มาขอรับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย 
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้มาขอรับบริการในองค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย (N=100) 
 

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้มารับบริการ f % 
1. เพศ    
  ชาย 33 33.00 
  หญิง 67 67.00 

รวม 100 100.00 
2. อายุ   
  ต่ ากว่า 21 ปี 1 1.00 
  21 – 30 ปี 17 17.00 
  31 – 40 ปี 23 23.00 
  41 – 50 ปี 9 9.00 
  51 – 60 ปี 42 42.00 
  มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 8 8.00 

รวม 100 100.00 
3. ระดับการศึกษา   
  ประถมศึกษา 43 46.00 
  มัธยมศึกษา 22 20.00 
  อนุปริญญา/เทียบเท่า 5 5.00 
  ปริญญาตรี 17 17.00 
  ปริญญาโท 2 2.00 
  ปริญญาเอก 0 0.00 
  ไม่ได้เรียน 11 11.00 

รวม 100 100.00 
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ข้อมูลเบื้องต้นของผู้มารับบริการ f % 
4. อาชีพ   
  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 4 4.00 
  ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 3 18.00 
  ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ 2 20.00 
  ค้าขาย/อาชีพอิสระ 11 11.00 
  รับจ้างทั่วไป 15 15.00 
  เกษตรกร/ประมง 39 39.00 
  นักเรียน/นักศึกษา 2 2.00 
  ไม่ได้ประกอบอาชีพ 13 13.00 

รวม 100 100.00 
5. ความถี่ในการใช้บริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ (เดือนตุลาคม 2563-ปัจจุบัน) 

  

  1 คร้ัง 21 21.00 
  2 – 3 ครัง 62 62.00 
  4 – 5 คร้ัง 13 13.00 
  มากกว่า 5 คร้ังขึ้นไป 4 4.00 

รวม 100 100.00 
6. ส่วนงานที่ติดต่อขอใช้บริการกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

  

  งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 21 21.00 
  งานด้านเทศกิจหรือป้องกันสาธารณภัย 10 10.00 
  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 11 11.00 
  งานด้านสาธารณสุข 58 58.00 

รวม 100 100.00 
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จากตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผู้มาขอรับบริการในองค์การบริหารส่วนต าบล     
สันกลาง อ าเภอพาน  พบว่า ผู้มาขอรับบริการในองค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 67.00 อยู่ระหว่างอายุ 51-60 ปี จ านวน 
42 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 ระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 
ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 39.00 ความถี่ในการใช้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน มีผู้มาขอรับ
บริการโดยส่วนใหญ่มาขอรับบริการ 2-3 คร้ัง จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 62.00 ส่วนงานที่ติดต่อขอใช้
บริการองค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย คือ  งานด้านสาธารณสุข จ านวน 58 
คน คิดเป็นร้อยละ 58 
 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย  

ตารางที่ 4.2 ภาพรวมความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล     
สันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

 
 จากตารางที่ 4.2 ภาพรวมความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวม ( = 9.31)  คิดเป็นร้อยละ   
96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่
คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ( = 9.36) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน          
ได้เท่ากับ 10 คะแนน รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ( = 9.34) คิดเป็นร้อยละ       
96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน และด้านช่องทางการให้บริการ ( = 9.32) 
คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน ตามล าดับ 
 

X

X

X

X

ประเด็นความพึงพอใจ คะแนนร้อย
ละเฉลี่ย 

คะแนนการ
ประเมิน
เฉลี่ยที่ได้   

( ) 

คะแนน
เกณฑ์การ

ประเมินที่ได้ 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 96-100 9.34 10 
ด้านช่องทางการให้บริการ 96-100 9.32 10 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 96-100 9.22 10 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 96-100 9.36 10 

รวม 96-100 9.31 10 

X
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ตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

ประเด็นความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ 

คะแนนร้อยละ
เฉล่ีย 

คะแนนการ
ประเมิน
เฉลี่ยที่ได้   

( ) 

คะแนน
เกณฑ์การ

ประเมินที่ได้ 

1. การติดป้ายประกาศ ความชัดเจนข้อมูลและขั้นตอนใน
การขอรับบริการ 

96-100 9.36 10 

2. ความยุติธรรมในการให้บริการ (เรียงตามล าดับ
ก่อนหลังมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน) 

96-100 9.28 10 

3. การจัดล าดับก่อน-หลัง ในการให้บริการ 96-100 9.27 10 

4. การจัดสถานที่ให้บริการประเภทต่างๆ 96-100 9.35 10 

5. มีการติดตั้งป้ายแนะน าการเตรียมเอกสารเพื่อขอรับ
บริการ 

96-100 9.39 10 

6. ความสะดวกท่ีได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน 96-100 9.35 10 

7. การจัดให้มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มหรือค าร้อง
ต่างๆ 

96-100 9.32 10 

8. ระยะเวลาในการรอรับบริการเป็นไปตามเงื่อนไขที่
ก าหนด 

96-100 9.37 10 

รวม 96-100 9.36 10 

 
  จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ    
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่ามีความพึงพอใจโดยรวม ( X =9.36)     
คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ส่วนใหญ่คือ มีการติดตั้งป้ายแนะน าการเตรียมเอกสารเพ่ือขอรับบริการ( =9.39) คิดเป็นร้อยละ       
96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน รองลงมาคือ ระยะเวลาในการรอรับบริการ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด ( =9.37) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 
10 คะแนน และการติดป้ายประกาศ ความชัดเจนข้อมูลและขั้นตอนในการขอรับบริการ ( =9.36) คิดเป็น
ร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน ตามล าดับ 
  
 
 
 

X

X

X

X
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ตารางที่ 4.4 ความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อด้านช่องทางการให้บริการขององค์การบริหารส่วน   
ต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

ประเด็นความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ คะแนนร้อยละ
เฉลี่ย 

คะแนนการ
ประเมิน
เฉลี่ยที่ได้   

( ) 

คะแนน
เกณฑ์การ

ประเมินที่ได้ 

1. การจัดสถานที่ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
(One Stop Service) 

96-100 9.41 10 

2. การติดต่อเพ่ือขอใช้บริการด้วยตนเอง 96-100 9.38 10 

3. การติดต่อเพ่ือขอใช้บริการทางโทรศัพท์และระบบ
ออนไลน์ 

96-100 9.39 10 

4. การจัดให้มีหน่วยงานบริการนอกสถานที่ 96-100 9.32 10 

5. การจัดให้มีช่องทางการบริการอ่ืนๆ นอกจากติดต่อ
ด้วยตนเอง เช่น ทางไปรษณีย์ และผ่านระบบธนาคาร 
เป็นต้น 

96-100 9.30 10 

6. การจัดให้มีการใช้ระบบออนไลน์และอินเทอร์เน็ตใน
การให้บริการ เช่น การรับเร่ืองราวร้องทุกข์และการแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่น เป็นต้น 

96-100 9.18 10 

7. การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับช่องทางการให้บริการ เช่น 
การบริการนอกสถานที่และช าระภาษีทางไปรษณีย์ เป็นต้น 

96-100 9.25 10 

8. การมีช่องทางการให้บริการที่หลากหลายช่องทาง 96-100 9.22 10 

รวม 96-100 9.32 10 

 
  จากตารางที่ 4.4 ความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อด้านช่องทางการให้บริการให้บริการของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวม ( X =9.32)     
คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ส่วนใหญ่คือ การจัดสถานที่ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ( =9.41)       
คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน รองลงมาคือ การติดต่อเพ่ือ
ขอใช้บริการทางโทรศัพท์และระบบออนไลน์ ( =9.39) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การ
ประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน และการติดต่อเพ่ือขอใช้บริการด้วยตนเอง ( =9.38) คิดเป็นร้อยละ 96-100 
คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน ตามล าดับ 
 

X

X

X

X
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ตารางที่ 4.5 ความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
สันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

 
ประเด็นความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

คะแนนร้อยละ
เฉลี่ย 

คะแนนการ
ประเมิน
เฉลี่ยที่ได้     

( ) 

คะแนน
เกณฑ์การ

ประเมินที่ได้ 

1. ความรวดเร็วของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ 96-100 9.28 10 
2. ความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อ
ประชาชนที่มาขอรับบริการ 

96-100 9.24 10 

3. ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการตอบกลับข้อซักถาม
ให้กับประชาชน 

96-100 9.27 10 

4. ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้
ขอรับบริการ 

96-100 9.30 10 

5. ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการให้ค าแนะน า
ปรึกษา 

96-100 9.24 10 

6.จ านวนของเจ้าหน้าที่ที่จัดไว้ให้บริการ 96-100 9.15 10 

7. การใช้วาจาหรือค าพูดในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 96-100 9.13 10 

8. ความเอาใจใส่กระตือรือร้นและความมุ่งม่ันตั้งใจใน
การให้บริการ 

96-100 9.34 10 

9. ทักษะการค้นหาข้อมูลของเจ้าหน้าที่เมื่อผู้ขอรับ
บริการร้องขอข้อมูล 

96-100 9.14 10 

10. การแต่งกายและความสุภาพของเจ้าหน้าที่ที่
ให้บริการ 

96-100 9.12 10 

11. ความมีมนุษยสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ 96-100 9.17 10 

12. ความยุติธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ 

96-100 9.27 10 

รวม 96-100 9.22 10 

 
 จากตารางที่ 4.5 ความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวม( =9.22) คิดเป็นร้อยละ  
96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ คือ 
ความเอาใจใส่กระตือรือร้นและความมุ่งมั่นตั้งใจในการให้บริการ ( = 9.34) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตาม
คะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน รองลงมาคือ ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหา

X

X

X
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ให้กับผู้ขอรับบริการ ( = 9.30) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 
คะแนน และความรวดเร็วของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ ( = 9.28) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนน
เกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน ตามล าดับ 
  
ตารางท่ี 4.6 ความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อด้านสิ่งอ านวยความสะดวกขององค์การบริหารส่วนต าบล

สันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 

 
ประเด็นความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

คะแนนร้อยละ
เฉลี่ย 

คะแนนการ
ประเมิน
เฉลี่ยที่ได้     

( ) 

คะแนน
เกณฑ์การ

ประเมินที่ได้ 

1. การจัดพ้ืนที่และความกว้างขวางของพ้ืนที่ในการ
ให้บริการ 

96-100 9.41 10 

2. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกไว้บริการ เช่น โต๊ะ 
เก้าอ้ี 

96-100 9.42 10 

3. การติดป้ายแสดงจุดให้บริการต่างๆ  96-100 9.36 10 
4. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการด้าน
ต่างๆ 

96-100 9.36 10 

5. ระบบแสงสว่างภายในอาคารสถานที่ 96-100 9.38 10 
6. การจัดให้มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ทันสมัยในการ
ให้บริการ 

96-100 9.40 10 

7. ระบบการรักษาความปลอดภัยและระบบความ
ช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน 

96-100 9.35 10 

8. ความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในอาคาร
สถานที่ 

96-100 9.38 10 

9. การจัดพ้ืนที่ส าหรับจอดรถของผู้มารับบริการ 96-100 9.35 10 
10. ความสะอาดและจ านวนห้องน้ าที่จัดไว้บริการ 96-100 9.34 10 
11. การจัดให้มีสื่อประชาสัมพันธ์หรือเอกสารที่เผยแพร่
ให้ความรู้แก่ประชาชน 

96-100 9.31 10 

12. การจัดให้มีจุดบริการอินเทอร์เน็ตชุมชน/ต าบล/
หมู่บ้าน 

96-100 9.20 10 

13. การจัดให้มีจุดบริการน้ าดื่มส าหรับผู้มาขอรับบริการ 96-100 9.44 10 
รวม 96-100 9.36 10 

X

X

X
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จากตารางที่ 4.6 ความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อด้านสิ่งอ านวยความสะดวกขององค์การ

บริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่ามีความพึงพอใจโดยรวม ( =9.36) คิดเป็นร้อย
ละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ 
คือ การจัดให้มีจุดบริการน้ าดื่มส าหรับผู้มาขอรับบริการ  ( = 9.44) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนน
เกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน รองลงมา คือ การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกไว้บริการ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี 
( = 9.42) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน และการจัดพ้ืนที่
และความกว้างขวางของพ้ืนที่ในการให้บริการ ( = 9.41) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การ
ประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน ตามล าดับ  
 
 
 

X

X

X

X



  

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อส่วนงานทั้ง 4 งาน ของการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
ตารางท่ี 4.7 ความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อส่วนงานด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

งานด้านโยธา 
การขออนุญาต
ปลูกสิ่งก่อสร้าง 

งานด้านเทศกิจ
หรือป้องกัน       
สาธารณภัย 

งานด้านพัฒนา
ชุมชนและ

สวัสดิการสังคม 

งานด้าน
สาธารณสุข 

1. การติดป้ายประกาศ ความชัดเจนข้อมูลและ
ขั้นตอนในการขอรับบริการ 

คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96-100 96-100 96-100 96-100 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยที่ได้ 9.43 9.50 9.18 9.34 
คะแนนเกณฑ์การประเมินที่ได้ 10 10 10 10 

2. ความยุติธรรมในการให้บริการ (เรียงตามล าดับ
ก่อนหลังมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน) 

คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96-100 96-100 96-100 96-100 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยที่ได้ 9.51 9.20 9.18 9.22 
คะแนนเกณฑ์การประเมินที่ได้ 10 10 10 10 

3. การจัดล าดับก่อน-หลัง ในการให้บริการ คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96-100 96-100 96-100 96-100 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยที่ได้ 9.38 9.20 9.27 9.24 
คะแนนเกณฑ์การประเมินที่ได้ 10 10 10 10 

4. การจัดสถานที่ให้บริการประเภทต่างๆ คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96-100 96-100 96-100 96-100 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยที่ได้ 9.62 9.50 9.27 9.24 
คะแนนเกณฑ์การประเมินที่ได้ 10 10 10 10 

5. มีการติดตั้งป้ายแนะน าการเตรียมเอกสารเพื่อขอรับ
บริการ 

คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96-100 96-100 96-100 96-100 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยที่ได้ 9.52 9.30 9.36 9.36 
คะแนนเกณฑ์การประเมินที่ได้ 10 10 10 10 
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ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

งานด้านโยธา 
การขออนุญาต
ปลูกสิ่งก่อสร้าง 

งานด้านเทศกิจ
หรือป้องกัน       
สาธารณภัย 

งานด้านพัฒนา
ชุมชนและ

สวัสดิการสังคม 

งานด้าน
สาธารณสุข 

6. ความสะดวกท่ีได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96-100 96-100 96-100 96-100 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยที่ได้ 9.38 9.30 9.36 9.33 
คะแนนเกณฑ์การประเมินที่ได้ 10 10 10 10 

7. การจัดให้มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มหรือค าร้อง
ต่างๆ 

คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96-100 96-100 96-100 96-100 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยที่ได้ 9.38 9.30 9.18 9.33 
คะแนนเกณฑ์การประเมินที่ได้ 10 10 10 10 

8. ระยะเวลาในการรอรับบริการเป็นไปตามเงื่อนไขที่
ก าหนด 

คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96-100 96-100 96-100 96-100 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยที่ได้ 9.33 9.60 9.27 9.35 
คะแนนเกณฑ์การประเมินที่ได้ 10 10 10 10 

รวม คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96-100 96-100 96-100 96-100 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยที่ได้ 9.45 9.36 9.26 9.34 
คะแนนเกณฑ์การประเมินที่ได้ 10 10 10 10 
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จากตารางที่ 4.7 ความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อส่วนงานทั้งหมด 4 งาน ในด้านกระบวนการ/

ขั้นตอนการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย  พบว่า ส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจต่อด้านด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ของส่วนงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง โดยรวม ( =9.45) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 
คะแนน รองลงมา คือ งานด้านเทศกิจหรือป้องกันสาธารณภัย ( =9.36) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตาม
คะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน และงานด้านสาธารณสุข ( =9.34) คิดเป็นร้อยละ 96-100 
คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาแต่ละส่วนงาน 
รายละเอียด ดังนี้ 
 ด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง มีความพึงพอใจโดยรวม  ( =9.4ถ) คิดเป็นร้อยละ        
96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจการจัดสถานที่ให้บริการประเภทต่าง ๆ ( =9.62)  คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนน
เกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน รองลงมา คือ มีการติดตั้งป้ายแนะน าการเตรียมเอกสารเพ่ือขอรับ
บริการ ( =9.52) มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้
เท่ากับ 10 คะแนน ล าดับถัดมา คือ ความยุติธรรมในการให้บริการ (เรียงตามล าดับก่อนหลังมีความเสมอภาค
เท่าเทียมกัน ( =9.51) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน 
 ด้านเทศกิจ หรือป้องกันสาธารณภัย ความพึงพอใจโดยรวม  ( = 9.36) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิด
ตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ระยะเวลาในการรอรับบริการเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด ( = 9.60) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนน
เกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน รองลงมา คือ การจัดสถานที่ให้บริการประเภทต่าง ๆ ( = 9.50) 
คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน ล าดับถัดมา คือ การติดป้าย
ประกาศ ความชัดเจนข้อมูลและขั้นตอนในการขอรับบริการ ( = 9.49) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตาม
คะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน  

ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีความพึงพอใจโดยรวม (  = 9.26) คิดเป็นร้อยละ 96-100 
คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน (  = 9.36) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนน
เกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน รองลงมา คือ มีการติดตั้งป้ายแนะน าการเตรียมเอกสารเพ่ือขอรับ
บริการ (  = 9.35) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน ล าดับ
ถัดมา คือ การจัดล าดับก่อน-หลัง ในการให้บริการ (  = 9.28) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์
การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน  
 ด้านสาธารณสุข มีความพึงพอใจโดยรวม  (  = 9.34) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์
การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมีการติดตั้งป้าย
แนะน าการเตรียมเอกสารเพ่ือขอรับบริการ (  = 9.36) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การ
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ประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน รองลงมา คือ ระยะเวลาในการรอรับบริการเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด          
(  = 9.35) มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 
คะแนน และล าดับถัดมา คือ ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน (  = 9.34) คิดเป็นร้อยละ 
96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X
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ตารางท่ี 4.8 ความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อส่วนงานด้านช่องทางการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
งานด้านโยธา 
การขออนุญาต
ปลูกสิ่งก่อสร้าง 

งานด้านเทศกิจ
หรือป้องกัน    
สาธารณภัย 

งานด้านพัฒนา
ชุมชนและ

สวัสดิการสังคม 

งานด้าน
สาธารณสุข 

1. การจัดสถานที่ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
(One Stop Service) 

คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96-100 96-100 96-100 96-100 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยที่ได้ 9.43 9.30 9.36 9.43 
คะแนนเกณฑ์การประเมินที่ได้ 10 10 10 10 

2. การติดต่อเพ่ือขอใช้บริการด้วยตนเอง คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96-100 96-100 96-100 96-100 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยที่ได้ 9.43 9.60 9.28 9.34 
คะแนนเกณฑ์การประเมินที่ได้ 10 10 10 10 

3. การติดต่อเพ่ือขอใช้บริการทางโทรศัพท์และระบบ
ออนไลน์ 

คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96-100 96-100 96-100 96-100 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยที่ได้ 9.43 9.30 9.55 9.36 
คะแนนเกณฑ์การประเมินที่ได้ 10 10 10 10 

4. การจัดให้มีหน่วยงานบริการนอกสถานที่ คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96-100 96-100 96-100 96-100 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยที่ได้ 9.52 9.20 9.27 9.34 
คะแนนเกณฑ์การประเมินที่ได้ 10 10 10 10 

5. การจัดให้มีช่องทางการบริการอ่ืนๆ นอกจากติดต่อด้วย
ตนเอง เช่น ทางไปรษณีย์ และผ่านระบบธนาคาร เป็นต้น 

คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96-100 96-100 96-100 96-100 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยที่ได้ 9.24 9.40 9.18 9.34 
คะแนนเกณฑ์การประเมินที่ได้ 
 

10 10 10 10 
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ด้านช่องทางการให้บริการ 

งานด้านโยธา 
การขออนุญาต
ปลูกสิ่งก่อสร้าง 

งานด้านเทศกิจ
หรือป้องกัน    
สาธารณภัย 

งานด้านพัฒนา
ชุมชนและ

สวัสดิการสังคม 

งานด้าน
สาธารณสุข 

6. การจัดให้มีการใช้ระบบออนไลน์และอินเทอร์เน็ตในการ
ให้บริการ เช่น การรับเรื่องราวร้องทุกข์และการแจ้งข้อมูล
ข่าวสารของท้องถิ่น เป็นต้น 

คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96-100 96-100 96-100 96-100 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยที่ได้ 9.38 9.20 9.18 9.26 
คะแนนเกณฑ์การประเมินที่ได้ 10 10 10 10 

7. การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับช่องทางการให้บริการ เช่น 
การบริการนอกสถานที่และช าระภาษีทางไปรษณีย์ เป็นต้น 

คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96-100 96-100 96-100 96-100 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยที่ได้ 9.33 9.20 9.27 9.31 
คะแนนเกณฑ์การประเมินที่ได้ 10 10 10 10 

8. การมีช่องทางการให้บริการที่หลากหลายช่องทาง คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96-100 96-100 96-100 96-100 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยที่ได้ 9.24 9.20 9.18 9.15 
คะแนนเกณฑ์การประเมินที่ได้ 10 10 10 10 

รวม คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96-100 96-100 96-100 96-100 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยที่ได้ 9.36 9.28 9.34 9.38 
คะแนนเกณฑ์การประเมินที่ได้ 10 10 10 10 
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จากตารางที่ 4.8 ความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อส่วนงานทั้ง 4 งาน พบว่า ด้านช่องทางการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่า มีความพึงพอใจต่อด้าน
ช่องทางการให้บริการ ของส่วนงานด้านสาธารณสุข ( =9.38) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์
การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน รองลงมา คือ งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ( =9.3)      
คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน และงานด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม ( =9.34) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 
คะแนน ตามล าดับ และเม่ือพิจารณาแต่ละส่วนงาน รายละเอียด ดังนี้ 
 ด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง มีความพึงพอใจโดยรวม ( = 9.36) คิดเป็นร้อยละ        
96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนนเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจการจัดให้มีหน่วยงานบริการนอกสถานที่ ( =9.52) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนน
เกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน รองลงมา คือ การจัดสถานที่ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
(One Stop Service), การติดต่อเพ่ือขอใช้บริการด้วยตนเอง และการติดต่อเพ่ือใช้บริการทางโทรศัพท์และ
ระบบออนไลน์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน (  = 9.43) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การ
ประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน และล าดับถัดมาคือ การจัดให้มีการใช้ระบบออนไลน์และอินเทอร์เน็ตในการ
ให้บริการ เช่น การรับเรื่องราวร้องทุกข์และการแจ้งข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่น เป็นต้น  (  = 9.38) คิดเป็น
ร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน 
 ด้านเทศกิจหรือป้องกันสาธารณภัย มีความพึงพอใจโดยรวม โดยรวม ( = 9.28) คิดเป็นร้อยละ     
96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจการติดต่อเพ่ือขอใช้บริการด้วยตนเอง ( =9.60) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์
การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน รองลงมา คือ การจัดให้มีช่องทางการบริการอ่ืน ๆ นอกจากติดต่อด้วย
ตนเอง เช่น ทางไปรษณีย์ และผ่านระบบธนาคาร เป็นต้น (  = 9.40) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนน
เกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน และล าดับถัดมาคือ การจัดสถานที่ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุด
เดียว (One Stop Service), การติดต่อเพ่ือขอใช้บริการทางโทรศัพท์และระบบออนไลน์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากัน (  = 9.28) มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้
เท่ากับ 10 คะแนน 
 ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีความพึงพอใจโดยรวม ( = 9.34) คิดเป็นร้อยละ 96-100 
คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีความ     
พึงพอใจการติดต่อเพ่ือขอใช้บริการทางโทรศัพท์และระบบออนไลน์ ( =9.55) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิด
ตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน รองลงมา คือ การจัดสถานที่ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ      
จุดเดียว (One Stop Service) (  = 9.36) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้
เท่ากับ 10 คะแนน และล าดับถัดมาคือ การติดต่อเพ่ือขอใช้บริการด้วยตนเอง (  = 9.28) มีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน 
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 ด้านสาธารณสุข มีความพึงพอใจโดยรวม ( = 9.38)  คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์
การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจการจัดสถานที่
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ( = 9.43)  มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คิดเป็นร้อย
ละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน รองลงมา คือ การติดต่อเพ่ือขอใช้บริการ
ทางโทรศัพท์และระบบออนไลน์ ( = 9.36) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน        
ได้เท่ากับ 10 คะแนน และล าดับถัดมาคือ การติดต่อเพ่ือขอใช้บริการด้วยตนเอง, การจัดให้มีหน่วยงานบริการ
นอกสถานที่, และการจัดให้มีช่องทางการบริการอื่น ๆ นอกจากติดต่อด้วยตนเอง เช่น ทางไปรษณีย์ และผ่าน
ระบบธนาคาร เป็นต้น มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน ( = 9.34)  มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 96-100 
คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน 
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ตารางท่ี 4.9 ความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อส่วนงานด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
งานด้านโยธา 
การขออนุญาต
ปลูกสิ่งก่อสร้าง 

งานด้านเทศกิจ
หรือป้องกัน 
สาธารณภัย 

งานด้านพัฒนา
ชุมชนและ

สวัสดิการสังคม 

งานด้าน
สาธารณสุข 

1. ความรวดเร็วของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96-100 96-100 96-100 96-100 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยที่ได้ 9.33 9.40 9.18 9.24 
คะแนนเกณฑ์การประเมินที่ได้ 10 10 10 10 

2. ความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ที่มีต่อประชาชนที่มาขอรับบริการ 

คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96-100 96-100 96-100 96-100 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยที่ได้ 9.33 9.30 9.18 9.21 
คะแนนเกณฑ์การประเมินที่ได้ 10 10 10 10 

3. ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการตอบ
กลับข้อซักถามให้กับประชาชน 

คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96-100 96-100 96-100 96-100 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยที่ได้ 9.38 9.50 9.18 9.21 
คะแนนเกณฑ์การประเมินที่ได้ 10 10 10 10 

4. ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไข
ปัญหาให้กับผู้ขอรับบริการ 

คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96-100 96-100 96-100 96-100 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยที่ได้ 9.33 9.40 9.27 9.28 
คะแนนเกณฑ์การประเมินที่ได้ 10 10 10 10 

5. ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการให้
ค าแนะน าปรึกษา 

คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96-100 96-100 96-100 96-100 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยที่ได้ 9.43 9.20 9.00 9.22 
คะแนนเกณฑ์การประเมินที่ได้ 10 10 10 10 
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ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

 

งานด้านโยธา 
การขออนุญาต
ปลูกสิ่งก่อสร้าง 

งานด้านเทศกิจ
หรือป้องกัน 
สาธารณภัย 

งานด้านพัฒนา
ชุมชนและ

สวัสดิการสังคม 

งานด้าน
สาธารณสุข 

6.จ านวนของเจ้าหน้าที่ที่จัดไว้ให้บริการ คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96-100 96-100 96-100 96-100 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยที่ได้ 9.00 9.60 9.09 9.16 
คะแนนเกณฑ์การประเมินที่ได้ 10 10 10 10 

7. การใช้วาจาหรือค าพูดในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ 

คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96-100 96-100 96-100 96-100 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยที่ได้ 9.48 9.20 9.00 9.02 
คะแนนเกณฑ์การประเมินที่ได้ 10 10 10 10 

8. ความเอาใจใส่กระตือรือร้นและความมุ่งม่ัน
ตั้งใจในการให้บริการ 

คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96-100 96-100 96-100 96-100 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยที่ได้ 9.29 9.50 9.45 9.31 
คะแนนเกณฑ์การประเมินที่ได้ 10 10 10 10 

9. ทักษะการค้นหาข้อมูลของเจ้าหน้าที่เม่ือผู้
ขอรับบริการร้องขอข้อมูล 

คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96-100 96-100 96-100 96-100 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยที่ได้ 9.38 9.30 9.09 9.03 
คะแนนเกณฑ์การประเมินที่ได้ 10 10 10 10 

10. การแต่งกายและความสุภาพของ
เจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการ 

คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96-100 96-100 96-100 96-100 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยที่ได้ 9.24 9.10 9.27 9.05 
คะแนนเกณฑ์การประเมินที่ได้ 10 10 10 10 
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ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

 

งานด้านโยธา 
การขออนุญาต
ปลูกสิ่งก่อสร้าง 

งานด้านเทศกิจ
หรือป้องกัน      
สาธารณภัย 

งานด้านพัฒนา
ชุมชนและ

สวัสดิการสังคม 

งานด้าน
สาธารณสุข 

11. ความมีมนุษยสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ท่ี
ให้บริการ 

คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96-100 96-100 96-100 96-100 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยที่ได้ 9.24 9.40 9.00 9.14 
คะแนนเกณฑ์การประเมินที่ได้ 10 10 10 10 

12. ความยุติธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96-100 96-100 96-100 96-100 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยที่ได้ 9.29 9.40 9.27 9.24 
คะแนนเกณฑ์การประเมินที่ได้ 10 10 10 10 

 
รวม 

คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96-100 96-100 96-100 96-100 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยที่ได้ 9.32 9.36 9.17 9.18 
คะแนนเกณฑ์การประเมินที่ได้ 10 10 10 10 
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จากตารางที่ 4.9 ความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อส่วนงานทั้ง 4 งาน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่า มีความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่    
ผู้ให้บริการของงานด้านเทศกิจหรือป้องกันสาธารณภัย ( =9.36) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนน
เกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนนรองลงมา คือ งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง             
( =9.32) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน และงานงานด้าน
สาธารณสุข ( =9.18) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน และ
เมื่อพิจารณาแต่ละส่วนงาน รายละเอียด ดังนี้ 

ด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง มีความพึงพอใจโดยรวม ( = 9.32) คิดเป็นร้อยละ         
96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจการใช้วาจาหรือค าพูดในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ( =9.48) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตาม
คะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน รองลงมา คือ ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการให้
ค าแนะน าปรึกษา (  = 9.43)  คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 
คะแนน และล าดับถัดมา คือ ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการตอบกลับข้อซักถามให้กับประชาชน, และ
ทักษะการค้นหาข้อมูลของเจ้าหน้าที่เมื่อผู้ขอรับบริการร้องขอข้อมูล (  = 9.38) มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน    
คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน 

ด้านเทศกิจหรือป้องกันสาธารณภัย มีความพึงพอใจโดยรวม ( = 9.36) คิดเป็นร้อยละ 96-100    
คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีความ     
พึงพอใจจ านวนของเจ้าหน้าที่ที่จัดไว้ให้บริการ (  = 9.60) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การ
ประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนนรองลงมา คือ ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการตอบกลับข้อซักถามให้กับ
ประชาชน และ ความเอาใจใส่กระตือรือร้นและความมุ่งมั่นตั้งใจในการให้บริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน     
( =9.50) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน และล าดับถัดมา 
คือความรวดเร็วของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ, ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ขอรับ
บริการ, ความมีมนุษยสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ , ความยุติธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน (  = 9.40) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน    
ได้เท่ากับ 10 คะแนน 

ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีความพึงพอใจโดยรวม ( = 9.17) คิดเป็นร้อยละ 96-100 
คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนนเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอ
ใจความเอาใจใส่กระตือรือร้นและความมุ่งมั่นตั้งใจในการให้บริการ ( = 9.45) มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน     
คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน รองลงมา คือ ความสามารถ
ของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ขอรับบริการ, ความยุติธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน (  = 9.27) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน    
ได้เท่ากับ 10 คะแนน และล าดับถัดมา คือ ความรวดเร็วของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ, ความสามารถของ
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เจ้าหน้าที่ในการตอบกลับข้อซักถามให้กับประชาชน มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน (  = 9.18) คิดเป็นร้อยละ 96-
100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน 

ด้านสาธารณสุข มีความพึงพอใจโดยรวม ( = 9.18) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์
การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจความเอาใจใส่
กระตือรือร้นและความมุ่งมั่นตั้งใจในการให้บริการ (  = 9.31) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์
การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน รองลงมา คือ ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ขอรับ
บริการ ( = 9.28) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน และ
ล าดับถัดมา คือ ความรวดเร็วของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ และความยุติธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่  ( = 9.27) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน 
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ตารางท่ี 4.10 ความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อส่วนงานด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ขององค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
งานด้านโยธา 
การขออนุญาต
ปลูกสิ่งก่อสร้าง 

งานด้านเทศกิจ
หรือป้องกัน     
สาธารณภัย 

งานด้าพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ

สังคม 

งานด้าน
สาธารณสุข 

1. การจัดพื้นที่และความกว้างขวางของพ้ืนที่ในการให้บริการ คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96-100 96-100 96-100 96-100 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยที่ได้ 9.43 9.30 9.36 9.41 
คะแนนเกณฑ์การประเมินที่ได้ 10 10 10 10 

2. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกไว้บริการ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96-100 96-100 96-100 96-100 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยที่ได้ 9.43 9.40 9.55 9.36 
คะแนนเกณฑ์การประเมินที่ได้ 10 10 10 10 

3. การติดป้ายแสดงจุดให้บริการต่างๆ  คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96-100 96-100 96-100 96-100 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยที่ได้ 9.48 9.60 9.36 9.28 
คะแนนเกณฑ์การประเมินที่ได้ 10 10 10 10 

4. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการด้านต่างๆ คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96-100 96-100 96-100 96-100 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยที่ได้ 9.62 9.20 9.27 9.31 
คะแนนเกณฑ์การประเมินที่ได้ 10 10 10 10 

5. ระบบแสงสว่างภายในอาคารสถานที่ คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96-100 96-100 96-100 96-100 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยที่ได้ 9.48 9.40 9.73 9.28 
คะแนนเกณฑ์การประเมินที่ได้ 10 10 10 10 
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ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

งานด้านโยธา 
การขออนุญาต
ปลูกสิ่งก่อสร้าง 

งานด้านเทศกิจ
หรือป้องกัน     
สาธารณภัย 

งานด้านพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ

สังคม 

งานด้าน
สาธารณสุข 

6. การจัดให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการ
ให้บริการ 

คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96-100 96-100 96-100 96-100 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยที่ได้ 9.43 9.40 9.09 9.45 
คะแนนเกณฑ์การประเมินที่ได้ 10 10 10 10 

7. ระบบการรักษาความปลอดภัยและระบบความช่วยเหลือ
กรณีฉุกเฉิน 

คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96-100 96-100 96-100 96-100 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยที่ได้ 9.43 9.40 9.18 9.34 
คะแนนเกณฑ์การประเมินที่ได้ 10 10 10 10 

8. ความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในอาคารสถานที่ คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96-100 96-100 96-100 96-100 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยที่ได้ 9.33 9.50 9.27 9.40 
คะแนนเกณฑ์การประเมินที่ได้ 10 10 10 10 

9. การจัดพื้นที่ส าหรับจอดรถของผู้มารับบริการ คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96-100 96-100 96-100 96-100 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยที่ได้ 9.29 9.40 9.64 9.31 
คะแนนเกณฑ์การประเมินที่ได้ 10 10 10 10 
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ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
งานด้านโยธา 
การขออนุญาต
ปลูกสิ่งก่อสร้าง 

งานด้าน
เทศกิจหรือ
ป้องกันสา
ธารณภัย 

งานด้านพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ

สังคม 

งานด้าน 
สาธารณสุข 

10. ความสะอาดและจ านวนห้องน้ าที่จัดไว้บริการ คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96-100 96-100 96-100 96-100 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยที่ได้ 9.24 9.40 9.27 9.38 
คะแนนเกณฑ์การประเมินที่ได้ 10 10 10 10 

11. การจัดให้มีสื่อประชาสัมพันธ์หรือเอกสารที่เผยแพร่ให้
ความรู้แก่ประชาชน 

คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96-100 96-100 96-100 96-100 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยที่ได้ 9.33 9.40 9.36 9.28 
คะแนนเกณฑ์การประเมินที่ได้ 10 10 10 10 

12. การจัดให้มีจุดบริการอินเทอร์เน็ตชุมชน/ต าบล/หมู่บ้าน คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96-100 96-100 96-100 96-100 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยที่ได้ 9.29 9.20 9.27 9.16 
คะแนนเกณฑ์การประเมินที่ได้ 10 10 10 10 

13. การจัดให้มีจุดบริการน้ าดื่มส าหรับผู้มาขอรับบริการ คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96-100 96-100 96-100 96-100 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยที่ได้ 9.38 9.40 9.64 9.43 
คะแนนเกณฑ์การประเมินที่ได้ 10 10 10 10 

รวม คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96-100 96-100 96-100 96-100 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยที่ได้ 9.40 9.38 9.38 9.34 
คะแนนเกณฑ์การประเมินที่ได้ 10 10 10 10 
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จากตารางที่ 4.10 ความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อส่วนงานทั้งหมด 4 งาน พบว่า มีความพึง
พอใจงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ( =9.40) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์
การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน รองลงมา คือ งานด้านเทศกิจ หรือป้องกันสาธารณภัย และงานด้านพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน ( =9.38) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์
การประเมิน ได้เท่ากับ 10 ล าดับถัดมา คืองานด้านสาธารณสุข ( =9.34) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตาม
คะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน และเม่ือพิจารณาแต่ละส่วนงาน รายละเอียด ดังนี้ 
 ด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง มีความพึงพอใจโดยรวม ( = 9.40) คิดเป็นร้อยละ        
96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนนเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการด้านต่างๆ ( =9.62) คิดเป็นร้อยละ 96-100    
คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน รองลงมา คือ การติดป้ายแสดงจุดให้บริการต่างๆ, 
ระบบแสงสว่างภายในอาคารสถานที่ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน (  = 9.48) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตาม
คะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน และล าดับถัดมาคือ การจัดพ้ืนที่และความกว้างขวางของ
พ้ืนที่ในการให้บริการ, การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกไว้บริการ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี , การจัดให้มีอุปกรณ์และ
เครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ, ระบบการรักษาความปลอดภัยและระบบความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน มีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากัน (  = 9.43) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 
คะแนน 
 ด้านเทศกิจหรือป้องกันสาธารณภัย มีความพึงพอใจโดยรวม ( =9.38) คิดเป็นร้อยละ 96-100      
คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจการติดป้ายแสดงจุดให้บริการต่างๆ (  = 9.60) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การ
ประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนนรองลงมา คือ ความสะอาดและจ านวนห้องน้ าที่จัดไว้บริการ (  = 9.50) คิด
เป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน และล าดับถัดมา คือ การจัดสิ่ง
อ านวยความสะดวกไว้บริการ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี, ระบบแสงสว่างภายในอาคารสถานที่, การจัดให้มีอุปกรณ์และ
เครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ, ระบบการรักษาความปลอดภัยและระบบความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน ,     
การจัดพ้ืนที่ส าหรับจอดรถของผู้มารับบริการ, ความสะอาดและจ านวนห้องน้ าที่จัดไว้บริการ, การจัดให้มีสื่อ
ประชาสัมพันธ์หรือเอกสารที่เผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชน , การจัดให้มีจุดบริการน้ าดื่มส าหรับผู้มาขอรับ
บริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน (  = 9.40) มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนน
เกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน 
 ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีความพึงพอใจโดยรวม ( =9.29) คิดเป็นร้อยละ 96-100    
คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนนเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจการจัดพ้ืนที่ส าหรับจอดรถของผู้มารับบริการ (  = 9.64) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์
การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน รองลงมา คือ การจัดให้มีสื่อประชาสัมพันธ์หรือเอกสารที่เผยแพร่ให้ความรู้
แก่ประชาชน (  = 9.36) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน 
และล าดับถัดมา คือ ความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในอาคารสถานที่, ความสะอาดและจ านวนห้องน้ า
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ที่จัดไว้บริการ, การจัดให้มีจุดบริการอินเทอร์เน็ตชุมชน/ต าบล/หมู่บ้าน มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน  (  = 9.27) 
คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน 
 ด้านสาธารณสุข มีความพึงพอใจโดยรวม ( =9.28) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์
การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจการจัดให้มี
อุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการที่ (  = 9.45) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์
การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน รองลงมา การจัดให้มีจุดบริการน้ าดื่มส าหรับผู้มาขอรับ (  = 9.43)       
คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน และล าดับถัดมา คือ การจัด
พ้ืนที่และความกว้างขวางของพ้ืนที่ในการให้บริการ (  = 9.41) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์
การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน 
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ตารางท่ี 4.11 ความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อส่วนงานทุกด้านขององค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 

ความพึงพอใจ 
 

งานด้านโยธา 
การขออนุญาต
ปลูกสิ่งก่อสร้าง 

งานด้านเทศกิจ
หรือป้องกันสา

ธารณภัย 

งานด้านพัฒนา
ชุมชนและ

สวัสดิการสังคม 

งานด้าน
สาธารณสุข 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
 

คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96-100 96-100 96-100 96-100 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยที่ได้ 9.45 9.36 9.26 9.31 
คะแนนเกณฑ์การประเมินที่ได้ 10 10 10 10 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
 

คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96-100 96-100 96-100 96-100 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยที่ได้ 9.36 9.28 9.34 9.31 
คะแนนเกณฑ์การประเมินที่ได้ 10 10 10 10 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96-100 96-100 96-100 96-100 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยที่ได้ 9.31 9.36 9.17 9.18 
คะแนนเกณฑ์การประเมินที่ได้ 10 10 10 10 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96-100 96-100 96-100 96-100 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยที่ได้ 9.40 9.38 9.38 9.34 
คะแนนเกณฑ์การประเมินที่ได้ 10 10 10 10 

รวม คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96-100 96-100 96-100 96-100 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยที่ได้ 9.38 9.35 9.29 9.28 
คะแนนเกณฑ์การประเมินที่ได้ 10 10 10 10 
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จากตารางที่ 4.11 ความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
สันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อส่วนงานด้านโยธา การขออนุญาต
ปลูกสิ่งก่อสร้าง ( =9.38) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน 
รองลงมา คือ งานด้านเทศกิจหรือป้องกันสาธารณภัย  ( =9.35) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนน
เกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน และงานด้านสาธารณสุข ( =9.28) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตาม
คะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน และเม่ือพิจารณาแต่ละส่วนงาน รายละเอียด ดังนี้ 

ด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง มีความพึงพอใจโดยรวม ( =9.38) คิดเป็นร้อยละ 96-100 
คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีความ    
พึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ( =9.45) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การ
ประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน รองลงมา คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (  = 9.40) คิดเป็นร้อยละ 96-100 
คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน และล าดับถัดมาคือ ด้านช่องทางการให้บริการ       
(  = 9.36) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน และด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (  = 9.31) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 
คะแนน ตามล าดับ 

ด้านเทศกิจหรือป้องกันสาธารณภัย มีความพึงพอใจโดยรวม ( = 9.35) คิดเป็นร้อยละ 96-100     
คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ( =9.38) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน        
ได้เท่ากับ 10 คะแนน รองลงมา คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ( = 9.36) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตาม
คะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน และล าดับถัดมาคือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
( = 9.36) คิดเปน็ร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน และด้านช่องทาง
การให้บริการ  ( = 9.30) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน 
ตามล าดับ 

ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีความพึงพอใจโดยรวม ( = 9.29) คิดเป็นร้อยละ 96-100 
คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ( =9.38) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน        
ได้เท่ากับ 10 คะแนน รองลงมา คือ ด้านช่องทางการให้บริการ ( = 9.34) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตาม
คะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน และล าดับถัดมาคือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
( = 9.26)  คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน และด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ( = 9.17) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 
คะแนน ตามล าดับ 

ด้านสาธารณสุข มีความพึงพอใจโดยรวม ( = 9.28) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์
การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก ( =9.34) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน 
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รองลงมา คือกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ และด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน     
( =9.31) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน และล าดับถัดมา
คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ( = 9.18) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน           
ได้เท่ากับ 10 คะแนน ตามล าดับ 

 
 
 

  
 
 

X

X



  

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะและแนวทางเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตอบสนองความต้องการของผู้มาขอรับบริการ 
 

1. งานด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  
จุดเด่นของการให้บริการ 

1) มีการติดตั้งป้ายแนะน าการเตรียมเอกสารเพ่ือขอรับบริการ 
2) ระยะเวลาในการรอรับบริการเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหน 
3) มีการติดป้ายประกาศ ความชัดเจนข้อมูลและข้ันตอนในการขอรับบริการ 

จุดที่ควรปรับปรุงและพัฒนา 
  1) การจัดล าดับก่อน-หลัง ในการให้บริการ  
 

2. งานด้านช่องทางการให้บริการ 
จุดเด่นของการให้บริการ 

1) การจัดสถานที่ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-Stop Service) 
2) การติดต่อเพ่ือขอใช้บริการทางโทรศัพท์และระบบออนไลน์  

          จุดที่ควรปรับปรุงและพัฒนา 
1) การจัดให้มีการใช้ระบบออนไลน์และอินเทอร์เน็ตในการให้บริการ เช่น การรับเรื่องราว

ร้องทุกร์และการแจ้งข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่น เป็นต้น 
2) ควรมีช่องทางการให้บริการที่หลากหลายช่องทาง 

 
3. งานด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  

 จุดเด่นของการให้บริการ 
1) ความเอาใจใส่กระตือรือร้นและความมุ่งมั่นตั้งใจในการให้บริการ 
2) ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ขอรับบริการ 
3) ความรวดเร็วของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ 

จุดที่ควรปรับปรุงและพัฒนา 
1) การแต่งกายและความสุภาพของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ 
2) ทักษะการค้นหาข้อมูลของเจ้าหน้าที่เมื่อผู้ขอรับบริการร้องขอข้อมูล 
3) การใช้วาจาหรือค าพูดในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
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4. งานด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
จุดเด่นของการให้บริการ 

1) การจัดให้มีจุดบริการน้ าดื่มส าหรับผู้มาขอรับบริการ 
2) การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกไว้บริการ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี 
3) การจัดพ้ืนที่และความกว้างขวางของพ้ืนที่ในการให้บริการ 

จุดที่ควรปรับปรุงและพัฒนาในภาพรวม 
1) การจัดให้มีจุดบริการอินเทอร์เน็ตชุมชน/ต าบล/หมู่บ้าน 
2) การจัดให้มีสื่อประชาสัมพันธ์หรือเอกกสารที่เผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชน 

 



 
 

บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
  การวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง 
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือศึกษาความ       
พึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 
สรุปผล 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผู้มาขอรับบริการในองค์การบริหารส่วนต าบล  สันกลาง อ าเภอ
พาน พบว่า ผู้มาขอรับบริการในองค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อยู่ระหว่างอายุ 51-60 ระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกร/
ประมง ความถี่ในการใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน มีผู้มาขอรับบริการโดยส่วนใหญ่มาขอรับบริการ 2-3 ส่วนงานที่ติดต่อขอใช้บริการ
องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย คือ งานด้านสาธารณสุข  
 

2. ความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง 
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

ความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวม คิดเป็นร้อยละ  96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การ
ประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก    
คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน  ได้เท่ากับ 10 คะแนน รองลงมาคือ ด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 
คะแนน และด้านช่องทางการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 
10 คะแนน ตามล าดับ สามารถแยกรายละเอียดเป็นรายด้าน ดังนี้ 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
ความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 96-100       
คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่คือ มีการ
ติดตั้งป้ายแนะน าการเตรียมเอกสารเพ่ือขอรับบริการ คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การ
ประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน รองลงมาคือ ระยะเวลาในการรอรับบริการเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด คิดเป็น
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ร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน และการติดป้ายประกาศ           
ความชัดเจนข้อมูลและขั้นตอนในการขอรับบริการ คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน 
ได้เท่ากับ 10 คะแนน ตามล าดับ 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
ความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อด้านช่องทางการให้บริการให้บริการของ องค์การบริหารส่วน

ต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตาม
คะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่คือ การจัดสถานที่
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การ
ประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน รองลงมาคือ การติดต่อเพ่ือขอใช้บริการทางโทรศัพท์และระบบออนไลน์       
คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน และการติดต่อเพ่ือขอใช้
บริการด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน ตามล าดับ 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสัน

ก ล า ง  อ า เ ภ อ พ า น  จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ร า ย  พ บ ว่ า  มี ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ โ ด ย ร ว ม  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  
96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ คือ 
ความเอาใจใส่กระตือรือร้นและความมุ่งมั่นตั้งใจในการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์
การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน รองลงมาคือ ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ขอรับ
บริการ คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน และความรวดเร็วของ
เจ้าหน้าที่ในการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน 
ตามล าดับ 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อด้านสิ่งอ านวยความสะดวกขององค์การบริหารส่วนต าบล       

สันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่ามีความพึงพอใจโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนน
เกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ คือ การจัดให้มีจุดบริการน้ า
ดื่มส าหรับผู้มาขอรับบริการ  คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน 
รองลงมา คือ การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกไว้บริการ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนน
เกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน และการจัดพ้ืนที่และความกว้างขวางของพ้ืนที่ในการให้บริการ คิด
เป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน ตามล าดับ 

 
3. ความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการที่มีต่อส่วนงานการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล

สันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
ความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อส่วนงานทั้งหมด 4 งาน ในด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ

ให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย  พบว่า ส่วนใหญ่มีความ        
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พึงพอใจต่อด้านด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ของส่วนงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
โดยรวม คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน รองลงมา คือ       
งานด้านเทศกิจหรือป้องกันสาธารณภัย คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 
10 คะแนน และงานด้านสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 
คะแนน ตามล าดับ และเม่ือพิจารณาแต่ละส่วนงาน รายละเอียด ดังนี้ 

ด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง มีความพึงพอใจ

โดยรวม  คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจการจัดสถานที่ให้บริการประเภทต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตาม
คะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน รองลงมา คือ มีการติดตั้งป้ายแนะน าการเตรียมเอกสารเพ่ือ
ขอรับบริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 
คะแนน ล าดับถัดมา คือ ความยุติธรรมในการให้บริการ (เรียงตามล าดับก่อนหลังมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน 

ด้านเทศกิจ หรือป้องกันสาธารณภัย 
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อด้านเทศกิจ หรือป้องกันสาธารณภัย มีความพึงพอใจ

โดยรวม คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระยะเวลาในการรอรับบริการเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด คิดเป็นร้อย
ละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน รองลงมา คือ การจัดสถานที่ให้บริการ
ประเภทต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน ล าดับถัดมา 
คือ การติดป้ายประกาศ ความชัดเจนข้อมูลและขั้นตอนในการขอรับบริการ คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตาม
คะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน 

ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีความพึงพอใจ คิด

เป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตาม
คะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน รองลงมา คือ มีการติดตั้งป้ายแนะน าการเตรียมเอกสารเพ่ือ
ขอรับบริการ คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน ล าดับถัดมา คือ 
การจัดล าดับก่อน-หลัง ในการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 
10 คะแนน 

ด้านสาธารณสุข  
 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อด้านสาธารณสุข มีความพึงพอใจโดยรวม  คิดเป็นร้อยละ 
96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจมีการติดตั้งป้ายแนะน าการเตรียมเอกสารเพ่ือขอรับบริการ คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตาม
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คะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน รองลงมา คือ ระยะเวลาในการรอรับบริการเป็นไปตาม
เงื่อนไขทีก่ าหนด มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 
10 คะแนน และล าดับถัดมา คือ ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 96-100      
คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน 

 
อภิปรายผล 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผู้มาขอรับบริการในองค์การบริหารส่วนต าบล สันกลาง อ าเภอ
พาน พบว่า ผู้มาขอรับบริการในองค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อยู่ระหว่างอายุ 51-60 ระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกร/
ประมง ความถี่ในการใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน มีผู้มาขอรับบริการโดยส่วนใหญ่มาขอรับบริการ 2-3 ส่วนงานที่ติดต่อขอใช้บริการ
องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย คือ งานด้านสาธารณสุข  

2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตาม
คะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่คือ ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน รองลงมาคือ 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 
10 คะแนน และด้านช่องทางการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้
เท่ากับ 10 คะแนน ตามล าดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การที่องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย มีการวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือบริการประชาชนอย่างเป็นระบบทั้งในด้านปัจจัยน าเข้า เช่น 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ และเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ ไว้คอยอ านวยความสะดวกต่อประชาชน เป็นต้น จากผลการด าเนินการวิจัยดังกล่าว จึงส่งให้
ประชาชนผู้มาขอรับบริการเกิดความประทับใจและเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย นอกจากนั้นจะเป็นการชี้ให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ทีใ่ห้ความส าคัญต่อระบบและกระบวนการการท างาน
ขององค์กร และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในการให้บริการทั้งในด้านงบประมาณ แรงงาน
และเวลา เพ่ือมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนต้องการสร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นให้กับ
ประชาชน รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้ผู้มาใช้บริการให้เกิดความประทับใจในการให้บริการที่ดีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย นอกจากนั้นยังได้น าผลการด าเนินการงานในปีที่ผ่านมาแล้ว
น ามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน จึงส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรมากที่สุด
ทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ที่ให้
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ความส าคัญของการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเป็นการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานที่ส าคัญที่
สามารถด าเนินการให้บังเกิดผลส าเร็จได้โดยเร็ว ส่งผลกระทบในวงกว้าง มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์กับ
ประชาชนโดยตรง ซึ่งบางส่วนราชการได้ด าเนินการเป็นผลส าเร็จท าให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี  หากมีการ
ด าเนินการที่ครอบคลุมและทั่วถึงในทุกหน่วยงานก็จะเกิดประโยชน์กับประชาชนเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นยัง
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ 2550 ที่ได้บัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริการของ
หน่วยงานของรัฐไว้ ตามมาตรา 70 บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน นอกจากนั้น                       
ยังสอดคล้องแนวคิดหลักของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management: RBM) (คู่มือการ
บริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์, 2548) ที่กล่าวถึง ระบบบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นวิธีการบริหารจัดการ (Results based 
management) ที่มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเพ่ือท าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เป็นการปรับปรุง
ผลการด าเนินงานขององค์กรที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วม เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีความ
รับผิดชอบต่อลูกค้าและยกระดับผลการปฏิบัติงานขององค์กรให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
ดียิ่งขึ้น โดยใช้การสร้างตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน ที่เป็นรูปธรรมวัดผลการปฏิบัติงานเทียบกับเป้าหมายที่
ก าหนด 

3. ผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
สันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อส่วนงานด้านโยธา การขออนุญาต
ปลูกสิ่งก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 คะแนน รองลงมา คือ 
งานด้านเทศกิจหรือป้องกันสาธารณภัย คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 
10 คะแนน และงานด้านสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 96-100 คิดตามคะแนนเกณฑ์การประเมิน ได้เท่ากับ 10 
คะแนน ทั้งนี้ อาจเนื่องมากจากองค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่
มีโครงสร้างเป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กที่สุดและอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีการแบ่งหน้าที่ในในองค์กรเท่าที่จ าเป็นใน
ภาระหน้าที่ของอบต. เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบอยู่ เช่น  งานด้านโยธา 
การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง งานด้านเทศกิจหรือป้องกันสาธารณภัย งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม และงานด้านสาธารณสุข เป็นต้น ทั้งนี้ภาระหน้าที่ย่อมแตกต่างกันไป ขณะเดียวกันการติดต่อขอรับ
บริการของประชาชนผู้รับบริการสามารถเข้าถึงและติดต่อได้ง่าย ทั้งด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
งานด้านเทศกิจหรือป้องกันสาธารณภัย และงานด้านสาธารณสุข ซึ่งมีจ านวนค่อนข้างสูง ประกอบการ
ให้บริการของหน่วยงานและบุคลากรที่มีต่อผู้มาขอรับบริการอย่างมิตรไมตรี จึงส่งผลให้ผู้มาขอรับบริการมี
ความพึงพอใจต่อส่วนงานที่ให้บริการอย่างมากที่สุด ดังนั้น จากผลการประเมินข้างต้น ทางหน่วยงานควรรักษา
คุณภาพมาตรฐานการบริการและพัฒนาความเป็นเลิศในงานบริการ เพ่ือน าไปสู่ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ได้อย่างสูงสุด 
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4. ข้อเสนอแนะ 
 3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้บริหารส่วนท้องถิ่น 
  1. ควรมีการประยุกต์ใช้ระบบ ICT มาช่วยในการบริหารจัดการท้องถิ่นและการให้บริการ
ประชาชนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาและยังเป็นการสร้างความคุ้มค่าให้กับองค์กร 
   2. ควรมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่นควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของท้องถิ่น 
   3. ควรสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนถึงแนวทางการบริหารจัดการที่ดีที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ในการสร้างชื่อเสียงและการยอมรับของสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น 
ระดับจังหวัด และระดับภูมิประเทศ 
  3. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ 
ภาควิชาการ และภาคประชาชน โดยเฉพาะเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ระดับจังหวัดและสถาบันการศึกษาเพ่ือฝึกทักษะอาชีพและการส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร รวมทั้งเป็นการ
เพ่ิมผลลัพธ์และผลผลิตที่เป็นไปตามข้อตกลงของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) 
  4. ควรรักษาคุณภาพการให้บริการให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน เนื่องจากผู้มาใช้บริการมี
ลักษณะที่แตกต่างกัน จึงมีทัศนคติต่อการให้บริการแตกต่างกันด้วย นอกจากนั้นท้องถิ่นมีลักษณะการบริการ
จัดการองค์กรคล้ายกับการเมืองระดับประเทศ ซึ่งย่อมมีแนวร่วมสนับสนุนและต่อต้านที่แตกต่างกันทั้งในระดับ
ตัวบุคคลและผลประโยชน์ร่วม รวมทั้งวัฒนธรรมของคนไทยมีลักษณะ “วิจารณ์ สามัคคี และวิจารย์” คือ 
เมื่ออยู่กันพร้อมหน้าหรืออยู่กันต่อหน้าในที่ประชุม มักแสดงความคิดเห็นร่วมและสอดคล้องกัน แต่เมื่ออยู่ลับ
หลังมักจะแสดงความเห็นต่างหรือต่อต้านและไม่ยอมรับในสิ่งที่ท้องถิ่นปฏิบัติ ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย จะต้องให้ความส าคัญต่อการเข้ามามี
ส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงในทุกกระบวนการมากกว่าการเข้ามาร่วมมือของประชาชนเท่านั้น 
  5. ควรมีการประเมินผลภารกิจทุกด้าน ทุกหน่วยงานทุกปี เพ่ือทราบระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการโดยการเปรียบเทียบกันทุกปี เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามหลัก  
Balanced Scorecard ทั้งระบบในตัวชี้วัดในสี่มุมมองซึ่งประกอบด้วย มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้าน
ผู้รับบริการ มุมมองด้านกระบวนการภายใน และมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา  

3.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาถึงความคุ้มค่าของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ให้เข้มแข็งและเกิด
ประโยชน์คุ้มค่าทั้งผลลัพธ์และผลผลิต ตลอดจนผลกระทบที่มีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย 
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2. ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้บริหารทุกระดับกับ
หัวหน้างานทุกแผนกเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

3. ควรมีการศึกษาการประเมินผลความพึงพอใจของการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประเมินความพึงพอใจ
ผ่าน Website ขององค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ทั้ง 4 มิติ คือ มิติด้าน
ประสิทธิผลตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย มิติด้าน
คุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการและมิติด้านการพัฒนาองค์กร 
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             แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
**************************************************** 

 
ค ำชี้แจง 
 แบบส ำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย ประชำชน เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
และหน่วยงำนเอกชน ที่มำติดต่องำนหรือรับบริกำรสำธำรณะจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่บริกำรของท้องถิ่น 
เพื่อที่จะได้น ำข้อมูลที่ได้รับไปเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรให้บริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล รวมทั้งสร้ำงควำมพึงพอใจและประทับใจต่อผู้ที่มำติดต่องำนหรือเข้ำรับบริกำรสำธำรณะ 
 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีท้ังหมด 3 ตอนดังน้ี 
ตอนที่ 1    ข้อมูลเบ้ืองต้น 
1. เพศ   ชำย   หญิง 
2. อำยุ 
   ต่ ำกว่ำ 21 ปี   21 – 30 ปี   31 – 40 ปี    
    41 – 50 ปี   51 – 60 ปี   มำกกว่ำ 60 ปี ข้ึนไป 
3. ระดับกำรศึกษำ   
  ประถมศึกษำ   มัธยมศึกษำ   อนุปริญญำ/เทียบเท่ำ 
  ปริญญำตร ี   ปริญญำโท   ปริญญำเอก 
  ไม่ได้เรยีน 
4. อำชีพ  
  รับรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ   ลูกจ้ำง/พนักงำนของรัฐ   ลูกจ้ำง/พนักงำนบริษัท  
   ผู้ประกอบกำร/เจ้ำของธุรกิจ  ค้ำขำย/อำชีพอิสระ   รับจ้ำงท่ัวไป 
  เกษตรกร/ประมง   นักเรียน/นักศึกษำ   ไม่ได้ประกอบอำชีพ  
  อื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................................. 
5. ตั้งแต่เดือนตลุำคม 2563 จนถึงปัจจุบัน ท่ำนได้ไปใช้บริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนท่ีกี่ครั้ง (โดยประมำณ)   
  1 ครั้ง  2 – 3 ครั้ง   4 - 5 ครั้ง   มำกกว่ำ 5 ครั้งขึ้นไป 
6. ส่วนงำนท่ีท่ำนมำติดต่อขอใช้บริกำรกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
  งำนด้ำนโยธำ กำรขออนุญำตปลูกสิ่งก่อสร้ำง   
  งำนด้ำนเทศกิจหรือป้องกันสำธำรณภัย    

 งำนด้ำนพัฒนำชุมชนและสวสัดิกำรสังคม   
 งำนด้ำนสำธำรณสุข 
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ตอนที่ 2  ควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รำยกำร 
ร้อยละควำมพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร 
1. กำรติดป้ำยประกำศ ควำมชัดเจนข้อมูลและขั้นตอนในกำรขอรับ
บริกำร 

          

2. ควำมยุติธรรมในกำรให้บริกำร (เรียงตำมล ำดับก่อนหลังมีควำม
เสมอภำคเท่ำเทียมกัน) 

          

3. กำรจัดล ำดับก่อน-หลัง ในกำรให้บริกำร           
4. กำรจัดสถำนท่ีให้บริกำรประเภทต่ำงๆ           
5. มีกำรติดตั้งป้ำยแนะน ำกำรเตรยีมเอกสำรเพื่อขอรับบริกำร           
6. ควำมสะดวกทีไ่ดร้ับจำกกำรบรกิำรแต่ละขั้นตอน           
7. กำรจัดให้มีตัวอยำ่งกำรกรอกแบบฟอร์มหรือค ำร้องต่ำงๆ           
8. ระยะเวลำในกำรรอรับบริกำรเป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด           
ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร 
1. กำรจัดสถำนท่ีให้บริกำรแบบเบด็เสร็จ ณ จดุเดยีว (One Stop 
Service) 

          

2. กำรติดต่อเพื่อขอใช้บริกำรด้วยตนเอง           
3. กำรติดต่อเพื่อขอใช้บริกำรทำงโทรศัพท์และระบบออนไลน ์           
4. กำรจัดให้มีหน่วยงำนบริกำรนอกสถำนท่ี           
5. กำรจัดให้มีช่องทำงกำรบริกำรอื่นๆ นอกจำกติดต่อด้วยตนเอง เช่น 
ทำงไปรษณีย์ และผ่ำนระบบธนำคำร เป็นต้น 

          

6. กำรจัดให้มีกำรใช้ระบบออนไลน์และอินเทอร์เน็ตในกำรให้บริกำร เช่น 
กำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์และกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำรของท้องถิ่น เป็นต้น 

          

7. กำรประชำสมัพันธ์เกี่ยวกับช่องทำงกำรให้บริกำร เช่น กำรบริกำร
นอกสถำนท่ีและช ำระภำษีทำงไปรษณีย์ เป็นต้น 

          

8. กำรมีช่องทำงกำรให้บริกำรที่หลำกหลำยช่องทำง           
9.กำรบริกำรประชำชนในวันหยุดรำชกำรหรือนอกเวลำรำชกำรหรอื
ออกหน่วยบริกำรเคลื่อนที ่

 ☐  ในวันหยุดรำชกำรหรือนอกเวลำรำชกำร 

 ☐ มีบริกำรให้บริกำรในวันหยุดรำชกำร 

 ☐ มีบริกำรให้บริกำรนอกเวลำรำชกำร 

 ☐ ไม่มีกำรให้บริกำร 
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รำยกำร 
ร้อยละควำมพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
1. ควำมรวดเร็วของเจ้ำหน้ำท่ีในกำรให้บริกำร           
2. ควำมพร้อมในกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำท่ีที่มีต่อประชำชนท่ีมำ
ขอรับบริกำร 

          

3. ควำมสำมำรถของเจ้ำหน้ำท่ีในกำรตอบกลับข้อซักถำมให้กับ
ประชำชน 

          

4. ควำมสำมำรถของเจ้ำหน้ำท่ีในกำรแก้ไขปัญหำให้กับผู้ขอรบับริกำร           
5. ควำมสำมำรถของเจ้ำหน้ำท่ีในกำรให้ค ำแนะน ำปรึกษำ           
6.จ ำนวนของเจ้ำหน้ำท่ีที่จัดไว้ใหบ้ริกำร           
7. กำรใช้วำจำหรือค ำพูดในกำรใหบ้ริกำรของเจ้ำหน้ำท่ี           
8. ควำมเอำใจใส่กระตือรือร้นและควำมมุ่งมั่นตั้งใจในกำรให้บริกำร           
9. ทักษะกำรค้นหำข้อมูลของเจ้ำหน้ำท่ีเมื่อผู้ขอรับบริกำรร้องขอ
ข้อมูล 

          

10. กำรแต่งกำยและควำมสภุำพของเจ้ำหน้ำท่ีที่ให้บริกำร           
11. ควำมมีมนุษยสมัพันธ์ของเจ้ำหน้ำท่ีที่ให้บริกำร           
12. ควำมยุติธรรม/ไม่เลือกปฏิบตัใินกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำท่ี           
ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
1. กำรจัดพื้นท่ีและควำมกว้ำงขวำงของพื้นที่ในกำรให้บริกำร           
2. กำรจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกไว้บริกำร เช่น โตะ๊ เก้ำอี ้           
3. กำรติดป้ำยแสดงจดุให้บริกำรตำ่งๆ            
4. กำรประชำสมัพันธ์ข้อมูลเกีย่วกับกำรให้บริกำรด้ำนตำ่งๆ           
5. ระบบแสงสว่ำงภำยในอำคำรสถำนท่ี           
6. กำรจัดให้มีอุปกรณ์และเครื่องมอืท่ีทันสมัยในกำรให้บริกำร           
7. ระบบกำรรักษำควำมปลอดภยัและระบบควำมช่วยเหลือกรณี
ฉุกเฉิน 

          

8. ควำมสะอำดเป็นระเบียบเรียบร้อยภำยในอำคำรสถำนท่ี           
9. กำรจัดพื้นท่ีส ำหรับจอดรถของผู้มำรบับริกำร           
10. ควำมสะอำดและจ ำนวนห้องน้ ำท่ีจัดไว้บริกำร           
11. กำรจัดให้มีสื่อประชำสมัพันธ์หรือเอกสำรที่เผยแพร่ให้ควำมรู้แก่
ประชำชน 

          

12. กำรจัดให้มีจุดบริกำรอินเทอรเ์น็ตชุมชน/ต ำบล/หมู่บ้ำน           
13. กำรจัดให้มีจุดบริกำรน้ ำดื่มส ำหรับผูม้ำขอรับบริกำร           
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ตอนที่ 3    ข้อเสนอแนะและแนวทำงเพ่ือกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรให้บริกำรของท้องถิ่นอื่น ๆ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำร
ของผู้มำขอรับบริกำร 

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

************************************** 
แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ีต่อกำรให้บริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงรำย 
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