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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 

วิทยาลัยนอรทเทิรน  อําเภอเมือง จังหวัดตาก ไดดํ าเนินการวิจัย เชิ งสํารวจ                       

เรื่อง การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการขององคการบริหารสวนตําบลแม

ตาน  อําเภอทาสองยาง  จังหวัดตาก ประจําปงบประมาณ 2562 โดยไดใหทําการประเมิน

คุณภาพการใหบริการ 4 งานบริการ ไดแก 1) งานดานรายไดหรือภาษี การจัดเก็บภาษีโรงเรือน

และภาษีปาย     2) งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โครงการใสใจ หวงใยในการ

สงเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 3) 

งานดานสาธารณสุข โครงการรณรงคปองกันและควบคุมไขเลือดออก ประจําป 2562 และ4) งาน

ดานอ่ืนๆ การรับเรื่องราวรองทุกข 

วัตถุประสงคในการวิจัยเพ่ือสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการในการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลแมตาน  อําเภอทาสองยาง  จังหวัดตาก เพ่ือประเมินคุณภาพการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน  อําเภอทาสองยาง  จังหวัดตาก และเพ่ือศึกษา

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงานบริการองคการบริหารสวนตําบลแมตาน  

อําเภอทาสองยาง  จังหวัดตาก ผลการวิจัยทําใหไดขอมูลประกอบการประเมินคุณภาพการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน  อําเภอทาสองยาง  จังหวัดตาก และสามารถนํา

สารสนเทศท่ีไดจากการประเมินไปใชเปนแนวทางเพ่ือนําไปประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร

และฝายท่ีเก่ียวของในการกําหนดแผนกลยุทธพัฒนางานบริการของหนวยงาน ใหเปนไปตาม

เปาหมายและสอดคลองตามความตองการของผูรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตตําบลแมตาน  

อําเภอทาสองยาง  จังหวัดตาก ประกอบดวยผูรับบริการในงานดานรายไดหรือภาษี การจัดเก็บ

ภาษีโรงเรือนและภาษีปาย จํานวน 351 คน งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โครงการ

ใสใจ หวงใยในการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ ประจําป

งบประมาณ   พ.ศ. 2562 จํานวน 351 คน งานดานสาธารณสุข โครงการรณรงคปองกันและ

ควบคุมไขเลือดออก ประจําป 2562 จํานวน 351 คน และงานดานอ่ืนๆ การรับเรื่องราวรองทุกข 

จํานวน 351 คน เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการตอ

การบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน โดยมีลักษณะของขอคําถามเปนแบบเลือกตอบ 

มาตราสวนประมาณคา และขอคําถามแบบปลายเปด สถิติและวิธีการในการวิเคราะหขอมูล 

ไดแก คาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา 

สรุปผลการศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการขององคการบริหาร

สวนตําบลแมตาน  อําเภอทาสองยาง  จังหวัดตาก ประจําปงบประมาณ 2562 ดังนี้ 
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1.  ความพึงพอใจตองานบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน 

1.1 ความพึงพอใจในภาพรวม 

ความพึงพอใจของผูรับบริการตองานบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน 

ท้ัง 4 ดาน ของท้ัง 4 งานบริการ ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.62 รอยละ ของความ

พึงพอใจเทากับ 92.57 และมีคาคะแนนอยูในระดับ 9 

1.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการขององคการบริหารสวนตําบล      

     แมตาน ในงานดานรายไดหรือภาษี การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและภาษีปาย 

 ความพึงพอใจตอการบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน ในงานดาน

รายไดหรือภาษี การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและภาษีปายในในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ

ความพึงพอใจ 92.49 และมีคาคะแนนอยูในระดับ 9 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวามีความพึง

พอใจอยูในระดับมากท่ีสุดทุกดาน อันดับแรก คือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ รองลงมาคือ ดาน

กระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก ตามลําดับ 

1.3 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการขององคการบริหารสวนตําบล 

  แมตาน ในงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โครงการใสใจ หวงใย  

  ในการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู สูงอายุและคนพิการ 

ประจําป 

  งบประมาณ พ.ศ. 2562 

      ความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน ในงานดาน

พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โครงการใสใจ หวงใย ในการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ท่ีสุด 

ความพึงพอใจ 92.69 และมีคาคะแนนอยูในระดับ 9 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวามีความพึงพอใจ

อยูในระดับมากท่ีสุดทุกดาน อันดับแรก คือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก รองลงมาคือ ดาน

กระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ และดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ตามลําดับ 

1.4 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการขององคการบริหารสวนตําบล        

     แมตานในงานดานสาธารณสุข โครงการรณรงคปองกันและควบคุมไขเลือดออก  

     ประจาํป 2562 

          ความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน ในงานดาน

สาธารณสุข โครงการรณรงคปองกันและควบคุมไขเลือดออก ประจําป 2562 ในภาพรวมอยูใน

ระดับมากท่ีสุด ความพึงพอใจ 93.05 และ มีคาคะแนนอยูในระดับ 9 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน

พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุดทุกดาน  อันดับแรก คือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

รองลงมาคือ ดานชองทางการใหบริการ และดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ ตามลําดับ 
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 1.5 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการขององคการบริหารสวนตําบล

แม 

      ตานในงานงานดานอ่ืนๆ การรับเรื่องราวรองทุกข 

          ความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน ในงานดาน

อ่ืนๆ การรับเรื่องราวรองทุกข ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ความพึงพอใจ 92.05 และ มีคา

คะแนนอยูในระดับ 9 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุดทุก

ดาน  อันดับแรก คือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ รองลงมา ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการ

ใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก ตามลําดับ 

2. การประเมินคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน 

ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน อําเภอทา

สองยาง จังหวัดตาก ประจําปงบประมาณ 2562 พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดท้ัง  

4 งานบริการ ดังนี้ 
 

งานบริการ คาเฉล่ียความ 

พึงพอใจ 

รอยละความ

พึงพอใจ 

ระดับ 

คะแนน 

1. งานดานรายไดหรือภาษี การจัดเก็บภาษีโรงเรือน

และภาษีปาย 
4.63 92.49 9 

2. งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมโครงการ

ใส ใจ หวงใย ในการสงเสริมสุขภาพและพัฒนา

คุณ ภ าพ ชี วิ ต ผู สู งอ ายุ และคน พิการ  ป ระจํ าป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

4.64 92.69 9 

3.  งานดานสาธารณสุข โครงการรณรงคปองกันและ

ควบคุมไขเลือดออก ประจําป 2562 
4.65 93.05 9 

4.  งานดานอ่ืนๆ การรับเรื่องราวรองทุกข 4.57 92.05 9 

เฉล่ีย 4.62 92.57 9 

 

1)  งานดานรายไดหรือภาษี การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและภาษีปาย 

 ( X =4.63 คิดเปนรอยละ 92.49 และระดับคะแนน 9) 

2)  งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โครงการใสใจ หวงใย ในการ

สงเสริม 

     สุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ ประจําปงบประมาณ              

     พ.ศ.2562  



ง 

 

         ( X = 4.64 คิดเปนรอยละ 92.69 และระดับคะแนน 9) 

3)  งานดานสาธารณสุข โครงการรณรงคปองกันและควบคุมไขเลือดออก 

ประจาํป  

     2562 

( X = 4.65 คิดเปนรอยละ 93.05 และระดับคะแนน 9) 

4)  งานดานอ่ืนๆ การรับเรื่องราวรองทุกข 

( X = 4.57 คิดเปนรอยละ 92.05 และระดับคะแนน 9) 

คาเฉลี่ยรวมจากการถวงน้ําหนักท้ัง  4  งานบริการ  คือ 4.62 และรอยละของความพึง

พอใจรวมจากการถวงน้ําหนักท้ัง 4 งานบริการ เทากับ รอยละ 92.57 คิดเปนระดับคะแนน

เทากับ 9 คะแนน 

3. ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยครั้งตอไป 

 1)  ควรมีการทําวิจัยโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกเพ่ือทําใหทราบถึงความ

ตองการท่ีแทจริงของประชาชนและทําใหทราบถึงปญหาตางๆ ของประชาชน แลวจึงดําเนินการ

จัดทําโครงการท่ีสอดคลองกับความตองการของประชาชน 

2)  ควรทําการสํารวจความคิดเห็นและความตองการของผูรับบริการอยาง

ตอเนื่อง ในงานบริการอ่ืนๆ รวมถึงการจัดโครงการหนวยบริการเคลื่อนท่ีเปนงานบริการท่ีทําให

เจาหนาท่ีไดลงพ้ืนท่ีเพ่ือเขาถึงประชาชนทําใหประชาชนไดมีความใกลชิด และไดรับบริการอยาง

ท่ัวถึง 
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คํานํา 

 

องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เปนสวนราชการหนึ่งท่ีมีลักษณะเปนรูปแบบของ        

การปกครองทองถ่ินท่ีชวยสนองตอบตอปญหาและความตองการของชุมชนภายในทองถ่ิน ซ่ึงมี

อํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2542) ท่ีกําหนดให อบต. หรือหนวยงานท่ีทําหนาท่ีบริหารสวนทองถ่ิน

อ่ืน เชน สํานักงานเทศบาลสวนทองถ่ิน ใหพัฒนาตําบลท่ีตนเองปกครองท้ังในดานเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรม ภารกิจตาง ๆ ของหนวยงานบริหารสวนทองถ่ิน ถือเปนภารกิจท่ีเปน

ประโยชนตอการใหบริการดานสาธารณะตอชุมชนใหมีความอยูดี กินดี และมีความสุข เพ่ือเปน

การตรวจสอบวาหนวยงานของรัฐบาลดําเนินงานเพ่ือมุงใหประชาชนพึงพอใจและเปนประโยชน

สุขอยางแทจริงหรือไม จึงจําเปนตองทําการประเมินผลการดําเนินงานหนวยงานตามตาม

หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการขอกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ

เปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหาร

สวนตําบล ไดกําหนดไว  

จากเหตุผลขางตน องคการบริหารสวนตําบลแมตาน  อําเภอทาสองยาง  

จังหวัดตาก          จึงไดมอบหมายใหวิทยาลัยนอรทเทิรน อําเภอเมือง จังหวัดตาก ดําเนินการ

ประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน 

โดยในปงบประมาณ 2562     นี้ ไดเสนอใหทําการประเมินคุณภาพการใหบริการในงานบริการ 

1) งานดานรายไดหรือภาษี        การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและภาษีปาย 2) งานดานพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการสังคม โครงการใสใจ หวงใยในการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

และคนพิการ ประจําปงบประมาณ   พ.ศ.2562 3) งานดานสาธารณสุข โครงการรณรงคปองกัน

และควบคุมไขเลือดออก ประจําป 2562 และ 4) งานดานอ่ืนๆ การรับเรื่องราวรองทุกข ตาม

หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการขอกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ

เปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหาร

สวนตําบล เพ่ือประเมินคุณภาพการบริการขององคกรใหเกิดประโยชนสูงสุดกับชุมชนอยาง

แทจริง 

ผลการประเมินครั้งนี้ไดสําเร็จลุลวงแลว ผูวิจัยขอขอบคุณประชาชนผูรับบริการ

องคการบริหารสวนตําบลแมตานทุกทาน ท่ีใหความรวมมือในการใหขอมูลเปนอยางดี 

ขอขอบคุณเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลแมตาน  อําเภอทาสองยาง  จังหวัดตาก ท่ีให

ความอนุเคราะหดานขอมูล เอกสารตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอการประเมิน รวมท้ังการให

คําแนะนําเก่ียวกับการลงพ้ืนท่ีเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามท่ีทําใหการดําเนินงานรวดเร็วมากข้ึน 

ผูวิจัยหวังวาผลการวิจัยครั้งนี้นอกจากจะทําใหองคกรไดทราบระดับความพึงพอใจของประชาชน
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 250 กําหนดให องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีและอํานาจดูแลและจัดทําบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพ่ือ
ประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมท้ังสงเสริม และสนับสนุนการ
จัดการศึกษาใหแกประชาชนในทองถ่ิน ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ การจัดทําบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะใดท่ีสมควรใหเปนหนาท่ีและอํานาจโดยเฉพาะ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแต
ละรูปแบบ หรือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลัก ในการดําเนินการใด ใหเปนไป
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติซ่ึงตองสอดคลองกับรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย 2560: 74)  

ซ่ึงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 
บัญญัติไววา “การบริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
ของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลด
ภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจาย
อํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน                 
มีผูรับผิดชอบตอผลของงาน “การปรับปรุงคุณภาพการใหบริการจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีสําคัญและ
จําเปนอยางยิ่งเพ่ือใหการบริการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองตามความตองการ
ของประชาชน (สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ. 2553 : 87) และพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552 
กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตอง
เปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมี
สวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล การจัดทํางบประมาณ การ
จัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังนี้ ให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้นและหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทย
กําหนด (พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล. 2552: 22) 

ซ่ึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 สวนท่ี 4 
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศเห็นสมควรเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการอยางมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง ผูมีสวนไดเสียไดเขามามี
สวนรวมในการพัฒนา ลดการพ่ึงพิงงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล มีความคลองตัว 
พ่ึงตนเองทางการคลังไดในระยะยาว และสามารถจัดบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐานแกประชาชนอยางมี
มาตรฐานและประสิทธิภาพมากข้ึน (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 
– 2559. 2559: 134) 
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 องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เปนสวนราชการหนึ่งท่ีมีลักษณะเปนรูปแบบของ การ
ปกครองสวนทองถ่ิน  เปนรูปแบบการปกครองท่ีจําเปนและมีความสําคัญในทางการเมืองการ
ปกครองของชุมชนตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนท่ีมีการปกครองระบบประชาธิปไตย ซ่ึงกลาว
ในทางทฤษฎีและแนวความคิดทางปกครอง จะเห็นไดวา รัฐบาลซ่ึงเปนกลไกในการบริหารการ
ปกครองของรัฐนั้น ยอมมีภาระหนาท่ีอยางมากมายในการบริหารประเทศใหประชาชนไดรับความสุข 
ความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต (Well Being) อีกท้ังความม่ันคงแหงชาติท้ังในทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม (National Security) แตยอมเปนไปไมไดท่ีรัฐบาลจะดูแลและจัดทําบริการ
ใหกับประชาชนไดท่ัวถึงทุกชุมชนของประเทศ เพราะอาจจะเกิดปญหาเก่ียวกับความลาชาในการ
ดําเนินงาน การท่ีอาจจะไมสนองตอบตอความตองการของแตละชุมชนได และรวมท้ังขอจํากัด
เก่ียวกับงบประมาณ (Budget) และตัวบุคคลหรือเจาหนาท่ีดําเนินงานใหท่ัวถึงได เม่ือเปนดังนี้ การ
ลดภาระของรัฐบาลโดยการใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการปกครองตนเองเพ่ือการสนองตอบ
ตอความตองการของชุมชน จะไดเกิดความสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความมุงประสงคของชุมชนนั้น 
ๆ จึงเปนผลใหการปกครองทองถ่ินมีบทบาทและความสําคัญเกิดข้ึน (จเร พันธุเปรื่อง. 2558: 
ออนไลน)  

ท้ังนี้ เพ่ือเปนการตรวจสอบวาหนวยงานของรัฐบาลดําเนินงานเพ่ือมุงใหประชาชน 
พึงพอใจและเปนประโยชนสุขอยางแทจริงหรือไม  จึงจําเปนตองทําการประเมินผลการดําเนินงาน
หนวยงานของรัฐกับประชาชนท่ีอยูในฐานะผูรับบริการของตนเองอยางแทจริงหรือไม ทางสวน
ราชการตางๆ ซ่ึงรวมไปถึงองคการบริหารสวนทองถ่ิน จําเปนตองเขารับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานของตนเอง ท่ีสอดคลองกับหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการขอกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานสวนตําบล 
ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล ไดกําหนดกรอบการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (กรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน. 2558) โดยตองเปนโครงการท่ีมีผลกระทบสูงเพ่ือนําไปสูการไดสารสนเทศท่ีจะ
นําไปพัฒนากระบวนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนทองถ่ินในการจัดบริการสาธารณะให
ตอบสนองความตองการของประชาชนในความดูแลไดอยางสูงสุด 

จากเหตุผลขางตนองคการบริหารสวนตําบลแมตาน อําเภอทาสองยาง จังหวัดตากจึงได
มอบหมายใหวิทยาลัยนอรทเทิรน อําเภอเมือง จังหวัดตาก ดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจ   
ของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 นี้ ไดเสนอใหทําการประเมินคุณภาพการใหบริการ 4 งานบริการ ไดแก 

1) งานดานรายไดหรือภาษี การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและภาษีปาย      

2) งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมโครงการใสใจ หวงใยในการสงเสริม

สุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

3) งานดานสาธารณสุข โครงการรณรงคปองกันและควบคุมไขเลือดออก ประจําป 

2562  

4) งานดานอ่ืนๆ การรับเรื่องราวรองทุกข 
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เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการในดานตางๆ ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการ 
ขอกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล เพ่ือประเมินคุณภาพ  
การบริการ ตามท่ีหนวยงานมุงหวัง รวมถึงทําใหไดสารสนเทศเก่ียวกับปญหาอุปสรรค และ
ขอเสนอแนะในงานบริการ เพ่ือนําไปสูการไดแนวทางการพัฒนางานบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลแมตาน ใหเกิดประโยชนสูงสุดกับชุมชนอยางแทจริงตอไป 
 
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1) เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการในการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
แมตาน อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 
 2) เพ่ือประเมินคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน อําเภอ         
ทาสองยาง จังหวัดตาก 
 3) เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงานบริการองคการบริหาร  
สวนตําบลแมตาน อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 
  
 1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1) ทําใหทราบระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตองานบริการขององคการบริหาร  
สวนตําบลแมตาน อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก     
 2) ทําใหทราบคะแนนผลการประเมินคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
แมตาน อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 
 3) ทําใหไดสารสนเทศเก่ียวกับคุณภาพการบริการในแตละดาน รวมท้ังปญหา อุปสรรค และ
แนวทางเพ่ือนําไปประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร และฝายท่ีเก่ียวของในการกําหนดแผนกลยุทธ
พัฒนางานบริการของ องคการบริหารสวนตําบลแมตาน อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ใหเปนไปตาม
เปาหมายและสอดคลองตามความตองการของผูรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 1) ดานเนื้อหา  
 ขอบเขตดานเนื้อหาท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้เปนการสํารวจความพึงพอใจและประเมินผลการ
ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ตามหลักเกณฑ 
เง่ือนไข และวิธีการขอกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล          
ไดกําหนดกรอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด ประจําป
งบประมาณ 2562 มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ โดยมีประเด็นการประเมิน 4 ประเด็น
ดังนี้  

(1)  ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 
(2)  ความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ 
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(3)  ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
(4)  ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
งานบริการท่ีเสนอขอรับการประเมินในงานบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน 

อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ประจาํปงบประมาณ 2562 นี้ 4 งานบริการ ไดแก  
1) งานดานรายไดหรือภาษี การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและภาษีปาย      

2) งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมโครงการใสใจ หวงใยในการสงเสริม

สุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

3) งานดานสาธารณสุข โครงการรณรงคปองกันและควบคุมไขเลือดออก ประจําป 

2562  

4) งานดานอ่ืนๆ การรับเรื่องราวรองทุกข 

2) ดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ขอบเขตดานประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้เปนประชาชนทุกคนท่ีใชหรือมารับบริการ         
ในแตละงานบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก นับตั้งแต 
ชวงเดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2562 โดยกําหนดขนาดตัวอยางจากการเปดตาราง
กําหนดขนาดตัวอยางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) จําแนกตามประชากรท่ีมารับ
บริการในแตละงานบริการ 
 3) ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 
  3.1) ตัวแปรตน (Independent Variables) 
  ขอบเขตดานตัวแปรตนท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้เปนขอมูลพ้ืนฐานหรือปจจัยสวน
บุคคลของกลุมผูรับบริการ ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ   
  3.2) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
  ขอบเขตดานตัวแปรตามท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้เปนความพึงพอใจของผูรับบริการท่ี
มีตอการบริการขององคการบริหารตําบลแมตาน อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ในประเด็นการ
ประเมิน 4 ดาน ดังนี้ (1) ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ (2) ความพึงพอใจ
ดานชองทางการใหบริการ (3) ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และ(4) ความพึงพอใจดาน  
สิ่งอํานวยความสะดวก  
 
1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 

องคการบริหารสวนทองถิ่น (อบต.) หมายถึง หนวยงานท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคล และเปน
ราชการบริหารสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงจัดตั้งข้ึนตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 โดยยกฐานะจากสภา
ตําบล ท่ีมีรายไดโดยไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณท่ีลวงมาติดตอกันสามปเฉลี่ยไมตํ่ากวาปละ
หนึ่งแสนหาหม่ืนบาทในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง องคการบริหารสวนตําบลแมตาน อําเภอทาสองยาง 
จังหวัดตาก 

http://www.krisdika.go.th/searchShowFile.jsp?path=%2Fexport%2Fnew_htdocs%2Fdata%2Flaw%2Flaw2%2F%25ca52%2F%25ca52-20-9999-update.pdf/
http://www.krisdika.go.th/searchShowFile.jsp?path=%2Fexport%2Fnew_htdocs%2Fdata%2Flaw%2Flaw2%2F%25ca52%2F%25ca52-20-9999-update.pdf/
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
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ผูรับบริการ  หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลแมตาน อําเภอ
ทาสองยาง จังหวัดตาก  

คุณภาพการบริการ หมายถึง การบริการในงานบริการท่ีดีเลิศ ท่ีสามารถใหบริการข้ัน
พ้ืนฐานและงานบริการท่ีจัดเพ่ิมเติมกวาท่ีควรจะมีไดตรงกับความตองการหรือเกินความตองการของ
ลูกคา เปนประโยชนตอลูกคา จนทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ นําไปสูการรักษาระดับการใหบริการ
ท่ีเหนือกวาคูแขงขัน 

ความพึงพอใจ หมายถึง เปนบริการท่ีผูรับบริการไดรับเกินกวาท่ีคาดหวังเอาไว กลาวคือ 
ผูรับบริการจะเปรียบเทียบจากประสบการณท่ีไดรับจากการบริการ (Experience) กับความคาดหวัง 
(Expect) ของผูรับบริการลูกคา หากผูรับบริการไดรับบริการท่ีเกินความคาดหวัง ผูรับบริการจะเกิด
ความพึงพอใจ ทําการศึกษา 4 ดานดังนี้ 

(1)  ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 
(2)  ความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ 
(3)  ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
(4)  ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
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บทที่ 2 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยที่เกี่ยวของ 

  

 การวิจัยเรื่อง การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการขององคการบริหาร

สวนตําบลแมตาน อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ในครั้งนี้ ไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย      

ท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการวิจัย ดังนี้ 

 2.1 แนวคิดทฤษฎีความพึงพอใจ 

 2.2 แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพการบริการ 

 2.3 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561) 

 2.4 บริบทและบทบาทการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน  

 2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 2.6 กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

 

2.1 ทฤษฎีความพึงพอใจ 

ความหมายของความพึงพอใจ   

จากการศึกษาเอกสารและแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจ  มีนักวิชาการศึกษา

หลายไดใหความหมายของความพึงพอใจไวดังนี้ 

บรรเจิด ศุภราพงศ (2556: 43) กลาวถึงแนวคิดความพึงพอใจวาเปนเรื่องเก่ียวกับจิตใจ 

อารมณ ความรูสึกท่ีบุคคลมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งไมสามารถมองเห็นรูปรางได นอกจากนี้ความพึงพอใจเปน

ความรูสึกดานบวกของบุคคล ท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจจะเกิดข้ึนจากความคาดหวังหรือเกิดข้ึนก็

ตอเม่ือสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความตองการใหแกบุคคลไดซ่ึงความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนสามารถ

เปลี่ยนแปลงไดตามคานิยมและประสบการณของบุคคลท้ังนี้ความพึงพอใจจึงสามารถนําใชในการวัด

ระดับความพึงพอใจกับปจจัยอ่ืนท่ีใชในการศึกษา 

 รัชนี ทีปกากร (2556: 26) ไดกลาววา ความพึงพอใจคือ ความรูสึกหรือทัศนคติท่ีดีของ

บุคคลเปนไปตามความคาดหวังหรือมากกวาสิ่งท่ีคาดหวัง ซ่ึงจะทําใหเกิดความกระตือรือรนและ

สรางสรรคสิ่งท่ีดีงามไดตอไป ความรูสึกจะลดลงหรือไม เกิดข้ึนจากความตองการหรือจุดมุงหมายนั้น

ไมไดรับการตอบสนองและถามีความรูสึกท่ีดีตอการทํางานจะมีผลทําใหเกิดความพึงพอใจในการ

ทํางาน มีการเสียสละอุทิศกาย ใจและสติปญญาใหแกงาน ซ่ึงจะทําใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ

ในท่ีสุด 
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วรายุทธ แกวประทุม (2556: 60) ไดกลาววา ความพึงพอใจ คือ ความรูสึกหรือทัศนคติท่ีดี

ของบุคคลเปนไปตามความคาดหวังหรือมากกวาสิ่งท่ีคาดหวัง ซ่ึงจะทําใหเกิดความรูสึกกระตือรือรน

และสรางสรรคสิ่งท่ีดีงามไดตอไป ความรูสึกจะลดลงหรือไมเกิดข้ึนหากความตองการหรือจุดมุงหมาย

นั้นไดรับการตอบสนองและถามีความรูสึกท่ีดีตอการทํางานจะมีผลทําใหเกิดความพึงพอใจในการ

ทํางาน มีการเสียสละ อุทิศกาย ใจและสติปญญาใหแกงาน ซ่ึงจะทําใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ

ไดในท่ีสุด 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554) ใหความหมายของคําวา “พึงพอใจ”             

วาหมายถึง รัก ชอบใจ และใหความหมายของคําวา “พอใจ” วาหมายถึง สมใจ ชอบใจ  

Armstrong & Kotler (2009, อางถึงในนันทสารีสุขโต และคณะ, 2555, หนา 10) กลาวไว

วา ความพึงพอใจของลูกคา ข้ึนอยูกับสมรรถนะของผลิตภัณฑท่ีรับรูไดเปรียบเทียบกับ ความคาดหวัง

ของผูซ้ือ หากสมรรถนะของผลิตภัณฑต่ํากวาความคาดหวัง ลูกคาจะไมพึงพอใจ หาก สมรรถนะของ

ผลิตภัณฑเทากับความคาดหวัง ลูกคาจะพึงพอใจ แตถาสมรรถนะของผลิตภัณฑสูงกวา ความ

คาดหวัง ลูกคาจะพึงพอใจมากหรือเรียกวาความปติยินดีของลูกคา (Delight) 

ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2553) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกของบุคคลท่ีมี

ตอการทํางานในทางบวก เปนความสุขของบุคคลท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานและไดรับผลตอบแทน คือ 

ผลท่ีเปนความพึงพอใจทําใหบุคคลเกิดความรูสึก กระตือรือรนมีความมุงม่ันท่ีจะทํางาน มีขวัญและ

กําลังใจ และสิ่งเหลานี้จะมีผลตอประสิทธิภาพของการทํางาน รวมท้ังสงผลตอความสําเร็จและเปนไป

ตามเปาหมายขององคกร 

 มณีวรรณ  ตันไทย (2553 : 66 - 69) ไดใหความหมายความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอ

การไดรับบริการในดานตาง ๆ ดังนี้ คือ 

1. ดานความสะดวกท่ีไดรับ 

2. ดานตัวเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

3. ดานคุณภาพของบริการท่ีไดรับ 

4. ดานระยะเวลาในการดําเนินการ 

5. ดานขอมูลท่ีไดรับจากการบริการ 

ความหมายของความพึงพอใจท่ีนักวิชาการแตละทานไดกลาวไวนั้นทําใหสรุปไดวาความพึง

พอใจของบุคคลเปนระดับความรูสึกท่ีมีผลจากการเปรียบเทียบระหวาง ผลประโยชนท่ีไดรับกับความ

คาดหวัง หากผลประโยชนท่ีไดรับมีมากกวาความคาดหวัง สงผลใหเกิดความรูสึกทางบวกคือ

ความรูสึกพึงพอใจในขณะเดียวกัน หากผลประโยชน ท่ีไดรับวามีนอยกวาความคาดหวังสงผลใหเกิด

ความรูสึกทางลบคือความรูสึกไมพึงพอใจ 
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 ความสําคัญของความพึงพอใจ 

 นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงความสําคัญของความพึงพอใจไว ดังนี้ 

 พัทธนันท  อ้ึงรัก (2556: 98) กลาวถึงความพอใจในงานวา ความพอใจในงาน  (Job 

satisfaction) หมายถึง ทัศนคติท่ีดีเก่ียวกับงานของพนักงานซ่ึงจะเก่ียวของกับปจจัยแวดลอมในงาน

ของเขา เชน คาตอบแทนในโอกาสการเลื่อนตําแหนง ความกาวหนา หัวหนางาน ตลอดจนเพ่ือน

รวมงาน ซ่ึงมีอิทธิพลตอการรับรูในงานของบุคคล ความพอใจในงานยังเกิดข้ึนจากปจจัยแวดลอมของ

งาน ไดแกรูปแบบการบริหาร นโยบายและข้ันตอนการทํางาน กลุมงานท่ีเก่ียวของสภาพแวดลอมการ

ทํางาน ตลอดจนผลประโยชนและผลตอบแทน อยางไรก็ดีมีขอมูลสนับสนุนวาความพอใจในงานจะ

ไดรับอิทธิพลจากปจจัยภายในบุคคลมากกวาเปนผลจากสภาพแวดลอมภายนอก โดยมีการศึกษาวา

พันธุกรรมมีสวนเก่ียวของกับความพอใจในงานของบุคคล 

 นงคเยาว วิเชียรเครือ (2555: 32) ความพึงพอใจเปนปจจัยท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีมีผลตอ

ความสําเร็จของงานท่ีบรรลุเปาหมายท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพอันเปนผลจากการไดรับการ

ตอบสนองตอแรงจูงใจหรือความตองการของแตละบุคคลในแนวทางท่ีเขาประสงคความพึงพอใจ

โดยท่ัวไปตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา Satisfaction 

 ผุสดี แสงหลอ (2555: 14) ไดกลาวสรุปความสําคัญของความพึงพอใจวาความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงาน เปนท่ีพึงปรารถนาของบุคคลทุกคนเพราะชวยใหการทํางานเปนไปอยางราบรื่นและมี

ประสิทธิภาพผลสูงสุด การสรางความพึงพอใจนั้น ผูบริหารจําเปนตองรูเก่ียวกับกระบวนการเทคนิค

และวิธีการดวยการอาศัยการจูงใจเปนเครื่องมือสําคัญ การจูงใจบุคลากรใหไดผลนั้นผูบริหารตองใช

สิ่งจูงใจท่ีเหมาะสมกับความตองการของแตละบุคคลและมีความรูพ้ืนฐานท่ีจะนําไปใชในการสริมสราง

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

 กลาวโดยสรุป ความสําคัญของความพึงพอใจวาความพึงพอใจเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่ง

ท่ีจะสรางความรูสึกหรือทัศนคติท่ีดีตอรับบริการ เปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูรับบริการ

กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือชวยใหการทํางานอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ทฤษฎีความพึงพอใจ 

ศราวนี แดงไสว (2556) กลาววาโดยท่ัวไปการประเมินความพึงพอใจมี 2 ดานคือความพึง

พอ ในการทางาน และความพึงพอใจในการบริการ ซ่ึงในดานนี้เปนความคิด ทัศนคติท่ีไมสามารถ

มองเห็นได อยูในรูปของนามธรรม การท่ีจะวัดวาผูบริโภคมีความพึงพอใจหรือไมนั้น สามารถวัดได

โดยใหพวก เขาแสดงความคิดเห็น ความคิดเห็นเหลานั้นตองตรงกับสิ่งท่ีพวกเขารูสึกจริง จึงจะ

สามารถวัดเปน ความรูสึกพึงพอใจได 

สมุทร ชํานาญ (2556: 268-294) กลาวถึงกลุมทฤษฏีท่ีเนนการศึกษาเนื้อหา(Contents 

theories) เปนกลุมท่ีศึกษาเก่ียวกับความตองการของมนุษย จึงมีการเรียกชื่อหนึ่งวาทฤษฎีท่ีเนนความ
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ตองการ (Need theories of work motivation) เปนทฤษฎีท่ีมุงศึกษาเพ่ือหาคําตอบของมนุษยแต

ละคนมีความตองการอะไร ตลอดจนมีความตองการอยูในระดับใด ทฤษฎีท่ีเนนการตอบสนองความ

ตองการของมนุษยมีการนําเสนอไวหลากหลาย สวนทฤษฎีท่ีเปนท่ียอมรับในปจจุบัน มีดังนี้ 

1. ทฤษฎีความตองการของ มาสโลว (Maslow’s hierarchy of need) มาสโลวมีหลักท่ี

สําคัญเก่ียวกับแรงจูงใจ โดยเนนในเรื่องลําดับข้ันความตองการเขามีความเชื่อวามนุษยมีแนวโนมท่ีจะ

มีความตองการอันใหมท่ีสูงข้ึน แรงจูงใจของคนเรามาจากความตองการพฤติกรรมของคนเรา มุงไปสู

การตอบสนองความพอใจ มาสโลว (Maslow) แบงความตองการพ้ืนฐานของมนุษยออกเปน 5 ระดับ

ดวยกัน ไดแก 

 1.1 ความตองการดานรางกาย (Physiological needs) เปนความตองการปจจัย 4 

เชน ตองการอาหารใหอ่ิมทอง เครื่องนุงหมเพ่ือปองกันความรอน หนาวและอุจจาดตา ยารักษา

โรคภัยไขเจ็บ รวมท้ังท่ีอยูอาศัยเพ่ือปองกันแดด ฝน ลม อากาศหนาวและสัตวราย ความตองการ

เหลานี้มีความจําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษยทุกคน ตองบรรลุใหไดกอน 

 1.2 ความตองการความปลอดภัย (Safety needs) หลังจากท่ีมนุษยบรรลุความ

ตองการดานรางกาย ทําใหชีวิตสามารถดํารงอยูในข้ันแรกแลว จะมีความตองการดานความปลอดภัย

ของชีวิตและทรัพยสินของตนเองเพ่ิมข้ึนตอไป เชน หลังมนุษยมีอาหารรับประทานจนอ่ิมทองแลวได

เริ่มหันมาคํานึงถึงความปลอดภัยของอาหารหรือสุขภาพโดยหันมาใหความสําคัญกับเรื่องสารพิษท่ีติด

มากับอาหาร ซ่ึงสารพิษเหลานี้อาจสรางความไมปลอดภัยใหกับชีวิตของเขาเปนตน 

 1.3 ความตองการความรักและการเปนเจาของ (Belonging and love needs) 

เปนความตองการท่ีเกิดข้ึนหลังจากการท่ีมีชีวิตอยูรอดแลว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินแลว

มนุษยจะเริ่มมองหาความรักจากผูอ่ืน ตองการท่ีจะเปนเจาของสิ่งตาง ๆ ท่ีตนเองครอบครองอยู

ตลอดไป เชน ตองการใหพอแม พ่ีนอง คนรัก รักเราและตองการใหเขาเหลานั้นรักเราคนเดียวไม

ตองการใหเขาเหลานั้นไปรักคนอ่ืนโดยการแสดงความเปนเจาของ เปนตน 

 1.4 ความตองการการยอมรับนับถือจากผูอ่ืน (Esteem needs) เปนความตองการ

อีกข้ันหนึ่งหลังจากไดรับความตองการทางรางกาย ความปลอดภัย ความรักและเปนเจาของแลว

จะตองการการยอมรับนับถือจากผูอ่ืน ตองการไดรับเกียรติจากผูอ่ืน เชน ตองการการเรียกขานจาก

บุคคลท่ัวไปอยางสุภาพใหความเคารพนับถือตามควรไมตองการการกดข่ีขมเหงจากผูอ่ืนเนื่องจากทุก

คนมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยเทาเทียมกัน 

 1.5 ความตองการความเปนตัวตนอันแทจริงของตนเอง (Self-actualizationneeds) 

เปนความตองการข้ันสุดทาย หลังจากท่ีผานความตองการความเปนสวนตัวเปนความตองการท่ี

แทจริงของตนเอง ลดความตองการภายนอกลง หันมาตองการสิ่งท่ีตนเองมีและเปนอยู ซ่ึงเปนความ
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ตองการข้ันสูงสุดของมนุษย แตความตองการในข้ันนี้มักเกิดข้ึนไดยากเพราะตองผานความตองการใน

ข้ันอ่ืน ๆ มากอนและจะตองมีความเขาใจในชีวิตเปนอยางยิ่ง 

2. ทฤษฎีอีอารจีของอัลเดอเฟอร (Alderfer’ ERG theory) 

จําเนียร พลหาญ (2553: 117) กลาวถึง Claylon alderfer ชาวอเมริกาไดกําหนดทฤษฎีข้ึน 

ซ่ึงมีพ้ืนฐานจากทฤษฎีความตองการของ มาสโลว(Maslow) ซ่ึงสอดคลองกับสมุทร ชํานาญ (2556: 

268-294) ท่ีกลาวถึง เคลตัน อัลเดอเฟอร (Clayton Alderfer) เปนบุคคลหนึ่งท่ีศึกษาทฤษฎีความ

ตองการของมนุษยและไดรับอิทธิพลจากแนวคิดของ เมอรเรย (Murray) อัลเดอเฟอร (Alderfer) ได

เสนอทฤษฎีการจูงใจท่ีเก่ียวกับความตองการ เรียกวา ทฤษฎีอี อาร จี (ERG) ซ่ึงคลายกับทฤษฎีของ 

มาสโลว (Maslow) อัลเดอเฟอร (Alderfer) สรุปความตองการของมนุษยมีเพียง 3 ประเภท ซ่ึงแทน

ดวยอักษรยอ ดังนี้ 

 2.1 ความตองการเพ่ือการคงอยู (Existence needs: E) ความคงอยูหรือความสามารถ

ท่ีจะดํารงชีพอยูไดของมนุษยคือ การท่ีมนุษยไดรับการตอบสนองสิ่งจําเปนท้ังกายและจิตใจอยาง

พอเพียงท่ีจะดํารงชีพอยูไดโดยไมมีปญหา 

 2.2 ความตองการความสัมพันธ (Relatedness need: R) ความตองการทางสังคม

ท่ีมนุษยตองการมีเพ่ือน ไมตองการอยูอยางโดดเดี่ยว สามารถรวมตัวกันเปนกลุมหรือทีมไดอยาง

เปดเผยและไดรับการยอมรับจากสมาชิกในองคการ เปนไปตามธรรมชาติของมนุษยท่ีเปนสัตวสังคม 

(Social animal) 

 2.3 ความตองการความกาวหนา (Growth need: G) เปนความตองการสวนบุคคล

ในการท่ีใชความรูและความสามารถและทักษะของตนเพ่ือทํางานอยางเต็มศักยภาพท่ีมีอยูรวมท้ังไดมี

โอกาสใชความสามารถในการสรางสรรคสิ่งใหมไดอยางเต็มท่ี มีความรับผิดชอบสูงข้ึนมีความตองการ

ความสําเร็จสูงสุดในชีวิตกับบางสวนของความตองการไดรับการยกยอมนับถือ 

 

 

3. ทฤษฎีความตองการของแมคเคล็ลแลนด (McClelland’s theory of needs) 

แมคเคล็ลแลนด (McClelland) เปนนักจิตวิทยาท่ีทําการศึกษาหาขอสรุปเก่ียวกับโครงสราง

ความตองการของมนุษย การจูงใจ ตามทฤษฎีของแมคเคล็ลแลนด (McClelland) เชื่อวาความ

ตองการ (Need) สะทอนคุณลักษณะดานบุคลิกภาพท่ีบุคคลนั้นไดรับจากประสบการณการเลี้ยงดู

ของครอบครัวมาต้ังแตเยาววัยและเชื่อวาความตองการของแตละบุคคลภายใตสถานการณหนึ่งจะ

ตองการอยางหนึ่งสงผลใหเกิดแรงจูงใจแตพอสถานการณเปลี่ยนแปลงไปความตองการของบุคคลนั้น                  

จะปรับเปลี่ยนตามไปดวย ดังนั้น แมคเคล็ลแลนด (McClelland) ไดเสนอความตองการ 3 ประเภท 

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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 3.1 ความตองการความสําเร็จ (Need for achievement เขียนยอวา nAch) เปน

ความตองการท่ีบุคคลมุงท่ีจะทํางานท่ีตนเองรับผิดชอบหรือไดรับมอบหมายใหเกิดผลสําเร็จบุคคลท่ีมี

ความตองการความสําเร็จสูง (nAch person) เปนบุคคลท่ีมีความม่ันใจในตนเองมีความกระตือรือรน

สูง มีความมุงม่ันตองานมีความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะทํางานใหสําเร็จ 

 3.2 ความตองการผูกพัน (Needs for affiliation เขียนยอวา nAff) เปนความตองการ

ทางสังคม (Social Need) บุคคลท่ีมีความตองการดานความรักใครผูกพันสูง (nAffperson) เปนบุคคล

ท่ีมีความปรารถนาอยางแรงกลาในการสรางและรักษามิตรภาพระหวางกัน ยึดม่ันตอความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

 3.3 ความตองการมีอํานาจ (Needs for power เขียนวา nPow) ผู ท่ีตองการมี

อํานาจสูง (nPow person) เปนผูมีความปรารถนาแรงกลาท่ีจะมีอิทธิพลเหนือผูอ่ืนสามารถควบคุม 

บังคับสั่งการบุคคลอ่ืน ตองการสรางผลกระทบหรือสรางความประทับใจตอคนอ่ืนบุคคลท่ีตองการมี

อํานาจสูงจึงพยายามสรางสถานการณหรือสภาพแวดลอมทางสังคมข้ึนเพ่ือใหตนเองสามารถใช

อิทธิพล ควบคุม กํากับผูอ่ืน 

4. ทฤษฏี 2 ปจจัยของ เฮอรซเบอรก (Herzberg’s two-factors theory) 

ทฤษฏีสองปจจัยของ เฮอรซเบอรก (Herzberg) เปนทฤษฎีจูงใจเชิงเนื้อหาทฤษฎีหนึ่งท่ีมา

จากผลงานวิจัยของ เฟรเดริคเฮอรซเบอรก (Federick herzberg) อาจารยแหงมหาวิทยาลัยชิคาโก

เพ่ือศึกษาถึงปจจัยองคประกอบตาง ๆ ท่ีเชื่อมโยงกับงานโดยเฉพาะปจจัยท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจใน

งาน เฮอรซเบอรก (Herzberg) ไดเก็บขอมูลและวิเคราะห ปจจัยท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจตองานเปน

คนละปจจัยท่ีทําใหเกิดความไมพึงพอใจตองาน มนุษยนั้นสามารถสรางแรงจูงใจในการทํางานได 2 

ปจจัยไดแก 

4.1 ปจจัยจูงใจ(Motivation factors) เปนปจจัยท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจในงาน (Job 

satisfaction) ซ่ึงเปนปจจัยท่ีสัมพันธกับตัวงานโดยตรง 

4.2 ปจจัยสุขอนามัยหรือปจจัยเพ่ือการคงอยู (Hygiene factors or maintenance factors) 

เปนปจจัยท่ีปองกันไมใหบุคคลเกิดความไมพึงพอใจในงาน (Job dissatisfies) ซ่ึงเก่ียวกับสภาพแวดลอม

ท่ีอยูนอกตัวงาน 

พัทธนันท อ้ึงรัก (2556: 14) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหรือความพึงพอใจในการ

ทํางานเปนคําท่ีมีความหมายเก่ียวของกับความตองการของมนุษยโดยตรงซ่ึงมีความเก่ียวของกับขวัญ 

ทัศนคติ การจูงใจในการปฏิบัติงานในองคการความพึงพอใจในการทํางานของบุคคลจะมีผลเปนอยาง

มากตอการปฏิบัติงาน คือ ผูท่ีปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในการทํางานสูงยอมปฏิบัติงานไดสําเร็จและ

มีประสิทธิภาพมากกวาผูท่ีปฏิบัติงานท่ีมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานต่ํา 
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จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา ทฤษฎีลําดับความตองการของมนุษยเปนทฤษฎีท่ีอธิบายถึงความ

ตองการของมนุษยท่ีเริ่มจากระดับตํ่า หากไดรับการตอบสนองในระดับท่ีพึงพอใจแลวก็จะเปนไปหา

ความตองการในข้ันท่ีสูงข้ึนไป ซ่ึงสามารถนํามาประยุกตใชกับการสํารวจความพึงพอใจของ

ผูรับบริการท่ีมีตอการบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือจะสามารถสรางความพึงพอใจใน

ระดับสูงข้ึน ซ่ึงจะเปนขอมูลสําคัญในการกําหนดนโยบายการบริหารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินเพ่ือพัฒนาคุณภาพการใหบริการตอไป 

 การวัดของความพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจเปนทัศนคติในทางบวก ในการท่ีจะหาวาบุคคลมีความพึงพอใจตอสิ่งใดมาก

นอยแคไหน จําเปนตองสรางเครื่องมือวัด ซ่ึงนักวิชาการหลายคนไดกลาวถึงการวัดความพึงพอใจ 

ดังนี้ 

 พัชริยา แกนสา (2555: 46-48)กลาวถึงการวัดความพึงพอใจไว สรุปไดวาในการวัดความรูสึก

ในทางท่ีดีไมดีหรือไมพอใจ ซ่ึงวิธีการวัดนั้นมีอยูหลายวิธี เชน วิธีการสังเกตวิธีการสัมภาษณ วิธีการใช

แบบสอบถาม เปนตน ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. วิธีการสังเกต เปนวิธีการใชตรวจสอบบุคคลอ่ืนโดยการเฝามองและจดบันทึกอยางมีแบบ

แผน วิธีเปนวิธีการศึกษาท่ีเกาแกและยังเปนท่ีนิยมใชอยางแพรหลายจนถึงปจจุบันแตก็เหมาะสมกับ

การศึกษากับขอมูลจํานวนนอยเทานั้น 

 2. วิธีการสัมภาษณ เปนวิธีการท่ีผูวิจัยจะตองออกไปสอบถามโดยการพูดกับบุคคลนั้น ๆ   

โดยมีการเตรียมแผนงานลวงหนา 

 3. วิธีการใชแบบสอบถาม วิธีการนี้จะเปนการใชแบบสอบถามท่ีมีขอคําอธิบายไวอยาง

ชัดเจนเพ่ือใหผูตอบทุกคนมีความเขาใจตรงกัน มักใชในกรณีท่ีตองการขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน

มาก ๆ วิธีนี้นับเปนวิธีนิยมใชในปจจุบันวิธีหนึ่งคือ มาตราสวนประมาณคาแบบลิเคิรท (Likert 

scales) ประกอบดวยขอความท่ีแสดงถึงทัศนคติของบุคคลท่ีมีตอสิ่งเราอยางใดอยางหนึ่งแลวมี

คําตอบท่ีแสดงถึงระดับความรูสึก 5 คําตอบ ไดแก มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอยและนอยท่ีสุด 

 สุชาดา เนตรฉัยยา (2555: 49) กลาวไววาการวัดความพึงพอใจตอการใหบริการสาธารณะ

(Public service satisfaction) จะเปนการประเมินคาโดยลูกคาหรือผูรับบริการตอกิจกรรม

สาธารณะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือชุดของการใหบริการสาธารณะใด ๆ ก็ตามตัวชี้วัดความพึงพอใจ

สวนใหญจะวัดท่ีพฤติกรรมของผูใหบริการกระบวนการใหบริการหรือผลผลิตท่ีไดรับ ดังนั้น การวัด

ระดับความพึงพอใจจึงนาจะหมายถึงปฏิกิริยาดานความรูสึกของประชาชนในฐานะผูรับบริการวามี

ความรูสึกเชนไรตองานหรือตอบริการนั้น ๆ ซ่ึงอาจจะประเมินวา ชอบมาก ชอบนอย พอใจหรือไม

พอใจเชนไร โดยท่ีความรูสึกนี้นาจะเปนความรูสึกสุดทายภายหลังจากท่ีประชาชนเหลานั้นไดตัดสินใจ
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ประเมินออกมาแลว ขณะท่ีพฤติกรรมของผูใหบริการกระบวนการบริหารผลผลิตท่ีไดรับจะเปนสาเหตุ

ของการทําใหเกิดความรูสึกพึงพอใจหรือไมพึงพอใจออกมา 

 กลาวโดยสรุป การวัดความพึงพอใจ เปนการศึกษาท่ีตองการทราบระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการท่ีมีตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีตองใหบริการในดานตาง ๆ ซ่ึงการ

วัดระดับความพึงพอใจในพฤติกรรมของผูใหบริการ เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาปรับปรุงแกไข อันจะเปน

ประโยชนในการพัฒนาการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสอดคลองกับความตองการ

ของผูรับบริการตอไป 

 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ  

 จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับคุณภาพการบริการครั้งนี้ ไดศึกษาในประเด็น ความหมายและ

ลักษณะคุณภาพการบริการ มิติคุณภาพการบริการ  แนวทางการวัด ประเมินคุณภาพการบริการ         

และความหมายของความพึงพอใจ ซ่ึงรายละเอียดแตละประเด็น ดังท่ีนําเสนอไวตอไปนี้ 

ความหมายและลักษณะคุณภาพการบริการ 

ความหมายของคุณภาพการบริการ 

มีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของคุณภาพบริการ มีแตกตางกัน ดังนี้ 

ปาริชาติ นามวัฒน(2553: 9) ความหมายของคุณภาพการการบริการ หมายถึงความสามารถ

ในการตอบสนองความตองการของธุรกิจบริการ การเสนอคุณภาพการใหบริการท่ีตรงกับความ

คาดหวังของผูรับบริการเปนสิ่งท่ีตองกระทํา ผูรับบริการจะพอใจถาไดรับสิ่งท่ีตองการ เม่ือผูรับบริการ

มีความตองการ ณ สถานท่ีท่ีผูรับบริการตองการ และในรูปแบบท่ีตองการคุณภาพของบริการเปนสิ่ง

สําคัญท่ีสุดท่ีจะสรางความแตกตางของธุรกิจใหเหนือกวาคูแขงขันได 

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2552) ไดกลาววา บริการท่ียอดเยี่ยมตรงกับความตองการ หมายถึง 

สิ่งท่ีลูกคาตองการหรือหวังไว ไดรับการตอบสนอง สวนบริการท่ีเกินความตองการของลูกคา หมายถึง

บริการท่ีลูกคาไดรับดีกวาท่ีหวังไว ทําใหเกิดความรูสึกประทับใจ 

พิชาย รัตนดิลก ณ ภู เก็ต และคณะ (2551: 2-37) ไดแสดงความเห็นไววา การบริการ 

(Service) หมายถึง กิจกรรมหรือการดําเนินการใด ๆ ท่ีฝ ายหนึ่งไดกระทําใหแกอีกฝายหนึ่ง โดยเปน

กิจกรรมท่ีไมมีตัวตน/จับตองไมได และไมกอใหเกิดการครอบครองเปนเจาของในสิ่งใด ๆ งานบริการ

เปนการผลิตท่ี มิไดสรางผลิตภัณฑ ท่ี มี ตัวตนทางกายภาพใดๆ (Production of Non-physical 

Product) 

จิตตินันท  นันทไพบูลย (2551: 13) กลาววา การบริการ คือ การใหความชวยเหลือ หรือการ

ดําเนินการเพ่ือประโยชนของผูอ่ืน 
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 จากความหมายของคุณภาพการบริการขางตน สรุปไดวา คุณภาพการบริการ หมายถึง 

ความสามารถในการตอบสนองความตองการของบุคลากร  คุณภาพของบริการเปนสิ่งสําคัญท่ีสุดท่ีจะ

สรางความแตกตางของธุรกิจใหเหนือกวาคูแขงขันได การเสนอคุณภาพการใหบริการท่ีตรงกับความ

คาดหวังของผู รับบริการเป นสิ่ ง ท่ีตองกระทํา ผู รับบริการจะพอใจถ าได รับสิ่ ง ท่ี ตองการ                   

เม่ือผูรับบริการมี 

ลักษณะคุณภาพการบริการ  

ชัชวาล อรวงศศุภทัต  (2554: ออนไลน) สรุปวา คุณภาพการบริการวาสามารถสรางให

เกิดข้ึนไดตามหลัก 6 ประการ คือ 

1. การเปนมืออาชีพและการมีทักษะของผูใหบริการ (professionalism and skill) เปนการ

พิจารณาวา ผูรับบริการสามารถรับรูไดจากการเขารับบริการจากผูใหบริการท่ีมีความรูและทักษะใน

งานบริการ ซ่ึงสามารถดําเนินการแกไขปญหาตางๆ ไดอยางมีระบบและแบบแผน  

2. ทัศนคติและพฤติกรรมของผูใหบริการ (attitude and behavior) ผูรับบริการจะเกิด

ความรูสึกไดจากการท่ีผูใหบริการสนใจท่ีจะดําเนินการแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนดวยทาทีท่ีเปนมิตร 

และดําเนินการแกไขปญหาอยางเรงดวน  

3. การเขาพบไดอยางงายและมีความยืดหยุน ในการใหบริการ (accessibility and 

flexibility) ผูรับบริการจะพิจารณาจากสถานท่ีตั้งไวใหบริการ และเวลาท่ีไดรับบริการจากผูใหบริการ 

รวมถึงระบบการบริการท่ีจัดเตรียมไว เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับผูรับบริการ  

4. ความไววางใจและความเชื่อถือได (reliability and trustworthiness) ผูรับบริการจะทํา

การพิจารณาหลังจากท่ีไดรับบริการเปนท่ีเรียบรอยแลว ซ่ึงการใหบริการของผูใหบริการจะตองปฏิบัติ

ตามท่ีไดรับการตกลงกัน  

5. การแกไขสถานการณใหกับสูภาวะปกติ (recovery) พิจารณาจากการเกิดเหตุการณท่ี

ไมไดคาดการณลวงหนาเกิดข้ึนหรือเกิดเหตุการณท่ีผิดปกติ และผูใหบริการสามารถแกไขสถานการณ

นั้นๆ ไดทันทวงทีดวยวิธีการท่ีเหมาะสม ซ่ึงทําใหสถานการณกลับสูภาวะปกติ  

6. ชื่อเสียงและความนาเชื่อถือ (reputation and credibility) ผูรับบริการจะเชื่องถือใน

ชื่อเสียงของผูใหบริการจากการท่ีผูใหบริการดําเนินกิจการดวยดีมาตลอด 

จิตตินันท นันทไพบูลย (2551: 109) กลาวสรุปไววา ทัศนคติในการใหบริการ (Service 

Mind) เปนทัศนคติท่ีอุตสาหกรรมบริการนํามาประยุกตใชในการบริการ หมายถึง การอํานวยความ

สะดวก การชวยเหลือ การใหความกระจาง สนับสนุน การเรงรัดการทํางานตามสายงาน และความ

กระตือรือรน ตอการใหบริการผูอ่ืนรวมท้ังการยิมแยมแจมใส ใหการตอนรับดวยไมตรีจิตท่ีดีตอผูอ่ืน 

และตองการใหผูอ่ืนประสบความสําเร็จในสิ่งท่ีเขาตองการ หรืออาจหมายถึง การใหท่ีจริงใจโดยไม

หวังผลตอบแทน 
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 S = Smile ตองมีรอยยิ้ม 

 E = Enthusiasm ความกระตือรือรน เอาใจใสลูกคา 

 R = Responsiveness มีความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีมีตอลูกคา 

 V = Value ใหบริการลูกคาอยางมีคุณคา 

 I = Impression ใหบรกิารอยางประทับใจ 

 C = Courtesy บริการลูกคาอยางสุภาพออนโยน 

 E = Endurance ความอดทน การเก็บอารมณ  

 M = Make Believe มีความเชื่อ 

 I = Insist การยืนยัน / มีจุดยืนท่ีจะบริการลูกคา 

 N = Necessitate การใหความสําคัญ 

 D = Devote การอุทิศตน 

สรุปจากลักษณะการใหบริการท่ี ได คุณภาพขางตน  นั้ นผู ใหบริการตองมีความรู                   

ความเชี่ยวชาญในงานท่ีใหบริการ สื่อสารกับผูรับบริการไดถูกตองชัดเจน มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธกับ

ผูรับบริการทุกกลุม เขาใจและสามารถตอบสนองตามความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็วทันใจ 

 

แนวทางการวัด ประเมินคุณภาพการบริการ  

แนวทางในการวัด ประเมินคุณภาพการบริการนั้น โดยหลักเปนการวัดใหครอบคลุมมิติ

คุณภาพการบริการ ดังกลาวมาแลวขางตน ซ่ึงไดมีนักวิชาการกลาวถึงเครื่องมือและแนวทางการ

ประเมินคุณภาพการบริการไวหลากหลายแนวทาง ดังนี ้

สรชัย พิศาลบุตร (2551: 98-99) ไดกลาวถึงการวัดระดับความพึงพอใจของลูกคา หรือผู

ใหบริการวาสามารถทําได 2 วิธีคือ 

1. วัดจากการสอบถามความคิดเห็นของลูกคาหรือผูใชบริการเปนการวัดระดับความพึงพอใจ

ของลูกคาหรือผูใชบริการจากการสอบถามความคิดเห็นของลูกคาหรือผูใชบริการโดยตรงทําไดโดย

กําหนดมาตรวัดระดับความพึงพอใจท่ีลูกคาหรือผูใชบริการท่ีมีตอคุณภาพของสินคาหรือบริการนั้น ๆ 

และกําหนดเกณฑชี้วัดระดับความพึงพอใจจากผลการวัดระดับความพึงพอใจเฉลี่ยท่ีลูกคาหรือ

ผูใชบริการท่ีมีตอคุณภาพของสินคาหรือบริการนั้น ๆ 

2. วัดจากตัวชี้วัดคุณภาพการใหบริการท่ีกําหนดข้ึน โดยการวัดระดับความพึงพอใจของ

ลูกคาหรือผูใชบริการจากเกณฑชี้วัดระดับคุณภาพสินคาหรือบริการท่ีกําหนดข้ึนนี้อาจใชเกณฑ

คุณภาพระดับตาง ๆ ท่ีกําหนดข้ึนโดยผูใหบริการผูประเมินผลการใหบริการและมาตรฐานกลางหรือ

มาตรฐานสากลของการใหบริการนั้น 

  ชัชวาล อรวงศศุภทัต  (2554: ออนไลน) นักวิชาการบางทานเสนอความเห็นไววา ในการวัด
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คุณภาพการใหบริการนั้นเรามักจะใชวิธีการวัดดัชนีความพึงพอใจ (Customer Satisfaction Index-

CSI) ของลูกคาหรือผูรับบริการภายหลังจากท่ีไดรับบริการนั้นแลว แตโดยท่ัวไป ปญหาในการวัด

คุณภาพการใหบริการนั้น มักจะข้ึนอยูกับวิธีการวัดเง่ือนไขท่ีนํามาสูการสะทอนคุณภาพการใหบริการ 

ซ่ึงก็คือการตอบสนองหรือเปนไปตามความคาดหวังของผูรับบริการซ่ึงเกิดข้ึนจริง หรือท่ีไดกลาว

มาแลววาเปนความพึงพอใจท่ีผูรับบริการรูสึกวาบริการท่ีเขาไดรับมานั้น สอดรับกับความคาดหวังท่ี

วางไว หรือท่ีไดรับรูมา เชน การไดรับบริการจากบุคคลโดยตรง (the one-on-one) การไดรับบริการ

จากแบบเผชิญหนา (face-to-face) และการมีปฏิสัมพันธระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการ  

แตอยางไรก็ตาม การวัดคุณภาพการใหบริการมีองคประกอบประการใดบางนั้น สามารถ

พิจารณาไดจากทัศนะของนักวิชาการไดแก โคเลอรและแพนนาวสก้ี (Koehler and Pankowski, 

1996: 184-185) ซ่ึงไดใหหลักการสําคัญในการวัดคุณภาพของสินคาหรือบริการ โดยจะตองพิจารณา

ถึง 4 ประการหลัก ดังนี้  

ประการท่ี 1 ความคาดหวังของผูบริการ (customer expectations) สิ่งสําคัญประการหนึ่ง

ของกระบวนการแหงคุณภาพ คือ การทําใหความคาดหวังของผูรับบริการเปนจริง และสรางความ

เบิกบานใจใหแกลูกคา โดยเฉพาะอยางยิ่งการตั้งคําถามเพ่ือท่ีจะถามผูรับบริการจะเปนการวัดถึง

ความพึงพอใจจากการบริการท่ีไดรับเปนอยางดี ในสวนของคําถามผูผลิตหรือผูใหบริการจะตองสราง

คําถามในลักษณะท่ีวาทําอยางไร  

ประการท่ี 2 ภาวะความเปนผูนํา (leadership) รูปแบบตางๆ ของผูนําภายในองคการท้ัง

แบบผูอํานวยการ ผูบริหาร ผูจัดการ และผูควบคุม จะแสดงใหเห็นถึงการกระทําท่ีนําไปสูความมี

คุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรืองของการนําไปสูการเปลี่ยนแปลงขององคการ เชน การจัดแบงดาน

เวลา การจัดสรรทรัพยากร เปนตน  

ประการท่ี 3 การปรับปรุงข้ันตอน (process improvements) โดยทําการอธิบายถึงวิธีการ

ท่ีจะทําใหข้ันตอนตางๆ มีระดับท่ีดีเพ่ิมข้ึน หากกระบวนการใหมในการปรับปรุงข้ันตอน ทําการ

ปรับปรุงเครื่องมือเพ่ือใหเกิดข้ันตอนใหมๆ เกิดข้ึนและติดตามถึงผลสะทอนกลับจากข้ันตอนใหมๆ 

ดังกลาว  

ประการท่ี 4 การจัดการกับแหลงขอมูลท่ีสําคัญ (meaningful data) เริ่มจากากรอธิบายถึง

การคัดเลือกและจัดแบงขอมูล รวมท้ังทําการวิเคราะหถึงผลกระทบตอความพึงพอใจของลูกคา โดย

ทําการสํารวจจากจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) สอบถามทางโทรศัพท นัดพบกับลูกคาเปน

รายบุคคล การสนทนากลุมหรือจดหมายรองเรียน นอกจากนี้ยังหมายถึงการรายงานหรือการศึกษา

พิเศษ (จากรัฐบาล)  

สรุปไดวา การวัดคุณภาพของสินคาหรือบริการ จะพิจารณาจากองคประกอบ 4 ประการ

หลักเปนสําคัญ และถาสามารถทําใหความคาดหวังของลูกคาหรือผูรับบริการเกิดข้ึนไดจริงจะสงผลให
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ลูกคาหรือผูรับบริการเกิดความพึงพอใจในสินคาหรือบริการ และนําไปสูความมีคุณภาพของการ

ใหบริการเปนลําดับ 

แนวทางการกําหนดรายการประเมินความพึงพอใจในงานบริการ 

จากประเด็นการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการท่ีผูวิจัยไดยึดตามหลักเกณฑ เง่ือนไข 

และวิธีการขอกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป

สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล ไดกําหนดกรอบ

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการ

ใหบริการ (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน. 2558) เพ่ือนําไปสูการสรางเครื่องมือวัดระดับความพึง

พอใจ ดังนี้  

      (1) ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ เก่ียวของกับการท่ีบริ ษัทโฆษณา

ประชาสัมพันธ เปนตน 

      (2) ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ เก่ียวของกับ  1) ความเพียงพอของเจาหนาท่ี และอุปกรณ  

2) ความสามารถในการชี้แจง ตอบขอซักถาม  มีการอธิบายอยางถูกตอง และใหคําแนะนําได โดยใช

ภาษาท่ีลูกคาเขาใจงาย 3) ความมีมนุษยสัมพันธ ยินดีในการใหบริการ  4) พนักงานท่ีใหบริการ มี

ความรูความสามารถ และสุภาพในการบริการ  เปนตน 

     (3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก เก่ียวของกับ 1) ความยุงยากในการเขาถึงเจาหนาท่ี            

2) การจัดระบบการใหบริการหรือสิ่งอํานวยความสะดวก 3) บริการท่ีใหกับลูกคาตองอํานวยความ

สะดวกในดานเวลา สถานท่ีแกลูกคา เปนตน 

     (4) คุณภาพการใหบริการ เก่ียวของกับ 1) การจัดระบบการใหบริการหรือสิ่งอํานวย

ความสะดวก อุปกรณเครื่องมือ  และพนักงาน สิ่งท่ีจับตองได จนทําใหลูกคารูสึกสะดวกสบายกับการ

ใชบริการ  2) บริการท่ีใหกับลูกคาตองมีความถูกตอง 3) พนักงานจะตองใหบริการและแกปญหาแก

ลูกคาอยางรวดเร็วตามท่ีลูกคาตองการ ไมปลอยใหลูกคารอนานจะทําใหเกิดการบริการท่ีมี

ประสิทธิภาพและลูกคาเกิดความพึงพอใจ 4) บุคลากรท่ีใหบริการตองมีความชํานาญและมีความรู

ความสามารถในงาน หนวยงานและบุคลากรตองสามารถสรางความเชื่อม่ันและไววางใจในบริการ 

โดยเสนอบริการท่ีดีท่ีสุดใหแกลูกคา 5) พนักงานตองพยายามเขาใจถึงความตองการของลูกคา และให

ความสนใจตอบสนองความตองการของลูกคาแตละคนท่ีมีความตองการท่ีแตกตางกัน เปนตน 

       (5) ความเชื่อม่ันเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการ โดยเนนวาระแหงชาติดานจริยธรรม        

ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เก่ียวของกับ 1) พนักงาน      

ท่ีใหบริการมีจริยธรรมในการบริการ  2) การใหบริการท่ีมีความโปรงใส  3) การใหบริการท่ีมีความ

ซ่ือสัตยสุจริต  มีคุณธรรมจริยธรรม เปนกลาง และไมเลือกปฏิบัติ เปนตน 
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2.3 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561) 

 จากการศึกษาทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 –  

พ.ศ. 2561) นับเปนกรอบทิศทางท่ีจะกําหนดกลยุทธและมาตรการใหระบบราชการไทยพรอมให

ขับเคลื่อนประเทศใหบรรลุเปาหมาย และดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกันมีการปรับสมดุลในการ

ทํางานรวมกับภาคสวนอ่ืนอยางมีคุณภาพ  มีการทํางานแบบบูรณาการดวยการใชยุทธศาสตร

ประเทศเปนตัวนํา มีภูมิคุมกันท่ีดีสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของประชาชนในทุก ๆ สถานการณ  

โดยมีเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรในการ “สรางความเชื่อถือไววางใจ พัฒนาสุขภาวะและมุงสู

ความยั่งยืน” และไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไวเปน 3 หัวขอ รวม 7 ประเด็น ดังนี้ 

ยกระดับองคการสูความเปนเลิศ 

1. การสรางความเปนเลิศในการใหบริการประชาชน 

2. การพัฒนาองคการใหมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเปนมืออาชีพ 

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพยของภาครัฐใหเกิดประโยชนสูงสุด 

4. การวางระบบการบรหิารงานราชการแบบบูรณาการ 

พัฒนาอยางย่ังยืน 

5. การสงเสริมระบบการบริหารกิจการบานเมืองแบบรวมมือกัน ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน

และภาคประชาชน 

6. การยกระดับความโปรงใสและสรางความเชื่อม่ันศรัทธาในการบริหารราชการแผนดิน 

กาวสูสากล 

7. การสรางความพรอมของระบบราชการไทยเพ่ือเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน 

 จากการพัฒนาระบบราชการไทยไดเริ่มตนอยางจริงจังตั้งแต พ.ศ. 2545 ท่ีผานมา สืบเนื่อง

จากปจจัยในดานตางๆ ไมวาจะเปนเรื่องการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอมประเทศ เศรษฐกิจ สังคม 

ประชากร และเทคโนโลยีสงผลใหเกิดความตองการและความคาดหวังตอการไดรับบริการจากภาครัฐ

เพ่ิมสูงข้ึน ปญหาท่ีสั่งสมมาของระบบราชการไทย ไมวาจะเปนเรื่องโครงสราง นวัตกรรม กฎหมายท่ี

เปนอุปสรรค กฎระเบียบท่ีซับซอน รวมไปถึงนโยบายทางการเมือง จากการปฏิรูประบบราชการเม่ือป 

พ .ศ . 2545 ท่ีผ านมาไดนํ าหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ าน เมืองท่ีดี  (Good 

Governance) โดยเฉพาะการบริหารงานภาครัฐแนวใหม (New Public Management) เขามา

ประยุกตใชในระบบราชการของไทย และการพัฒนาระบบราชการไทยในชวงป พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550 

และ 2551 – พ.ศ. 2555 เปนกรอบแนวทางหลักในการผลักดันการพัฒนาระบบราชการไทยตั้งแตปพ.ศ. 

2546 มาถึงปจจุบัน มีการดําเนินงานการตามแผนโครงกรท่ีสอดคลองตามแผนยุทธศาสตรไปสูการ

ปฏิบัติ กอใหเกิดประสิทธิภาพการทํางาน ทบทวนปรับโครงสราง บทบาทและภารกิจ  
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 สําหรับผลการพัฒนาระบบราชการไทยตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย

(พ.ศ. 2551-2555) ท่ีผานมาพบวาสามารถบรรลุเปาประสงคตามท่ีตองการ กลาวคือ ประชาชนมี

ความพึงพอใจในระบบราชการ โดยมีระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการและการ

ดําเนินงานของสวนราชการและหนวยงานรัฐ รอยละ 82.65 ผลสํารวจการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 6 การจัดการกระบวนการ พบวารอยละ 89.50 ของสวนราชการและ

หนวยงานของรัฐมีการปรับปรุงหรือวิธีการทํางาน และมีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม

รอยละ 86 (แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556-พ.ศ. 2561, 2555) โดยใน

แผนการพัฒนาปพ.ศ. 2556 – 2561 มุงเนนการสงเสริมพัฒนาออกเปน 4 ประเด็นหลักดังนี้ 

1. คุณภาพการใหบริการประชาชน: แมวาการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนของ

หนวยงานภาครัฐในชวงท่ีผานมานั้นสงใหประชาชนมีความพึงพอใจมากข้ึน แตเปนเฉพาะบาง

หนวยงาน จํากัดอยูในวงแคบ ทําใหการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของทางราชการนั้นไมขยายตัว

หรือตอยอดเทาท่ีควร ประกอบกับความตองการของภาคประชาชนเองมีความเปนพลวัตแปรผันตาม

กาลเวลา ทําใหภาครัฐตองเนนการพัฒนาการบริการเชิงรุก และสรางทางเลือกท่ีหลากหลายมาก

ยิ่งข้ึน 

2. ขีดสมรรถนะขององคกร: การพัฒนาระบบราชการจําเปนตองมุงเนนใหความสําคัญใน

เรื่องของการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานใหมีขีดสมรรถนะสูงและมีความทันสมัย โดยการใชเทคโนโลยี

เขามาประยุกตใชในการทํางานใหมากข้ึน รวมท้ังตองบริหารจัดการและพัฒนาคุรภาพของกําลังคน

ภาครัฐไดเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมผลผลิตในการปฏิบัติงาน สรางนวัตกรรม ใชทรัพยากรอยางคุมคาและไม

กระทบตอสิ่งแวดลอม 

๓. การบูรณาการการดําเนินงานระหวางหนวยงาน และการดําเนินงานรวมกับหนวยงานภาค

สวนอ่ืน เชน ธุรกิจเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประชาสังคม/ประชาชน มากข้ึน เนื่องจากใน

ปจจุบันภาคสวนอ่ืนๆใหมีความเขมแข็งมากข้ึนในขณะท่ีภาครัฐเองยังคงประสบกับปญหาในการ

ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวัฒน  

4. ความโปรงใสในการปฏิบัติราชการท่ีสั่งสมมาเปนระยะเวลานานในสังคมไทย 

 

2.4 บริบทและบทบาทการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน  

2.4.1 บริบทและบทบาทการใหบริการขององคการบริหารสวนตาํบล 

องคการบริหารสวนตําบลไดจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการสวนตําบล 

พ.ศ.2499 เปนการจัดตั้งหนวยงานบริหารราชการสวนทองถ่ิน มีฐานะเปนนิติบุคคล มีการบริหาร

ตนเอง และมีสภาตําบลทําหนาท่ีควบคุมการบริหารงานของคณะกรรมการตําบล แตเนื่องจากขาด

ประสิทธิภาพในการทํางาน จึงถูกยกเลิกไป ป พ.ศ. 2515 รัฐบาลเห็นวาควรจะมีการปรับปรุงรูปแบบ
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การจัดการบริหารของตําบลใหมีประสิทธิภาพและเปนรูปแบบเดียวกันท้ังประเทศ สภาตําบลจึงไมมี

ฐานะเปนนิติบุคคล จึงขาดอิสระในการทํางานประชาชนไมสนใจเขามามีสวนรวมกับการดําเนินงาน

ของสภาตําบล จากแนวคิดกระจายอํานาจสูทองถ่ินรัฐบาลจึงออกพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอิสระในการบริหารงานประชาชนใน

ทองถ่ินแลว ยังไดกําหนดรูปแบบการบริหารงานในตําบลท่ีมีรายไดโดยไมรวมเงินอุดหนุนใน

ปงบประมาณท่ีลวงมาติดตอกันสามปเฉลี่ยไมต่ํากวาปละหนึ่งแสนหาหม่ืนบาท จะไดรับการจัดตั้งเปน

หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินท่ีเรียกวา "องคการบริหารสวนตําบล" ซ่ึงในปจจุบันมีจํานวน

ท้ังสิ้น 6,397 แหง  

          ซ่ึงมีสวนรวมในการเลือกผูบริหารและฝายนิติบัญญัติมีงบประมาณเปนของตนเอง เปนไปตาม

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 เก่ียวกับการปกครองสวนทองถ่ินท่ีระบุวาสมาชิกสภา

ทองถ่ินตองมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีวาระ 4 ป คณะผูบริหารทองถ่ิน มาจากการ

เลือกตั้ง โดยตรงของประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภาทองถ่ิน มีวาระ 4 ป โดยไมตอง

เปนขาราชการ ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน  

 โครงสรางขององคการบริหารสวนตําบล แบงออกเปน 2 สวน คือ  

           1. สภาองคการบริหารสวนตําบล  

  สภาองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน

หมูบานละ 2 คน ซ่ึงเลือกตั้งข้ึนโดยราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในแตละหมูบานในเขตองคการบริหารสวน

ตําบลนั้น (มาตรา 45) ซ่ึงไดแกไขแลวโดย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542  

           ไมมีการแตงตั้งสมาชิกโดยตําแหนงอีกตอไป ถาเขต อบต. ใดมีเพียง 1 หมูบาน ใหมีสมาชิก

สภาองคการบริหารสวนตําบลเพียง 6 คน ถามีเพียง 2 หมูบาน ใหมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบลหมูบานละ 3 คน มีอายุอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป นับแตวันเลือกตั้ง  

           หลักเกณฑและวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน (มาตรา 45 วรรค 3 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542)  

           สภาองคการบริหารสวนตําบลมีประธานสภาหนึ่งคน รองประธานสภาหนึ่งคน ซ่ึงเลือกจาก

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ใหนายอําเภอแตงตั้งตามมติของสภาองคการบริหารสวนตําบล 

ท้ังสองตําแหนงอยูในวาระไดเพียง 2 ป (มาตรา 48 และ 49)  

           สภาองคการบริหารสวนตําบลเลือกสมาชิกคนหนึ่งเปนเลขานุการสภาองคการ (มาตรา 57) 

สวนเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร อบต. นั้นกฎหมายกําหนดใหเปนปลัด อบต. (มาตรา 58 

แกไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542)  

           2. คณะกรรมการบริหารองคการบรหิารสวนตําบล  
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           ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พศ.2537 ประกอบดวย

กรรมการ ซ่ึงนายอําเภอแตงตั้งตามมติ ของสภาองคการบริหารสวนตําบลจากกํานัน และจาก

ผูใหญบานไมเกินสองคน และจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลซ่ึงไดรับเลือกตั้งไมเกินสี่คน 

คณะกรรมการบริหารสวนตําบล มีประธานกรรมการบริหารคนหนึ่ง เลือกจากกรรมการบริหาร

ดวยกัน แตในบทเฉพาะกาล กําหนดใหกํานัน เปนประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล

โดยตําแหนง ในระยะเวลา 4 ปแรกท่ีใชพระราชบัญญัตินี้ (จนถึงวันท่ี 2 มีนาคม 2542)  

           แตไดมีการแกไขพระราชบัญญัติสภาตําบลฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542 เพ่ือใหสอดคลองกับ

เจตนารมณของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซ่ึงไดกําหนดใหคณะกรรมการ บริหารองคการบริหารสวนตําบล 

ประกอบดวยประธานกรรมการบริหารคนหนึ่งและกรรมการบริหารจํานวนสองคน ซ่ึงสภาองคการ

บริหารสวนตําบล เลือกจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแลวเสนอใหนายอําเภอแตงตั้ง (มาตรา 

58)  ใหปลัดองคการบรหิารสวนตําบลเปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร (มาตรา 58 วรรค 2)  

           การกํากับดูแลองคการบริหารสวนตําบล อบต.มีฐานะเปนหนวยการบริหารราชการสวน

ทองถ่ิน ท่ีนับวาเปนการกระจายอํานาจทางการบริหาร และการตัดสินใจ ไปสูองคกร ระดับตําบลและ

ประชาชน อยางไรก็ตาม เพ่ือใหดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล เปนไปในทางท่ีถูกตอง 

สอดคลองกับกฎหมายระเบียบ และขอบังคับ ของทางราชการ จึงใหนายอําเภอเปนผูดูแลการ

ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล และมีอํานาจเรียกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

กรรมการบริหารพนักงานสวนตําบล และลูกจางข้ึนมาชี้แจงหรือสวบสวน รวมท้ังเรียกรายงาน หรือ

เอกสารใดๆ มาตรวจสอบได และใหอํานาจแกผูวาราชการจังหวัด สั่งยุบสภาองคการบริหารสวน

ตําบล หรือใหคณะกรรมการบริหารท้ังคณะ หรือกรรมการ บริหารรายบุคคลพนจากตําแหนงไดตาม

คําเสนอของนายอําเภอ 

 อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร องคการบริหารสวนตําบล  

           1. จัดทําแผนพัฒนาตาํบลและงบประมาณรายจายประจําป 

           2. บริหารกิจการของ อบต. ใหเปนไปตามมติ ขอบังคับและแผนพัฒนาตําบล  

           3. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณตอสภา อบต.อยางนอยปละ 2 ครั้ง  

           4. ปฎิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีราชการมอบหมาย  

 อํานาจหนาท่ีของสภาองคการบริหารสวนตําบล  

           1. ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบล  

           2. พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบังคับตําบลและรางขอบังคับงบประมาณรายจาย

ประจําป  

           3. ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายและแผนพัฒนา

ตําบล  
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 อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล  

           1. จัดใหมีการบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก  

           2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและท่ีสาธารณะ  

           3. ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ  

           4. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

           5. สงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม  

           6. สงเสริมและพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสงอายุ และผูพิการ  

           7. คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

           8. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย  

 ความรับผิดชอบการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล  คณะกรรมการบริหาร

องคการสวนตําบลจะรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามมติของสภาองคการบริหารสวนตําบล โดย

ประธานกรรมการบริหาร จะเปนผูแทนขององคการบริหารสวนตําบลและมีพนักงานสวนตําบลเปน

ปฏิบัติงานประจําขององคการบริหารสวนตําบลอีกดวย  

 รายไดขององคการบริหารสวนตําบล  

           1. ประเภทแรก คือ ภาษีบํารุงทองท่ี ภาษีโรงเรียนและท่ีดิน ภาษีปาย อากรฆาสัตว คาภาษี 

คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับตางๆ และรายไดจากทรัพยสิน สาธารณูปโภคและการ

พาณิชยขององคการบริหารสวนตําบลเอง  

           2. ประเภทท่ีสอง เปนรายไดซ่ึงหนวยงานอ่ืนท่ีมีหนาท่ีจัดเก็บใหจากภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษี

ธุรกิจเฉพาะ ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต และคาใบอนุญาตเลนการพนัน เก็บใหจากภาษีรถยนต และ

คาธรรมเนียมลอเลื่อน และจัดสรรหรือแบงใหจากการใชทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี จากอากรรังนก

อีแอน คาธรรมเนียมน้ําบาดาล อากรการประมง คาภาคกลางปาไม คาภาคหลวงแร คาภาคหลวงปโต

เลียม คาจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน และคาธรรมเนียมตามกฎหมายอุทยานแหงชาติ ซ่ึง

รายไดจากการใชทรัพยากรธรรมชาตินี้ ทองถ่ินรูปอ่ืนจะไมไดรับการจัดสรรหรือแบงใหแตอยางใด  

           3. ประเภทท่ีสาม เปนรายไดจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือการจัดสรรใหโดยหนวยงานของ

รัฐ รายจายขององคการบริหารสวนตําบล เงินเดือน คาจาง เงินคาตอบแทนอ่ืนๆ คาใชสอย คาวัสดุ 

คาครุภัณฑ คาท่ีดิน สิ่งกอสราง และทรัพยสินอ่ืนๆ คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุนหนวยงานอ่ืน 

รายจายอ่ืนตามขอผูกพัน หรือตามท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว 

 

2.4.2 บริบทและบทบาทการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน  

1. สภาพท่ัวไป 

 ประวัติความเปนมา 
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   สภาตําบลแมตาน ไดรับการประกาศจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลแมตาน ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองคการบริหารสวนตําบล มาตรา 40 และมาตรา 41 แหง

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 บัญญัติใหจัดต้ังองคการบริหาร

สวนตําบล และใหโอนบรรดางบประมาณทรัพยสิน สิทธิ สิทธิเรียกรอง หนี้ และเจาหนาท่ีของสภา

ตําบลไปเปนขององคการบริหารสวนตําบล โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย นายเสนาะ เทียน

ทอง เปนผูลงนามประกาศเม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2539 และใหประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใชบังคับ

เม่ือพนกําหนด 60 วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

  เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2540 องคการบริหารสวนตําบลแมตาน ท่ีทําการขณะนั้น ตั้งอยู 

ท่ีวาการอําเภอทาสองยาง, พ.ศ. 2542 ไดยายท่ีทําการไปอยูหมูท่ี 1 บานใหม, พ.ศ.2544 ไดเปลี่ยน

จากระบบการบริหารงานจากประธานกรรมการบริหาร มาเปนนายกองคการบริหารสวนตําบล และ

เนื่องจากมีบุคลากรเพ่ิมมากข้ึน พ.ศ.2547 จึงไดยายท่ีทําการชั่วคราว มาอยูหมูท่ี 2, พ.ศ.2550 ไดรับ

การอนุมัติใหใชประโยชนพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ ปาทาสองยาง จึงไดยายท่ีทําการมายังสํานักงาน

แขวงการทางตากอําเภอทาสองยาง , พ.ศ.2551 ไดยายท่ีทําการมายังอาคารอเนกประสงคสํานกังาน 

เลขท่ี 433 หมูท่ี 2 ถนนสายแมสอด - แมสะเรียง จนถึงปจจุบัน 

ท่ีตั้งและอาณาเขต 

  ท่ีตั้ง   :   อยูแนวบริเวณเทือกเขาถนนธงชัย ทิศตะวันออก ของอําเภอทาสองยาง มีรูปราง

วางตัวเปนรูปสี่เหลี่ยม ผืนผาตามแนวขวางของแมน้ําเมย 

  พ้ืนท่ี  : มีพ้ืนท่ีประมาณ 237.74 ตารางกิโลเมตร (148,587.5 ไร) 

  อาณาเขต 

ทิศเหนือ  ติดกับ  ตําบลแมอุสุ อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 

ทิศใต  ติดกับ  ตําบลแมหละ อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 

ทิศตะวันออก  ติดกับ  ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

ทิศตะวันตก  ติดกับ  สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา 
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ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพพ้ืนท่ี เปนพ้ืนท่ีราบสูงเชิงเขา มีท่ีราบเล็กนอยตามริมแมน้ํา และตามหุบ

เขาพ้ืนท่ีสวนใหญเปนปาสงวนแหงชาติปาทาสองยาง 

ภูเขา มีเทือกเขาถนนธงชัย ทอดยาวจากเหนือจดใตตลอด 

แมน้ํา มีแมน้ําเมย ก้ันพรมแดนระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐแหง

สหภาพพมา 

เขตการปกครอง  

  มีหมูบานจํานวน 10 หมูบาน ดังนี้ 

หมูท่ี 1 บานใหม หมูท่ี 6 บานขุนหวยแมตาน 

หมูท่ี 2 บานลํารอง หมูท่ี 7 บานแมโพ 

หมูท่ี 3 บานแมตอคี หมูท่ี 8 บานแกละมือโจะ 

หมูท่ี 4 บานแบรอทะ หมูท่ี 9 บานทุงถํ้า 

หมูท่ี 5 บานหวยปูแกง หมูท่ี 10 บานทุงนาสูง 

หมายเหตุ : จํานวนหมูบานในเขต อบต.บางสวน จํานวน 2 หมูบาน ไดแก หมูท่ี 1 

และ หมูท่ี 2 

ขอมูลจํานวนประชากรเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลแมตาน 

สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 

หมูท่ี 
พ้ืนท่ี 

ตร.กม. 

จํานวนประชากร จํานวน 

ครัวเรือน 
กลุมบาน 

ชาย หญิง รวม 

หมูท่ี  1บานใหม 19.37 548 470 1,01

8 

392 บานใหม 

หมูท่ี  2 บานลํารอง 23.42 78 774 152 123 บานลํารอง 

หมูท่ี  3 บานขุนหวย

แมขะโหมะ 

25.34 617 545 1,16

2 

375 บานแมตอคี , บานเลอ

ผะโด , บานตะพิโจ , บาน
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มะโอโกร 

หมูท่ี  4 บานแบรอทะ 30.01 633  609 1,24

2 

341 บานตะโปะปู ,  บานปอ

หยาลู , บานตะโขะบี ๊, 

บานตะบรึโหย 

หมูท่ี  5 บานหวยปู

แกง 

27.88 401 410 811 361 บานหวยปูแกงใน , บาน

หวยปูแกงนอก ,  

บานแมขมุนอย 

หมูท่ี  6 บานขุนหวย

แมตาน 

16.04 539 476 1,01

5 

448 บานขุนหวยแมตานเหนือ , 

บานขุนหวยแมตานใต 

หมูท่ี  7 บานแมโพ 29.26 530 501 1,03

1 

437 บานแมโพ , บานหวย

แมงบง 

หมูท่ี  8 บานแกละมือ

โจะ 

36.40 754 687 1,441 466 บานแกละบือโจะ , บานอู

หู 

หมูท่ี  9 บานทุงถ้ํา 18.74 707 701 1,40

8 

343 บานทุงถํ้า 

หมูท่ี  10 บานทุงนา

สูง 

14.03 553 493 1,04

6 

320 บานเลอเปอปาคี (วะ

แหมะคี) ,  

บานโคะผาโด , บานพะ

บอเรโคะ , พะละดี , 

กะแนเรทะ 

รวม 237.74 5,360 4,966 10,326 3,606 25 กลุมบาน 

ขอมูลประชากรจากสํานักบริหารการทะเบยีนกรมการปกครอง ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 

(หมายเหต ุ: พ้ืนท่ีหมูท่ี 1, หมูท่ี 2 บางสวนอยูในเขตเทศบาลตําบลแมตาน) 
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ขอมูลประชากรดานอ่ืนๆ 

หมูท่ี 
จํานวน

ผูสูงอายุ 

ชวงอายุ 
จํานวนผูพิการ 

60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 99 

หมูท่ี  1 บานใหม 49 30 16 3 0 7 

หมูท่ี  2 บานลํารอง 17 7 9 1 0 1 

หมูท่ี  3 บานขุนหวย

แมขะโหมะ 

62 27 21 9 5 11 

หมูท่ี  4 บานแบรอ

ทะ 

84 57 18 6 3 15 

หมูท่ี  5 บานหวยปู

แกง 

50 30 12 6 2 3 

หมูท่ี  6  บานขุนหวย

แมตาน 

75 42 20 11 2 15 

หมูท่ี  7 บานแมโพ 81 43 21 13 4 10 

หมูท่ี  8 บานแกละ

มือโจะ 

63 34 19 10 0 9 

หมูท่ี  9 บานทุงถ้ํา 37 25 7 4 1 1 

หมูท่ี  10 บานทุงนา

สูง 

46 20 17 9 0 9 

รวม 564 315 160 72 17 81 
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ขอมูล ระยะทาง พิกัด ความสูงจากระดับน้ําทะเล 

 

 

หมูท่ี พ้ืนท่ี 

ตร.กม. 

 

ช่ือกลุมบาน 

 

ระยะท-

าง 

 

 

ท่ีตั้งพิกัด 
ความสูงจาก

ระดับน้ําทะเล

ปานกลาง 

* สํานักงาน อบต.แมตาน MV 201055 

Lat  :17.230335 

Lon :98.250107 

200 เมตร 

หมูท่ี 1 บานใหม 

 

19.37 บานใหม 5 กม.   

หมูท่ี 2 บานลํารอง 

 

23.42 บานลํารอง 1 Km.   

หมูท่ี 3 บานขุนหวย       

          แมขะโหมะ 

25.34 บานแมตอคี 

บานเลอผะโด 

บานตะพิโจ  

บานมะโอโกร 

17 กม. 

 

 

 

0425767,1911821 

0425861,1912531 

654 

737 

หมูท่ี 4 บานแบรอทะ 30.01 บานตะโปะปู 

บานปอหยาลู 

บานตะโขะบิ ๊ 

บานตะบรึโหย 

 

 

17 กม. 

 

  

หมูท่ี 5 บานหวยปูแกง 27.88 บานหวยปแูกงใน 

บานหวยปูแกงนอก 

บานแมขมุนอย 

 

7.8 Km. 

8.9 Km. 

  

หมูท่ี 6 บานขุนหวยแม

ตาน 

16.04 บานขุนหวยแมตาน

เหนือ 

บานขุนหวยแมตานใต 

6.6 กม. 

5.2 กม. 

  

หมูท่ี 7 บานแมโพ 29.26 บานแมโพ 

บานหวยแมงบง 

5.2 Km 

 

  

หมูท่ี 8 บานแกละมือ

โจะ 

36.40 บานแกละบือโจะ 

บานอูหู 

6.3 Km 

4.1 Km 

  

หมูท่ี 9 บานทุงถํ้า 18.74 บานทุงถํ้า 9 กม.   
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หมูท่ี 10 บานทุงนาสูง 14.03 บานเลอเปอปาคี 

บานโกผาโด 

บานพะบอเรโคะ 

บานกะแนเรทะ  

บานพะละดี 

 

 

 

13.4 กม. 

15.7 กม. 

  

* หนังสือรับรองอําเภอทาสองยาง ท่ี 31/2551 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2551 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 105 ในพ้ืนท่ีตําบลแมตาน จุดเริ่มตนกิโลเมตรท่ี 71+350 (บานแมขมุ

นอย)  จุดสิ้นสุดกิโลเมตรท่ี 92+400 (ตําบลแมอุสุ) รวมระยะทาง 21 กิโลเมตร 100 เมตร 

 

หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  (นตผ.) 

กลุมผลิตภัณฑ น้ําผึ้งเดือนหา (น้ําผึ้งแท) 

คําโฆษณา  เปนน้ําผึ้งธรรมชาติแท 100 % 

รายละเอียด  เปนน้ําผึ้งธรรมชาติแท 100 % ไมมีสวนผสมของสารเคมี ไมใชวัตถุกัน

เสีย สมาชิกกลุมจะนํามาขายใหโดยนํามาจากหมูบานชาวไทยภูเขาเผา

กะเหรี่ยง 

สถานท่ีตั้ง    กลุมอาชีพสตรีบานแมตาน  หมูท่ี 1 ตําบลแมตาน อําเภอทาสองยาง 

จังหวัดตาก 

ประธานกลุม   นางฉันทกาญจน  จันทราช 

โทรศัพท   081-9730927 
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ศาลเจา้พอ่โมกขละ 

:: ศาลเจาพอโมกขละ :: 

ท่ีตั้ง   :: หมูท่ี 2 ต.แมตาน อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 

ขอมูล ::  

  ศาลเจาพอโมกขละ อยูบนเสนทางสายแมสอด – แม

สะเรียง ศาลอยูทางขวามือ ริมถนน เปนศาลใหญกออิฐฉาบ

ปูน ภายในมีรูปปนประดิษฐานเจาพอโมกขละ ชาวบานแม

ตาน อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก และอําเภอใกลเคียงให

ความเลื่อมใสมาก บริเวณใกล เคียงมีศาลพระภู มิเล็กๆ 

มากมาย เรียงรายอยู มีเรื่องเชื่อกันวา ศาลเจาพอโมกขละนี้

เปนสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ ผู ท่ีสัญจรไปมาบนเสนทางนี้มักแวะ

นมัสการและจุดประทัดถวายเจาพอโมกขละ  

  ครั้งหนึ่ง เจาพอโมกขละ ขุนพลกูเอกราชนักรบคู

บัลลังกพระเจาตากสินมหาราช บานแมตาน อ.ทาสองยาง จ.

ตาก ไดทําการตอสูกับพมาจนกระท่ังตัวตาย ดวยเหตุนี้เอง 

 ึ ิ ั ั  โ ั้ ึ้

 

 

  

 

 

   



 
30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: เมืองเกาหวยลึก :: 

ท่ีตั้ง :: หมูท่ี 2 ต.แมตาน อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 

ขอมูล ::  

เมืองเกาหวยลึก  เมืองเกาทาสองยาง ตั้งอยูบริเวณหวยลึก หวยธาตุริมฝงแมน้ําเมย

ทางทิศใตของชุมชน    แมตาน สันนิษฐานวาเปนท่ีตั้งของเมืองฉอดเกา จากการ

สํารวจของกรมศิลปากร เม่ือวันท่ี  12 ธันวาคม 2502  พบซากเมืองโบราณอยูในปา

ดานทิศใตบานแมตานริมฝงแมน้ําเมย ภายในเมืองโบราณมีแนวเทินดินมีคูค่ันเปน

กําแพงเมืองโบราณ ทางดานทิศตะวันตก มี 3 ชั้น มีโบสถ วิหาร และเจดีย 10 แหง 

บอน้ําสี่เหลี่ยมกรุอิฐ  ลึกประมาณ 20 เมตร 1 บอ ลานกวางบนยอดดอยมีพระเจดีย

แบบเชียงแสน 1 องค นอกจากนี้ยังพบกอนอิฐสวนมากเปนแบบสุโขทัย มีอิฐแบบ

อยุธยาปนอยูบาง ไมมีปูนสอ รอบโบสถ พบกองอิฐวางประจําอยูทิศท้ัง 8 เหมือนกับ

ท่ีพบท่ีโบราณสถานท่ีบางแหงในอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ใบเสมาพบแผน

เดียวท่ีดอยพระธาตุ พบแผนสัมฤทธิ์มีลวดลายสําหรับประดับองคระฆังแบบเชียง

แสน พบพระพุทธรูปแบบสัมฤทธิ์แบบเชียงแสนหลายองค ภายในบริเวณเมืองเกามี

ศาลเจาพอโมกขละ มีวัดเกาท่ีรางหลายแหง และมีเจดียเกาท่ีสําคัญ คือ พระธาตุ

เมืองเกาหวยลึก ไดบูรณะหลายครั้งเม่ือ ประมาณป พ.ศ.2412 มีชาวกระเหรี่ยงชื่อ 

  ้   
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นํ้าตกแมตอเรเคาะ 

ชื่อแหลงทองเท่ียว : น้ําตกแมตอเรเคาะ 

ท่ีตั้ง  :  หมูท่ี 6 บานขุนหวยแมตาน ตําบลแมตาน อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก เปนน้ําตกขนาด

เล็ก และยังไมคอยมีใครรูจักมากนัก เนื่องจากการเดินทางเขาน้ําตกคอนขางลําบาก ยังไมมีการ

พัฒนาเสนทาง ตองอาศัยการเดินเทา ไมมีการปรับภูมิทัศนบริเวณน้ําตก ซ่ึงยังคงความเปนธรรมชาติ

ไว  เปนอยางมาก  
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ช่ือ - สกุล   :  นายบุญเสริม ชัยโรจนปญญา 

ว.ด.ป. เกิด  :  8 พศจิกายน 2510 

ตําแหนง  :  นายกองคการบริหารสวนตําบลแมตาน 

วาระดํารงตําแหนง  :  19 ตลุาคม 2556 - 18 ตุลาคม 2560 

โทรศัพท  :  08-5731-4087 

ท่ีอยู  :  69/3 ม.8 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 

 

ช่ือ - สกุล   :  นายพิสุทธิ์ ปูซาว 

ว.ด.ป. เกิด  :  14 สิงหาคม 2522 

ตําแหนง  :  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลแมตาน 

วาระดํารงตําแหนง  :  1 ธันวาคม 2556 - 18 ตุลาคม 2560 

โทรศัพท  :  08-1037-3966 

ท่ีอยู  :  72 ม.8 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 

 

ช่ือ - สกุล   :  นายอนุภาพ โกศลฉลาด 

ว.ด.ป. เกิด  :  1 มกราคม 2520 

ตําแหนง  :  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลแมตาน 

วาระดํารงตําแหนง  :  1 ธันวาคม 2556 - 18 ตุลาคม 2560 

โทรศัพท  :  08-9054-4786 

ท่ีอยู  :  166 ม.5 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 

 

ช่ือ - สกุล   :  นายธนพล นันทิสกุล 

ว.ด.ป. เกิด  :  1 มกราคม 2522 

ตําแหนง  :  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล

แมตาน 

วาระดํารงตําแหนง  :  1 ธันวาคม 2556 - 18 ตุลาคม 2560 

โทรศัพท  :  08-1182-7369 

ท่ีอยู  :  206 ม.8 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 
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ช่ือ - สกุล   :  นายชุมพล จันทระ 

ว.ด.ป. เกิด  :  14 มีนาคม 2510 

ตําแหนง  :  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแม

ตาน 

วาระดํารงตําแหนง  :  19 ตุลาคม 2556 – 18 ตุลาคม 2560 

โทรศัพท  :  08-9272-2064 

ท่ีอยู :  435  ม.1 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 

 

ช่ือ - สกุล   :  นายกิตติ พจนพิพากษา 

ว.ด.ป. เกิด  :  1 พฤศจิกายน 2517 

ตําแหนง  :  รองประธานสภาองคการบริหารสวน

ตําบลแมตาน 

วาระดํารงตําแหนง  :  19 ตุลาคม 2556 – 18 ตุลาคม 2560 

โทรศัพท  :  08-6210-0442 

ท่ีอยู :  220 ม.9 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 
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ช่ือ - สกุล   :  จาสิบเอกประเสริฐ อะกะเรือน 

ว.ด.ป. เกิด  :  22 พฤศจิกายน 2510 

ตําแหนง  :  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล

แมตาน 

วาระดํารงตําแหนง  :  26 พฤศจิกายน 2556 – 18 ตุลาคม 

2560 

โทรศัพท  :  089-5636682 

ท่ีอยู :  73/4 ม.2 ต.แมตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก 
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ขอมูลจํานวนเด็กนักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลแมตาน 

ปการศึกษา 2560 

 

ชวงอายุ 
จํานวน 

ชาย หญิง รวม 

3 ป 27 23 50 

4 ป 25 25 50 

5 ป 23 27 50 

รวม 75 75 150 

 

โรงเรียนบานอูหู 

ท่ี ช่ือโรงเรียน 
จํานวนนักเรียน 

รวม 
อนุบาล ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 

1 โรงเรียนบานอูหู 30 17 20 18 11 16 14 10 8 9 19 6 9 13 200 

2 โรงเรียนสาขาหวยปู

แกง 

15 6 4 4 7 3 1 6 - - - - - - 46 

รวม 45 23 24 22 18 19 15 16 8 9 19 6 9 13 246 

 

โรงเรียนบานทุงถ้ํา 

ท่ี ช่ือโรงเรียน 
จํานวนนักเรียน 

รวม 
อนุบาล ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 

1 โรงเรียนบานทุง

ถํ้า 

20 39 29 24 17 29 13 19 17 10 9 11 11 9 257 
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รวมท้ังส้ิน 257 

 

 

 

โรงเรียนบานขุนหวยแมตาน 

ท่ี ช่ือโรงเรียน 
จํานวนนักเรียน 

รวม 
อนุบาล ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 

1 โรงเรียนบานแม

โพ 

33 21 9 10 9 9 7 7 7 8 11 6 5 7 149 

รวมท้ังส้ิน 149 

 

โรงเรียนบานแมโพ 

ท่ี ช่ือโรงเรียน 
จํานวนนักเรียน 

รวม 
อนุบาล ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 

1 โรงเรียนบานแม

โพ 

13 28 11 6 14 3 10 10 - 7 3 5 2 4 118 

รวมท้ังส้ิน 118 

 

2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

งานสวัสดิการกองการเจาหนาท่ีสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน (2557) ได

ทําการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการออกหนังสือรับรอง เพ่ือกูเงินสหกรณออมทรัพย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ผลการประเมินพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ โดยภาพรวม

อยูในระดับมากท่ีสุดรอยละ 92.97 เม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา 

1) ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 93.91 

และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ โดยขอท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

คือ การใหบริการเปนไปอยางสุจริต เท่ียงธรรม ไมเรียกรองผลประโยชนตอบแทน รอยละ 94.80 

รองลงมา คือ การเอาใจใสและเต็มใจใหบริการและการแตงกายสุภาพเรียบรอย รอยละ 94.40 

สวนความพึงพอใจนอยท่ีสุด มีความยิ้มแยมแจมใสในการใหบริการ รอยละ 93.00  

2) ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 

92.03 และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ โดยขอท่ีมีความพึงพอใจ
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มากท่ีสุด คือ ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสมตอภารกิจการใหบริการ รอยละ 

94.200  รองลงมา คือ ไดรับการบริการท่ีมีความสอดคลองตามความตองการของผูรับบริการ 

รอยละ 93.40 สวนความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานสวัสดิการ

และมีเอกสารท่ีเก่ียวของผานเว็บไซตรอยละ 89.40 

ผูตอบแบบสอบถามไดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมตอการใหบริการออกหนังสือรับรองเพ่ือกู

เงินสหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 วา มีการใหบริการดี

มาก ใหคําแนะนําดีชัดเจน สะดวก รวดเร็วเจาหนาท่ีมีความเปนกันเอง 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน 

จากการวิเคราะห โดยการสังเกตและการไดรับเสียงสะทอนของผูขอรับบริการ 

ผูปฏิบัติงาน และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกนถึงรูปแบบ กระบวนการ และข้ันตอนในการ

ใหบริการท่ียังคงมีการใหบริการโดยการติดตอขอรับบริการโดยตรงดวยตนเอง งานสวัสดิการจึง

จะพัฒนาระบบการยื่นคํารองขอหนังสือรับรองออนไลนเพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบาย และเกิดผลดี

ตอองคกร ตอผูปฏิบัติงาน และผูขอรับบริการ ซ่ึงจะมีท้ังการใหบริการยื่นคํารองขอหนังสือกูเงิน

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน และ ออกหนังสือผานสิทธิ์ธนาคารอาคารสงเคราะห

เพ่ือใหผูขอรับบริการสามารถยื่นคํารองไดโดยไมจํากัดสถานท่ี และเวลา หากมีเครือขาย

อินเตอรเน็ต สามารถประหยัดงบประมาณในการจัดทําแบบฟอรม (กระดาษ) ผูขอรับบริการไม

ตองเสียเวลาเดินทางมายื่นเอกสารดวยตนเองและนั่งรอ เพ่ิมความสะดวกในการเดินทางและ

ความเปนสวนตัว สามารถประหยัดเวลาในการปฏิบัติภารกิจของบุคลากร อีกท้ัง การโดยสารดวย

ลิฟทของอาคารสิริคุณากรจะมีการใชลดลง ประหยัดไฟมากข้ึน และผูปฏิบัติงานของงาน

สวัสดิการและงานอ่ืนๆท่ีอยูในบริเวณเดียวกัน มีสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการปฏิบัติงาน

ท่ีดีข้ึน ซ่ึงจะเริ่มใหบริการอยางสมบูรณประมาณเดือนกันยายน 2557 

เสาวรัตน บุษรานนท และ อารดา ลีชุติวัฒน (2557: 57) ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

กรณีศึกษาเทศบาลตําบลนาขยาด อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ผลการวิจัยพบวา ผูรับบริการมี

ความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลนาขยาด อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง             

โดยภาพรวมอยูในระดับพอใจมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการอยูในระดับพอใจมาก 6 ดาน ไดแก ดานเจาหนาท่ีใหบริการ ดานกระบวนการข้ันตอน

การใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานสาธารณสุข ดานสังคม/สวัสดิการ และดาน

การศึกษา และระดับพอใจปานกลาง 1 ดาน คือดานโครงสรางพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค นอกจากนี้

มีขอเสนอแนะใหปรับปรุงระบบน าท้ังปริมาณและคุณภาพ (น้ําดื่ม) สภาพถนน ระบบไฟฟาสอง

สวางขางทางและในครัวเรือน และระบบการดูแลซอมแซมอยางสมํ่าเสมอ 

 ชนะดา วีระพันธ (2555: 55-56) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนตอการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา 
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ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอพาน

ทอง จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 

ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ดานการใหบริการอยางเพียงพอ รองลงมาคือดานการใหบริการอยาง

เสมอภาคและดานการใหบริการอยางกาวหนา โดยในดานการใหบริการอยางเพียงพอ ประชาชนมี

ความพึงพอใจในเรื่องอาคารสถานท่ีใหบริการมีความเหมาะสม ในดานการใหบริการอยางเสมอ

ภาค ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องเจาหนาท่ีบริการดวยความยิ้มแยมแจมใส และในดานการ

ใหบริการอยางกาวหนา ประชาชนมีความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการมีความรับผิดชอบและ

มุงม่ันในการปฏิบัติงาน 

นิวัตน สวัสดิ์แกว, ทัศนีย ประธาน และกฤติกา เลขะกุล (2555: 51-54) ความพึงพอใจ

ของผูรับบริการตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2555 ผลการวิจัย พบวา ผูประกอบการธุรกิจโรงแรม คาปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง 

(ปมน้ํามัน) และจําหนายบุหรี่ และผูใชบริการทาเรือทองเท่ียวปากคลองจิหลาดมีความพึงพอใจ

ตอคุณภาพการใหบริการดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ ดานการใหบริการของ

เจาหนาท่ี ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และภาพรวมอยูในระดับมาก สวนประชาชนท่ีไดรับ

อุบัติภัยและภัยพิบัติในเขตตําบลปกาสัย อําเภอเหนือคลอง ตําบลกระบี่นอย อําเภอเมือง และ

อําเภอเขาพนม มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการชวยเหลือจากองคการบริหารสวน

จังหวัดกระบี่ ในระดับปานกลาง ทุกดานและภาพรวมนอกจากนี้ประชาชนผูรับบริการท่ีมี

สถานภาพแตกตางกันดานเพศ อายุ มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหการชวยเหลือทุกดาน ไม

แตกตางกัน 

 บุญเรือง โพธิ์นิล (2551: 159 - 171)  ไดทําการศึกษาคุณภาพการใหบริการสาธารณะ

ของกองชาง องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  ผลการศึกษา พบวา 1) คุณภาพการใหบริการ

สาธารณะของกองชาง องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม จํานวน 5 ดาน โดยรวม มีคุณภาพ

อยูในระดับดีมาก  รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ งานขุดลอกลําน้ํา ลําหวย ลําเหมืองสาธารณะ

รองลงมาเปน งานปรับเกรดถนน และ งานปรับซอมแซมผิวจราจร ตามลําดับ 2) ความคิดเห็น

ของเจาหนาท่ีท่ีมีตอปจจัยดานตาง ๆ  6 ดาน ไดแก ดานภาวะผูนํา ดานความรู/ความสามารถ 

ดานคาตอบแทน ดานสวัสดิการ ดานขวัญและกําลังใจ ดานอาคาร เครื่องมือ อุปกรณ และ

เครื่องใชท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน โดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับดีปานกลาง โดยมีปจจัย

ท่ีมีความคิดเห็นอยูในระดับดีมาก 2 ดาน ไดแก ดานเครื่องมือ อุปกรณ เครื่องใช และดานสภาวะ

ผูนํา 3) จากการสัมภาษณ กํานัน ผูใหญบาน และประชาชนท่ัวไปท่ีเก่ียวของกับการใหบริการ

สาธารณะกองชาง พบวา ปญหาอุปสรรค มี 4 กลุม ไดแก ดานความสะดวกสบายในการ

ติดตอสื่อสารควรเพ่ิมชองทางในการขอใชบริการผานอินเทอรเน็ตได ดานความปลอดภัยของ

ประชาชนในระหวางการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีควรมีปายเตือนภัยขณะเครื่องจักรทํางาน และ
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ควรมีสถานท่ีจัดเก็บวัสดุกอสรางในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานดวย ดานการติดตอสื่อสารของเจาหนาท่ีกับ

ประชาชนท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีควรมีแผนดําเนินงานเพ่ือใหชุมชนไดรับทราบกอนปฏิบัติงานและ

กองชางยังขาดการประชาสัมพันธการดําเนินงานของหนวยงานใหชุมชนไดรับทราบกอน

ปฏิบัติงานและกองชางยังขาดการประชาสัมพันธการดําเนินงานของหนวยงานใหชุมชนไดรับ

ทราบ ดานเครื่องมืออุปกรณเครื่องใชควรจัดซ้ือทดแทนในสวนท่ีมีการชํารุดเสียหายบอย ในสวน

ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา ผูใหขอมูลเห็นวา ควรมีการพัฒนาการดานบุคลากรและเครื่องมือ 

อุปกรณ เครื่องใช อยางตอเนื่อง เพ่ือใหการบริการของกองชางมีคุณภาพมากยิ่งข้ึนตอไป 

 จากงานวิจัยท่ีเก่ียวของขางตน พบวา ในการศึกษาคุณภาพการบริการของสํานักงาน

บริหารสวนทองถ่ินทําการ ไมวาจะเปนการใหบริการในภาพรวมหรืองานบริการเฉพาะดานท่ี

ตางกันไปตามภารกิจ ของสํานักงาน เชน งานบริการสาธารณะของกองชาง เปนตน ในกรณี

มุมมองเรื่องคุณภาพบริการจากมุมมองผูรับบริการนั้น มองในมิติ ความถูกตองชัดเจนของงาน

ตามเปาหมายตามแผน  ความรวดเร็วในการใหบริการ ความโปรงใสในการทํางานโดยเปดโอกาส

ใหผูรับบริการเขามามีสวนรวมในงานบริการ เชนตั้งแตข้ันทําแผน เพ่ือใหงานเปนไปตามความ

ตองการท่ีแทจริงของผูรับบริการ ความสะดวกสบายในการติดตอขอรับบริการ ในสวนท่ีเปน

มุมมองของผูใหบริการนั้น มีมุมมองท่ีตองการใหจัดสรรวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพตอการดําเนินงาน

อยางเพียงพอ ตองการใหหนวยงานจัดพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ  มีแผนการดําเนินงานท่ีเปน

ข้ันตอนและแจงใหผูรับบริการรับทราบอยางชัดเจนทุกข้ันตอน  ดังนั้นจะเห็นไดวา การประเมิน

คุณภาพงานบริการ สอดคลองกับมุมมองการประเมินคุณภาพการบริการตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และ

วิธีการขอกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป

สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล (2558) จํานวน 4 

ดาน และสอดคลองกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืน

เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2557 

  

2.6 กรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพการบริการ รวมถึงการศึกษาบทบาทของ

องคการบริหารสวนตําบลท่ีมีตอประชาชน ผูวิจัยไดประยุกตใชแนวทางตามหลักเกณฑ เง่ือนไข 

และวิธีการขอกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล

ประจําปสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล ได

กําหนดกรอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด ประจําป

งบประมาณ 2562  มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ โดยทําการประเมินผล 4 ดาน ไดแก 

1)  ดานกระบวนการใหบริการ/ ข้ันตอนการใหบริการ 2) ดานชองทางการใหบริการ 3) ดาน
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เจาหนาท่ีผูใหบริการ และ            4) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยมีกรอบแนวคิดใน

การศึกษาครั้งนี้ ดังภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรตน 

(Independent Variables) 

 
ตัวแปรตาม 

(Dependent Variables) 

ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอ

การบริการขององคการบริหารสวน

ตําบลแมตาน 

1)  ความพึงพอใจดานกระบวนการ 

ข้ันตอนการใหบริการ 

2) ความพึงพอใจดานชองทางการ

ใหบริการ   

3) ความ พึ งพ อ ใจด าน เจ าห น า ท่ี       

ผูใหบริการ 

 ึ ใ  ิ่ ํ

 

งานบริการ 

1) งานดานรายไดหรือภาษี การจัดเก็บภาษี

โรงเรือนและภาษีปาย  

2) งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

โครงการใสใจ หวงใยในการสงเสริมสุขภาพและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  

3) งานดานสาธารณสุข โครงการรณรงคปองกัน

และควบคุมไขเลือดออก ประจําป 2562 

   

ปจจัยสวนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- การศึกษา 

 ี  
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บทที่ 3 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการขององคการบริหารสวนตําบล            

แมตาน อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ครั้งนี้ คณะผูวิจัยวิทยาลัยนอรทเทิรน ใชรูปแบบวิจัยเชิง

สํารวจ (Survey Research) คณะผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนตางๆ ดังนี้ 

  3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

  3.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

  3.4 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร (Population) ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ ประชาชนท่ีอาศัย

อยูในตําบลแมตาน อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก รวมท้ังหมด 10 หมูบาน ในเขตปกครองของ

องคการบริหารตําบล แมตาน ประกอบดวย หมูท่ี 1 บานใหม หมูท่ี 2 บานลํารอง หมูท่ี 3 บาน

ขุนหวยแมขะโหมะ หมูท่ี 4 บานแบรอทะ   หมูท่ี 5 บานหวยปูแกง หมูท่ี 6 บานขุนหวยแมตาน 

หมูท่ี 7 บานแมโพ หมูท่ี 8 บานแกละมือโจะ หมูท่ี 9 บานทุงถํ้า และหมูท่ี 10 บานทุงนาสูง ท่ี

ไดรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลในแตละงานบริการ 

 

 

ตารางท่ี 3.1 แสดงขอมูลจํานวนประชากรในเขตปกครองขององคการบริหารสวนตําบลแม

ตาน 

 

หมูท่ี 
พ้ืนท่ี 

ตร.กม. 

จํานวนประชากร จํานวน 

ครัวเรือน 
กลุมบาน 

ชาย หญิง รวม 

หมูท่ี  1 บานใหม 19.37 548 470 1,018 392 บานใหม 

หมูท่ี  2 บานลํารอง 23.42 78 774 152 123 บานลํารอง 

หมูท่ี  3 บานขุนหวย 

          แมขะโหมะ 

25.34 617 545 1,162 375 บานแมตอคี, บานเลอ

ผะโด, บานตะพิโจ,  

บานมะโอโกร 
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หมูท่ี  4 บานแบรอทะ 30.01 633  609 1,242 341 บานตะโปะปู,  บานปอ

หยาลู, บานตะโขะบี๊, 

บานตะบรึโหย 

หมูท่ี  5 บานหวย 

          ปูแกง 

27.88 401 410 811 361 บานหวยปูแกงใน,    

บานหวยปูแกงนอก,  

บานแมขมุนอย 

หมูท่ี  6 บานขุนหวย 

           แมตาน 

16.04 539 476 1,015 448 บานขุนหวยแมตาน

เหนือ, บานขุนหวยแม

ตานใต 

หมูท่ี  7 บานแมโพ 29.26 530 501 1,031 437 บานแมโพ, บานหวย

แมงบง 

หมูท่ี  8 บานแกละ 

          มือโจะ 

36.40 754 687 1,441 466 บานแกละบือโจะ,   

บานอูหู 

หมูท่ี  9 บานทุงถ้ํา 18.74 707 701 1,408 343 บานทุงถํ้า 

หมูท่ี  10 บานทุงนา 

            สูง 

14.03 553 493 1,046 320 บานเลอเปอปาคี  

(วะแหมะคี),  

บานโคะผาโด, บานพะ

บอเรโคะ, พะละดี, 

กะแนเรทะ 

รวม 237.74 5,360 4,966 10,326 3,606 25 กลุมบาน 

ขอมูลประชากรจากสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 

(หมายเหต ุ: พ้ืนท่ีหมูท่ี 1, หมูท่ี 2 บางสวนอยูในเขตเทศบาลตําบลแมตาน) 

 

ตารางท่ี 3.2 แสดงจํานวนกลุมตัวอยางท่ีใชในการประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมี

ตอองคการ 

               บริหารสวนตําบลแมตาน 

  

งานบริการ จํานวน

ผูรับบริการ 

(ครัวเรือน) 

จํานวนกลุม

ตัวอยาง 

1. งานดานรายไดหรือภาษี การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและภาษีปาย 3,606 351 
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2. งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมโครงการใสใจ หวงใย 

ในการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคน

พิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

3,606 351 

3. งานดานสาธารณสุข โครงการรณรงคปองกันและควบคุม

ไขเลือดออก ประจําป 2562 

3,606 351 

4. งานดานอ่ืนๆ การรับเรื่องราวรองทุกข 3,606 351 

กลุมตัวอยางรวมท้ังหมด 1,404 
 

กลุมตัวอยางอางอิงจากการเปดตาราง Krejcie & Morgan ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95%  

 

 

 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามท่ีคณะผูวิจัยสรางข้ึนครอบคลุมประเด็น

การศึกษา  ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผู

ใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก  

ข้ันตอนในการสรางแบบสอบถาม แบบสอบถามแตละชุดมีรายละเอียดการสราง ดังนี้ 

 1. ศึกษา คนควา เอกสาร บทความ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ

ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการบริการขององคการบริหารสวนทองถ่ิน 

 2. กําหนดประเด็นในการศึกษาตอการบริการขององคการบริหารสวนตําบลแม

ตาน     ของผูรับบริการและกําหนดตัวแปรท่ีจะวัดในแตละประเด็นดังนี้ 

- ลักษณะท่ัวไปของผูรับบริการจากบริการขององคการบริหารสวนตําบล                      

แมตาน 

- ความพึงพอใจตอการบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน  

- ความคิดเห็นท่ีมีตอ ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตอการบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลแมตาน  

3. นําประเด็นท่ีกําหนดไวท้ังหมดสรางแบบสอบถามเพ่ือศึกษาความพึงพอใจ

ของผูรับบริการตอการบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน  

  4. ลักษณะของแบบสอบถาม แบบสอบถามแตละชุดมีลักษณะ/รายละเอียด

เพ่ือใชในการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการแตละงานบริการ แบงออกเปน 3 สวน มี

รายละเอียดดังนี้ 
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  ชุดท่ี 1 งานดานรายไดหรือภาษี การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและภาษีปาย แบง

ออกเปน      3 สวน ประกอบดวย 

สวนท่ี 1 แบบสํารวจขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบเลอืกตอบ (Check List) จํานวน 4 ขอ  

สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอองคการ

บริหารสวนตําบลแมตาน ในงานดานรายไดหรือภาษี การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและภาษีปาย 

ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ โดย

แยกเปนประเด็นการประเมินออกเปน 4 ดานไดแก 

 1. ดานกระบวนการใหบริการ ข้ันตอนการใหบริการ  

 2. ดานชองทางการใหบริการ 

 3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

 4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

 สวนท่ี 3 แบบสอบถาม ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ ของผูรับบริการท่ีมี

ตอการบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน ในงานดานรายไดหรือภาษี การจัดเก็บภาษี

โรงเรือนและภาษีปาย ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบปลายเปด 

 

 

ชุดท่ี 2 งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โครงการใสใจ หวงใยในการ

สงเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แบงออกเปน 3 สวน ประกอบดวย   

สวนท่ี 1 แบบสํารวจขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบเลอืกตอบ (Check List) จํานวน 4 ขอ 

สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอองคการ

บริหารสวนตําบลแมตาน ในงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โครงการใสใจ หวงใย ใน

การสงเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ 

โดยแยกเปนประเด็นการประเมินออกเปน 4 ดานไดแก  

 1. ดานกระบวนการใหบริการ ข้ันตอนการใหบริการ  

 2. ดานชองทางการใหบริการ 

 3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

 4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
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สวนท่ี 3 แบบสอบถาม ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ ของผูรับบริการท่ีมี

ตอการบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน ในงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

โครงการใสใจ หวงใย ในการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบปลายเปด  

 

ชุดท่ี 3 งานดานสาธารณสุข โครงการรณรงคปองกันและควบคุมไขเลือดออก 

ประจําป 2562 แบงออกเปน 3 สวน ประกอบดวย   

สวนท่ี 1 แบบสํารวจขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบเลอืกตอบ (Check List) จํานวน 4 ขอ 

สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอองคการ

บริหารสวนตําบลแมตาน ในงานดานสาธารณสุข โครงการรณรงคปองกันและควบคุม

ไขเลือดออก ประจําป 2562ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 

ระดับ จํานวน 20 ขอ โดยแยกเปนประเด็นการประเมินออกเปน 4 ดานไดแก  

 1. ดานกระบวนการใหบริการ ข้ันตอนการใหบริการ  

 2. ดานชองทางการใหบริการ 

 3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

 4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

สวนท่ี 3 แบบสอบถาม ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ ของผูรับบริการท่ีมี

ตอการบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน ในงานดานสาธารณสุข โครงการรณรงค

ปองกันและควบคุมไขเลือดออก ประจําป 2562 ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบปลายเปด  

 

 

ชุด ท่ี  4  งานดาน อ่ืนๆ การรับ เรื่องราวรองทุกข  แบ งออกเปน  3 สวน 

ประกอบดวย   

สวนท่ี 1 แบบสํารวจขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบเลอืกตอบ (Check List) จํานวน 4 ขอ 

สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอองคการ

บริหารสวนตําบลแมตาน ในงานดานอ่ืนๆ การรับเรื่องราวรองทุกข ลักษณะแบบสอบถามเปนมา

ตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ โดยแยกเปนประเด็นการประเมิน

ออกเปน 4 ดานไดแก  

 1. ดานกระบวนการใหบรกิาร ข้ันตอนการใหบริการ  

 2. ดานชองทางการใหบริการ 
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 3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

 4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

สวนท่ี 3 แบบสอบถาม ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ ของผูรับบริการท่ีมี

ตอการบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน ในงานดานอ่ืนๆ การรับเรื่องราวรองทุกข 

ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบปลายเปด  

 

3.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 คณะผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการขอความรวมมือจากประชาชนท่ีมารับ

บริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ในการตอบ

แบบสอบถาม  ซ่ึงกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามนี้สุมจากประชาชนท่ีมารับบริการ 4 งาน

บริการ  ขององคการบริหารสวนตําบลแมตานจากแตละงานบริการ โดยใชเทคนิคการสุมโดย

บังเอิญ (Accidental Random Sampling) เพ่ือใหไดจํานวนกลุมตัวอยางตามท่ีกําหนดไวในแต

ละงานบริการ แลวดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในชวงเดือนตุลาคม   พ.ศ. 2561 ถึง เดือน

กันยายน พ.ศ. 2562 

 

3.4 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

 การวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้ประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือคํานวณหาคาสถิติ 

ดังนี้ 

1.  ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จากสวนท่ี 1 ทําการวิเคราะหโดยการ

แจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ 

2.  ขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจตอการบริการขององคการบริหารสวนตําบลแม

ตาน          ท้ัง 6 งานบริการ จากสวนท่ี 2 ทําการวิเคราะหการหาคาเฉลี่ย (Mean: X ) และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

3.  ขอมูลความคิดเห็นปลายเปดจากสวนท่ี 3 ทําการวิเคราะหเนื้อหา (Content 

Analysis) เพ่ือวิเคราะห ความเหมือน ความตาง และสังเคราะห เพ่ือสรุปผลการศึกษา 

 

เกณฑในการแปลความหมายของคาเฉล่ียคะแนนระดับความพึงพอใจ   

 เกณฑ ในการแปลความหมายของคาเฉลี่ ยคะแนน จากการวิ เคราะหคาเฉลี่ ย 

แบบสอบถามวัดความพึงพอใจตอการบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตานจากสวนท่ี 2 

คณะผูวิจัยไดแปลผลระดับความพึงพอใจตามแนวทางของ Best (1981) ท่ีใชหลักการกระจาย

แบบโคงปกติในการแบงมนุษย โดยสวนของบุคคลท่ีอยูในกลุมสูงสุดและต่ําสุดมักจะเปนสวนนอย

ในสังคมและในสวนตรงกลางจะมีจํานวนใกลเคียงกัน โดยใชคาเฉลี่ยของผลคะแนน ( X ) เปน
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ตัวชี้วัดโดยกําหนดน้ําหนักคะแนนในการแบงชวงเปน 5 ระดับ โดยกําหนดชวงการวัด ดังนี้ชวงได

ดังนี้ 

 คาคะแนนเฉลี่ย  4.50 – 5.00  หมายถึง  ความพึงพอใจอยูในระดับ มากท่ีสุด 

 คาคะแนนเฉลี่ย  3.50 – 4.49  หมายถึง  ความพึงพอใจอยูในระดับ มาก 

 คาคะแนนเฉลี่ย  2.50 – 3.49  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู ในระดับ ปาน

กลาง 

 คาคะแนนเฉลี่ย  1.50 – 2.49  หมายถึง  ความพึงพอใจอยูในระดับ นอย 

 คาคะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.49  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู ในระดับ นอย

ท่ีสุด 

หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการขอกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมี

ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการ

บริหารสวนตําบล  มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ ซ่ึงกําหนดคะแนนเต็ม 10 โดยจัดรอย

ละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ไวดังนี้ 

           ระดับความพึงพอใจมากกวารอยละ  95 ข้ึนไป  ไดคะแนน 10 คะแนน 

           ระดับความพึงพอใจไมเกินรอยละ   95    ไดคะแนน 9 คะแนน 

           ระดับความพึงพอใจไมเกินรอยละ   90   ไดคะแนน 8 คะแนน 

           ระดับความพึงพอใจไมเกินรอยละ   85    ไดคะแนน 7 คะแนน 

           ระดับความพึงพอใจไมเกินรอยละ   80   ไดคะแนน 6 คะแนน 

           ระดับความพึงพอใจไมเกินรอยละ   75    ไดคะแนน 5 คะแนน 

           ระดับความพึงพอใจไมเกินรอยละ   70   ไดคะแนน 4 คะแนน 

           ระดับความพึงพอใจไมเกินรอยละ   65    ไดคะแนน 3 คะแนน 

           ระดับความพึงพอใจไมเกินรอยละ   60  ไดคะแนน 2 คะแนน 

           ระดับความพึงพอใจไมเกินรอยละ   55   ไดคะแนน 1 คะแนน 

           ระดับความพึงพอใจนอยกวารอยละ  50   ไดคะแนน 0 คะแนน 
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บทที่ 4 

 

ผลการวิเคราะห 

 

การศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน อําเภอ         

ทาสองยาง จังหวัดตาก ครั้งนี้ คณะผูวิจัยวิทยาลัยนอรทเทิรน ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล และ

เสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน 5 สวน ซ่ึงเปนการสรุปผลการศึกษาความพึงพอใจในภาพรวมตอ

งานบริการ             ท้ัง 4 งานบริการ เปนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ไดแก 1) งานดาน

รายไดหรือภาษี การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและภาษีปาย 2) งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

สังคมโครงการใสใจ หวงใยในการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562         3) งานดานสาธารณสุข โครงการรณรงคปองกันและ

ควบคุมไขเลือดออก ประจําป 2562  และ          4) งานดานอ่ืนๆ การรับเรื่องราวรองทุกข แต

ละสวนงานบริการแบงนําเสนอออกเปน 3 สวนยอย ตามลําดับดังนี้ 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

2. ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการขององคการบริหารสวน

ตําบล     แมตาน 

3. ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ ของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลแมตาน 

 

สัญลักษณท่ีใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้มีการใชสัญลักษณทางสถิติประกอบการ

นําเสนอ เพ่ือใหเขาใจในสัญลักษณท่ีใชนําเสนอไดตรงกัน ผูวิจัยจึงขอกลาวถึงความหมายของ

สัญลักษณตางๆ ดังนี้ 

  X  หมายถึง คาเฉลี่ย 

  S.D. หมายถึง สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจตองานบริการขององคการบริหารสวนตําบลแม

ตาน        ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการในภาพรวมท้ัง 4 ดาน ของ

งานบริการ        ท้ัง 4 งานบริการ มีดังนี้ 

 



49 

 

 

 

 
 

ตารางท่ี 4.1 สรุปความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน 
 

งานบริการ คาเฉล่ียความ 

พึงพอใจ 

รอยละความ

พึงพอใจ 

ระดับ 

คะแนน 

1. งานดานรายไดหรือภาษี การจัดเก็บภาษีโรงเรือน

และภาษีปาย 
4.63 92.49 9 

2. งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมโครงการ

ใส ใจ หวงใย ในการสงเสริมสุขภาพและพัฒนา

คุณ ภ าพ ชี วิ ต ผู สู งอ ายุ และคน พิการ  ป ระจํ าป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

4.64 92.69 9 

3.  งานดานสาธารณสุข โครงการรณรงคปองกันและ

ควบคุมไขเลือดออก ประจําป 2562 
4.65 93.05 9 

4.  งานดานอ่ืนๆ การรับเรื่องราวรองทุกข 4.57 92.05  

เฉล่ีย 4.62 92.57 9 

 

จากตารางท่ี 4.1 พบวา ระดับความพึงพอใจในการรับบริการขององคการบริหารสวนตําบล        

แมตาน  โดยรวมเม่ือเทียบกับเกณฑการประเมินรอยละของความพึงพอใจเทากับ รอยละ 92.57               

คิดเปนระดับคะแนนเทากับ 9 
 

สวนท่ี 2  ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลแมตาน ในงานดานรายไดหรือภาษี การจัดเก็บภาษี

โรงเรือนและภาษีปาย 
 

สวนท่ี 2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางท่ี 4.2 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม   

 

ขอมูลท่ัวไป 
จํานวน 

(351 คน) 
รอยละ 



50 

 

เพศ 

     ชาย 

     หญิง 

 

181 

170 

 

51.57 

48.43 

อายุ 

     ต่ํากวา 20 ป           

     20-29 ป 

     30-39 ป 

     40-49 ป 

     50 ป ข้ึนไป 

 

- 

58 

86 

110 

97 

 

- 

16.52 

24.50 

31.34 

27.64 

ระดับการศึกษา 

     ประถมศึกษา 

     มัธยมศึกษาตอนตน 

     มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

     อนุปริญญา/ปวส. 

     ปริญญาตรี 

     อ่ืนๆ 

 

45 

58 

98 

82 

68 

- 

 

12.82 

16.52 

27.92 

23.36 

19.37 

- 

อาชีพ 

     รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ/ขาราชการบํานาญ 

     รับจาง 

     คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 

     เกษตรกร 

     อ่ืนๆ  

 

68 

106 

62 

115 

- 

 

19.37 

30.20 

17.66 

32.76 

- 

รวม 351 100 

 

จากตารางท่ี  4.2 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 51.57 มีอายุ 40-49 

ป รอยละ 31.34 ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. รอยละ 27.92 และประกอบ

อาชีพ เกษตรกร รอยละ 32.76 

  

สวนท่ี 2.2  ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการขององคการ

บริหาร 

    สวนตําบลแมตาน ในงานดานรายไดหรือภาษี การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและภาษี

ปาย 
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ตารางท่ี 4.3  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจ         

ของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน ในงาน

ดานรายไดหรือภาษี การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและภาษีปาย ในภาพรวม 

ประเด็น X  S.D. 
ระดับความ

พึงพอใจ 

รอยละความ

พึงพอใจ 

คะแนน 

ท่ีได 

1. ดานกระบวนการ/ ข้ันตอนการ

ใหบริการ 
4.62 .43 มากท่ีสุด 92.30 9 

2. ดานชองทางการใหบริการ 4.65 .39 มากท่ีสุด 93.00 9 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.61 .43 มากท่ีสุด 92.28 9 

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.62 .43 มากท่ีสุด 92.36 9 

รวม 4.63 .42 มากท่ีสุด 92.49 9 

 

 

จากตารางท่ี 4.3 พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการบริการขององคการบริหาร

สวนตําบลแมตาน ในงานดานรายไดหรือภาษี การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและภาษีปาย โดยรวมอยู

ในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย=4.63, S.D=.42) รอยละความพึงพอใจ 92.49 และมีคาคะแนนอยูใน

ระดับ 9 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุดทุกดาน อันดับแรก 

คือ ดานชองทางการใหบริการ (คาเฉลี่ย=4.65, S.D.=.39) รองลงมาคือ ดานสิ่งอํานวยความ

สะดวก (คาเฉลี่ย=4.62, S.D.=.43) และดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ (คาเฉลี่ย=4.62, 

S.D.=.43) ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.4     แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจ

ของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน ใน

งานดานรายไดหรือภาษี  การจัดเก็บภาษี โรงเรือนและภาษีป าย ดาน

กระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 

 

ประเด็น X  S.D. 
ระดับความ

พึงพอใจ 
รอยละ 

คะแนน

ท่ีได 

1. ข้ันตอนการใหบริการมีระบบ ไม

ยุงยากซับซอน มีความชัดเจน   
4.59 .33 มากท่ีสุด 91.80 9 

2. ข้ันตอนการใหบริการแตละข้ัน มี 4.69 .47 มากท่ีสุด 93.80 9 
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ความสะดวก รวดเร็ว 

3. มีผังลําดับข้ันตอนและระยะเวลาการ

ใหบริการอยางชัดเจน 
4.49 .49 มากท่ีสุด 89.80 9 

4. การใหบริการมีความครบถวนถูกตอง 4.65 .49 มากท่ีสุด 93.00 9 

5. ข้ันตอนการใหบริการมีความยืดหยุน

สามารถปรับใหเหมาะสมกับ 

สถานการณได 

4.67 .43 มากท่ีสุด 93.40 9 

รวม 4.62 .23 มากท่ีสุด 92.40 9 

  

 จากตารางท่ี 4.4 พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลแมตาน ในงานดานรายไดหรือภาษี การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและภาษีปาย ดาน

กระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย=4.62, S.D.=.23) รอย

ละความพึงพอใจ 92.40 และมีคาคะแนนอยูในระดับ 9 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีความพึง

พอใจอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ อันดับแรก คือ ข้ันตอนการใหบริการแตละข้ันมีความสะดวก 

รวดเร็ว (คาเฉลี่ย=4.69, S.D.=.47) รองลงมาคือข้ันตอนการใหบริการมีความยืดหยุนสามารถ

ปรับใหเหมาะสมกับสถานการณได (คาเฉลี่ย=4.67, S.D.=.43) และการใหบริการมีความครบถวน

ถูกตอง (คาเฉลี่ย=4.65, S.D.=.49) ตามลําดับ 

 

 

 

ตารางท่ี 4.5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจของ

ผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน ในงานดาน

รายไดหรือภาษี การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและภาษีปาย ดานชองทางในการ

ใหบริการ 

 

ประเด็น X  S.D. 
ระดับความ 

พึงพอใจ 
รอยละ 

คะแนน

ท่ีได 

1. มีชองทางการใหบริการท่ีชัดเจน 4.57 .48 มากท่ีสุด 91.40 9 

2. มีชองทางการใหบริการท่ี

เหมาะสม 
4.69 .35 มากท่ีสุด 93.80 9 

3. มีชองทางการใหบริการท่ี

หลากหลาย 
4.68 .36 มากท่ีสุด 93.60 9 
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4. ความเพียงพอตอชองทางการ

ใหบริการ 
4.65 .39 มากท่ีสุด 93.00 9 

5. ชองทางการใหบริการมีความ

สะดวกรวดเร็ว 
4.66 .38 มากท่ีสุด 93.20 9 

รวม 4.65 .39 มากท่ีสุด 93.00 9 

 

จากตารางท่ี 4.5 พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหาร         

สวนตําบลแมตาน ในงานดานรายไดหรือภาษี การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและภาษีปาย ดานชองทาง

การใหบริการ โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย=4.65, S.D.=.39) รอยละความพึงพอใจ 

93.00 และมีคาคะแนนอยูในระดับ 9 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับ

มากท่ีสุดทุกขอ อันดับแรก คือ มีชองทางการใหบริการท่ีเหมาะสม (คาเฉลี่ย=4.69, S.D.=.35) 

รองลงมาคือ มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย (คาเฉลี่ย=4.68, S.D.=.36) และ ชองทางการ

ใหบริการมีความสะดวกรวดเร็ว (คาเฉลี่ย=4.66, S.D.=.38) ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจของ

ผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน ในงานดาน

รายไดหรือภาษี การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและภาษีปาย ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

 

ประเด็น X  S.D. 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

รอยละ 
คะแนน 

ท่ีได 

1. เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพ 4.72 .31 มากท่ีสุด 94.40 9 

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเต็มใจ 4.68 .36 มากท่ีสุด 93.60 9 
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รวดเร็ว  และเอาใจใส 

3. สามารถแกไขปญหา/อุปสรรคท่ี

เกิดข้ึนอยางเหมาะสม 
4.55 .50 มากท่ีสุด 91.00 9 

4. เจาหนาท่ีมีความรูความสามารถใน

การใหบริการ เชน การตอบคําถาม 

ชี้แจงขอสงสัย แนะนํา ฯลฯ 

4.61 .44 มากท่ีสุด 92.20 9 

5. เจาหนาท่ีใหบริการอยางเสมอภาค          

เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ  
4.51 .55 มากท่ีสุด 90.20 9 

รวม 4.61 .43 มากท่ีสุด 92.28 9 

 

จากตารางท่ี 4.6 พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหาร             

สวนตําบลแมตาน ในงานดานรายไดหรือภาษี การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและภาษีปาย ดาน

เจาหนาท่ีผูใหบริการ โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย=4.61, S.D.=.43) รอยละความพึง

พอใจ 92.28 และมีคาคะแนนอยูในระดับ 9 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมากท่ีสุดทุกขอ อันดับแรก คือ เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพ (คาเฉลี่ย=4.72, S.D.=.31) รองลงมา 

คือ เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส (คาเฉลี่ย=4.68 , S.D.=.36) และ 

เจาหนาท่ีมีความรูความสามารถในการใหบริการ เชน การตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัย แนะนํา 

ฯลฯ (คาเฉลี่ย=4.61, S.D.=.44) ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.7  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจ

ของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน ใน
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งานดานรายไดหรือภาษี การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและภาษีปาย ดานส่ิงอํานวย

ความสะดวก 

 

ประเด็น X  S.D. 
ระดับความ

พึงพอใจ 
รอยละ 

คะแนน 

ท่ีได 

1. สถานท่ีใหบริการมีความ

เหมาะสม 
4.72 .31 มากท่ีสุด 94.40 9 

2. อาคารสถานท่ีมีความสะอาด 

ปลอดภัย และสวยงาม 
4.68 .36 มากท่ีสุด 93.60 9 

3. จํานวนท่ีนั่งรอรับบริการ

สําหรับประชาชน ผูติดตอราชการ 
4.55 .50 มากท่ีสุด 91.00 9 

4. มีเอกสาร/แผนพับ/ปาย

ประกาศ/บอรดแจงขอมูลชัดเจน 
4.63 .41 มากท่ีสุด 92.60 9 

5. ความเพียงพอของสถานท่ีจอด

รถ และหองน้ํา  
4.51 .55 มากท่ีสุด 90.20 9 

รวม 4.62 .43 มากท่ีสุด 92.36 9 

 

จากตารางท่ี 4.7 พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหาร

สวนตําบลแมตาน ในงานดานรายไดหรือภาษี การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและภาษีปาย ดานสิ่ง

อํานวยความสะดวก โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย=4.62, S.D.=.43) รอยละความพึง

พอใจ 92.36 และมีคาคะแนนอยูในระดับ 9 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมากท่ีสุดทุกขอ อันดับแรก คือ สถานท่ีใหบริการมีความเหมาะสม (คาเฉลี่ย=4.72, 

S.D.=.31) รองลงมาคือ อาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย และสวยงาม (คาเฉลี่ย=4.68, 

S.D.=.36) และ มีเอกสาร/แผนพับ/ปายประกาศ/บอรดแจงขอมูลชัดเจน (คาเฉลี่ย=4.63, 

S.D.=.41) ตามลําดับ 

 

ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของผูรับบริการของการใหบริการขององคการ

บริหาร           สวนตําบลแมตาน ในงานดานรายไดหรือภาษี การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ

ภาษีปาย 

 

 -ไมมี 
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สวนท่ี 3 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลแมตาน ในงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โครงการใส

ใจ หวงใยในการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ 

ประจําปงบประมาณ        พ.ศ. 2562 

 

สวนท่ี 3.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางท่ี 4.8   ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลท่ัวไป 
จํานวน 

(351 คน) 
รอยละ 

เพศ 

     ชาย 

     หญิง 

 

145 

206 

 

41.31 

58.69 

อายุ 

     60-69 ป 

     70-79 ป 

     80-89 ป 

     90 ป ข้ึนไป 

 

210 

85 

47 

9 

 

59.83 

24.22 

13.39 

2.56 

ระดับการศึกษา 

     ประถมศึกษา 

     มัธยมศึกษาตอนตน 

     มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

     อนุปริญญา/ปวส. 

     ปริญญาตรี 

     อ่ืนๆ 

 

94 

62 

83 

64 

48 

- 

 

26.78 

17.66 

23.65 

18.23 

13.68 

- 
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อาชีพ 

     รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ/ขาราชการบํานาญ 

     รับจาง 

     คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 

     เกษตรกร 

     อ่ืนๆ  

 

53 

70 

98 

130 

- 

 

15.10 

19.94 

27.92 

37.04 

- 

รวม 351 100 

 

จากตารางท่ี 4.8 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 58.69 อายุ 60-69 

ป  รอยละ 59.83 มีระดับการศึกษาประถมศึกษา รอยละ 26.78 และสวนใหญประกอบอาชีพ

เกษตรกร รอยละ 37.04 

 

 สวนท่ี 3.2  ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการขององคการบริหารสวนตําบล              

แมตาน ในงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โครงการใสใจ หวงใย ในการ

สงเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ ประจําปงบประมาณ   

พ.ศ. 2562 

 

ตารางท่ี 4.9  แสดงคาเฉลี่ย รอยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอ               

การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน ในงานดานพัฒนาชุมชนและ

สวัสดิการสังคม โครงการใสใจ หวงใย ในการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุและคนพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวม  

 

ประเด็น X  S.D. 
ระดับความ

พึงพอใจ 

รอยละความ

พึงพอใจ 

คะแนน 

ท่ีได 

1. ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการ

ใหบริการ 

4.64 .41 มากท่ีสุด 92.72 9 

2. ดานชองทางการใหบริการ 4.62 .42 มากท่ีสุด 92.44 9 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.63 .42 มากท่ีสุด 92.56 9 

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.65 .39 มากท่ีสุด 93.04 9 

รวม 4.64 .41 มากท่ีสุด 92.69 9 
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จากตารางท่ี 4.9 พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหาร

สวนตําบลแมตาน ในงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โครงการใสใจ หวงใย ในการสงเสริม

สุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวม

อยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย=4.64, S.D.=.41) รอยละความพึงพอใจ 92.69 และมีคาคะแนนอยูใน

ระดับ 9 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุดทุกดาน อันดับแรก คือ 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก (คาเฉลี่ย=4.65, S.D.=.39) รองลงมาคือ ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการ

ใหบริการ (คาเฉลี่ย=4.64, S.D.=.41) และดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ (คาเฉลี่ย=4.63, S.D.=.42) 

ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.10 แสดงคาเฉลี่ย รอยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน ในงานดานพัฒนาชุมชนและ

สวัสดิการสังคม โครงการใสใจ หวงใย ในการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดานกระบวนการ/

ข้ันตอนการใหบริการ  

 

ประเด็น X  S.D. 
ระดับความ 

พึงพอใจ 
รอยละ 

คะแนน 

ท่ีได 

1. ข้ันตอนการใหบริการมีระบบ  ไม

ยุงยาก ไมซับซอน  ชัดเจนด ี

4.61 .44 มากท่ีสุด 92.20 9 

2. ข้ันตอนการใหบริการแตละข้ันตอนมี

ความสะดวก รวดเร็ว 

4.62 .42 มากท่ีสุด 92.40 9 

3. มีผังลําดับข้ันตอนและระยะเวลาการ

ใหบริการอยางชัดเจน 

4.63 .41 มากท่ีสุด 92.60 9 

4. การใหบริการมีความครบถวนถูกตอง 4.65 .39 มากท่ีสุด 93.00 9 

5. ข้ันตอนการใหบริการมีความยืดหยุน

สามารถปรับใหเหมาะสมกับ 

สถานการณได 

 

4.67 

 

.37 

 

มากท่ีสุด 

 

93.40 

9 
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รวม 4.64 .41 มากท่ีสุด 92.72 9 

 

จากตารางท่ี 4.10 พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการ

ของ 

องคการบริหารสวนตําบลแมตาน ในงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โครงการใสใจ หวงใย      

ในการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2562          ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย=4.64, 

S.D.=.41) รอยละความพึงพอใจ 92.72 และมีคาคะแนนอยูในระดับ 9 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ

พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ อันดับแรก คือ ข้ันตอนการใหบริการมีความ

ยืดหยุนสามารถปรับใหเหมาะสมกับสถานการณได (คาเฉลี่ย=4.67, S.D.=.37) รองลงมา คือ การ

ใหบริการมีความครบถวนถูกตอง (คาเฉลี่ย=4.65, S.D.=.39) และมีผังลําดับข้ันตอนและระยะเวลา

การใหบริการอยางชัดเจน (คาเฉลี่ย=4.63, S.D.= .41) ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.11 แสดงคาเฉลี่ย รอยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน ในงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

สังคม โครงการใสใจ หวงใย ในการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

และคนพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดานชองทางการใหบริการ  

 

ประเด็น X  S.D. 
ระดับความ 

พึงพอใจ 
รอยละ 

คะแนน 

ท่ีได 

1. มีชองทางการใหบริการท่ีชัดเจน 4.60 .45 มากท่ีสุด 92.00 9 

2. มีชองทางการใหบริการท่ีเหมาะสม 4.61 .44 มากท่ีสุด 92.20 9 

3. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย 4.63 .41 มากท่ีสุด 92.60 9 

4. ความเพียงพอตอชองทางการ

ใหบริการ 

4.65 .39 มากท่ีสุด 93.00 9 

5. ชองทางการใหบริการมีความสะดวก 4.62 .42 มากท่ีสุด 92.40 9 
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รวดเร็ว 

รวม 4.62 .42 มากท่ีสุด 92.44 9 

 

จากตารางท่ี 4.11 พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการ

ขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน ในงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โครงการใสใจ 

หวงใย ในการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562  ดานชองทางการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย=4.62, S.D.=.42) 

รอยละความพึงพอใจ 92.44 และมีคาคะแนนอยูในระดับ 9 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีความพึง

พอใจอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ อันดับแรก คือ ความเพียงพอตอชองทางการใหบริการ (คาเฉลี่ย=

4.65, S.D.=.39) รองลงมาคือ มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย (คาเฉลี่ย=4.63, S.D.=.41) และ

มีชองทางการใหบริการมีความสะดวกรวดเร็ว (คาเฉลี่ย=4.62, S.D.=.42) ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.12 แสดงคาเฉลี่ย รอยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการ 

ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน ในงานดานพัฒนาชุมชนและ

สวัสดิการสังคม โครงการใสใจ หวงใย ในการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดานเจาหนาท่ีผู

ใหบริการ  

 

ประเด็น X  S.D. 
ระดับความ 

พึงพอใจ 
รอยละ 

คะแนน 

ท่ีได 

1. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสุภาพ 4.65 .39 มากท่ีสุด 93.00 9 

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเต็มใจ 4.52 .54 มากท่ีสุด 90.40 9 
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รวดเร็ว  และเอาใจใส 

3. สามารถแก ไขปญหา/อุปสรรคท่ี

เกิดข้ึนอยางเหมาะสม 

4.63 .41 มากท่ีสุด 92.60 9 

4. เจาหนาท่ีมีความรูความสามารถใน

การใหบริการ เชน การตอบคําถาม 

ชี้แจงขอสงสัย แนะนํา ฯลฯ 

4.64 .40 มากท่ีสุด 92.80 9 

5. เจาหนาท่ีใหบริการอยางเสมอภาค          

เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ  

4.70 .34 มากท่ีสุด 94.00 9 

รวม 4.63 .42 มากท่ีสุด 92.56 9 

 

จากตารางท่ี 4.12 พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการ

ขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน ในงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โครงการใสใจ 

หวงใย      ในการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ ประจําป

งบประมาณ  พ.ศ. 2562 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย=4.63, 

S.D.=.42) รอยละความพึงพอใจ 92.56 และมีคาคะแนนอยูในระดับ 9 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ

พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ อันดับแรก คือ เจาหนาท่ีใหบริการอยางเสมอภาค

เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ (คาเฉลี่ย=4.70, S.D.= .34) รองลงมา คือ เจาหนาท่ีใหบริการดวยความ

สุภาพ (คาเฉลี่ย=4.65, S.D.=.39) และเจาหนาท่ีมีความรูความสามารถในการใหบริการ เชน การ

ตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัย แนะนํา ฯลฯ (คาเฉลี่ย=4.64, S.D.= .40) ตามลําดับ     

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.13 แสดงคาเฉลี่ย รอยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอ

การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน ในงานดานพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการสังคม โครงการใสใจ หวงใยในการสงเสริมสุขภาพและพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ดานส่ิง

อํานวยความสะดวก  
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ประเด็น X  S.D. 
ระดับความ 

พึงพอใจ 
รอยละ 

คะแนน 

ท่ีได 

1. สถานท่ีใหบริการมีความเหมาะสม 4.63 .41 มากท่ีสุด 92.60 9 

2. อาคารสถาน ท่ี มี ความสะอาด 

ปลอดภัย และสวยงาม 

4.62 .42 มากท่ีสุด 92.40 9 

3. จํานวนท่ีนั่งรอรับบริการสําหรับ

ประชาชนผูติดตอราชการ 

4.67 .37 มากท่ีสุด 93.40 9 

4. มีเอกสาร/แผนพับ/ปายประกาศ/

บอรดแจงขอมูลชัดเจน 

4.65 .39 มากท่ีสุด 93.00 9 

5. ความเพียงพอของสถานท่ีจอดรถ 

และหองน้ํา  

4.69 .35 มากท่ีสุด 93.80 9 

รวม 4.65 .39  มากท่ีสุด 93.04 9 

 

จากตารางท่ี 4.13 พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการ

ขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน ในงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โครงการใสใจ 

หวงใยในการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ดาน       สิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย=4.65, 

S.D.=.39) รอยละความพึงพอใจ 93.04 และมีคาคะแนนอยูในระดับ 9 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ

พบวามี ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ อันดับแรก คือ ความเพียงพอของสถานท่ีจอดรถ 

และหองน้ํา (คาเฉลี่ย=4.69, S.D.=.35)  รองลงมา คือ จํานวนท่ีนั่งรอรับบริการสําหรับประชาชน 

(คาเฉลี่ย=4.67, S.D.=.37)  และมีเอกสาร/แผนพับ/ปายประกาศ/บอรดแจงขอมูลชัดเจน 

(คาเฉลี่ย=4.65, S.D.=.39)  ตามลําดับ 

   

ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลแมตาน ในงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โครงการใสใจ หวงใยใน

การสงเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

 

 - ไมมี – 
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สวนท่ี 4 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการขององคการบริหาร

สวนตําบลแมตาน ในงานดานสาธารณสุข โครงการรณรงคปองกันและควบคุม

ไขเลือดออก ประจําป 2562 

 

สวนท่ี 4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางท่ี 4.14 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
 

ขอมูลท่ัวไป 
จํานวน 

(351 คน) 
รอยละ 

เพศ 

     ชาย 

     หญิง 

 

158 

193 

 

45.01 

54.99 

อายุ 

     ต่ํากวา 20 ป 

     20-29 ป 

     30-39 ป 

     40-49 ป 

     50 ป ข้ึนไป 

 

35 

53 

87 

98 

78 

 

9.97 

15.10 

24.79 

27.92 

22.22 

ระดับการศึกษา 

     ประถมศึกษา 

     มัธยมศึกษาตอนตน 

     มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

     อนุปริญญา/ปวส. 

     ปริญญาตรี 

     อ่ืนๆ 

 

124 

43 

98 

54 

32 

- 

 

35.33 

12.25 

27.92 

15.38 

9.12 

- 

อาชีพ 

     รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ/ขาราชการบํานาญ 

     รับจาง 

     คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 

     เกษตรกร 

     อ่ืนๆ  

 

78 

67 

89 

117 

- 

 

22.22 

19.09 

25.36 

33.33 

- 

รวม 351 100 
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จากตารางท่ี 4.14 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 54.99 มีอายุ  40-

49 ป    ข้ึนไป รอยละ 27.92 ระดับการศึกษาประถมศึกษา รอยละ 35.33 ประกอบอาชีพ

เกษตรกร          รอยละ 33.33 

 

สวนท่ี 4.2  ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการขององคการบริหารสวนตําบลแม

ตาน     ในงานดานสาธารณสุข โครงการรณรงคปองกันและควบคุมไขเลือดออก 

ประจาํป 2562 

 

 

ตารางท่ี 4.15  แสดงคาเฉลี่ย รอยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอ               

การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน ในงานดานสาธารณสุข 

โครงการรณรงคปองกันและควบคุมไขเลือดออก ประจําป 2562 ในภาพรวม  

 

ประเด็น X  S.D. 
ระดับความ

พึงพอใจ 

รอยละความ

พึงพอใจ 

คะแนน 

ท่ีได 

1. ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการ

ใหบริการ 
4.63 .47 มากท่ีสุด 92.56 9 

2. ดานชองทางการใหบริการ 4.65 .39 มากท่ีสุด 93.00 9 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.63 .41 มากท่ีสุด 92.64 9 

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.70 .33 มากท่ีสุด 94.00 9 

รวม 4.65 .40 มากท่ีสุด 93.05 9 

 

จากตารางท่ี 4.15 พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลแมตาน ในงานดานสาธารณสุข โครงการรณรงคปองกันและควบคุม

ไขเลือดออก ประจําป 2562ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 4.65, S.D=.40) รอยละ

ความพึงพอใจ 93.05 และ มีคาคะแนนอยูในระดับ 9 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวามีความ   

พึ งพอใจอยู ในระดับมากท่ี สุด ทุ กด าน   อันดับแรก คือ ด านสิ่ ง อํ านวยความสะดวก 

(คาเฉลี่ย=4.70, S.D.=.33) รองลงมาคือ ดานชองทางการใหบริการ (คาเฉลี่ย=4.65, S.D.=.39) 

และดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ (คาเฉลี่ย=4.63, S.D.=.47) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.16  แสดงคาเฉลี่ย รอยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอ            

การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน ในงานดานสาธารณสุข 

โครงการรณรงคปองกันและควบคุมไข เลือดออก ประจําป  2562 ดาน

กระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 

 

ประเด็น X  S.D. 
ระดับความ

พึงพอใจ 
รอยละ 

คะแนน

ท่ีได 

1. ข้ันตอนการใหบริการมีระบบ ไม

ยุงยากซับซอน มีความชัดเจน   
4.79 .22 มากท่ีสุด 95.80 9 

2. ข้ันตอนการใหบริการแตละข้ันมี

ความสะดวก รวดเร็ว 
4.57 .48 มากท่ีสุด 91.40 9 

3. มีผังลําดับข้ันตอนและระยะเวลา

การใหบริการอยางชัดเจน 
4.54 .80 มากท่ีสุด 90.80 9 

4. การให บ ริการ มีความครบถ วน

ถูกตอง 
4.58 .47 มากท่ีสุด 91.60 9 

5. ข้ั น ต อน การ ให บ ริ ก าร มี ค ว าม

ยืดหยุนสามารถปรับใหเหมาะสมกับ

สถานการณได 

4.66 .38 มากท่ีสุด 93.20 9 

รวม 4.63 .47 มากท่ีสุด 92.56 9 

  

 จากตารางท่ี 4.16 พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน ในงานดานสาธารณสุข โครงการรณรงคปองกัน

และควบคุมไขเลือดออก ประจําป 2562 ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ โดยรวมอยูใน

ระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย=4.63, S.D.=.47) รอยละความพึงพอใจ 92.56 และมีคาคะแนนอยูใน

ระดับ 9 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ อันดับแรก คือ 

ข้ันตอนการใหบริการมีระบบ ไมยุงยากซับซอน มีความชัดเจน (คาเฉลี่ย=4.79, S.D.=.22) 

รองลงมาคือ ข้ันตอนการใหบริการมีความยืดหยุนสามารถปรับใหเหมาะสมกับสถานการณได 
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(คาเฉลี่ย=4.66, S.D.=.38) และการใหบริการมีความครบถวนถูกตอง (คาเฉลี่ย=4.58, S.D.=.47) 

ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.17 แสดงคาเฉลี่ย รอยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการ 

ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน ในงานดานสาธารณสุข โครงการ

รณรงค 

ปองกันและควบคุมไขเลือดออก ประจําป 2562 ดานชองทางการใหบริการ 

  

ประเด็น X  S.D. 

ระดับ

ความ 

พึงพอใจ 

รอยละ 
คะแนน

ท่ีได 

1. มีชองทางการใหบริการท่ีชัดเจน 4.67 .37 มากท่ีสุด 93.40 9 

2. มีชองทางการใหบริการท่ี

เหมาะสม 
4.52 .54 

มากท่ีสุด 
90.40 9 

3. มีชองทางการใหบริการท่ี

หลากหลาย 
4.59 .46 

มากท่ีสุด 
91.80 9 

4. ความเพียงพอตอชองทางการ

ใหบริการ 
4.70 .34 

มากท่ีสุด 
94.00 9 

5. ชองทางการใหบริการมีความ

สะดวกรวดเร็ว 
4.77 .25 

มากท่ีสุด 
95.40 9 

รวม 4.65 .39 มากท่ีสุด 93.00 9 

 

จากตารางท่ี 4.17 พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน ในงานดานสาธารณสุข โครงการรณรงคปองกัน

และควบคุมไขเลือดออก ประจําป 2562 ดานชองทางการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 



67 

 

(คาเฉลี่ย=4.65, S.D.=.39) รอยละความพึงพอใจ 93.00 และ มีคาคะแนนอยูในระดับ 9 เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ อันดับแรก คือ ชองทางการ

ใหบริการมีความสะดวกรวดเร็ว (คาเฉลี่ย=4.77, S.D.=.25) รองลงมาคือ ความเพียงพอตอชอง

ทางการใหบ ริการ (ค า เฉลี่ ย=4.70, S.D.= .34) และมีช องทางการใหบริการ ท่ีชั ด เจน 

(คาเฉลี่ย=4.67,  S.D.=.37) ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.18 แสดงคาเฉลี่ย รอยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน ในงานดานสาธารณสุข โครงการ

รณรงคปองกันและควบคุมไขเลือดออก ประจําป  2562 ดานเจาหนาท่ีผู

ใหบริการ 

 

ประเด็น X  S.D. 
ระดับความ

พึงพอใจ 
รอยละ 

คะแนน 

ท่ีได 

1. เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพ 4.58 .47 มากท่ีสุด 91.60 9 

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเต็มใจ 

รวดเร็ว  และเอาใจใส 
4.63 .41 มากท่ีสุด 92.60 9 

3. สามารถแกไขปญหา/อุปสรรคท่ี

เกิดข้ึนอยางเหมาะสม 
4.58 .47 มากท่ีสุด 91.60 9 

4. เจาหนาท่ีมีความรูความสามารถใน

การใหบริการ เชน การตอบคําถาม 
4.71 .32 มากท่ีสุด 94.20 9 
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ชี้แจงขอสงสัย แนะนํา ฯลฯ 

5. เจาหนาท่ีใหบริการอยางเสมอภาค          

เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ  
4.66 .38 มากท่ีสุด 93.20 9 

รวม 4.63 .41 มากท่ีสุด 92.64 9 

 

จากตารางท่ี 4.18 พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน ในงานดานสาธารณสุข โครงการรณรงคปองกัน

และควบคุมไขเลือดออก ประจําป 2562 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

(คาเฉลี่ย=4.63, S.D.=.41) รอยละความพึงพอใจ 92.64 และมีคาคะแนนอยูในระดับ 9 เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ อันดับแรก คือ เจาหนาท่ีมี

ความรูความสามารถในการใหบริการ เชน การตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัย แนะนํา ฯลฯ 

(คาเฉลี่ย=4.71, S.D.=.32) รองลงมาคือ เจาหนาท่ีใหบริการอยางเสมอภาค เปนธรรม ไมเลือก

ปฏิบัติ (คาเฉลี่ย=4.66, S.D.=.38) และเจาหนาท่ีใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส 

(คาเฉลี่ย= 4.63, S.D.=.41) ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.19  แสดงคาเฉลี่ย รอยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอ

การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน ในงานดานสาธารณสุข 

โครงการรณรงคปองกันและควบคุมไขเลือดออก ประจําป 2562 ดานส่ิงอํานวย

ความสะดวก 

 

ประเด็น X  S.D. 
ระดับความ

พึงพอใจ 
รอยละ 

คะแนน 

ท่ีได 

1 . ส ถ าน ท่ี ให บ ริ ก าร มี ค ว าม

เหมาะสม 
4.77 .25 มากท่ีสุด 95.40 9 

2. อาคารสถานท่ีมีความสะอาด 4.59 .46 มากท่ีสุด 91.80 9 
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ปลอดภัย และสวยงาม 

3. จํ าน วน ท่ี นั่ ง ร อ รั บ บ ริ ก า ร

สําหรับประชาชน ผูติดตอราชการ 
4.71 .32 มากท่ีสุด 94.20 9 

4. มี เอ ก ส า ร /แ ผ น พั บ /ป า ย

ประกาศ/บอรดแจงขอมูลชัดเจน 
4.74 .29 มากท่ีสุด 94.80 9 

5. ความเพียงพอของสถานท่ีจอด

รถ และหองน้ํา  
4.69 .35 มากท่ีสุด 93.80 9 

รวม 4.70 .33 มากท่ีสุด 94.00 9 

 

จากตารางท่ี 4.19 พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน ในงานดานสาธารณสุข โครงการรณรงคปองกัน

และควบคุมไขเลือดออก ประจําป 2562 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวมอยูในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย=4.70 ,S.D.=.33) รอยละความพึงพอใจ 94.00 และมีคาคะแนนอยูในระดับ 9 เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ อันดับแรก คือ สถานท่ี

ใหบริการมีความเหมาะสม (คาเฉลี่ย=4.77, S.D.=.25) รองลงมาคือ มีเอกสาร/แผนพับ/ปาย

ประกาศ/บอรดแจงขอมูลชัดเจน (คาเฉลี่ย=4.74 ,S.D.=.29) และจํานวนท่ีนั่งรอรับบริการ

สําหรับประชาชน ผูติดตอราชการ (คาเฉลี่ย= 4.71, S.D.= .32) ตามลําดับ 

 

ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลแมตาน ในงานดานสาธารณสุข โครงการรณรงคปองกันและควบคุม

ไขเลือดออก ประจําป 2562  

 

  - ไมมี – 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 5  ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการขององคการบริหาร     

           สวนตําบลแมตาน ในงานดานอ่ืนๆ การรับเรื่องราวรองทุกข 

 

สวนท่ี 5.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
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ตารางท่ี 4.20 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
 

ขอมูลท่ัวไป 
จํานวน 

(351 คน) 
รอยละ 

เพศ 

     ชาย 

     หญิง 

 

158 

193 

 

45.01 

54.99 

อายุ 

     ต่ํากวา 20 ป 

     20-29 ป 

     30-39 ป 

     40-49 ป 

     50 ป ข้ึนไป 

 

- 

61 

91 

120 

80 

 

- 

17.38 

25.64 

34.19 

22.79 

ระดับการศึกษา 

     ประถมศึกษา 

     มัธยมศึกษาตอนตน 

     มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.      

     อนุปริญญา/ปวส. 

     ปริญญาตรี 

     อ่ืนๆ 

 

 124  

43 

98 

54 

32 

- 

 

35.33 

12.25 

27.92 

15.38 

9.12 

- 

อาชีพ 

     รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ/ขาราชการบํานาญ 

     รับจาง 

     คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 

     เกษตรกร 

     อ่ืนๆ  

 

78 

67 

89 

117 

- 

 

22.22 

19.09 

25.36 

33.33 

- 

รวม 351 100 

 

จากตารางท่ี 4.20 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 54.99 มีอายุ  40-

49 ป    ข้ึนไป รอยละ 34.19 ระดับการศึกษาประถมศึกษา รอยละ 35.33 ประกอบอาชีพ

เกษตรกร          รอยละ 33.33 
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สวนท่ี 5.2  ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการขององคการบริหารสวนตําบลแม

ตาน     ในงานดานอ่ืนๆ การรับเรื่องราวรองทุกข 

 

ตารางท่ี 4.21  แสดงคาเฉล่ีย รอยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอ               

การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน ในงานดานอ่ืนๆ การรับ

เรื่อง ราวรองทุกข ในภาพรวม  

 

ประเด็น X  S.D. 
ระดับความ

พึงพอใจ 

รอยละความ

พึงพอใจ 

คะแนน 

ท่ีได 

1. ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการ

ใหบริการ 
4.58 .44 มากท่ีสุด 91.68 9 

2. ดานชองทางการใหบริการ 4.54 .51 มากท่ีสุด 90.80 9 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.59 .46 มากท่ีสุด 91.72 9 

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.57 .33 มากท่ีสุด 94.00 9 

รวม 4.57 .44 มากท่ีสุด 92.05 9 

 

จากตารางท่ี 4.21 พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลแมตาน ในงานดานอ่ืนๆ การรับเรื่องราวรองทุกขภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด 

(คาเฉลี่ย = 4.57, S.D=.44) รอยละความพึงพอใจ 92.05 และ มีคาคะแนนอยูในระดับ 9 เม่ือ

พิจารณาเปนรายดานพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุดทุกดาน  อันดับแรก คือ ดาน

เจาหนาท่ีผูใหบริการ (คาเฉลี่ย=4.59, S.D.=.46) รองลงมาคือ ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการ

ใหบริการ (คาเฉลี่ย=4.58, S.D.=.44) และดานสิ่ งอํานวยความสะดวก  (คาเฉลี่ย=4.57, 

S.D.=.33) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.22  แสดงคาเฉลี่ย รอยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอ            

การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน ในงานดานอ่ืนๆ การรับ

เรื่องราวรองทุกข 

 ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบรกิาร 

 

ประเด็น X  S.D. 
ระดับความ

พึงพอใจ 
รอยละ 

คะแนน

ท่ีได 

1. ข้ันตอนการใหบริการมีระบบ ไม

ยุงยากซับซอน มีความชัดเจน   
4.61 .44 มากท่ีสุด 92.20 9 

2. ข้ันตอนการใหบริการแตละข้ันมี

ความสะดวก รวดเร็ว 
4.54 .51 มากท่ีสุด 90.80 9 

3. มีผังลําดับข้ันตอนและระยะเวลา

การใหบริการอยางชัดเจน 
4.51 .55 มากท่ีสุด 90.20 9 

4. การให บ ริการ มีความครบถ วน

ถูกตอง 
4.62 .42 มากท่ีสุด 92.40 9 

5. ข้ั น ต อน การ ให บ ริ ก าร มี ค ว าม

ยืดหยุนสามารถปรับใหเหมาะสมกับ

สถานการณได 

4.64 .40 มากท่ีสุด 92.80 9 

รวม 4.58 .46 มากท่ีสุด 91.68 9 

  

จากตารางท่ี 4.22 พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการ

ใหบริการของ 

องคการบริหารสวนตําบลแมตาน ในในงานดานอ่ืนๆ การรับเรื่องราวรองทุกข ดานกระบวนการ/

ข้ันตอนการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย=4.58, S.D.=.46) รอยละความพึง

พอใจ 91.68 และมีคาคะแนนอยูในระดับ 9 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมากท่ีสุดทุกขอ อันดับแรก คือ ข้ันตอนการใหบริการมีความยืดหยุนสามารถปรับให

เหมาะสมกับสถานการณได (คาเฉลี่ย=4.64, S.D.=.40) รองลงมาคือ การใหบริการมีความ
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ครบถวนถูกตอง (คาเฉลี่ย=4.62, S.D.=.42) และข้ันตอนการใหบริการมีระบบ ไมยุงยากซับซอน 

มีความชัดเจน  (คาเฉลี่ย=4.61, S.D.=.44) ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.23 แสดงคาเฉลี่ย รอยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน ในในงานดานอ่ืนๆ การรับ

เรื่องราวรองทุกข ดานชองทางการใหบริการ 

  

ประเด็น X  S.D. 

ระดับ

ความ 

พึงพอใจ 

รอยละ 
คะแนน

ท่ีได 

1. มีชองทางการใหบริการท่ีชัดเจน 4.50 .56 มากท่ีสุด 90.00 9 

2. มีชองทางการใหบริการท่ี

เหมาะสม 
4.57 .48 

มากท่ีสุด 
91.40 9 

3. มีชองทางการใหบริการท่ี

หลากหลาย 
4.54 .51 

มากท่ีสุด 
90.80 9 

4. ความเพียงพอตอชองทางการ

ใหบริการ 
4.59 .46 

มากท่ีสุด 
91.80 9 

5. ชองทางการใหบริการมีความ

สะดวกรวดเร็ว 
4.50 .56 

มากท่ีสุด 
90.00 9 

รวม 4.54 .51 มากท่ีสุด 90.80 9 

 

จากตารางท่ี 4.23 พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน ในงานดานอ่ืนๆ การรับเรื่องราวรองทุกข ดาน

ชองทางการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย=4.54, S.D.=.51) รอยละความพึง

พอใจ 90.80 และ มีคาคะแนนอยูในระดับ 9 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมากท่ีสุดทุกขอ อันดับแรก คือ ความเพียงพอตอชองทางการใหบริการ (คาเฉลี่ย=4.59, 
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S.D.=.46) รองลงมาคือ มีชองทางการใหบริการท่ีเหมาะสม (คาเฉลี่ย=4.57, S.D.=.48) และมี

ชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย(คาเฉลี่ย=4.54,  S.D.=.51) ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.24 แสดงคาเฉลี่ย รอยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน ในงานดานอ่ืนๆ การรับเรื่องราว     

รองทุกข ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

 

ประเด็น X  S.D. 
ระดับความ

พึงพอใจ 
รอยละ 

คะแนน 

ท่ีได 

1. เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพ 4.61 .44 มากท่ีสุด 92.20 9 

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเต็มใจ 

รวดเร็ว  และเอาใจใส 
4.55 .50 มากท่ีสุด 91.00 9 

3. สามารถแกไขปญหา/อุปสรรคท่ี

เกิดข้ึนอยางเหมาะสม 
4.57 .48 มากท่ีสุด 91.40 9 

4. เจาหนาท่ีมีความรูความสามารถใน

การใหบริการ เชน การตอบคําถาม 

ชี้แจงขอสงสัย แนะนํา ฯลฯ 

4.58 .47 มากท่ีสุด 91.60 9 

5. เจาหนาท่ีใหบริการอยางเสมอภาค          

เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ  
4.62 .42 มากท่ีสุด 92.40 9 

รวม 4.59 .46 มากท่ีสุด 91.72 9 
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จากตารางท่ี 4.24 พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน ในงานดานอ่ืนๆ การรับเรื่องราวรองทุกขโดย

รวมอยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย=4.59, S.D.=.46) รอยละความพึงพอใจ 91.72 และมีคา

คะแนนอยูในระดับ 9 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ 

อันดับแรก คือ เจาหนาท่ีใหบริการอยางเสมอภาค เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ  (คาเฉลี่ย=4.62, 

S.D.=.42) รองลงมาคือ เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพ (คาเฉลี่ย=4.61, S.D.=.44) และเจาหนาท่ีมีความรู

ความสามารถในการใหบริการ เชน การตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัย แนะนํา ฯลฯ (คาเฉลี่ย= 

4.58, S.D.=.47) ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.25  แสดงคาเฉลี่ย รอยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอ

การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน ในงานดานอ่ืนๆ การรับ

เรื่องราวรองทุกข ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

 

ประเด็น X  S.D. 
ระดับความ

พึงพอใจ 
รอยละ 

คะแนน 

ท่ีได 

1 . ส ถ าน ท่ี ให บ ริ ก าร มี ค ว าม

เหมาะสม 
4.54 .51 มากท่ีสุด 90.80 9 

2. อาคารสถานท่ีมีความสะอาด 

ปลอดภัย และสวยงาม 
4.53 .53 มากท่ีสุด 90.60 9 

3. จํ าน วน ท่ี นั่ ง ร อ รั บ บ ริ ก า ร

สําหรับประชาชน ผูติดตอราชการ 
4.60 .45 มากท่ีสุด 92.00 9 

4. มี เอ ก ส า ร /แ ผ น พั บ /ป า ย

ประกาศ/บอรดแจงขอมูลชัดเจน 
4.58 .47 มากท่ีสุด 91.60 9 
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5. ความเพียงพอของสถานท่ีจอด

รถ และหองน้ํา  
4.62 .42 มากท่ีสุด 92.40 9 

รวม 4.57 .48 มากท่ีสุด 91.48 9 

 

จากตารางท่ี 4.25 พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน ในงานดานอ่ืนๆ การรับเรื่องราวรองทุกข ดานสิ่ง

อํานวยความสะดวก โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย=4.57, S.D.=.48) รอยละความพึงพอใจ 

91.48 และมีคาคะแนนอยูในระดับ 9 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับ

มากท่ีสุดทุกขอ อันดับแรก คือ ความเพียงพอของสถานท่ีจอดรถ และหองน้ํา (คาเฉลี่ย=4.62, 

S.D.=.42) รองลงมาคือ จํ านวน ท่ีนั่ งรอรับบริการสํ าหรับประชาชน ผู ติดตอราชการ 

(คาเฉลี่ย=4.60, S.D.=.45) และมีเอกสาร/แผนพับ/ปายประกาศ/บอรดแจงขอมูลชัดเจน 

(คาเฉลี่ย=4.58, S.D.=.47) ตามลําดับ 

 

ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลแมตาน ในงานดานอ่ืนๆ การรับเรื่องราวรองทุกข 

 

  - ไมมี – 
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บทที่ 5 

 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการตอการบริการขององคการบริหารสวนตําบล               

แมตาน อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของ

ผูรับบริการในการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 

2) เพ่ือประเมินคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน อําเภอทาสองยาง 

จังหวัดตาก และ          3) เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงานบริการ

องคการบริหารสวนตําบล    แมตาน อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา

วิจัยเปนแบบสอบถาม กลุมตัวอยางเปนประชาชนท่ีรับบริการในแตละงานบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลแมตาน นับตั้งแตชวงเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 โดยการ

กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากการเปดตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) ท่ี

ระดับความเชื่อม่ัน 95% หรือท่ีคาความคลาดเคลื่อน 5%            (คาα  = 0.05) เพ่ือกําหนด

ขนาดตัวอยางของแตละหมูบานและแตละกลุม การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติท่ี

ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไดสรุป

ผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะดังนี้ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจตองานบริการขององคการบริหารสวน

ตําบลแมตาน 

จากการศึกษาพบวา ความพึงพอใจในการรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลแม

ตานโดยรวมเม่ือเทียบกับเกณฑการประเมินรอยละของความพึงพอใจเทากับ รอยละ 92.57 คิด

เปนระดับคะแนนเทากับ 9 

 

สวนท่ี 2  ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการขององคการบริหาร

สวนตําบลแมตาน ในงานดานรายไดหรือภาษี การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและภาษี

ปาย 
 

สวนท่ี 2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
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จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 51.57 มีอายุ 40-49 

ป  รอยละ 31.34 ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. รอยละ 27.92 และประกอบ

อาชีพ เกษตรกร รอยละ 32.76 

 

 

 

 
 

สวนท่ี 2.2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการขององคการ

บริหารสวน  

ตําบลแมตาน ในงานดานรายไดหรือภาษี การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและภาษีปาย 

   ความพึงพอใจตอการบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน ในงานดานรายได

หรือภาษี การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและภาษีปายในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ความพึงพอใจ 

92.49 และมีคาคะแนนอยูในระดับ 9 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับ

มากท่ีสุดทุกดาน อันดับแรก คือ ดานชองทางการใหบริการ รองลงมาคือ ดานสิ่งอํานวยความ

สะดวก และดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ ตามลําดับ 

ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 

            กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน ใน

งานงานดานรายไดหรือภาษี การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและภาษีปาย ดานกระบวนการ ข้ันตอนการ

ใหบริการ โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ความพึงพอใจ 92.40 และมีคาคะแนนอยูในระดับ 9 เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ อันดับแรก คือ ข้ันตอนการ

ใหบริการแตละข้ันมีความสะดวก รวดเร็ว รองลงมาคือข้ันตอนการใหบริการมีความยืดหยุน

สามารถปรับใหเหมาะสมกับสถานการณได และการใหบริการมีความครบถวนถูกตอง ตามลําดับ 

 ดานชองทางการใหบริการ 

 กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน ใน

งานดานรายไดหรือภาษี การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและภาษีปาย ดานชองทางการใหบริการ 

โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ความพึงพอใจ 93.00 และมีคาคะแนนอยูในระดับ 9 เม่ือพิจารณา

เปนรายขอพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ อันดับแรก คือ ชองทางการ

ใหบริการท่ีเหมาะสม รองลงมาคือ มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย และ ชองทางการ

ใหบริการมีความสะดวกรวดเร็ว ตามลําดับ 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน ใน

งานงานดานรายไดหรือภาษี การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและภาษีปาย ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
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โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ความพึงพอใจ 92.28 และมีคาคะแนนอยูในระดับ 9 เม่ือพิจารณา

เปนรายขอพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ อันดับแรก คือ เจาหนาท่ีพูดจา

สุภาพ รองลงมา คือ เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใสและ เจาหนาท่ีมี

ความรูความสามารถในการใหบริการ เชน การตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัย แนะนํา ฯลฯ 

ตามลําดับ 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน ใน

งานดานรายไดหรือภาษี การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและภาษีปาย ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ความพึงพอใจ 92.36 และมีคาคะแนนอยูในระดับ 9 เม่ือพิจารณา

เปนรายขอพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ อันดับแรก คือ สถานท่ีใหบริการมี

ความเหมาะสม รองลงมาคือ อาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย และสวยงาม และ มี

เอกสาร/แผนพับ/ปายประกาศ/บอรดแจงขอมูลชัดเจน ตามลําดับ 

 

ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของผูรับบริการของการใหบริการขององคการ

บริหาร   สวนตําบลแมตาน ในงานดานรายไดหรือภาษี การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและภาษีปาย 

  - ไมมี – 

 

 

สวนท่ี 3   ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการขององคการบริหาร

สวนตําบลแมตาน ในงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โครงการใสใจ หวงใย

ในการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู สูงอายุและคนพิการ ประจําป

งบประมาณ        พ.ศ. 2562 
 

สวนท่ี 3.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 58.69 อายุ 60-69 ป  

รอยละ 59.83 มีระดับการศึกษาประถมศึกษา รอยละ 26.78 และสวนใหญประกอบอาชีพ

เกษตรกร รอยละ 37.04 

 

สวนท่ี 3.2  ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการขององคการบริหาร

สวนตําบลแมตาน ในงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โครงการใสใจ 

หวงใย ในการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ 

ประจําปงบประมาณ        พ.ศ. 2562 
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ความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน ในงานดานพัฒนา

ชุมชนและสวัสดิการสังคม โครงการใสใจ หวงใย ในการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุและคนพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด ความพึง

พอใจ 92.69 และมีคาคะแนนอยูในระดับ 9 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวามีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมากท่ีสุดทุกดาน อันดับแรก คือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก รองลงมาคือ ดานกระบวนการ/

ข้ันตอนการใหบริการ และดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ตามลําดับ 

ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตานในงานดานพัฒนา

ชุมชนและสวัสดิการสังคม โครงการใสใจ หวงใย ในการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุและคนพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 

โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ความพึงพอใจ 92.72 และมีคาคะแนนอยูในระดับ 9 เม่ือพิจารณาเปน

รายขอพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ อันดับแรก คือ ข้ันตอนการใหบริการมีความ

ยืดหยุนสามารถปรับใหเหมาะสมกับสถานการณได รองลงมา คือ การใหบริการมีความครบถวน

ถูกตอง และมีผังลําดับข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน ตามลําดับ 

ดานชองทางการใหบริการ 

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตานในงาน

ดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โครงการใสใจ หวงใย ในการสงเสริมสุขภาพและพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยรวมอยูในระดับมาก ความ

พึงพอใจ 92.44 และมีคาคะแนนอยูในระดับ 9 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมากท่ีสุดทุกขอ อันดับแรก คือ ความเพียงพอตอชองทางการใหบริการ รองลงมาคือ มีชองทาง

การใหบริการท่ีหลากหลาย และมีชองทางการใหบริการมีความสะดวก ตามลําดับ 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตานในงาน

ดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โครงการใสใจ หวงใย ในการสงเสริมสุขภาพและพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

ความพึงพอใจ 92.56 และมีคาคะแนนอยูในระดับ 9 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีความพึงพอใจ

อยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ อันดับแรก คือ เจาหนาท่ีใหบริการอยางเสมอภาคเปนธรรม ไมเลือก

ปฏิบัติ รองลงมา คือ เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสุภาพ และเจาหนาท่ีมีความรูความสามารถใน

การใหบริการ เชน การตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัย แนะนํา ฯลฯ ตามลําดับ     

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตําบลแมตาน ในงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมโครงการใสใจ หวงใย ในการสงเสริม
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สุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดานสิ่ง

อํานวยความสะดวก โดยรวมอยูในระดับมาก ความพึงพอใจ 93.04 และมีคาคะแนนอยูในระดับ 9 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามี ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ อันดับแรก คือ ความ

เพียงพอของสถานท่ีจอดรถ และหองน้ํา รองลงมา คือ จํานวนท่ีนั่งรอรับบริการสําหรับประชาชน  

และมีเอกสาร/แผนพับ/ปายประกาศ/บอรดแจงขอมูลชัดเจน ตามลําดับ 

ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลแมตาน ในงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมโครงการใสใจ หวงใย ใน

การสงเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

 

 - ไมมี – 

 

 

สวนท่ี 4 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการขององคการบริหาร

สวนตําบลแมตาน ในงานดานสาธารณสุข โครงการรณรงคปองกันและควบคุม

ไขเลือดออก ประจําป 2562 

 

สวนท่ี 4.1   ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

     พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 54.99 มีอายุ  40-49 ปข้ึนไป 

รอยละ 27.92 ระดับการศึกษาประถมศึกษา รอยละ 35.33 ประกอบอาชีพเกษตรกร รอยละ 

33.33 

 

สวนท่ี 4.2  ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการขององคการบริหาร

สวนตําบลแมตานในงานดานสาธารณสุข โครงการรณรงคปองกันและควบคุม

ไขเลือดออก ประจําป 2562 

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน ใน

งานดานสาธารณสุข โครงการรณรงคปองกันและควบคุมไขเลือดออก ประจําป 2562 ในภาพรวม

อยูในระดับมากท่ีสุด ความพึงพอใจ 93.05 และ มีคาคะแนนอยูในระดับ 9 เม่ือพิจารณาเปนราย

ดานพบวามีความ   พึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุดทุกดาน  อันดับแรก คือ ดานสิ่งอํานวยความ

สะดวก รองลงมาคือ ดานชองทางการใหบริการ และดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 

ตามลําดับ 
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ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 

 กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล

แมตาน ในงานดานสาธารณสุข โครงการรณรงคปองกันและควบคุมไขเลือดออก ประจําป 2562 

ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ความพึงพอใจ 92.56 และ

มีคาคะแนนอยูในระดับ 9 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุดทุก

ขอ อันดับแรก คือ ข้ันตอนการใหบริการมีระบบ ไมยุงยากซับซอน มีความชัดเจน รองลงมาคือ 

ข้ันตอนการใหบริการมีความยืดหยุนสามารถปรับใหเหมาะสมกับสถานการณได และการ

ใหบริการมีความครบถวนถูกตอง ตามลําดับ 

ดานชองทางการใหบริการ 

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหาร

สวนตําบลแมตาน ในงานดานสาธารณสุข โครงการรณรงคปองกันและควบคุมไขเลือดออก 

ประจําป 2562 ดานชองทางการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด รอยละความพึงพอใจ 

93.00 และ มีคาคะแนนอยูในระดับ 9 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับ

มากท่ีสุดทุกขอ อันดับแรก คือ ชองทางการใหบริการมีความสะดวกรวดเร็ว รองลงมาคือ ความ

เพียงพอตอชองทางการใหบริการ และและมีชองทางการใหบริการท่ีชัดเจน ตามลําดับ 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตําบลแมตาน ในงานดานสาธารณสุข ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

ความพึงพอใจ 92.64 และมีคาคะแนนอยูในระดับ 9 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีความพึง

พอใจอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ อันดับแรก คือ เจาหนาท่ีมีความรูความสามารถในการใหบริการ 

เชน การตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัย แนะนํา ฯลฯ รองลงมาคือ เจาหนาท่ีใหบริการอยางเสมอ

ภาค เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และเจาหนาท่ีใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส 

ตามลําดับ 

 

ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตําบลแมตาน ในงานดานสาธารณสุข โครงการรณรงคปองกันและควบคุมไขเลือดออก ประจําป 

2562 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวมอยูในระดับมาก รอยละความพึงพอใจ 94.00 และมีคา

คะแนนอยูในระดับ 9 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ 

อันดับแรก คือ สถานท่ีใหบริการมีความเหมาะสม รองลงมาคือ มีเอกสาร/แผนพับ/ปายประกาศ/

บอรดแจงขอมูลชัดเจน และจํานวนท่ีนั่งรอรับบริการสําหรับประชาชน ผู ติดตอราชการ 

ตามลําดับ 
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ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลแมตาน ในงานดานสาธารณสุข โครงการรณรงคปองกันและ

ควบคุมไขเลือดออก ประจําป 2562 

 

- ไมมี – 

  

 

สวนท่ี 5  ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการขององคการบริหาร     

           สวนตําบลแมตาน ในงานงานดานอ่ืนๆ การรับเรื่องราวรองทุกข 

 

สวนท่ี 5.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 54.99 มีอาย ุ 40-49 ป    

ข้ึนไป รอยละ 34.19 ระดับการศึกษาประถมศึกษา รอยละ 35.33 ประกอบอาชีพเกษตรกร          

รอยละ 33.33 

 

สวนท่ี 5.2  ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการขององคการบริหาร

สวนตําบลแมตานในงานงานดานอ่ืนๆ การรับเรื่องราวรองทุกข 

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน ใน

งานดานอ่ืนๆ การรับเรื่องราวรองทุกข ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ความพึงพอใจ 92.05 และ 

มีคาคะแนนอยูในระดับ 9 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด

ทุกดาน  อันดับแรก คือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ รองลงมา ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการ

ใหบริการ และ คือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ตามลําดับ 

ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 

 กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตําบลแมตาน ในงานดานสาธารณสุข โครงการรณรงคปองกันและควบคุมไขเลือดออก ประจําป 

2562 ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ความพึงพอใจ 

91.68 และมีคาคะแนนอยูในระดับ 9 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับ

มากท่ีสุดทุกขอ อันดับแรก คือ ข้ันตอนการใหบริการมีความยืดหยุนสามารถปรับใหเหมาะสมกับ

สถานการณได รองลงมาคือ การใหบริการมีความครบถวนถูกตอง และข้ันตอนการใหบริการมี

ระบบ ไมยุงยากซับซอน มีความชัดเจน ตามลําดับ 
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ดานชองทางการใหบริการ 

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตําบลแมตาน ในงานงานดานอ่ืนๆ การรับเรื่องราวรองทุกข ดานชองทางการใหบริการ โดยรวม

อยูในระดับมากท่ีสุด ความพึงพอใจ 90.80 และ มีคาคะแนนอยูในระดับ 9 เม่ือพิจารณาเปนราย

ขอพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ อันดับแรก คือ ความเพียงพอตอชองทางการ

ใหบริการ รองลงมาคือ มีชองทางการใหบริการท่ีเหมาะสมและมีชองทางการใหบริการท่ี

หลากหลาย ตามลําดับ 

 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตําบลแมตาน ในงานงานดานอ่ืนๆ การรับเรื่องราวรองทุกขโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ความพึง

พอใจ 91.72 และมีคาคะแนนอยูในระดับ 9 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมากท่ีสุดทุกขอ อันดับแรก คือ เจาหนาท่ีใหบริการอยางเสมอภาค เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ  

รองลงมาคือ เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพ และเจาหนาท่ีมีความรูความสามารถในการใหบริการ เชน 

การตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัย แนะนํา ฯลฯ ตามลําดับ 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตําบลแมตาน ในงานงานดานอ่ืนๆ การรับเรื่องราวรองทุกข ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวม

อยูในระดับมากท่ีสุด ความพึงพอใจ 91.48 และมีคาคะแนนอยูในระดับ 9 เม่ือพิจารณาเปนราย

ขอพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ อันดับแรก คือ ความเพียงพอของสถานท่ี

จอดรถ และหองน้ํา รองลงมาคือ จํานวนท่ีนั่งรอรับบริการสําหรับประชาชน ผูติดตอราชการ 

และมีเอกสาร/แผนพับ/ปายประกาศ/บอรดแจงขอมูลชัดเจน ตามลําดับ 

 

ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลแมตาน ในงานงานดานอ่ืนๆ การรับเรื่องราวรองทุกข 

 

  - ไมมี – 

 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการในภาพรวมท้ัง 4 ดานของงานบริการท้ัง 

4 งานบริการ พบวา ระดับความพึงพอใจในการรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมตาน 

โดยรวมมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้แสดงวาองคการบริหารสวนตําบลแมตาน ได
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ปฏิบัติงานเพ่ือใหบริการประชาชนไดอยางถูกตอง สามารถตอบสนองไดสอดคลองกับความ

ตองการของผูรับบริการสอดคลองกับท่ี สมวงศ พงศสถาพร กลาวไววา คุณภาพการใหบริการเปน

ทัศนคติท่ีผูรับบริการสะสมขอมูลความคาดหวังไววาจะไดรับจากบริการซ่ึงหากอยูในระดับท่ี

ยอมรับไดรับบริการก็จะมีความพึงพอใจในการใหบริการ  ซ่ึงจะมีระดับแตกตางกันออกไปตาม

ความคาดหวังของแตละบุคคลและความพึงพอใจนี้เองเปนผลมาจากการประเมินผลท่ีไดรับจาก

บริการนั้นขณะเวลาหนึ่ง (สมวงศ  พงศสถาพร  2550: 66) ดังนั้นทางองคการบริหารสวนตําบล

แมตาน ควรรักษาระดับคุณภาพหรือระดับความสําเร็จในการปฏิบัติงานขององคกรสําหรับการ

ใหบริการประชาชนตอไป ทํานองเดียวกับ เสาวรัตน บุษรานนท และ อารดา ลีชุติวัฒน (2557: 

57) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการ กรณีศึกษาเทศบาลตําบลนาขยาด อําเภอควนขนุน 

จังหวัดพัทลุง ผลการวิจัยพบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลนา

ขยาด อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยภาพรวมอยูในระดับพอใจมาก และเม่ือพิจารณาเปน

รายดานพบวา ความพึงพอใจของผูรับบริการอยูในระดับพอใจมาก 6 ดาน ไดแก ดานเจาหนาท่ี

ใหบริการ ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานสาธารณสุข 

ดานสังคม/สวัสดิการ และดานการศึกษา และระดับพอใจปานกลาง 1 ดาน คือดานโครงสราง

พ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค นอกจากนี้มีขอเสนอแนะ ใหปรับปรุงระบบน้ําท้ังปริมาณและคุณภาพ 

(น้ําดื่ม) สภาพถนน ระบบไฟฟาสองสวางขางทางและในครัวเรือน และระบบการดูแลซอมแซม

อยางสมํ่าเสมอ และสอดคลองกับ ชนะดา วีระพันธ (2555: 55-56) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความพึง

พอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอพานทอง 

จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหาร

สวนตําบลบานเกา อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด เม่ือ

พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ดานการใหบริการอยางเพียงพอ 

รองลงมาคือดานการใหบริการอยางเสมอภาคและดานการใหบริการอยางกาวหนา โดยในดาน

การใหบริการอยางเพียงพอ ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องอาคารสถานท่ีใหบริการมีความ

เหมาะสม ในดานการใหบริการอยางเสมอภาค ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องเจาหนาท่ีบริการ

ดวยความยิ้มแยมแจมใส และในดานการใหบริการอยางกาวหนา ประชาชนมีความพึงพอใจใน

เรื่องอาคารสถานท่ีใหบริการมีความเหมาะสม ในดานการใหบริการอยางเสมอภาค ประชาชนมี

ความพึงพอใจในเรื่องเจาหนาท่ีบริการดวยความยิ้มแยมแจมใส และในดานการใหบริการอยาง

กาวหนา ประชาชนมีความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการมีความรับผิดชอบและมุงม่ันในการ

ปฏิบัติงาน 

 

5.3 ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
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1. ควรมีการทําวิจัยโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกเพ่ือทําใหทราบถึงความตองการท่ี

แทจริงของประชาชนและทําใหทราบถึงปญหาตางๆของประชาชน แลวจึงดําเนินการจัดทํา

โครงการท่ีสอดคลองกับความตองการของประชาชน 

2. ควรทําการสํารวจความคิดเห็นและความตองการของผูรับบริการอยางตอเนื่องในงาน

บริการอ่ืนๆ รวมถึงการจัดโครงการหนวยบริการเคลื่อนท่ีเปนงานบริการท่ีทําใหเจาหนาท่ีไดลง

พ้ืนท่ีเพ่ือเขาถึงประชาชนทําใหประชาชนไดมีความใกลชิด และไดรับบริการอยางท่ัวถึง 
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ชุดท่ี 1 แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล

แมตาน งานดานรายไดหรือภาษี การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและภาษีปาย 

 

โปรดใสเครื่องหมาย   ลงใน    หนาคําตอบท่ีทานเลือก  และ/หรือ  กรอกขอความท่ีตรงกับความ

เปนจริง 

สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 

1.  เพศ     ชาย     หญิง 

2.  อายุ     ต่ํากวา  20  ป    20-29  ป 

     30-39  ป     40-49  ป 

     50  ปข้ึนไป 

3.  ระดับการศึกษา   ประถมศึกษา    มัธยมศึกษาตอนตน 

     มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช   อนุปริญญา/ปวส. 

     ปริญญาตรี     สูงกวาปริญญาตรี 

4.  อาชีพ    รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ขาราชการบํานาญ   รับจาง 

     คาขาย/ธุรกิจสวนตัว      เกษตรกร 

     อ่ืนๆ   

 

สวนท่ี  2  ความพึงพอใจตอการใหบริการ 

 

รายการประเมินความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 

1. ข้ันตอนการใหบริการมีระบบ  ไม

ยุงยาก           ไมซับซอน  ชัดเจนดี 

     

2. ข้ันตอนการใหบริการแตละข้ันตอนมี

ความสะดวก รวดเร็ว 

     

3. มีผังลําดับข้ันตอนและระยะเวลาการ

ใหบริการอยางชัดเจน 

     

4. การใหบริการมีความครบถวนถูกตอง      

5. ข้ันตอนการใหบริการมีความยืดหยุน

สามารถปรับใหเหมาะสมกับสถานการณ

ได 
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ดานชองทางการใหบริการ 

1. มีชองทางการใหบริการท่ีชัดเจน      

2. มีชองทางการใหบริการท่ีเหมาะสม      

 

รายการประเมินความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

3. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

4. ความเพียงพอตอชองทางการ

ใหบริการ 

     

5. ชองทางการใหบริการมีความสะดวก

รวดเร็ว 

     

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

1. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสุภาพ      

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเต็มใจ 

รวดเร็ว  และเอาใจใส 

     

3. สามารถแก ไขปญหา/อุปสรรค ท่ี

เกิดข้ึนอยางเหมาะสม 

     

4. เจาหนาท่ีมีความรูความสามารถในการ

ใหบริการ เชน การตอบคําถาม ชี้แจงขอ

สงสัย แนะนํา ฯลฯ 

     

5. เจาหนาท่ีใหบริการอยางเสมอภาค          

เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ  

     

ส่ิงอํานวยความสะดวก 

1. สถานท่ีใหบริการมีความเหมาะสม      

2. อ า ค า ร ส ถ า น ท่ี มี ค ว า ม ส ะ อ า ด 

ปลอดภัย        และสวยงาม 

     

3. มีการจัดผังการใหบริการไดอย าง

ชัดเจน และเหมาะสม 

     

4. มี เอกสาร/แผนพับ/ปายประกาศ/

บอรดแจงขอมูลชัดเจน 

     

5. ความเพียงพอของสถานท่ีจอดรถ และ

หองน้ํา  
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สวนท่ี  3  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

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

ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือเปนอยางดี 
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ชุดท่ี 2 แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล

แมตาน งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมโครงการใสใจ หวงใยในการสงเสริมสุขภาพ

และพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

โปรดใสเครื่องหมาย   ลงใน    หนาคําตอบท่ีทานเลือก  และ/หรือ  กรอกขอความท่ีตรงกับความ

เปนจริง 

สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 

1.  เพศ     ชาย     หญิง 

2.  อายุ     60-69 ป     70-79 ป 

     80-89 ป     90  ปข้ึนไป   

3.  ระดับการศึกษา   ประถมศึกษา    มัธยมศึกษาตอนตน 

     มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช   อนุปริญญา/ปวส. 

     ปริญญาตรี     สูงกวาปริญญาตรี 

4.  อาชีพ    รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ขาราชการบํานาญ   รับจาง 

     คาขาย/ธุรกิจสวนตัว      เกษตรกร 

     อ่ืนๆ   

 

สวนท่ี  2  ความพึงพอใจตอการใหบริการ 

 

รายการประเมินความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 

1. ข้ันตอนการใหบริการมีระบบ  ไม

ยุงยาก           ไมซับซอน  ชัดเจนด ี

     

2. ข้ันตอนการใหบริการแตละข้ันตอนมี

ความสะดวก รวดเร็ว 

     

3. มีผังลําดับข้ันตอนและระยะเวลาการ

ใหบริการอยางชัดเจน 

     

4. การใหบริการมีความครบถวนถูกตอง      

5. ข้ันตอนการใหบริการมีความยืดหยุน

สามารถปรับใหเหมาะสมกับสถานการณ

ได 
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ดานชองทางการใหบริการ 

1. มีชองทางการใหบริการท่ีชัดเจน      

2. มีชองทางการใหบริการท่ีเหมาะสม      

 

รายการประเมินความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

3. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

4. ความเพียงพอตอชองทางการ

ใหบริการ 

     

5. ชองทางการใหบริการมีความสะดวก

รวดเร็ว 

     

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

1. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสุภาพ      

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเต็มใจ 

รวดเร็ว  และเอาใจใส 

     

3. สามารถแก ไขปญหา/อุปสรรค ท่ี

เกิดข้ึนอยางเหมาะสม 

     

4. เจาหนาท่ีมีความรูความสามารถในการ

ใหบริการ เชน การตอบคําถาม ชี้แจงขอ

สงสัย แนะนํา ฯลฯ 

     

5. เจาหนาท่ีใหบริการอยางเสมอภาค          

เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ  

     

ส่ิงอํานวยความสะดวก 

1. สถานท่ีใหบริการมีความเหมาะสม      

2. อ า ค า ร ส ถ า น ท่ี มี ค ว า ม ส ะ อ า ด 

ปลอดภัย        และสวยงาม 

     

3. มีการจัดผังการใหบริการไดอย าง

ชัดเจน และเหมาะสม 

     

4. มี เอกสาร/แผนพับ/ปายประกาศ/

บอรดแจงขอมูลชัดเจน 

     

5. ความเพียงพอของสถานท่ีจอดรถ และ

หองน้ํา  
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สวนท่ี  3  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

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

ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือเปนอยางดี 
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ชุดท่ี 3 แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล

แมตานงานดานสาธารณสุข โครงการรณรงคปองกันและควบคุมไขเลือดออก ประจําป 2562 

 

โปรดใสเครื่องหมาย   ลงใน    หนาคําตอบท่ีทานเลือก  และ/หรือ  กรอกขอความท่ีตรงกับความ

เปนจริง 

สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 

1.  เพศ     ชาย     หญิง 

2.  อายุ     ต่ํากวา  20 ป    20-29  ป 

     30-39 ป     40-49  ป 

    50  ปข้ึนไป 

3.  ระดับการศึกษา   ประถมศึกษา    มัธยมศึกษาตอนตน 

     มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช   อนุปริญญา/ปวส. 

     ปริญญาตรี     สูงกวาปริญญาตรี 

4.  อาชีพ    รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ขาราชการบํานาญ   รับจาง 

     คาขาย/ธุรกิจสวนตัว      เกษตรกร 

     อ่ืนๆ   

 

สวนท่ี  2  ความพึงพอใจตอการใหบริการ 

 

รายการประเมินความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 

1. ข้ันตอนการใหบริการมีระบบ  ไม

ยุงยาก           ไมซับซอน  ชัดเจนดี 

     

2. ข้ันตอนการใหบริการแตละข้ันตอนมี

ความสะดวก รวดเร็ว 

     

3. มีผังลําดับข้ันตอนและระยะเวลาการ

ใหบริการอยางชัดเจน 

     

4. การใหบริการมีความครบถวนถูกตอง      

5. ข้ันตอนการใหบริการมีความยืดหยุน

สามารถปรับใหเหมาะสมกับสถานการณ

ได 
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ดานชองทางการใหบริการ 

1. มีชองทางการใหบริการท่ีชัดเจน      

2. มีชองทางการใหบริการท่ีเหมาะสม      

 

รายการประเมินความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

3. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

4. ความเพียงพอตอชองทางการ

ใหบริการ 

     

5. ชองทางการใหบริการมีความสะดวก

รวดเร็ว 

     

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

1. เจาหนาท่ีใหบรกิารดวยความสุภาพ      

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเต็มใจ 

รวดเร็ว  และเอาใจใส 

     

3. สามารถแก ไขปญหา/อุปสรรค ท่ี

เกิดข้ึนอยางเหมาะสม 

     

4. เจาหนาท่ีมีความรูความสามารถในการ

ใหบริการ เชน การตอบคําถาม ชี้แจงขอ

สงสัย แนะนํา ฯลฯ 

     

5. เจาหนาท่ีใหบริการอยางเสมอภาค          

เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ  

     

ส่ิงอํานวยความสะดวก 

1. สถานท่ีใหบริการมีความเหมาะสม      

2. อ า ค า ร ส ถ า น ท่ี มี ค ว า ม ส ะ อ า ด 

ปลอดภัย        และสวยงาม 

     

3. มีการจัดผังการใหบริการไดอย าง

ชัดเจน และเหมาะสม 

     

4. มี เอกสาร/แผนพับ/ปายประกาศ/

บอรดแจงขอมูลชัดเจน 

     

5. ความเพียงพอของสถานท่ีจอดรถ และ

หองน้ํา  
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สวนท่ี  3  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

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

ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือเปนอยางดี 
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ชุดท่ี 4 แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล

แมตาน งานดานอ่ืนๆ การรับเรื่องราวรองทุกข 

 

โปรดใสเครื่องหมาย   ลงใน    หนาคําตอบท่ีทานเลือก  และ/หรือ  กรอกขอความท่ีตรงกับความ

เปนจริง 

สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 

1.  เพศ     ชาย     หญิง 

2.  อายุ     ต่ํากวา  20 ป    20-29  ป 

     30-39  ป     40-49  ป 

    50  ปข้ึนไป 

3.  ระดับการศึกษา   ประถมศึกษา    มัธยมศึกษาตอนตน 

     มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช   อนุปริญญา/ปวส. 

     ปริญญาตรี     สูงกวาปริญญาตรี 

4.  อาชีพ    รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ขาราชการบํานาญ   รับจาง 

     คาขาย/ธุรกิจสวนตัว      เกษตรกร 

     อ่ืนๆ   

 

สวนท่ี  2  ความพึงพอใจตอการใหบริการ 

 

รายการประเมินความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 

1. ข้ันตอนการใหบริการมีระบบ  ไม

ยุงยาก           ไมซับซอน  ชัดเจนดี 

     

2. ข้ันตอนการใหบริการแตละข้ันตอนมี

ความสะดวก รวดเร็ว 

     

3. มีผังลําดับข้ันตอนและระยะเวลาการ

ใหบริการอยางชัดเจน 

     

4. การใหบริการมีความครบถวนถูกตอง      

5. ข้ันตอนการใหบริการมีความยืดหยุน

สามารถปรับใหเหมาะสมกับสถานการณ

ได 
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ดานชองทางการใหบริการ 

1. มีชองทางการใหบริการท่ีชัดเจน      

2. มีชองทางการใหบริการท่ีเหมาะสม      

 

รายการประเมินความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

3. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

4. ความเพียงพอตอชองทางการ

ใหบริการ 

     

5. ชองทางการใหบริการมีความสะดวก

รวดเร็ว 

     

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

1. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสุภาพ      

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเต็มใจ 

รวดเร็ว  และเอาใจใส 

     

3. สามารถแก ไขปญหา/อุปสรรค ท่ี

เกิดข้ึนอยางเหมาะสม 

     

4. เจาหนาท่ีมีความรูความสามารถในการ

ใหบริการ เชน การตอบคําถาม ชี้แจงขอ

สงสัย แนะนํา ฯลฯ 

     

5. เจาหนาท่ีใหบริการอยางเสมอภาค          

เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ  

     

ส่ิงอํานวยความสะดวก 

1. สถานท่ีใหบริการมีความเหมาะสม      

2. อ า ค า ร ส ถ า น ท่ี มี ค ว า ม ส ะ อ า ด 

ปลอดภัย        และสวยงาม 

     

3. มีการจัดผังการใหบริการไดอย าง

ชัดเจน และเหมาะสม 

     

4. มี เอกสาร/แผนพับ/ปายประกาศ/

บอรดแจงขอมูลชัดเจน 

     

5. ความเพียงพอของสถานท่ีจอดรถ และ

หองน้ํา  
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สวนท่ี  3  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

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

ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือเปนอยางดี 
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รายช่ือผูทําวิจัย 

 

1. อาจารยวลัยลักษณ  พันธุรี 

2. อาจารยวีรพงษ  สุทาวัน 

3. อาจารยโยธิน เทพบุญ 

 
 
 
 
 


