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บทที่ 1 
บทนำ 

 
 
1.1 หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พุทธศักราช 2534 มาตรา 4 ไดกำหนดรูปแบบ
การบริหารราชการแผนดิน ออกเปน 3 รูปแบบ คือ ระเบียบบริหารราชการสวนกลาง ระเบียบบริหาร
ราชการสวนภูมิภาค ระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน (กรมการปกครอง, 2538 : 1) โดยการบริหาร
ราชการแผนดินนั้น จะมีท้ังการแบงอำนาจจากสวนกลาง สวนภูมิภาค และกระจายอำนาจของรัฐบาล 
ไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

องคการบริหารสวนตำบลเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีบทบาทหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะ
ประโยชนตางๆ  เพื่อตอบสนองความตองการพื้นฐานแกประชาชน ไดแก การพัฒนาเมืองและระบบ
สาธารณูปโภค การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  
และการจัดการศึกษา เปนตน   
   จากความคาดหวังของการปฏิรูป "ระบบราชการ" และ "ขาราชการ" ไดแก (1) ใหหนวยงาน
ทำงานไดผลสำเร็จสูง (2) เปล่ียนแปลงวิธีการทำงานของระบบและคน  (3) มุงใหประชาชนศรัทธาตอระบบ
ราชการ (4) มุ งบริการประชาชน  (5) ใชทรัพยากรให เกิดประโยชน สูงสุด และ (6) สวนราชการ              
ชวยสนับสนุนภาคประชาชนและธุรกิจเอกชนใหเขมแข็งและเปนพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ       
ดังนั้น การปรับปรุงระบบบริหารราชการไทยใหตอบสนองความตองการของสังคมและประชาชน
ผูรับบริการจึงดำเนินตามแนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีเนนผลสัมฤทธิ์ ซึ่งตองอาศัย      
การประเมินความพึงพอใจในการใหบริการประชาชนเปนเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ   
  เพื่อใหการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจผูรับบริการตามมิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพ การใหบริการ 
(รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
ส วน ท อ ง ถ่ิ น เป น ไป ต าม ป ระก าศห ลัก เกณ ฑ และแ น วท างป ฏิ บั ติ  ส ำนั ก บ ริ ก ารวิ ช าก าร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จึงขอเสนอเปนหนวยงานกลางในการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยโครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการใหบริการประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังเพื่อจักไดนำผล 
การประเมินท่ีไดมาวิเคราะหสถานการณการใหบริการในสภาพปจจุบัน ตลอดจนนำขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะมาใชในการปรับปรุงการปฏิบัติราชการตอไป 
 
 
 
 
 
 
 



  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
การสำรวจความพึงพอใจผูรับบริการตามมิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 

ห น า  1 - 2 

 

1.2 วัตถุประสงค 
1.2 .1  เพื่ อประ เมินป ระ สิทธิภ าพ และประ สิทธิผล ในการ ให บ ริก ารประชาชนของ               

เทศบาลตำบลแมอาย อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม โดยวัดจากระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอ
งานบริการสาธารณะของหนวยงาน ซึ่งสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ใน 5 ประเด็น ไดแก 

1) ความพงึพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ 
2) ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ 
3) ความพงึพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
4) ความพึงพอใจตอส่ิงอำนวยความสะดวก   
5) ความพึงพอใจตอโครงการ/กิจกรรมท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหบริการในพื้นท่ี 

1.2.2 เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการใหบริการประชาชน ขาราชการและเจาหนาท่ี                     
ท่ีเกี่ยวของตอการบริการประชาชนของเทศบาลตำบลแมอาย อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 

1.2.3 เพื่อนำผลการประเมินมาเปนแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแมอาย 
อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม เชียงใหม ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
1.3  ขอบเขตการศึกษา 

1.3.1 ขอบเขตเนื้อหา 
ศึกษาระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ตลอดจนปญหาและขอเสนอแนะในการบริการ

ประชาชนตองานบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลแมอาย อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม  
ท่ีดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 4 งาน ดังนี้ 

1) งานดานโยธา 
2) งานดานการศึกษา 
3) งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
4) งานดานสาธารณสุข 
 

1.3.2 ขอบเขตประชากร  
ประชากรท่ีใชในการศึกษาคือ ประชาชนท่ีเคยมารับบริการจากเทศบาลตำบลแมอาย 

อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ท้ัง 4 งาน  
 

1.3.3 ขอบเขตระยะเวลา 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564) 

 
 1.3.4 ขอบเขตพื้นท่ี  
         พื้นท่ีท่ีอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแมอาย อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 
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1.4 นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.4.1 ประสิทธิภาพ  หมายถึง การใหบริการแกประชาชนกลุมเป าหมายซึ่ งทำให เกิด              
ความพึ งพอใจท่ีสามารถวัดไดจากการสอบถามกลุม เป าหมายเกี่ ยวกับระ ดับความพึ งพอใจ 
ในดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ตามงานท่ีไดทำการประเมิน 
  1) ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชน
ผูรับบริการตอการดำเนินงานในดานข้ันตอนการใหบริการ ไดแก มีแผนผังข้ันตอนการบริการท่ีชัดเจน 
ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว และบริการตามลำดับกอน-หลัง มีการแจงขอมูล
และเอกสารท่ีเกี่ยวของอยางชัดเจนกอนรับบริการ มีอุปกรณ และเครื่องมือท่ีทันสมัยในการใหบริการ เปนตน 
  2) ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชน
ผูรับบริการตอการดำเนินงานในดานชองทางการใหบริการ ไดแก มีชองทางการใหบริการ สามารถเขาถึง
ไดงาย สะดวก รวดเร็ว มีการใหบริการนอกสถานท่ี/นอกเวลาราชการ มีการใหบริการผานส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ เชน Facebook, Line มีการเปดรับฟงขอคิดเห็นการใหบริการหลากหลายชองทาง เปนตน 
  3) ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชน
ผูรับบริการตอการดำเนินงานในดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ไดแก มีความรู ความสามารถในการใหบริการ 
เชน ตอบคำถาม ใหคำแนะนำ แกปญหาใหได  มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีไดเปนอยางดี ตรงตอ
เวลา และถูกตอง มีจิตบริการ มีความสุภาพ ออนนอมถอมตน และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีความเสมอภาค
ในการใหบริการโดยไมเลือกปฏิบัติ และมีความซื่อสัตย สุจริต เปนตน  
   4) ความพึงพอใจตอสิ่งอำนวยความสะดวก หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชน
ผูรับบริการตอการดำเนินงานในดานส่ิงอำนวยความสะดวก ไดแก สถานท่ีต้ังของจุดบริการมีความสะดวก
ในการเดินทางมารับบริการ สามารถเขาถึงไดงาย มีปายขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธ             
การบริการ มีการจัดอาคารสถานท่ี สภาพแวดลอม เปนระเบียบเรียบรอย สะอาด สรางความประทับใจ 
แกผูมาใชบริการ จัดการอำนวยความสะดวกสำหรับผูมารับบริการ เชน สถานท่ีจอดรถ สถานท่ีนั่ง  
หองน้ำ และจุดประชาสัมพันธเพื่อใหบริการขอมูลขาวสาร เปนตน 
   5) ความพึงพอใจตอโครงการ/กิจกรรมท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหบริการในพื้นท่ี 
หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการตอโครงการ/กิจกรรมท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใหบริการในพื้นท่ี ไดแก โครงการ/กิจกรรมท่ีดำเนินการมีการสำรวจปญหาและความตองการโดยการมี
สวนรวมของชุมชน มีสวนชวยใหคุณภาพชีวิตของคนในพื้นท่ีดีข้ึน เชน ถนน ไฟฟา น้ำ แสงสวาง การสรางอาชีพ 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ฯลฯ สามารถสรางการเปล่ียนแปลงหรือแกปญหาในทางท่ีดีข้ึนแก
ชุมชน และมีการประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นท่ีทราบ และแลวเสร็จตามกำหนดเวลา เพื่อสะทอนให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินปรับปรุงกระบวนการทำงานท่ีมีตอโครงการ/กิจกรรมตามหลัก PDCA ตอไป  

1.4.2 แบบประเมินความพึงพอใจของการใหบริการ หมายถึง การประเมินผลงานของ            
การใหบริการแกประชาชนกลุมเปาหมาย จนเกิดความพึงพอใจของการใหบริการ ไดจากการสอบถาม       
ความคิดเห็นของกลุมเปาหมายถึงความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ ความพึงพอใจตอชองทาง      
การใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ ความพึงพอใจตอส่ิงอำนวยความสะดวกตาง ๆ    
ของการใหบริการ และความพึงพอใจตอโครงการ/กิจกรรมท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหบริการในพื้นท่ี 



  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
การสำรวจความพึงพอใจผูรับบริการตามมิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 

ห น า  1 - 4 

 

1.5 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.5.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการจากเทศบาลตำบลแมอาย อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 

1.5.2 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนของเทศบาลตำบลแมอาย อำเภอแมอาย 
จังหวัดเชียงใหม 

1.5.3 ปญหาและขอเสนอแนะในการใหบริการประชาชนของเทศบาลตำบลแมอาย อำเภอแมอาย 
จังหวัดเชียงใหม 
 
1.6 กรอบแนวคิด 
 การสำรวจความพึ งพอใจของผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถสรุป                  
เปนกรอบแนวคิดไดดังนี ้

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสิทธิภาพ 
ความพึงพอใจตอการใหบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1) ดานข้ันตอนการใหบริการ 
2) ดานชองทางการใหบริการ 
3) ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
4) ดานส่ิงอำนวยความสะดวก 
5) ดานโครงการ/กิจกรรมท่ีใหบริการ

ในพื้นท่ี 

ประสิทธิผล 
การบรรลุวัตถุประสงค
ของดำเนินงานดานตางๆ 

การใหบริการของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

ปญหา/ขอเสนอแนะ 
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของ

การใหบรกิารประชาชน 

นำผลการประเมินมาเปน
แนวทางปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
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บทที่ 2 
แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คณะผูประเมินไดศึกษาคนควาเอกสาร เกี่ยวกับแนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการประเมินความพึงพอใจของ
ผูรับบริการตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษาดังตอไปนี้ 
 2.1 ขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลแมอาย 
 2.2 แนวคิดการประเมิน 
  2.3 แนวคิดความพึงพอใจ 
 2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการใหบริการ และคุณภาพการใหบริการ 
 2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการบริการประชาชน 
 2.6 แนวคิดเกี่ยวกับประเมินความคุมคาคุมทุน 

2.7 แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองสวนทองถ่ิน 
 2.8 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

2.1 ขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลแมอาย 
เทศบาลตำบลแมอายไดเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลแมอายเปนเทศบาลตำบลแมอาย 

เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2542 ต้ังอยูท่ีหมูท่ี 4 บานใหมปูแช ตำบลแมอาย อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 
หางจากตัวเมืองเชียงใหม ประมาณ 174 กิโลเมตร หางจากตัดจังหวัดเชียงราย 107 กิโลเมตร  
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ทิศเหนือ ต้ังแตหลักเขตท่ี 1 ต้ังอยูริมทางไปดอยลางดานตะวันตกตรงกิโลเมตรท่ี 2,400 เลียบตาม
เสนแบงเขตหมูที่ 1 กับหมูที่ 9 และหมูที่ 6 ตำบลมะลิกาไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตถึงหลักเขตที่ 2 
ซึ่งต้ังอยูริมทางหลวงแผนดินหมายเลข 107 ฝาง – ทาตอน ดานเหนือตรงกิโลเมตรท่ี 18,800 

ทิศตะวันออก จากหลักเขตท่ี 2 เลียบตามเสนแบงเขตหมูท่ี 2 ตำบลแมอายกับหมูท่ี 6 ตำบลมะลิกา ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตจนถึงหลักเขตท่ี 3 ซึ่งต้ังอยูริมแมน้ำฝางฝงเหนือบนเสนแบงเขตตำบลแมอายกับตำบลแมนาวาง 

ทิศใต จากหลักเขตท่ี 3 เลียบตามริมน้ำฝางฝงเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตถึงหลักเขตท่ี 4 
ซึ่งต้ังอยูตรงจุดบรรจบของแมน้ำฝางกับลำน้ำแมสาวฝงเหนือจากหลักเขตที่ 4 เลียบตามแนวเสนแบง
เขตตำบลแมอายกับตำบลแมสาว ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงหลักเขตท่ี 5 ซึ่งต้ังอยูริมทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 107 ถนนฝาง – ทาตอน ฝากตะวันตกตรงกิโลเมตร 11,500 

ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 5 เลียบตามแนวเสนแบงเขตตำบลแมอายกับตำบลแมสาวไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือระยะทาง 500 เมตร ถึงหลักเขตท่ี 6 และจากหลักเขตท่ี 6 เลียบตามแนวเสนแบงเขต
ของหมูท่ี 9 หมูท่ี 8 หมูท่ี 4 และหมูท่ี 5 ตำบลแมอายไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบรรจบหลักเขตท่ี 1 

ตำบลแมอายมีภูมิประเทศเปนพื้นท่ีราบและท่ีราบบางสวนจำนวน 10 หมูบาน และท่ีราบบางสวนใน
ตำบลมะลิกา 9 หมูบาน มีพื้นท่ีเปนท่ีราบระหวางภูเขาเปนท่ีสำหรับปลูกพืช ขาวไร สม ล้ินจ่ี ตนยาง ประชากร
สวนใหญมีอาชีพทำการเกษตร ทำสวน มีประชากรท่ีอาศัยท้ังชาวไทยเปนพื้นท่ีท่ีมีชาวไทยพื้นเมืองอยูมากกวา
ตำบลอื่น พื้นผลทางเกษตรกรรม มีขาว พริก สม ล้ินจ่ี ลำไย ฯลฯ มีท้ังหมด 20 หมูบานและมีประชากรประมาณ 
9,474 คน ประชากรสวนใหญเปนคนไทยพื้นเมืองอีกท้ังยังมีวัดแมอายหลวง เปนวัดเจาคณะอำเภอแมอาย 
โดยพระครูวิธานธรรมโสภณเปนเจาอาวาสและเจาคณะอำเภอแมอายและยังเปนวัดท่ีมีความโดดเดนดานศิลปะ
ของพี่นองชาวไทยใหญ ซึ่งจะมีประเพณีท่ีสำคัญๆ เชน ประเพณีบวชศีลจาริณีเนกขมะบารมีฯ ทุกป ประเพณี 
ไหวพระอุปคุต ประเพณีตักบาตรพระอุปคต (ซึ่งเปนวันพระท่ีตรงกับวันพุทธทุกครั้ง) ประเพณีปอยออกหวา 
ประเพณีตักบาตรเทโวฯ เทศบาลตำบลแมอาย มีประชากรสวนใหญเปนชาวไทยพื้นเมือง และชาวไทยใหญ 
มีพุทธศาสนิกชน เคารพและนับถือของผูมีจิตศรัทธา 

2.1.1) ดานการปกครอง 
 เทศบาลตำบลแมอายมีพื้นท่ีเขตการปกครองและบริหารครอบคลุมพื้นท่ี 2 ตำบล 19 หมูบาน ดังนี้ 

1) ตำบลแมอาย จำนวน 10 หมูบาน ไดแก 
บานดอยแกว หมูท่ี 1 บานดอนชัยใต หมูท่ี 2 บานดอนชัยเหนือ หมูท่ี 3  
บานใหมปูแช หมูท่ี 4 บานแมอายหลวง หมูท่ี 5 บานโฮงนอย หมูท่ี 6 
บานโฮงหลวง หมูท่ี 7 บานโหงเหนือ หมูท่ี 8 บานแมแหลง หมูที 10 
บานแมแหลงหลวง หมูท่ี 11  

2)  ตำบลมะลิกา จำนวน 9 หมูบาน ไดแก 
บานปาบง หมูท่ี 2 บานสันตนมวง หมูท่ี 3 บานสันปาเหียว หมูท่ี 4 
บานสันผักหละ หมูที 5 บานสันโคง หมูท่ี 6 บานชัยสถาน หมูท่ี 7 
บานเอก หมูท่ี 8  บานปาบงใต หมูท่ี 9 บานมงคลนิมิต หมูท่ี 10 
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2.1.3) ดานการศึกษา 

สังกัด ทองถ่ิน 
สพฐ.เขต 

3 
สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

กรมการ
พัฒนา
ชุมชน 

กรมการ
ศาสนา 

รวม 

ศูนยพัฒนาเด็กกอน
เกณฑ 
- จำนวนหองเรียน 
- จำนวนนักเรียน 

 
1 
25 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
1 
13 

 
3 
81 

 
5 

119 

ระดับกอนประถมศึกษา 
- จำนวนโรงเรียน 
- จำนวนหองเรียน 
- จำนวนนักเรียน 

 
1 
9 

170 

 
2 
4 
58 

 
1 
2 
74 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
4 
14 
302 

ระดับประถมศึกษา 
- จำนวนโรงเรียน 
- จำนวนหองเรียน 
- จำนวนนักเรียน 

 
- 
- 
- 

 
3 
24 
567 

 
1 
12 
416 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
4 
36 
983 

ระดับมัธยมศึกษา 
- จำนวนโรงเรียน 
- จำนวนหองเรียน 
- จำนวนนักเรียน 

 
- 
- 
- 

 
1 
6 

133 

 
1 
12 
443 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

- 
2 
18 
576 

 
     2.1.4) ดานเศรษฐกิจ 

ประชาชนสวนใหญประมาณรอยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชน การทำนา ทำสวน เพาะปลูกพืชไร 

พืชเศรษฐกิจท่ีสรางรายไดใหกับประชาชน ไดแก ขาว หอมหัวใหญ ล้ินจ่ี สม เปนตน สวนการประกอบอาชีพอื่น  ๆ

ไดแก การเล้ียงสัตว เชน สุกร ไก การเล้ียงปลา การพาณิชย การรับจางและบริการการอุตสาหกรรมเปนตน 

และรายไดเฉล่ียของประชากรจำนวน 31,000 บาท/คน/ป 

การเกษตรกรรม ถือเปนอาชีพหลักของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแมอาย โดยมีครัวเรือนเกษตรกร 

ประมาณ 1,744 ครัวเรือน และผลผลิตการเกษตรท่ีสำคัญ ไดแก ขาว กระเทียม ขาวโพด ถ่ัวเหลือง เปนตน 

มูลคาผลผลิตทางการเกษตรประมาณ 43,070,000.- บาท 

ในเขตเทศบาลตำบลแมอายมีสถานท่ีทองเท่ียว คือ อนุสาวรียเจาแมมะลิกา ต้ังอยูบนเนินเขา สามารถ 

ชมทิวทัศนอันสวยงามภายในเขตเทศบาลตำบลแมอายไดเปนอยางดีและยังเปนโบราณสถานเมืองเกาท่ีนาอนุรักษ

และรักษาไว นอกจากนี้ยังมีสถานท่ีท่ีควรสงเสริมใหเปนสถานท่ีทองเท่ียวเชิงอนุรักษ คือ บานแมอายหลวง หมูท่ี 5 

ตำบลแมอาย ซึ่งประชากรท่ีอาศัยอยูเปนชาวไทยใหญ มีขนบธรรมเนียมประเพณีไทยใหญท่ีสามารถดึงดูด

นักทองเท่ียวใหมาเท่ียวชมไดในแตละปจะมีนักทองเท่ียว จำนวนประมาณ 200 คน รายไดจากการทองเท่ียว

ประมาณ 100,000 บาท คาใชจายของนักทองเท่ียวประมาณ 500 บาท/คน 
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2.2 แนวคิดการประเมิน 
2.2.1) ความหมายการประเมิน 

 Provus  (อางใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี, 2553, หนา 52) ใหความหมายวา “การประเมิน”  
เปนการกำหนดเกณฑมาตรฐานและการคนหาชองวางระหวางภาวะท่ีเปนจริงกับเกณฑมาตรฐานท่ีต้ังไว 
เพื่อใชภาวะดังกลาวเปนตัวบงช้ีระบุขอบกพรองในกิจกรรม 
 Scriven  (1967 : อางใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี, 2553, หนา 35) อธิบายวา การประเมิน
เปนกิจกรรมในการรวบรวมขอมูล การตัดสินใจเลือกเครื่องมือการเก็บขอมูล รวมท้ังการกำหนดเกณฑใน
การประเมิน เพื่อตัดสินคุณคาใหกับกิจกรรมท่ีมุงหมายประเมิน 
 Cronbach  (1963 : อางใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี, 2553, หนา 32) ใหนิยามวาหมายถึง   
การเก็บรวบรวมขอมูลและการใชสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดโปรแกรมหรือแนวทางการ
ดำเนินการทางการศึกษา 
 Stake  (1973 : อางใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี, 2553, หนา 39)  นิยาม “การประเมิน”  
วาเปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากหลายแหลง  เพื่อนำมาจัดใหเปนระเบียบและมีความหมายในการใช
ประเมินได 
 Alkin (1969 : อางใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี, 2553, หนา 45) ใหนิยามการประเมินวา
หมายถึง กระบวนการบวนคัดเลือก การประมวลขอมูลและการจัดระบบสารสนเทศท่ีมีประโยชน 
เพื่อนำเสนอตอผูท่ีมีอำนาจตัดสินใจหรือเพื่อการกำหนดแนวทางในการเลือกทำกจิกรรม  
 Stufflebeam (1971 : อ าง ใน  เยาว ดี  ราง ชัยกุ ล  วิ บู ลย ศ รี , 2553, หน า  57)  กล าวว า  
“การประเมิน” คือ กระบวนการของการระบุหรือกำหนดขอมูลท่ีตองการและการดำเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูล เพื่อนำขอมูลท่ีรวบรวมไดมาจัดกระทำจนเกิดเปนสารสนเทศท่ีมีประโยชนและนำเสนอสำหรับใช
เปนทางเลือกในการประกอบการตัดสินใจตอไป 
 เยาวดี รางชัยกุล วิ บูลยศรี (2553, หนา 23) อธิบายวา การประเมิน  ใหความหมายวา 
กระบวนการตัดสินคุณคาในส่ิงใดส่ิงหนึ่งจากกระบวนการของการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเปนระบบระเบียบ 
 จากความหมายการประเมินของนักวิชาการขางตน จึงสรุปไดวา การประเมินเปนการตัดสินใจ
กระทำการอยางใดอยางหนึ่งตอกิจกรรมหรือโครงการโดยอาศัยขอมูลสารสนเทศท่ีมีกระบวนเก็บรวบรวม
อยางเปนระบบนำมาเทียบกับเกณฑมาตรฐานของวัตถุประสงคของกิจกรรมหรือโครงการนั้น  

2.2.2) รูปแบบการประเมินโครงการ 
 รูปแบบการประเมินโครงการมีลักษณะแตกตางกันไปตามนิยามของนักวิชาการแตละทาน  
ซึ่งจะมีความแตกตางกันไปในรายละเอียดของขอมูลท่ีใชประกอบการประเมิน และความซับซอนใน
กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลตามแนวคิดของแตละบุคคล โดยผูประเมินจะนำเสนอแนวคิดการประเมิน
ตามรายนามนักวิชาการแตละทานท่ีไดยกความหมายของการประเมินมานำเสนอ ดังนี้ 

1) รูปแบบการประเมินตามแนวทางของไทเลอร (Tyler’s  rational  and  Model  of  
Evaluation) (อางใน เยาวดี  รางชัยกุล  วิบูลยศรี, 2553 หนา 30 - 32) 
 จากนิยามของไทเลอรท่ีเนนการตัดสินคุณคาของโครงการหรือกิจกรรมจากวัตถุประสงคเปนหลัก
กระบวนการประเมินตามแนวคิดจึงไมซับซอนมากนัก โดยจะเนนไปท่ีการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ  
ก็ตาม ยอมสงผลตอวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวดังมีข้ันตอนตอไปนี้ 
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ข้ันตอนท่ี 1 กำหนดวัตถุประสงคของกิจกรรมหรือโครงการไวอยางชัดเจนวา เมื่อดำเนินการส้ินสุด
กิจกรรมหรือโครงการดังกลาวแลว  ส่ิงใดคือผลท่ีตองเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม สามารถวัดได 

ข้ันตอนท่ี 2 กำหนดเนื้อหาภายใตโครงการหรือกิจกรรมหลัก อันนำมาสูผลตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไว 
ข้ันตอนท่ี 3 ออกแบบกิจกรรมยอยหรือวิธีการอันเปนผลใหบรรลุเนื้อหาท่ีระบุไวในข้ันตอนท่ี 2 
ข้ันตอนท่ี 4 หามาตรการหรือเกณฑมาตรฐานสำหรับใชตรวจสอบภายหลังส้ินสุดการดำเนินโครงการ

วาโครงการสงผลใหผูเกี่ยวของบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวท้ังหมดหรือไม และมีกิจกรรมยอยใดบางท่ีทำให
ไมบรรลุตามวัตถุประสงค 

แนวคิดการประเมินของไทเลอร  เปนแนวคิดแรกเริ่มใหเกิดการแตกยอยของแนวคิด 
การประเมินอื่นในภายหลัง  ดังนั้น จึงจะเห็นวาข้ันตอนการประเมินของไทเลอรมีลักษณะท่ีเรียบงาย 
โดยมุงไปท่ีการตัดสินจากผลลัพธของการดำเนินโครงการเปนสำคัญ 

2)  รูปแบบการประเมินของโพรวัส (Discrepancy Model) (Provus, 1973 : อางในบุญสง  
นิลแกว, 2542 หนา 33 - 35)   

ทัศนะในการประเมินของ โพรวัส มีอยูวาการประเมินเปนการกระบวนการจัดการขอมูล 
อยางตอเนื่องในลักษณะการเฝาดูการจัดการโครงการ การควบคุมการบริหารพัฒนาโครงการโดยอาศัย 
การตัดสินใจท่ีดี ซึ่งเปนการมองวาผลลัพธจากการดำเนินการนั้นสอดคลองกับมาตรฐานหรือวัตถุประสงค
หรือไม จากนั้นจึงพิจารณาไปท่ีรายละเอียดในความแตกตางของการปฏิบัติวาจะนำมาสูผลท่ีตองการ
หรือไม และใชขอเท็จจริงจากความแตกตางนั้นตัดสินใจวาควรกระทำการอยางไรกับโครงการท้ังหมด  
หรือบางสวนของโครงการตามแนวคิดนี้ โพรวัส จำแนกกระบวนการประเมินไวเปน 5 ข้ันตอน คือ   

ข้ันตอนท่ี 1 ประเมินการอธิบายหรือออกแบบโครงการเปนข้ันของการกำหนดสวนประกอบ 
ตางๆ ของโครงการ ไดแก เปาหมาย กระบวนการ กิจกรรม และทรพัยากรท่ีจำเปน รวมไปถึงผูรับบริการ 

ข้ันตอนท่ี 2 ประเมินการจัดต้ังโครงการ เมื่อเกิดมาตรฐานจากข้ันตอนการออกแบบโครงการ  
ข้ันตอนนี้เปนการประเมินการจัดทำโครงการวาเปนไปตามกรอบของการออกแบบท่ีกำหนดไวหรือไม 

ข้ันตอนท่ี 3 ประเมินระหวางดำเนินการ เปนการประเมินกิจกรรมยอยท่ีปฏิบัติในระหวาง
ดำเนินโครงการวาแตละชวงเวลากิจกรรมสามารถทำใหผูเขารวมหรือผูรับบริการบรรลุตามวัตถุประสงค 
นำทางหรือไม (วัตถุประสงคยอยอันนำไปสูวัตถุประสงคหลักของโครงการ)   

ข้ันตอนท่ี 4 ประเมินผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ การประเมินผลลัพธตามวัตถุประสงคหลัก
ของโครงการวาเกิดผลสำเร็จตามท่ีกำหนดไวต้ังแตแรกหรือไม   

ข้ันตอนท่ี 5 วิเคราะหความคุมทุน ในขอนี้ โพรวัส เสนอไวเพียงเปนทางเลือกสำหรับ 
ผูประเมินเทานั้น เพราะมีความคลายคลึงกับข้ันตอนท่ี 4 แตจะแตกตางไปบาง ซึ่งจะมีมากในการประเมิน
โครงการทางการศึกษา ดวยเปนการเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีไดลงทุนไปวานำมาสูผลลัพธท่ีคุมคากับการ
ลงทุนนั้นหรือไม 

แนวคิดของโพรวัสมีความแตกตางกับของไทเลอร  ในสวนของรายละเอียดในการประเมิน 
แตละข้ันตอนดำเนินการของโครงการ  การนำแนวคิดนี้ไปใช ไมเพียงตัดสินคุณคาปลายทางจากการดำเนิน
โครงการเพียงอยางเดียว แตเปนการประเมินการดำเนินงานในแตละข้ันตอน ซึ่งเปนประโยชนแก
ผูรับผิดชอบโครงการในการลดความเส่ียงท่ีโครงการจะลมเหลวไดมาก 
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3)  รูปแบบการประเมินของสคริฟเวน (Scriven’s Evaluation Ideologies) (อางใน เยาวดี  
รางชัยกุล วิบูลยศรี, 2553 หนา 35 - 38) 

ตามนิยามท่ีสคริฟเวน มองวา “การประเมิน” เปนกิจกรรมอันเกี่ยวของกับการรวบรวม
ขอมูล  การตัดสินใจเลือกใชเครื่องมือเพื่อเก็บขอมูลและการกำหนดเกณฑการประเมิน  อันจะใชตัดสิน
คุณคาใหกับกิจกรรมท่ีตองการประเมิน สคริฟเวน จึงไดจำแนกประเภทในการประเมินหรือบทบาท 
ของการประเมินไวเปน 2 ลักษณะ  ดังนี้   

(1)  การประเมินระหวางดำเนินงาน (Formative  Evaluation) เปนกระบวนการเก็บขอมูล
ระหวางการปฏิบัติงานเพื่อนำมาบงช้ีขอดีและขอจำกัดท่ีเกิดระหวางดำเนินงาน  เพื่อจะนำผลมาพัฒนา
งานใหดีข้ึนในระหวางดำเนินงาน 

(2)  การประเมินผลรวม (Summative  Evaluation) เปนการประเมินผลลัพธภายหลัง
ส้ินสุดการดำเนินงานเพื่อตัดสินวาโครงการบรรลุผลสำเร็จสมบูรณหรือไม 

นอกจากนั้น สคริฟเวนเสนอส่ิงท่ีตองประเมินไวเปน  2  สวนสำคัญ  ไดแก 
(1)  การประเมิน เกณฑ ภายใน   (Instring  Evaluation) เป นการประเมิน คุณภาพ 

ของเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล และคุณลักษณะท่ีเกี่ยวของในการดำเนินงาน เชน เปาหมาย 
โครงสราง  วิธีการ ตลอดจนทัศนคติของผูรับผิดชอบโครงการ 

(2)  การประเมินความคุมคา (Payoff  Evaluation) เปนการประเมินผลจากตัวผูรับบริการ
หรือไดประโยชนโดยตรงจากการดำเนินโครงการ ซึ่งหมายถึงผลลัพธของโครงการท่ีใหประโยชนแกผูรับบริการ 

การประเมินตามแนวคิดของ สคริฟเวน สรุปไดวา มีกระบวนการประเมินท่ีไมละเอียด
ซับซอนเทากับของโพรวัส แตการประเมินจะเนนไปท่ีความสำเร็จในการดำเนินการแตละข้ันตอน  
และจะพิจารณามุงไปท่ีความมากนอยของประโยชนท่ีเกิดกับผูรับบริการมากกวามุงตัดสินผลลัพธ 
ตามวตัถุประสงคตามแนวคิดของไทเลอร 

4) รูปแบบการประเมินของครอนบาค (Cronbach’s  Concepts) (Provus, 1973 : อางใน 
เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี, 2553, หนา 32 - 34) 

แนวคิดการประเมินของครอนบาค เกิดข้ึนเพื่อมุงประเมินโครงการทางการศึกษาเปนสำคัญ  
ลักษณะการประเมินจึงเปนไปเพื่อวางแผนแนวทางเกี่ยวกับตัดสินใจดำเนินโครงการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
การศึกษา  โดยจำแนกเปน  3  ประเภท  คือ  

(1)  การประเมินเพื่อปรบัปรุงกระบวนวิชา   
(2)  การตัดสินใจท่ีเกี่ยวของกับตัวนักเรียนเปนรายบุคคล 
(3)  การจัดการบริหารในโรงเรียน   

5)  รูปแบบการประเมินของสเตค (Stake’s  concepts  of  Evaluation)  (อางใน บุญสง  
นิลแกว, 2542, หนา 46 - 48)   

แนวคิดการประเมินของสเตค มีแนวคิดการประเมินท่ียึดความเปนธรรมชาติและเนนการ 
มีสวนรวมเปนสำคัญ  โดยใชกระบวนการเก็บขอมูลท่ีเกี่ยวของกับโครงการจำนวนมาก เพื่อใชพิจารณา
ความสัมพันธของส่ิงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในการดำเนินโครงการ โดยการประเมินตามกรอบของสเตค  
ผูประเมินจำตองใหรายละเอียดในเชิงการบรรยายความสอดคลองกัน ระหวางส่ิงท่ีคาดหวังกับส่ิงท่ีเปนจริง
ในแตละสวนของงาน ในขณะเดียวกันนั้นก็ตองตรวจสอบความสัมพันธกันของผลท่ีเกิดกับการดำเนินงาน
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และการดำเนินงานกับส่ิงท่ีมีอยูกอน ไมวาจะเปนสวนท่ีเปนความคาดหวังและสวนท่ีเปนจริง ซึ่งคือการประเมิน
รายละเอียดภายในโครงการ โดยข้ันตอนสำคัญคือ การตัดสินคุณคาท่ีไมมีการตัดสินใจ นำเอาส่ิงท่ีเปน
รายละเอียดของโครงการไปเทียบกับมาตรฐานหรือท่ี ต้ังไว ซึ่งอาจมีลักษณะตายตัวท่ีวากำหนด 
อยางไรก็ตองเปนไปอยางนั้น  หรือการเทียบกับโครงการหรืองานอื่นท่ีเปนท่ียอมรับเพื่อตัดสินคุณคา 
วาดีกวา แยกวา หรือเทียบเทา 

6)  รูปแบบการประเมินของอัลคิน (Alkin’s concept of Evaluation)  (Alkin,  1996:  
อางในเยาวดี  รางชัยกุล  วิบูลยศรี,  2553, หนา 45 - 47)   

ตามแนวคิดของ อัลคิน ท่ีมีทัศนะการประเมินวาเปนกระบวนการคัดเลือก การประมวล
ขอมูลและการจัดระบบสารสนเทศท่ีมีประโยชน เพื่อนำเสนอตอผูท่ีมีอำนาจตัดสินใจ หรือเพื่อการกำหนด
แนวทางในการเลือกทำกิจกรรม อัลคิน จึงไดแบงการประเมินไวเปน 5 สวน ไดแก 

(1)  การประเมินเพื่อกำหนดวัตถุประสงคของโครงการ เปนการประเมินท่ีเกิดข้ึนกอนดำเนิน
โครงการหรือกิจกรรมใด ๆ ซึ่งเปนการประเมินเพื่อกำหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายของโครงการ 
ใหสอดคลองกับความตองการท่ีเปนอยู 

(2)  การประเมินเพื่อวางแผนโครงการ เปนการประเมินเพื่อหาวิธีการท่ีเหมาะสมในการท่ีจะ
วางแผนในการดำเนินการของโครงการใหบรรลุวัตถุประสงคไดตามท่ีกำหนด 

(3)  การประเมินขณะกำลังดำเนินโครงการ เปนการประเมินท่ีเนนพิจารณาข้ันตอน 
การทำงานวาเปนไปตามแผนงานท่ีวางไวหรือไม   

(4)  การประเมินเพื่อการพัฒนางาน เปนการประเมินเพื่อคนหารูปแบบ แนวทางหรือ
ขอเสนอแนะท่ีจะสงผลใหงานท่ีกำลังดำเนินอยูเกิดประสิทธิภาพไดมากท่ีสุด 

(5)  การประเมินเพื่อรับรอง ยุบ ขยาย หรือปรับเปล่ียนโครงการ เปนการประเมินภายหลัง
การดำเนินงานตามโครงการ เพื่อตรวจสอบผลท่ีไดกับวัตถุประสงคท่ีกำหนดไว รวมถึงการประมวล 
ขอแนะนำ เพื่อนำไปใชกับโครงการตอไป   

7) รูปแบบการประเมินและโมเดลซิปของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam’s CIPP Model)  
(Stufflebeam, 1971: อางใน เยาวดี  รางชัยกุล  วิบูลยศรี,  2553, หนา 57 - 62)   

จากนิยามในการประเมินของ สตัฟเฟลบีม ท่ีให ไววาเปนกระบวนการของการระบุ  
หรือกำหนดขอมูลท่ีตองการ และการดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อนำขอมูลท่ีรวบรวมไดมาจัดกระทำ
จนเกิดเปนสารสนเทศท่ีมีประโยชน และนำเสนอสำหรับใชเปนทางเลือกในการประกอบการตัดสินใจ  
ซึ่งจากนิยามดังกลาว แนวคิดของสตัฟเฟลบีม จึงมีลักษณะแบงแยกบทบาทของการทำงานระหวาง  
ฝายประเมินกับฝายบริหารออกจากกันอยางเดนชัด กลาวคือ การแยกใหฝายประเมินทำหนาท่ีระบุ จัดหา 
และนำเสนอสารสนเทศใหกับฝายบริหาร สวนฝายบริหารก็มีหนาท่ีเรียกหา และนำผลการประเมินท่ีไดไป
ใชประกอบการตัดสินใจเพื่อดำเนินกิจกรรมท่ีเกี่ยวของตามสมควรแตละกรณี 

การประเมินของสตัฟเฟลบีม สามารถสรุปการประเมินไวเปน  3  ข้ันตอน คือ 
(1)  กำหนด หรือระบุและบงช้ีขอมูลท่ีตองการ 
(2)  จัดเก็บรวบรวมขอมูล 
(3)  วิเคราะหและจัดสารสนเทศ เพื่อนำเสนอตอฝายบริหาร 
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จากข้ันตอนดังกลาวเมื่อทำการจัดกลุมใหกับขอมูลท่ีจำเปนตองวิเคราะหเพื่อนำไปสู 
การตัดสินใจของฝายบริหาร จึงเกิดเปนโมเดลการจัดเตรียมขอมูลในการประเมินท่ีเรียกวา  CIPP  Model  
ประกอบดวยการประเมินใน 4 ประเภท ไดแก 

(1)  การประเมินบรบิทหรือสภาวะแวดลอม (Context  Evaluation:  C)  เปนการประเมิน
หลักการและเหตุผล ความจำเปนท่ีจะตองจัดทำโครงการ  การช้ีประเด็นปญหาและการพิจารณา 
ความเหมาะสมของเปาหมายโครงการ 

(2)  การประเมินตัวปอนเขา (Input  Evaluation:  I) เปนการประเมินเพื่อพิจารณาถึง 
ความเหมาะสม และความเพียงพอของทรัพยากรท่ีจะใชในการดำเนินโครงการ 

(3)  การประเมินกระบวน  (Process  Evaluation:  P) เปนการประเมินเพื่อหาขอบกพรอง
ของการดำเนินโครงการ หาขอมูลประกอบการตัดสินใจท่ีจะใชพัฒนางานตาง ๆ และบันทึกภาวะของ
เหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนไวเปนหลักฐาน 

(4)  ก ารป ระ เมิ น ผลผ ลิต ท่ี เกิ ด ข้ึ น  (Product  Evaluation: P) เป น ก ารป ระ เมิ น 
เพื่อเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนจากการทำโครงการกับเปาหมายโครงการ อันจะนำไปสูการตัดสินใจ 
เพื่อยุบเลิก  ขยาย หรือปรับเปล่ียนโครงการ 
 จากการศึกษารูปแบบประเมินโครงการสรุปไดวา รูปแบบการประเมินมี 7 รูปแบบ ประกอบดวย
รูปแบบการประเมินตามแนวทางของไทเลอร รูปแบบการประเมินของโพรวัส รูปแบบการประเมินของ  
สคริฟเวน รูปแบบการประเมินของครอนบาค รูปแบบการประเมินของสเต็ค รูปแบบการประเมิน
ของอัลคิน และรูปแบบการประเมินและโมเดลซิปของสตัฟเฟลบีม 
 
2.3 แนวคิดความพึงพอใจ 

2.3.1) ความหมายของความพึงพอใจ 
 เกี่ยวกับความหมายของความพึงพอใจนั้นไดมีผูใหความหมายดังตอไปนี้ 
 ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547, หนา18) อธิบายถึงความพึงพอใจวา การท่ีลูกคาไดรับบริการ 
ท่ีสามารถตอบสนองความตองการซึ่งสินคามี 2 ประเภท คือ สินคาท่ีมีตัวตน ไดแก อาหาร เครื่องด่ืม  
และสินคาท่ีไมมีตัวตน ไดแกการตอนรับ การรับคำส่ังอาหาร รอยยิ้ม มิตรไมตรี ซึ่งสินคาท่ีไมมีตัวตน
เหลานี้ก็คือ การบริการนั่นเอง 
 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2548, หนา 122) อธิบายถึงความพึงพอใจในการทำงานไววา  
เปนความรูสึกรวมของบุคคลท่ีมีตอการทำงานในดานบวก เปนความสุขของบุคคลท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน
และการไดรับผลตอบแทนนั้น คือ ผลท่ีเปนความพึงพอใจท่ีทำใหบุคคลเกิดความรูสึกกระตือรือรน  
มีความมุงมั่นท่ีจะทำงาน มีขวัญกำลังใจ ส่ิงเหลานี้จะมีผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงาน 
รวมท้ังการสงผลตอความสำเร็จและเปนไปตามเปาหมายขององคการ 
 Kotler (2003, หนา 444) อธิบายความหมายของความพึงพอใจในการทำงานวา ความพึงพอใจ
เปนความรูสึกของบุคคลท่ีแสดงความยินดี หรือแสดงผิดหวังอันเปนผลมาจากการเปรียบเทียบผลลัพธท่ีได
จากการใชสินคาหรือบริการกับความคาดหวัง ถาผลจากการใชสินคาหรือบริการต่ำกวาความคาดหวัง
ลูกคาก็จะไมพอใจ ถาผลลัพธเปนไปตามความคาดหวังของลูกคาก็พอใจและถาผลลัพธมีคาเกินความคาดหวัง
ของลูกคาก็ยิ่งพอใจมากข้ึน 
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 จากการศึกษาความหมายของความพึงพอใจ สรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือ
ทัศนคติของบุคคลท่ีมีตอ ส่ิงใดส่ิงหนึ่ งหรือปจจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับความรู สึกพอใจท่ีเกิดข้ึน  
เมื่อความตองการของบุคคลไดรับการตอบสนอง ความพึงพอใจอาจเกิดข้ึนไดจากการไดรับส่ิงท่ีตน 
พึงปรารถนาหรืออยากได หรือเมื่อไดรับผลสำเร็จตามความมุงหมาย หรือเมื่อไดรับการตอบสนองตาม
ความตองการ ท้ังทางดานวัตถุและดานจิตใจ ความพึงพอใจจึงเปนท้ังพฤติกรรมและกระบวนการ 
ในการลดความตึงเครียด เพราะความพึงพอใจเปนระดับความรูสึกในทางบวกของบุคคลตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 

2.3.2) สาระสำคัญเก่ียวกับเร่ืองความพึงพอใจของผูมารับบริการ 
 ฉัตรยาพร เสมอใจ (2548, หนา 160) อธิบายไววา การจัดการความพึงพอใจของลูกคาจะนำมา 
ซึ่งประโยชนมากมายแกธุรกิจ ไดแก 
 (1) สรางผลประโยชนใหแกธุรกิจ ในการเพิ่มระดับความพึงพอใจแกลูกคา เนื่องจากทำใหเขาใจ
ถึงระดับความพึงพอใจของลูกคาในปจจุบัน จากการหาชองวางความคาดหวังของลูกคาและส่ิงท่ีเรามอบ
ใหแกลูกคา เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงใหสามารถตอบสนองและเพิ่มความพึงพอใจของ
ลูกคามากข้ึน อาจจะนำไปสูความภักดีของลูกคา 
 (2) สรางผลกำไรในระยะยาว ถาเราทำการรักษาลูกคาท่ีดีไวในปริมาณท่ีมาก ๆ จะยิ่งสราง       
ผลกำไรมากกวาการพยายามดึงลูกคาใหมมาทดแทนลูกคาเกาท่ีจากไปอยูตลอดเวลา 
 (3) ลูกคาท่ีมีความพึงพอใจในระดับมาก จะชวยในการกระจายขาวแบบปากตอปาก ทำใหคนรูจัก
มากข้ึน เหมือนการโฆษณาใหบริษัทโดยมีตนทุนในการดึงลูกคาใหมตอหนวยต่ำ และมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะผูใหบริการวิชาชีพอยางแพทย นักบัญชี ทนายความ วิศวกรหรือสถาปนิก เพราะช่ือเสียง 
และการบอกตอเปนแหลงขอมูลสำคัญสำหรับลูกคาใหมท่ีใชในการตัดสินใจ การบอกตอแบบปากตอปาก
ดวยความช่ืนชมจะสรางความนาเช่ือถือไดมาก 
 (4) มีลูกคาท่ีมีความพึงพอใจระดับมาก เปนการประกันความเส่ียงจากการเกิดความผิดพลาดใน
การบริการ ลูกคาระยะยาวมีแนวโนมท่ีจะใหอภัยกับเหตุการณ ท่ี เกิดความผิดพลาดไดมากกวา  
เพราะส่ิงดีๆ ในอดีต จะเปนส่ิงชดเชยใหลูกคาท่ีรูสึกดีอยูและลูกคาท่ีมีความพึงพอใจบริการของเราแลว  
จะมีความรูสึกไวตอขอเสนอใหม ๆ ของคูแขงขันของเรานอย 
 จากการศึกษาสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องความพึงพอใจของผูมารับบริการ สามารถสรุปไดวา 
ประชาชนท่ีมารับบริการของหนวยงานในภาครัฐตาง ๆ นั้น ตองการไดรับการใหบริการจากบุคลากร 
อยางเพียงพอ มีกระบวนการใหบริการท่ีไมยุงยากซับซอนและเปนระบบ มีสถานท่ีและการจัดการ
สภาพแวดลอมท่ีดี และไดรับขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง หากประชาชนท่ีมารับ
บริการไดรับส่ิงท่ีเขาตองการแลว จะทำใหเกิดประโยชนตอองคการมากมาย อาทิ สรางผลประโยชนใหแก
องคกรในการเพิ่มระดับความพึงพอใจแกผูมารับบริการ สรางความพึงพอใจระยะยาว หากลูกคามีความพึงพอใจ
ระดับมาก จะชวยในการกระจายขาวแบบปากตอปาก และถาหากผูมาติดตอกับองคการมีความพึงพอใจ
ระดับมาก ก็จะสามารถเปนหลักประกันความเส่ียงจากการผิดพลาดในการบริการ 
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2.4 แนวคิดเก่ียวกับการใหบริการและคุณภาพการใหบริการ 
 2.4.1 การใหบริการ 
 การใหบริการ นับวาเปนหนาท่ีหลักของสวนราชการท่ีมีการติดตอสัมพันธกับประชาชนโดยตรง 
สวนราชการและขาราชการท่ีใหบริการมีหนาท่ีสงตรงการบริการ (Delivery Service) ใหแกประชาชน
ผูรับบริการ มีนักวิชาการหลายทานท่ีไดใหความหมายของการบริการไวดังนี้ 
 ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547, หนา 18) ไดใหความหมายของการบริการไววา การบริการ 
หมายถึง กิจกรรมของการสงมอบสินคาท่ีไมมีตัวตนของธุรกิจใหกับผูรับบริการ โดยสินคาท่ีไมมีตัวตนนั้น 
จะตองตอบสนองความตองการของผูรับบริการ จนนำไปสูความพึงพอใจได 
 สมิต สัชณุกร (2546, หนา 13) ไดใหความหมายของการบริการไววา การบริการ หมายถึง  
การปฏิบัติรับใช การใหความสะดวกตาง ๆ การกระทำท่ีเปยมไปดวยความชวยเหลือ หรือการดำเนินการ 
ท่ีเปนประโยชนตอผูอื่น โดยมีขอควรคำนึงถึง 5 ประการ ดังนี้  

1. สอดคลองตรงตามความตองการของผูรับบริการ หมายถึง การใหบริการตองคำนึงถึง
ผูรับบริการเปนหลัก จะตองนำความตองการของผูรับบริการมาเปนขอกำหนดในการใหบริการ 

2. ทำใหผูรับบริการเกิดความพอใจ หมายถึง คุณภาพคือความพึงพอใจของลูกคาเปนหลัก
เบ้ืองตน คุณภาพถือเปนหลักสำคัญในการประเมินผลการใหบริการ 

3. ปฏิบัติโดยสมบูรณถูกตองครบถวน หมายถึง หากเกิดมีขอผิดพลาดขาดตกบกพรอง 
ในการใหบริการก็ยากท่ีจะทำใหลูกคาพอใจ 

4. เหมาะสมแกสถานการณ หมายถึง การใหบริการท่ีรวดเร็ว ตรงตามกำหนดเวลาเปนส่ิง 
ท่ีสำคัญ ผูใหบริการตองพิจารณาถึงความเรงรีบของลูกคาและตอบสนองใหทันตามเวลา 

5. ไมกอผลเสียหายแกบุคคลอื่น หมายถึง ตองคำนึงถึงผูเกี่ยวของหลายฝายรวมท้ังสังคม
และส่ิงแวดลอม 
 วีระรัตน กิจเลิศไพโรจน (2547, หนา 14) ใหความหมายของบริการไววา บริการ หมายถึง  
การกระทำ พฤติกรรมหรือการปฏิบัติการท่ีฝายหนึ่งเสนอใหอีกฝายหนึ่ง โดยกระบวนการท่ีเกิดข้ึนนั้น  
ซึ่งอาจจะมีตัวสินคาเขามาเกี ่ยวของ แตโดยเนื้อแทของสิ่งที่เสนอนั้นเปนการกระทำ พฤติกรรมหรือ
การปฏิบัติการซึ่งไมสามารถนำไปเปนเจาของได 
 Kotler (2003, หนา 444) อธิบายวา การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือปฏิบัติการใด ๆ ท่ีกลุม
บุคคลหนึ่ง สามารถนำเสนอใหอีกกลุมบุคคลหนึ่ง ซึ่งไมสามารถจับตองได และไมไดสงผลของความเปน
เจาของส่ิงใด ท้ังนี้การกระทำดังกลาวอาจจะรวมหรือไมรวมอยูกับสินคาท่ีมีตัวตนได 
 จากการศึกษาความหมายของการบริการ สรุปไดวา การบริการหมายถึง การกระทำหรือการปฏิบัติ
ท่ี ผู ใหบริการเสนอแก ผูรับบริการ เปน ส่ิงท่ี ไมสามารถจับตองได  ไมสามารถแบงการใหบริการ  
ซึ่งจะตองมีลักษณะสอดคลองตามความตองการของผูรับบริการ ทำใหผูรับบริการเกิดความพอใจ ปฏิบัติ
โดยถูกตองสมบูรณครบถวน เหมาะแกสถานการณ ไมกอผลเสียหายแกบุคคลอื่น และตองมีหลักความสอดคลอง
กับความตองการของบุคคลเปนสวนใหญ หลักความสม่ำเสมอ หลักความเสมอภาค หลักความประหยัด 
หลักความสะดวกในการใหบริการ 
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2.4.2 คุณภาพการใหบริการ  
 มีนักวิชาการหลายทานไดนิยามความหมายของคุณภาพการใหบริการไวดังนี้  

ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย (2548) ไดกลาวถึงคุณภาพของการใหบริการวา เริ่มจากการมองความ
แตกตางของการวัดคุณภาพของงานบริการกับการวัดความพึงพอใจของผูรับบริการ ซึ่งคุณภาพของงานบริการ
นั้นเปนทัศนคติท่ีเกิดจากการประเมินการปฏิบัติงานในระยะยาว  

สิทธิศักด์ิ พฤกษปติกุล (2544) ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการไว คือ การตอบสนอง
ความตองการท่ีจำเปนของผูรับบริการบนพื้นฐานของวิชาชีพ รวมท้ังเคารพสิทธิและศักด์ิศรีขอผูรับบริการ  
 การบริการท่ีดีมีคุณภาพควรเปนการดำเนินกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับกิจธุระตามความประสงคของ
ผูรับบริการ ในขณะเดียวกันกิจกรรมเหลานั้นตองเปนพฤติกรรมท่ีดีงาม นำมาซึ่งความสุข ความพอใจ 
ความช่ืนชมยินดี แกผูรับบริการดวย (ปริทรรศ ศิลปะกิจ, 2538) 
 นอกจากนี้ สมิต สัชณุกร (2542) ไดกลาวถึงการบริการท่ีดีอันเปนท่ียอมรับแกบุคคลท่ัวไปไว               
5 ประการ ดังนี ้
  1) การทำดวยความเต็มใจ 
  2) การทำดวยความรวดเร็ว 
  3) การทำดวยความถูกตอง 
  4) การทำอยางเทาเทียมกัน 
  5) การทำใหเกิดความช่ืนใจ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพของการบริการวาสามารถพิจารณาได
จากตัวกำหนดคุณภาพท่ีสำคัญ ไดแก 
  1) ความพึ่งพาได หมายถึง การปฏิบัติงานในลักษณะท่ีเช่ือถือได ถูกตอง และสม่ำเสมอ 
  2) ความพรอมในการตอบสนอง หมายถึง ความเต็มใจท่ีจะใหบริการอยางรวดเร็ว 
  3)  ความสามารถในการแขงขัน หมายถึง ทักษะ ความรูความสามารถท่ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
  4) การเขาถึงงาย หมายถึง ความสะดวกในการติดตอเขาพบไดงาย 
  5) การมีมารยาทท่ีดี หมายถึง ความสุภาพ ออนนอม  
  6) การติดตอส่ือสารท่ีดี หมายถึง การต้ังใจฟงและการใหขอมูลท่ีสามารถเขาใจงาย 
  7) ความนาเช่ือถือ หมายถึง ความไววางใจไดและมีความซื่อสัตย 
  8) ความปลอดภัย หมายถึง การปกปองผูรับบริการจากอันตราย ความเส่ียง และเคารพ
ในความลับท่ีเปนขอมูลสวนบุคคลของผูรับบริการ 
  9) ความเขาใจ หมายถึง ความเขาใจในความตองการและความจำเปนของผูรับบริการ 
  10) การสัมผัสได หมายถึง ส่ิงอำนวยความสะดวก เครื่องมือ อุปกรณ รวมถึงบุคลิกภาพ
ของพนักงานดวย 
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 การใหบริการดวยรอยยิ้ม (กรมการปกครอง, 2547) เปนการใหบริการท่ีผูรับบริการสามารถ
สัมผัสไดถึงความจริงใจของผูใหบริการ โดยผานคำพูด ทาทาง สายตา และรอยยิ้ม 
 Service Mind  “การมี หั ว ใจบริการ”  โดยแยกอั กษรของ คำวา “Service” ออกเปน
ความหมายดังนี้  

S = Smile   แปลวา ยิ้มแยม  
E = Enthusiasm แปลวา ความกระตือรือรน  
R = Rapidness  แปลวา ความรวดเร็ว ครบถวน มีคุณภาพ  
V = Value   แปลวา มีคุณคา  
I = Impression  แปลวา ความประทับใจ  
C = Courtesy   แปลวา มีความสุภาพออนโยน  
E = Endurance  แปลวา ความอดทน เก็บอารมณ 

  สำหรับคำวา “Mind” ก็ไดใหความหมายไวดังนี้  
M = Make believe   แปลวา มีความเช่ือ  
I = Insist   แปลวา ยืนยัน/ยอมรับ  
N = Necessitate  แปลวา การใหความสำคัญ  
D = Devote    แปลวา อุทิศตน 
คำวา “Service” แปลวา การบริการ คำวา “Mind” แปลวา “จิตใจ” รวมคำแลวแปลวา  

“มีจิตใจในการใหบริการ” สรุปไดวาการบริการท่ีดี ผูใหบริการตองมีจิตใจในการใหบริการ คือ ตองมีจิตใจ
หรือมีใจรัก มีความเต็มใจในการบริการ โดยการทำงานดวยความยิ้มแยม แจมใส มีอารมณรื่นเริง และ
ควบคุมอารมณของตนเองได ไมใชอารมณในการใหบริการกับประชาชนหรือผูมารับบริการ คำวา Service Mind 
มีความหมายทางกวาง อาจหมายถึง การบริการท่ีดีแกลูกคา หรือการทำใหลูกคาไดรับความพึงพอใจ 
มีความสุข และไดรับผลประโยชนอยางเต็มท่ี ดังนั้น การใหบริการอยางดีนั้นมักจะใหความสำคัญกับ
แนวทางในการใหบริการสองแนวทาง ดังนี้ ประการแรก คือ ลูกคาเปนผูถูกเสมอ หรือเห็นวาลูกคาตอง
ไดรับการเอาอกเอาใจถือวาถูกตองและเปนหนึ่งเสมอ หากตองการใหบริการท่ีดีตองใหความสะดวก  
ใชวาจาไพเราะ ใหคำแนะนำดวยการยกยองลูกคาตลอดเวลา ประการท่ีสอง คือ ตองใหเกียรติลูกคา  
ตองไมเปนการบังคับขูเข็ญใหลูกคา มีความพึงพอใจ เกิดความเช่ือถือจากพฤติกรรมของเรา  
 ปจจุบันบุคลากรในหนวยงานไมวาของรัฐหรือเอกชน ไดมีการต่ืนตัวในการใหบริการอยาง
กวางขวาง คนหากลยุทธตาง ๆ มาใหบริการ และถือหลักการการใหบริการท่ีดีตอผูท่ีมาใชบริการ  
โดยปลูกฝงใหทุกคนภายในองคกรมีหัวใจบริการ (Service Mind) เปนหลักยึดสำหรับสรางความตระหนัก
ใหเกิดในจิตใจของผูใหบริการทุกคน 
 ผลดีตอผูอื่นในการใหบริการ คือ ผูรับบริการมีความพึงพอใจ ผูรับบริการทุกคน มีความตองการ
ตรงกันในการติดตอรับบริการไมวาจะเปนหนวยงานของราชการหรือเอกชน คือ 
 1) ตองการความรวดเร็ว ความรวดเร็วของการปฏิบัติงาน ความรวดเร็วของการใหบริการจากการ
ติดตอจะเปนท่ีพึงประสงคของทุกฝาย 
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 2) ประหยัดเงินและเวลา การใหบริการท่ีรวดเร็ว ชวยใหประหยัดเงิน เชน จากเดิมท่ีตองจาง
บุคคลทำงาน 3 วัน ก็เหลือ 2 วัน เนื่องจากผูใหบริการทำงานดวยน้ำใจ ใหบริการดวยความซื่อสัตย
รวดเร็ว ทำใหการใชจายเงินนอยลง เพราะงานเสร็จเร็วกวาปกติ 
 3) เกิดความรูท่ีดีตอผูใหบริการ ผูมาติดตอขอรับบริการ เมื่อผลลัพธเกิดข้ึนเร็วและดวยน้ำใจ
บริการท่ีดี จะสรางสัมพันธท่ีดีซึ่งกันและกัน ระหวางผูใหบริการอีกในครั้งตอ ๆ ไป และยังจะนำผล 
ท่ีเกิดข้ึนหรือความประทับใจท่ีมีไปบอกตอเปนการชวยประชาสัมพันธอีกทางหนึ่ง 
 เกิดผลดีตอตนเอง  หมายถึง ผูใหบริการจะไดรับผลจากการใหบริการดวยการมีหัวใจบริการ คือ 
 1) ความสำเร็จของงาน เมื่อผูใหบริการทำงานดวยความรวดเร็ว และดวยความเต็มใจท่ีรับผิดชอบ
จะทำใหงานประสบความสำเร็จไดรวดเร็ว ทำใหงานไมค่ังคาง และยังสงผลใหผูมาติดตอพึงพอใจท่ีเห็น
ความกระตือรือรนของผูใหบริการและไมละท้ิงหรือหลงลืมงานได เมื่องานไมค่ังคาง สุขภาพจิตในการทำงานก็ดีดวย 
 2) เกิดภาพสะทอนท่ีดีตอบุคคลและองคกร ท่ีเรียกวา “ภาพลักษณ” การใหบริการท่ีดีจะสะทอน
เปนภาพความสำเร็จ ความพึงพอใจ ผูมาใชบริการจะบอกตอ ๆ ขยายออกไปอยางนอย 5 เทา หรือ 
บอกตอถึงความประทับใจตอคนอื่น ๆ อีก 5 คน แตในทางตรงกันขามหากเกิดการไมประทับใจ ก็จะบอก
ความไมดีออกไปอีก 10 เทา หรือ 10 คน 
 3) มีกำลังใจ เนื่องจากใหบริการท่ีดี จะไดภาพสะทอนท่ีดี ทำใหเกิดบรรยากาศท่ีดี น้ำเสียงหรือการพูดจา
จะเปนไปดวยบรรยากาศท่ีดี ไมมีการตำหนิ หรือใชถอยคำท่ีรุนแรง อันกอใหเกิดผลกระทบตามมาในส่ิงท่ีไมดี 
 4) คิดสรางงานตอ เปนไปตามหลักผลการทำดี ทำใหผูปฏิบัติมีกำลังใจทำงานมากข้ึน ทำงานไดมากและ
มีคุณภาพ ผลตอบแทนจะมากตามไปดวย ทำใหเกิดความคิดสรางสรรคคิดสรางงานตอไป ซึ่งจะเกิดผลดีตอตนเอง 
 ผลท่ีเกิดตองานในการใหบริการท่ีดี คือ 
 1) งานเปนท่ีพึงพอใจ เพราะมาจากความต้ังใจของผูใหบริการ งานจึงมีคุณภาพอีกท้ังยังจะเปน
การเพิ่มคุณคาของงาน 
 2) งานเกิดการพัฒนาตอ เพราะมีผูสนใจนำไปใช เนื่องจากผลงานท่ีบุคลากรพึงพอใจเปนเพียงสวนหนึ่ง 
และอีกสวนหนึ่งคือ การใหบริการท่ีดี จะไดรับความพึงพอใจมากมาย 
 3) งานชวยใหองคกรประสบความสำเร็จ เพราะความสำเร็จจะทำใหเกิดความกาวหนาขององคกร
ท่ีข้ึนอยูกับผลผลิตหรือผลงาน เมื่อผลผลิตไดรับการยอมรับ จะมีคนบอกตอ และขยายการใชบริการตอ 
ทำใหงานสำเร็จ และมีความประทับใจจากการใหบริการ จะทวีความนิยมอยางตอเนื่อง องคกรจะประสบ
ความสำเร็จ  ความสำเร็จขององคกรจะเกี่ยวเนื่องเริ่มต้ังแตผลิตผล การใหบริการ การนำไปใชเกิดผลดี
ประทับใจและการใหบริการอยางตอเนื่องตลอดเวลา จะเปนสายใยเช่ือมโยงใหเกิดความสำเร็จยิ่งๆ ข้ึนตอไป 
 องคประกอบท่ีสำคัญของการมีหัวใจบริการ คือ 
 1) การจัดบรรยากาศ สถานท่ีทำงาน หมายถึง การจัดสถานท่ีทำงานใหสะอาด เรียบรอย 
บรรยากาศรมเย็น  มีสถานท่ีพักผอนหรือท่ีพักรอ 
 2) การยิ้มแยมแจมใส หนาตางบานแรกของหัวใจในการใหบริการ คือ ความรูสึกความเต็มใจและ
ความกระตือรือรนท่ีจะใหบริการ “เปนความรูสึกภายในของบุคคลวาเราเปนผูใหบริการจะทำหนาท่ีใหดี
ท่ีสุด ใหเกิดความประทับใจตอผูรับบริการกลับไป” 
 3) ปฏิสัมพันธกับผูรับบริการดวยความรวดเร็ว และเต็มใจ ดวยการเริ่มตนทักทายผูมาติดตอดวย
การซักถามดวยภาษาท่ีสุภาพ แสดงความกระตือรือรนและเปนมิตร  
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 4) การส่ือสารท่ีดี การส่ือสารท่ีดีจะสรางภาพลักษณขององคกรต้ังแตการตอนรับหรือ การรับ
โทรศัพทดวยน้ำเสียงและภาษาท่ีใหความหวัง ใหกำลังใจ ภาษาท่ีแสดงออกไปไมวาจะเปนการปฏิสัมพันธ
โดยตรง  หรือการโทรศัพทจะบงบอกถึงน้ำใจการบริการขางในจิตใจ  ความรูสึกหรือจิตใจท่ีมุงบริการ
จะตองมากอน แลวแสดงออกทางวาจา 
 5) การเอาใจเขามาใสใจเรา นึกถึงความรูสึกของคนมาติดตอขอรับบริการเขามุงหวังท่ีจะไดรับ
ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว  ความถูกตอง  ดวยไมตรีจิตจากผูใหบริการ การอธิบายในส่ิงท่ีผูมารับ
บริการไมรูดวยความชัดเจน ภาษาท่ีเปยมไปดวยไมตรีจิต มีความเอื้ออาทร ติดตามงานและใหความสนใจ
ตองานท่ีรับบริการอยางเต็มท่ี 
 6) การพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งเปนเครื่องมือและเทคนิควิธีการใหบริการ เชน การติดประกาศท่ี
ชัดเจน  การประชาสัมพันธใหทุกคนในองคกรทราบเพื่อชวยใหบริการ คือ การสรางน้ำใจใหบริการใหเกิด
ข้ึนกับทุกคนในองคกร  ไมใชเฉพาะผูท่ีมีหนาท่ีโดยตรงเปนเรื่องของทุกคนตองชวยกันทำหนาท่ีใหบริการ 
นอกจากนี้ การใชเทคโนโลยี เชน Website ตาง ๆ ท่ีจะชวยอำนวยความสะดวกในดานขอมูลขาวสารจะ
ชวยเสริมใหบริการเปนไปดวยดี 
 7) การติดตามประเมินผล และมาตรการประกันคุณภาพการใหบริการ การบริการควรมีการติดตาม
และประเมินความพึงพอใจจากผูรับบริการเปนชวง ๆ เพื่อรับฟงความคิดเห็นและผลสะทอนกลับวามีขอมูล
สวนใดตองปรับปรุงแกไข  สวนมาตรการประกันคุณภาพ คือ การกำหนดมาตรฐานการใหบริการวา
จะปรับปรุงการใหบริการอยางไร เชน งานจะเสร็จภายใน 3 ช่ัวโมง หรือภายใน 1 วันเปนตน 
 ดังนั้น ผูท่ีจะทำงานดานบริการไดดี ตองมีหัวการใหบริการ เพราะทำใหผูอื่นมีสุขและตนเอง
ก็เกิดสุขดวย ท้ังนี้ เพื่อประโยชนของอาชีพ รวมถึงองคกร และภาพลักษณโดยรวมของหนวยงาน 
 
2.5 แนวคิดเก่ียวกับการบริการประชาชน 

การใหบริการนับวาเปนหนาท่ีหลักของสวนราชการท่ีมีการติดตอสัมพันธกับประชาชนโดยตรง  
สวนราชการและขาราชการท่ีใหบริการมีหนาท่ีสงตรงการบริการ (Delivery Service) ไดแก ประชาชน
ผูรับบริการ โดยมีเจาหนาท่ีของรัฐ คือ ขาราชการหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของเปนผูนำบริการสูประชาชน เพื่อให
ประชาชนมีความอยูดีกินดี มีความมั่นคงปลอดภัยท้ังในชีวิตและทรัพย โดยรัฐไมคิดมูลคาจากประชาชน 
บริการตาง ๆ จะเกี่ยวของกบัการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งนับวันจะเพิ่มมากข้ึน ในปจจุบันองคกรราชการ
ของไทยไดขยายบทบาทในการใหบริการท้ังทางดานปริมาณ ขนาด กำลังคน และงบประมาณ เพื่อให
สามารถใหบริการแกประชาชนไดครอบคลุมท่ัวถึงมากข้ึนอยางเทาเทียมกันและเสมอภาคกัน แนวคิด
เกี่ยวกับการบริการประชาชนนั้น มีนักวิชาการจำนวนมากท่ีไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการบริการไวดังนี้ 

 วีระรัตน  กิจ เลิศ ไพ โรจน  (2548, หน า 14) ได ให ความหมายไว วา  การบริการ หมายถึง  
การกระทำ พฤติกรรม หรือการปฏิบัติการท่ีฝายหนึ่งเสนอใหอีกฝายหนึ่ง โดยกระบวนการท่ีเกิดข้ึนนั้น 

อเนก สุวรรณบัณฑิต (2548, หนา 18) Lehtinen ใหคำนิยามวา การบริการ หมายถึง กิจกรรมหนึ่ง
หรือชุดของกิจกรรมหลายอยาง ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลหรือวัตถุอยางใดอยางหนึ่ง
เพื่อใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจการบริการ รวมถึงการเปล่ียนแปลงและพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลท่ี
เกี่ยวของกับการบริการ   
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จิตตินันท เดชะคุปต (2549, หนา 7) อธิบายวา การบริการไมใชส่ิงท่ีมีตัวตน แตเปนกระบวนการ
หรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน จากการปฏิสัมพันธระหวางผูท่ีตองการใชบริการ (ผูบริโภค/ลูกคา/ผูรับ บริการ) 
กับผูใหบริการ (เจาของกิจการ/พนักงานงานบริการ/ระบบการจัดการบริการ) หรือในทางกลับกัน ระหวาง             
ผูใหบริการกับผูรับบริการ ในอันท่ีจะตอบสนองความตองการอยางใดอยางหนึ่ง ใหบรรลุผลสำเร็จ ความ
แตกตางระหวางสินคาและการบริการตางก็กอใหเกิดประโยชนและความพึงพอใจแกลูกคาท่ีมาซื้อ โดยท่ี
ธุรกิจบริการจะมุงเนนการกระทำท่ีตอบสนองความตองการของลูกคา อันนำไปสูความพึงพอใจท่ีไดรับบริการ
นั้น ในขณะนี้ธุรกิจท่ัวไป มุงขายสินคาท่ีลูกคาชอบและทำใหเกิดความพึงพอใจท่ีไดเปนเจาของสินคานั้น 

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2549, หนา 18) ไดใหความหมายของ การบริการ หมายถึง กิจกรรม
ของกระบวนการสงมอบสินคาท่ีไมมีตัวตน (intangible goods) ของธุรกิจใหกับผูรับบริการโดยสินคาท่ีไม
มีตัวตนนั้นจะตองตอบสนองความตองการของผูรับบริการจนนำไปสูความพึงพอใจได 

สมิต สัชฌุกร (2542, หนา 13 อางถึงใน สุนันทา ทวีผล, 2550, หนา 14) ใหความหมายวา  
การบริการเปนการปฏิบัติงานท่ีกระทำหรือติดตอเกี่ยวของกับผูใชบริการ การใหบุคคลตาง ๆ ไดใช 
ประโยชนในทางใดทางหนึ่ง ท้ังดวยความพยายามใด ๆ ก็ตามดวยวิธีการหลากหลายในการทำใหบุคคล  
ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของไดรับความชวยเหลือจัดไดวาเปนการใหบริการท้ังส้ิน การจัดอำนวย ความสะดวก  
การสนองความตองการของผูใชบริการก็เปนการใหบริการ การใหบริการจึงสามารถดำเนินการได
หลากหลายวิธี จุดสำคัญ คือ เปนการชวยเหลือและอำนวยประโยชนแกผูใชบริการ 

การใหบริการประชาชนยุคใหม คือ การใหบริการดวยรอยยิ้ม (Service with Smile) ซึ่งทำให
ผูรับบริการสามารถรับรูและสัมผัสไดถึงความจริงใจของผูใหบริการ โดยผานคำพูด ทาทาง สายตา และ
รอยยิ้ม อันเปนผลใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ ประทับใจ และมีการตอบสนองท่ีแสดงถึงมิตรภาพท่ีดี 
ตอกัน เปาหมายของการใหบริการประชาชนยุคใหม ประกอบดวยหลักการบางประการ ไดแก การบริการ
เพื่ อให เกิดคุณคาทางใจของผู รับบริการ มุ งความรวดเร็ว ตรงเวลาความถูกตองครบถวนสมบูรณ    
และประการสำคัญ คือ การสนองตอบความคาดหวังของประชาชน ลักษณะของการใหบริการประชาชนยุคใหม 
สังเกตไดจากลักษณะของผูใหบริการและวิธีการบริการ ดังนี้ (กรมการปกครอง, 2547) 

1) การแตงกาย 
2) การพูดจาและการใชน้ำเสียง 
3) กิริยาทาทางท่ีแสดงออก 
4) วิธีการ/ข้ันตอนการใหบริการ 

การบริการประชาชนท่ีดีจะเปนไปไดนั้น ข้ึนอยูกับทัศนคติท่ีดีของผูใหบริการตอผูรับบริการ 
ท่ีควรปลูกฝงใหเกิดข้ึนในขาราชการ ดังนี้  

1) ประชาชน คือ บุคคลสำคัญท่ีสุดท่ีมาเยือนทาน ณ ท่ีนี้ 
2) ประชาชน คือ ผูท่ีมาบอกความตองการแกทาน 
3) ประชาชน มิไดมาพึ่งทาน แตทานตางหากท่ีตองพึ่งเขา 
4) ประชาชน มิไดมาขัดจังหวะในการทำงานของทาน 
5) ประชาชน คือ เพื่อนมนุษยท่ีอยูรวมสังคมเดียวกัน 
6) ประชาชน มีสิทธิอันชอบธรรมท่ีจะไดรับในส่ิงท่ีเขาตองการ 
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 การอธิบายถึงการบริการประชาชนตามแนวคิดเกี่ยวกับประโยชนสาธารณะ ช้ีให เห็นวา   
การบริการประชาชนเปนปฏิสัมพันธระหวางเจาหนาท่ีขององคกรของรัฐกับประชาชนท่ีไดรับบริการ
สาธารณะจากเจาหนาท่ี  ซึ่งมีเปาหมายในการเอื้ออำนวยประโยชนสุขแกประชาชน ปฏิสัมพันธระหวาง
เจาหนาท่ีของรัฐกับประชาชนนั้น องคการของรัฐท่ีมีบทบาทหนาท่ีสำคัญ 2 ประการ คือ เปนกลไก
ปกครองดูแลประชาชนใหปฏิบัติตามครรลองของกฎหมาย และเปนกลไกจัดสรรทรัพยากรและบริการ
พื้นฐานทางสังคม  
 ผูท่ีมีสำนึกแหงบริการ (Sense of Service) คือ ผูท่ีมีจิตสำนึกแหงคุณธรรมท่ีมีพฤติกรรมแหง 
การบริการ สามารถชวยเหลือผูอื่น ซึ่งประกอบดวย ความเอื้ออาทร ความเกรงใจ การยกยองนับถือ  
มีสัมมาคารวะ ยิ้มแยมแจมใส สุภาพ รูกาลเทศะ และบริการอยางเต็มกำลังความสามารถ 

หลักในการบริการประชาชน โดยพื้นฐานแลวจะมีเปาหมายเดียวกัน ประชาชนไดรับความสะดวก 
รวดเร็ว และความเทาเทียมจากการมารับบริการเปนสำคัญ (กรมการปกครอง, 2546) 

กุลธน ธนาพงศธร (2530 อางถึงใน ทันดร ธนะกูลบริภัณฑ , 2552 หนา 303) อธิบายวา 
หลักการใหบริการ ไดแก  

(1) หลักความสอดคลองกับความตองการของบุคคลสวนใหญ กลาวคือ ประโยชนและบริการท่ี
องคการจัดการใหนั้นจะตองตอบสนองความตองการของบุคคลสวนใหญหรือท้ังหมด ไมใชเปนการจัด
ใหแกบุคคล กลุมบุคคลโดยเฉพาะ มิฉะนั้นแลวนอกจากไมเกิดประโยชนสูงสุดในการเอื้ออำนวยประโยชน
บริหารแลว ยังไมคุมคากับการดำเนินการนั้น ๆ ดวย  

(2) หลักความสม่ำเสมอ กลาวคือ การใหบริการนั้น ๆ ตองดำเนินการอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ
มิใชทำตามความพอใจของผูบริหารหรือผูปฏิบัติงาน  

(3) หลักความเสมอภาค บริการท่ีจัดนั้นจะตองใหแกผู ท่ีมาใชบริการทุกคนอยางสม่ำเสมอ  
และเทาเทียมกันไมมีการใหสิทธิพิเศษแกบุคคล หรือกลุมบุคคลใดบุคคลหนึ่งในลักษณะแตกตางจากบุคคล
อื่น ๆ อยางชัดเจน  

(4) หลักความประหยัดคาใชจายท่ีตองใชในการบริการจะตองไมมากจนเกินกวาผลท่ีจะไดรับ  
(5) หลักความสะดวก บริการท่ีจัดใหแกผูรับบริการจะตองเปนไปในลักษณะปฏิบัติไดงาย สะดวก 

สบาย ส้ินเปลืองทรัพยากรไมมากนัก ท้ังยังไมเปนการสรางภาระยุงยากใจใหแกผูใหบริการหรือผูใชบริการ
มากจนเกินไป 

การบริการประชาชน สามารถสรุปไดวา คือ กิจการทุกประเภทท่ีรัฐจัดทำข้ึน เพื่อสนองความตองการ 
สวนรวมของประชาชน ซึ่งอาจแบงออกเปน 2 ประเภท คือ กิจการท่ีตอบสนองความตองการไดรับความ
ปลอดภัย และกิจการท่ีตอบสนองความตองการในดานความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิต จึงอาจกลาวไดวา
การบริการประชาชนเปนปฏิสัมพันธระหวางเจาหนาท่ีขององคการของรัฐกับประชาชนท่ีใหบริการสินคา
สาธารณะแกประชาชน ณ สำนักงาน ซึ่งเจาหนาท่ีเปนสมาชิกอยู โดยไมคำนึงถึงตัวบุคคลท่ีขอรับบริการท่ีมี
ประสิทธิภาพและเปนประโยชนตอประชาชนมากท่ีสุด 
 
2.6 แนวคิดเก่ียวกับการประเมินความคุมคาคุมทุน  

การบริหารจัดการภาครัฐในปจจุบันมีส่ิงท่ีตองพิจารณาเกี่ยวกับความคุมคาคุมทุนในโครงการตาง ๆ 
ท่ีรัฐจัดใหแกประชาชน เนื่องดวยงบประมาณในการจัดทำโครงการนั้นมาจากรายไดของภาครัฐ 
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งบประมาณแผนดิน ซึ่งสวนหนึ่งของรายไดและงบประมาณดังกลาวมาจากภาษีท่ีประชาชนชำระใหแก
หนวยงานภาครัฐในรูปแบบตาง ๆ  การวิเคราะหตนทุนหรือความคุมคาคุมทุนมิไดถูกนำมาพิจารณา
เฉพาะโครงการของภาครัฐเทานั ้น หากยังนำไปใชเปนแนวคิดในการวิเคราะหตนทุนโครงการ 
ในรัฐวิสาหกิจและเอกชนดวยเชนกัน เนื่องจากทุนและทรัพยากรเปนสิ่งที่มีอยูอยางจำกัดในปจจุบัน
และอนาคตจึงตองใหความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ การวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนอาจมองได
หลายมิติดังนี้ (สุรางค  แจมอน, หนา 13-15) 

 2.6.1 ตนทุนทางเศรษฐศาสตรและตนทุนทางบัญชี (Economic Cost and Accounting 
Cost) (ประสิทธิ์  ตงยิ่งศิริ, 2545) ตนทุนของโครงการ หมายถึง มูลคาของปจจัยการผลิตหรือทรัพยากร
ตาง ๆ ท่ีใชไปโดยโครงการ ซึ่งก็คือ จำนวนเงินท้ังหมดท่ีโครงการตองจายในการหาปจจัยการผลิต ตนทุน
ตามแนวคิดทางเศรษฐศาสตรจะมีความแตกตางจากตนทุนทางบัญชี โดยตนทุนทางบัญชีหมายถึง 
คาใชจายตาง ๆ ท่ีมีการจายจริงเปนตัวเงิน ในขณะท่ีตนทุนทางเศรษฐศาสตรมีความหมายและขอบเขต 
ท่ีกวางกวา คือ นอกจากจะรวมตนทุนทางบัญชีแลว ยังรวมคาใชจายท่ีไมชัดแจงและไมมีการจายออกไป
จริงเปนตัวเงินดวย เชน เจาของโครงการใชสถานท่ีและแรงงานของตนเองในการดำเนินโครงการ อาจไมมี
การจายคาเชาและคาแรง ซึ่งถาคิดตนทุนทางบัญชีก็จะไมมีรายการคาใชจายท้ังสองรายการเขาเปนสวน
หนึง่ของตนทุนท่ีแทจริงของโครงการ ท้ังนี้เพราะสถานท่ีและแรงงานตางเปนทรัพยากรและปจจัยการผลิต 
ซึ่งสามารถนำไปใชในในโครงการใด ๆ ก็ได ตนทุนทางเศรษฐศาสตรยังอาจรวมถึงคาใชจายทางออมท่ีเกิด
จากการมีโครงการแลว ทำใหเกิดผลเสียหายตอบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีอยูภายนอกโครงการและ
ส่ิงแวดลอมตาง ๆ เชน เมื่อมีโครงการแลวทำใหเกิดมลภาวะเปนพิษ คาใชจายเหลานี้อาจไมมีการจาย 
จึงไมมีการบันทึกเปนรายการคาใชขายทางบัญชีไว แตในทางเศรษฐศาสตรแลว คาใชจายทางออมท่ี
เกิดข้ึนนี้ เมื่อเกิดจากการมีโครงการก็ตองถือวาเปนคาใชจายของโครงการเชนเดียวกับคาใชจายท่ีเกิดข้ึน
โดยตรง ตนทุนของโครงการ จึงประกอบดวยคาใชจายท่ีมองเห็นชัดแจงและไดมีการจายออกไปจริงในรูป
เงิน สด (Explicit Cost) และค าใช จ าย ท่ี ไม อาจมองเห็น ได ชัด เจน  (Implicit Cost) ตน ทุนทาง
เศรษฐศาสตรของโครงการจึงมีความหมายกวาง คือ หมายถึงคาใชจายท้ังหมดของโครงการ ไมวาจะเปน
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหรือโดยออม และจะมีการจายออกเปนเงินสดหรือไมก็ตาม 
         2.6.2 ตนทุนทางสังคม (Social Cost) การคำนวณตนทุนและผลประโยชนอาศัยจุดยืนของสังคม
จึงไมไดสะทอนในราคาตลาดหรือไมสามารถซื้อขายในตลาดได เชน การคำนวณโครงการท่ีมีผลกระทบ
ทางดานส่ิงแวดลอม เชน กระดาษท่ีใชในการพิมพบัตรเลือกต้ัง จำเปนตองคำนวณตนทุนทางสังคม
โดยรวมผลกระทบภายนอก (Externality) เขาไปในการคำนวณตนทุนดวย หรือการคำนวณโครงการ
ปรับปรุงคุณภาพส่ิงแวดลอม ผลผลิตท่ีไดคือ คุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีไมมีการซื้อขายในตลาด เปนตน  
ความแตกตางท่ีสำคัญอีกประการหนึ่งในการคำนวณตนทุนของเอกชนกับตนทุนทางสังคม คือ เอกชนจะ
คิดรวมภาษีท่ีตองจายใหรัฐเขาเปนตนทุนดวย แตสำหรับภาครัฐแลว ภาษีตาง ๆ ท่ีเก็บจากโครงการ (หรือ
เก็บจากปจจัยการผลิตหรือวัตถุดิบตาง ๆ ท่ีใชในโครงการ) ก็กลายมาเปนรายรับชองรัฐบาลอยูดี จึงไมถือ
วาเปนตนทุนของโครงการเมื่อมองมุมของสังคมและไมนำมาคิดรวมเปนตนทุนของโครงการ 
 2.6.3 ตนทุนคาเสียโอกาส (Opportunity Cost) จึงเปนมูลคาท่ีสูงท่ีสุดของผลประโยชน
ทางเลือกอื่น ๆ ของการใชทรัพยากรท่ีไมโอกาสไดใชเนื่องจากไดนำทรัพยากรนั้นมาใชในโครงการนี้แลว 
(Maximum Alternative Benefit Forgone) ดังนั้น เมื่อตัดสินใจเลือกโครงการ ก แลว ก็จะเสียโอกาส 
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ท่ีจะเลือกโครงการ ข โครงการ ค หรือโครงการ ง ผลประโยชนท่ีสูงท่ีสุดของโครงการเหลานี้ คือ ตนทุน
ของการเลือกใชทรัพยากรในโครงการ ก เนื่องจากถาไมเลือกโครงการ ก ก็มีโอกาสท่ีจะเลือกโครงการ ข 
โครงการ ค หรือโครงการ ง ท่ีใหประโยชนสูงสุด ดังนั้น ตนทุนของการเลือกโครงการ ก จึงเปนโอกาสท่ี
เสียไปจากประโยชนท่ีสูงท่ีสุด ท่ีจะไดรับจากการเลือกโครงการท่ีเหลือ  
 2.6.4 ตนทุนทางออมและประโยชนทางออม (Indirect Cost) คือ ผลกระทบตาง ๆ ของ
โครงการท่ีมีตอสังคมในแงลบอีกดวย ตัวอยางเชน โรงงานอุตสาหกรรมท่ีปลอยมลพิษทางอากาศ หรือ
ปลอยน้ำเสียจากการผลิตออกมาสูส่ิงแวดลอมภายนอกสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน ในกรณี
เชนนี้ถือวาโครงการไดสรางผลกระทบตอสังคม การคำนวณตนทุนทางสังคมจึงตองรวมผลกระทบเหลานี้
ไวในการคำนวณตนทุนทางสังคมดวย ผลประโยชนท่ีไดจากกิจกรรมหรือโครงการใดโครงการหนึ่ง คือ 
ผลผลิตท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมหรือโครงการนั้น ซึ่งจะไมเกิดข้ึนถาไมมีกิจกรรมหรือโครงการดังกลาว 
การวัดประโยชนสามารถวัดไดจากความเต็มใจท่ีจะจาย (Willingness to Pay) สำหรับผลผลิตท่ีเกิดข้ึน
จากกิจกรรมหรือโครงการนั้น ๆ อยางไรก็ตาม โครงการอาจมีผลกระทบทางออม (Indirect Benefits) 
ตัวอยางเชน โครงการฉีดวัคซีน ซึ่งนอกจากผูไดรับวัคซีนและครอบครัวจะไดรับประโยชนแลว โครงการนี้
ยังเกิดประโยชนตอสังคมโดยรวมดวย เพราะการฉีดวัคซีนจะชวยลดการแพรกระจายของโรคได  
การคิดประโยชนจึงตองคำนึงถึงประโยชนทางออมดวยเชนกัน  

2.7  แนวคิดเก่ียวกับการปกครองสวนทองถ่ิน 
2.7.1 ความหมายของการปกครองสวนทองถ่ิน 
การปกครองทองถ่ินในรูปแบบของการปกครองตนเอง (Local Self Government) เปนเรื่องท่ีมี

ความสัมพันธกันอยางมากกับแนวคิดและทฤษฎีการกระจายอำนาจ มีนักวิชาการผูทรงคุณวุฒิหลายทาน 
ไดใหความหมายของการปกครองทองถ่ินไว ดังนี้ 

สมคิด เลิศไพฑูรย (2547, หนา 4 – 5) นิยามวา การปกครองสวนทองถ่ิน คือ การใหคนใน
ทองถ่ิน คือ การใหคนในทองถ่ินมีอิสระในการปกครองตนเอง กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ การปกครองตนเอง
โดยประชาชนในทองถ่ิน ซึ่งแนวคิดดังกลาวมีพื้นฐานจากหลักการกระจายอำนาจการปกครอง 
(Decentralization) ท่ีหมายถึง การท่ีรัฐมอบอำนาจการปกครองใหองคกรอื่น ๆ ท่ีไมใชองคกรสวนกลาง 
จัดทำบริการสาธารณะบางอยางภายใตการกำกับดูแลของรัฐ 

เดเนียล วิท (Daniel Wit, 1967 อางถึงใน สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2555 หนา 9) 
นิยามวา การปกครองสวนทองถ่ิน หมายถึง การปกครองท่ีรัฐบาลกลางใหอำนาจ หรือกระจายอำนาจไป
ใหหนวยการปกครองทองถ่ินเปดโอกาสใหประชาชนในทองถ่ินไดมีโอกาสในการปกครองรวมกันท้ังหมด 
หรือบางสวนในการบริหารทองถ่ิน ตามหลักการท่ีวาถาอำนาจการปกครองมาจากประชาชนในทองถ่ิน
แลว รัฐบาลของทองถ่ินก็ยอมเปนรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชน ดังนั้น  
การบริหารการปกครองทองถ่ินจึงจำเปนตองมีองคกรของตนเองอันเกิดจากการกระจายอำนาจของรัฐบาล
กลาง โดยใหองคกรอันมิไดเปนสวนหนึ่งของรัฐบาลมีอำนาจในการตัดสินใจ และบริหารงานภายในทองถ่ิน
ในเขตอำนาจของตน 

จากความหมายตาง ๆ ขางตนสามารถสรุปความหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดใน
สาระสำคัญ ดังนี้  
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1) การปกครองสวนทองถ่ิน หมายถึง การจัดการปกครองทองถ่ินของคนในทองถ่ิน การจัดการ
ดังกลาวกระทำโดยการเลือกบุคคลหรือคณะบุคคลเขามาดำเนินการปกครอง ซึ่งทองถ่ินและชุมชนแตละ
ชุมชนดังกลาว อาจจะมีลักษณะเฉพาะท่ีแตกตางกันท้ังในดานพื้นท่ี จำนวนประชากร ความเจริญมั่งค่ัง 
(เชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินของไทย ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวน
ตำบลกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) ทำใหทองถ่ินแตละทองถ่ินมี ลักษณะการปกครองท่ีมี
ลักษณะเฉพาะ 

2) หนวยการปกครองทองถ่ินจะตองมีอำนาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติหนาท่ีตาม 
ความเหมาะสม กลาวคือ อำนาจของหนวยการปกครองสวนทองถ่ินนั้นจะตองมีขอบเขต ท้ังนี้ เพื่อใหเกิด
ประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยการปกครองสวนทองถ่ินอยางแทจริง หากมีอำนาจมากเกินไป
หนวยงานทองถ่ินนั้นก็จะกลายสภาพเปนรัฐอธิปไตยเอง ซึ่งจะกระทบตอความมั่นคงของชาติ อำนาจของ
ทองถ่ินมีขอบเขตท่ีแตกตางกันออกไปตามลักษณะของความเจริญของแตละทองถ่ินนั้นเปนสำคัญ  

3) หนวยการปกครองสวนทองถ่ินตองมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะดำเนินการปกครองตนเอง  
โดยแบงสิทธิออกเปน 2 ประการ คือ  

3.1) สิทธิ ท่ีจะตรากฎหมายหรือระเบียบขอบังคับตาง ๆ ขององคการปกครอง  
สวนทองถ่ิน  

3.2) สิทธิท่ีจะกำหนดงบประมาณ เพื่อบริหารกิจการตามอำนาจหนาท่ี  
4) มีองคกรท่ีจำเปนในการบริหารและการปกครองตนเอง คือ มีองคกรฝายบริหารและองคกร

ฝายนิติบัญญัติ (เชน การปกครองสวนทองถ่ินแบบเทศบาล จะมีคณะเทศมนตรีเปนฝายบริหารและสภา
เทศบาลเปนฝายนิติบัญญัติ หรือในแบบมหานคร คือ กรุงเทพมหานคร จะมีผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
เปนฝายบริหาร และสภากรุงเทพมหานครเปนฝายนิติบัญญัติ เปนตน)  

5) ประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการปกครองสวนทองถิ่น จากหลักการที่วาประชาชน 
ในทองถ่ินรูปญหาของตนเองดีกวาองคกรของรัฐสวนกลาง หนวยงานปกครองสวนทองถ่ินจึงจำเปนตอง
มีคนในทองถิ่นมาบริหารงาน เพื ่อจะไดแกปญหาของประชาชนในชุมชนไดอยางถูกตอง สงเสริม
ประชาชนในทองถ่ินใหเขามามีสวนรวมทางการเมืองเพื่อพัฒนาการกระจายอำนาจตามวิถีของแนวทาง
ระบอบประชาธิปไตย 

2.7.2 การปกครองสวนทองถ่ินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. 2559 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 บัญญัติไวในหมวด 14 การปกครอง  

สวนทองถ่ิน เพื่อกำหนดหลักการปกครองตนเองของประชาชนในทองถ่ิน ไวดังนี ้
มาตรา 246 ตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน การจัดต้ัง

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปแบบใดใหคำนึงถึงเจตนารมณของประชาชน และความสามารถในการ
ปกครองตนเองในดาน รายได จำนวน ความหนาแนนของประชากร และพื้น ท่ีท่ีตองรับผิดชอบ 
ประกอบกัน  

มาตรา 247 วรรค 1 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีและอำนาจดูแลและจัดทำบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมท้ังสงเสริม 
และสนับสนุนการจัดการศึกษาใหแกประชาชนในทองถ่ิน ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
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มาตรา 247 วรรค 2 รัฐตองดำเนินการใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรายไดของตนเองให
สามารถดำเนินการตามวรรคหนึ่งไดอยางเพียงพอ ในระหวางท่ียังไมอาจดำเนินการไดใหรัฐจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามควรแตกรณี  

มาตรา 247 วรรค 3 การจัดทำบริการสาธารณะใดท่ีสมควรใหเปนหนาท่ีโดยเฉพาะขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแตละรูปแบบใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติซึ่งตองสอดคลองกับรายไดของทองถ่ิน 
และใหมีกฎหมายบัญญัติถึงกลไก และข้ันตอนในการกระจายอำนาจของสวนราชการใหแกทองถ่ินดวย  

มาตรา 247 วรรค 4 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระในการบริหาร การจัดทำบริการ
สาธารณะ การสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การเงินและการคลัง  

การกำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งตองทำเพียงเทาท่ีจำเปนเพื่อการคุมครองประโยชน
ของประชาชนในทองถ่ินหรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม  

มีมาตรการในการปองกันการทุจริตและการใชจายเงินอยางมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึง 
ความเหมาะสมและความแตกตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละรูปแบบ  

ตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการปองกันการขัดกันแหงผลประโยชน และการปองกันการกาวกาย 
การปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการสวนทองถ่ินดวย  

มาตรา 248 การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ ซึ่งตองคำนึงถึงความเหมาะสมและความจำเปนของแตละทองถ่ิน การจัดใหมีมาตรฐาน 
ท่ีสอดคลองกัน เพื่อใหสามารถพัฒนารวมกันหรือการสับเปล่ียนบุคลากรระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดวยกันได  

มาตรา 249 วรรค 1 สมาชิกสภาทองถ่ินตองมาจากการเลือกต้ัง  
มาตรา 249 วรรค 2 ผูบริหารทองถ่ินใหมาจากการเลือกต้ังหรือมาจากความเห็นชอบของ 

สภาทองถ่ิน หรือในกรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ จะใหมาโดยวิธีอื่นก็ได แตตองคำนึงถึง
การมีสวนรวมของประชาชนดวย ซึ่งเปนหลักการใหมไมเคยปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับกอน  

มาตรา 249 วรรค 3 หลักเกณฑและวิธีการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน  
ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติซึ่งตองคำนึงถึงเจตนารมณในการปองกันและปราบปรามการทุจรติ  

มาตรา 250 ในการดำเนินงาน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถ่ิน
เปดเผยขอมูลและดำเนินการใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมดวย ซึ่งเปนหลักการใหมไมเคยปรากฏใน
รัฐธรรมนูญฉบับกอน 

มาตรา 251 ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิเขาช่ือกันเพื่อเสนอ
ขอบัญญัติหรือเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ินได  

2.7.3 การจัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปจจุบันของไทย  
ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ินของไทย มี 2 รูปแบบ คือ   
1) การปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบท่ัวไป เปนรูปแบบการปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีอยู 

ท่ัวประเทศ ซึ่งในทุกจังหวัดจะมี 3 ประเภทไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตำบล (อบต.)  

2) การปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ มีการบริหารจัดการไมเหมือนกับรูปแบบท่ัวไป 
จะมีข้ึนเปนกรณีไป ซึ่งสวนใหญจะเปนเขตเมืองใหญ เชน เมืองหลวงหรือเมืองทองเท่ียว ซึ่งไมเหมาะสม 
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ท่ีจะใชรูปแบบ ท่ัวไปมาใชในการปกครอง ปจจุบันมีกรุงเทพมหานครและเมอืงพัทยา (รุงรัตนา เจริญจิตต, 
2555 หนา 9 - 11)  

โครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบท่ัวไป โดยกำหนดใหมี การเปล่ียนแปลงรูปแบบ
โครงสรางใหม เปน 2 รูปแบบ คือ องคการบริหารสวนจังหวัดและเทศบาล ดังนี ้

1. องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)  
องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) ถือเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด  

และตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2546 โครงสรางขององคการบริหาร
สวนจังหวัด ประกอบดวย สภาองคการบริหารสวนจังหวัดและนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนในจังหวัดนั้น ทำหนาท่ี
นิติบัญญัติ มีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 4 ป สำหรับจำนวนของสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดของแตละจังหวัดข้ึนอยูกับจำนวนราษฎรในจังหวัดนั้น ๆ โดยใหถือเกณฑตามจำนวนราษฎรแตละ
จังหวัดตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรท่ีประกาศในปสุดทายกอนปท่ีมีการเลือกต้ัง ดังนี้ 

จังหวัดท่ีมีประชากรไมเกิน 500,000 คน ใหมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด จำนวน  24 คน 
จังหวัดท่ีมีประชากรเกิน 500,000 คน แตไมเกิน 1,000,000 คน ใหมีสมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัด จำนวน 30 คน 
จังหวัดท่ีมีประชากรเกิน 1,000,000 คน แตไมเกิน 1,500,000 คน ใหมีสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัด จำนวน 36 คน 
จังหวัดท่ีมีประชากรเกิน 1,500,000 คน  แตไมเกิน 2,000,000 คน  ใหมีสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัด จำนวน 42 คน 
จังหวัดท่ีมีประชากรเกิน 2,000,000 คนข้ึนไป ใหมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

จำนวน 48 คน 
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด มีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 4 ป ทำหนาท่ีเปนหัวหนา 

ฝายบริหาร  ซึ่งมีท่ีมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนภายในจังหวัดนั้น และนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัด มีอำนาจแตงต้ังรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตามท่ีกฎหมายกำหนด สำหรับรองนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดใหมาจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ดังนี้ 

ในกรณีท่ีมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 48 คน ใหแตงต้ังรองนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดไดไมเกิน 4 คน 

ในกรณีท่ีมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 36 หรือ 42 คน ใหแตงต้ังรองนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดไดไมเกิน 3 คน 

ในกรณีท่ีมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 24 หรือ 30 คน ใหแตงต้ังรองนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดไดไมเกิน 2 คน 

องคการบริหารสวน จังหวัดมีอำนาจและหน าท่ี เปนหนวยงานอำนวยการ บูรณาการ  
การประสานงาน สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาองคความรูบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
การจัดทำโครงการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะท่ีมีลักษณะบูรณาการในภาพรวมของจังหวัด หรือ
ภารกิจขนาดใหญท่ีไมซ้ำซอนกับเทศบาล ซึ่งตองไดรับการรองขอหรือไดรับความยินยอมจากเทศบาลกอน 
ในกรณีท่ีดำเนินการซ้ำซอนกับเทศบาล เชน การบำรุงดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม (แหลงน้ำ 
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ทรัพยากรธรรมชาติการจัดทำบอบำบัดน้ำเสีย การจัดการขยะ หรืออื่น ๆ) การจัดต้ังศูนยบริการผูสูงอายุ 
ผูพิการ เปนตน หนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดจะมีลักษณะงานเปนหนวยงานอำนวยการดานการ 
บริหารงานทองถ่ินใหแกเทศบาล และใหการสนับสนุนและสงเสริมหนวยงานของรัฐตามท่ีไดรับการรองขอ  

2. เทศบาล 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี12)  

พ.ศ. 2546 องคการเทศบาล ประกอบดวย สภาเทศบาล และนายกเทศมนตร ี
มาตรา 15 สภาเทศบาลประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกต้ัง โดยตรงของ

ประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินตามจำนวน ดังตอไปนี้ 
 (1) สภาเทศบาลตำบล ประกอบดวยสมาชิกจำนวน 12 คน 
 (2) สภาเทศบาลเมือง ประกอบดวยสมาชิกจำนวน 18 คน  
 (3) สภาเทศบาลนคร ประกอบดวยสมาชิกจำนวนยี่สิบส่ีคน ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิก

สภาเทศบาล นอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิก
สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินแลว จะตองไมเปนผูท่ีพนจากตำแหนงสมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหาร
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน หรือท่ีปรึกษาหรือเลขานุการของผูบริหารทองถ่ิน  
เพราะเหตุมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการท่ีกระทำกับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ยังไมถึงหาปนับถึงวันรับสมัครเลือกต้ัง  

ในกรณีท่ีตำแหนงสมาชิกสภาเทศบาลวางลงไมวาดวยเหตุใดและยังมิไดมีการเลือกต้ังสมาชิก 
สภาเทศบาลข้ึนแทนตำแหนงท่ีวาง ใหสภาเทศบาลประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาลเทาท่ีมีอยู 
 มาตรา 48 ทวิ ใหเทศบาลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน
ตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน  
 มาตรา 48 อัฏฐ นายกเทศมนตรีอาจแตงต้ังรองนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใชสมาชิกสภาเทศบาล 
เปนผูชวยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมายได ตามเกณฑดังตอไปนี้ 

 (1) เทศบาลตำบล ใหแตงต้ังรองนายกเทศมนตรีไดไมเกิน 2 คน 
 (2) เทศบาลเมือง ใหแตงต้ังรองนายกเทศมนตรีไดไมเกิน 3 คน 
 (3) เทศบาลนคร ใหแตงต้ังรองนายกเทศมนตรีไดไมเกิน 4 คน  
นายกเทศมนตรีอาจแต ง ต้ัง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี   

ซึ่งมิใชสมาชิกสภาเทศบาลไดโดยในกรณีเทศบาลตำบลใหแตงต้ังไดจำนวนรวมกันไมเกิน 2 คน ในกรณี
เทศบาลเมืองใหแตงต้ังไดจำนวนรวมกันไมเกิน 3 คน และในกรณีเทศบาลนครใหแตงต้ังได จำนวนรวมกัน
ไมเกิน 5 คน 

3. องคการบริหารสวนตำบล (อบต.)  
รูปแบบองคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาวนี้ เปนองคกรท่ีมีจำนวนมากท่ีสุดและมีความใกลชิด

กับประชาชนในทองถ่ินมากท่ีสุด มีฐานะเปนนิติบุคคลและราชการสวนทองถ่ินมากท่ีสุด มีฐานะเปน 
นิติบุคคลและราชการสวนทองถ่ิน จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล  
พ.ศ. 2537 ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2538   
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ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล แกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.สภาตำบล
และองคการบริหารสวนตำบล (ฉบับท่ี 5) พ .ศ. 2546 องคการบริหารสวนตำบลประกอบดวย  
สภาองคการบริหารสวนตำบล (สภา อบต.) และนายกองคการบริหารสวนตำบล 

สภาองคการบริหารสวนตำบล มาตรา 45 สภาองคการบริหารสวนตำบล ประกอบดวย สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตำบลจำนวนหมูบานละ 2 คน ซึ่งเลือกต้ังข้ึนโดยราษฎรผูมีสิทธิเลือกต้ังในแตละ
หมูบานในเขตองคการ บริหารสวนตำบลนั้น  

หลักเกณฑและวิธีการสมัครรับเลือกต้ังและการเลือกต้ังใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน อายุของสภาองคการบริหารสวนตำบลมีกำหนดคราวละ 4 ป 
นับแตวันเลือกต้ัง มาตรา 46 สภาองคการบริหารสวนตำบล มีอำนาจหนาท่ีดังตอไปนี้  

(1) ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล เพื่อเปนแนวทางในการบริหาร กิจการ
ขององคการบริหารสวนตำบล 

(2) พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบล รางขอบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจำป และรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิม่เติม 

(3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนตำบล ใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย 
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ 

มาตรา 57 ใหสภาองคการบริหารสวนตำบลเลือกปลัดองคการบริหารสวนตำบล หรือสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตำบลคนหนึ่งเปนเลขานุการสภาองคการบรหิารสวนตำบล โดยมีหนาท่ีรับผิดชอบงาน
ธุรการ และจัดการประชุม และงานอื่นใดตามท่ีประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลมอบหมาย ท้ังนี้ให
คำนึงถึงความรูความสามารถอันจะเปนประโยชนตอสภาองคการบริหารสวนตำบล เลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตำบลพนจากตำแหนงเมื่อครบอายุของสภาองคการบริหารสวนตำบล หรือเมื่อมีการ
ยุบสภาองคการบริหารสวนตำบล หรือสภาองคการบริหารสวนตำบลมีมติใหพนจากตำแหนง 

นายกองคการบริหารสวนตำบล มาตรา 58 ใหองคการบริหารสวนตำบลมีนายกองคการบริหาร
สวนตำบลคนหนึ่ง ซึ่งมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิก
สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน  

มาตรา 66 องคการบริหารสวนตำบลมีอำนาจหนาท่ีในการพัฒนาตำบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมายองคการบริหารสวนตำบล มีหนาท่ีตองทำในเขต 
องคการบริหารสวนตำบล ดังตอไปนี้  

(1) จัดใหมีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก  
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกำจัดมูลฝอย 

และส่ิงปฏิกูล  
(3) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ  
(4) ปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
(5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
(7) คุมครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
(8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน  
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(9) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตรงตาม
ความจำเปนและสมควร 

4. กรุงเทพมหานคร 
  กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. มีฐานะเปนนิติบุคคล และเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ

พิเศษ เนื่องจากกรุงเทพมหานคร เปนเมืองหลวงและมีความเจริญทางดานเศรษฐกิจ จึงตองมีการบริหาร
จัดการเฉพาะ ตามท่ีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 วางหลักเกณฑไว 
โครงสรางของกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 

 (1) สภากรุงเทพมหานคร 
 (2) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร   
สภากรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) มาจากการเลือกต้ัง

จากประชาชนโดยตรงและสภากรุง เทพมหานครจะมีประธานสภากรุง เทพมหานคร  1 คน  
รองประธานสภากรุงเทพมหานคร อีกไมเกิน 2 คน ซึ่งสภากรุงเทพมหานครเลือก จากสมาชิกสภาโดยให
ดำรงตำแหนงวาระละ 2 ป 

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนหัวหนาฝายบริหารมาจากการเลือกต้ัง  โดยวิธีออกเสียง
ลงคะแนนโดยตรงและลับ     

ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีวาระในการดำรงตำแหนงคราวละ 4 ป นับแตวันเลือกต้ัง  
การเลือกต้ังผูวาราชการกรุงเทพมหานครจะกระทำไดเมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกากำหนดใหมีการเลือกต้ัง
แลว ซึ่งระบุวันเลือกต้ังและระยะเวลารับสมัครเลือกต้ัง    

ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 อาทิ กำหนดนโยบายและบริหารราชการส่ังอนุญาต อนุมัติเกี่ยวกับราชการ
ของกรุงเทพมหานคร แตงต้ังและถอดถอนรองผูวาฯ เลขานุการฯ ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีปรึกษาบริหารราชการ
ตามท่ีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายวางระเบียบ 
เพื่อใหงานของกรุงเทพมหานครเปนไปดวยความเรียบรอย  

5. เมืองพัทยา  
 เมืองพัทยา เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ ท่ีไดเคยทดลองใชการจัดการปกครอง

แบบผูจัดการเมือง (City Manager) หรือท่ีเรียกวา Council and Manager Form เพียงแหงเดียวนับ 
ต้ังแตป พ.ศ. 2521 เหมือนกับในหลายเมืองของสหรัฐอเมริกา โดยสาระสำคัญของรูปแบบนี้  คือ  
แยกความรับผิดชอบระหวางฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร เปนการใหไดมาซึ่งผูบริหารท่ีเปนมืออาชีพ 

เมืองพัทยาในปจจุบันตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542  
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552 ไดกำหนดใหโครงสรางการบริหารเมืองพัทยา ประกอบดวย 
สภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยา ดังนี้   

สภาเมืองพัทยา ทำหนาท่ีฝายนิติบัญญัติ ประกอบดวยสมาชิกเมืองพัทยาจำนวน 24 คน มาจาก
การเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกต้ังในเขตเมืองพัทยา สภาเมืองพัทยาจะเลือกสมาชิกสภา  
1 คนเปนประธานสภาเมืองพัทยา และเลือกอีก 2 คน เปนรองประธานสภาเมืองพัทยา แลวเสนอ 
ผูวาราชการจังหวัดชลบุรีแตง ต้ัง สมาชิกสภาเมืองพัทยามีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 4 ป 
ประธานสภาเมืองพัทยามีหนาท่ีดำเนินการประชุม และดำเนินกิจการอื่น ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับของ
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เมืองพัทยา นอกจากนี้ ยังมีปลัดเมืองพัทยาทำหนาท่ีเลขานุการสภาเมืองพัทยา มีหนาท่ีรับผิดชอบงาน
ธุรการ และการจัดประชุมและงานอื่นใดตามท่ีสภาเมืองพัทยามอบหมาย (สมคิด เลิศไพฑูรย, 2547, หนา 5)  

นายกเมืองพัทยา ทำหนาท่ีฝายบริหาร มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกต้ัง 
ในเขตเมืองพัทยา นายกเมืองพัทยามีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 4 ป ในการบริหารกิจการของเมืองพัทยา 
นายกเมืองพัทยาสามารถจัดต้ังทีมบริหารเมืองพัทยาไดตามความจำเปนและเหมาะสม เชน รองนายก
เมืองพัทยาไมเกิน 4 คน เลขานุการและผูชวยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานท่ีปรึกษา หรือ 
คณะท่ีปรึกษาของนายกเมืองพัทยาได 
 
2.8 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
         สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2563) ไดทำการสำรวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการตองานบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบวา 
ประสิทธิภาพของการบริการจากผลการประเมินโดยภาพรวมของงานบริการท้ัง 4 งานบริการ/โครงการ 
ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเปนรอยละ 93.00 ความพึงพอใจท้ัง 4 โครงการ/งานบริการ ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงใหมของผูรับบริการตอการใหบริการตอกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ  
ชองทางการใหบริการ เจาหนาท่ีผูใหบริการและส่ิงอำนวยความสะดวก ผูรับบริการงานบริการมีความพึงพอใจ
ในภาพรวม คิดเปนรอยละ 92.80 ซึ่งเทากับ 9 คะแนน โดยสามารถเรียงลำดับคาเฉล่ียความพึงพอใจ 
จากมากไปหานอย  คือพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ ส่ิงอำนวยความสะดวก กระบวนการข้ันตอนการ
ใหบริการ และชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอคุณภาพของการบริการ ความคุมคาของภารกิจ และ
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ มีความพึงพอใจภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 93.20 สามารถเรียงลำดับ
คาเฉล่ียความพึงพอใจจากมากไปหานอย คือ ความพึงพอใจตอความคุมคา ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และคุณภาพ
ของการบริการตามลำดับ 

จักรแกว นามเมือง และคณะ (2560) ไดศึกษาเรื่อง การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 
(Customer Satisfaction) ในมิติดานคุณภาพการใหบริการงานบริการเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ และคนพิการ 
เทศบาลเมืองแมปม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ไดผลการศึกษาดังนี้ ความพงึพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอ
การใหบริการของงานบริการเบ้ียยังชีพผูสูงอายุและคนพิการ เทศบาลตำบลแมปม โดยภาพรวมมีคะแนน
ตามเกณฑการประเมินอยูในระดับ 10 (รอยละ 97.30) จำแนกเปนรายดาน ดังนี้  

1) ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ มีคะแนนตามเกณฑการประเมินอยูในระดับ 10     
(รอยละ 97.3) 

2) ดานชองทางการใหบริการ มีคะแนนตามเกณฑการประเมินอยูในระดับ 10 (รอยละ 97.10) 
3) ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ มีคะแนนตามเกณฑการประเมินอยูในระดับ 10 (รอยละ 97.10) 
4) ดานส่ิงอำนวยความสะดวก มีคะแนนตามเกณฑการประเมินอยูในระดับ 10 (รอยละ 97.60) 
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2559) ไดศึกษาความพึงพอใจ

ของนิสิตท่ีมีตอมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปการศึกษา 2558 พบวา นิสิตระดับปริญญาตรีมีความพึงพอใจ
ตอการจัดการเรียนการสอนและการใหบริการของมหาวิทยาลัยมหาสารคามอยูในระดับมาก ท้ังนี้ 
อาจเนื่องมาจากคณาจารยสวนใหญมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับความเปนครู มีความรู ความสามารถและ 
ความเช่ียวชาญในเนื้อหาวิชา มีการวางแผนและเตรียมการสอนท่ีดี มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนท่ี
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เหมาะสม เชน หลักสูตร รายวิชาและเนื้อหาวิชา มีส่ือ/เอกสารและอุปกรณประกอบการสอนท่ีทันสมัย 
ส่ือ/เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความชัดเจนและเขาใจงาย และอุปกรณโสตทัศนูปกรณและ
อุปกรณการสอนมีประสิทธิภาพ รวมท้ังดานอาคารสถานท่ี สภาพแวดลอมภายนอกและภายในหองเรียน
โดยรวม เชน ความสะอาด แสงสวาง การถายเทอากาศ ความสงบรมรื่นรอบบริเวณอาคารและความ
เพียงพอของโตะและเกาอี้ เปนตน นอกจากนี้ อาจเนื่องมาจากอาจารยท่ีปรึกษาใหคำแนะนำ/ดูแลเอาใจใส
และ รับรูเขาใจถึงปญหาของนิสิต มีความถูกตองชัดเจนของขอมูลขาวสาร การใหบริการทางวิชาการ/
จัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการ/จัดอบรมเพื่อประโยชนของผูเรียน ความเหมาะสมของแบบฟอรมท่ีขอรับ
บริการ มีความเสมอภาคในการใหบริการ มีความปลอดภัยภายในสถาบัน มีการสนับสนุนกิจกรรมของ
นิสิต และมีกองทุน/ทุนสนับสนุนการศึกษา 

ธนกฤต สุทธินันทโชติ (2559) ไดศึกษา ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยในอุทยาน
แหงชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวในอุทยาน
แหงชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานีโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 
2.77 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานส่ิงท่ีสัมผัสได มีคาเฉล่ียเทากับ 2.81 รองลงมา คือ ดานความเช่ือมั่น
ไววางใจ มีคาเฉล่ียเทากับ 2.80 รองลงมาดานการตอบสนอง มีคาเฉล่ียเทากับ 2.79 และดานความนาเช่ือถือ
และดานการเอาใจใส มีคาเฉล่ียเทากับ 2.69 โดยทุกดานมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

นภาพร สูนาสวน (2559) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสินคาและบริการของราน
เซเวนอีเลฟเวนและรานแฟมิล่ีมารทในจังหวัดนครปฐม ไดผลการศึกษาดังนี้ ความพึงพอใจของสินคาหรือ 
บริการตอความภักดีของลูกคาในการใชบริการรานเซเวนอีเลฟเวนในจังหวัดนครปฐม กลาวคือ  
เมื่อลูกคาเกิดความพึงพอใจก็จะสงผลใหเกิดความจงรักภักดีตอการซื้อสินคาและใชบริการของราน 
เซเวนอีเลฟเวน เนื่องจากลูกคาไดรับสินคาและการบริการท่ีมีคุณภาพ ตรงตามความคาดหวังทำใหเกิด 
ความพึงพอใจ และสงผลใหเกิดความจงรักภักดีตอการซื้อสินคาและใชบริการ รวมถึงลูกคาจะยังคง
เลือกใชบรกิารของรานเซเวนอีเลฟเวนและรานแฟมิล่ีมารท พรอมท้ังบอกตอส่ิงดี ๆ ท่ีลูกคาไดรับจากการ
ใชบริการไปยังคนท่ีทานรูจัก 
 ท้ังนี้ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีมีความใกลเคียงในงานศึกษาครั้งนี้คณะผูประเมิน
สามารถนำประเด็นดังกลาว มาประยุกตใชเปนตัวแปรในการศึกษาสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตอไป 
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บทที่ 3 
วิธีการดำเนินการ 

 
การสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการตามมิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (รอยละของ

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ) ของการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลแมอาย อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ไดศึกษาระดับ
ความพึงพอใจของผูใชบริการ คุณภาพของงานบริการ ตลอดจนปญหาและขอเสนอแนะในการบริการ
ประชาชนตองานดานบริการท่ีดำเนนิการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 4 งาน ดังนี้ 

1) งานดานโยธา 
2) งานดานการศึกษา 
3) งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
4) งานดานสาธารณสุข 

3.1  ประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลหลัก 
 ประชากรท่ีใชในการศึกษา  คือ  ประชาชนท่ีไดรับบริการจากหนวยงาน งานท้ัง 4 ดาน โดยศึกษาจาก
กลุมตัวอยางท่ีไดรับบริการในงานแตละดาน โดยใชเทคนิคการเลือกตัวอยาง แบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) หรือเรียกวาการสุมแบบพิจารณา (Judgement Sampling) (อางใน www.watpon.com) 
ซึ่งสามารถกำหนดไดดังตอไปนี้ 
  3.1.1 งานดานโยธา (การแกไขปญหาเรื่องรองเรียน รองทุกขดานโครงสรางพื้นฐาน 
การใหบริการติดตั้ง ซอมแซมไฟฟา ไฟกิ่งในเขตเทศบาลตำบลแมอาย) หนวยตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 
คือ ประชาชนผูรับบริการงานดานโยธา ขนาดตัวอยาง จำนวน 20 ราย  
  3.1.2 งานดานการศึกษา (การจัดการศึกษากอนวัยเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตำบลแมอายและโรงเรียนอนุบาลตำบลแมอาย-บานเดน) หนวยตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ 
ประชาชนผูรับบริการงานดานการศึกษา ขนาดตัวอยางจำนวน 20 ราย  

3.1.3 งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (การใหบริการดานการสังคมสงเคราะห 
การเบิกจายเบ้ียยังชีพ การพัฒนาเด็ก สตรี ผูสูงอายุ และกลุมผูดอยโอกาสตางๆ) หนวยตัวอยางท่ีใชใน
การศึกษา คือ ประชาชนผูรับบริการงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ขนาดตัวอยางจำนวน 20 ราย  

3.1.4 งานดานสาธารณสุข (การใหบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล การรักษาความ
สะอาด การแกไขปญหาเรื่องรองเรียนเหตุรำคาญตางๆ การแกไขปญหาดานส่ิงแวดลอม) หนวยตัวอยางท่ีใช
ในการศึกษา คือ ประชาชนผูรับบริการงานดานสาธารณสุข ขนาดตัวอยางจำนวน 20 ราย  

 คณะผูศึกษาไดกำหนดกลุมตัวอยางและผูใหขอมูลหลัก โดยใชเทคนิคการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive หรือ Judgement Sampling) เนื่องจากผูศึกษาตองการเลือกกลุมตัวอยางท่ีไดรับบริการ 
จากหนวยงานในงานท้ัง 4 ดาน เพื่อใหไดขอมูลจากกลุมประชากรท่ีไดรับบริการจริง  
 
 

http://www.watpon.com/


 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
การสำรวจความพึงพอใจผูรับบริการตามมิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 

ห น า  3 - 2 

 

3.2  วิธกีารดำเนินการ 
3.2.1  เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการประเมินครั้งนี้  คือ แบบสอบถาม            
โดยแยกประเภทของแบบสอบถามตามลักษณะของกลุมตัวอยางจากการไดรับบริการเฉพาะงาน ซึ่งใน
การศึกษาครั้งนี้ คณะผูศึกษาไดแบงลักษณะงานแบงออกเปน 11 งาน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี 3.1 รายละเอียดของงานในแตละลักษณะงาน 
รหัส ดานงาน รายละเอียดของดานงาน 
01 งานดานบริการกฎหมาย - บริการความรูดานกฎหมายใหกับประชาชน 
02 งานดานโยธา - การแจงเกิด ตาย ยายทะเบียนบาน 

- การขอเลขท่ีบาน 
- คัดกรองสำเนา 
- การปลูกสรางบานใหม หรือรื้อถอนบาน 

03 งานดานโยธา  - การยื่นคำขออนุญาตส่ิงกอสรางอาคารพรอมเอกสาร 
- การขอใบอนุญาตส่ิงกอสราง 
- การกอสรางอาคาร ถนน สะพาน ทางเทา เข่ือน ฯลฯ 
- เจ าหน า ท่ี ให ค ำป รึ กษ าแน ะนำหรื อตรวจสอบ 
เกี่ยวกับงานกอสราง 
- งานซอมบำรุงรักษาอาคาร ถนน  สะพาน เข่ือน 
ทางเทา ฯลฯ 
- งานซอมบำรุงการไฟฟาในเขตพื้นท่ี 
- งานขุดลอกลำเหมือง ทอระบายน้ำ 

04 งานดานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล - การกำจัดขยะ และแยกขยะ 
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขยะมูลฝอย 
- โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการใหบริการรถดูดส่ิงปฏิกูล 
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับขยะมูลฝอย 
- โครงการสาธิตการทำปุยหมักจากขยะอินทรียภายใน  
ชุมชน 
- งานทะเบียนพาณิชย (การจัดต้ังใหม เปล่ียนแปลง
ยกเลิก) 
- ใบอนุญาต (เชน ใบอนุญาตสะสมอาหาร, ใบอนุญาต  
กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ) 
- รณรงคชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) 
- กิจกรรมขยะแลกไข ฯลฯ 
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รหัส ดานงาน รายละเอียดของดานงาน 
05 
 

งานดานการรักษาความสะอาด          
ในท่ีสาธารณะ 

- จัดเก็บขยะมูลฝอยตามสถาน ท่ีต างๆ เพื่ อ ให เกิด 
ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยในพื้นท่ี 
- รั บ ผิ ด ช อ บ ก ารก ว าด ถ น น สาย ห ลั ก  ส าย รอ ง  
และตรอกซอกซอยตาง ๆ ตลอดจนทำความสะอาด             
ตูโทรศัพทสาธารณะ ปายรถประจำทาง เก็บเศษขยะ             
ขางทาง เกาะกลางถนน ฯลฯ 

06 งานดานการศึกษา - การจัดการศึกษากอนวยัเรียน (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 
- การสงเสริมการกฬีาของประชาชน 
- การอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน 
- การสงเสริมการอนุรักษทำนุบำรุงศาสนา 

07 งานดานเทศกิจหรือปองกันบรรเทา            
สาธารณภัย 

- การบริการรับ – สง ผูปวยและผูประสบอุบั ติเหตุ             
กรณีฉุกเฉิน (งานกูชีพ กูภัย) 
- ปองกันแนวไฟปา ตัดกิ่งไม 
- การระงับเหตุเพลิงไหม 
- การบรรเทาภัยแลง 
- การใหบริการแพทยฉุกเฉิน 24 ช่ัวโมง การรับแจงเหตุ
สาธารณภัย และการใหความชวยเหลือดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเบ้ืองตน 24 ช่ัวโมง ฯลฯ 

08 งานดานการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

- รับชำระภาษีบำรุงทองท่ี ภาษีปาย ภาษีโรงเรือนและ  
ท่ีดิน 
- รับชำระคาธรรมเนียมและใบอนุญาตตาง ๆ  
- รับจดทะเบียนพาณิชย เปล่ียนแปลงและยกเลิกการ  
ประกอบการพาณิชยกิจ 
- รับแจงการจัดต้ัง การประกอบกิจการน้ำมันเช้ือเพลิง 
- จัดเก็บคาธรรมเนียมตาง ๆ (ขยะมูลฝอย, การขอ  
อนุญาตตาง ๆ) 

09 งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม 

- เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยติดเช้ือ  
- จดทะเบียนผูพิการ 
- ลงทะเบียนผูสูงอายุ เพื่อขอรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 
- กองทุนสวัสดิการชุมชน 
- การติดตอทำบัตรประจำตัวคนพิการ 
- การสงเสริมอาชีพในชุมชน 
- การขอรับเงินสงเคราะหครอบครัวเด็กในครัวเรือน
ยากจน (ทุนการศึกษา) 
- การขอรับเงินสงเคราะหครอบครัว ผูดอยโอกาส  
ผูปวยเรื้อรัง 
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รหัส ดานงาน รายละเอียดของดานงาน 
10 งานดานสาธารณสุข - ก าร จั ด ก ารข ย ะ ใน ชุ ม ชน  บ าน  วั ด  โร ง เรี ย น                

สถานประกอบการและองคกรตาง ๆ ในชุมชน 
- ปรับปรุงภูมิทัศน ถนนสายหลัก เชน ตัดหญา เก็บขยะ
ขางทาง 
- ใหงบประมาณสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพและ  
ปองกันโรคแกหนวยงานบริการสาธารณสุข องคกร  
ประชาชน หนวยงานอื่น ศูนยเด็กเล็ก ผูสูงอายุ  ผูพิการ
ตามโครงการฯ ของกองทุนสุขภาพ 

11 งานดานอื่น ๆ  - โครงการหรืองานดานอื่น ๆ นอกเหนือจากงานท่ีได ระบุ
ขางตน เชน การรองขอ รองทุกขของประชาชน เบ้ืองตน 

 
3.2.2   การเก็บรวบรวมขอมูล 

         คณะผูศึกษาทำการจัดเก็บขอมูลโดยการวิเคราะหเอกสารและใชแบบสอบถาม          
ตามลักษณะงานท่ีเกี่ยวของท้ังการลงพื้นท่ี (Onsite) และ/หรือการใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ (Online) 
ในการเก็บรวบรวมขอมูลในรูปแบบการสนทนากลุม การสัมภาษณผานทางโทรศัพท การใชแบบสอบถาม
หรือการสังเกตการณในระดับพื้นท่ีตามแผนงาน/โครงการท่ีเกี่ยวของ การเก็บรวบรวมขอมูลใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ จึงมีการเก็บรวบรวมขอมูลหลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสมและ
นโยบายของชุมชนเจาของพื้นท่ี อันเนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
เชน บางพื้น ท่ีอาจไมประสงคใหเจาหนาท่ีผูสำรวจและเก็บรวบรวมขอมูลเขาไปยังพื้น ท่ีของตน 
จึงจำเปนตองปรับรูปแบบการรวบรวมขอมูลโดยใชคนในพื้นท่ีและ/หรือเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินนั้น ๆ ดำเนินการแทน หรือการใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลผานส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเปนตน 

 
3.2.3  การวิเคราะหขอมูล 

         วิเคราะหขอมูลโดยการใช โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อหาความถ่ี คารอยละ                  
คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการสังเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาตามความเหมาะสมโดยสัมพันธกับ
วัตถุประสงคของการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 

           คณะผูศึกษาไดทำการสรุปคะแนนการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการตามมิติท่ี 2 
มิติดานคุณภาพการใหบริการ (รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ) ของการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำป พ.ศ. 2564 มีเกณฑพิจารณาระดับความพึงพอใจดังนี้ 
  ระดับความพึงพอใจมากกวารอยละ   95 ข้ึนไป ไดคะแนน  10 
  ระดับความพึงพอใจมากกวารอยละ   90 - 95 ไดคะแนน  9 
  ระดับความพึงพอใจมากกวารอยละ   85 - 90 ไดคะแนน  8 
  ระดับความพึงพอใจมากกวารอยละ   80 - 85 ไดคะแนน  7 
  ระดับความพึงพอใจมากกวารอยละ   75 - 80 ไดคะแนน  6 
  ระดับความพึงพอใจมากกวารอยละ   70 - 75 ไดคะแนน  5 
  ระดับความพึงพอใจมากกวารอยละ   65 - 70 ไดคะแนน  4 
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  ระดับความพึงพอใจมากกวารอยละ   60 - 65 ไดคะแนน  3 
  ระดับความพึงพอใจมากกวารอยละ   55 - 60 ไดคะแนน  2 
  ระดับความพึงพอใจรอยละ    50 - 55 ไดคะแนน  1 
  ระดับความพึงพอใจต่ำกวารอยละ    50  ไดคะแนน  0 
 
แปลผลคาเฉล่ียท่ีได เทียบกับเกณฑ  โดยการคำนวณคาสถิติพืน้ฐานของคะแนน มีดังนี้  

1) หาคารอยละ ใชสูตร  
                รอยละของรายการใด    = คาเฉล่ียของรายการนั้น × 100 
           คะแนนเต็ม 

(คะแนนเต็ม ในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง 5) 
      โดยมีการกำหนดเกณฑการแปลผลระดับความพึงพอใจ ดังนี้ 
            ชวงคะแนน              ระดับความพึงพอใจ 
   5 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
   4 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
   3 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
   2 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 
   1 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

2) การคำนวณคะแนนเฉล่ียความพึ งพอใจของผูรับบริการโดยภาพรวม คะแนนเฉล่ีย                 
ความพึงพอใจของผูรับบริการโดยภาพรวม =      (A+B+C+D) 
                                                          4 
หมายเหตุ 

A    หมายถึง คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจตองานดานโยธา 
B  หมายถึง คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจตองานดานการศึกษา 
C หมายถึง คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจตองานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
D หมายถึง คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจตองานดานสาธารณสุข 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาครั้งนี้ เปนการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการตามมิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพ 
การใหบริการ (รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ) ของการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำป พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลแมอาย อำเภอแมอาย จังหวัด
เชียงใหม โดยการประเมินความพึงพอใจครั้งนี้ ไดแบงการนำเสนอผลการศึกษาตามลักษณะของงาน 
ท่ีใหบริการท้ัง 4 ดาน ออกเปน 3 สวน ไดแก 1) ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 2) ความพึงพอใจของ
การใหบริการ 3) ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการใหบริการของหนวยงาน/องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน     
 
4.1 งานดานโยธา 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม 
ในการศึกษาครั้งนี้คณะผูศึกษาไดใชแบบสอบถามกับประชาชนหรือผูเกี่ยวของท่ีมารับบริการในงาน

ดานโยธา จำนวน 20 คน พบวา สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 60.00 มีอายุ 51-60 ป คิดเปนรอยละ 
50.00 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6)/ปวช.และระดับปริญญาตรีจำนวนเทากัน 
คิดเปนรอยละ 30.00 สวนใหญประกอบอาชีพอื่นๆ คิดเปนรอยละ 40.00 และอาศัยอยูในเขตพื้นที่
มากกวา 20 ป คิดเปนรอยละ 90.00 (ตารางท่ี 4.1) 

 
ตารางท่ี 4.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

ขอมูลท่ัวไป จำนวน รอยละ 
1. เพศ   
     1) ชาย 12 60.00 
     2) หญิง 8 40.00 

รวม 20 100.00 
2. อายุ   
     1) ต่ำกวา 20 ป - - 
     2) 20 – 30 ป - - 
     3) 31 – 40 ป - - 
     4) 41 – 50 ป 6 30.00 
     5) 51 – 60 ป 10 50.00 
     6) มากกวา 60 ป ข้ึนไป 4 20.00 

รวม 20 100.00 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ)   

3. ระดับการศึกษา   
     1) ไมไดศึกษา - - 
     2) ประถมศึกษา 4 20.00 
     3) มัธยมศึกษาตอนตน (ม.1 – ม.3) 4 20.00 
     4) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)/ปวช. 6 30.00 
     5) อนุปริญญา/ปวส. - - 
     6) ปริญญาตรี 6 30.00 
     7) สูงกวาปริญญาตรี - - 

รวม 20 100.00 
4. อาชีพ   
     1) นักเรียน/นักศึกษา - - 

 2) รับราชการ - - 
 3) พนักงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ - - 

     4) พนักงานบริษัทเอกชน/หางราน - - 
     5) คาขาย/ธุรกิจสวนตัว - - 
     6) เกษตรกร 4 20.00 
     7) ขาราชการเกษียณ 2 10.00 
     8) ผูสูงอายุ/ผูพิการ/ผูดอยโอกาส - - 
     9) รับจางท่ัวไป 6 30.00 
    10) อื่น ๆ (พอบาน แมบาน ผูใหญบาน และ ผูชวยผูใหญบาน) 8 40.00 

รวม 20 100.00 
5. ระยะเวลาท่ีอาศัยในเขตพื้นท่ีจนถึงปจจุบัน   
     1) ต่ำกวา 1 ป - - 
     2) 1 – 5 ป - - 
     3) 6 – 10 ป - - 
     4) 11 – 20 ป  2 10.00 
     5) มากกวา 20 ป 18 90.00 

รวม 20 100.00 
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ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของการใหบริการ 
 

ความพึงพอใจในการใหบริการประชาชน คณะผูศึกษาประเมินผลงานของการใหบริการ 
แกประชาชนกลุมเปาหมายจากการดำเนินงานของหนวยงาน  โดยวัดไดจากการสอบถามระดับ                 
ความพึงพอใจของกลุมเปาหมายตอการใหบริการในดานกระบวนการใหบริการตาง ๆ ดังนี้ 

โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการดำเนินงานใน 
ดานข้ันตอนการใหบริการของหนวยงาน มีผลคะแนนอยูในระดับ 9 มีคาเฉล่ียเทากับ 4.65 คิดเปนรอยละ 
93.00 ดานชองทางการใหบริการ มีผลคะแนนอยูในระดับ 9 มีคาเฉล่ียเทากับ 4.55 คิดเปนรอยละ 91.00 
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ มีผลคะแนนอยูในระดับ 10 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.83 คิดเปนรอยละ 96.60 
ดานส่ิงอำนวยความสะดวก มีผลคะแนนอยูในระดับ 9 มีคาเฉล่ียเทากับ 4.66 คิดเปนรอยละ 93.20 และ
ดานโครงการ/กิจกรรมท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหบริการในพื้นท่ี มีผลคะแนนอยูในระดับ 9 
มีคาเฉล่ียเทากับ 4.55 คิดเปนรอยละ 91.00 (ตารางท่ี 4.2) 

 
ตารางท่ี 4.2 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการและผลการประเมินของหนวยงานตอการดำเนินงาน 

ในการใหบริการงานดานโยธา 

รายการประเมิน 
ผลคะแนน 

คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

รอยละ 
ผล

คะแนน 
ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ     

1) มีแผนผังข้ันตอนการบริการท่ีชัดเจน  4.65 0.489 93.00 9 
2) ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

และบริการตามลำดับกอน-หลัง 
4.65 0.489 93.00 9 

3) มีการแจงขอมูลและเอกสารท่ีเกี่ยวของอยางชัดเจนกอน
รับบริการ 

4.65 0.489 93.00 9 

4) มีอุปกรณ และเครื่องมือท่ีทันสมัยในการใหบริการ 4.65 0.489 93.00 9 
โดยภาพรวม 4.65 0.490 93.00 9 

ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ     
1) มีชองทางการใหบริการ สามารถเขาถึงไดงาย สะดวก 

รวดเร็ว 
4.55 0.510 91.00 9 

2) มีการใหบรกิารนอกสถานท่ี/นอกเวลาราชการ 4.55 0.510 91.00 9 
3) มีการใหบริการผานส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน 

Facebook, Line  
4.55 0.510 91.00 9 

4) มีการเปดรับฟงขอคิดเห็นการใหบริการหลากหลายชองทาง 4.55 0.510 91.00 9 
โดยภาพรวม 4.55 0.510 91.00 9 
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ตารางท่ี 4.2 (ตอ) 
 

รายการประเมิน 
ผลคะแนน 

คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

รอยละ 
ผล

คะแนน 
ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ     

1) มีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน  
    ตอบคำถาม ใหคำแนะนำ แกปญหาใหได 

4.80 0.410 96.00 10 

2) มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีไดเปนอยางดี  
     ตรงตอเวลา และถูกตอง  

4.80 0.410 96.00 10 

3)  มีจิตบริการ มีความสุภาพ ออนนอมถอมตน และ 
     มีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

4.85 0.366 97.00 10 

4)  มีความเสมอภาคในการใหบริการโดยไมเลือกปฏิบัติ 
และมีความซื่อสัตย สุจริต  

4.85 0.366 97.00 10 

โดยภาพรวม 4.83 0.390 96.60 10 
ความพึงพอใจตอสิ่งอำนวยความสะดวก     

1) สถานท่ีต้ังของจุดบรกิารมีความสะดวกในการเดินทาง
มารับบริการ สามารถเขาถึงไดงาย 

4.70 0.470 94.00 9 

2) มีปายขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธการบริการ 4.70 0.470 94.00 9 
3) มีการจัดอาคารสถานท่ี สภาพแวดลอม เปนระเบียบ

เรียบรอย สะอาด สรางความประทับใจแกผูมาใชบริการ 
4.70 0.470 94.00 9 

4) จัดการอำนวยความสะดวกสำหรับผูมารับบริการ เชน 
สถานท่ีจอดรถ สถานท่ีนั่ง หองน้ำ และจุดประชาสัมพันธ
เพื่อใหบริการขอมูลขาวสาร 

4.55 0.510 91.00 9 

โดยภาพรวม 4.66 0.480 93.20 9 
ความพึงพอใจตอโครงการ/กิจกรรมท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใหบริการในพืน้ท่ี 

    

1) โครงการ/กิจกรรมท่ีดำเนินการมีการสำรวจปญหาและ 
    ความตองการโดยการมีสวนรวมของชุมชน 

4.55 0.510 91.00 9 

2) โครงการ/กิจกรรมมีสวนชวยใหคุณภาพชีวิตของคน 
ในพื้นท่ีดีข้ึน เชน ถนน ไฟฟา น้ำ แสงสวาง การสราง 

     อาชีพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ฯลฯ 
4.55 0.510 91.00 9 

3) โครงการ/กิจกรรมสามารถสรางการเปล่ียนแปลงหรือ 
แกปญหาในทางท่ีดีข้ึนแกชุมชน 

4.55 0.510 91.00 9 

4) โครงการ/กิจกรรมมีการประชาสัมพันธใหประชาชน 
ในพื้นท่ีทราบ และแลวเสร็จตามกำหนดเวลา 

4.55 0.510 91.00 9 

โดยภาพรวม 4.55 0.510 91.00 9 
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ในภาพรวมท้ัง 5 ดาน ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการใหบริการในงานดานโยธา 
ผลคะแนนอยูในระดับ 9 มีคาเฉล่ียเทากับ 4.65 คิดเปนรอยละ 93.00 และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด 
พบวา มีความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีความพึงพอใจตอส่ิงอำนวยความสะดวก 
มีความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ มีความพึงพอใจตอชองทางการใหบรกิารและมีความพึงพอใจตอ
โครงการ/กิจกรรมท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหบริการในพื้นท่ีเปนจำนวนเทากัน ตามลำดับ (ตาราง 4.3) 

ตารางท่ี 4.3 ระดับความพึงพอใจของการใหบริการในภาพรวมงานดานโยธา 

รายการประเมิน 

ผลคะแนน 

คาเฉลี่ย 
คา

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

รอยละ 
ผล

คะแนน 

1) ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ  4.65 0.490 93.00 9 
2) ความพงึพอใจตอชองทางการใหบริการ 4.55 0.510 91.00 9 
3) ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.83 0.390 96.60 10 
4) ความพึงพอใจตอส่ิงอำนวยความสะดวก 4.66 0.480 93.20 9 
5) ความพึงพอใจตอโครงการ/กิจกรรมท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหบริการในพื้นท่ี 

4.55 0.510 91.00 9 

รวม 4.65 0.480 93.00 9 
 
ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะตอการใหบริการในงานดานโยธา 

- เทศบาลตำบลแมอายควรมีการพัฒนานวัตกรรมท่ีเกี่ยวของกับการใหบริการอยางตอเนื่อง หรือ
มีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการใหบริการโดยใหครอบคลุมพื้นท่ีมากยิ่งข้ึน 
เนื่องจากสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีไดมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ท้ังนี้ เพื่อใหเกิดความสะดวก
รวดเร็ว ตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการมากยิ่งข้ึน  

- เทศบาลตำบลแมอายควรสงเสริมใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานมีทักษะ ความรู และความสามารถ
ดานระบบสารสนเทศตางๆ ท่ีจำเปนในการใหบริการอยางตอเนื่อง เพื่อรองรับตอความตองการของ
ผูรับบริการท่ีอาจมีจำนวนเพิ่มข้ึนในอนาคต 

- เทศบาลตำบลแมอายควรทําการศึกษาเปรียบเทียบ (Benchmark) งานดานโยธาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอื่นๆ เพื่อนําผลการศึกษาท่ีไดรับมาปรับปรุง และพัฒนาแนวทางการใหบริการของ
เทศบาลตำบลแมอายใหดียิ่งข้ึน 
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4.2 งานดานการศึกษา 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม 

ในการศึกษาครั้งนี้คณะผูศึกษาไดใชแบบสอบถามกับประชาชนหรือผูเกี่ยวของท่ีมารับบริการ
ในงานดานการศึกษา พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 80.00 มีอายุ 20 - 30 ปและมีอายุ 51-60 ป
เปนจำนวนท่ีเทากัน คิดเปนรอยละ 30.00 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 40.00 สวนใหญ
ประกอบอาชีพรับราชการและอาชีพพนักงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจเปนจำนวนท่ีเทากัน คิดเปนรอยละ 30.00 
และอาศัยอยูในเขตพื้นท่ีมากกวา 20 ป คิดเปนรอยละ 75.00 (ตารางท่ี 4.4) 
 

ตารางท่ี 4.4 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

ขอมูลท่ัวไป จำนวน รอยละ 
1. เพศ   
     1) ชาย 4 20.00 
     2) หญิง 16 80.00 

รวม 20 100.00 
2. อายุ   
     1) ต่ำกวา 20 ป - - 
     2) 20 – 30 ป 6 30.00 
     3) 31 – 40 ป 4 20.00 
     4) 41 – 50 ป 4 20.00 
     5) 51 – 60 ป 6 30.00 
     6) มากกวา 60 ป ข้ึนไป - - 

รวม 20 100.00 
3. ระดับการศึกษา   
     1) ไมไดศึกษา - - 
     2) ประถมศึกษา 4 20.00 
     3) มัธยมศึกษาตอนตน (ม.1 – ม.3) 1 5.00 
     4) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)/ปวช. 6 30.00 
     5) อนุปริญญา/ปวส. - - 
     6) ปริญญาตรี 8 40.00 
     7) สูงกวาปริญญาตรี 1 5.00 

รวม 20 100.00 
4. อาชีพ   
     1) นักเรียน/นักศึกษา - - 

 2) รับราชการ 6 30.00 
 3) พนักงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 6 30.00 

     4) พนักงานบริษัทเอกชน/หางราน - - 
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ตารางท่ี 4.4 (ตอ) 
ขอมูลท่ัวไป จำนวน รอยละ 

     5) คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 5 25.0 
     6) เกษตรกร - - 
     7) ขาราชการเกษียณ - - 
     8) ผูสูงอายุ/ผูพิการ/ผูดอยโอกาส - - 
     9) รบัจางท่ัวไป 3 15.00 
    10) อื่น ๆ  - - 

รวม 20 100.00 
5. ระยะเวลาท่ีอาศัยในเขตพื้นท่ีจนถึงปจจุบัน   
     1) ต่ำกวา 1 ป - - 
     2) 1 – 5 ป - - 
     3) 6 – 10 ป 1 5.00 
     4) 11 – 20 ป  4 20.00 
     5) มากกวา 20 ป 15 75.00 

รวม 20 100.00 
 
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของการใหบริการ 

 

ความพึงพอใจในการใหบริการประชาชน คณะผูศึกษาประเมินผลงานของการใหบริการ 
แกประชาชนกลุมเปาหมายจากการดำเนินงานของหนวยงาน  โดยวัดไดจากการสอบถามระดับ                  
ความพึงพอใจของกลุมเปาหมายตอการใหบริการในดานกระบวนการใหบริการตาง ๆ ดังนี้ 

โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการดำเนินงานใน 
ดานข้ันตอนการใหบริการของหนวยงาน มีผลคะแนนอยูในระดับ 9 มีคาเฉล่ียเทากับ 4.73 คิดเปนรอยละ 
94.60 ดานชองทางการใหบริการ มีผลคะแนนอยูในระดับ 9 มีคาเฉล่ียเทากับ 4.63 คิดเปนรอยละ 92.60 
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ มีผลคะแนนอยูในระดับ 10 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.78 คิดเปนรอยละ 95.60 
ดานส่ิงอำนวยความสะดวก มีผลคะแนนอยูในระดับ 9 มีคาเฉล่ียเทากับ 4.68 คิดเปนรอยละ 93.60 และ
ดานความพึงพอใจตอโครงการ/กิจกรรมท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหบริการในพื้นท่ี มีผลคะแนนอยูใน
ระดับ 10 มีคาเฉล่ียเทากับ 4.78 คิดเปนรอยละ 95.60  (ตารางท่ี 4.5) 
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ตารางท่ี 4.5 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการและผลการประเมินของหนวยงานตอการดำเนินงาน 
               ในการใหบริการงานดานการศึกษา 

 

รายการประเมิน 
ผลคะแนน 

คาเฉลี่ย 
คาเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

รอยละ 
ผล

คะแนน 
ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ     

1) มีแผนผังข้ันตอนการบริการท่ีชัดเจน  4.75 0.550 95.00 9 
2) ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

และบริการตามลำดับกอน-หลัง 
4.70 0.571 94.00 9 

3) มีการแจงขอมูลและเอกสารท่ีเกี่ยวของอยางชัดเจนกอน
รับบริการ 

4.75 0.550 95.00 9 

4) มีอุปกรณ และเครื่องมือท่ีทันสมัยในการใหบริการ 4.70 0.571 94.00 9 
โดยภาพรวม 4.73 0.561 94.60 9 

ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ     
1) มีชองทางการใหบริการ สามารถเขาถึงไดงาย สะดวก 

รวดเร็ว 
4.65 0.671 93.00 9 

2) มีการใหบรกิารนอกสถานท่ี/นอกเวลาราชการ 4.60 0.681 92.00 9 
3) มีการใหบริการผานส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน 

Facebook, Line  
4.65 0.671 93.00 9 

4) มีการเปดรับฟงขอคิดเห็นการใหบริการหลากหลายชองทาง 4.60 0.681 92.00 9 
โดยภาพรวม 4.63 0.680 92.60 9 

ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ     
1) มีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน         

ตอบคำถาม ใหคำแนะนำ แกปญหาใหได 
4.80 0.523 96.00 10 

2) มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีไดเปนอยางดี      
ตรงตอเวลา และถูกตอง  

4.75 0.550 95.00 9 

3)  มีจิตบริการ มีความสุภาพ ออนนอมถอมตน และ 
     มีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

4.80 0.523 96.00 10 

4)  มีความเสมอภาคในการใหบริการโดยไมเลือกปฏิบัติ 
และมีความซื่อสัตย สุจริต  

4.75 0.550 95.00 9 

โดยภาพรวม 4.78 0.540 95.60 10 
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ตารางท่ี 4.5 (ตอ) 
 

รายการประเมิน 
ผลคะแนน 

คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

รอยละ 
ผล

คะแนน 
ความพึงพอใจตอสิ่งอำนวยความสะดวก     

1) สถานท่ีต้ังของจุดบริการมีความสะดวกในการเดินทาง
มารับบริการ สามารถเขาถึงไดงาย 

4.70 0.657 94.00 9 

2) มีปายขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธการบริการ 4.65 0.671 93.00 9 
3) มีการจัดอาคารสถานท่ี สภาพแวดลอม เปนระเบียบ

เรียบรอย สะอาด สรางความประทับใจแกผูมาใชบริการ 
4.70 0.657 94.00 9 

4) จัดการอำนวยความสะดวกสำหรับผูมารับบริการ เชน 
สถานท่ีจอดรถ สถานท่ีนั่ง หองน้ำ และจุดประชาสัมพันธ
เพื่อใหบริการขอมูลขาวสาร 

4.65 0.671 93.00 9 

โดยภาพรวม 4.68 0.664 93.60 9 
ความพึงพอใจตอโครงการ/กิจกรรมท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใหบริการในพืน้ท่ี 

    

1) โครงการ/กิจกรรมท่ีดำเนินการมีการสำรวจปญหาและ         
ความตองการโดยการมีสวนรวมของชุมชน 

4.80 0.523 96.00 10 

2) โครงการ/กิจกรรมมีสวนชวยใหคุณภาพชีวิตของคน 
ในพื้นท่ี  ดีข้ึน เชน ถนน ไฟฟา น้ำ แสงสวาง การสราง      
อาชีพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ฯลฯ 

4.75 0.550 95.00 9 

3) โครงการ/กิจกรรมสามารถสรางการเปล่ียนแปลงหรือ  
แกปญหาในทางท่ีดีข้ึนแกชุมชน 

4.80 0.523 96.00 10 

4) โครงการ/กิจกรรมมีการประชาสัมพันธใหประชาชน 
ในพื้นท่ีทราบ และแลวเสร็จตามกำหนดเวลา 

4.75 0.550 95.00 9 

โดยภาพรวม 4.78 0.540 95.60 10 
 

ในภาพรวมทั้ง 5 ดาน ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการใหบริการ ในงานดานเทศกิจ
หรือปองกันบรรเทาสาธารณภัย มีผลคะแนนอยูในระดับ 9 มีคาเฉล่ียเทากับ 4.72 คิดเปนรอยละ 94.40 
และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา มีความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการและมีความพึงพอใจตอ
โครงการ/กิจกรรมท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหบริการในพื้นท่ีมากท่ีสุดเปนจำนวนท่ีเทากัน รองลงมาคือ 
มีความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ มีความพึงพอใจตอส่ิงอำนวยความสะดวก และมีความพึงพอใจ
ตอชองทางการใหบริการ ตามลำดับ (ตาราง 4.6) 
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ตารางท่ี 4.6 ระดับความพึงพอใจของการใหบริการในภาพรวมงานดานการศึกษา 

รายการประเมิน 

ผลคะแนน 

คาเฉลี่ย 
คา

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

รอยละ 
ผล

คะแนน 

1) ความพงึพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ  4.73 0.561 94.60 9 
2) ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ 4.63 0.680 92.60 9 
3) ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.78 0.540 95.60 10 
4) ความพงึพอใจตอส่ิงอำนวยความสะดวก 4.68 0.664 93.60 9 
5) ความพึงพอใจตอโครงการ/กิจกรรมท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหบริการในพื้นท่ี 

4.78 0.540 95.60 10 

รวม 4.72 0.600 94.40 9 
 
ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะตอการใหบริการในงานดานการศึกษา 

- เทศบาลตำบลแมอายควรสงเสริมใหชุมชนไดมีสวนรวมในการวางแผนดานการศึกษาของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ มีการแจงขาวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหผูปกครองทราบ
อยางสม่ำเสมอ รวมท้ังมีการประชาสัมพันธผลการดำเนินงานปท่ีผานมาใหผูปกครองไดรับทราบอยางตอเนื่อง 

- เทศบาลตำบลแมอายควรสงเสริมดานวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร พัฒนาส่ือการเรียนการสอน
ใหทันสมัย รวมท้ังสงเสริมใหเด็กมีระเบียบวินัย ปลูกฝงจิตสำนกึใหเด็กมีคุณธรรมและจริยธรรมในอนาคต 
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4.3 งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม 
ในการศึกษาครั้งนี้คณะผูศึกษาไดใชแบบสอบถามกับประชาชนหรือผู เกี่ยวของท่ีมารับบริการ 

ในงานดานพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคม จำนวน 20 คน พบวา สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 70.00 
มีอายุ 31-40 ปและอายุ 51-60 ปเปนจำนวนที่เทากัน คิดเปนรอยละ 30.00 มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6)/ปวช. คิดเปนรอยละ 50.00 สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร 
คิดเปนรอยละ 55.00 และอาศัยอยูในเขตพื้นท่ีมากกวา 20 ป คิดเปนรอยละ 65.00 (ตารางท่ี 4.7) 
 

ตารางท่ี 4.7 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

ขอมูลท่ัวไป จำนวน รอยละ 
1. เพศ   
     1) ชาย 14 70.00 
     2) หญิง 6 30.00 

รวม 20 100.00 
2. อายุ   
     1) ต่ำกวา 20 ป - - 
     2) 20 – 30 ป 1 5.00 
     3) 31 – 40 ป 6 30.00 
     4) 41 – 50 ป 3 15.00 
     5) 51 – 60 ป 6 30.00 
     6) มากกวา 60 ป ข้ึนไป 4 20.00 

รวม 20 100.00 
3. ระดับการศึกษา   
     1) ไมไดศึกษา - - 
     2) ประถมศึกษา 3 15.00 
     3) มัธยมศึกษาตอนตน (ม.1 – ม.3) 4 20.00 
     4) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)/ปวช. 10 50.00 
     5) อนุปริญญา/ปวส. - - 
     6) ปริญญาตรี 3 15.00 
     7) สูงกวาปริญญาตรี - - 

รวม 20 100.00 
4. อาชีพ   
     1) นักเรียน/นักศึกษา - - 

 2) รับราชการ - - 
 3) พนักงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ - - 

     4) พนกังานบริษัทเอกชน/หางราน - - 
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ตารางท่ี 4.7 (ตอ)  

ขอมูลท่ัวไป จำนวน รอยละ 
     5) คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 4 20.00 
     6) เกษตรกร 11 55.00 
     7) ขาราชการเกษียณ - - 
     8) ผูสูงอายุ/ผูพิการ/ผูดอยโอกาส - - 
     9) รับจางท่ัวไป 3 15.00 
    10) อื่น ๆ คือ (พอบาน/แมบาน)   2 10.00 

รวม 20 100.00 
5. ระยะเวลาท่ีอาศัยในเขตพื้นท่ีจนถึงปจจุบัน   
     1) ต่ำกวา 1 ป - - 
     2) 1 – 5 ป - - 
     3) 6 – 10 ป 1 5.00 
     4) 11 – 20 ป  6 30.00 
     5) มากกวา 20 ป 13 65.00 

รวม 20 100.00 
 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของการใหบริการ 
ความพึงพอใจในการใหบริการประชาชน คณะผูศึกษาประเมินผลงานของการใหบริการ 

แกประชาชนกลุมเปาหมายจากการดำเนินงานของหนวยงาน โดยวัดไดจากการสอบถามระดับความ     
พึงพอใจของกลุมเปาหมายตอการใหบริการในดานกระบวนการใหบริการตาง ๆ ดังนี้ 

โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูรับบริการมีความพึ งพอใจตอการดำเนินงาน 
ในดานข้ันตอนการใหบริการของหนวยงาน มีผลคะแนนอยูในระดับ 9 มีคาเฉล่ียเทากับ 4.71 คิดเปนรอยละ 
94.20 ดานชองทางการใหบริการ มีผลคะแนนอยูในระดับ 9 มีคาเฉล่ียเทากับ 4.75 คิดเปนรอยละ 95.00 
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ มีผลคะแนนอยูในระดับ 10 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.86 คิดเปนรอยละ 97.20 
ดานสิ่งอำนวยความสะดวก มีผลคะแนนอยูในระดับ 9 มีคาเฉล่ียเทากับ 4.71 คิดเปนรอยละ 94.20 และ
ดานโครงการ/กิจกรรมท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหบริการในพื้นท่ี มีผลคะแนนอยูในระดับ 9 มี
คาเฉล่ียเทากับ 4.53 คิดเปนรอยละ 90.60 (ตารางท่ี 4.8) 
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ตารางท่ี 4.8 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการและผลการประเมินของหนวยงานตอการดำเนินงาน 
       ในการใหบริการงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
 

รายการประเมิน 
ผลคะแนน 

คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

รอยละ 
ผล

คะแนน 
ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ     

1) มีแผนผังข้ันตอนการบริการท่ีชัดเจน  4.70 0.470 94.00 9 
2) ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

และบริการตามลำดับกอน-หลัง 
4.70 0.470 94.00 9 

3) มีการแจงขอมูลและเอกสารท่ีเกี่ยวของอยางชัดเจนกอน
รับบริการ 

4.70 0.470 94.00 9 

4) มีอุปกรณ และเครื่องมือท่ีทันสมัยในการใหบริการ 4.75 0.444 95.00 9 
โดยภาพรวม 4.71 0.464 94.20 9 

ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ     
1) มีชองทางการใหบริการ สามารถเขาถึงไดงาย สะดวก 

รวดเร็ว 
4.75 0.550 95.00 9 

2) มีการใหบรกิารนอกสถานท่ี/นอกเวลาราชการ 4.75 0.550 95.00 9 
3) มีการใหบริการผานส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน 

Facebook, Line  
4.75 0.550 95.00 9 

4) มีการเปดรับฟงขอคิดเห็นการใหบริการหลากหลายชองทาง 4.75 0.550 95.00 9 
โดยภาพรวม 4.75 0.550 95.00 9 

ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ     
1) มีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน         

ตอบคำถาม ใหคำแนะนำ แกปญหาใหได 
4.85 0.366 97.00 10 

2) มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีไดเปนอยางดี       
ตรงตอเวลา และถูกตอง  

4.85 0.366 97.00 10 

3)  มีจิตบริการ มีความสุภาพ ออนนอมถอมตน และ              
มีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

4.85 0.366 97.00 10 

4)  มีความเสมอภาคในการใหบริการโดยไมเลือกปฏิบัติ 
และมีความซื่อสัตย สุจริต  

4.90 0.308 98.00 10 

โดยภาพรวม 4.86 0.352 97.20 10 
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ตารางท่ี 4.8 (ตอ) 

 
 

รายการประเมิน 
ผลคะแนน 

คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

รอยละ 
ผล

คะแนน 
ความพึงพอใจตอสิ่งอำนวยความสะดวก     

1) สถานท่ีต้ังของจุดบรกิารมีความสะดวกในการเดินทาง
มารับบริการ สามารถเขาถึงไดงาย 

4.75 0.550 95.00 9 

2) มีปายขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธการบริการ 4.75 0.550 95.00 9 
3) มีการจัดอาคารสถานท่ี สภาพแวดลอม เปนระเบียบ

เรียบรอย สะอาด สรางความประทับใจแกผูมาใชบริการ 
4.75 0.550 95.00 9 

4) จัดการอำนวยความสะดวกสำหรับผูมารับบริการ เชน 
สถานท่ีจอดรถ สถานท่ีนั่ง  หองน้ำ และจุดประชาสัมพันธ
เพื่อใหบริการขอมูลขาวสาร 

4.60 0.598 92.00 9 

โดยภาพรวม 4.71 0.562 94.20 9 
ความพึงพอใจตอโครงการ/กิจกรรมท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใหบริการในพืน้ท่ี 

    

1) โครงการ/กิจกรรมท่ีดำเนินการมีการสำรวจปญหาและ      
ความตองการโดยการมีสวนรวมของชุมชน 

4.55 0.686 91.00 9 

2) โครงการ/กิจกรรมมีสวนชวยใหคุณภาพชีวิตของคน 
ในพื้นท่ีดีข้ึน เชน ถนน ไฟฟา น้ำ แสงสวาง การสราง        
อาชีพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ฯลฯ 

4.50 0.688 90.00 9 

3) โครงการ/กิจกรรมสามารถสรางการเปล่ียนแปลงหรือ 
แกปญหาในทางท่ีดีข้ึนแกชุมชน 

4.55 0.686 91.00 9 

4) โครงการ/กิจกรรมมีการประชาสัมพันธใหประชาชน 
ในพื้นท่ีทราบ และแลวเสร็จตามกำหนดเวลา 

4.50 0.688 90.00 9 

โดยภาพรวม 4.53 0.690 90.60 9 
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ในภาพรวมท้ัง 5 ดาน ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการใหบริการ ในงานดานพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม มีผลคะแนนอยูในระดับ 9 มีคาเฉล่ียเทากับ 4.71 คิดเปนรอยละ 94.20 และ
เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา มีความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการมากที่สุด รองลงมาคือ 
มีความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ มีความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการและมีความพึงพอใจ
ตอส่ิงอำนวยความสะดวกเปนจำนวนท่ีเทากัน และมีความพึงพอใจความพึงพอใจตอโครงการ/กิจกรรมท่ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหบริการในพื้นท่ี ตามลำดับ (ตารางท่ี 4.9) 

ตารางท่ี 4.9 ระดับความพึงพอใจของการใหบริการในภาพรวมงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

รายการประเมิน 

ผลคะแนน 

คาเฉลี่ย 
คา

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

รอยละ 
ผล

คะแนน 

1) ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ  4.71 0.464 94.20 9 
2) ความพงึพอใจตอชองทางการใหบริการ 4.75 0.550 95.00 9 
3) ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.86 0.352 97.20 10 
4) ความพึงพอใจตอส่ิงอำนวยความสะดวก 4.71 0.560 94.20 9 
5) ความพึงพอใจตอโครงการ/กิจกรรมท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหบริการในพื้นท่ี 

4.53 0.690 90.60 9 

รวม 4.71 0.524 94.20 9 
 
ตอนท่ี 3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตอการใหบริการงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  

- เทศบาลตำบลแมอายควรเนนการสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณการลงทุนของกลุมอาชีพในชุมชน 
โดยการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑภายในชุมชน รวมท้ังพัฒนาระบบการผลิตและสนับสนุนการตลาดผลิตภัณฑ 

- เทศบาลตำบลแมอายควรเนนการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงานดานสงเสริม
อาชีพและสรางนวัตกรรมตางๆ มาประยุกตใชในการสนับสนุนอาชีพในชุมชน รวมท้ังชวยประชาสัมพันธ
ชองทางทางการตลาดแกชุมชน เพื่อใหชุมชนไดมีอาชีพท่ียั่งยืนตอไปในอนาคต 

- เทศบาลตำบลแมอายควรเนนการสนับสนุนการขับเคล่ือนชุมชนผานโครงการสวัสดิการตางๆ 
โดยชุมชนเพื่อชุมชน รวมท้ังการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนสงเสริม พัฒนาและยกระดับการขับเคล่ือน
ไปสูทิศทางของทองถ่ินนาอยูอยางยั่งยืน 
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4.4 งานดานสาธารณสุข 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม 

ในการศึกษาครั้งนี้คณะผูศึกษาไดใชแบบสอบถามกับประชาชนหรือผูเกี่ยวของท่ีมารับบริการใน
งานดานสาธารณสุข จำนวน 20 คน พบวา สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 65.00 มีอายุ 31-40 ป 
คิดเปนรอยละ 50.00 การศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6)/ปวช. 
เปนจำนวนท่ีเทากัน คิดเปนรอยละ 40.00 สวนใหญประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 
85.00 และอาศัยอยูในเขตพื้นท่ีมากกวา 20 ป คิดเปนรอยละ 90.00 (ตารางท่ี 4.10) 

ตารางท่ี 4.10 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลท่ัวไป จำนวน รอยละ 
1. เพศ   
     1) ชาย 13 65.00 
     2) หญิง 7 35.00 

รวม 20 100.00 
2. อายุ   
     1) ต่ำกวา 20 ป - - 
     2) 20 – 30 ป - - 
     3) 31 – 40 ป 10 50.00 
     4) 41 – 50 ป 2 10.00 
     5) 51 – 60 ป 3 15.00 
     6) มากกวา 60 ป ข้ึนไป 5 25.00 

รวม 20 100.00 
3. ระดับการศึกษา   
     1) ไมไดศึกษา - - 
     2) ประถมศึกษา 8 40.00 
     3) มัธยมศึกษาตอนตน (ม.1 – ม.3) 4 20.00 
     4) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)/ปวช. 8 40.00 
     5) อนุปรญิญา/ปวส. - - 
     6) ปริญญาตรี - - 
     7) สูงกวาปริญญาตรี - - 

รวม 20 100.00 
4. อาชีพ   
     1) นักเรียน/นักศึกษา - - 

 2) รับราชการ - - 
 3) พนักงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ - - 
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ตารางท่ี 4.10 (ตอ) 

ขอมูลท่ัวไป จำนวน รอยละ 
     4) พนักงานบริษัทเอกชน/หางราน - - 
     5) คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 17 85.00 
     6) เกษตรกร 3 15.00 
     7) ขาราชการเกษียณ - - 
     8) ผูสูงอายุ/ผูพิการ/ผูดอยโอกาส - - 
     9) รับจางท่ัวไป - - 
    10) อื่น ๆ  - - 

รวม 20 100.00 
5. ระยะเวลาท่ีอาศัยในเขตพื้นท่ีจนถึงปจจุบัน   
     1) ต่ำกวา 1 ป - - 
     2) 1 – 5 ป - - 
     3) 6 – 10 ป - - 
     4) 11 – 20 ป  2 10.00 
     5) มากกวา 20 ป 18 90.00 

รวม 20 100.00 
 
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของการใหบริการ 

 

ความพึงพอใจในการใหบริการประชาชน คณะผูศึกษาประเมินผลงานของการใหบริการ 
แกประชาชนกลุมเปาหมายจากการดำเนินงานของหนวยงาน โดยวัดไดจากการสอบถามระดับความ
พึงพอใจของกลุมเปาหมายตอการใหบริการในดานกระบวนการใหบริการตาง ๆ ดังนี้ 

โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการดำเนินงาน 
ในดานข้ันตอนการใหบริการของหนวยงาน มีผลคะแนนอยูในระดับ 9 มีคาเฉล่ียเทากับ 4.55 คิดเปนรอยละ 
91.00 ดานชองทางการใหบริการ มีผลคะแนนอยูในระดับ 9 มีคาเฉล่ียเทากับ 4.50 คิดเปนรอยละ 90.00 
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ มีผลคะแนนอยูในระดับ 9 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60  คิดเปนรอยละ 92.00 
ดานสิ่งอำนวยความสะดวก มีผลคะแนนอยูในระดับ 9 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 คิดเปนรอยละ 92.00 
ดานความพึงพอใจตอโครงการ/กิจกรรมท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหบริการในพื้นท่ี มีผลคะแนนอยูใน
ระดับ 9 มีคาเฉล่ียเทากับ 4.60 คิดเปนรอยละ 92.00 (ตารางท่ี 4.11) 
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ตารางท่ี 4.11 ระดับความพึงพอใจของผู รับบริการและผลการประเมินของหนวยงานตอการ
ดำเนินงานในการใหบริการงานดานสาธารณสุข 

รายการประเมิน 
ผลคะแนน 

คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

รอยละ 
ผล

คะแนน 
ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ     

1) มีแผนผังข้ันตอนการบริการท่ีชัดเจน  4.55 0.605 91.00 9 
2) ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

และบรกิารตามลำดับกอน-หลัง 
4.55 0.605 91.00 9 

3) มีการแจงขอมูลและเอกสารท่ีเกี่ยวของอยางชัดเจนกอน
รับบริการ 

4.55 0.605 91.00 9 

4) มีอุปกรณ และเครื่องมือท่ีทันสมัยในการใหบริการ 4.55 0.605 91.00 9 
โดยภาพรวม 4.55 0.605 91.00 9 

ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ     
1) มีชองทางการใหบริการ สามารถเขาถึงไดงาย สะดวก 

รวดเร็ว 
4.50 0.688 90.00 9 

2) มีการใหบรกิารนอกสถานท่ี/นอกเวลาราชการ 4.50 0.688 90.00 9 
3) มีการใหบริการผานส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน 

Facebook, Line  
4.50 0.688 90.00 9 

4) มีการเปดรับฟงขอคิดเห็นการใหบริการหลากหลายชองทาง 4.50 0.688 90.00 9 
โดยภาพรวม 4.50 0.690 90.00 9 

ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ     
1) มีความรู ความสามารถในการใหบรกิาร เชน         

ตอบคำถาม ใหคำแนะนำ แกปญหาใหได 
4.60 0.503 92.00 9 

2) มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีไดเปนอยางดี      
ตรงตอเวลา และถูกตอง  

4.60 0.503 92.00 9 

3)  มีจิตบริการ มีความสุภาพ ออนนอมถอมตน และ              
มีมนษุยสัมพันธท่ีดี 

4.60 0.503 92.00 9 

4)  มีความเสมอภาคในการใหบริการโดยไมเลือกปฏิบัติ 
และมีความซื่อสัตย สุจริต  

4.60 0.503 92.00 9 

โดยภาพรวม 4.60 0.503 92.00 9 
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ตารางท่ี 4.11 (ตอ) 
 

รายการประเมิน 
ผลคะแนน 

คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

รอยละ 
ผล

คะแนน 
ความพึงพอใจตอสิ่งอำนวยความสะดวก     

1) สถานท่ีต้ังของจุดบรกิารมีความสะดวกในการเดินทาง
มารับบริการ สามารถเขาถึงไดงาย 

4.60 0.503 92.00 9 

2) มีปายขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธการบริการ 4.60 0.503 92.00 9 
3) มีการจัดอาคารสถานท่ี สภาพแวดลอม เปนระเบียบ

เรียบรอย สะอาด สรางความประทับใจแกผูมาใชบริการ 
4.60 0.503 92.00 9 

4) จัดการอำนวยความสะดวกสำหรับผูมารับบริการ เชน 
สถานท่ีจอดรถ สถานท่ีนั่ง  หองนำ้ และจุดประชาสัมพันธ
เพื่อใหบริการขอมูลขาวสาร 

4.60 0.503 92.00 9 

โดยภาพรวม 4.60 0.503 92.00 9 
ความพึงพอใจตอโครงการ/กิจกรรมท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใหบริการในพืน้ท่ี 

    

1) โครงการ/กิจกรรมท่ีดำเนินการมีการสำรวจปญหาและ      
ความตองการโดยการมีสวนรวมของชุมชน 

4.60 0.503 92.00 9 

2) โครงการ/กิจกรรมมีสวนชวยใหคุณภาพชีวิตของคน 
ในพืน้ท่ีดีข้ึน เชน ถนน ไฟฟา น้ำ แสงสวาง 

    การสรางอาชีพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ฯลฯ 
4.60 0.503 92.00 9 

3) โครงการ/กิจกรรมสามารถสรางการเปล่ียนแปลงหรือ  
แกปญหาในทางท่ีดีข้ึนแกชุมชน 

4.60 0.503 92.00 9 

4) โครงการ/กิจกรรมมีการประชาสัมพันธใหประชาชน 
ในพื้นท่ีทราบ และแลวเสร็จตามกำหนดเวลา 

4.60 0.503 92.00 9 

โดยภาพรวม 4.60 0.503 92.00 9 
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ในภาพรวมท้ัง 5 ดาน ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการใหบริการในงานดานสาธารณสุข 
มีผลคะแนนอยูในระดับ 9 มีคาเฉล่ียเทากับ 4.57 คิดเปนรอยละ 91.40 และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด 
พบวา มีความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการและมีความพึงพอใจตอส่ิงอำนวยความสะดวกและมีความ
พึงพอใจตอโครงการ/กิจกรรมท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหบริการในพื้นท่ีมากท่ีสุด เปนจำนวนท่ีเทากัน 
รองลงมาคือ มีความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ และมีความพึงพอใจตอตอชองทางการใหบริการ 
ตามลำดับ (ตาราง 4.12) 

 
ตารางท่ี 4.12 ระดับความพึงพอใจของการใหบริการในภาพรวมงานดานสาธารณสุข 

รายการประเมิน 

ผลคะแนน 

คาเฉลี่ย 
คา

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

รอยละ 
ผล

คะแนน 

1) ความพงึพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ  4.55 0.605 91.00 9 
2) ความพงึพอใจตอชองทางการใหบริการ 4.50 0.690 90.00 9 
3) ความพงึพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.60 0.503 92.00 9 
4) ความพึงพอใจตอส่ิงอำนวยความสะดวก 4.60 0.503 92.00 9 
5) ความพึงพอใจตอโครงการ/กิจกรรมท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหบริการในพื้นท่ี 

4.60 0.503 92.00 9 

รวม 4.57 0.561 91.40 9 
 
ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะตอการใหบริการงานดานสาธารณสุข 

- เทศบาลตำบลแมอายควนเนนการประชาสัมพันธรณรงคสรางจิตสำนึกของชุมชนในการท้ิงขยะ
มูลฝอย รวมท้ังสรางความตระหนักใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยหรือลดปริมาณขยะ
มูลฝอยภายในครัวเรือน และเสริมความรูดานการรีไซเคิลขยะบางสวนที่ยังมีประโยชนกลับมาใชใหม 
ซึ่งจะเปนการชวยลดภาระตอเทศบาลในการจัดเก็บขยะบางสวนลงได 

- เทศบาลตำบลแมอายควรรณรงคใหชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการสรางขยะมูลฝอย 
และปลุกจิตสำนึกชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยอยางยั่งยืน 
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โดยภาพ รวม ก ลุ ม ผู ต อบแบ บสอบถาม  มี ระ ดับ ความพึ งพ อ ใจต อก ารบ ริก ารขอ ง                             
เทศบาลตำบลแมอาย มีผลคะแนนอยู ในระดับ 9 มีคาเฉล่ียเทากับ 4.66 คิดเปนรอยละ 93.20               
เมื่อพิจารณารายละเอียด พบวา มีความพึงพอใจตองานดานการศึกษา เปนอันดับท่ี 1 รองลงมาคือ  
งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม งานดานโยธา และงานดานสาธารณสุข ตามลำดับ (ตารางท่ี 4.13) 

 
ตารางท่ี 4.13 สรุประดับความพึงพอใจตอการใหบริการงาน 4 ดานของเทศบาลตำบลแมอาย 

รายการประเมิน 

ผลคะแนน 

คาเฉลี่ย 
คา

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

รอยละ 
ผล

คะแนน 

1) งานดานโยธา 4.65 0.480 93.00 9 
2) งานดานการศึกษา 4.72 0.600 94.40 9 
3) งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 4.71 0.524 94.20 9 
4) งานดานสาธารณสุข 4.57 0.561 91.40 9 

รวม 4.66 0.541 93.20 9 
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บทที่ 5 
สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผล 
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดทำการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการของ

เทศบาลตำบลแมอาย อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม จำนวน 4 งาน ซึ่งประกอบดวย  
การใหบริการโดยภาพรวมของงานดานโยธา พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจตอการ

ใหบริการ ผลคะแนนอยูในระดับ 9 มีคาเฉล่ียเทากับ 4.65 คิดเปนรอยละ 93.00  
การใหบริการโดยภาพรวมของงานดานการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจตอ

การใหบริการ ผลคะแนนอยูในระดับ 9 มีคาเฉล่ียเทากับ 4.72 คิดเปนรอยละ 94.40 
การใหบรกิารโดยภาพรวมของงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พบวา ผูตอบแบบสอบถาม 

มีความพึงพอใจตอการใหบริการ ผลคะแนนอยูในระดับ 9 มีคาเฉล่ียเทากับ 4.71 คิดเปนรอยละ 94.20 
การใหบริการโดยภาพรวมของงานดานสาธารณสุข พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจ

ตอการใหบริการ ผลคะแนนอยูในระดับ 9 มีคาเฉล่ียเทากับ 4.57 คิดเปนรอยละ 91.40   
ประสิทธิภาพการใหบริการท้ัง 4 ดานของเทศบาลตำบลแมอาย อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 

ไดแก ประชาชนมีความพึงพอใจ มีคะแนนเทากับ 9 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.66 คิดเปนรอยละ 93.20 
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความพึงพอใจในประสิทธิภาพการใหบริการตองานแตละดาน พบวา 
มีความพึงพอใจตองานดานการศึกษา เปนอันดับที่ 1 รองลงมาคือ งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม งานดานโยธา และงานดานสาธารณสุข ตามลำดับ (ตารางท่ี 5.1) 
 



 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
การสำรวจความพึงพอใจผูรับบริการตามมิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 

ห น า  5 - 2 

 

ตารางท่ี 5.1 ประสิทธิภาพการใหบริการท้ัง 5 ดานของเทศบาลตำบลแมอาย 
 

การใหบริการ 

งานดานโยธา งานดานการศึกษา 
งานดานพัฒนาชุมชนและ

สวัสดิการสังคม 
งานดานสาธารณสุข ภาพรวม 

X S.D. รอยละ คะแนน X S.D. รอยละ คะแนน X S.D. รอยละ 
 

คะแนน 
 

X S.D. รอยละ คะแนน X S.D. 
เฉลี่ย 
รอยละ 

คะแนน 

1.ขั้นตอนการใหบริการ 4.65 0.490 93.00 9 4.73 0.561 94.60 9 4.71 0.464 94.20 9 4.55 0.605 91.00 9 4.66 0.530 93.20 9 

2.ชองทางการใหบริการ 4.55 0.510 91.00 9 4.63 0.680 92.60 9 4.75 0.550 95.00 9 4.50 0.690 90.00 9 4.61 0.608 92.20 9 

3.เจาหนาที ่
ผูใหบริการ 

4.83 0.390 96.60 10 4.78 0.540 95.60 10 4.86 0.352 97.20 10 4.60 0.503 92.00 9 4.77 0.446 95.40 10 

4.สิ่งอำนวยความสะดวก 4.66 0.480 93.20 9 4.68 0.664 93.60 9 4.71 0.562 94.20 9 4.60 0.503 92.00 9 4.66 0.552 93.20 9 

5.โครงการ/กิจกรรมที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหบริการในพืน้ที ่

4.55 0.510 91.00 9 4.78 0.540 95.60 10 4.53 0.690 90.60 9 4.60 0.503 92.00 9 4.62 0.561 92.40 9 

รวม 4.65 0.480 93.00 9 4.72 0.600 94.40 9 4.71 0.524 94.20 9 4.57 0.561 91.40 9 4.66 0.540 93.20 9 
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5.2 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการใหบริการของหนวยงาน/องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลตำบลแมอาย อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ไดมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม
สำหรับการบริการในดานตาง ๆ ดังนี้ 

5.2.1 การใหบริการงานดานโยธา 
- เทศบาลตำบลแมอายควรมีการพัฒนานวัตกรรมท่ีเกี่ยวของกับการใหบริการอยาง

ตอเนื่อง หรอืมีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการใหบริการโดยใหครอบคลุมพื้นท่ีมาก
ยิ่งข้ึน เนื่องจากสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีไดมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ท้ังนี้ เพื่อใหเกิดความ
สะดวกรวดเร็ว ตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการมากยิ่งข้ึน  

- เทศบาลตำบลแมอายควรสงเสริมใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานมีทักษะ ความรู และ
ความสามารถดานระบบสารสนเทศตางๆ ท่ีจำเปนในการใหบริการอยางตอเนื่อง เพื่อรองรับตอความ
ตองการของผูรับบริการท่ีอาจมีจำนวนเพิ่มข้ึนในอนาคต 

- เทศบาลตำบลแมอายควรทําการศึกษาเปรียบเทียบ (Benchmark) งานดานโยธาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นๆ เพื่อนําผลการศึกษาท่ีไดรับมาปรับปรุง และพัฒนาแนวทางการใหบริการ
ของเทศบาลตำบลแมอายใหดียิ่งข้ึน 

 5.2.2 การใหบริการงานดานการศึกษา 
- เทศบาลตำบลแมอายควรสงเสริมใหชุมชนไดมีสวนรวมในการวางแผนดานการศึกษาของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ มีการแจงขาวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหผูปกครองทราบ
อยางสม่ำเสมอ รวมท้ังมีการประชาสัมพันธผลการดำเนินงานปท่ีผานมาใหผูปกครองไดรับทราบอยางตอเนื่อง 

- เทศบาลตำบลแมอายควรสงเสริมดานวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร พัฒนาส่ือการเรียน
การสอนใหทันสมัย รวมท้ังสงเสริมใหเด็กมีระเบียบวินัยปลูกฝงจิตสำนึกใหเด็กมีคุณธรรมและจริยธรรมในอนาคต 

5.2.3 การใหบริการงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
- เทศบาลตำบลแมอายควรเนนการสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณการลงทุนของกลุมอาชีพ

ในชุมชน โดยการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑภายในชุมชน รวมท้ังพัฒนาระบบการผลิตและสนับสนุนการตลาดผลิตภัณฑ 
- เทศบาลตำบลแมอายควรเนนการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงานดาน

สงเสริมอาชีพและสรางนวัตกรรมตางๆ มาประยุกตใชในการสนับสนุนอาชีพในชุมชน รวมท้ังชวย
ประชาสัมพันธชองทางทางการตลาดแกชุมชน เพื่อใหชุมชนไดมีอาชีพท่ียั่งยืนตอไปในอนาคต 

- เทศบาลตำบลแมอายควรเน นการสนับสนุนการขับเคล่ือนชุมชนผานโครงการ
สวัสดิการตางๆ โดยชุมชนเพื่อชุมชน รวมท้ังการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนสงเสริม พัฒนาและ
ยกระดับการขับเคล่ือนไปสูทิศทางของทองถ่ินนาอยูอยางยั่งยืน 

5.2.4 การใหบริการงานดานสาธารณสขุ 
- เทศบาลตำบลแมอายควนเนนการประชาสัมพันธรณรงคสรางจิตสำนึกของชุมชนใน

การท้ิงขยะมูลฝอย รวมท้ังสรางความตระหนักใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยหรือลด
ปริมาณขยะมูลฝอยภายในครัวเรือน และเสริมความรูดานการรีไซเคิลขยะบางสวนที่ยังมีประโยชน
กลับมาใชใหม ซึ่งจะเปนการชวยลดภาระตอเทศบาลในการจัดเก็บขยะบางสวนลงได 

- เทศบาลตำบลแมอายควรรณรงคใหชุมชนปรับเปล่ียนพฤติกรรมลดการสรางขยะ
มูลฝอย และปลุกจิตสำนึกชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยอยางยั่งยืน 
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5.2.5 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเสริมจุดแข็ง และเสริมความโดดเดนในการใหบริการ
ประชาชนของหนวยงาน 

 - เทศบาลตำบลแมอายควรมีการศึกษาเปรยีบเทียบ “ความพึงพอใจของผูรับบริการของ
เทศบาล” แตละแหงท่ีมีบริบทเดียวกันหรือเปรียบเทียบระหวางพื้นท่ีตำบลอื่นๆ เพื่อนำขอมูลท่ีไดรับนำมา
ปรับปรุงการใหบริการใหดียิ่งข้ึน เปนตน  

 - เทศบาลตำบลแมอายควรมีการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหนาท่ีของ
บุคลากรเทศบาลตำบลแมอาย เพื่อใหเจาหนาท่ีมีความรู ความเขาใจ เจตคติ ปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ 
สงผลใหเกิดความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดของประชาชนผูมารับบริการ 

- ผูบริหารเทศบาลตำบลแมอายควรสนับสนุนเจาหนาที่ผูใหบริการดานตางๆ ที่มี
คาเฉล่ียความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมากใหรักษามาตรฐานการบริการใหคงไว และควรศึกษาวิจัย
พฤติกรรมการมีสวนรวมของประชาชนตอการให บิการของเทศบาลตำบลแมอายในเชิงคุณภาพ 
โดยเจาะลึกขอมูลในแตละพื้นท่ี เพื่อจะไดทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการใหบริการอยางชัดเจนและนำ
ขอมูลท่ีไดรับมาปรับปรุงแกไขและพัฒนาทองถ่ินตอไป 
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 ขอขอบพระคุณทุกทานทีใ่หความรวมมือ  

งานดาน................................................ 

แบบสอบถาม 

การสำรวจความพึงพอใจผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

 ตามมิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ  

เทศบาลตำบลแมอาย อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 
 

คำช้ีแจง 

 ดวยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดใหความรวมมือกับคณะกรรมการพนักงานเทศบาล/องคการบริหารสวนตำบลใน

จังหวัดเชียงใหม ดำเนินโครงการการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการตามมิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (รอยละของระดับความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยแบบสอบถามประกอบดวย  3  ตอน 

ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี  2  แบบประเมินความพึงพอใจของการใหบริการ 

ตอนท่ี  3  ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ   

 คณะผูประเมินขอความกรุณาทานตอบแบบสอบถาม โดยขอมูลท่ีไดจะนำไปวิเคราะหในภาพรวมเพ่ือเปนประโยชนในการพัฒนากิจการ

ของเทศบาล/อบต.และชุมชนตอไป และขอขอบคุณเปนอยางย่ิงในการใหความรวมมือตอบแบบสอบถามในครั้งน้ี   
 

         สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม                          

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ลงใน  ตามความเปนจริง 

1. เพศ      

  1) ชาย     2) หญิง 

2. อายุ   

  1) ต่ำกวา 20 ป    3) 31 - 40 ป    5) 51 - 60 ป 

  2) 20 - 30 ป    4) 41 - 50 ป      6) มากกวา 60 ป ข้ึนไป 

3. ระดับการศึกษา 

  1) ไมไดศึกษา    5) อนุปริญญา/ปวส. 

  2) ประถมศึกษา    6) ปริญญาตร ี

  3) มัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-ม.3)   7) สูงกวาปริญญาตรี 

  4) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)/ปวช.  

4. สภาพการทำงาน/อาชีพหลัก 

  1) นักเรียน/นักศึกษา    5) คาขาย/ธุรกิจสวนตัว       9) รับจางท่ัวไป 

  2) รับราชการ          6) เกษตรกร        10) อ่ืนๆ (พอบาน/แมบาน/วางงาน 

  3) พนักงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ         7) ขาราชการเกษียณ                     หรือ……………………...………………… 

  4) พนักงานบริษัทเอกชน/หางราน     8) ผูสูงอายุ/ผูพิการ/ผูดอยโอกาส 

5.  ระยะเวลาที่อาศัยในเขตเทศบาล/อบต.จนถึงปจจุบัน  

  1) ต่ำกวา 1 ป      3)  6 - 10 ป     5) มากกวา 20 ป   

  2) 1 - 5  ป      4)  11 - 20 ป 
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 ขอขอบพระคุณทุกทานทีใ่หความรวมมือ  

งานดาน................................................ 

ตอนท่ี 2 แบบประเมินความพึงพอใจของการใหบริการ 

  หมายถึง การประเมินผลงานของการใหบริการแกประชาชนกลุมเปาหมายจนเกิดความพึงพอใจของการใหบริการ วัดไดจากการสอบถาม

ความคิดเห็นของกลุมเปาหมายถึงความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ  ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ี 

ผูใหบริการ และความพึงพอใจตอสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆของการใหบริการ 
 

คำช้ีแจง  กรุณาทำเครื่องหมาย   ลงใน  ตามระดับความพึงพอใจตอการใหบริการ   

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

2.1 ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ  

1) มีแผนผังขั้นตอนการบริการที่ชัดเจน       

2) ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว และบริการตามลำดับกอน-หลัง      

3) มีการแจงขอมูลและเอกสารที่เก่ียวของอยางชัดเจนกอนรับบริการ      

4) มีอุปกรณ และเครื่องมือที่ทันสมัยในการใหบริการ      

2.2 ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ 

1) มีชองทางการใหบริการ สามารถเขาถึงไดงาย สะดวก รวดเร็ว      

2) มีการใหบริการนอกสถานที่/นอกเวลาราชการ      

3) มีการใหบริการผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน Facebook, Line       

4) มีการเปดรับฟงขอคิดเห็นการใหบริการหลากหลายชองทาง      

2.3 ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

1) มีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน ตอบคำถาม ใหคำแนะนำ แกปญหาใหได      

2) มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ไดเปนอยางดี ตรงตอเวลา และถูกตอง       

3)  มีจิตบริการ มีความสุภาพ ออนนอมถอมตน และมีมนุษยสัมพันธที่ดี      

4)  มีความเสมอภาคในการใหบริการโดยไมเลือกปฏิบัติ และมีความซื่อสัตย สุจริต       

2.4 ความพึงพอใจตอสิ่งอำนวยความสะดวก 

1) สถานที่ต้ังของจุดบริการมีความสะดวกในการเดินทางมารับบริการ สามารถเขาถึงไดงาย      

2) มีปายขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธการบริการ      

3) มีการจัดอาคารสถานที่ สภาพแวดลอม เปนระเบียบเรียบรอย สะอาด สรางความประทับใจแกผูมาใชบริการ      

4) จัดการอำนวยความสะดวกสำหรบัผูมารับบริการ เชน สถานที่จอดรถ สถานที่น่ัง  หองน้ำ และจุดประชาสัมพันธ

เพ่ือใหบริการขอมูลขาวสาร  

     

2.5 ความพึงพอใจตอโครงการ/กิจกรรมท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหบริการในพ้ืนท่ี      

1) โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการมีการสำรวจปญหาและความตองการโดยการมีสวนรวมของชุมชน      

2) โครงการ/กิจกรรมมีสวนชวยใหคุณภาพชีวิตของคนในพ้ืนที่ดีขึ้น เชน ถนน ไฟฟา น้ำ แสงสวาง การสรางอาชีพ 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ฯลฯ 

     

3) โครงการ/กิจกรรมสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงหรือแกปญหาในทางที่ดีขึ้นแกชุมชน      

4) โครงการ/กิจกรรมมีการประชาสัมพันธใหประชาชนในพ้ืนที่ทราบ และแลวเสร็จตามกำหนดเวลา      
 

ตอนท่ี  3  ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการใหบริการของหนวยงาน/องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

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

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

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