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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น อ าเภอเมือง จังหวัดตาก ได้ด าเนินการวิจัยเชิงส ารวจ เรื่องการ
ประเมินผลความพึงพอใจของ ผู้ร ับบริการที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล         
แม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยได้ให้ท าการประเมินคุณภาพ
การให้บริการ 4 งานบริการ ได้แก่ 1) งานด้านรายได้หรือภาษี “การจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูก
สร้าง” 2) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม “โครงการใส่ใจ ห่วงใย ในการส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔” 3) งานด้าน
สาธารณสุข “โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจ าปี ๒๕๖๔” 4) งานด้านอื่นๆ 
“การรับเรื่องราวร้องทุกข์” 

วัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก และเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานบริการองค์การบริหารส่วนต าบลแมต้่าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 
ผลการวิจัยท าให้ได้ข้อมูลประกอบการประเมินคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล   
แม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก และสามารถน าสารสนเทศท่ีได้จากการประเมินไปใช้เป็น
แนวทางเพื่อน าไปประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องในการก าหนดแผนกลยุทธ์
พัฒนางานบริการของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องตามความต้องการของ
ผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตต าบลแม่ต้าน
อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก จ านวน 977 คน ประกอบด้วย 4 งานบริการ ได้แก่ 1) งานด้านรายได้
หรือภาษี “การจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง” 2) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
“โครงการใส่ใจ ห่วงใย ในการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔”  3) งานด้านสาธารณสุข “โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ประจ าปี ๒๕๖๔” 4) งานด้านอื่นๆ “การรับเรื่องราวร้องทุกข์” 

 เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยมีลักษณะของข้อค าถามเป็นแบบ
เลือกตอบ มาตราส่วนประมาณค่า และข้อค าถามแบบปลายเปิด สถิติและวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 

สรุปผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ประจ าปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 
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1. ควำมพึงพอใจต่องำนบริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ต้ำน  
1.1 ควำมพึงพอใจในภำพรวม  
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ท้ัง 4 ด้าน 

ของงานบริการท้ัง 4 งานบริการ พบว่า ระดับความพึงพอใจในการรับบริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ต้าน โดยรวมมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากับ 4.69 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินร้อยละของ
ความพึงพอใจเท่ากับ ร้อยละ 94.35 คิดเป็นระดับคะแนนเท่ากับ 9 

 
1.2 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรบริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล         

แม่ต้ำน ในงำนด้ำนรำยได้หรือภำษี “กำรจัดเก็บภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง”  
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ใน

งานด้านรายได้หรือภาษี “การจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง” โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย = 4.82, S.D=.98) ร้อยละความพึงพอใจ 96.๖0 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า รายการท่ีมีค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ประกอบด้วยอันดับแรกคือ ด้านส่ิง
อ านวยความสะดวก  ( ค่าเฉล่ีย=4.87,S.D.= 1.07) รองลงมาคือ ด้านช่องทางการให้บริการ 
(ค่าเฉล่ีย=4.85, S.D.= 97) และด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ (ค่าเฉล่ีย=4.79, S.D.= .96) ตามล าดับ 

 
1.3 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรบริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล          

แม่ต้ำน ในงำนด้ำนพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม “โครงกำรใส่ใจ ห่วงใย ในกำรส่งเสริม
สุขภำพ และพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุและคนพิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔”  

พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ใน
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม “โครงการใส่ใจ ห่วงใย ในการส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔”  โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย = 4.76, S.D=.92) ร้อยละความพึงพอใจ 97.๒๒ และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า รายการท่ีมีค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ประกอบด้วย อันดับแรกคือ ด้าน
เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ (ค่าเฉล่ีย=4.83,S.D.= 1.09) รองลงมาคือ ด้านด้านช่องทางการให้บริการ 
(ค่าเฉล่ีย=4.7๓, S.D.= ๑.๐๐) และด้านส่ิงอ านวยความสะดวก(ค่าเฉล่ีย=4.7๖,S.D.= .๙๒) 
ตามล าดับ 

 
1.4 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล     

แม่ต้ำน  ในงำนด้ำนสำธำรณสุข “โครงกำรรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก ประจ ำปี 
๒๕๖๔”  

พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ใน
งานด้านสาธารณสุข “โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก ประจ าปี ๒๕๖๔” ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  (ค่าเฉล่ีย=4.61, S.D.= .39) ร้อยละความพึงพอใจ 92.20 และมีค่า
คะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน 
อันดับแรก คือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย=4.64, S.D.= .38) รองลงมาคือ 



ค 

 

ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ (ค่าเฉล่ีย=4.61, S.D.= .35)  และด้านช่องทางการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย=
4.60, S.D.= .42)  ตามล าดับ 

 
1.5 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรบริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล                   

แม่ต้ำน  ในงำนด้ำนอื่นๆ “กำรรับเร่ืองรำวร้องทุกข์” 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ใน

งานด้านอื่นๆ “การรับเรื่ องราวร้อง ทุกข์ ”  ในภาพรวมอยู่ ในระ ดับมากท่ี สุด  (ค่า เฉ ล่ีย=
4.57 ,S.D.= .40) ร้อยละความพึงพอใจ 91.40 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน อันดับแรก คือ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
(ค่าเฉล่ีย=4.59 ,S.D.= .39) รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย=
4.58 ,S.D.= .43) และด้านส่ิงอ านวยความสะดวก(ค่าเฉล่ีย=4.57 ,S.D.= .47) ตามล าดับ 

 
2. กำรประเมินคุณภำพกำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ต้ำน  

ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง 
จังหวัดตาก ประจ าปีงบประมาณ 2564 พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ท้ัง 4 งาน
บริการ ดังนี้  
  1) งานด้านรายได้หรือภาษี “การจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง”  
   ( X = 4.82 คิดเป็นร้อยละ 96.๖0 และระดับคะแนน 10) 

 
2) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม “โครงการใส่ใจ ห่วงใย ในการส่งเสริม     
    สุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.      
    ๒๕๖๔”    

( X =  4.76  คิดเป็นร้อยละ 97.๒๒ และระดับคะแนน 10) 
 
3) งานด้านสาธารณสุข “โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก                
    ประจ าปี ๒๕๖๔”  
  ( X = 4.61 คิดเป็นร้อยละ 92.20 และระดับคะแนน 9) 

  
4) งานด้านอื่นๆ “การรับเรื่องราวร้องทุกข์” 

 ( X = 4.57  คิดเป็นร้อยละ 91.40 และระดับคะแนน 9) 
  

ค่าเฉล่ียรวมจากการถ่วงน้ าหนักท้ัง 4 งานบริการ คือ ๔.69 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละของความพึงพอใจเท่ากับ ร้อยละ 94.35 คิดเป็นระดับคะแนนเท่ากับ 9 

 



ง 
 

3. ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรศึกษำวิจัยคร้ังต่อไป 
 1) ควรมีการท าวิจัยโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเพื่อท าให้ทราบถึงความต้องการท่ี

แท้จริงของประชาชนและท าให้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ของประชาชน แล้วจึงด าเนินการจัดท าโครงการ
ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 

 2) ควรท าการส ารวจความคิดเห็นและความต้องการของผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องใน
งานบริการอื่นๆ รวมถึงการจัดโครงการหน่วยบริการเคล่ือนท่ีเป็นงานบริการท่ีท าให้เจ้าหน้าท่ีได้ลง
พื้นท่ีเพื่อเข้าถึงประชาชนท าให้ประชาชนได้มีความใกล้ชิด และได้รับบริการอย่างท่ัวถึงต่อไป 
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 

1.1 ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 250 ก าหนดให้ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีและอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมท้ังส่งเสริม และสนับสนุนการ
จัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ การจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะใดท่ีสมควรให้เป็นหน้าท่ีและอ านาจโดยเฉพาะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละรูปแบบ หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก ในการด าเนินการใด ให้เป็นไป
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติซึ่งต้องสอดคล้องกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 2560: 74)  

การปกครองท้องถิ่นเป็นการจัดต้ังรูปแบบการปกครองในระดับท้องถิ่น  ซึ่งเกิดขึ้นจากการ
กระจายอ านาจของรัฐบาลกลาง โดยมีผลให้องค์กรท่ีจัดต้ังนี้มีฐานะเป็นนิติบุคคลท่ีมีอ านาจอิสระ
บางส่วนในการบริหารงาน เพื่อท าหน้าท่ีและรับผิดชอบต่อภารกิจต่าง ๆ ภายในขอบเขตพื้นท่ีตามท่ี
รัฐบาลกลางก าหนด ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตอบสนองต่อความต้องการเบ้ืองต้นของ
ประชาชนในพื้นท่ี ๆ มีการปกครองตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการท างานของส่วนกลาง ซึ่ง
เป็นการช่วยลดภาระของส่วนกลางในอีกด้านหนึ่งไปพร้อม ๆ กัน ท้ังนี้ความใกล้ชิดระหว่างผู้น า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชนภายในเขตพื้นท่ีย่อมมีมากกว่าตัวแทนจากส่วนกลางท่ีมา
ประจ าอยู่ อีกท้ังโดยมากผู้น าท้องถิ่นย่อมตระหนักและเข้าใจปัญหาภายในท้องถิ่นได้ดีกว่าด้วย             
จึงส่งผลให้ความต้องการของประชาชนย่อมได้รับการตอบสนองได้อย่างรวดเร็วทันใจกว่าการรอคอย
การแก้ไขปัญหาจากตัวแทนของส่วนกลางท่ีมักติดขัดกับหลักเกณฑ์ของระบบราชการจนเกิดความ
ล่าช้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีอิสระในการบริหารและศักยภาพทางด้านงบประมาณ                  
อย่างเพียงพอจึงย่อมท าหน้าท่ีเติมเต็มการแก้ไขปัญหาเพื่อท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ                    
(ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร. 2559) 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติ
ไว้ว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ
และยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจ
ตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อ
ผลของงาน “การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง
เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน 
(ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ. 2553 : 87) และพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562 ก าหนดให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์
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สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้ ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง 
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท้ังนี้ ให้เป็น ไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
(พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล. 2562: 22) 
 องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เป็นส่วนราชการหนึ่ง ท่ีมีลักษณะเป็นรูปแบบของ            
การปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นรูปแบบการปกครองท่ีจ าเป็นและมีความส าคัญในทางการเมืองการ
ปกครองของชุมชนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนท่ีมีการปกครองระบบประชาธิปไตย ซึ่งกล่าว
ในทางทฤษฎีและแนวความคิดทางปกครอง จะเห็นได้ว่า รัฐบาลซึ่งเป็นกลไกในการบริหารการ
ปกครองของรัฐนั้น ย่อมมีภาระหน้าท่ีอย่างมากมายในการบริหารประเทศให้ประชาชนได้รับความสุข 
ความสะดวกสบายในการด ารงชีวิต (Well Being) อีกท้ังความมั่นคงแห่งชาติท้ังในทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม (National Security) แต่ย่อมเป็นไปไม่ได้ท่ีรัฐบาลจะดูแลและจัดท าบริการ
ให้กับประชาชนได้ท่ัวถึงทุกชุมชนของประเทศ เพราะอาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับความล่าช้าในการ
ด าเนินงาน การท่ีอาจจะไม่สนองตอบต่อความต้องการของแต่ละชุมชนได้ และรวมท้ังข้อจ ากัด
เกี่ยวกับงบประมาณ (Budget) และตัวบุคคลหรือเจ้าหน้าท่ีด าเนินงานให้ท่ัวถึงได้ เมื่อเป็นดังนี้               
การลดภาระของรัฐบาลโดยการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองเพื่อการ
สนองตอบต่อความต้องการของชุมชน จะได้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความมุ่งประสงค์
ของชุมชนนั้น ๆ จึงเป็นผลให้การปกครองท้องถิ่นมีบทบาทและความส าคัญเกิดขึ้น (จเร พันธุ์เปรื่อง. 
2558: ออนไลน์)  

ท้ังนี้ เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าหน่วยงานของรัฐบาลด าเนินงานเพื่อมุ่งให้ประชาชน 
พึงพอใจและเป็นประโยชน์สุขอย่างแท้จริงหรือไม่ จึงจ าเป็นต้องท าการประเมินผลการด าเนินงาน
หน่วยงานของรัฐกับประชาชนท่ีอยู่ในฐานะผู้รับบริการของตนเองอย่างแท้จริงหรือไม่ ทางส่วน
ราชการต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จ าเป็นต้องเข้ารับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานของตนเอง ท่ีสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ก าหนดกรอบการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการตามตัวช้ีวัด มิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น. 2558) โดยต้องเป็นโครงการท่ีมีผลกระทบสูงเพื่อน าไปสู่การได้สารสนเทศท่ีจะ
น าไปพัฒนากระบวนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะให้
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในความดูแลได้อย่างสูงสุด 

จากเหตุผลข้างต้นองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก             
จึงมอบหมายให้วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น อ าเภอเมือง จังหวัดตาก ด าเนินการประเมินผลความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการท่ีมีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน โดยในปีงบประมาณ 256๔ นี้
ได้เสนอให้ท าการประเมินคุณภาพการให้บริการ ๔ งานบริการ ได้แก่ 
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1) งานด้านรายได้หรือภาษี “การจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง”  
2) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม “โครงการใส่ใจ ห่วงใย ในการส่งเสริมสุขภาพ  
    และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔”   
3) งานด้านสาธารณสุข “โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจ าปี  
    ๒๕๖๔”  
4) งานด้านอื่นๆ “การรับเรื่องราวร้องทุกข์” 
เพื่อส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอ

ก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อประเมินคุณภาพการบริการ 
ตามท่ีหน่วยงานมุ่งหวัง รวมถึงท าให้ได้สารสนเทศเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในงาน
บริการ เพื่อน าไปสู่การได้แนวทางการพัฒนางานบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับชุมชนอย่างแท้จริงต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1) เพื่อส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
แม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 
 2) เพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน อ าเภอ           
ท่าสองยาง จังหวัดตาก 
 3) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานบริการองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก  
  
 1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1) ท าให้ทราบระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่องานบริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก    
 2) ท าให้ทราบคะแนนผลการประเมินคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล   
แม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 
 3) ท าให้ได้สารสนเทศเกี่ยวกับคุณภาพการบริการในแต่ละด้าน รวมท้ังปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางเพื่อน าไปประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร และฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องในการก าหนดแผนกลยุทธ์
พัฒนางานบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและสอดคล้องตามความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 1) ด้ำนเนื้อหำ  
 ขอบเขตด้านเนื้อหาท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการส ารวจความพึงพอใจและประเมินผลการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ตามหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการขอก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
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ประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล                    
ได้ก าหนดกรอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการตามตัวช้ีวัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการโดยมีประเด็นการประเมิน 4 ประเด็น
ดังนี้  

(1)  ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
(2)  ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ 
(3)  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
(4)  ความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

งานบริการท่ีเสนอขอรับการประเมินในงานบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน 
อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ประจ าปีงบประมาณ 2564 นี้ ๔ งานบริการ ได้แก่  

1) งานด้านรายได้หรือภาษี “การจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง”  
2) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม “โครงการใส่ใจ ห่วงใย ในการส่งเสริมสุขภาพ  
    และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔”   
3) งานด้านสาธารณสุข “โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจ าปี  
    ๒๕๖๔”  
4) งานด้านอื่นๆ “การรับเรื่องราวร้องทุกข์” 

2) ด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ขอบเขตด้านประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นประชาชนทุกคนท่ีใช้หรือมารับบริการ          
ในแต่ละงานบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก นับต้ังแต่ช่วง
เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564 โดยก าหนดขนาดตัวอย่างจากการเปิดตารางก าหนด
ขนาดตัวอย่างส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) จ าแนกตามประชากรท่ีมารับบริการใน
แต่ละงานบริการ 

 3) ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย 
  3.1) ตัวแปรต้น (Independent Variables) 
  ขอบเขตด้านตัวแปรต้นท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานหรือปัจจัยส่วน
บุคคลของกลุ่มผู้รับบริการ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ   
  3.2) ตัวแปรตำม (Dependent Variable) 
  ขอบเขตด้านตัวแปรตามท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นความพึงพอใจของผู้รับบริการ            
ท่ีมี ต่อการบริการขององค์การบริหาร ส่วนต าบลแม่ ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก                     
ในประเด็นการประเมิน 4 ด้าน ดังนี้ (1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ              
(2) ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ (3) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ และ                   
(4) ความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวก  
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1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) หมายถึง หน่วยงานท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็น

ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดต้ังขึ้นตาม  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2563 โดยยกฐานะจากสภา
ต าบล ท่ีมีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณท่ีล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉล่ียไม่ต่ ากว่าปีละ
หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง 
จังหวัดตาก 

ผู้รับบริกำร  หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน อ าเภอ
ท่าสองยาง จังหวัดตาก 

คุณภำพกำรบริกำร หมายถึง การบริการในงานบริการท่ีดีเลิศ ท่ีสามารถให้บริการขั้นพื้นฐาน
และงานบริการท่ีจัดเพิ่มเติมกว่าท่ีควรจะมีได้ตรงกับความต้องการหรือเกินความต้องการของลูกค้า 
เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า จนท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ น าไปสู่การรักษาระดับการ ให้บริการท่ี
เหนือกว่าคู่แข่งขัน 

ควำมพึงพอใจ หมายถึง เป็นบริการท่ีผู้รับบริการได้รับเกินกว่าท่ีคาดหวังเอาไว้ กล่าวคือ 
ผู้รับบริการจะเปรียบเทียบจากประสบการณ์ท่ีได้รับจากการบริการ (Experience) กับความคาดหวัง 
(Expect) ของผู้รับบริการลูกค้า หากผู้รับบริการได้รับบริการท่ีเกินความคาดหวัง ผู้รับบริการจะเกิด
ความพึงพอใจ ท าการศึกษา 4 ด้านดังนี้ 

(1)  ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
(2)  ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ 
(3)  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
(4)  ความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

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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แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 การวิจัยเรื่อง การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
แม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ในครั้งนี้ ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็น
พื้นฐานในการวิจัย ดังนี้ 
 2.1 แนวคิดทฤษฎีความพึงพอใจ 
 2.2 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 
 2.3 บริบทและบทบาทการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน 
 2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.5 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
 
2.1 ทฤษฎีความพึงพอใจ 

ความหมายของความพึงพอใจ   
จากการศึกษาเอกสารและแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ  มีนักวิชาการศึกษาหลายได้ให้

ความหมายของความพึงพอใจไว้ดังนี้ 
บรรเจิด ศุภราพงศ์ (2556: 43) กล่าวถึงแนวคิดความพึงพอใจว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตใจ อารมณ์ 

ความรู้สึกท่ีบุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งไม่สามารถมองเห็นรูปร่างได้ นอกจากนี้ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกด้าน
บวกของบุคคล ท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง อาจจะเกิดขึ้นจากความคาดหวังหรือเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อส่ิงนั้นสามารถ
ตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลได้ซึ่งความพึงพอใจท่ีเกิดขึ้นสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามค่านิยมและ
ประสบการณ์ของบุคคลท้ังนี้ความพึงพอใจจึงสามารถน าใช้ในการวัดระดับความพึงพอใจกับปัจจัยอื่นท่ีใช้ใน
การศึกษา 
 รัชนี ทีปกากร (2556: 26) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจคือ ความรู้สึกหรือทัศนคติท่ีดีของบุคคลเป็นไป
ตามความคาดหวังหรือมากกว่าส่ิงท่ีคาดหวัง ซึ่งจะท าให้เกิดความกระตือรือร้นและสร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีงามได้
ต่อไป ความรู้สึกจะลดลงหรือไม่ เกิดขึ้นจากความต้องการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนองและถ้ามี
ความรู้สึกท่ีดีต่อการท างานจะมีผลท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน มีการเสียสละอุทิศกาย ใจและ
สติปัญญาให้แก่งาน ซึ่งจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การในท่ีสุด 

วรายุทธ แก้วประทุม (2556: 60) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกหรือทัศนคติท่ีดีของ
บุคคลเป็นไปตามความคาดหวังหรือมากกว่าส่ิงท่ีคาดหวัง ซึ่งจะท า ให้เกิดความรู้สึกกระตือรือร้นและ
สร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีงามได้ต่อไป ความรู้สึกจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้นหากความต้องการหรือจุดมุ่งหมายนั้นได้รับการ
ตอบสนองและถ้ามีความรู้สึกท่ีดีต่อการท างานจะมีผลท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน มีการเสียสละ 
อุทิศกาย ใจและสติปัญญาให้แก่งาน ซึ่งจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้ในท่ีสุด 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554) ให้ความหมายของค าว่า “พึงพอใจ” ว่าหมายถึง รัก 
ชอบใจ และให้ความหมายของค าว่า “พอใจ” ว่าหมายถึง สมใจ ชอบใจ  

Armstrong & Kotler (2009, อ้างถึงในนันทสารีสุขโต และคณะ , 2555, หน้า 10) กล่าวไว้ว่า 
ความพึงพอใจของลูกค้า ขึ้นอยู่กับสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ท่ีรับรู้ได้เปรียบเทียบกับ  ความคาดหวังของผู้ซื้อ 
หากสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ต่ ากว่าความคาดหวัง ลูกค้าจะไม่พึงพอใจ หาก สมรรถนะของผลิตภัณฑ์เท่ากับ
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ความคาดหวัง ลูกค้าจะพึงพอใจ แต่ถ้าสมรรถนะของผลิตภัณฑ์สูงกว่า ความคาดหวัง ลูกค้าจะพึงพอใจมาก
หรือเรียกว่าความปีติยินดีของลูกค้า (Delight) 

ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2553) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อการ
ท างานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับผลตอบแทน คือ ผลท่ีเป็นความ
พึงพอใจท าให้บุคคลเกิดความรู้สึก กระตือรือร้นมีความมุ่งมั่นท่ีจะท างาน มีขวัญและก าลังใจ และส่ิงเหล่านี้จะ
มีผลต่อประสิทธิภาพของการท างาน รวมทั้งส่งผลต่อความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 
 มณีวรรณ  ตันไทย (2553 : 66 - 69) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการได้รับ
บริการในด้านต่าง ๆ ดังนี้ คือ 

1. ด้านความสะดวกท่ีได้รับ 
2. ด้านตัวเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
3. ด้านคุณภาพของบริการท่ีได้รับ 
4. ด้านระยะเวลาในการด าเนินการ 
5. ด้านข้อมูลท่ีได้รับจากการบริการ 
ความหมายของความพึงพอใจท่ีนักวิชาการแต่ละท่านได้กล่าวไว้นั้นท าให้สรุปได้ว่าความพึงพอใจของ

บุคคลเป็นระดับความรู้สึกท่ีมีผลจากการเปรียบเทียบระหว่าง ผลประโยชน์ท่ีได้รับกับความคาดหวัง หาก
ผลประโยชน์ท่ีได้รับมีมากกว่าความคาดหวัง ส่งผลให้เกิดความรู้สึกทางบวกคือความรู้สึกพึงพอใจใน
ขณะเดียวกัน หากผลประโยชน์ ท่ีได้รับว่ามีน้อยกว่าความคาดหวังส่งผลให้เกิดความรู้สึกทางลบคือความรู้สึก
ไม่พึงพอใจ 
 ความส าคัญของความพึงพอใจ 
 นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงความส าคัญของความพึงพอใจไว้ ดังนี้ 
 พัทธนันท์ อึ้งรัก (2556: 98) กล่าวถึงความพอใจในงานว่า ความพอใจในงาน  (Job satisfaction) 
หมายถึง ทัศนคติท่ีดีเกี่ยวกับงานของพนักงานซึ่งจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยแวดล้อมในงานของเขา เช่ น 
ค่าตอบแทนในโอกาสการเล่ือนต าแหน่ง ความก้าวหน้า หัวหน้างาน ตลอดจนเพื่อนร่วมงาน ซึ่งมีอิทธิพลต่อ
การรับรู้ในงานของบุคคล ความพอใจในงานยังเกิดขึ้นจากปัจจัยแวดล้อมของงาน ได้แก่รูปแบบการบริหาร 
นโยบายและขั้นตอนการท างาน กลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้องสภาพแวดล้อมการท างาน ตลอดจนผลประโยชน์และ
ผลตอบแทน อย่างไรก็ดีมีข้อมูลสนับสนุนว่าความพอใจในงานจะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายในบุคคลมากกว่า
เป็นผลจากสภาพแวดล้อมภายนอก โดยมีการศึกษาว่าพันธุกรรมมีส่วนเกี่ยวข้องกับความพอใจในงานของ
บุคคล 
 นงค์เยาว์ วิ เชียรเครือ (2555 : 32) ความพึงพอใจเป็นปัจจัยท่ีส าคัญประการหนึ่งท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จของงานท่ีบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นผลจากการได้รับการตอบสนองต่อ
แรงจูงใจหรือความต้องการของแต่ละบุคคลในแนวทางท่ีเขาประสงค์ความพึงพอใจโดยท่ัวไปตรงกับค าใน
ภาษาอังกฤษว่า Satisfaction 
 ผุสดี แสงหล่อ (2555: 14) ได้กล่าวสรุปความส าคัญของความพึงพอใจว่าความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน เป็นท่ีพึงปรารถนาของบุคคลทุกคนเพราะช่วยให้การท างานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
ผลสูงสุด การสร้างความพึงพอใจนั้น ผู้บริหารจ าเป็นต้องรู้เกี่ยวกับกระบวนการเทคนิคและวิธีการด้วยการ
อาศัยการจูงใจเป็นเครื่องมือส าคัญ การจูงใจบุคลากรให้ได้ผลนั้นผู้บริหารต้องใช้ส่ิงจูงใจท่ีเหมาะสมกับความ
ต้องการของแต่ละบุคคลและมีความรู้พื้นฐานท่ีจะน าไปใช้ในการสริมสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
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 กล่าวโดยสรุป ความส าคัญของความพึงพอใจว่าความพึงพอใจเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งท่ีจะสร้าง
ความรู้สึกหรือทัศนคติท่ีดีต่อรับบริการ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้รับบริการกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อช่วยให้การท างานอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ทฤษฎีความพึงพอใจ 
ศราวนี แดงไสว (2556) กล่าวว่าโดยท่ัวไปการประเมินความพึงพอใจมี 2 ด้านคือความพึงพอ ใน

การท้างาน และความพึงพอใจในการบริการ ซึ่งในด้านนี้เป็นความคิด ทัศนคติท่ีไม่สามารถมองเห็นได้ อยู่ในรูป
ของนามธรรม การท่ีจะวัดว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจหรือไม่นั้น สามารถวัดได้  โดยให้พวก เขาแสดงความ
คิดเห็น ความคิดเห็นเหล่านั้นต้องตรงกับส่ิงท่ีพวกเขารู้สึกจริง จึงจะสามารถวัดเป็น ความรู้สึกพึงพอใจได้ 

สมุทร ช านาญ (2556: 268-294) กล่าวถึงกลุ่มทฤษฏีท่ีเน้นการศึกษาเนื้อหา(Contents theories) 
เป็นกลุ่มท่ีศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ จึงมีการเรียกช่ือหนึ่งว่าทฤษฎีท่ีเน้นความต้องการ (Need 
theories of work motivation) เป็นทฤษฎีท่ีมุ่งศึกษาเพื่อหาค าตอบของมนุษย์แต่ละคนมีความต้องการอะไร 
ตลอดจนมีความต้องการอยู่ในระดับใด ทฤษฎีท่ีเน้นการตอบสนองความต้องการของมนุษย์มีการน า เสนอไว้
หลากหลาย ส่วนทฤษฎีท่ีเป็นท่ียอมรับในปัจจุบัน มีดังนี้ 

1. ทฤษฎคีวามต้องการของ มาสโลว์(Maslow’s hierarchy of need) มาสโลว์มีหลักท่ีส าคัญเกี่ยวกับ
แรงจูงใจ โดยเน้นในเรื่องล าดับข้ันความต้องการเขามีความเช่ือว่ามนุษย์มีแนวโน้มท่ีจะมีความต้องการอันใหม่
ท่ีสูงขึ้น แรงจูงใจของคนเรามาจากความต้องการพฤติกรรมของคนเรา มุ่งไปสู่การตอบสนองความพอใจ มาส
โลว์(Maslow) แบ่งความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ออกเป็น 5 ระดับด้วยกัน ได้แก่ 

 1.1 ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological needs) เป็นความต้องการปัจจัย 4 เช่น 
ต้องการอาหารให้อิ่มท้อง เครื่องนุ่งห่มเพื่อป้องกันความร้อน หนาวและอุจจาดตา ยารักษาโรคภัยไข้เจ็บ 
รวมทั้งท่ีอยู่อาศัยเพื่อป้องกันแดด ฝน ลม อากาศหนาวและสัตว์ร้าย ความต้องการเหล่านี้มีความจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ทุกคน ต้องบรรลุให้ได้ก่อน 

 1.2 ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) หลังจากท่ีมนุษย์บรรลุความต้องการด้าน
ร่างกาย ท าให้ชีวิตสามารถด ารงอยู่ในขั้นแรกแล้ว จะมีความต้องการด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
ของตนเองเพิ่มขึ้นต่อไป เช่น หลังมนุษย์มีอาหารรับประทานจนอิ่มท้องแล้วได้เริ่มหันมาค านึงถึงความปลอดภัย
ของอาหารหรือสุขภาพโดยหันมาให้ความส าคัญกับเรื่องสารพิษท่ีติดมากับอาหาร ซึ่งสารพิษเหล่านี้อาจสร้าง
ความไม่ปลอดภัยให้กับชีวิตของเขาเป็นต้น 

 1.3 ความต้องการความรักและการเป็นเจ้าของ (Belonging and love needs)เป็นความ
ต้องการท่ีเกิดขึ้นหลังจากการท่ีมีชีวิตอยู่รอดแล้ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วมนุษย์จะเริ่มมอง
หาความรักจากผู้อื่น ต้องการท่ีจะเป็นเจ้าของส่ิงต่าง ๆ ท่ีตนเองครอบครองอยู่ตลอดไป เช่น ต้องการให้พ่อแม่ 
พี่น้อง คนรัก รักเราและต้องการให้เขาเหล่านั้นรักเราคนเดียวไม่ต้องการให้เขาเหล่านั้นไปรักคนอื่นโดยการ
แสดงความเป็นเจ้าของ เป็นต้น 

 1.4 ความต้องการการยอมรับนับถือจากผู้อื่น (Esteem needs) เป็นความต้องการอีกขั้น
หนึ่งหลังจากได้รับความต้องการทางร่างกาย ความปลอดภัย ความรักและเป็นเจ้าของแล้วจะต้องการการ
ยอมรับนับถือจากผู้อื่น ต้องการได้รับเกียรติจากผู้อื่น เช่น ต้องการการเรียกขานจากบุคคลท่ัวไปอย่างสุภาพให้
ความเคารพนับถือตามควรไม่ต้องการการกดขี่ข่มเหงจากผู้อื่นเนื่องจากทุกคนมีเกียรติและศักด์ิศรีของความ
เป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน 

 1.5 ความต้องการความเป็นตัวตนอันแท้จริงของตนเอง (Self-actualizationneeds) เป็น
ความต้องการขั้นสุดท้าย หลังจากท่ีผ่านความต้องการความเป็นส่วนตัวเป็นความต้องการท่ีแท้จริงของตนเอง 
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ลดความต้องการภายนอกลง หันมาต้องการส่ิงท่ีตนเองมีและเป็นอยู่ ซึ่งเป็นความต้องการขั้นสูงสุดของมนุษย์ 
แต่ความต้องการในขั้นนี้มักเกิดขึ้นได้ยากเพราะต้องผ่านความต้องการในขั้นอื่น ๆ มาก่อนและจะต้องมีความ
เข้าใจในชีวิตเป็นอย่างยิ่ง 

2. ทฤษฎีอีอาร์จีของอัลเดอเฟอร์ (Alderfer’ ERG theory) 
จ าเนียร พลหาญ (2553: 117) กล่าวถึง Claylon alderfer ชาวอเมริกาได้ก าหนดทฤษฎีขึ้น ซึ่งมี

พื้นฐานจากทฤษฎีความต้องการของ มาสโลว์(Maslow) ซึ่งสอดคล้องกับสมุทร ช านาญ (2556: 268-294) 
ท่ีกล่าวถึง เคลตัน อัลเดอเฟอร์ (Clayton Alderfer) เป็นบุคคลหนึ่งท่ีศึกษาทฤษฎีความต้องการของมนุษย์
และได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของ เมอร์เรย์ (Murray) อัลเดอเฟอร์ (Alderfer) ได้เสนอทฤษฎีการจูงใจท่ี
เกี่ยวกับความต้องการ เรียกว่า ทฤษฎีอี อาร์ จี (ERG) ซึ่งคล้ายกับทฤษฎีของ มาสโลว์ (Maslow) อัลเดอเฟอร์ 
(Alderfer) สรุปความต้องการของมนุษย์มีเพียง 3 ประเภท ซึ่งแทนด้วยอักษรย่อ ดังนี้ 

 2.1 ความต้องการเพื่อการคงอยู่ (Existence needs: E) ความคงอยู่หรือความสามารถท่ีจะ
ด ารงชีพอยู่ได้ของมนุษย์คือ การท่ีมนุษย์ได้รับการตอบสนองส่ิงจ าเป็นท้ังกายและจิตใจอย่างพอเพียงท่ีจะด ารง
ชีพอยู่ได้โดยไม่มีปัญหา 

 2.2 ความต้องการความสัมพันธ์ (Relatedness need: R) ความต้องการทางสังคมท่ีมนุษย์
ต้องการมีเพื่อน ไม่ต้องการอยู่อย่างโดดเด่ียว สามารถรวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือทีมได้อย่างเปิดเผยและได้รับการ
ยอมรับจากสมาชิกในองค์การ เป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์ท่ีเป็นสัตว์สังคม (Social animal) 

 2.3 ความต้องการความก้าวหน้า (Growth need: G) เป็นความต้องการส่วนบุคคลในการท่ี
ใช้ความรู้และความสามารถและทักษะของตนเพื่อท างานอย่างเต็มศักยภาพท่ีมีอยู่รวมท้ังได้มีโอกาสใช้
ความสามารถในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ได้อย่างเต็มท่ี มีความรับผิดชอบสูงขึ้นมีความต้องการความส าเร็จสูงสุด
ในชีวิตกับบางส่วนของความต้องการได้รับการยกย่อมนับถือ 

3. ทฤษฎีความต้องการของแมคเคล็ลแลนด์ (McClelland’s theory of needs) 
แมคเคล็ลแลนด์ (McClelland) เป็นนักจิตวิทยาท่ีท าการศึกษาหาข้อสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างความ

ต้องการของมนุษย์ การจูงใจ ตามทฤษฎีของแมคเคล็ลแลนด์ (McClelland) เช่ือว่าความต้องการ (Need) 
สะท้อนคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพท่ีบุคคลนั้นได้รับจากประสบการณ์การเล้ียงดูของครอบครัวมาต้ังแต่เยาว์วัย
และเช่ือว่าความต้องการของแต่ละบุคคลภายใต้สถานการณ์หนึ่งจะต้องการอย่างหนึ่งส่งผลให้เกิดแรงจูงใจแต่
พอสถานการณ์เปล่ียนแปลงไปความต้องการของบุคคลนั้นจะปรับเปล่ียนตามไปด้วย ดังนั้น แมคเคล็ลแลนด์ 
(McClelland) ได้เสนอความต้องการ 3 ประเภท ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 3.1 ความต้องการความส าเร็จ (Need for achievement เขียนย่อว่า nAch) เป็นความ
ต้องการท่ีบุคคลมุ่งท่ีจะท างานท่ีตนเองรับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายให้เกิดผลส าเร็จบุคคลท่ีมีความต้องการ
ความส าเร็จสูง (nAch person) เป็นบุคคลท่ีมีความมั่นใจในตนเองมีความกระตือรือร้นสูง มีความมุ่งมั่นต่องาน
มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะท างานให้ส าเร็จ 

 3.2 ความต้องการผูกพัน (Needs for affiliation เขียนย่อว่า nAff) เป็นความต้องการทางสังคม 
(Social Need) บุคคลท่ีมีความต้องการด้านความรักใคร่ผูกพันสูง (nAffperson) เป็นบุคคลท่ีมีความปรารถนา
อย่างแรงกล้าในการสร้างและรักษามิตรภาพระหว่างกัน ยึดมั่นต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

 3.3 ความต้องการมีอ านาจ (Needs for power เขียนว่า nPow) ผู้ท่ีต้องการมีอ านาจสูง 
(nPow person) เป็นผู้มีความปรารถนาแรงกล้าท่ีจะมีอิทธิพลเหนือผู้อื่นสามารถควบคุม บังคับส่ังการบุคคล
อื่น ต้องการสร้างผลกระทบหรือสร้างความประทับใจต่อคนอื่นบุคคลท่ีต้องการมีอ านาจสูงจึงพยายามสร้าง
สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมทางสังคมข้ึนเพื่อให้ตนเองสามารถใช้อิทธิพล ควบคุม ก ากับผู้อื่น 
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4. ทฤษฏี 2 ปัจจัยของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s two-factors theory) 
ทฤษฏีสองปัจจัยของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) เป็นทฤษฎีจูงใจเชิงเนื้อหาทฤษฎีหนึ่งท่ีมาจาก

ผลงานวิจัยของ เฟรเดริคเฮอร์ซเบอร์ก (Federick herzberg) อาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยชิคาโกเพื่อศึกษาถึง
ปัจจัยองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีเช่ือมโยงกับงานโดยเฉพาะปัจจัยท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจในงาน เฮอร์ซเบอร์ก 
(Herzberg) ได้เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจต่องานเป็นคนละปัจจัยท่ีท าให้เกิด
ความไม่พึงพอใจต่องาน มนุษย์นั้นสามารถสร้างแรงจูงใจในการท างานได้ 2 ปัจจัยได้แก ่

4.1 ปัจจัยจูงใจ(Motivation factors) เป็นปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจในงาน  (Job 
satisfaction) ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับตัวงานโดยตรง 

4.2 ปัจจัยสุขอนามัยหรือปัจจัยเพื่อการคงอยู่ (Hygiene factors or maintenance factors) 
เป็นปัจจัยท่ีป้องกันไม่ให้บุคคลเกิดความไม่พึงพอใจในงาน (Job dissatisfies) ซึ่งเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่นอก
ตัวงาน 

พัทธนันท์ อึ้งรัก (2556: 14) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหรือความพึงพอใจในการท างานเป็นค า
ท่ีมีความหมายเกี่ยวข้องกับความต้องการของมนุษย์โดยตรงซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับขวัญ ทัศนคติ การจูงใจใน
การปฏิบัติงานในองค์การความพึงพอใจในการท างานของบุคคลจะมีผลเป็นอย่างมากต่อการปฏิบัติงาน คือ ผู้ท่ี
ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในการท างานสูงย่อมปฏิบัติงานได้ส าเร็จและมีประสิทธิภาพมากกว่าผู้ท่ีปฏิบัติงานท่ี
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานต่ า 

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า ทฤษฎีล าดับความต้องการของมนุษย์เป็นทฤษฎีท่ีอธิบายถึงความต้องการของ
มนุษย์ท่ีเริ่มจากระดับต่ า หากได้รับการตอบสนองในระดับท่ีพึงพอใจแล้วก็จะเป็นไปหาความต้องการในขั้นท่ี
สูงขึ้นไป ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจะสามารถสร้างความพึงพอใจในระดับสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นข้อมูลส าคัญในการก าหนด
นโยบายการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการต่อไป 
 การวัดของความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจเป็นทัศนคติในทางบวก ในการท่ีจะหาว่าบุคคลมีความพึงพอใจต่อส่ิงใดมากน้อยแค่ไหน 
จ าเป็นต้องสร้างเครื่องมือวัด ซึ่งนักวิชาการหลายคนได้กล่าวถึงการวัดความพึงพอใจ ดังนี้ 
 พัชริยา แก่นสา (2555: 46-48)กล่าวถึงการวัดความพึงพอใจไว้ สรุปได้ว่าในการวัดความรู้สึก
ในทางท่ีดีไม่ดีหรือไม่พอใจ ซึ่งวิธีการวัดนั้นมีอยู่หลายวิธี เช่น วิธีการสังเกตวิธีการสัมภาษณ์ วิธีการใช้
แบบสอบถาม เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. วิธีการสังเกต เป็นวิธีการใช้ตรวจสอบบุคคลอื่นโดยการเฝ้ามองและจดบันทึกอย่างมีแบบแผน วิธี
เป็นวิธีการศึกษาท่ีเก่าแก่และยังเป็นท่ีนิยมใช้อย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบันแต่ก็เหมาะสมกับการศึกษากับ
ข้อมูลจ านวนน้อยเท่านั้น 
 2. วิธีการสัมภาษณ์ เป็นวิธีการท่ีผู้วิจัยจะต้องออกไปสอบถามโดยการพูดกับบุคคลนั้น ๆ   โดยมีการ
เตรียมแผนงานล่วงหน้า 
 3. วิธีการใช้แบบสอบถาม วิธีการนี้จะเป็นการใช้แบบสอบถามท่ีมีข้อค าอธิบายไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้
ผู้ตอบทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน มักใช้ในกรณีท่ีต้องการข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวนมาก ๆ วิธีนี้นับเป็นวิธี
นิยมใช้ในปัจจุบันวิธีหนึ่งคือ มาตราส่วนประมาณค่าแบบลิเคิร์ท (Likert scales) ประกอบด้วยข้อความท่ีแสดง
ถึงทัศนคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงเร้าอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมีค าตอบท่ีแสดงถึงระดับความรู้สึก 5 ค าตอบ ได้แก่ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยท่ีสุด 



๑๑ 
 

 สุชาดา เนตรฉัยยา (2555: 49) กล่าวไว้ว่าการวัดความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะ(Public 
service satisfaction) จะเป็นการประเมินค่าโดยลูกค้าหรือผู้รับบริการต่อกิจกรรมสาธารณะในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือชุดของการให้บริการสาธารณะใด ๆ ก็ตามตัวช้ีวัดความพึงพอใจส่วนใหญ่จะวัดท่ีพฤติกรรมของผู้
ให้บริการกระบวนการให้บริการหรือผลผลิตท่ีได้รับ ดังนั้น การวัดระดับความพึงพอใจจึงน่าจะหมายถึง
ปฏิกิริยาด้านความรู้สึกของประชาชนในฐานะผู้รับบริการว่ามีความรู้สึกเช่นไรต่องานหรือต่อบริการนั้น ๆ ซึ่ง
อาจจะประเมินว่า ชอบมาก ชอบน้อย พอใจหรือไม่พอใจเช่นไร โดยท่ีความรู้สึกนี้น่าจะเป็นความรู้สึกสุดท้าย
ภายหลังจากท่ีประชาชนเหล่านั้นได้ตัดสินใจประเมินออกมาแล้ว ขณะท่ีพฤติกรรมของผู้ให้บริการกระบวนการ
บริหารผลผลิตท่ีได้รับจะเป็นสาเหตุของการท าให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจออกมา 
 กล่าวโดยสรุป การวัดความพึงพอใจ เป็นการศึกษาท่ีต้องการทราบระดับความพึงพอใจขอ ง
ผู้รับบริการท่ีมีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีต้องให้บริการในด้านต่าง ๆ ซึ่งการวัดระดับ
ความพึงพอใจในพฤติกรรมของผู้ให้บริการ เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไข อันจะเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการต่อไป 
 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพการบริการ  
 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการครั้งนี้ ได้ศึกษาในประเด็น ความหมายและลักษณะ
คุณภาพการบริการ มิติคุณภาพการบริการ  แนวทางการวัด ประเมินคุณภาพการบริการและความหมายของ
ความพึงพอใจ ซึ่งรายละเอียดแต่ละประเด็น ดังท่ีน าเสนอไว้ต่อไปนี้ 

ความหมายและลักษณะคุณภาพการบริการ 
ความหมายของคุณภาพการบริการ 
มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของคุณภาพบริการ มีแตกต่างกัน ดังนี้ 
ปาริชาติ นามวัฒน 2553: 9) ความหมายของคุณภาพการการบริการ หมายถึงความสามารถในการ

ตอบสนองความตองการของธุรกิจบริการ การเสนอคุณภาพการใหบริการท่ีตรงกับความคาดหวังของผูรับ
บริการเปนส่ิงท่ีตองกระท า ผูรับบริการจะพอใจถาไดรับส่ิงท่ีตองการ เมื่อผูรับบริการมีความตองการ ณ 
สถานท่ีท่ีผูรับบริการตองการ และในรูปแบบท่ีตองการคุณภาพของบริการเปนส่ิงส าคัญท่ีสุดท่ีจะสรางความ
แตกตางของธุรกิจใหเหนือกวาคูแขงขันได 

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2552) ได้กล่าวว่า บริการท่ียอดเยี่ยมตรงกับความต้องการ หมายถึง ส่ิงท่ี
ลูกค้าต้องการหรือหวังไว้ ได้รับการตอบสนอง ส่วนบริการท่ีเกินความต้องการของลูกค้า หมายถึ งบริการท่ี
ลูกค้าได้รับดีกว่าท่ีหวังไว้ ท าให้เกิดความรู้สึกประทับใจ 

พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต และคณะ (2551: 2-37) ได้แสดงความเห็นไว้ว่า การบริการ (Service) 
หมายถึง กิจกรรมหรือการด าเนินการใด ๆ ท่ีฝ่ายหนึ่งได้กระท าให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง โดยเป็นกิจกรรมท่ีไม่มีตัวตน/
จับต้องไม่ได้ และไม่ก่อให้เกิดการครอบครองเป็นเจ้าของในส่ิงใด ๆ งานบริการเป็นการผลิตท่ีมิได้สร้างผลิตภัณฑ์
ท่ีมีตัวตนทางกายภาพใดๆ (Production of Non-physical Product) 

จิตตินันท์  นันทไพบูลย์ (2551: 13) กล่าวว่า การบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือ  หรือการ
ด าเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น 
 จากความหมายของคุณภาพการบริการข้างต้น สรุปได้ว่า คุณภาพการบริการ หมายถึง ความสามารถ
ในการตอบสนองความต้องการของบุคลากร  คุณภาพของบริการเป็นส่ิงส าคัญท่ีสุดท่ีจะสร้างความแตกต่าง
ของธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่งขันได้ การเสนอคุณภาพการให้บริการท่ีตรงกับความคาดหวังของผู้รับบริการเป็น
ส่ิงท่ีต้องกระท า ผู้รับบริการจะพอใจถ้าได้รับส่ิงท่ีต้องการเมื่อผู้รับบริการมี 
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ลักษณะคุณภาพการบริการ  
ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต  (2554: ออนไลน์) สรุปว่า คุณภาพการบริการว่าสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้

ตามหลัก 6 ประการ คือ 
1. การเป็นมืออาชีพและการมีทักษะของผู้ให้บริการ (professionalism and skill) เป็นการพิจารณา

ว่า ผู้รับบริการสามารถรับรู้ได้จากการเข้ารับบริการจากผู้ให้บริการท่ีมีความรู้และทักษะในงานบริการ ซึ่ง
สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีระบบและแบบแผน  

2. ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ให้บริการ (attitude and behavior) ผู้รับบริการจะเกิดความรู้สึกได้
จากการท่ีผู้ให้บริการสนใจท่ีจะด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นด้วยท่าทีท่ีเป็นมิตร และด าเนินการแก้ไข
ปัญหาอย่างเร่งด่วน  

3. การเข้าพบได้อย่างง่ายและมีความยืดหยุ่นในการให้บริการ (accessibility and flexibility) 
ผู้รับบริการจะพิจารณาจากสถานท่ีต้ังไว้ให้บริการ และเวลาท่ีได้รับบริการจากผู้ให้บริการ รวมถึงระบบการ
บริการท่ีจัดเตรียมไว้ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ  

4. ความไว้วางใจและความเช่ือถือได้ (reliability and trustworthiness) ผู้รับบริการจะท าการ
พิจารณาหลังจากท่ีได้รับบริการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการให้บริการของผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติตามท่ีได้รับ
การตกลงกัน  

5. การแก้ไขสถานการณ์ให้กับสู่ภาวะปกติ (recovery) พิจารณาจากการเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่ได้
คาดการณ์ล่วงหน้าเกิดขึ้นหรือเกิดเหตุการณ์ท่ีผิดปกติ และผู้ให้บริการสามารถแก้ไขสถานการณ์นั้นๆ ได้
ทันท่วงทีด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม ซึ่งท าให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ  

6. ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือ (reputation and credibility) ผู้รับบริการจะเช่ืองถือในช่ือเสียงของ
ผู้ให้บริการจากการท่ีผู้ให้บริการด าเนินกิจการด้วยดีมาตลอด 

จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ (2551: 109) กล่าวสรุปไว้ว่า ทัศนคติในการให้บริการ (Service Mind) เป็น
ทัศนคติท่ีอุตสาหกรรมบริการน ามาประยุกต์ใช้ในการบริการ หมายถึง การอ านวยความสะดวก การช่วยเหลือ 
การให้ความกระจ่าง สนับสนุน การเร่งรัดการท างานตามสายงาน และความกระตือรือร้น ต่อการให้บริการ
ผู้อื่นรวมท้ังการยิมแย้มแจ่มใส ให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิตท่ีดีต่อผู้อื่น และต้องการให้ผู้อื่นประสบความส าเร็จ
ในส่ิงท่ีเขาต้องการ หรืออาจหมายถึง การให้ท่ีจริงใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 

 S = Smile ต้องมีรอยยิ้ม 
 E = Enthusiasm ความกระตือรือร้น เอาใจใส่ลูกค้า 
 R = Responsiveness มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีมีต่อลูกค้า 
 V = Value ให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณค่า 
 I = Impression ให้บริการอย่างประทับใจ 
 C = Courtesy บริการลูกค้าอย่างสุภาพอ่อนโยน 
 E = Endurance ความอดทน การเก็บอารมณ์  
 M = Make Believe มีความเช่ือ 
 I = Insist การยืนยัน / มีจุดยืนท่ีจะบริการลูกค้า 
 N = Necessitate การให้ความส าคัญ 
 D = Devote การอุทิศตน 
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สรุปจากลักษณะการให้บริการท่ีได้คุณภาพข้างต้น นั้นผู้ให้บริการต้องมีความรู้  ความเช่ียวชาญในงาน
ท่ีให้บริการ ส่ือสารกับผู้รับบริการได้ถูกต้องชัดเจน มีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้รับบริการทุกกลุ่ม เข้าใจและ
สามารถตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วทันใจ 

แนวทางการวัด ประเมินคุณภาพการบริการ  
แนวทางในการวัด ประเมินคุณภาพการบริการนั้น โดยหลักเป็นการวัดให้ครอบคลุมมิติคุณภาพการ

บริการ ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งได้มีนักวิชาการกล่าวถึงเครื่องมือและแนวทางการประเมินคุณภาพการ
บริการไว้หลากหลายแนวทาง ดังนี้ 

สรชัย พิศาลบุตร (2551: 98-99) ได้กล่าวถึงการวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า หรือผู้ให้บริการ
ว่าสามารถท าได้ 2 วิธีคือ 

1. วัดจากการสอบถามความคิดเห็นของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเป็นการวัดระดับความพึงพอใจของ
ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการจากการสอบถามความคิดเห็นของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการโดยตรงท าได้โดยก าหนดมาตรวัด
ระดับความพึงพอใจท่ีลูกค้าหรือผู้ใช้บริการท่ีมีต่อคุณภาพของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ และก าหนดเกณฑ์ช้ีวัด
ระดับความพึงพอใจจากผลการวัดระดับความพึงพอใจเฉล่ียท่ีลูกค้าหรือผู้ใช้บริการท่ีมีต่อคุณภาพของสินค้า
หรือบริการนั้น ๆ 

2. วัดจากตัวช้ีวัดคุณภาพการให้บริการท่ีก าหนดขึ้น โดยการวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าหรือ
ผู้ใช้บริการจากเกณฑ์ช้ีวัดระดับคุณภาพสินค้าหรือบริการท่ีก าหนดขึ้นนี้อาจใช้เกณฑ์คุณภาพระดับต่าง ๆ ท่ี
ก าหนดขึ้นโดยผู้ให้บริการผู้ประเมินผลการให้บริการและมาตรฐานกลางหรือมาตรฐานสากลของการให้บริการ
นั้น 
  ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต  (2554: ออนไลน์) นักวิชาการบางท่านเสนอความเห็นไว้ว่า ในการวัดคุณภาพ
การให้บริการนั้นเรามักจะใช้วิธีการวัดดัชนีความพึงพอใจ (Customer Satisfaction Index-CSI) ของลูกค้า
หรือผู้รับบริการภายหลังจากท่ีได้รับบริการนั้นแล้ว แต่โดยท่ัวไป ปัญหาในการวัดคุณภาพการให้บริการนั้น 
มักจะขึ้นอยู่กับวิธีการวัดเงื่อนไขท่ีน ามาสู่การสะท้อนคุณภาพการให้บริการ ซึ่งก็คือการตอบสนองหรือเป็นไป
ตามความคาดหวังของผู้รับบริการซึ่งเกิดขึ้นจริง หรือท่ีได้กล่าวมาแล้วว่าเป็นความพึงพอใจท่ีผู้รับบริการรู้สึกว่า
บริการท่ีเขาได้รับมานั้น สอดรับกับความคาดหวังท่ีวางไว้ หรือท่ีได้รับรู้มา เช่น การได้รับบริการจากบุคคล
โดยตรง (the one-on-one) การได้รับบริการจากแบบเผชิญหน้า (face-to-face) และการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ  

แต่อย่างไรก็ตาม การวัดคุณภาพการให้บริการมีองค์ประกอบประการใดบ้างนั้น สามารถพิจารณาได้
จากทัศนะของนักวิชาการได้แก่ โคเลอร์และแพนนาวสกี้ (Koehler and Pankowski, 1996: 184-185) ซึ่ง
ได้ให้หลักการส าคัญในการวัดคุณภาพของสินค้าหรือบริการ โดยจะต้องพิจารณาถึง 4 ประการหลัก ดังนี้  

ประการท่ี 1 ความคาดหวังของผู้บริการ (customer expectations) ส่ิงส าคัญประการหนึ่งของ
กระบวนการแห่งคุณภาพ คือ การท าให้ความคาดหวังของผู้รับบริการเป็นจริง และสร้างความเบิกบานใจให้แก่
ลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการต้ังค าถามเพื่อท่ีจะถามผู้รับบริการจะเป็นการวัดถึงความพึงพอใจจากการบริการ
ท่ีได้รับเป็นอย่างดี ในส่วนของค าถามผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการจะต้องสร้างค าถามในลักษณะท่ีว่าท าอย่างไร  

ประการท่ี 2 ภาวะความเป็นผู้น า (leadership) รูปแบบต่างๆ ของผู้น าภายในองค์การท้ังแบบ
ผู้อ านวยการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้ควบคุม จะแสดงให้เห็นถึงการกระท าท่ีน าไปสู่ความมีคุณภาพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรืองของการน าไปสู่การเปล่ียนแปลงขององค์การ เช่น การจัดแบ่งด้านเวลา การจัดสรร
ทรัพยากร เป็นต้น  
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ประการท่ี 3 การปรับปรุงขั้นตอน (process improvements) โดยท าการอธิบายถึงวิธีการท่ีจะท าให้
ขั้นตอนต่างๆ มีระดับท่ีดีเพิ่มขึ้น หากกระบวนการใหม่ในการปรับปรุงขั้นตอน ท าการปรับปรุงเครื่องมือเพื่อให้
เกิดขั้นตอนใหม่ๆ เกิดขึ้นและติดตามถึงผลสะท้อนกลับจากขั้นตอนใหม่ๆ ดังกล่าว  

ประการท่ี 4 การจัดการกับแหล่งข้อมูลท่ีส าคัญ (meaningful data) เริ่มจากากรอธิบายถึงการ
คัดเลือกและจัดแบ่งข้อมูล รวมท้ังท าการวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า โดยท าการส ารวจ
จากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) สอบถามทางโทรศัพท์ นัดพบกับลูกค้าเป็นรายบุคคล การสนทนากลุ่ม
หรือจดหมายร้องเรียน นอกจากนี้ยังหมายถึงการรายงานหรือการศึกษาพิเศษ (จากรัฐบาล)  

สรุปได้ว่า การวัดคุณภาพของสินค้าหรือบริการ จะพิจารณาจากองค์ประกอบ 4 ประการหลักเป็น
ส าคัญ และถ้าสามารถท าให้ความคาดหวังของลูกค้าหรือ ผู้รับบริการเกิดขึ้นได้จริงจะส่งผลให้ลูกค้าหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการ และน าไปสู่ความมีคุณภาพของการให้บริการเป็นล าดับ 

แนวทางการก าหนดรายการประเมินความพึงพอใจในงานบริการ 
จากประเด็นการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการท่ีผู้วิจัยได้ยึดตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ

วิธีการขอก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ก าหนดกรอบการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการตามตัวช้ีวัด มิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น. 2558) เพื่อน าไปสู่การสร้างเครื่องมือวัดระดับความพึงพอใจ ดังนี้  
      (1) ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ เกี่ยวข้องกับการท่ีบริษัทโฆษณาประชาสัมพันธ์       
เป็นต้น 
      (2) ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ เกี่ยวข้องกับ 1) ความเพียงพอของเจ้าหน้าท่ี และอุปกรณ์  2) 
ความสามารถในการช้ีแจง ตอบข้อซักถาม  มีการอธิบายอย่างถูกต้อง และให้ค าแนะน าได้ โดยใช้ภาษาท่ีลูกค้า
เข้าใจง่าย 3) ความมีมนุษยสัมพันธ์ ยินดีในการให้บริการ  4) พนักงานท่ีให้บริการมีความรู้ความสามารถ 
และสุภาพในการบริการ  เป็นต้น 

     (3) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก เกี่ยวข้องกับ 1) ความยุ่งยากในการเข้าถึงเจ้าหน้าท่ี 2) การ
จัดระบบการให้บริการหรือส่ิงอ านวยความสะดวก  3) บริการท่ีให้กับลูกค้าต้องอ านวยความสะดวกในด้าน
เวลา สถานท่ีแก่ลูกค้า เป็นต้น 

     (4) คุณภาพการให้บริการ เกี่ยวข้องกับ 1) การจัดระบบการให้บริการหรือส่ิงอ านวยความสะดวก 
อุปกรณ์เครื่องมือ  และพนักงาน ส่ิงท่ีจับต้องได้ จนท าให้ลูกค้ารู้สึกสะดวกสบายกับการใช้บริการ  2) บริการท่ี
ให้กับลูกค้าต้องมีความถูกต้อง 3) พนักงานจะต้องให้บริการและแก้ปัญหาแก่ลูกค้าอย่างรวดเร็วตามท่ีลูกค้า
ต้องการ ไม่ปล่อยให้ลูกค้ารอนานจะท าให้เกิดการบริการท่ีมีประสิทธิภาพและลูกค้าเกิดความพึงพอใจ  4) 
บุคลากรท่ีให้บริการต้องมีความช านาญและมีความรู้ความสามารถในงาน หน่วยงานและบุคลากรต้องสามารถ
สร้างความเช่ือมั่นและไว้วางใจในบริการ โดยเสนอบริการท่ีดีท่ีสุดให้แก่ลูกค้า 5) พนักงานต้องพยายามเข้าใจ
ถึงความต้องการของลูกค้า และให้ความสนใจตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละคนท่ีมีความต้องการท่ี
แตกต่างกัน เป็นต้น 
       (5) ความเช่ือมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ โดยเน้นวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล 
และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เกี่ยวข้องกับ 1) พนักงานท่ีให้บริการมีจริยธรรมใน
การบริการ  2) การให้บริการท่ีมีความโปร่งใส  3) การให้บริการท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นกลาง และไม่เลือกปฏิบัติ เป็นต้น 
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2.3 บริบทและบทบาทการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน 
2.3.1 บริบทและบทบาทการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการส่วนต าบล พ.ศ.

2499 เป็นการจัดต้ังหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีการบริหารตนเอง และมี
สภาต าบลท าหน้าท่ีควบคุมการบริหารงานของคณะกรรมการต าบล แต่เนื่องจากขาดประสิทธิภาพในการ
ท างาน จึงถูกยกเลิกไป ปี พ.ศ. 2515 รัฐบาลเห็นว่าควรจะมีการปรับปรุงรูปแบบการจัดการบริหารของต าบล
ให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปแบบเดียวกันท้ังประเทศ สภาต าบลจึงไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล จึงขาดอิสระในการ
ท างานประชาชนไม่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมกับการด าเนินงานของสภาต าบล จากแนวคิดกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่นรัฐบาลจึงออกพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มีฐานะเป็นนิติ
บุคคล มีอิสระในการบริหารงานประชาชนในท้องถิ่นแล้ว ยังได้ก าหนดรูปแบบการบริหารงานในต าบลท่ีมี
รายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณท่ีล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉล่ียไม่ต่ ากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท 
จะได้รับการจัดต้ังเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเรียกว่า "องค์การบริหารส่วนต าบล" ซึ่งใน
ปัจจุบันมีจ านวนท้ังส้ิน 6,397 แห่ง  
          ซึ่งมีส่วนร่วมในการเลือกผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมีงบประมาณเป็นของตนเอง เป็นไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ระบุว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นต้อง
มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน มีวาระ 4 ปี คณะผู้บริหารท้องถิ่น มาจากการเลือกต้ัง โดยตรงของ
ประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น มีวาระ 4 ปี โดยไม่ต้องเป็นข้าราชการ ไม่เป็นพนักงาน
หรือลูกจ้างของหน่วยงานรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น  
 โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
           1. สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวนหมู่บ้านละ 
2 คน ซึ่งเลือกต้ังขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกต้ังในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น (มาตรา 
45) ซึ่งได้แก้ไขแล้วโดย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542  
           ไม่มีการแต่งต้ังสมาชิกโดยต าแหน่งอีกต่อไป ถ้าเขต อบต. ใดมีเพียง 1 หมู่บ้าน ให้มีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเพียง 6 คน ถ้ามีเพียง 2 หมู่บ้าน ให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่บ้าน
ละ 3 คน มีอายุอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง  
           หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครรับเลือกต้ังและการเลือกต้ังให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา 45 วรรค 3 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542)  
           สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีประธานสภาหนึ่งคน รองประธานสภาหนึ่งคน ซึ่งเลือกจากสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้นายอ าเภอแต่งต้ังตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ท้ังสองต าแหน่ง
อยู่ในวาระได้เพียง 2 ปี (มาตรา 48 และ 49)  
           สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลือกสมาชิกคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การ (มาตรา 57) ส่วน
เลขานุการของคณะกรรมการบริหาร อบต. นั้นกฎหมายก าหนดให้เป็นปลัด อบต. (มาตรา 58 แก้ไขเพิ่มเติม
โดย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542)  
 
           2. คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  
           ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พศ.2537 ประกอบด้วยกรรมการ ซึ่ง
นายอ าเภอแต่งต้ังตามมติ ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจากก านัน และจากผู้ใหญ่บ้านไม่เกินสองคน และ
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จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งได้รับเลือกต้ังไม่เกินส่ีคน คณะกรรมการบริหารส่วนต าบล มี
ประธานกรรมการบริหารคนหนึ่ง เลือกจากกรรมการบริหารด้วยกัน แต่ในบทเฉพาะกาล ก าหนดให้ก านัน เป็น
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโดยต าแหน่ง ในระยะเวลา 4 ปีแรกท่ีใช้พระราชบัญญัตินี้ 
(จนถึงวันท่ี 2 มีนาคม 2542)  
           แต่ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติสภาต าบลฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542 เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้ก าหนดให้คณะกรรมการ บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วยประธาน
กรรมการบริหารคนหนึ่งและกรรมการบริหารจ านวนสองคน ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลือกจากสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแล้วเสนอให้นายอ าเภอแต่งต้ัง (มาตรา 58)  ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร (มาตรา 58 วรรค 2)  
           การก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.มีฐานะเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ท่ี
นับว่าเป็นการกระจายอ านาจทางการบริหาร และการตัดสินใจ ไปสู่องค์กร ระดับต าบลและประชาชน อย่างไร
ก็ตาม เพื่อให้ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นไปในทางท่ีถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบ 
และข้อบังคับ ของทางราชการ จึงให้นายอ าเภอเป็นผู้ดูแลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล และมี
อ านาจเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการบริหารพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างขึ้นมาช้ีแจง
หรือสวบสวน รวมท้ังเรียกรายงาน หรือเอกสารใดๆ มาตรวจสอบได้ และให้อ านาจแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ส่ัง
ยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือให้คณะกรรมการบริหารท้ังคณะ หรือกรรมการ บริหารรายบุคคลพ้น
จากต าแหน่งได้ตามค าเสนอของนายอ าเภอ 
 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร องค์การบริหารส่วนต าบล  
           1. จัดท าแผนพัฒนาต าบลและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
           2. บริหารกิจการของ อบต. ให้เป็นไปตามมติ ข้อบังคับและแผนพัฒนาต าบล  
           3. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณต่อสภา อบต.อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
           4. ปฎิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีราชการมอบหมาย  
 อ านาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
           1. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาต าบล  
           2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับต าบลและร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
           3. ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาต าบล  
 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
           1. จัดให้มีการบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  
           2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและท่ีสาธารณะ  
           3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
           4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
           5. ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม  
           6. ส่งเสริมและพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สงอายุ และผู้พิการ  
           7. คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
           8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมาย  
 ความรับผิดชอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการบริหารองค์การส่วน
ต าบลจะรับผิดชอบด าเนินการให้ เป็นไปตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยประธาน
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กรรมการบริหาร จะเป็นผู้แทนขององค์การบริหารส่วนต าบลและมีพนักงานส่วนต าบลเป็นปฏิบัติงานประจ า
ขององค์การบริหารส่วนต าบลอีกด้วย  
 รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
           1. ประเภทแรก คือ ภาษีบ ารุงท้องท่ี ภาษีโรงเรียนและท่ีดิน ภาษีป้าย อากรฆ่าสัตว์ ค่าภาษี 
ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับต่างๆ และรายได้จากทรัพย์สิน สาธารณูปโภคและการพาณิชย์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเอง  
           2. ประเภทท่ีสอง เป็นรายได้ซึ่งหน่วยงานอื่นท่ีมีหน้าท่ีจัดเก็บให้จากภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต และค่าใบอนุญาตเล่นการพนัน เก็บให้จากภาษีรถยนต์ และค่าธรรมเนียมล้อเล่ือน 
และจัดสรรหรือแบ่งให้จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี จากอากรรังนกอีแอ่น ค่าธรรมเนียมน้ าบาดาล 
อากรการประมง ค่าภาคกลางป่าไม้ ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวงปิโตเลียม ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ท่ีดิน และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติ ซึ่งรายได้จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินี้ ท้องถิ่นรูปอื่น
จะไม่ได้รับการจัดสรรหรือแบ่งให้แต่อย่างใด  
           3. ประเภทท่ีสาม เป็นรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือการจัดสรรให้โดยหน่วยงานของรัฐ 
รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล เงินเดือน ค่าจ้าง เงินค่าตอบแทนอื่นๆ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 
ค่าท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น รายจ่ายอื่นตามข้อผูกพัน 
หรือตามท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้ 

2.3.2 บริบทและบทบาทการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน 
1. สภาพทั่วไป 
1.1 ประวัติต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ท่ีได้รับการจัดต้ังขึ้นตาม

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ 
เมื่อวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๐ ท่ีท าการขณะนั้นต้ังอยู่ท่ีว่าการอ าเภอท่าสองยาง พ.ศ.๒๕๔๒ หลังจากนั้นได้
ย้ายท่ีท าการมาอยู่ท่ี หมู่ท่ี ๑ บ้านใหม่ พ.ศ.๒๕๔๔ ต่อมาพระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยเปล่ียนระบบการบริหารงานจากประธานกรรมการบริหาร มา
เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดจนมีบุคลากรปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงได้มีการย้ายท่ี
ท าการมาอยู่ท่ี หมู่ท่ี ๒ บ้านล าร้อง ต่อมาก็ได้ย้ายท่ีท าการมายังส านักงาน แขวงการทางตากอ าเภอท่าสองยาง 
พ.ศ.๒๕๕๑ และต่อมาได้ย้ายท่ีท าการมาอยู่ท่ี ณ เลขท่ี ๔๓๓ หมู่ท่ี ๒ ถนนสายแม่สอด - แม่สะเรียง ๑๐๕ 
จนถึงปัจจุบัน 
  1.2 ลักษณะที่ต้ังอาณาเขตและเนือ้ที ่
 1) ที่ต้ัง 

อยู่แนวบริเวณเทือกเขาถนนธงชัย ทิศตะวันออก ของอ าเภอท่าสองยาง มีเนื้อที่ประมาณ   
๒๓๗.๗๔  ตารางกิโลเมตร  (๑๘๘,๙๒๒.๒๕ ไร่)  

อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ต าบลแม่อุสุ อ าเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ  ต าบลแม่หละ อ าเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ต าบลแม่ต่ืน อ าเภออมก๋อย      จังหวัดเชียงใหม่ 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน 
(Subdistrict  Administration Organization : maetan) 

 

 
  

2) ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพพื้นท่ี เป็นพื้นท่ีราบสูงเชิงเขา มีท่ีราบเล็กน้อยตามริมแม่น้ าและตามหุบเขาพื้นท่ีส่วน

ใหญ่เป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง 
 ภูเขา มีเทือกเขาถนนธงชัย  ทอดยาวจากเหนือจดใต้ 
 แม่น้ า มีแม่น้ าเมยกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
 
3) ลักษณะภูมิอากาศ 

สภาพภูมิอากาศ พื้นท่ีต าบลแม่ต้านต้ังอยู่ในบริเวณร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ได้รับอิทธิพล
จากทะเลอันดามัน สภาพภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน ท าให้ลักษณะภูมิอากาศมีด้วยกัน ๓ ฤดู 
คือ 

- ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่เดือนมีนาคม-เมษายน ร้อนมากในเดือนเมษายน อุณหภูมิโดยเฉล่ียอยู่ 
ระหว่าง  ๓๕-๔๒  องศาเซลเซียส 
- ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ตกมากในเดือนสิงหาคมอุณหภูมิโดยเฉล่ียอยู่    
ระหว่าง  ๒๕-๓๐  องศาเซลเซียส 
- ฤดูหนาวเริ่มต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์อุณหภูมิต่ าสุดในเดือนธันวาคม เนื่องจาก
อยู่ในพื้นท่ีป่าสมบูรณ์และป่าต้นน้ า  พื้นท่ีเป็นท่ีราบสูงอากาศจึงหนาวเย็นมาก  อุณหภูมิโดย
เฉล่ียอยู่ระหว่าง  ๑๒-๒๒  องศาเซลเซียส 
 

4) ลักษณะของดิน 
 ทรัพยากรดิน พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวปนทราย  และดินร่วนอยู่บริเวณสองข้างฝ่ังล าห้วย  
ซึ่งเป็นท่ีราบในบริเวณหุบเขาจะพบว่าเป็นดินลูกรัง  หรือหินก้อนใหญ่  
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(2) ด้านการเมือง/การปกครอง 
1) เขตการปกครอง 

ต าบลแม่ต้านประกอบด้วยจ านวนหมู่บ้าน  10  หมู่บ้าน โดยมี 3 หมู่บ้าน ต้ังอยู่บนที่ราบ
บนเขา และมี 7 หมู่บ้านต้ังอยู่ท่ีราบเชิงเขา   ต าบลแม่ต้าน  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  10  
หมู่บ้าน  ดังนี้ 

หมู่ท่ี 1 บ้านใหม่ 
หมู่ท่ี 2 บ้านล าร้อง 
หมู่ท่ี 3 บ้านแม่ต้อคี 
หมู่ท่ี 4 บ้านแบรอทะ 
หมู่ท่ี 5 บ้านห้วยปูแกง 
หมู่ท่ี 6 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน 
หมู่ท่ี 7 บ้านแม่โพ 
หมู่ท่ี 8 บ้านแกลมือโจะ 
หมู่ท่ี 9 บ้านทุ่งถ้ า 
หมู่ท่ี 10 บ้านทุ่งนาสูง 

 
2) การเลือกต้ัง 
 การเลือกต้ังผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภา

ต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน   มีจ านวน 10 หมู่บ้าน  
หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมีผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) จ านวน 1 คน จะมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ 1 คน 10 หมู่บ้าน รวมเป็น 10 คน 

 
 



(3) ประชากร 
 1) ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร 
 
จ านวนประชากร แยกตามหมู่บ้าน 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
พื้นที ่

ตร.กม. 
ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ครัวเรือน 
(หลังคาเรือน) 

1 บ้านใหม่ 19.37 583 482 1065 411 
2 บ้านล าร้อง 23.42 79 73 152 140 
3 บ้านแม่ต้อคี 25.34 634 559 1193 395 
4 บ้านแบรอทะ 30.01 634 623 1257 361 
5 บ้านห้วยปูแกง 27.88 398 422 820 374 
6 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน 16.37 538 479 1017 449 
7 บ้านแม่โพ 29.26 578 535 1113 454 
8 บ้านแกลมือโจะ 36.4 791 746 1537 493 
9 บ้านทุ่งถ้ า 18.74 779 764 1543 358 

10 บ้านทุ่งนาสูง 14.04 576 521 1097 346 
รวม 240.83 5590 5,204 10,794 3,781 

  (ข้อมูลจากฝ่ายทะเบียน อ าเภอท่าสองยาง ณ เดือนกุมภาพันธ์) 
จ านวนประชากรเปรียบเทียบยอ้นหลัง 5 ปี 
 
 

 
  (ข้อมูลจากฝ่ายทะเบียน อ าเภอท่าสองยาง ณ เดือนกรกฎาคม) 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

1 บ้านใหม่ 481 432 518 460 560 465 569 477 581 482 584 487

2 บ้านล าร้อง 80 76 79 73 74 79 76 76 78 73 75 73

3 บ้านแม่ต้อคี 597 509 623 545 621 547 629 559 629 558 638 568

4 บ้านแบรอทะ 599 587 622 603 636 610 634 621 630 625 636 632

5 บ้านห้วยปูแกง 374 381 399 399 405 415 401 419 397 423 398 422

6 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน 521 454 434 462 539 477 543 478 539 477 541 481

7 บ้านแม่โพ 505 496 521 502 548 509 556 515 577 534 581 536

8 บ้านแกลมือโจะ 726 663 745 678 757 698 774 724 783 746 786 735

9 บ้านทุ่งถ  า 668 658 694 692 732 711 758 733 779 761 782 768

10 บ้านทุ่งนาสูง 529 485 546 491 557 504 562 508 573 517 578 522

5,080 4,741 5,181 4,905 5,429 5,015 5,502 5,110 5,566 5,196 5,599 5,224

พ.ศ. 2564
ช่ือหมู่บ้าน

จ านวนประชากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน

หมู่ท่ี
(ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี)

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

รวม
9,821 10,086 10,444 10,612 10,762 10,823
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2) ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

อายุน้อยกว่า 1 ปี 110 75 185 
อายุ 1 ปี 111 113 224 
อายุ 2 ปี 137 103 240 
อายุ 3 ปี 127 102 229 
อายุ 4 ปี 120 140 260 
อายุ 5 ปี 128 115 243 
อายุ 6 ปี 113 122 235 
อายุ 7 ปี 122 117 239 
อายุ 8 ปี 117 99 216 
อายุ 9 ปี 116 104 220 
อายุ 10 ปี 109 104 213 
อายุ 11 ปี 115 95 210 
อายุ 12 ปี 143 104 247 
อายุ 13 ปี 100 110 210 
อายุ 14 ปี 103 104 207 
อายุ 15 ปี 96 97 193 
อายุ 16 ปี 110 108 218 
อายุ 17 ปี 115 105 220 
อายุ 18 ปี 85 106 191 
อายุ 19 ปี 107 94 201 
อายุ 20 ปี 108 121 229 
อายุ 21 ปี 97 95 192 
อายุ 22 ปี 96 91 187 
อายุ 23 ปี 116 119 235 
อายุ 24 ปี 117 125 242 
อายุ 25 ปี 109 109 218 
อายุ 26 ปี 128 105 233 
อายุ 27 ปี 108 101 209 

   อายุ   28 ปี 115 120 235 
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อายุ 29 ปี 117 98 215 
อายุ 30 ปี 96 92 188 
อายุ 31 ปี 78 96 174 
อายุ 32 ปี 92 74 166 
อายุ 33 ปี 93 81 174 
อายุ 34 ปี 98 90 188 
อายุ 35 ปี 70 79 149 
อายุ 36 ปี 78 61 139 
อายุ 37 ปี 66 61 127 
อายุ 38 ปี 83 96 179 
อายุ 39 ปี 68 57 125 
อายุ 40 ปี 73 72 145 
อายุ 41 ปี 71 61 132 
อายุ 42 ปี 84 54 138 
อายุ 43 ปี 64 59 123 
อายุ 44 ปี 60 56 116 
อายุ 45 ปี 65 62 127 
อายุ 46 ปี 65 58 123 
อายุ 47 ปี 47 63 110 
อายุ 48 ปี 50 48 98 
อายุ 49 ปี 55 46 101 
อายุ 50 ปี 69 46 115 
อายุ 51 ปี 64 38 102 
อายุ 52 ปี 50 52 102 
อายุ 53 ปี 56 43 99 
อายุ 54 ปี 38 39 77 
อายุ 55 ปี 53 42 95 
อายุ 56 ปี 40 33 73 
อายุ 57 ปี 32 27 59 
อายุ 58 ปี 35 24 59 
อายุ 59 ปี 30 39 69 
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อายุ 60 ปี 49 29 78 
อายุ 61 ปี 19 28 47 
อายุ 62 ปี 26 17 43 
อายุ 63 ปี 21 23 44 
อายุ 64 ปี 21 22 43 
อายุ 65 ปี 32 14 46 
อายุ 66 ปี 24 24 48 
อายุ 67 ปี 27 27 54 
อายุ 68 ปี 27 31 58 
อายุ 69 ปี 15 19 34 
อายุ 70 ปี 26 15 41 
อายุ 71 ปี 16 13 29 
อายุ 72 ปี 18 12 30 
อายุ 73 ปี 16 12 28 
อายุ 74 ปี 13 12 25 
อายุ 75 ปี 14 18 32 
อายุ 76 ปี 9 4 13 
อายุ 77 ปี 5 8 13 
อายุ 78 ปี 7 13 20 
อายุ 79 ปี 6 8 14 
อายุ 80 ปี 5 9 14 
อายุ 81 ปี 12 8 20 
อายุ 82 ปี 4 7 11 
อายุ 83 ปี 8 6 14 
อายุ 84 ปี 5 5 10 
อายุ 85 ปี 4 11 15 
อายุ 86 ปี 3 7 10 
อายุ 87 ปี 1 4 5 
อายุ 88 ปี 4 4 8 
อายุ 89 ปี 2 2 4 
อายุ 90 ปี 3 2 5 



๒๔ 
 
 

อายุ 91 ปี 1 2 3 
อายุ 92 ปี 1 1 2 
อายุ 93 ปี 0 1 1 
อายุ 94 ปี 0 5 5 
อายุ 95 ปี 1 2 3 
อายุ 96 ปี 0 0 0 
อายุ 97 ปี 0 2 2 
อายุ 98 ปี 1 2 3 
อายุ 99 ปี 1 0 1 
อายุ 100 ปี 1 0 1 

อายุมากกว่า 100 ปี 2 2 4 
รวม 5,768 5,381 11,149 

(ข้อมูลจากฝ่ายทะเบียน อ าเภอท่าสองยาง ณ เดือนกรกฎาคม) 
 

(4) สภาพทางสังคม 
 

1) การศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  จ านวน  2 แห่ง   ประกอบด้วย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชาย หญิง รวม 
ศพด.อบต.แม่ต้าน 64 61 125 
ศพด.บ้านตะโข๊ะช้ิ 13 11 24 

รวม 77 72 149 
  (ข้อมูล  ณ  วันที่ 1 กรกฎาคม 2564) 

โรงเรียนประถมศึกษา รวม  4  แห่ง    ประกอบด้วย 
1. โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ า 
2. โรงเรียนบ้านแม่โพ 
3. โรงเรียนบ้านอู่หู่   
4. โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน   

 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 
 

จ านวนเด็กนักเรียนแยกตามระดับชั้นเรียนและโรงเรียน 

ล าดับที่ ชื่อสถานศึกษา 
ระดับชั้น 

รวม 
(คน) 

อ.1  
(คน) 

อ.2  
(คน) 

อ.3 
(คน) 

ป.1 
(คน) 

ป.2 
(คน) 

ป.3 
(คน) 

ป.4 
(คน) 

ป.5 
(คน) 

ป.6 
(คน) 

1 โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน 0 13 21 22 25 16 20 23 18 158 
2 โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ า 0 73 30 104 57 64 33 36 45 442 
3 โรงเรียนบ้านแม่โพ 0 20 23 24 14 18 17 12 13 141 
4 โรงเรียนบ้านอู่หู่ 0 45 39 36 47 37 42 48 39 333 

รวม 0 151 113 186 143 135 112 119 115 1,074 
  (ข้อมูล  ณ  วันที่ 1 กรกฎาคม 2564) 

 
2) สาธารณสุข 

 - โรงพยาบาลของรัฐ   ๑ แห่ง (โรงพยาบาลอ าเภอท่าสองยาง) 
 - สถานีอนามัยประจ าต าบล/หมู่บ้าน ๑ แห่ง (สาธารณสุข อ.ท่าสองยาง) 
 - สถานบริการสาธารณสุขชุมชน  ๑ แห่ง 
 - ศูนย์มาลาเรียโพส   ๖ แห่ง 
 - อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.ต าบลแม่ต้าน) 209 คน 
 - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ าร้อยละ ๓๐ ยังไม่ครบทุกหมู่บ้านโดยเฉพาะหมู่บ้านบนพื้นท่ีสูง  

(ข้อมูล  ณ  วันที่ 1 กรกฎาคม 2564)  

3) อาชญากรรม ( ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน) 
-  ท่ีพักสายตรวจ  1    แห่ง  (หมู่ท่ี 2) 
-  ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน จ านวน  10   หมู่บ้าน 
-  ศูนย์ อปพร. อบต.แมต้่าน  1 แห่ง 

สถิติอาชญากรรมในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ปี พ.ศ.2563 มี 22 คดี  
(ข้อมูลจาก สถานีต ารวจภูธรท่าสองยาง ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2564) 

 

4) ยาเสพติด 
สถิติยาเสพติดในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ปี พ.ศ.2563 มี 60 คดี  

(ข้อมูลจาก สถานีต ารวจภูธรท่าสองยาง ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2564) 

 

 

 

 

 



๒๖ 
 
 

5) การสังคมสงเคราะห ์

การให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเช้ือ HIV  ในเขตต าบลแม่ต้าน  

ประเภท จ านวนผู้ได้รับการช่วยเหลือ(ราย) 
จ านวนเงินที่ได้รับ 

(บาท/ต่อปี) 
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 636 4,999,200 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยผู้พิการ 119 1,176,000 

เบ้ียยังชีพผู้ติดเช้ือ HIV - - 
รวม 755 6,175,200 

(ข้อมูล  ณ  เดือนกรกฎาคม 2564)  

จ านวนผู้รับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV 

ประเภท 
หมู่ที่ 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 60 23 72 90 56 77 96 74 45 43 636 
เบ้ียยังชีพผู้ป่วยผู้พิการ 11 3 15 16 4 18 20 19 3 10 119 
เบ้ียยังชีพผู้ติดเช้ือ HIV - - - - - - - - - - - 

รวม 71 26 87 106 60 95 116 93 48 53 755 
(ข้อมูล  ณ  เดือนกรกฎาคม 2564)  

 
(5) ระบบบริการพื้นฐาน 
 
 1) การคมนาคมขนส่ง 

-  ถนนลาดยางทางหลวงหมายเลข  105  สายแม่สอด – แม่สะเรียง  ผ่านหมู่  
5,8,2,1 และหมู่ท่ี 9  ต าบลแม่ต้าน 

-  ถนน  ลาดยาง  ภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี  1 - 10   จ านวนระยะทาง 4.47  กิโลเมตร 
  -  ถนน  คสล.  ภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี  1 - 10   จ านวนระยะทาง 59.714 กิโลเมตร 
  -  มีถนนลูกรังเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน จ านวนระยะทาง  60.99 กิโลเมตร  
 

2) การไฟฟ้า 
ไฟฟ้า ผลิตโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ  60 ของพื้นท่ี 
-    จ านวนหมู่บ้านท่ีมีไฟฟ้าใช้  6  หมู่บ้าน 
-    จ านวนครัวเรือนท่ีใช้ไฟฟ้า  2,230  ครัวเรือน (ร้อยละ 59) 
-    จ านวนครัวเรือนท่ีใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์   1551  ครัวเรือน (ร้อยละ 41)   
 
 



๒๗ 
 
 

3) การประปา 
มีระบบประปาหมู่บ้าน จ านวน 2 หมู่บ้าน และใช้ประปาภูเขา จ านวน 8 หมู่บ้าน 
 

4) โทรศัพท์ 
ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีเป็นส่วนใหญ่     
-   อินเตอร์เน็ตประชารัฐ (หมู่ท่ี 3,4,10)       3  แห่ง   
-   มีเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์   (DTAC AIS CAT  TRUE)  4  สัญญาณ
เครือข่าย 

      -  เครือข่ายโทรคมนาคม   
 
 5) ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง 
 ท่ีท าการไปรษณีย์ท่ีใกล้ท่ีสุด ต้ังอยู่ เลขท่ี 140/1 หมู่ 2  ถนนปัญญาสามัคคี  ต าบลแม่ต้าน 
อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก  63150   เบอร์โทร : 0-5558-9099 
 
(6) ระบบเศรษฐกิจ 
 1) การเกษตร 

พืชท่ีส าคัญ  ได้แก่ 
 1. ข้าวโพด จ านวน 12,067.81 ไร ่ ผลผลิต 8519.87 ตัน/ปี 

2. มันส าปะหลัง จ านวน 4200.55 ไร ่ ผลผลิต 12,441.76 
3. มะนาว จ านวน 18.34 ไร ่ ผลผลิต 20 ตัน/ป ี
4. ลูกเนียง จ านวน 32.83 ไร ่ ผลผลิต 98.49 ตัน/ป ี
5. บุก   จ านวน 258.77 ไร ่ ผลผลิต 776.31 ตัน/ป ี
6. ขม้ินชัน จ านวน 67  ไร่  ผลผลิต 234.5 ตัน/ป ี

- จ านวนพื้นท่ีท านา 7864.77 ไร่  ผลผลิต 2752.4. ตัน/ปี 
- จ านวนพื้นท่ีท าสวน 376.94 ไร่   

(ข้อมูลจาก ส านักงานเกษตรอ าเภอท่าสองยาง ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2564) 
 

2) การประมง 
พื้นท่ีต าบลแม่ต้าน ไม่มีการท าการประมงเป็นอาชีพ  

 

 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 
 

3) การปศุสัตว์ 
ต าบลแม่ต้าน มีการเล้ียงสัตว์  คือ การเล้ียงโค กระบือ  และการเล้ียงสุกร  

ช่ือหมู่บ้าน 

ประเภทสัตว์เล้ียง 

โค 
(ตัว) 

กระบือ 
(ตัว) 

แพะ 
(ตัว) 

สุกร
พ้ืนเมือง 

(ตัว) 

ไก่พ้ืนเมือง 
(ตัว) 

เป็ดเทศ 
(ตัว) 

อื่นๆ 
(ตัว) 

หมู่ท่ี ๑ บา้นใหม่ 56 - - 40 3,174 112 215 
หมู่ที่ ๒ บ้านล าร้อง 35 - - 5 2,521 52 170 
หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ต้อคี 654 145 31 19 1,533 154 139 
หมู่ที่ ๔ บ้านแบรอทะ 394 93 -  2,002 311 188 
หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยปูแกง 100 15 -  1,187 440 259 
หมู่ที่ ๖ บ้านขุนห้วยฯ 113 - 14  2,196 565 274 
หมู่ที่ ๗ บ้านแม่โพ 79 - -  2,269 338 322 
หมู่ที่ ๘ บ้านแกลมือโจะ 108 - 10  336 160 29 
หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งถ้ า 291 40 75  1,869 179 180 

หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งนาสูง 255 75 305  704 372 161 
รวม 2,085 368 435  17,791 2,683 1,937 

(ข้อมูลจาก ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอท่าสองยาง ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2564) 

        4) การบริการ 
   มวลชนจัดต้ัง 

  -  ลูกเสือชาวบ้าน    จ านวน  625   คน 
  -  กรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน  10  หมูบ่้าน จ านวน    65   คน 
  -  อาสาสมัครสาธารณสุข  (ผสส. อสม.)  จ านวน  338   คน 

    -  ฌาปนกิจสงเคราะห์ (ธกส.)   จ านวน  289   คน 
    -  อาสาสมัครป้องกันไฟป่า   จ านวน    50   คน 
    -  อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน     จ านวน  151    คน 
    -  ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)  จ านวน    10   หมู่บ้าน 
    -  สภาเด็กและเยาวชนต าบลแม่ต้าน  จ านวน    20    คน 
    -  สภาวัฒนธรรมต าบลแม่ต้าน   จ านวน      1    แห่ง 
    -  ศูนย์วัฒนธรรมต าบลแม่ต้าน   จ านวน      1    แห่ง 
    -  ศูนย์ยุติธรรมชุมชน    จ านวน      1    แห่ง 
    -  จิตอาสาต าบลแม่ต้าน    จ านวน  550    คน 
     - อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)  จ านวน  2,718 คน    
 
       



๒๙ 
 
 

    5) การท่องเที่ยว 
สถานท่ีท่องเท่ียวส าคัญ ๑. ศาลเจ้าพ่อโมกขละ ต้ังอยู่หมู่ท่ี ๒ บ้านล าร้องเป็นสถานท่ี

ศักดิสิทธิ์และเคารพสักการะของชาวต าบลแม่ต้านและอ าเภอ  
ท่าสองยาง 

 ๒. เมืองเก่าห้วยลึก ต้ังอยู่หมู่ท่ี ๒ บ้านล าร้อง สันนิฐานว่า อยู่
ในสมัยสุโขทัย มีแนวเนินดินและคูเมืองโบราณอยู่บริเวณพระ
ธาตุ.  

     6) อุตสาหกรรม 
ต าบลแม่ต้าน  อ าเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก ไม่มีอุตสาหกรรมในเขตพื้นท่ี 
 

     7) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน   

  -  ปั๊มน้ ามัน   ขนาดกลาง     2 แห่ง 
  -  กองทุนเงินล้านหมู่บ้าน     10 แห่ง 
  -  กลุ่มส่งเสริมอาชีพ                             5  แห่ง  
  -  โรงสี       ขนาดกลาง     1 แห่ง                                      

         ขนาดเล็ก      10 แห่ง          
  - ร้านผลิตน้ าด่ืมน้ าแข็ง     1 แห่ง 
  - ร้านขายปุ๋ยทางการเกษตร    10 ร้าน 
  - ห้องพัก      1     แห่ง 

- โฮมสเตย์        5 หลัง 
- ร้านจ าหน่ายอาหาร     6 แห่ง 
- ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง     2 แห่ง 
- กลุ่มพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน    10  กลุ่ม 

     8) แรงงาน 
ราษฎรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา  มันส าปะหลัง  ถั่วเขียว  ข้าวโพด    

เล้ียงสัตว์  มะม่วง  ล าไย  เงาะ ข้าวฟ่าง ยางพารา ทุเรียน สวนผลไม้  ท่ีเหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและ
รับจ้าง  และมีการจ้างแรงงานในพื้นท่ี และมีแรงงานต่างด้าว 

(7) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

          1) การนับถือศาสนา 
ประชาชนต าบลแม่ต้านส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ  โดยมี สถาบันและองค์กรทางศาสนา ดังนี้ 
-  ส านักสงฆ์             10  แห่ง 
-  ท่ีพักสงฆ์             4  แห่ง 



๓๐ 
 
 

         2) ประเพณีและงานประจ าป ี

 - ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น      ๑.  ประเพณีสักการะศาลเจ้าพ่อโมกขละ 
      ๒. ประเพณีท าบุญขึ้นพระธาตุห้วยลึก  
                                                                   (วันน้ าทิพย์)  

๓. ประเพณีปีใหม่ปะกะญอ  
          3) ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
             ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีโดดเด่น ผ้าทอชาวปากะญอ  การจักสาน ให้เป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพ
หลักของประชาชนได้ 
           ภาษาถิ่น คือ ภาษาปากะญอ  
          4) สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
           สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึกท่ีโดดเด่น  คือ ผ้าทอมือ  ผ้าฝ้าย ของหมู่ท่ี 8 บ้านอู่หู่ , หมู่ท่ี 
3 บ้านแม่ต้อคี  คือ การจักสาน กลุ่มไม้กวาด   

 

(8) ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

          1) น้ า 
แหล่งน้ าธรรมชาติ        - แม่น้ าเมย  กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสหภาพพม่า 
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    ๑. ห้วยขุนห้วยแม่ต้าน  

๒. ห้วยแม่ขมุน้อย  
๓. ห้วยแม่โพ     
๔. ห้วยแม่ขมุหลวง 

 

 8.2 แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น - ฝาย  - แห่ง  
- บ่อน้ าต้ืน ๖ แห่ง 

    - สระน้ า  ๓ แห่ง  
- บ่อบาดาล - แห่ง 

          2) ป่าไม้ 
 พื้นท่ีต าบลแม่ต้าน ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวน และเขตอุทยานแห่งชาติ   ป่าไม้จึงค่อนข้าง             

อุดมสมบูรณ์เป็นไม้ยืนต้น ป่าเบญจพรรณ  
         
 3) ภูเขา 
           ในพื้นท่ีเป็นท่ีราบระหว่างภูเขา และมีเทือกเขาสูง ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวน และอุทยาน
แห่งชาติ แม่เมย 
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          4) ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญของต าบลแม่ต้าน 

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีต าบลแม่ต้าน  มีพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบเชิงเขา โดยมีพื้นท่ีติดต่อกับ 
เขตอุทยานแห่งชาติแม่เมย มีแหล่งธรรมชาติสวยงาม  เช่น  น้ าตกแม่ต้อเลเคาะ ต าบลแม่ต้าน  มีแหล่ง
วัตถุโบราณและมีป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีสมควรอนุรักษ์  
 
2.4 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

งานสวัสดิการกองการเจ้าหน้าท่ีส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2557) ได้ท าการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการออกหนั ง สือรั บรอง เพื่ อกู้ เ งินสหกรณ์ออมทรัพย์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการประเมินพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดร้อยละ 92.97 เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า 

1) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 93.91 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ โดยข้อท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ การ
ให้บริการเป็นไปอย่างสุจริต เท่ียงธรรม ไม่เรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทน ร้อยละ 94.80 รองลงมา คือ 
การเอาใจใส่และเต็มใจให้บริการและการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ร้อยละ 94.40 ส่วนความพึงพอใจน้อย
ท่ีสุด มีความยิ้มแย้มแจ่มใสในการให้บริการ ร้อยละ 93.00 

2) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 92.03 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ โดยข้อท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ 
ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสมต่อภารกิจการให้บริการ ร้อยละ 94.200  รองลงมา คือ 
ได้รับการบริการท่ีมีความสอดคล้องตามความต้องการของผู้รับบริการ ร้อยละ 93.40 ส่วนความพึงพอใจ
น้อยท่ีสุด คือ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านสวัสดิการและมีเอกสารท่ีเกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ร้อย
ละ 89.40 

ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการให้บริการออกหนังสือรับรองเพื่อกู้เงิน
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ว่า มีการให้บริการดีมาก                
ให้ค าแนะน าดีชัดเจน สะดวก รวดเร็วเจ้าหน้าท่ีมีความเป็นกันเอง 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางาน 
จากการวิเคราะห์โดยการสังเกตและการได้รับเสียงสะท้อนของผู้ขอรับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และ

บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นถึงรูปแบบ กระบวนการ และขั้นตอนในการให้บริการท่ียังคงมีการ
ให้บริการโดยการติดต่อขอรับบริการโดยตรงด้วยตนเอง งานสวัสดิการจึงจะพัฒนาระบบการยื่นค าร้องขอ
หนังสือรับรองออนไลน์เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย และเกิดผลดีต่อองค์กร ต่อผู้ปฏิบัติงาน และผู้ขอรับ
บริการ ซึ่งจะมีท้ังการให้บริการยื่นค าร้องขอหนังสือกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 
ออกหนังสือผ่านสิทธิ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อให้ผู้ขอรับบริการสามารถยื่นค าร้องได้โดยไม่จ ากัด
สถานท่ี และเวลา หากมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถประหยัดงบประมาณในการจัดท าแบบฟอร์ม 
(กระดาษ) ผู้ขอรับบริการไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมายื่นเอกสารด้วยตนเองและนั่งรอ เพิ่มความสะดวกใน
การเดินทางและความเป็นส่วนตัว สามารถประหยัดเวลาในการปฏิบัติภารกิจของบุคลากร อีกท้ัง การ
โดยสารด้วยลิฟท์ของอาคารสิริคุณากรจะมีการใช้ลดลง ประหยัดไฟมากขึ้น และผู้ปฏิบัติงานของงาน



๓๒ 
 
 

สวัสดิการและงานอื่นๆท่ีอยู่ในบริเวณเดียวกัน มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการปฏิบัติงานท่ีดีขึ้น ซึ่ง
จะเริ่มให้บริการอย่างสมบูรณ์ประมาณเดือนกันยายน 2557 

เสาวรัตน์ บุษรานนท์ และ อารดา ลีชุติวัฒน์ (2557: 57) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
กรณีศึกษาเทศบาลต าบลนาขยาด อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ผลการวิจัยพบว่า ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลนาขยาด อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง             โดยภาพรวม
อยู่ในระดับพอใจมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ในระดับพอใจ
มาก 6 ด้าน ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าท่ีให้บริการ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวก ด้านสาธารณสุข ด้านสังคม/สวัสดิการ และด้านการศึกษา และระดับพอใจปานกลาง 1 ด้าน คือ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค นอกจากนี้มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงระบบน้ าท้ังปริมาณและ
คุณภาพ (น้ าด่ืม) สภาพถนน ระบบไฟฟ้าส่องสว่างข้างทางและในครัวเรือน และระบบการดูแลซ่อมแซม
อย่างสม่ าเสมอ 
 ชนะดา วีระพันธ์ (2555: 55-56) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ความพึง
พอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 
โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 
ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ รองลงมาคือด้านการให้บริการอย่างเสมอภาคและด้านการให้บริการอย่าง
ก้าวหน้า โดยในด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องอาคารสถานท่ีให้บริการมี
ความเหมาะสม ในด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องเจ้าหน้าท่ีบริการด้วย
ความยิ้มแย้มแจ่มใส และในด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าท่ีผู้
ให้บริการมีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน 

นิวัตน์ สวัสด์ิแก้ว, ทัศนีย์ ประธาน และกฤติกา เลขะกุล (2555: 51-54) ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 ผลการวิจัย พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ค้าปลีกน้ ามันเช้ือเพลิง (ป้ัมน้ ามัน) และจ าหน่าย
บุหรี่ และผู้ใช้บริการท่าเรือท่องเท่ียวปากคลองจิหลาดมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการด้าน
กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก และ
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนประชาชนท่ีได้รับอุบัติภัยและภัยพิบัติในเขตต าบลปกาสัย  อ าเภอเหนือ
คลอง ต าบลกระบี่น้อย อ าเภอเมือง และอ าเภอเขาพนม มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ในระดับปานกลาง ทุกด้านและภาพรวมนอกจากนี้
ประชาชนผู้รับบริการท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันด้านเพศ อายุ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้ การ
ช่วยเหลือทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน 
 บุญเรือง โพธิ์นิล (2551: 159 - 171)  ได้ท าการศึกษาคุณภาพการให้บริการสาธารณะของ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ผลการศึกษา พบว่า 1) คุณภาพการให้บริการสาธารณะ
ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 5 ด้าน โดยรวม มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  
รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ งานขุดลอกล าน้ า ล าห้วย ล าเหมืองสาธารณะรองลงมาเป็น งานปรับเกรด
ถนน และ งานปรับซ่อมแซมผิวจราจร ตามล าดับ 2) ความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีต่อปัจจัยด้านต่าง ๆ  
6 ด้าน ได้แก่ ด้านภาวะผู้น า ด้านความรู้/ความสามารถ ด้านค่าตอบแทน ด้านสวัสดิการ ด้านขวัญและ
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ก าลังใจ ด้านอาคาร เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยรวมมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับดีปานกลาง โดยมีปัจจัยท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านเครื่องมือ 
อุปกรณ์ เครื่องใช้ และด้านสภาวะผู้น า 3) จากการสัมภาษณ์ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนท่ัวไปท่ี
เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณะกองช่าง พบว่า ปัญหาอุปสรรค มี 4 กลุ่ม ได้แก่ ด้านความ
สะดวกสบายในการติดต่อส่ือสารควรเพิ่มช่องทางในการขอใช้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตได้ ด้านความ
ปลอดภัยของประชาชนในระหว่างการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีควรมีป้ายเตือนภัยขณะเครื่องจักรท างาน 
และควรมีสถานท่ีจัดเก็บวัสดุก่อสร้างในพื้นท่ีปฏิบัติงานด้วย ด้านการติดต่อส่ือสารของเจ้าหน้าท่ีกับ
ประชาชนท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ีควรมีแผนด าเนินงานเพื่อให้ชุมชนได้รับทราบก่อนปฏิบัติงานและกองช่างยัง
ขาดการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของหน่วยงานให้ชุมชนได้รับทราบก่อนปฏิบัติงานและกองช่างยัง
ขาดการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของหน่วยงานให้ชุมชนได้รับทราบ ด้านเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องใช้
ควรจัดซื้อทดแทนในส่วนท่ีมีการช ารุดเสียหายบ่อย ในส่วนข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา ผู้ให้ข้อมูลเห็น
ว่า ควรมีการพัฒนาการด้านบุคลากรและเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริการ
ของกองช่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น พบว่า ในการศึกษาคุณภาพการบริการของส านักงานบริหารส่วน
ท้องถิ่นท าการ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในภาพรวมหรืองานบริการเฉพาะด้านท่ีต่างกันไปตามภารกิจ 
ของส านักงาน เช่น งานบริการสาธารณะของกองช่าง เป็นต้น ในกรณีมุมมองเรื่องคุณภาพบริการจาก
มุมมองผู้รับบริการนั้น มองในมิติ ความถูกต้องชัดเจนของงานตามเป้าหมายตามแผน  ความรวดเร็วใน
การให้บริการ ความโปร่งใสในการท างานโดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในงานบริการ เช่น
ต้ังแต่ขั้นท าแผน เพื่อให้งานเป็นไปตามความต้องการท่ีแท้จริงของผู้รับบริการ ความสะดวกสบายในการ
ติดต่อขอรับบริการ ในส่วนท่ีเป็นมุมมองของผู้ให้บริการนั้น มีมุมมองท่ีต้องการให้จัดสรรวัสดุอุปกรณ์ท่ีมี
คุณภาพต่อการด าเนินงานอย่างเพียงพอ ต้องการให้หน่วยงานจัดพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ  มีแผนการ
ด าเนินงานท่ีเป็นขั้นตอนและแจ้งให้ผู้รับบริการรับทราบอย่างชัดเจนทุกขั้นตอน  ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การ
ประเมินคุณภาพงานบริการ สอดคล้องกับมุมมองการประเมินคุณภาพการบริการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการขอก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล (2558) จ านวน 4 ด้าน และ
สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 
 
 2.5 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ รวมถึงการศึกษาบทบาทขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่ีมีต่อประชาชน ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวทางตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอ
ก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ก าหนดกรอบการประเมินประสิทธิภาพ 
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และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ 2564  มิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพการ
ให้บริการ โดยท าการประเมินผล 4 ด้าน ได้แก่ 1)  ด้านกระบวนการให้บริการ/ ขั้นตอนการให้บริการ   
2) ด้านช่องทางการให้บริการ 3) ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ และ 4) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก โดยมี
กรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ ดังภาพท่ี 1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 

ตัวแปรต้น 
(Independent Variables) 

 
ตัวแปรตาม 

(Dependent Variables) 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อ
การบริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ต้าน 
1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ 
ขั้นตอนการให้บริการ 
2. ความพึงพอใจด้านช่องทางการ
ให้บริการ   
3. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ี ผู้
ให้บริการ 
4. ความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวก 

งานบริการ 
1) งานด้านรายได้หรือภาษี “การ

จัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง”  
2) ง า น ด้ า น พั ฒ น า ชุ ม ช น แ ล ะ

สวัสดิการสังคม “โครงการใส่ใจ ห่วงใย ในการ
ส่ง เสริมสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและคนพิการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔”   

3) งานด้านสาธารณสุข “โครงการ
รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
ประจ าปี ๒๕๖๔”  

4) งานด้านอื่นๆ “การรับเรื่องราวร้อง
ทุกข”์ 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- การศึกษา 
- อาชีพ 
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บทที่ 3 
 

วิธีด ำเนนิกำรวิจัย 
 

การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล            
แม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ครั้งนี้ คณะผู้วิจัยวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ใช้รูปแบบวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนต่างๆ ดังนี้ 
  3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
 
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากร (Population) ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ใน
ต าบลแม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก รวมท้ังหมด ๑๐ หมู่บ้านในเขตปกครองขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ประกอบด้วย  

หมู่ท่ี 1  บ้านใหม่ 
หมู่ท่ี 2  บ้านล าร้อง 
หมู่ท่ี 3  บ้านแม่ต้อคี 
หมู่ท่ี 4  บ้านแบรอทะ 
หมู่ท่ี 5  บ้านห้วยปูแกง 
หมู่ท่ี 6  บ้านขุนห้วยแม่ต้าน 
หมู่ท่ี 7  บ้านแม่โพ 
หมู่ท่ี 8  บ้านแกลมือโจะ 
หมู่ท่ี 9  บ้านทุ่งถ้ า 
หมู่ท่ี 10 บ้านทุ่งนาสูง 

ท่ีได้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลในแต่ละงานบริการ 
 
ตำรำงที่ 3.1 แสดงข้อมูลจ านวนประชากรในเขตปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน 
 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้ำน 
พื้นที ่

ตร.กม. 
ชำย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ครัวเรือน 
(หลังคำเรือน) 

1 บ้านใหม่ 19.37 583 482 1065 411 
2 บ้านล าร้อง 23.42 79 73 152 140 
3 บ้านแม่ต้อคี 25.34 634 559 1193 395 
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หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้ำน 
พื้นที ่

ตร.กม. 
ชำย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ครัวเรือน 
(หลังคำเรือน) 

4 บ้านแบรอทะ 30.01 634 623 1257 361 
5 บ้านห้วยปูแกง 27.88 398 422 820 374 
6 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน 16.37 538 479 1017 449 
7 บ้านแม่โพ 29.26 578 535 1113 454 
8 บ้านแกลมือโจะ 36.4 791 746 1537 493 
9 บ้านทุ่งถ้ า 18.74 779 764 1543 358 

10 บ้านทุ่งนาสูง 14.04 576 521 1097 346 
รวม 240.83 5590 5,204 10,794 3,781 

 
 
ตำรำงที่ 3.2 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อ

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน 
 

งำนบริกำร จ ำนวน 
ผู้ใช้บริกำร 

จ ำนวน 
กลุ่มตัวอย่ำง 

1) งานด้านรายได้หรือภาษี “การจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง”  1,058 ๒๘๕ 
2) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม “โครงการใส่ใจ ห่วงใย 
ในการส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔”   

755 ๒๕๔ 

3) งานด้านสาธารณสุข “โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ประจ าปี ๒๕๖๔”  

3,000 ๓๔๑ 

4) งานด้านอื่นๆ “การรับเรื่องราวร้องทุกข์” 127 ๙๗ 
กลุ่มตัวอย่ำงรวมทั้งหมด ๙๗๗ 

กลุ่มตัวอย่างอ้างอิงจากการเปิดตาราง Krejcie & Morgan ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% 
 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามท่ีคณะผู้วิ จัยสร้างขึ้นครอบคลุมประเด็น
การศึกษาด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้
ให้บริการ และด้านส่ิงอ านวยความสะดวก  

ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม แบบสอบถามแต่ละชุดมีรายละเอียดการสร้าง ดังนี้ 
 1. ศึกษา ค้นคว้า เอกสาร บทความ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
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 2. ก าหนดประเด็นในการศึกษาต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล           
แม่ต้าน ของผู้รับบริการและก าหนดตัวแปรท่ีจะวัดในแต่ละประเด็นดังนี้ 

- ลักษณะท่ัวไปของผู้รับบริการจากบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล                      
แม่ต้าน 

- ความพึงพอใจต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน 
- ความคิดเห็นท่ีมีต่อ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการบริการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน 
3. น าประเด็นท่ีก าหนดไว้ท้ังหมดสร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน 
  4. ลักษณะของแบบสอบถาม แบบสอบถามแต่ละชุดมีลักษณะ/รายละเอียดเพื่อใช้
ในการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการแต่ละงานบริการ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน มีรายละเอียดดังนี้ 
  ชุดที่ 1 งานด้านรายได้หรือภาษี “การจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง” แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 แบบส ารวจข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) จ านวน 4 ข้อ  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านรายได้หรือภาษี “การจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง” ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 20 ข้อ โดยแยกเป็น
ประเด็นการประเมินออกเป็น  4 ด้าน ได้แก่ 

 1. ด้านกระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ  
 2. ด้านช่องทางการให้บริการ 
 3. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
 4. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถาม ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ของผู้รับบริการท่ีมีต่อ

การบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านรายได้หรือภาษี “การจัดเก็บภาษีท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้าง” ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด  

ชุดที่ 2 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม “โครงการใส่ใจ ห่วงใย ในการ
ส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔”  
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย  

ส่วนที่ 1 แบบส ารวจข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) จ านวน 4 ข้อ  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ต้าน งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม “โครงการใส่ใจ ห่วงใย ในการส่งเสริม
สุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔”  ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 20 ข้อ โดยแยกเป็น
ประเด็นการประเมินออกเป็น 4 ด้านได้แก่ 



๓๘ 
 

 1. ด้านกระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ  
 2. ด้านช่องทางการให้บริการ 
 3. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
 4. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถาม ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ของผู้รับบริการท่ีมีต่อ

การบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม “โครงการ
ใส่ใจ ห่วงใย ในการส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔” ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด  

ชุดที่ 3 งานด้านสาธารณสุข “โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
ประจ าปี ๒๕๖๔” แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย   

ส่วนที่ 1 แบบส ารวจข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) จ านวน 4 ข้อ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ต้าน งานด้านสาธารณสุข “โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
ประจ าปี ๒๕๖๔” ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
จ านวน 20 ข้อ โดยแยกเป็นประเด็นการประเมินออกเป็น 4 ด้านได้แก่  

 1. ด้านกระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ  
 2. ด้านช่องทางการให้บริการ 
 3. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
 4. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถาม ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ของผู้รับบริการท่ีมีต่อ

การบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน งานด้านสาธารณสุข “โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจ าปี ๒๕๖๔” ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด  

ชุดที่ 4 งานด้านอื่นๆ “การรับเรื่องราวร้องทุกข์”แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย   
ส่วนที่ 1 แบบส ารวจข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) จ านวน 4 ข้อ 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อองค์การบริหาร

ส่วนต าบลแม่ต้าน งานด้านอื่นๆ “การรับเรื่องราวร้องทุกข์” ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 20 ข้อ โดยแยกเป็นประเด็นการประเมินออกเป็น      
4 ด้านได้แก่  

 1. ด้านกระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ  
 2. ด้านช่องทางการให้บริการ 
 3. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
 4. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 



๓๙ 
 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถาม ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ของผู้รับบริการท่ีมีต่อ
การบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน งานด้านอื่นๆ “การรับเรื่องราวร้องทุกข์” ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด  
 
3.3 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการขอความร่วมมือจากประชาชนท่ีมารับ
บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ในการตอบแบบสอบถาม 
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามนี้สุ่มจากประชาชนท่ีมารับบริการ  4 งานบริการ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ต้าน จากแต่ละงานบริการ โดยใช้เทคนิคการสุ่มโดยบังเอิญ  (Accidental 
Random Sampling) เพื่อให้ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างตามท่ีก าหนดไว้ในแต่ละงานบริการ  แล้ว
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2564 
 
3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อค านวณหาค่าสถิติ ดังนี้ 

1.  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จากส่วนท่ี 1 ท าการวิเคราะห์โดยการแจก
แจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ 

2.  ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล             
แม่ต้าน ท้ัง ๔ งานบริการ จากส่วนท่ี 2 ท าการวิเคราะห์การหาค่าเฉล่ีย (Mean; X ) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

3.  ข้อมูลความคิดเห็นปลายเปิดจากส่วนท่ี 3 ท าการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) เพื่อวิเคราะห์ ความเหมือน ความต่าง และสังเคราะห์ เพื่อสรุปผลการศึกษา 
 
เกณฑ์ในกำรแปลควำมหมำยของค่ำเฉลี่ยคะแนนระดับควำมพึงพอใจ   
 เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉล่ียคะแนน จากการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย แบบสอบถามวัด
ความพึงพอใจต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน จากส่วนท่ี 2 คณะผู้วิจัยได้               
แปลผลระดับความพึงพอใจตามแนวทางของ Best (1981) ท่ีใช้หลักการกระจายแบบโค้งปกติในการ
แบ่งมนุษย์ โดยส่วนของบุคคลท่ีอยู่ในกลุ่มสูงสุดและต่ าสุดมักจะเป็นส่วนน้อยในสังคมและในส่วน             
ตรงกลางจะมีจ านวนใกล้เคียงกัน โดยใช้ค่าเฉล่ียของผลคะแนน ( X ) เป็นตัวชี้วัดโดยก าหนดน้ าหนัก
คะแนนในการแบ่งช่วงเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดช่วงการวัด ดังนี้ช่วงได้ดังนี้ 
 ค่าคะแนนเฉล่ีย  4.50 – 5.00  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
 ค่าคะแนนเฉล่ีย  3.50 – 4.49  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
 ค่าคะแนนเฉล่ีย  2.50 – 3.49  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 
 ค่าคะแนนเฉล่ีย  1.50 – 2.49  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย 
 ค่าคะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.49  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด 
 
 



๔๐ 
 

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบล มิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ซึ่งก าหนดคะแนนเต็ม 10 โดยจัดร้อยละ
ของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไว้ดังนี้ 
           ระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ  95 ข้ึนไป  ได้คะแนน 10 คะแนน 
           ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ   95    ได้คะแนน 9 คะแนน 
           ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ   90   ได้คะแนน 8 คะแนน 
           ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ   85    ได้คะแนน 7 คะแนน 
           ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ   80   ได้คะแนน 6 คะแนน 
           ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ   75    ได้คะแนน 5 คะแนน 
           ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ   70   ได้คะแนน 4 คะแนน 
           ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ   65    ได้คะแนน 3 คะแนน 
           ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ   60  ได้คะแนน 2 คะแนน 
           ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ   55   ได้คะแนน 1 คะแนน 
           ระดับความพึงพอใจน้อยกว่าร้อยละ  50   ได้คะแนน 0 คะแนน 

 



 
 

บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห ์

 
การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ครั้งนี้คณะผู้วิจัย

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น  ๕ ส่วน ซึ่งเป็น
การสรุปผลการศึกษาความพึงพอใจในภาพรวมต่องานบริการท้ัง ๔ งานบริการ เป็นการน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1) งานด้านรายได้หรือภาษี “การจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง” 2) งานด้าน
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม “โครงการใส่ใจ ห่วงใย ในการส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและคนพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔” 3) งานด้านสาธารณสุข “โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจ าปี ๒๕๖๔” 4) งานด้านอื่นๆ “การรับเรื่องราวร้องทุกข์”   
แต่ละส่วนงานบริการแบ่งน าเสนอออกเป็น 3 ส่วนย่อย ตามล าดับดังนี้ 

1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน 
3. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ของผู้รับบริการท่ีมีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่ต้าน 
 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้มีการใช้สัญลักษณ์ทางสถิติประกอบการน าเสนอ 
เพื่อให้เข้าใจในสัญลักษณ์ท่ีใช้น าเสนอได้ตรงกัน ผู้วิจัยจึงขอกล่าวถึงความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ 
ดังนี้ 
  X  หมายถึง ค่าเฉล่ีย 
  S.D. หมายถึง ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่องานบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล            

แม่ต้าน ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมทั้ง ๔ ด้าน ของงานบริการ
ท้ัง ๔ งานบริการ มีดังนี ้

 
ตารางที่ 4.1 สรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน 
 

งานบริการ ค่าเฉลี่ยความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละความ
พึงพอใจ 

ระดับ 
คะแนน 

1) งานด้านรายได้หรือภาษี “การจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิง
ปลูกสร้าง”  
 

4.๘๒ 96.๖๐ 10 

2) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม “โครงการใส่ใจ 
ห่วงใย ในการส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและคนพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔”   

4.76 97.๒๒ 10 

3) งานด้านสาธารณสุข “โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก ประจ าปี ๒๕๖๔”  
 

4.61 92.20 9 

 
4) งานด้านอื่นๆ “การรับเรื่องราวร้องทุกข์” 
 

4.57 91.40 9 

เฉลี่ย 4.69 94.35 ๙ 
 
จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ระดับความพึงพอใจในการรับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล        

แม่ต้าน โดยรวมเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินร้อยละของความพึงพอใจเท่ากับ ร้อยละ 94.35               
คิดเป็นระดับคะแนนเท่ากับ ๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

 

ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลแม่ต้าน ในงานด้านรายได้หรือภาษี “การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” 

ส่วนที่ 2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 4.2 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไป 
จ านวน 

(๒๘๕ คน) 
ร้อยละ 

เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
๑๒๐ 
๑๖๕ 

 
๔2.10 
57.90 

อาย ุ
     ต่ ากว่า 20 ปี 
     20-29 ปี 
     30-39 ปี 
     40-49 ปี 
     50 ปี ขึ้นไป 

 
- 

๑๗ 
67 

106 
95 

 
- 

5.97 
23.51 
37.19 
33.33 

ระดับการศึกษา 
     ประถมศึกษา 
     มัธยมศึกษาตอนต้น 
     มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
     อนุปริญญา/ปวส. 
     ปริญญาตรี 
     อื่นๆ 

 
114 
89 
37 
30 
15 
- 

 
40.00 
31.23 
12.98 
10.53 
5.26 

- 
อาชีพ 
     รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญ 
     รับจ้าง 
     ธุรกิจส่วนตัว 
     เกษตรกร 
     อื่นๆ  

 
35 
76 
33 

141 
- 

 
12.29 
26.66 
11.58 
49.47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- 
รวม 285 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.90 มีอายุ 40-49 ปี  

ร้อยละ 37.19 ระดับการศึกษาประถมศึกษา  ร้อยละ 40.00  และประกอบอาชีพเกษตรกร  ร้อยละ 
49.47 

 



๔๔ 

 

ส่วนที่ 2.2  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านรายได้หรือภาษี “การจัดเก็บภาษีที่ ดินและสิ่ ง          
ปลูกสร้าง” 

 
ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจ        
ของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านรายได้หรือภาษี 
“การจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง”  โดยภาพรวม  

ด้านการประเมิน X  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละความ
พึงพอใจ 

คะแนน 
ที่ได้ 

1. ด้านกระบวนการ ข้ันตอนการให้บริการ 4.78 .92 มากท่ีสุด 96.00 10 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.85 .97 มากท่ีสุด 97.00 10 
3. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.79 .96 มากท่ีสุด 96.00 10 
4. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 4.87 1.07 มากท่ีสุด 97.40 10 

รวม 4.82 .98 มากที่สุด 96.๖0 10 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ต้าน ในงานด้านรายได้หรือภาษี “การจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง” โดยรวมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.82, S.D=.98) ร้อยละความพึงพอใจ 96.๖0 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 10 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า รายการท่ีมีค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ประกอบด้วยอันดับแรกคือ ด้าน
ส่ิงอ านวยความสะดวก  (ค่าเฉล่ีย=4.87,S.D.= 1.07) รองลงมาคือ ด้านช่องทางการให้บริการ 
(ค่าเฉล่ีย=4.85, S.D.= 97) และด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ (ค่าเฉล่ีย=4.79, S.D.= .96) ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 

 

ตารางที่ 4.4    แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจ        
ของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านรายได้หรือภาษี 
“การจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง” ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  

รายการ X  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ 
คะแนน
ที่ได้ 

1.ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน มีความชัดเจน   

4.80 .89 มากท่ีสุด 97.52 10 

2.ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นมีความ
สะดวก รวดเร็ว 

4.82 .97 มากท่ีสุด 97.73 10 

3.มีผังล าดับข้ันตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการอย่างชัดเจน 

4.84 1.25 มากท่ีสุด 97.91 10 

4.การให้บริการมีความครบถ้วนถูกต้อง 4.86 1.12 มากท่ีสุด 97.93 10 
5.ขั้นตอนการให้บริการมีความยืดหยุ่น
สามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ 

4.59 .37 มากท่ีสุด 91.80 9 

รวม 4.78 .92 มากที่สุด 96.๐๐ 10 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการ           
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านรายได้หรือภาษี “การจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูก
สร้าง” ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย=4.78,S.D.= 
.92)  ร้อยละความพึงพอใจ 96.๕๗ และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
รายการท่ีมีค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรกคือ การให้บริการมีความครบถ้วนถูกต้อง  
(ค่าเฉล่ีย=4.86 ,S.D.= 1.12) รองลงมาคือ มีผังล าดับข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน 
( ค่า เฉ ล่ีย=4.84 ,S.D.= 1.25)  และขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นมีความสะดวก รวดเร็ ว 
(ค่าเฉล่ีย=4.82 ,S.D.= .97) ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 

 

ตารางที่ 4.5    แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านรายได้หรือภาษี “การ
จัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง”  ด้านช่องทางการให้บริการ  

รายการ X  S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ 
คะแนน
ที่ได้ 

1.มีช่องทางการให้บริการท่ีชัดเจน 4.84 1.25 มากท่ีสุด 97.91 10 
2.มีช่องทางการให้บริการท่ีเหมาะสม 4.86 1.12 มากท่ีสุด 97.93 10 
3.มีช่องทางการให้บริการท่ี
หลากหลาย 

4.88 .96 มากท่ีสุด 98.21 10 

4.ความเพียงพอต่อช่องทางการ
ให้บริการ 

4.76 .57 มากท่ีสุด 95.20 ๑๐ 

5.ช่องทางการให้บริการมีความ
สะดวกรวดเร็ว 

4.92 .95 มากท่ีสุด 98.61 10 

รวม 4.85 .97 มากที่สุด 97.00 10 
 

จากตารางท่ี 4.5 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ         
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านรายได้หรือภาษี “การจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูก
สร้าง” ด้านช่องทางการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย=4.85 ,S.D.= .97)  ร้อยละ
ความพึงพอใจ 97.00 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รายการท่ีมี
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรกคือ  ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว 
(ค่าเฉล่ีย=4.92,S.D.= .95) รองลงมาคือ มีช่องทางการให้บริการท่ีหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย=4.88,S.D.= 
.96) และมีช่องทางการให้บริการท่ีเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย=4.86, S.D.= 1.12) ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 

 

ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านรายได้หรือภาษี “การ
จัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง”  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  

รายการ X  S.D. 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

ร้อยละ 
คะแนน 
ที่ได้ 

1.เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพ 4.74 .89 มากท่ีสุด 96.83 10 
2.เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว  
และเอาใจใส่ 

4.76 1.00 มากท่ีสุด 96.97 10 

3.สามารถแก้ไขปัญหา/อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นอย่าง
เหมาะสม 

4.78 .94 มากท่ีสุด 97.21 10 

4.เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความสามารถในการ
ให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย 
แนะน า ฯลฯ 

4.88 1.08 มากท่ีสุด 98.00 10 

5.เจ้าหน้าท่ีให้บริการอย่างเสมอภาค          
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  

4.80 .89 มากท่ีสุด 97.52 10 

รวม 4.79 .96 มากที่สุด 96.00 10 
 
จากตารางท่ี 4.6 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่ต้าน ในงานด้านรายได้หรือภาษี “การจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง” ด้านเจ้าหน้าท่ี        
ผู้ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย=4.79 ,S.D.= .96) ร้อยละความพึงพอใจ 96.00 
และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รายการท่ีมีค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 
สามอันดับแรกคือ เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย 
แนะน า ฯลฯ (ค่าเฉล่ีย=4.88 ,S.D.= 1.08) รองลงมาคือ เจ้าหน้าท่ีให้บริการอย่างเสมอภาคเป็นธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติ (ค่าเฉล่ีย=4.80 , S.D.= .89) และสามารถแก้ไขปัญหา/อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นอย่าง
เหมาะสม (ค่าเฉล่ีย= 4.78 ,S.D.= .94) ตามล าดับ     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

 

ตารางที่ 4.7   แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านรายได้หรือภาษี “การ
จัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง”  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  

รายการ X  S.D. 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

ร้อยละ 
คะแนน 
ที่ได้ 

1.สถานท่ีให้บริการมีความเหมาะสม 4.84 1.25 มากท่ีสุด 97.91 10 
2.อาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย 
และสวยงาม 

4.86 1.12 มากท่ีสุด 97.93 10 

3.จ านวนท่ีนั่งรอรับบริการส าหรับ
ประชาชน ผู้ติดต่อราชการ 

4.88 .96 มากท่ีสุด 98.21 10 

4.มีเอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/
บอร์ดแจ้งข้อมูลชัดเจน 

4.92 .95 มากท่ีสุด 98.61 10 

5.ความเพียงพอของสถานท่ีจอดรถ และ
ห้องน้ า  

4.88 1.08 มากท่ีสุด 98.17 10 

รวม 4.87 1.07 มากที่สุด 97.40 10 
 

จากตารางท่ี 4.7 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านรายได้หรือภาษี “การจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง” 
ในงานด้านรายได้หรือภาษี “การจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง” ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย=4.87 , S.D. = 1.07) ร้อยละความพึงพอใจ 97.40 และมีค่า
คะแนนอยู่ในระดับ 10 ระดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รายการท่ีมีค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 
สามอันดับแรกคือ มีเอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/บอร์ดแจ้งข้อมูลชัดเจน (ค่าเฉล่ีย=4.92 ,S.D.= 
.95) รองลงมาคือ  จ านวนท่ีนั่งรอรับบริการส าหรับประชาชน ผู้ติดต่อราชการ (ค่าเฉล่ีย=4.88 ,S.D.= 
1.12) และความเพียงพอของสถานท่ีจอดรถ และห้องน้ า (ค่าเฉล่ีย=4.88 ,S.D.= 1.08) ตามล าดับ 

 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่ต้าน ในงานด้านรายได้หรือภาษี “การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” 
 - ไม่มี – 

 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 

 

ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลแม่ต้าน ในงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม “โครงการใส่ใจ ห่วงใย ใน
การส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔” 

ส่วนที่ 3.1   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 4.8  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไป 
จ านวน 

(๒54 คน) 
ร้อยละ 

เพศ    
     ชาย  
     หญิง 

 
119 
135 

 
46.85 
53.15 

อาย ุ
     ต่ ากว่า 20 ปี 
     20-29 ปี 
     30-39 ปี 
     40-49 ปี 
     50 ปี ขึ้นไป 

 
- 

  42 
  63 
  51 
  98 

 
- 

16.53 
24.81 

          20.07 
38.59 

ระดับการศึกษา      
     ประถมศึกษา  
     มัธยมศึกษาตอนต้น 
     มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
     อนุปริญญา/ปวส. 
     ปริญญาตรี 
     อื่นๆ  

 
  95  
  52 
  66 
  26 
  15 

- 

 
37.40 
20.47 
25.98 
10.24 
5.91 

- 
อาชีพ 
     รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญ 
     รับจ้าง 
     ธุรกิจส่วนตัว 
     เกษตรกร 
     อื่นๆ  

 
  22 
  73 
  55 
  98 

- 

 
  8.88 
29.43 
22.17 
39.52 

- 
รวม ๒54 ๑๐๐ 



๕๐ 

 

จากตารางท่ี 4.8 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.15 มีอายุ 40-49 ปี  
ร้อยละ 38.59 ระดับการศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 37.40 และประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 
39.52 
 
ส่วนที่ 3.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล              แม่
ต้าน ในงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม “โครงการใส่ใจ ห่วงใย ในการส่งเสริมสุขภาพ และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔”  

ด้านการประเมิน X  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละความ
พึงพอใจ 

คะแนน 
ที่ได้ 

1. ด้านกระบวนการ ข้ันตอนการให้บริการ 4.72 .69 มากท่ีสุด 97.00 10 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.73 1.00 มากท่ีสุด 97.08 10 
3. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.83 1.09 มากท่ีสุด 9๗.๘๐ 10 
4. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 4.76 .92 มากท่ีสุด 97.00 10 

รวม 4.76 .92 มากที่สุด 97.๒๒ 10 
 

จากตารางท่ี 4.9 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ต้าน ในงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม “โครงการใส่ใจ ห่วงใย ในการส่งเสริม
สุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔”  โดยรวม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.76, S.D=.92) ร้อยละความพึงพอใจ 97.๒๒ และมีค่าคะแนนอยู่
ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า รายการท่ีมีค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ประกอบด้วย 
อันดับแรกคือ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ (ค่าเฉล่ีย=4.83,S.D.= 1.09) รองลงมาคือ ด้านด้านช่อง
ทางการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย=4.7๓, S.D.= ๑.๐๐) และด้านส่ิงอ านวยความสะดวก(ค่าเฉล่ีย=4.7๖,
S.D.= .๙๒) ตามล าดับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 

 

ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉล่ีย ร้อยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
“โครงการ    ใส่ใจ ห่วงใย ในการส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔”  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  
 

รายการ X  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ 
คะแนน
ที่ได้ 

1.ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน มีความชัดเจน   

  4.84 .46 มากท่ีสุด 96.80 10 

2.ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นมีความ
สะดวก รวดเร็ว 

  4.67 .60 มากท่ีสุด 93.40 9 

3.มีผังล าดับข้ันตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการอย่างชัดเจน 

  4.72 .63 มากท่ีสุด 96.78 10 

4.การให้บริการมีความครบถ้วนถูกต้อง   4.73 .76 มากท่ีสุด 95.00 9 
5.ขั้นตอนการให้บริการมีความยืดหยุ่น
สามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ 

4.64 1.03 มากท่ีสุด 95.87 10 

รวม 4.72 .69 มากที่สุด 97.00 10 
 

จากตารางท่ี 4.10 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม “โครงการใส่ใจ ห่วงใย ใน
การส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔”  
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย=4.72, S.D.= .69) ร้อย
ละความพึงพอใจ 97.00 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 10  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รายการท่ีมี
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรกคือ ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีค วาม
ชัดเจน (ค่าเฉล่ีย=4.84 ,S.D.= .46) รองลงมาคือ การให้บริการมีความครบถ้วนถูกต้อง (ค่าเฉล่ีย=4.73 
,S.D.= .76) และมีผังล าดับข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน (ค่าเฉล่ีย=4.72 ,S.D.= .63) 
ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 

 

ตารางที่ 4.11  แสดงค่าเฉล่ีย ร้อยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
“โครงการใส่ใจ ห่วงใย ในการส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔” ด้านช่องทางการให้บริการ  
 

รายการ X  S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ 
คะแนน
ที่ได้ 

1.มีช่องทางการให้บริการท่ีชัดเจน 4.75 .84 มากท่ีสุด 96.96 10 
2.มีช่องทางการให้บริการท่ีเหมาะสม 4.84 1.03 มากท่ีสุด 97.81 10 
3.มีช่องทางการให้บริการท่ีหลากหลาย 4.67 1.04 มากท่ีสุด 96.22 10 
4.ความเพียงพอต่อช่องทางการให้บริการ 4.65 1.04 มากท่ีสุด 97.81 10 
5.ช่องทางการให้บริการมีความสะดวก
รวดเร็ว 

4.72 1.06 มากท่ีสุด 96.58 10 

รวม 4.73 1.00 มากที่สุด 97.08 10 
 

จากตารางท่ี 4.11 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม “โครงการใส่ใจ ห่วงใย 
ในการส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔”  ด้านช่องทางการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย=4.73 ,S.D.= 1.00)  ร้อย
ละความพึงพอใจ 97.08 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 10  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รายการท่ีมี
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรกคือ มีช่องทางการให้บริการท่ีเหมาะสม  (ค่าเฉล่ีย=4.84 
,S.D.= 1.03) รองลงมาคือ มีช่องทางการให้บริการท่ีชัดเจน (ค่าเฉล่ีย=4.75,S.D.= .84) และช่องทาง
การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย=4.72 ,S.D.= 1.06) ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๕๓ 

 

ตารางที่ 4.12 แสดงค่าเฉล่ีย ร้อยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
“โครงการใส่ใจ ห่วงใย ในการส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔”  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
 

รายการ X  S.D. 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

ร้อยละ 
คะแนน 
ที่ได้ 

1.เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพ  4.8๒ .89 มากท่ีสุด 97.๗๕ 10 
2.เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเต็มใจ 
รวดเร็ว และเอาใจใส่ 

 4.82 .97 มากท่ีสุด 97.๗๕ 10 

3.สามารถแก้ไขปัญหา/อุปสรรคท่ีเกิดขึ้น
อย่างเหมาะสม 

 4.84 1.25 มากท่ีสุด 97.91 10 

4.เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความสามารถในการ
ให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ช้ีแจงข้อ
สงสัย แนะน า ฯลฯ 

 4.86 1.25 มากท่ีสุด 97.93 10 

5.เจ้าหน้าท่ีให้บริการอย่างเสมอภาค          
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  

4.83 1.12 มากท่ีสุด 97.77 10 

รวม 4.83 1.09 มากที่สุด 9๗.๘0 10 
 

จากตารางท่ี 4.12 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม “โครงการใส่ใจ 
ห่วงใย ในการส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔”   ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย=4.83 ,S.D.= 
1.09)   ร้อยละความพึงพอใจ 9๗.๘๐ และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า รายการท่ีมีค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย สามอันดับแรก คือ เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความสามารถใน
การให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย แนะน า ฯลฯ  (ค่าเฉล่ีย=4.86 ,S.D.= 1.25) 
รองลงมาคือ สามารถแก้ไขปัญหา/อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย=4.84 ,S.D.= 1.25) 
และเจ้าหน้าท่ีให้บริการอย่างเสมอภาคเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  (ค่าเฉล่ีย= 4.83 ,S.D.= 1.12) 
ตามล าดับ     
 
 
 
 
 
 



๕๔ 

 

ตารางที่ 4.13 แสดงค่าเฉล่ีย ร้อยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมี
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
“โครงการใส่ใจ ห่วงใย ในการส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔” ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  

 

รายการ X  S.D. 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

ร้อยละ 
คะแนน 
ที่ได้ 

1.สถานท่ีให้บริการมีความเหมาะสม 4.74 .89 มากท่ีสุด 97.00 10 
2.อาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย 
และสวยงาม 

4.76 1.00 มากท่ีสุด 96.97 10 

3.จ านวนท่ีนั่งรอรับบริการส าหรับ
ประชาชน ผู้ติดต่อราชการ 

4.78 .94 มากท่ีสุด 97.21 10 

4.มีเอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/บอร์ด
แจ้งข้อมูลชัดเจน 

4.80 .89 มากท่ีสุด 98.00 10 

5.ความเพียงพอของสถานท่ีจอดรถ และ
ห้องน้ า  

4.76 .89 มากท่ีสุด 96.38 10 

รวม 4.76 .92 มากที่สุด 97.00 10 
 

จากตารางท่ี 4.13 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม “โครงการใส่ใจ 
ห่วงใย ในการส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔”  ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย=4.76 ,S.D.= .92)    
ร้อยละความพึงพอใจ 97.00 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รายการ
ท่ีมีค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย สามอันดับแรกคือ มีเอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/บอร์ดแจ้งข้อมูล
ชัดเจน (ค่าเฉล่ีย=4.80 ,S.D.= .89) รองลงมาคือ  จ านวนท่ีนั่งรอรับบริการส าหรับประชาชน ผู้ติดต่อ
ราชการ (ค่าเฉล่ีย=4.78 ,S.D.= .94) และความเพียงพอของสถานท่ีจอดรถ และห้องน้ า (ค่าเฉล่ีย= 
4.76 ,S.D.= .89) ตามล าดับ 
   

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม “โครงการใส่ใจ ห่วงใย ในการส่งเสริม
สุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔”        

 - ไม่มี – 
 
 
 



๕๕ 

 

ส่วนที่ 4  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านสาธารณสุข “โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ประจ าปี ๒๕๖๔”  

ส่วนที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 4.14 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไป 
จ านวน 

(341 คน) 
ร้อยละ 

เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
185 
156 

 
54.25 
45.75 

อาย ุ
     ต่ ากว่า 20 ปี 
     20-29 ปี 
     30-39 ปี 
     40-49 ปี 
     50 ปี ขึ้นไป 

 
- 
- 

8๖ 
163 
92 

 
- 
- 

25.22 
47.80 
26.98 

ระดับการศึกษา 
     ประถมศึกษา 
     มัธยมศึกษาตอนต้น 
     มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
     อนุปริญญา/ปวส. 
     ปริญญาตรี 
     อื่นๆ 

 
๑๑๔ 
67 
62 
๖๔ 
34 
- 

 
33.43 
19.65 
18.18 
18.77 
9.97 

- 
อาชีพ 
     รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญ 
     รับจ้าง 
     ธุรกิจส่วนตัว 
     เกษตรกร 
     อื่นๆ  

 
43 

119 
4๘ 

131 
- 

 
12.60 
34.90 
14.08 
38.42 

- 
รวม 341 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.14 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 54.25 อายุ 40-49 ปี 

ร้อยละ 47.80 มีระดับการศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 33.43 และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร 
ร้อยละ 38.42 



๕๖ 

 

ส่วนที่ 4.2  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการขององค์การบริหาร            
               ส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านสาธารณสุข “โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค  
               ไข้เลือดออก ประจ าปี ๒๕๖๔”  
ตารางท่ี 4.15  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ร้อยละ  และระดับคะแนนความพึงพอใจของ              
ผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านสาธารณสุข “โครงการ
รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก ประจ าปี ๒๕๖๔” ในภาพรวม  

ประเด็น X  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละความ
พึงพอใจ 

คะแนน 
ที่ได้ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ 

4.64 .38 มากท่ีสุด 92.80 9 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.60 .42 มากท่ีสุด 92.00 9 
3. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.61 .35 มากท่ีสุด 92.20 9 
4. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 4.59 .41 มากท่ีสุด 91.80 9 

รวม 4.61 .39 มากที่สุด 92.20 9 
 

              จากตารางท่ี 4.15 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านสาธารณสุข “โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก 
ประจ าปี ๒๕๖๔” ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  (ค่าเฉล่ีย=4.61, S.D.= .39) ร้อยละความพึง
พอใจ 92.20 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดทุกด้าน อันดับแรก คือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย=4.64, S.D.= 
.38) รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ (ค่าเฉล่ีย=4.61, S.D.= .35)  และด้านช่องทางการ
ให้บริการ (ค่าเฉล่ีย=4.60, S.D.= .42)  ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 



๕๗ 

 

ตารางที่ 4.16   แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจของ           
ผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านสาธารณสุข “โครงการ
รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก ประจ าปี ๒๕๖๔” ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ 
 

ประเด็น   X  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละความ
พึงพอใจ 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ  
ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน  ชัดเจนดี 

4.68 .57 มากท่ีสุด 93.60 9 

๒. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละ
ขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว 

4.59 .58 มากท่ีสุด 91.80 9 

๓. มีผังล าดับข้ันตอนและระยะ 
เวลาการให้บริการอย่างชัดเจน 

4.70 .49 มากท่ีสุด 94.00 9 

4. การให้บริการมีความครบถ้วน
ถูกต้อง 

4.59 .54 มากท่ีสุด 91.80 9 

5. ขั้นตอนการให้บริการมีความ
ยืดหยุ่นสามารถปรับให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ได้ 

4.64 .54 มากท่ีสุด 92.80 9 

รวม 4.64 .39 มากที่สุด 92.80 9 
 

จากตารางท่ี 4.16 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ต้าน ต้าน ในงานด้านสาธารณสุข “โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก 
ประจ าปี ๒๕๖๔” ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย=4.64, S.D.= .39) ร้อยละความพึงพอใจ 92.80 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ อันดับแรก คือ มีผังล าดับข้ันตอน
และระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน (ค่าเฉล่ีย=4.70, S.D.= .49) รองลงมา คือ ขั้นตอนการ
ให้บริการมีระบบไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน ชัดเจนดี (ค่าเฉล่ีย=4.68, S.D.= .57) และขั้นตอนการให้บริการ
มีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ (ค่าเฉล่ีย=4.64, S.D.= .54) ตามล าดับ 

               

 

 



๕๘ 

 

       ตารางที่ 4.17    แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านสาธารณสุข “โครงการ
รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก ประจ าปี ๒๕๖๔” ด้านช่องทางการให้บริการ 

ประเด็น X  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละความ
พึงพอใจ 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑. มีช่องทางการให้บริการท่ีชัดเจน 4.58 .55 มากท่ีสุด 91.60 9 
2. มีช่องทางการให้บริการท่ี
เหมาะสม 

4.60 .54 มากท่ีสุด 92.00 9 

3. มีช่องทางการให้บริการท่ี
หลากหลาย 

4.62 .55 มากท่ีสุด 92.40 9 

4. ความเพียงพอต่อช่องทางการ
ให้บริการ 

4.64 .54 มากท่ีสุด 92.80 9 

5. ช่องทางการให้บริการมีความ
สะดวกรวดเร็ว 

4.58 .62 มากท่ีสุด 91.60 9 

รวม 4.60 .42 มากที่สุด 92.00 9 

จากตารางท่ี 4.17 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ต้าน ในงานด้านสาธารณสุข “โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก ประจ าปี 
๒๕๖๔” ด้านช่องทางการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย=4.60, S.D.= .42) ร้อยละ
ความพึงพอใจ 92.00 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ อันดับแรก คือ ความเพียงพอต่อช่องทางการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย=4.64, S.D.= 
.54) รองลงมาคือ มีช่องทางการให้บริการท่ีหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย=4.62, S.D.=.55) และมีช่องทาง
การให้บริการท่ีเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย=4.60, S.D.= .54) ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 



๕๙ 

 

ตารางที่ 4.18   แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านสาธารณสุข “โครงการ
รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก ประจ าปี ๒๕๖๔” ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ประเด็น X  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละความ
พึงพอใจ 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความ
สุภาพ 

4.60 .46 มากท่ีสุด 92.00 9 

๒. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเต็ม
ใจ รวดเร็ว  และเอาใจใส่ 

4.61 .49 มากท่ีสุด 92.20 9 

๓. สามารถแก้ไขปัญหา/อุปสรรคท่ี
เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม 

4.64 .57 มากท่ีสุด 92.80 9 

4. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความสามารถ
ในการให้บริการ เ ช่น การตอบ
ค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย แนะน า ฯลฯ 

4.62 .54 มากท่ีสุด 92.40 9 

5. เจ้าหน้าท่ีให้บริการอย่างเสมอ
ภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  

4.59 .53 มากท่ีสุด 91.80 9 

รวม 4.61 .35 มากที่สุด 92.20 9 
  

จากตารางท่ี 4.18 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ต้าน ในงานด้านสาธารณสุข “โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก ประจ าปี 
๒๕๖๔” ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย=4.61, S.D.= .35) ร้อยละ
ความพึงพอใจ 92.20 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ อันดับแรก คือ สามารถแก้ไขปัญหา/อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม 
(ค่าเฉล่ีย=4.64, S.D.= .57) รองลงมา คือเจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น การ
ตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย แนะน า ฯลฯ (ค่าเฉล่ีย=4.62, S.D.= .54) และเจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วย
ความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ (ค่าเฉล่ีย=4.61, S.D.= .49) ตามล าดับ     

 

 

 

 



๖๐ 

 

ตารางที่ 4.19 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านสาธารณสุข “โครงการ
รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก ประจ าปี ๒๕๖๔” ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ประเด็น X  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละความ
พึงพอใจ 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑ .  ส ถ า น ท่ี ใ ห้ บ ริ ก า ร มี ค ว า ม
เหมาะสม 

  4.67 .62 มากท่ีสุด 93.40 9 

2. อาคารสถาน ท่ีมีความสะอาด 
ปลอดภัย และสวยงาม 

4.59 .58 มากท่ีสุด 91.80 9 

3. จ านวนท่ีนั่งรอรับบริการส าหรับ
ประชาชนผู้ติดต่อราชการ 

4.56 .56 มากท่ีสุด 93.40 9 

4.  มี เ อ ก ส า ร / แ ผ่ น พั บ / ป้ า ย
ประกาศ/บอร์ดแจ้งข้อมูลชัดเจน 

 4.60 .49 มากท่ีสุด 92.00 9 

5. ความเพียงพอของสถานท่ีจอดรถ 
และห้องน้ า  

   4.52 .55 มากท่ีสุด 90.40 9 

รวม 4.59 .41 มากที่สุด 91.80 9 

จากตารางท่ี 4.19 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ต้าน ต้าน ในงานด้านสาธารณสุข “โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก 
ประจ าปี ๒๕๖๔” ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย=4.59, S.D.= .41) 
ร้อยละความพึงพอใจ 91.80 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ  อันดับแรก คือ สถานท่ีให้บริการมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย=4.67, 
S.D.= .62) รองลงมา คือ มีเอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/บอร์ดแจ้งข้อมูลชัดเจน (ค่าเฉล่ีย=4.60, 
S.D.= .49) และอาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย และสวยงาม (ค่าเฉล่ีย=4.59, S.D.= .58) 
ตามล าดับ 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ต้าน ในงานด้านสาธารณสุข “โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก 
ประจ าปี ๒๕๖๔”  

- ไม่มี – 

 

 



๖๑ 

 

ส่วนที่ 5  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วน 
            ต าบลแม่ต้าน ในงานด้านอื่นๆ “การรับเร่ืองราวร้องทุกข์” 

ส่วนที่ 5.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 4.20 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไป 
จ านวน 

(97 คน) 
ร้อยละ 

เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
34 
63 

 
35.05 
64.95 

อาย ุ
     ต่ ากว่า 20 ปี 
     20-29 ปี 
     30-39 ปี 
     40-49 ปี 
     50 ปี ขึ้นไป 

 
- 

10 
34 
14 
39 

 
- 

10.30 
35.05 
14.43 
40.22 

ระดับการศึกษา 
     ประถมศึกษา 
     มัธยมศึกษาตอนต้น 
     มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
     อนุปริญญา/ปวส. 
     ปริญญาตรี 
     อื่นๆ 

 
39 
24 
19 
15 
- 
- 

 
40.21 
24.74 
19.59 
15.46 

- 
- 

อาชีพ 
     รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญ 
     รับจ้าง 
     ธุรกิจส่วนตัว 
     เกษตรกร 
     อื่นๆ  

 
12 
46 
19 
20 
- 

 
12.37 
47.42 
19.59 
20.62 

- 
รวม 97 100.00 

จากตารางท่ี  4.20  พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.95 มีอายุ 50 ปี
ขึ้นไป ร้อยละ 40.22 ระดับการศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 40.21 ประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ
47.42 



๖๒ 

 

ส่วนที่ 5.2  ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล              
แม่ต้าน ในงานด้านอื่นๆ “การรับเร่ืองราวร้องทุกข์” 

 
ตารางที่ 4.21  แสดงค่าเฉล่ีย ร้อยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อ               
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านอื่นๆ “การรับเรื่องราวร้องทุกข์”       
ในภาพรวม  
 

ประเด็น X  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละความ
พึงพอใจ 

คะแนน 
ที่ได้ 

1.ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ 

4.58 .43 มากท่ีสุด 91.60 9 

2.ด้านช่องทางการให้บริการ 4.54 .47 มากท่ีสุด 90.80 9 
3.ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.59 .39 มากท่ีสุด 91.80 9 
4.ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 4.57 .47 มากท่ีสุด 91.40 9 

รวม 4.57 .40 มากที่สุด 91.40 9 
 
จากตารางท่ี 4.21 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่ต้าน ในงานด้านอื่นๆ “การรับเรื่องราวร้องทุกข์” ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย=
4.57 ,S.D.= .40) ร้อยละความพึงพอใจ 91.40 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน อันดับแรก คือ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
(ค่าเฉล่ีย=4.59 ,S.D.= .39) รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย=4.58 
,S.D.= .43) และด้านส่ิงอ านวยความสะดวก(ค่าเฉล่ีย=4.57 ,S.D.= .47) ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 

 

ตารางที่ 4.22 แสดงค่าเฉล่ีย ร้อยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านอื่นๆ “การรับเรื่องราวร้องทุกข์”           
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  
 

ประเด็น X  S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ 
คะแนน 
ที่ได้ 

๑. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ  ไม่
ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน  ชัดเจนดี 

4.61 .57 มากท่ีสุด 92.20 9 

๒. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมี
ความสะดวก รวดเร็ว 

4.54 .59 มากท่ีสุด 90.80 9 

๓. มีผังล าดับข้ันตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการอย่างชัดเจน 

4.51 .50 มากท่ีสุด 90.20 9 

4. การให้บริการมีความครบถ้วนถูกต้อง 4.62 .57 มากท่ีสุด 92.20 9 
5. ขั้นตอนการให้บริการมีความยืดหยุ่น
สามารถปรับให้เหมาะสมกับ 
สถานการณ์ได้ 

 
4.64 

 
.55 

 
มากท่ีสุด 

 
92.80 

9 

รวม 4.58 .43 มากที่สุด 91.60 9 
 
จากตารางท่ี 4.22 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่ต้าน ในงานด้านอื่นๆ “การรับเรื่องราวร้องทุกข์” ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย=4.58, S.D.= .43) ร้อยละความพึงพอใจ 91.60 และมีค่า
คะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ อันดับ
แรก คือ ขั้นตอนการให้บริการมีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ (ค่าเฉล่ีย=
4.64, S.D.= .55) รองลงมา คือ การให้บริการมีความครบถ้วนถูกต้อง (ค่าเฉล่ีย=4.62, S.D.= .57) 
และขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน ชัดเจนดี  (ค่าเฉล่ีย=4.61, S.D.= .57) 
ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

 

 
ตารางที่ 4.23  แสดงค่าเฉล่ีย ร้อยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านอื่นๆ “การรับเรื่องราวร้องทุกข์”           
ด้านช่องทางการให้บริการ  

 

ประเด็น X  S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ 
คะแนน 
ที่ได้ 

๑. มีช่องทางการให้บริการท่ีชัดเจน 4.50 .58 มากท่ีสุด 90.00 9 
2. มีช่องทางการให้บริการท่ีเหมาะสม 4.57 .55 มากท่ีสุด 91.40 9 
3. มีช่องทางการให้บริการท่ีหลากหลาย 4.54 .64 มากท่ีสุด 90.80 9 
4. ความเพียงพอต่อช่องทางการ
ให้บริการ 

4.59 .50 มากท่ีสุด 91.80 9 

5. ช่องทางการให้บริการมีความสะดวก
รวดเร็ว 

4.50 .61 มากท่ีสุด 90.00 9 

รวม 4.54 .47 มากที่สุด 90.80 9 
 
จากตารางท่ี 4.23 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่ต้าน ในงานด้านอื่นๆ “การรับเรื่องราวร้องทุกข์” ด้านช่องทางการให้บริการ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย=4.54, S.D.= .47) ร้อยละความพึงพอใจ 90.80 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 
9 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ อันดับแรก คือ ความ
เพียงพอต่อช่องทางการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย=4.59, S.D.= .50) รองลงมาคือ มีช่องทางการให้บริการท่ี
เหมาะสม (ค่าเฉล่ีย=4.57,S.D.=.55) และมีช่องทางการให้บริการท่ีหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย=4.54, 
S.D.= .64) ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 

 

ตารางที่ 4.24 แสดงค่าเฉล่ีย ร้อยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อ          
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านอื่นๆ “การรับเรื่องราวร้องทุกข์”       
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
 

ประเด็น X  S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ 
คะแนน 
ท่ีได้ 

๑. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสุภาพ 4.61 .53 มากท่ีสุด 92.20 9 
๒. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเต็มใจ 
รวดเร็ว  และเอาใจใส่ 

4.55 .53 มากท่ีสุด 91.00 9 

๓. สามารถแก้ไขปัญหา/อุปสรรคท่ี
เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม 

4.57 .57 มากท่ีสุด 91.40 9 

4. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความสามารถใน
การให้บริการ เช่น การตอบค าถาม 
ช้ีแจงข้อสงสัย แนะน า ฯลฯ 

4.58 .50 มากท่ีสุด 91.60 9 

5. เจ้าหน้าท่ีให้บริการอย่างเสมอภาค          
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  

4.62 .56 มากท่ีสุด 94.40 9 

รวม 4.59 .39 มากที่สุด 91.80 9 
 
จากตารางท่ี 4.24 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่ต้าน ในงานด้านอื่นๆ “การรับเรื่องราวร้องทุกข์” ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย=4.59, S.D.= .39) ร้อยละความพึงพอใจ 91.80 และมีค่าคะแนนอยู่ใน
ระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ อันดับแรก คือ 
เจ้าหน้าท่ีให้บริการอย่างเสมอภาคเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ (ค่าเฉล่ีย=4.62, S.D.= .56) รองลงมา คือ 
เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสุภาพ (ค่าเฉล่ีย=4.61, S.D.= .53) และเจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความสามารถ
ในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย แนะน า ฯลฯ  (ค่าเฉล่ีย=4.58, S.D.= .40) 
ตามล าดับ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 

 

ตารางที่ 4.25 แสดงค่าเฉล่ีย ร้อยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านอื่นๆ “การรับเรื่องราวร้องทุกข์”            
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
 

ประเด็น X  S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ 
คะแนน 
ที่ได้ 

๑. สถานท่ีให้บริการมีความเหมาะสม 4.54 .61 มากท่ีสุด 90.80 9 
2. อาคารสถาน ท่ีมี ความสะอาด 
ปลอดภัย และสวยงาม 

4.53 .58 มากท่ีสุด 90.60 9 

3. จ านวนท่ีนั่งรอรับบริการส าหรับ
ประชาชนผู้ติดต่อราชการ 

4.60 .57 มากท่ีสุด 92.00 9 

4. มีเอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/
บอร์ดแจ้งข้อมูลชัดเจน 

4.58 .55 มากท่ีสุด 91.60 9 

5. ความเพียงพอของสถานท่ีจอดรถ 
และห้องน้ า  

4.62 .59 มากท่ีสุด 90.40 9 

รวม 4.57 .47  มากที่สุด 91.41 9 
 
จากตารางท่ี 4.25 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่ต้าน ในงานด้านอื่นๆ “การรับเรื่องราวร้องทุกข์” ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย=4.57, S.D.= .47) ร้อยละความพึงพอใจ 91.41 และมีค่าคะแนนอยู่ใน
ระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ อันดับแรก คือ ความ
เพียงพอของสถานท่ีจอดรถ และห้องน้ า (ค่าเฉล่ีย=4.62, S.D.= .59)  รองลงมา คือ จ านวนท่ีนั่งรอรับ
บริการส าหรับประชาชน (ค่าเฉล่ีย=4.60, S.D.= .57)  และมีเอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/บอร์ด
แจ้งข้อมูลชัดเจน (ค่าเฉล่ีย=4.58, S.D.= .55)  ตามล าดับ 
   

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านอื่นๆ “การรับเร่ืองราวร้องทุกข์”  

- ไม่มี – 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล               

แม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 2) 
เพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัด
ตาก และ 3) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานบริการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนท่ีรับบริการในแต่ละงานบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน โดย
การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตารางส าเร็จรูปของ Krejicie and Morgan (1970) ท่ี
ระดับความเช่ือมั่น 95% หรือท่ีค่าความคลาดเคล่ือน 5% (ค่า   = 0.05) เพื่อก าหนดขนาด
ตัวอย่างของแต่ละหมู่บ้านและแต่ละกลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้สรุปผลการวิจัย 
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะดังนี้   
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
ส่วนที่ 1   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่องานบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล               
               แม่ต้าน  

    ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมท้ัง 4 ด้าน ของงานบริการท้ัง           
4 งานบริการ พบว่า ระดับความพึงพอใจในการรับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน 
โดยรวมมีค่า เฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.69 เมื ่อ เทียบกับเกณฑ์การประเมินร้อยละ
ของความพึงพอใจเท่ากับ ร้อยละ 94.35 คิดเป็นระดับคะแนนเท่ากับ 9 
 
ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการขององค์การบริหาร        
            ส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านรายได้หรือภาษี “การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” 
 
ส่วนที่ 2.1   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.90 มีอายุ 40-49 ปี  ร้อยละ 37.19 
ระดับการศึกษาประถมศึกษา  ร้อยละ 40.00  และประกอบอาชีพเกษตรกร  ร้อยละ 49.47 

 
ส่วนที่ 2.2  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านรายได้หรือภาษี “การจัดเก็บภาษีที่ ดินและสิ่ง          
ปลูกสร้าง” 

 



๖๘ 
 

กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงาน
ด้านรายได้หรือภาษี “การจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง” โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 
= 4.82, S.D=.98) ร้อยละความพึงพอใจ 96.๖0 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า รายการท่ีมีค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ประกอบด้วยอันดับแรกคือ ด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวก (ค่าเฉล่ีย=4.87,S.D.= 1.07) รองลงมาคือ ด้านช่องทางการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย=4.85, 
S.D.= 97) และด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ (ค่าเฉล่ีย=4.79, S.D.= .96) ตามล าดับ 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านรายได้หรือภาษี “การจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง” ด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย=4.78,S.D.= .92)        
ร้อยละความพึงพอใจ 96.๕๗ และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
รายการท่ีมีค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรกคือ การให้บริการมีความครบถ้วนถูกต้อง  
(ค่าเฉล่ีย=4.86 ,S.D.= 1.12) รองลงมาคือ มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่าง
ชัดเจน (ค่าเฉล่ีย=4.84 ,S.D.= 1.25) และขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นมีความสะดวก รวดเร็ว 
(ค่าเฉล่ีย=4.82 ,S.D.= .97) ตามล าดับ 

ด้านช่องทางการให้บริการ  
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่ต้าน ในงานด้านรายได้หรือภาษี “การจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง” ด้านช่องทางการ
ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย=4.85 ,S.D.= .97)  ร้อยละความพึงพอใจ 97.00 
และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รายการท่ีมีค่าเฉล่ียจากมากไปหา
น้อยสามอันดับแรกคือ ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย=4.92,S.D.= .95) 
รองลงมาคือ มีช่องทางการให้บริการท่ีหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย=4.88,S.D.= .96) และมีช่องทางการ
ให้บริการท่ีเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย=4.86, S.D.= 1.12) ตามล าดับ 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ใน

งานด้านรายได้หรือภาษี “การจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง” ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ โดยรวม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย=4.79 ,S.D.= .96) ร้อยละความพึงพอใจ 96.00 และมีค่าคะแนนอยู่
ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รายการท่ีมีค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย สามอันดับแรกคือ 
เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย แนะน า ฯลฯ 
(ค่าเฉล่ีย=4.88 ,S.D.= 1.08) รองลงมาคือ เจ้าหน้าท่ีให้บริการอย่างเสมอภาคเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ (ค่าเฉล่ีย=4.80 , S.D.= .89) และสามารถแก้ไขปัญหา/อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม 
(ค่าเฉล่ีย= 4.78 ,S.D.= .94) ตามล าดับ    

 
 
 
  



๖๙ 
 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่ต้าน ในงานด้านรายได้หรือภาษี “การจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง” ในงานด้านรายได้
หรือภาษี “การจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง” ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย=4.87 , S.D. = 1.07) ร้อยละความพึงพอใจ 97.40 และมีค่าคะแนนอยู่ใน
ระดับ 10 ระดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รายการท่ีมีค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย สามอันดับ
แรกคือ มีเอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/บอร์ดแจ้งข้อมูลชัดเจน (ค่าเฉล่ีย=4.92 ,S.D.= .95) 
รองลงมาคือ  จ านวนท่ีนั่งรอรับบริการส าหรับประชาชน ผู้ติดต่อราชการ  (ค่าเฉล่ีย=4.88 ,S.D.= 
1.12) และความเพียงพอของสถานท่ีจอดรถ และห้องน้ า (ค่าเฉล่ีย=4.88 ,S.D.= 1.08) ตามล าดับ 

 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่ต้าน ในงานด้านรายได้หรือภาษี “การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” 
 - ไม่มี – 

 
ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการขององค์การบริหาร

ส่วน ต าบลแม่ต้าน ในงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม “โครงการใส่ใจ 
ห่วงใย ในการส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔” 

 
ส่วนที่ 3.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.15 มีอายุ 40-49 ปี  ร้อยละ 38.59 
ระดับการศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 37.40 และประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 39.52 
 
ส่วนที่ 3.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล              
แม่ต้าน ในงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม “โครงการใส่ใจ ห่วงใย ในการส่งเสริม
สุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน 
ในงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม “โครงการใส่ใจ ห่วงใย ในการส่งเสริมสุขภาพ และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔”  โดยรวมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.76, S.D=.92) ร้อยละความพึงพอใจ 97.๒๒ และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 
10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า รายการท่ีมีค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ประกอบด้วย อันดับแรก
คือ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ (ค่าเฉล่ีย=4.83,S.D.= 1.09) รองลงมาคือ ด้านด้านช่องทางการ
ให้บริการ (ค่าเฉล่ีย=4.7๓, S.D.= ๑.๐๐) และด้านส่ิงอ านวยความสะดวก(ค่าเฉล่ีย=4.7๖,S.D.= .
๙๒) ตามล าดับ 
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ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่ต้าน ในงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม “โครงการใส่ใจ ห่วงใย ในการส่งเสริมสุขภาพ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔”  ด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย=4.72, S.D.= .69) ร้อยละความพึงพอใจ 
97.00 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 10  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รายการท่ีมีค่าเฉล่ียจากมากไป
หาน้อยสามอัน ดับแรกคือ ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่ งยากซับซ้อน มีความชัดเจน 
(ค่าเฉล่ีย=4.84 ,S.D.= .46) รองลงมาคือ การให้บริการมีความครบถ้วนถูกต้อง (ค่าเฉล่ีย=4.73 ,S.D.= 
.76) และมีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน  (ค่าเฉล่ีย=4.72 ,S.D.= .63) 
ตามล าดับ 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม “โครงการใส่ใจ ห่วงใย ในการส่งเสริม
สุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔”  ด้าน
ช่องทางการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย=4.73 ,S.D.= 1.00)  ร้อยละความพึง
พอใจ 97.08 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 10  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รายการท่ีมีค่าเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อยสามอันดับแรกคือ มีช่องทางการให้บริการท่ีเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย=4.84 ,S.D.= 
1.03) รองลงมาคือ มีช่องทางการให้บริการท่ีชัดเจน (ค่าเฉล่ีย=4.75,S.D.= .84) และช่องทางการ
ให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย=4.72 ,S.D.= 1.06) ตามล าดับ 

 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม “โครงการใส่ใจ ห่วงใย ในการ
ส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔”   
ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย=4.83 ,S.D.= 1.09)   ร้อยละ
ความพึงพอใจ 9๗.๘๐ และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รายการท่ีมี
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย สามอันดับแรก คือ เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น 
การตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย แนะน า ฯลฯ (ค่าเฉล่ีย=4.86 ,S.D.= 1.25) รองลงมาคือ สามารถ
แก้ไขปัญหา/อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย=4.84 ,S.D.= 1.25) และเจ้าหน้าท่ี
ให้บริการอย่างเสมอภาคเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ (ค่าเฉล่ีย= 4.83 ,S.D.= 1.12) ตามล าดับ     

 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม “โครงการใส่ใจ ห่วงใย ในการ
ส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔”  
ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย=4.76 ,S.D.= .92) ร้อยละความ
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พึงพอใจ 97.00 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รายการท่ีมี
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย สามอันดับแรกคือ มีเอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/บอร์ดแจ้งข้อมูล
ชัดเจน (ค่าเฉล่ีย=4.80 ,S.D.= .89) รองลงมาคือ  จ านวนท่ีนั่งรอรับบริการส าหรับประชาชน ผู้
ติดต่อราชการ (ค่าเฉล่ีย=4.78 ,S.D.= .94) และความเพียงพอของสถานท่ีจอดรถ และห้องน้ า 
(ค่าเฉล่ีย= 4.76 ,S.D.= .89) ตามล าดับ 
   

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม “โครงการใส่ใจ ห่วงใย ในการ
ส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔”        

 - ไม่มี – 
 
ส่วนที่ 4  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านสาธารณสุข “โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ประจ าปี ๒๕๖๔”  

ส่วนที่ 4.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 54.25 อายุ 40-49 ปี ร้อยละ 47.80 มีระดับ

การศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 33.43 และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 38.42 
 
ส่วนที่ 4.2  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการขององค์การบริหาร            
               ส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านสาธารณสุข “โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค  
               ไข้เลือดออก ประจ าปี ๒๕๖๔”  
 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ใน
งานด้านสาธารณสุข “โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก ประจ าปี ๒๕๖๔” ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  (ค่าเฉล่ีย=4.61, S.D.= .39) ร้อยละความพึงพอใจ 92.20 และมีค่า
คะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน 
อันดับแรก คือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย=4.64, S.D.= .38) รองลงมาคือ 
ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ (ค่าเฉล่ีย=4.61, S.D.= .35)  และด้านช่องทางการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย=
4.60, S.D.= .42)  ตามล าดับ 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน 

ต้าน ในงานด้านสาธารณสุข “โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก ประจ าปี 
๒๕๖๔” ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย=
4.64, S.D.= .39) ร้อยละความพึงพอใจ 92.80 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ อันดับแรก คือ มีผังล าดับขั้นตอนและ
ระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน (ค่าเฉล่ีย=4.70, S.D.= .49) รองลงมา คือ ขั้นตอนการ
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ให้บริการมีระบบไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน ชัดเจนดี (ค่าเฉล่ีย=4.68, S.D.= .57) และขั้นตอนการ
ให้บริการมีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ (ค่าเฉล่ีย=4.64, S.D.= .54) 
ตามล าดับ 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ใน

งานด้านสาธารณสุข “โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก ประจ าปี ๒๕๖๔” ด้าน
ช่องทางการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย=4.60, S.D.= .42) ร้อยละความพึง
พอใจ 92.00 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดทุกข้อ อันดับแรก คือ ความเพียงพอต่อช่องทางการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย=4.64, S.D.= 
.54) รองลงมาคือ มีช่องทางการให้บริการท่ีหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย=4.62, S.D.=.55) และมีช่องทาง
การให้บริการท่ีเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย=4.60, S.D.= .54) ตามล าดับ 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ใน

งานด้านสาธารณสุข “โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก ประจ าปี ๒๕๖๔” ด้าน
เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ โดยรวมอยู่ ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย=4.61, S.D.= .35) ร้อยละความพึง
พอใจ 92.20 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดทุกข้อ อันดับแรก คือ สามารถแก้ไขปัญหา/อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม 
(ค่าเฉล่ีย=4.64, S.D.= .57) รองลงมา คือเจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น การ
ตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย แนะน า ฯลฯ (ค่าเฉล่ีย=4.62, S.D.= .54) และเจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วย
ความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ (ค่าเฉล่ีย=4.61, S.D.= .49) ตามล าดับ     

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน 

ต้าน ในงานด้านสาธารณสุข “โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก ประจ าปี 
๒๕๖๔” ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย=4.59, S.D.= .41) ร้อยละ
ความพึงพอใจ 91.80 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ  อันดับแรก คือ สถานท่ีให้บริการมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย=4.67, 
S.D.= .62) รองลงมา คือ มีเอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/บอร์ดแจ้งข้อมูลชัดเจน (ค่าเฉล่ีย=4.60, 
S.D.= .49) และอาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย และสวยงาม (ค่าเฉล่ีย=4.59, S.D.= .58) 
ตามล าดับ 

 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่ต้าน ในงานด้านสาธารณสุข “โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก 
ประจ าปี ๒๕๖๔”  

- ไม่มี – 
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ส่วนที่ 5   ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการขององค์การบริหาร  
             ส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านอื่นๆ “การรับเร่ืองราวร้องทุกข์” 
 
ส่วนที่ 5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.95 มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 40.22 
ระดับการศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 40.21 ประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 47.42 
 
ส่วนที่ 5.2  ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล              

แม่ต้าน ในงานด้านอื่นๆ “การรับเร่ืองราวร้องทุกข์” 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ใน

งานด้านอื่นๆ “การรับเรื่องราวร้องทุกข์” ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย=4.57 ,S.D.= 
.40) ร้อยละความพึงพอใจ 91.40 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน อันดับแรก คือ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ (ค่าเฉล่ีย=4.59 
,S.D.= .39) รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย=4.58 ,S.D.= .43) และ
ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก(ค่าเฉล่ีย=4.57 ,S.D.= .47) ตามล าดับ 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ใน

งานด้านอื่นๆ “การรับเรื่องราวร้องทุกข์” ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย=4.58, S.D.= .43) ร้อยละความพึงพอใจ 91.60 และมีค่าคะแนนอยู่ใน
ระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ อันดับแรก คือ 
ขั้นตอนการให้บริการมีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ (ค่าเฉล่ีย=4.64, 
S.D.= .55) รองลงมา คือ การให้บริการมีความครบถ้วนถูกต้อง (ค่าเฉล่ีย=4.62, S.D.= .57) และ
ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน ชัดเจนดี (ค่าเฉล่ีย=4.61, S.D.= .57) ตามล าดับ 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ใน

งานด้านอื่นๆ “การรับเรื่องราวร้องทุกข์” ด้านช่องทางการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย=4.54, S.D.= .47) ร้อยละความพึงพอใจ 90.80 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ อันดับแรก คือ ความเพียงพอต่อ
ช่องทางการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย=4.59, S.D.= .50) รองลงมาคือ มีช่องทางการให้บริการท่ีเหมาะสม 
(ค่าเฉล่ีย=4.57,S.D.=.55) และมีช่องทางการให้บริการท่ีหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย=4.54, S.D.= .64) 
ตามล าดับ 
 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ใน
งานด้านอื่นๆ “การรับเรื่องราวร้องทุกข์” ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย=4.59, S.D.= .39) ร้อยละความพึงพอใจ 91.80 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ อันดับแรก คือ เจ้าหน้าท่ี
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ให้บริการอย่างเสมอภาคเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ (ค่าเฉล่ีย=4.62, S.D.= .56) รองลงมา คือ 
เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสุภาพ (ค่าเฉล่ีย=4.61 , S.D.= .53) และเจ้าหน้าท่ีมีความรู้
ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย แนะน า ฯลฯ  (ค่าเฉล่ีย=4.58, 
S.D.= .40) ตามล าดับ     

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ใน

งานด้านอื่นๆ “การรับเรื่องราวร้องทุกข์” ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย=4.57, S.D.= .47) ร้อยละความพึงพอใจ 91.41 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ อันดับแรก คือ ความเพียงพอ
ของสถานท่ีจอดรถ และห้องน้ า (ค่าเฉล่ีย=4.62, S.D.= .59)  รองลงมา คือ จ านวนท่ีนั่งรอรับบริการ
ส าหรับประชาชน (ค่าเฉล่ีย=4.60, S.D.= .57)  และมีเอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/บอร์ดแจ้ง
ข้อมูลชัดเจน (ค่าเฉล่ีย=4.58, S.D.= .55)  ตามล าดับ 

 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านอื่นๆ “การรับเร่ืองราวร้องทุกข์”  
- ไม่มี – 
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมท้ัง 4 ด้านของงานบริการ           

ท้ัง 4 งานบริการ พบว่า ระดับความพึงพอใจในการรับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน  
โดยรวมมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้แสดงว่าองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ได้
ปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างถูกต้อง สามารถตอบสนองได้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการสอดคล้องกับท่ี ธีราพร ธีรศิลปะ กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกหรือ
ทัศนคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เป็นความรู้สึกส่วนตัวท่ีรู้สึกเป็นสุขหรือยินดีท่ีได้รับตอบสนอง
ความต้องการท่ีขาดหายไป หรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่งความรู้สึกดังกล่าวลดลงหรือไม่เกิดหาก
ความต้องการหรือจุดมุ่งหมายนั้น ไม่ได้รับการตอบสนองจากความหมายข้างต้นของความพึงพอใจ     
(ธีราพร ธีรศิลปะ, 2551: 17) ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ควรรักษาระดับคุณภาพ
หรือระดับความส าเร็จในการปฏิบัติงานขององค์กรส าหรับการให้บริการประชาชนต่อไป 

จากผลการประเมินในภาพรวมของงานการให้บริการด้านการส่งเสริมโภชนาการส าหรับ
ผู้สูงอายุ งานการให้บริการด้านการให้บริการรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (รถ EMS) โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า รายการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด
ของงานบริการ คือ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน พบว่า เจ้าหน้าท่ี
มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย แนะน า ฯลฯ สอดคล้อง
กับ พาราสุรามาน เซทเฮมท และแบรรี่ (Parasuraman, Zaithamal & Berry, 1994 อ้างถึงในภูษิต 
สายกิ้มซ้วน.2550: 18 -20) กล่าวว่า สมรรถภาพในการให้บริการ ผู้ให้บริการต้องมีทักษะและ
ความรู้ความสามารถในการบริการท่ีจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการได้ เช่น 
แพทย์มีความเช่ียวชาญในการรักษาโรคเภสัชกรมีความเช่ียวชาญในเรื่องเกี่ยวกับยา ฯลฯ หรือบุคคล
อื่น ๆ มีความรู้ความสามารถในสาขาของตนและสามารถน ามาใช้ในการบริการได้อย่างเต็มท่ี  ใน
ภาพรวมของงานการให้บริการด้านการควบคุมโรคระบาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานการให้บริการ
ด้านการรับสมัครเด็กปฐมวัยเข้ารับการศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า รายการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดของงานบริการ คือ ด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวก ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน พบว่า มีเอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/บอร์ดแจ้ง
ข้อมูลชัดเจน สอดคล้องกับ รัตนะ อินจ๋อย (2551: 16) ให้ค าจ ากัดความว่า คุณภาพการให้บริการ 
หมายถึง  ความส าคัญระหว่างความคาดหวังต่อบริการของผู้รับบริการต่อการรับรู้ท่ีได้รับ ซึ่งอาจเป็น
การได้รับบริการตามท่ีคาดหวังหรือสูงกว่าท่ีคาดหวังก็ได้  
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5.3 ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการท าวิจัยโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเพื่อท าให้ทราบถึงความต้องการท่ีแท้จริง

ของประชาชนและท าให้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ของประชาชน แล้วจึงด าเนินการจัดท าโครงการท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 

2. ควรท าการส ารวจความคิดเห็นและความต้องการของผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องในงาน
บริการอื่นๆ รวมถึงการจัดโครงการหน่วยบริการเคล่ือนท่ีเป็นงานบริการท่ีท าให้เจ้าหน้าท่ีได้ลงพื้นท่ี
เพื่อเข้าถึงประชาชนท าให้ประชาชนได้มีความใกล้ชิด และได้รับบริการอย่างท่ัวถึงต่อไป 
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๘๑ 
 

ชุดที่ 1 แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ต้ำน 
งำนด้ำนรำยได้หรือภำษี “กำรจัดเก็บภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง” 

 
โปรดใส่เครื่องหมาย   ลงใน    หน้าค าตอบท่ีท่านเลือก  และ/หรือ  กรอกข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริง 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.  เพศ     ชาย     หญิง 
๒.  อายุ     ต่ ากว่า  ๒๐  ปี    ๒๐-๒๙ ปี 
     ๓๐-๓๙  ปี     ๔๐-๔๙  ปี 
     ๕๐  ปีขึ้นไป 
๓.  ระดับการศึกษา   ประถมศึกษา    มัธยมศึกษาตอนต้น 
     มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช   อนุปริญญา/ปวส. 
     ปริญญาตรี     สูงกว่าปริญญาตรี 
๔.  อาชีพ    รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญ   รับจ้าง 
     ธุรกิจส่วนตัว      เกษตรกร 
     อื่นๆ   
 
ส่วนที่  ๒  ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร 

 
รำยกำรประเมินควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 
มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร 
๑. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก           
ไม่ซับซ้อน ชัดเจนดี 

     

๒. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความ
สะดวก รวดเร็ว 

     

๓. มี ผังล า ดับขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการอย่างชัดเจน 

     

4. การให้บริการมีความครบถ้วนถูกต้อง      
5. ขั้นตอนการ ให้บริ การมีความยื ดหยุ่ น
สามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ 

     

ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร 
๑. มีช่องทางการให้บริการท่ีชัดเจน      
2. มีช่องทางการให้บริการท่ีเหมาะสม      
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รำยกำรประเมินควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 
มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

3. มีช่องทางการให้บริการท่ีหลากหลาย      
4. ความเพียงพอต่อช่องทางการให้บริการ      
5. ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว      
ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
๑. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสุภาพ      
๒. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว  
และเอาใจใส่ 

     

๓. สามารถแก้ไขปัญหา/อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นอย่าง
เหมาะสม 

     

4. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความสามารถในการ
ให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย 
แนะน า ฯลฯ 

     

5. เ จ้ า หน้ า ท่ี ใ ห้ บ ริ ก า รอ ย่ า ง เ สมอ ภาค          
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  

     

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
๑. สถานท่ีให้บริการมีความเหมาะสม      
2. อาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย        
และสวยงาม 

     

3. มีการจัดผังการให้บริการได้อย่างชัดเจน 
และเหมาะสม 

     

4. มีเอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/บอร์ดแจ้ง
ข้อมูลชัดเจน 

     

5. ความเพียงพอของสถานท่ีจอดรถ และ
ห้องน้ า  

     

 
ส่วนที่  ๓  ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
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ชุดที่ 2 แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ต้ำน 
งำนด้ำนพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม “โครงกำรใส่ใจ ห่วงใย ในกำรส่งเสริมสุขภำพ และพัฒนำ

คุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุและคนพิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔”   
 

โปรดใส่เครื่องหมาย   ลงใน    หน้าค าตอบท่ีท่านเลือก  และ/หรือ  กรอกข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริง 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.  เพศ     ชาย     หญิง 
๒.  อายุ     ต่ ากว่า  ๒๐  ปี    ๒๐-๒๙ ปี 
     ๓๐-๓๙  ปี     ๔๐-๔๙  ปี 
     ๕๐  ปีขึ้นไป 
๓.  ระดับการศึกษา   ประถมศึกษา    มัธยมศึกษาตอนต้น 
     มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช   อนุปริญญา/ปวส. 
     ปริญญาตรี     สูงกว่าปริญญาตรี 
๔.  อาชีพ    รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญ   รับจ้าง 
     ธุรกิจส่วนตัว      เกษตรกร 
     อื่นๆ   
 
ส่วนที่  ๒  ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร 

 
รำยกำรประเมินควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 
มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร 
๑. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก           
ไม่ซับซ้อน ชัดเจนดี 

     

๒. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความ
สะดวก รวดเร็ว 

     

๓. มี ผังล า ดับขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการอย่างชัดเจน 

     

4. การให้บริการมีความครบถ้วนถูกต้อง      
5. ขั้นตอนการ ให้บริ การมีความยื ดหยุ่ น
สามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ 

     

ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร 
๑. มีช่องทางการให้บริการท่ีชัดเจน      
2. มีช่องทางการให้บริการท่ีเหมาะสม      

  



๘๔ 
 

 
รำยกำรประเมินควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 
มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

3. มีช่องทางการให้บริการท่ีหลากหลาย      
4. ความเพียงพอต่อช่องทางการให้บริการ      
5. ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว      
ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
๑. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสุภาพ      
๒. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว  
และเอาใจใส่ 

     

๓. สามารถแก้ไขปัญหา/อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นอย่าง
เหมาะสม 

     

4. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความสามารถในการ
ให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย 
แนะน า ฯลฯ 

     

5. เ จ้ า หน้ า ท่ี ใ ห้ บ ริ ก า รอ ย่ า ง เ สมอ ภาค          
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  

     

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
๑. สถานท่ีให้บริการมีความเหมาะสม      
2. อาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย        
และสวยงาม 

     

3. มีการจัดผังการให้บริการได้อย่างชัดเจน 
และเหมาะสม 

     

4. มีเอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/บอร์ดแจ้ง
ข้อมูลชัดเจน 

     

5. ความเพียงพอของสถานท่ีจอดรถ และ
ห้องน้ า  

     

 
ส่วนที่  ๓  ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
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ชุดที่ 3 แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ต้ำน 
งำนด้ำนสำธำรณสุข “โครงกำรรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจ ำปี ๒๕๖๔” 

 
โปรดใส่เครื่องหมาย   ลงใน    หน้าค าตอบท่ีท่านเลือก  และ/หรือ  กรอกข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริง 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.  เพศ     ชาย     หญิง 
๒.  อายุ     ต่ ากว่า  ๒๐  ปี    ๒๐-๒๙ ปี 
     ๓๐-๓๙  ปี     ๔๐-๔๙  ปี 
     ๕๐  ปีขึ้นไป 
๓.  ระดับการศึกษา   ประถมศึกษา    มัธยมศึกษาตอนต้น 
     มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช   อนุปริญญา/ปวส. 
     ปริญญาตรี     สูงกว่าปริญญาตรี 
๔.  อาชีพ    รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญ   รับจ้าง 
     ธุรกิจส่วนตัว      เกษตรกร 
     อื่นๆ   
 
ส่วนที่  ๒  ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร 

 
รำยกำรประเมินควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 
มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร 
๑. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก           
ไม่ซับซ้อน ชัดเจนดี 

     

๒. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความ
สะดวก รวดเร็ว 

     

๓. มี ผังล า ดับขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการอย่างชัดเจน 

     

4. การให้บริการมีความครบถ้วนถูกต้อง      
5. ขั้นตอนการ ให้บริ การมีความยื ดหยุ่ น
สามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ 

     

ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร 
๑. มีช่องทางการให้บริการท่ีชัดเจน      
2. มีช่องทางการให้บริการท่ีเหมาะสม      
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รำยกำรประเมินควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 
มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

3. มีช่องทางการให้บริการท่ีหลากหลาย      
4. ความเพียงพอต่อช่องทางการให้บริการ      
5. ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว      
ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
๑. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสุภาพ      
๒. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว  
และเอาใจใส่ 

     

๓. สามารถแก้ไขปัญหา/อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นอย่าง
เหมาะสม 

     

4. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความสามารถในการ
ให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย 
แนะน า ฯลฯ 

     

5. เ จ้ า หน้ า ท่ี ใ ห้ บ ริ ก า รอ ย่ า ง เ สมอ ภาค          
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  

     

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
๑. สถานท่ีให้บริการมีความเหมาะสม      
2. อาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย        
และสวยงาม 

     

3. มีการจัดผังการให้บริการได้อย่างชัดเจน 
และเหมาะสม 

     

4. มีเอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/บอร์ดแจ้ง
ข้อมูลชัดเจน 

     

5. ความเพียงพอของสถานท่ีจอดรถ และ
ห้องน้ า  

     

 
ส่วนที่  ๓  ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
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ชุดที่ 4 แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ต้ำน 
งำนด้ำนอื่นๆ “กำรรับเร่ืองรำวร้องทุกข์” 

 
โปรดใส่เครื่องหมาย   ลงใน    หน้าค าตอบท่ีท่านเลือก  และ/หรือ  กรอกข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริง 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.  เพศ     ชาย     หญิง 
๒.  อายุ     ต่ ากว่า  ๒๐  ปี    ๒๐-๒๙ ปี 
     ๓๐-๓๙  ปี     ๔๐-๔๙  ปี 
     ๕๐  ปีขึ้นไป 
๓.  ระดับการศึกษา   ประถมศึกษา    มัธยมศึกษาตอนต้น 
     มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช   อนุปริญญา/ปวส. 
     ปริญญาตรี     สูงกว่าปริญญาตรี 
๔.  อาชีพ    รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญ   รับจ้าง 
     ธุรกิจส่วนตัว      เกษตรกร 
     อื่นๆ   
 
ส่วนที่  ๒  ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร 

 
รำยกำรประเมินควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 
มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร 
๑. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก           
ไม่ซับซ้อน ชัดเจนดี 

     

๒. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความ
สะดวก รวดเร็ว 

     

๓. มี ผังล า ดับขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการอย่างชัดเจน 

     

4. การให้บริการมีความครบถ้วนถูกต้อง      
5. ขั้นตอนการ ให้บริ การมีความยื ดหยุ่ น
สามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ 

     

ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร 
๑. มีช่องทางการให้บริการท่ีชัดเจน      
2. มีช่องทางการให้บริการท่ีเหมาะสม      
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รำยกำรประเมินควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 
มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

3. มีช่องทางการให้บริการท่ีหลากหลาย      
4. ความเพียงพอต่อช่องทางการให้บริการ      
5. ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว      
ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
๑. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสุภาพ      
๒. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว  
และเอาใจใส่ 

     

๓. สามารถแก้ไขปัญหา/อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นอย่าง
เหมาะสม 

     

4. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความสามารถในการ
ให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย 
แนะน า ฯลฯ 

     

5. เ จ้ า หน้ า ท่ี ใ ห้ บ ริ ก า รอ ย่ า ง เ สมอ ภาค          
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  

     

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
๑. สถานท่ีให้บริการมีความเหมาะสม      
2. อาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย        
และสวยงาม 

     

3. มีการจัดผังการให้บริการได้อย่างชัดเจน 
และเหมาะสม 

     

4. มีเอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/บอร์ดแจ้ง
ข้อมูลชัดเจน 

     

5. ความเพียงพอของสถานท่ีจอดรถ และ
ห้องน้ า  

     

 
ส่วนที่  ๓  ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 


