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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น อ าเภอเมือง จังหวัดตาก ได้ด าเนินการวิจัยเชิงส ารวจ เรื่องการประเมินผล
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน อ าเภอท่าสอง
ยาง จังหวัดตาก ประจ าปีงบประมาณ 256๓ โดยได้ให้ท าการประเมินคุณภาพการให้บริการ ๔ งาน
บริการ ได้แก่ 1)  งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  2)  งานด้านรายได้หรือภาษี การจัดเก็บ
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  3)  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โครงการส่งเสริมสุขภาพ  และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป (สุขกาย สุขใจ ห่วงใยในสุขภาพ)  
๔)  งานด้านสาธารณสุข โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  

วัตถุประสงค์ในการวิจัยเพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เพ่ือประเมินคุณภาพการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก และเพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ในการด าเนินงานบริการองค์การบริหารส่ วนต าบลหนองแม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 
ผลการวิจัยท าให้ได้ข้อมูลประกอบการประเมินคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่
ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก และสามารถน าสารสนเทศที่ได้จากการประเมินไปใช้เป็นแนวทางเพ่ือ
น าไปประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการก าหนดแผนกลยุทธ์พัฒนางานบริการ
ของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องตามความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตต าบลแม่ต้าน อ าเภอ
ท่าสองยาง จังหวัดตาก จ านวน 10,994 คน ประกอบด้วย ๔ งานบริการ 1)  งานด้านโยธา การขอ
อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  2)  งานด้านรายได้หรือภาษี การจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  3)  งานด้าน
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โครงการส่งเสริมสุขภาพ  และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป (สุขกาย สุขใจ ห่วงใยในสุขภาพ)  ๔)  งานด้านสาธารณสุข โครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  

เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน โดยมีลักษณะของข้อค าถามเป็นแบบเลือกตอบ มาตราส่วนประมาณค่า 
และข้อค าถามแบบปลายเปิด สถิติและวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 

สรุปผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
แม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ประจ าปีงบประมาณ 256๓ ดังนี้ 

 

1. ความพึงพอใจต่องานบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน 
1.1 ความพึงพอใจในภาพรวม  
ความพึงพอใจในการรับบริการขององค์การบริหารส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน โดยรวม

มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.59 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินร้อยละของความ       พึงพอใจ
เท่ากับ ร้อยละ 91.80 คิดเป็นระดับคะแนน  เท่ากับ  9 



1.๒ ความพึงพอใจต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านโยธา การ
ขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 

ความพึงพอใจต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านโยธา การขอ
อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.58 ,S.D.= .35) ร้อยละความพึง
พอใจ 91.60 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุดทุกด้าน อันดับแรก คือ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย=462, S.D.= .48) 
รองลงมา คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย=4.59, S.D.=.46)  และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
(ค่าเฉลี่ย=4.58, S.D.= .47)  ตามล าดับ 

1.๓  พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านรายได้หรือ
ภาษี การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  

ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านรายได้หรือภาษี 
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.60,S.D.= .48) ร้อย
ละความพึงพอใจ 92.00 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน อันดับแรก คือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย=4.63 
,S.D.= .43) รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย=4.60 ,S.D.= .45) และด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก (ค่าเฉลี่ย=4.59 ,S.D.= .43) ตามล าดับ 

1.๔ ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม โครงการส่งเสริมสุขภาพ  และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ       ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป(สุขกาย สุขใจ ห่วงใยในสุขภาพ) 
 ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม โครงการส่งเสริมสุขภาพ  และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและ
ประชาชนทั่วไป(สุขกาย สุขใจ ห่วงใยในสุขภาพ) ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (ค่าเฉลี่ย=4.61, 
S.D.= .39) ร้อยละความพึงพอใจ 92.20 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน อันดับแรก คือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
(ค่าเฉลี่ย=4.64, S.D.= .38) รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย=4.61, S.D.= .35)  และ
ด้านช่องทางการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย=4.60, S.D.= .42)  ตามล าดับ 
 
 

  1.๕ ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้าน
สาธารณสุข โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  

ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านสาธารณสุข 
โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=
4.57 ,S.D.= .40) ร้อยละความพึงพอใจ 91.40 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน อันดับแรก คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
(ค่าเฉลี่ย=4.59 ,S.D.= .39) รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย=4.58 
,S.D.= .43) และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก(ค่าเฉลี่ย=4.57 ,S.D.= .47) ตามล าดับ 
 



2. การประเมินคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน 
ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน อ าเภอ        ท่า

สองยาง จังหวัดตาก ประจ าปีงบประมาณ 256๓ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดทั้ง  ๕ งาน
บริการ ดังนี้  

1) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
( X =4.58 คิดเป็นร้อยละ 91.60 และระดับคะแนน 9) 
 

2) งานด้านรายได้หรือภาษี การจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
( X =4.60 คิดเป็นร้อยละ 92.00 และระดับคะแนน 9) 
 

3) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โครงการส่งเสริมสุขภาพ  และพัฒนาคุณภาพ   
ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป (สุขกาย สุขใจ ห่วงใยในสุขภาพ)   
( X =4.61  คิดเป็นร้อยละ 92.20 และระดับคะแนน ๙) 
 

4)  งานด้านสาธารณสุข โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
     (X =4.57  คิดเป็นร้อยละ 91.40 และระดับคะแนน 9) 

ค่าเฉลี่ยรวมจากการถ่วงน้ าหนักทั้ง ๔ งานบริการ คือ 4.๕๙ เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินร้อย
ละของความพึงพอใจเท่ากับ ร้อยละ 9๑.๘๐ คิดเป็นระดับคะแนนเท่ากับ ๙ 

 
 
 
 
 
 
3. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 

 1) ควรมีการท าวิจัยโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเพ่ือท าให้ทราบถึงความต้องการที่
แท้จริงของประชาชนและท าให้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ของประชาชน แล้วจึงด าเนินการจัดท าโครงการที่
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 

 2) ควรท าการส ารวจความคิดเห็นและความต้องการของผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องในงาน
บริการอ่ืนๆ รวมถึงการจัดโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่เป็นงานบริการที่ท าให้เจ้าหน้าที่ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือ
เข้าถึงประชาชนท าให้ประชาชนได้มีความใกล้ชิด และได้รับบริการอย่างทั่วถึงต่อไป 

  
 
 



สารบัญ 
 หน้า 
บทที่ 1 บทน า  
 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 1 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 3 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 3 
 ขอบเขตของการวิจัย ๔ 
 นิยามศัพท์เฉพาะ ๕ 
   
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ทฤษฎีความพึงพอใจ 6 
 แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพบริการ 1๒ 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561) 1๖ 
 บริบทและบทบาทการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ๒๐ 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๓๔ 
 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา ๓๖ 
   
บทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัย  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ๓๘ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๓๙ 
 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ๔๑ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ๔๒ 
  
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ส่วนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่องานบริการขององค์การบริหาร 

ส่วนต าบลแม่ต้าน  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมทั้ง  ๔ 
ด้าน ของงานบริการทั้ง 4 งานบริการ 
 

 
 

๔๓ 

 ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
 

 
๔๔ 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน งานด้านรายได้หรือภาษี การจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 

 
 

๕๐ 
 

 
 



สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล (ต่อ) 
 ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม โครงการส่งเสริมสุขภาพ  และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป (สุขกาย สุขใจ ห่วงใยในสุขภาพ)  
             
ส่วนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน  งานด้านสาธารณสุข โครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  
 

 
 
 

๕๖ 
 
 
 

๖๒ 
 

บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ                                                                         
 สรุปผลการวิจัย ๖๘ 
 อภิปรายผลการวิจัย ๗๕ 
 ข้อเสนอแนะ ๗๖ 
 
บรรณานุกรม 

 
๗๗ 

ภาคผนวก  
 แบบสอบถาม  
 รายชื่อผู้วิจัย  
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 

1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 250 ก าหนดให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ การจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดที่
สมควรให้เป็นหน้าที่และอ านาจโดยเฉพาะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ หรือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก ในการด าเนินการใด ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งต้อง
สอดคล้องกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560: 74)  

การปกครองท้องถิ่นเป็นการจัดตั้ งรูปแบบการปกครองในระดับท้องถิ่น ซึ่งเกิดขึ้นจากการ
กระจายอ านาจของรัฐบาลกลาง โดยมีผลให้องค์กรที่จัดตั้งนี้มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่มีอ านาจอิสระบางส่วน
ในการบริหารงาน เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบต่อภารกิจต่าง ๆ ภายในขอบเขตพ้ืนที่ตามที่รัฐบาลกลาง
ก าหนด ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตอบสนองต่อความต้องการเบื้องต้นของประชาชนในพ้ืนที่  
ๆ มีการปกครองตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการท างานของส่วนกลาง ซึ่งเป็นการช่วยลดภาระ
ของส่วนกลางในอีกด้านหนึ่งไปพร้อม ๆ กัน ทั้งนี้ความใกล้ชิดระหว่างผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
ประชาชนภายในเขตพ้ืนที่ย่อมมีมากกว่าตัวแทนจากส่วนกลางที่มาประจ าอยู่ อีกทั้งโดยมากผู้น าท้องถิ่น
ย่อมตระหนักและเข้าใจปัญหาภายในท้องถิ่นได้ดีกว่าด้วย              จึงส่งผลให้ความต้องการของ
ประชาชนย่อมได้รับการตอบสนองได้อย่างรวดเร็วทันใจกว่าการรอคอยการแก้ไขปัญหาจากตัวแทนของ
ส่วนกลางที่มักติดขัดกับหลักเกณฑ์ของระบบราชการจนเกิดความล่าช้า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
อิสระในการบริหารและศักยภาพทางด้านงบประมาณ                  อย่างเพียงพอจึงย่อมท าหน้าที่เติม
เต็มการแก้ไขปัญหาเพ่ือท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร. 2559) 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติไว้
ว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความ
มีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การ
อ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน “การ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือให้การบริการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน (ส านักงานคณะกรรมการ
การพัฒนาระบบราชการ. 2553 : 87) และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์
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และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด (พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล. 
2562: 22) 
 องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เป็นส่วนราชการหนึ่งที่มีลักษณะเป็นรูปแบบของ            การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นรูปแบบการปกครองที่จ าเป็นและมีความส าคัญในทางการเมืองการปกครองของ
ชุมชนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่มีการปกครองระบบประชาธิปไตย ซึ่งกล่าวในทางทฤษฎีและ
แนวความคิดทางปกครอง จะเห็นได้ว่า รัฐบาลซึ่งเป็นกลไกในการบริหารการปกครองของรัฐนั้น  ย่อมมี
ภาระหน้าที่อย่างมากมายในการบริหารประเทศให้ประชาชนได้รับความสุข ความสะดวกสบายในการ
ด ารงชีวิต (Well Being) อีกทั้งความมั่นคงแห่งชาติทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (National 
Security) แต่ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่รัฐบาลจะดูแลและจัดท าบริการให้กับประชาชนได้ทั่วถึงทุกชุมชนของ
ประเทศ เพราะอาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับความล่าช้าในการด าเนินงาน การที่อาจจะไม่สนองตอบต่อความ
ต้องการของแต่ละชุมชนได้ และรวมทั้งข้อจ ากัดเกี่ยวกับงบประมาณ (Budget) และตัวบุคคลหรือ
เจ้าหน้าที่ด าเนินงานให้ทั่วถึงได้ เมื่อเป็นดังนี้ การลดภาระของรัฐบาลโดยการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการปกครองตนเองเพ่ือการสนองตอบต่อความต้องการของชุมชน จะได้เกิดความสะดวก รวดเร็ว 
และตรงกับความมุ่งประสงค์ของชุมชนนั้น ๆ จึงเป็นผลให้การปกครองท้องถิ่นมีบทบาทและความส าคัญ
เกิดข้ึน (จเร พันธุ์เปรื่อง. 2558: ออนไลน์)  

ทั้ งนี้ เ พ่ือ เป็นการตรวจสอบว่าหน่วยงานของรัฐบาลด าเนินงานเ พ่ือมุ่ ง ให้ประชาชน 
พึงพอใจและเป็นประโยชน์สุขอย่างแท้จริงหรือไม่  จึงจ าเป็นต้องท าการประเมินผลการด าเนินงาน
หน่วยงานของรัฐกับประชาชนที่อยู่ในฐานะผู้รับบริการของตนเองอย่างแท้จริงหรือไม่ ทางส่วนราชการ
ต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จ าเป็นต้องเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานของตนเอง ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ก าหนดกรอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการตามตัวชี้วัด มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. 2558) 
โดยต้องเป็นโครงการที่มีผลกระทบสูงเพ่ือน าไปสู่การได้สารสนเทศที่จะน าไปพัฒนากระบวนการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะให้ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในความดูแลได้อย่างสูงสุด 

จากเหตุผลข้ างต้นองค์การบริหาร ส่ วนต าบลแม่ต้ าน  จึ ง ได้มอบหมายให้ วิทยาลั ย                 
นอร์ทเทิร์น อ าเภอเมือง จังหวัดตาก ด าเนินการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ
บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน โดยในปีงบประมาณ 2563 นี้ได้เสนอให้ท าการประเมิน
คุณภาพการให้บริการ 4 งานบริการ ได้แก่ 

 
 
1)  งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
2)  งานด้านรายได้หรือภาษี การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
3)  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โครงการส่งเสริมสุขภาพ  และพัฒนาคุณภาพ     
     ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป (สุขกาย สุขใจ ห่วงใยในสุขภาพ)   
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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๔)  งานด้านสาธารณสุข โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปี      
๒๕๖๓ 

เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอ
ก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือประเมินคุณภาพการบริการ ตามที่
หน่วยงานมุ่งหวัง รวมถึงท าให้ได้สารสนเทศเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในงานบริการ เพ่ือ
น าไปสู่การได้แนวทางการพัฒนางานบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กับชุมชนอย่างแท้จริงต่อไป 
 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
         1) เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล    แม่
ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 
         2) เพ่ือประเมินคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง 
จังหวัดตาก 
         3) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานบริการองค์การบริหารส่วนต าบล
แม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 
 
  
 1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ท าให้ทราบระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานบริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 
 2) ท าให้ทราบคะแนนผลการประเมินคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล แม่
ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 
 3) ท าให้ได้สารสนเทศเกี่ยวกับคุณภาพการบริการในแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางเพ่ือน าไปประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร และฝ่ายที่เก่ียวข้องในการก าหนดแผนกลยุทธ์พัฒนา
งานบริการของ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก  ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และสอดคล้องตามความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 1) ด้านเนื้อหา  
 ขอบเขตด้านเนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการส ารวจความพึงพอใจและประเมินผลการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ขอก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ก าหนดกรอบการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มิติที่ 2 
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ โดยมีประเด็นการประเมิน             4 ประเด็นดังนี้  

(1)  ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
(2)  ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ 
(3)  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
(4)  ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
งานบริการที่เสนอขอรับการประเมินในงานบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน อ าเภอ

ท่าสองยาง จังหวัดตาก ประจ าปีงบประมาณ 2563 นี้ ๔ งานบริการ ได้แก่ 1) งานด้านโยธา การขอ
อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  2) งานด้านรายได้หรือภาษี การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  3) งานด้าน
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โครงการส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป (สุขกาย สุขใจ ห่วงใยในสุขภาพ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ๔) 
งานด้านสาธารณสุข โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  ประจ าปี ๒๕๖๓ 

2) ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นประชาชนทุกคนที่ใช้หรือมารับบริการ         
ในแต่ละงานบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก  นับตั้งแต่ช่วง
เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563 โดยก าหนดขนาดตัวอย่างจากการเปิดตารางก าหนด
ขนาดตัวอย่างส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) จ าแนกตามประชากรที่มารับบริการในแต่ละ
งานบริการ 
 3) ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  3.1) ตัวแปรต้น (Independent Variables) 
  ขอบเขตด้านตัวแปรต้นที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานหรือปัจจัยส่วนบุคคล
ของกลุ่มผู้รับบริการ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ   
  3.2) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
  ขอบเขตด้านตัวแปรตามที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ
การบริการขององค์การบริหารต าบลแม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ในประเด็นการประเมิน 4 
ด้าน ดังนี้  (1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ  (2) ความพึงพอใจด้านช่องทางการ
ให้บริการ (3) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ(4) ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
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1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 

องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) หมายถึง หน่วยงานที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2563 โดยยกฐานะจากสภาต าบล ที่มีรายได้โดยไม่
รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทในการ
วิจัยครั้งนี้ หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก   

ผู้รับบริการ  หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน อ าเภอท่า
สองยาง จังหวัดตาก  

คุณภาพการบริการ หมายถึง การบริการในงานบริการที่ดีเลิศ ที่สามารถให้บริการขั้นพ้ืนฐาน
และงานบริการที่จัดเพ่ิมเติมกว่าที่ควรจะมีได้ตรงกับความต้องการหรือเกินความต้องการของลูกค้า เป็น
ประโยชน์ต่อลูกค้า จนท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ น าไปสู่การรักษาระดับการให้บริการที่เหนือกว่าคู่
แข่งขัน 

ความพึงพอใจ หมายถึง เป็นบริการที่ผู้รับบริการได้รับเกินกว่าที่คาดหวังเอาไว้ กล่าวคือ 
ผู้รับบริการจะเปรียบเทียบจากประสบการณ์ที่ได้รับจากการบริการ (Experience) กับความคาดหวัง 
(Expect) ของผู้รับบริการลูกค้า หากผู้รับบริการได้รับบริการที่เกินความคาดหวัง ผู้รับบริการจะเกิดความ
พึงพอใจ ท าการศึกษา 4 ด้านดังนี้ 

(1)  ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
(2)  ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ 
(3)  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
(4)  ความพึงพอใจด้านสิ่งอ 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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บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
  
 การวิจัยเรื่อง การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ในครั้งนี้ ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือเป็นพื้นฐานในการวิจัย ดังนี้ 
 2.1 แนวคิดทฤษฎีความพึงพอใจ 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพการบริการ 
 2.3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561) 
 2.4 บริบทและบทบาทการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน 
 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.6 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
 
2.1 ทฤษฎีความพึงพอใจ 

ความหมายของความพึงพอใจ   
จากการศึกษาเอกสารและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ  มีนักวิชาการศึกษาหลาย

ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ดังนี้ 
บรรเจิด ศุภราพงศ์ (2556: 43) กล่าวถึงแนวคิดความพึงพอใจว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตใจ 

อารมณ์ ความรู้สึกที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่สามารถมองเห็นรูปร่างได้ นอกจากนี้ความพึงพอใจเป็น
ความรู้สึกด้านบวกของบุคคล ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจจะเกิดขึ้นจากความคาดหวังหรือเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่ง
นั้นสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลได้ซึ่งความพึงพอใจที่เกิดขึ้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ค่านิยมและประสบการณ์ของบุคคลทั้งนี้ความพึงพอใจจึงสามารถน าใช้ในการวัดระดับความพึงพอใจกับ
ปัจจัยอื่นที่ใช้ในการศึกษา 
 รัชนี ทีปกากร (2556: 26) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจคือ ความรู้สึกหรือทัศนคติที่ดีของบุคคล
เป็นไปตามความคาดหวังหรือมากกว่าสิ่งที่คาดหวัง ซึ่งจะท าให้เกิดความกระตือรือร้นและสร้างสรรค์สิ่งที่
ดีงามได้ต่อไป ความรู้สึกจะลดลงหรือไม่ เกิดขึ้นจากความต้องการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการ
ตอบสนองและถ้ามีความรู้สึกที่ดีต่อการท างานจะมีผลท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน มีการเสียสละ
อุทิศกาย ใจและสติปัญญาให้แก่งาน ซึ่งจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การในท่ีสุด 

วรายุทธ แก้วประทุม (2556: 60) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกหรือทัศนคติที่ดีของ
บุคคลเป็นไปตามความคาดหวังหรือมากกว่าสิ่งที่คาดหวัง ซึ่งจะท าให้เกิดความรู้สึกกระตือรือร้นและ
สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามได้ต่อไป ความรู้สึกจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้นหากความต้องการหรือจุดมุ่งหมายนั้นได้รับ
การตอบสนองและถ้ามีความรู้สึกที่ดีต่อการท างานจะมีผลท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน มีการ
เสียสละ อุทิศกาย ใจและสติปัญญาให้แก่งาน ซึ่งจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้ในที่สุด 

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

Armstrong & Kotler (2009, อ้างถึงในนันทสารีสุขโต และคณะ, 2555, หน้า 10) กล่าวไว้
ว่า ความพึงพอใจของลูกค้า ขึ้นอยู่กับสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ที่รับรู้ได้เปรียบเทียบกับ ความคาดหวังของ
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ผู้ซื้อ หากสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ต่ ากว่าความคาดหวัง ลูกค้าจะไม่พึงพอใจ หาก สมรรถนะของ
ผลิตภัณฑ์เท่ากับความคาดหวัง ลูกค้าจะพึงพอใจ แต่ถ้าสมรรถนะของผลิตภัณฑ์สูงกว่า  ความคาดหวัง 
ลูกค้าจะพึงพอใจมากหรือเรียกว่าความปีติยินดีของลูกค้า (Delight) 

ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2553) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อ
การท างานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับผลตอบแทน คือ ผลที่
เป็นความพึงพอใจท าให้บุคคลเกิดความรู้สึก กระตือรือร้นมีความมุ่งมั่นที่จะท างาน มีขวัญและก าลังใจ 
และสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพของการท างาน รวมทั้งส่งผลต่อความส าเร็จและเป็นไปตาม
เป้าหมายขององค์กร 
 มณีวรรณ  ตันไทย (2553 : 66 - 69) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ได้รับบริการในด้านต่าง ๆ ดังนี้ คือ 

1. ด้านความสะดวกที่ได้รับ 
2. ด้านตัวเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3. ด้านคุณภาพของบริการที่ได้รับ 
4. ด้านระยะเวลาในการด าเนินการ 
5. ด้านข้อมูลที่ได้รับจากการบริการ 
สรุปได้ว่า ความพึงพอใจของบุคคลเป็นระดับความรู้สึกที่มีผลจากการเปรียบเทียบระหว่าง 

ผลประโยชน์ที่ได้รับกับความคาดหวัง หากผลประโยชน์ที่ได้รับมีมากกว่าความคาดหวัง ส่งผลให้เกิด
ความรู้สึกทางบวกคือความรู้สึกพึงพอใจในขณะเดียวกัน หากผลประโยชน์ ที่ได้รับว่ามีน้อยกว่าความ
คาดหวังส่งผลให้เกิดความรู้สึกทางลบคือความรู้สึกไม่พึงพอใจ 
 ความส าคัญของความพึงพอใจ 
 นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงความส าคัญของความพึงพอใจไว้ ดังนี้ 
 พัทธนันท์ อ้ึงรัก (2556: 98) กล่าวถึงความพอใจในงานว่า ความพอใจในงาน (Job 
satisfaction) หมายถึง ทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับงานของพนักงานซึ่งจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยแวดล้อมในงานของ
เขา เช่น ค่าตอบแทนในโอกาสการเลื่อนต าแหน่ง ความก้าวหน้า หัวหน้างาน ตลอดจนเพ่ือนร่วมงาน ซึ่งมี
อิทธิพลต่อการรับรู้ในงานของบุคคล ความพอใจในงานยังเกิดข้ึนจากปัจจัยแวดล้อมของงาน ได้แก่รูปแบบ
การบริหาร นโยบายและขั้นตอนการท างาน กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องสภาพแวดล้อมการท างาน ตลอดจน
ผลประโยชน์และผลตอบแทน อย่างไรก็ดีมีข้อมูลสนับสนุนว่าความพอใจในงานจะได้รับอิทธิพลจากปัจจัย
ภายในบุคคลมากกว่าเป็นผลจากสภาพแวดล้อมภายนอก โดยมีการศึกษาว่าพันธุกรรมมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ความพอใจในงานของบุคคล 
 นงค์เยาว์ วิเชียรเครือ (2555: 32) ความพึงพอใจเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อ
ความส าเร็จของงานที่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นผลจากการได้รับการตอบสนอง
ต่อแรงจูงใจหรือความต้องการของแต่ละบุคคลในแนวทางที่เขาประสงค์ความพึงพอใจโดยทั่วไปตรงกับค า
ในภาษาอังกฤษว่า Satisfaction 
 ผุสดี แสงหล่อ (2555: 14) ได้กล่าวสรุปความส าคัญของความพึงพอใจว่าความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน เป็นที่พึงปรารถนาของบุคคลทุกคนเพราะช่วยให้การท างานเป็นไปอย่างราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพผลสูงสุด การสร้างความพึงพอใจนั้น ผู้บริหารจ าเป็นต้องรู้เกี่ยวกับกระบวนการเทคนิคและ
วิธีการด้วยการอาศัยการจูงใจเป็นเครื่องมือส าคัญ การจูงใจบุคลากรให้ได้ผลนั้นผู้บริหารต้องใช้สิ่งจูงใจที่
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เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคลและมีความรู้พ้ืนฐานที่จะน าไปใช้ในการสริมสร้างความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน 
 กล่าวโดยสรุป ความส าคัญของความพึงพอใจว่าความพึงพอใจเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะ
สร้างความรู้สึกหรือทัศนคติที่ดีต่อรับบริการ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้รับบริการกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือช่วยให้การท างานอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ทฤษฎีความพึงพอใจ 
ศราวนี แดงไสว (2556) กล่าวว่าโดยทั่วไปการประเมินความพึงพอใจมี 2 ด้านคือความ            

พึงพอในการท างาน และความพึงพอใจในการบริการ ซึ่งในด้านนี้เป็นความคิด ทัศนคติที่ไม่สามารถ
มองเห็นได้ อยู่ในรูปของนามธรรม การที่จะวัดว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจหรือไม่นั้น สามารถวัดได้โดยให้
พวก เขาแสดงความคิดเห็น ความคิดเห็นเหล่านั้นต้องตรงกับสิ่งที่พวกเขารู้สึกจริง จึงจะสามารถวัดเป็น  
ความรู้สึกพึงพอใจได้ 

สมุทร ช านาญ (2556: 268-294) กล่าวถึงกลุ่มทฤษฏีที่เน้นการศึกษาเนื้อหา(Contents 
theories) เป็นกลุ่มที่ศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ จึงมีการเรียกชื่อหนึ่งว่าทฤษฎีที่เน้นความ
ต้องการ (Need theories of work motivation) เป็นทฤษฎีที่มุ่งศึกษาเพ่ือหาค าตอบของมนุษย์แต่ละคน
มีความต้องการอะไร ตลอดจนมีความต้องการอยู่ในระดับใด ทฤษฎีที่เน้นการตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์มีการน าเสนอไว้หลากหลาย ส่วนทฤษฎีที่เป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน มีดังนี ้

1. ทฤษฎีความต้องการของ มาสโลว์(Maslow’s hierarchy of need) มาสโลว์มีหลักที่ส าคัญ
เกี่ยวกับแรงจูงใจ โดยเน้นในเรื่องล าดับขั้นความต้องการเขามีความเชื่อว่ามนุษย์มีแนวโน้มที่จะมีความ
ต้องการอันใหม่ที่สูงขึ้น แรงจูงใจของคนเรามาจากความต้องการพฤติกรรมของคนเรา  มุ่งไปสู่การ
ตอบสนองความพอใจ มาสโลว์(Maslow) แบ่งความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ออกเป็น 5 ระดับด้วยกัน 
ได้แก่ 

 1.1 ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological needs) เป็นความต้องการปัจจัย 4 
เช่น ต้องการอาหารให้อ่ิมท้อง เครื่องนุ่งห่มเพ่ือป้องกันความร้อน หนาวและอุจจาดตา ยารักษาโรคภัยไข้
เจ็บ รวมทั้งที่อยู่อาศัยเพ่ือป้องกันแดด ฝน ลม อากาศหนาวและสัตว์ร้าย ความต้องการเหล่านี้มีความ
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ทุกคน ต้องบรรลุให้ได้ก่อน 

 1.2 ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) หลังจากที่มนุษย์บรรลุความ
ต้องการด้านร่างกาย ท าให้ชีวิตสามารถด ารงอยู่ในขั้นแรกแล้ว จะมีความต้องการด้านความปลอดภัยของ
ชีวิตและทรัพย์สินของตนเองเพ่ิมข้ึนต่อไป เช่น หลังมนุษย์มีอาหารรับประทานจนอ่ิมท้องแล้วได้เริ่มหันมา
ค านึงถึงความปลอดภัยของอาหารหรือสุขภาพโดยหันมาให้ความส าคัญกับเรื่องสารพิษที่ติดมากับอาหาร  
ซึ่งสารพิษเหล่านี้อาจสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับชีวิตของเขาเป็นต้น 

 1.3 ความต้องการความรักและการเป็นเจ้าของ (Belonging and love needs)เป็น
ความต้องการที่เกิดข้ึนหลังจากการที่มีชีวิตอยู่รอดแล้ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วมนุษย์จะ
เริ่มมองหาความรักจากผู้อ่ืน ต้องการที่จะเป็นเจ้าของสิ่งต่าง ๆ ที่ตนเองครอบครองอยู่ตลอดไป เช่น 
ต้องการให้พ่อแม ่พ่ีน้อง คนรัก รักเราและต้องการให้เขาเหล่านั้นรักเราคนเดียวไม่ต้องการให้เขาเหล่านั้น
ไปรักคนอ่ืนโดยการแสดงความเป็นเจ้าของ เป็นต้น 

 1.4 ความต้องการการยอมรับนับถือจากผู้อ่ืน (Esteem needs) เป็นความต้องการอีก
ขั้นหนึ่งหลังจากได้รับความต้องการทางร่างกาย ความปลอดภัย ความรักและเป็นเจ้าของแล้วจะต้องการ
การยอมรับนับถือจากผู้อื่น ต้องการได้รับเกียรติจากผู้อ่ืน เช่น ต้องการการเรียกขานจากบุคคลทั่วไปอย่าง
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สุภาพให้ความเคารพนับถือตามควรไม่ต้องการการกดขี่ข่มเหงจากผู้อ่ืนเนื่องจากทุกคนมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน 

 1.5 ความต้องการความเป็นตัวตนอันแท้จริงของตนเอง (Self-actualizationneeds) 
เป็นความต้องการข้ันสุดท้าย หลังจากท่ีผ่านความต้องการความเป็นส่วนตัวเป็นความต้องการที่แท้จริงของ
ตนเอง ลดความต้องการภายนอกลง หันมาต้องการสิ่งที่ตนเองมีและเป็นอยู่ ซึ่งเป็นความต้องการขั้นสูงสุด
ของมนุษย์ แต่ความต้องการในขั้นนี้มักเกิดข้ึนได้ยากเพราะต้องผ่านความต้องการในขั้นอ่ืน ๆ มาก่อนและ
จะต้องมีความเข้าใจในชีวิตเป็นอย่างยิ่ง 

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

ซึ่งมีพ้ืนฐานจากทฤษฎีความต้องการของ มาสโลว์(Maslow) ซึ่งสอดคล้องกับสมุทร ช านาญ (2556: 
268-294) ที่กล่าวถึง เคลตัน อัลเดอเฟอร์ (Clayton Alderfer) เป็นบุคคลหนึ่งที่ศึกษาทฤษฎีความ
ต้องการของมนุษย์และได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของ เมอร์เรย์ (Murray) อัลเดอเฟอร์ (Alderfer) ได้เสนอ
ทฤษฎีการจูงใจที่เกี่ยวกับความต้องการ เรียกว่า ทฤษฎีอี อาร์ จี (ERG) ซึ่งคล้ายกับทฤษฎีของ มาสโลว์ 
(Maslow) อัลเดอเฟอร์ (Alderfer) สรุปความต้องการของมนุษย์มีเพียง 3 ประเภท ซึ่งแทนด้วยอักษรย่อ 
ดังนี้ 

 2.1 ความต้องการเพ่ือการคงอยู่ (Existence needs: E) ความคงอยู่หรือความสามารถที่
จะด ารงชีพอยู่ได้ของมนุษย์คือ การที่มนุษย์ได้รับการตอบสนองสิ่งจ าเป็นทั้งกายและจิตใจอย่างพอเพียงที่
จะด ารงชีพอยู่ได้โดยไม่มีปัญหา 

 2.2 ความต้องการความสัมพันธ์ (Relatedness need: R) ความต้องการทางสังคมที่
มนุษย์ต้องการมีเพ่ือน ไม่ต้องการอยู่อย่างโดดเดี่ยว สามารถรวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือทีมได้อย่างเปิดเผย
และได้รับการยอมรับจากสมาชิกในองค์การ เป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคม (Social 
animal) 

 2.3 ความต้องการความก้าวหน้า (Growth need: G) เป็นความต้องการส่วนบุคคลใน
การที่ใช้ความรู้และความสามารถและทักษะของตนเพ่ือท างานอย่างเต็มศักยภาพที่มีอยู่รวมทั้งได้มีโอกาส
ใช้ความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้อย่างเต็มที่ มีความรับผิดชอบสูงขึ้นมีความต้องการความส าเร็จ
สูงสุดในชีวิตกับบางส่วนของความต้องการได้รับการยกย่อมนับถือ 

 
 
3. ทฤษฎีความต้องการของแมคเคล็ลแลนด์ (McClelland’s theory of needs) 
แมคเคล็ลแลนด์ (McClelland) เป็นนักจิตวิทยาที่ท าการศึกษาหาข้อสรุปเกี่ยวกับโครงสร้าง

ความต้องการของมนุษย์ การจูงใจ ตามทฤษฎีของแมคเคล็ลแลนด์ (McClelland) เชื่อว่าความต้องการ 
(Need) สะท้อนคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพที่บุคคลนั้นได้รับจากประสบการณ์การเลี้ยงดูของครอบครัวมา
ตั้งแต่เยาว์วัยและเชื่อว่าความต้องการของแต่ละบุคคลภายใต้สถานการณ์หนึ่งจะต้องการอย่างหนึ่งส่งผล
ให้เกิดแรงจูงใจแต่พอสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปความต้องการของบุคคลนั้น                  จะ
ปรับเปลี่ยนตามไปด้วย ดังนั้น แมคเคล็ลแลนด์ (McClelland) ได้เสนอความต้องการ 3 ประเภท ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

 3.1 ความต้องการความส าเร็จ (Need for achievement เขียนย่อว่า nAch) เป็น
ความต้องการที่บุคคลมุ่งที่จะท างานที่ตนเองรับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายให้เกิดผลส าเร็จบุคคลที่มี
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ความต้องการความส าเร็จสูง (nAch person) เป็นบุคคลที่มีความม่ันใจในตนเองมีความกระตือรือร้นสูง มี
ความมุ่งม่ันต่องานมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะท างานให้ส าเร็จ 

 3.2 ความต้องการผูกพัน (Needs for affiliation เขียนย่อว่า nAff) เป็นความต้องการทาง
สังคม (Social Need) บุคคลที่มีความต้องการด้านความรักใคร่ผูกพันสูง (nAffperson) เป็นบุคคลที่มี
ความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการสร้างและรักษามิตรภาพระหว่างกัน ยึดมั่นต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 

 3.3 ความต้องการมีอ านาจ (Needs for power เขียนว่า nPow) ผู้ที่ต้องการมีอ านาจ
สูง (nPow person) เป็นผู้มีความปรารถนาแรงกล้าที่จะมีอิทธิพลเหนือผู้อื่นสามารถควบคุม บังคับสั่งการ
บุคคลอ่ืน ต้องการสร้างผลกระทบหรือสร้างความประทับใจต่อคนอ่ืนบุคคลที่ต้องการมีอ านาจสูงจึง
พยายามสร้างสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมทางสังคมข้ึนเพื่อให้ตนเองสามารถใช้อิทธิพล ควบคุม ก ากับ
ผู้อื่น 

4. ทฤษฏี 2 ปัจจัยของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s two-factors theory) 
ทฤษฏีสองปัจจัยของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) เป็นทฤษฎีจูงใจเชิงเนื้อหาทฤษฎีหนึ่งที่มาจาก

ผลงานวิจัยของ เฟรเดริคเฮอร์ซเบอร์ก (Federick herzberg) อาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยชิคาโกเพ่ือศึกษา
ถึงปัจจัยองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับงานโดยเฉพาะปัจจัยที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในงาน เฮอร์ซ
เบอร์ก (Herzberg) ได้เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ ปัจจัยที่ท าให้เกิดความพึงพอใจต่องานเป็นคนละปัจจัยที่
ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจต่องาน มนุษย์นั้นสามารถสร้างแรงจูงใจในการท างานได้ 2 ปัจจัยได้แก่ 

4.1 ปัจจัยจูงใจ(Motivation factors) เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในงาน (Job 
satisfaction) ซึ่งเป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับตัวงานโดยตรง 

4.2 ปัจจัยสุขอนามัยหรือปัจจัยเพ่ือการคงอยู่ (Hygiene factors or maintenance factors) เป็น
ปัจจัยที่ป้องกันไม่ให้บุคคลเกิดความไม่พึงพอใจในงาน (Job dissatisfies) ซึ่งเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่อยู่
นอกตัวงาน 

พัทธนันท์ อ้ึงรัก (2556: 14) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหรือความพึงพอใจในการท างาน
เป็นค าที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับความต้องการของมนุษย์โดยตรงซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับขวัญ  ทัศนคติ 
การจูงใจในการปฏิบัติงานในองค์การความพึงพอใจในการท างานของบุคคลจะมีผลเป็นอย่างมากต่อการ
ปฏิบัติงาน คือ ผู้ที่ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในการท างานสูงย่อมปฏิบัติงานได้ส าเร็จและมีประสิทธิภาพ
มากกว่าผู้ที่ปฏิบัติงานที่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานต่ า 

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ทฤษฎีล าดับความต้องการของมนุษย์เป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงความ
ต้องการของมนุษย์ที่เริ่มจากระดับต่ า หากได้รับการตอบสนองในระดับที่พึงพอใจแล้วก็จะเป็นไปหาความ
ต้องการในขั้นที่สูงขึ้นไป ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ
การบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือจะสามารถสร้างความพึงพอใจในระดับสูงขึ้น  ซึ่งจะเป็น
ข้อมูลส าคัญในการก าหนดนโยบายการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการต่อไป 
 การวัดของความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจเป็นทัศนคติในทางบวก ในการที่จะหาว่าบุคคลมีความพึงพอใจต่อสิ่งใดมากน้อยแค่
ไหน จ าเป็นต้องสร้างเครื่องมือวัด ซึ่งนักวิชาการหลายคนได้กล่าวถึงการวัดความพึงพอใจ ดังนี้ 
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 พัชริยา แก่นสา (2555: 46-48)กล่าวถึงการวัดความพึงพอใจไว้ สรุปได้ว่าในการวัดความรู้สึก
ในทางที่ดีไม่ดีหรือไม่พอใจ ซึ่งวิธีการวัดนั้นมีอยู่หลายวิธี เช่น วิธีการสังเกตวิธีการสัมภาษณ์ วิธีการใช้
แบบสอบถาม เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. วิธีการสังเกต เป็นวิธีการใช้ตรวจสอบบุคคลอ่ืนโดยการเฝ้ามองและจดบันทึกอย่างมีแบบแผน 
วิธีเป็นวิธีการศึกษาที่เก่าแก่และยังเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบันแต่ก็เหมาะสมกับการศึกษา
กับข้อมูลจ านวนน้อยเท่านั้น 
 2. วิธีการสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่ผู้วิจัยจะต้องออกไปสอบถามโดยการพูดกับบุคคลนั้น ๆ   โดยมี
การเตรียมแผนงานล่วงหน้า 
 3. วิธีการใช้แบบสอบถาม วิธีการนี้จะเป็นการใช้แบบสอบถามที่มีข้อค าอธิบายไว้อย่างชัดเจน
เพ่ือให้ผู้ตอบทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน มักใช้ในกรณีที่ต้องการข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวนมาก ๆ วิธีนี้
นับเป็นวิธีนิยมใช้ในปัจจุบันวิธีหนึ่งคือ มาตราส่วนประมาณค่าแบบลิเคิร์ท (Likert scales) ประกอบด้วย
ข้อความที่แสดงถึงทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้าอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมีค าตอบที่แสดงถึงระดับ
ความรู้สึก 5 ค าตอบ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด 
 สุชาดา เนตรฉัยยา (2555: 49) กล่าวไว้ว่าการวัดความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะ
(Public service satisfaction) จะเป็นการประเมินค่าโดยลูกค้าหรือผู้รับบริการต่อกิจกรรมสาธารณะใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือชุดของการให้บริการสาธารณะใด ๆ ก็ตามตัวชี้วัดความพึงพอใจส่วนใหญ่จะวัดที่
พฤติกรรมของผู้ให้บริการกระบวนการให้บริการหรือผลผลิตที่ได้รับ ดังนั้น การวัดระดับความพึงพอใจจึง
น่าจะหมายถึงปฏิกิริยาด้านความรู้สึกของประชาชนในฐานะผู้รับบริการว่ามีความรู้สึกเช่นไรต่องานหรือ
ต่อบริการนั้น ๆ ซึ่งอาจจะประเมินว่า ชอบมาก ชอบน้อย พอใจหรือไม่พอใจเช่นไร โดยที่ความรู้สึกนี้
น่าจะเป็นความรู้สึกสุดท้ายภายหลังจากที่ประชาชนเหล่านั้นได้ตัดสินใจประเมินออกมาแล้ว  ขณะที่
พฤติกรรมของผู้ให้บริการกระบวนการบริหารผลผลิตที่ได้รับจะเป็นสาเหตุของการท าให้เกิดความรู้สึกพึง
พอใจหรือไม่พึงพอใจออกมา 
 กล่าวโดยสรุป การวัดความพึงพอใจ เป็นการศึกษาที่ต้องการทราบระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องให้บริการในด้านต่าง ๆ ซึ่งการวัด
ระดับความพึงพอใจในพฤติกรรมของผู้ให้บริการ เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข อันจะเป็นประโยชน์
ในการพัฒนาการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
ต่อไป 
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ  
 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการครั้งนี้ ได้ศึกษาในประเด็น ความหมายและ
ลักษณะคุณภาพการบริการ มิติคุณภาพการบริการ  แนวทางการวัด  ประเมินคุณภาพการบริการ         
และความหมายของความพึงพอใจ ซึ่งรายละเอียดแต่ละประเด็น ดังที่น าเสนอไว้ต่อไปนี้ 

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

การตอบสนองความตองการของธุรกิจบริการ การเสนอคุณภาพการใหบริการที่ตรงกับความคาดหวังของผู
รับบริการเปนสิ่งที่ตองกระท า ผูรับบริการจะพอใจถาไดรับสิ่งที่ตองการ เมื่อผูรับบริการมีความตองการ ณ 
สถานที่ที่ผูรับบริการตองการ และในรูปแบบที่ตองการคุณภาพของบริการเปนสิ่งส าคัญที่สุดที่จะสราง
ความแตกตางของธุรกิจใหเหนือกวาคแูขงขันได 

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2552) ได้กล่าวว่า บริการที่ยอดเยี่ยมตรงกับความต้องการ หมายถึง 
สิ่งที่ลูกค้าต้องการหรือหวังไว้ ได้รับการตอบสนอง ส่วนบริการที่เกินความต้องการของลูกค้า หมายถึง
บริการที่ลูกค้าได้รับดีกว่าที่หวังไว้ ท าให้เกิดความรู้สึกประทับใจ 

พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต และคณะ (2551: 2-37) ได้แสดงความเห็นไว้ว่า การบริการ (Service) 
หมายถึง กิจกรรมหรือการด าเนินการใด ๆ ที่ฝ่ ายหนึ่งได้กระท าให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง โดยเป็นกิจกรรมที่ไม่มี
ตัวตน/จับต้องไม่ได้ และไม่ก่อให้เกิดการครอบครองเป็นเจ้าของในสิ่งใด ๆ งานบริการเป็นการผลิตที่มิได้
สร้างผลิตภัณฑ์ท่ีมีตัวตนทางกายภาพใดๆ (Production of Non-physical Product) 

จิตตินันท์  นันทไพบูลย์ (2551: 13) กล่าวว่า การบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือการ
ด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของผู้อื่น 
 จากความหมายของคุณภาพการบริการข้างต้น สรุปได้ว่า คุณภาพการบริการ หมายถึง 
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของบุคลากร  คุณภาพของบริการเป็นสิ่งส าคัญที่สุดที่จะ
สร้างความแตกต่างของธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่งขันได้ การเสนอคุณภาพการให้บริการที่ตรงกับความ
คาดหวังของผู้รับบริการเป็นสิ่งที่ต้องกระท า ผู้รับบริการจะพอใจถ้าได้รับสิ่งที่ต้องการ                   เมื่อ
ผู้รับบริการมี 

ลักษณะคุณภาพการบริการ  
ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต  (2554: ออนไลน์) สรุปว่า คุณภาพการบริการว่าสามารถสร้างให้เกิดขึ้น

ได้ตามหลัก 6 ประการ คือ 
1. การเป็นมืออาชีพและการมีทักษะของผู้ให้บริการ (professionalism and skill) เป็นการ

พิจารณาว่า ผู้รับบริการสามารถรับรู้ได้จากการเข้ารับบริการจากผู้ให้บริการที่มีความรู้และทักษะในงาน
บริการ ซึ่งสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีระบบและแบบแผน  

2. ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ให้บริการ (attitude and behavior) ผู้รับบริการจะเกิด
ความรู้สึกได้จากการที่ผู้ให้บริการสนใจที่จะด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยท่าทีที่เป็นมิตร และ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน  

3. การเข้าพบได้อย่างง่ายและมีความยืดหยุ่นในการให้บริการ (accessibility and flexibility) 
ผู้รับบริการจะพิจารณาจากสถานที่ตั้งไว้ให้บริการ และเวลาที่ได้รับบริการจากผู้ให้บริการ รวมถึงระบบ
การบริการที่จัดเตรียมไว้ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ  
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4. ความไว้วางใจและความเชื่อถือได้ (reliability and trustworthiness) ผู้รับบริการจะท าการ
พิจารณาหลังจากที่ได้รับบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการให้บริการของผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติตามที่
ได้รับการตกลงกัน  

5. การแก้ไขสถานการณ์ให้กับสู่ภาวะปกติ (recovery) พิจารณาจากการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้
คาดการณ์ล่วงหน้าเกิดขึ้นหรือเกิดเหตุการณ์ที่ผิดปกติ และผู้ให้บริการสามารถแก้ไขสถานการณ์นั้นๆ ได้
ทันท่วงทีด้วยวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งท าให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ  

6. ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ (reputation and credibility) ผู้รับบริการจะเชื่อถือในชื่อเสียง
ของผู้ให้บริการจากการที่ผู้ให้บริการด าเนินกิจการด้วยดีมาตลอด 

จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ (2551: 109) กล่าวสรุปไว้ว่า ทัศนคติในการให้บริการ (Service Mind) 
เป็นทัศนคติที่อุตสาหกรรมบริการน ามาประยุกต์ใช้ในการบริการ หมายถึง การอ านวยความสะดวก การ
ช่วยเหลือ การให้ความกระจ่าง สนับสนุน การเร่งรัดการท างานตามสายงาน และความกระตือรือร้น ต่อ
การให้บริการผู้อ่ืนรวมทั้งการยิมแย้มแจ่มใส ให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิตที่ดีต่อผู้อ่ืน และต้องการให้ผู้อ่ืน
ประสบความส าเร็จในสิ่งที่เขาต้องการ หรืออาจหมายถึง การให้ที่จริงใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 

 S = Smile ต้องมีรอยยิ้ม 
 E = Enthusiasm ความกระตือรือร้น เอาใจใส่ลูกค้า 
 R = Responsiveness มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่มีต่อลูกค้า 
 V = Value ให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณค่า 
 I = Impression ให้บริการอย่างประทับใจ 
 C = Courtesy บริการลูกค้าอย่างสุภาพอ่อนโยน 
 E = Endurance ความอดทน การเก็บอารมณ ์ 
 M = Make Believe มีความเชื่อ 
 I = Insist การยืนยัน / มีจุดยืนที่จะบริการลูกค้า 
 N = Necessitate การให้ความส าคัญ 
 D = Devote การอุทิศตน 
สรุ ปจากลั กษณะการ ให้บ ริ กา รที่ ไ ด้ คุณภาพข้ า งต้ น  นั้ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารต้ อ งมี คว ามรู้                   

ความเชี่ยวชาญในงานที่ให้บริการ สื่อสารกับผู้รับบริการได้ถูกต้องชัดเจน มีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริการทุกกลุ่ม เข้าใจและสามารถตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วทันใจ 

 
 
แนวทางการวัด ประเมินคุณภาพการบริการ  
แนวทางในการวัด ประเมินคุณภาพการบริการนั้น โดยหลักเป็นการวัดให้ครอบคลุมมิติคุณภาพ

การบริการ ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งได้มีนักวิชาการกล่าวถึงเครื่องมือและแนวทางการประเมินคุณภาพ
การบริการไว้หลากหลายแนวทาง ดังนี้ 

สรชัย พิศาลบุตร (2551: 98-99) ได้กล่าวถึงการวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า หรือผู้
ให้บริการว่าสามารถท าได้ 2 วิธีคือ 

1. วัดจากการสอบถามความคิดเห็นของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเป็นการวัดระดับความพึงพอใจของ
ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการจากการสอบถามความคิดเห็นของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการโดยตรงท าได้โดยก าหนด
มาตรวัดระดับความพึงพอใจที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพของสินค้าหรือบริการนั้น  ๆ และ
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ก าหนดเกณฑ์ชี้วัดระดับความพึงพอใจจากผลการวัดระดับความพึงพอใจเฉลี่ยที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการที่มี
ต่อคุณภาพของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ 

2. วัดจากตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการที่ก าหนดขึ้น โดยการวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า
หรือผู้ใช้บริการจากเกณฑ์ชี้วัดระดับคุณภาพสินค้าหรือบริการที่ก าหนดขึ้นนี้อาจใช้เกณฑ์คุณภาพระดับ
ต่าง ๆ ที่ก าหนดขึ้นโดยผู้ให้บริการผู้ประเมินผลการให้บริการและมาตรฐานกลางหรือมาตรฐานสากลของ
การให้บริการนั้น 
  ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต  (2554: ออนไลน์) นักวิชาการบางท่านเสนอความเห็นไว้ว่า ในการวัด
คุณภาพการให้บริการนั้นเรามักจะใช้วิธีการวัดดัชนีความพึงพอใจ (Customer Satisfaction Index-CSI) 
ของลูกค้าหรือผู้รับบริการภายหลังจากที่ได้รับบริการนั้นแล้ว แต่โดยทั่วไป ปัญหาในการวัดคุณภาพการ
ให้บริการนั้น มักจะขึ้นอยู่กับวิธีการวัดเงื่อนไขที่น ามาสู่การสะท้อนคุณภาพการให้บริการ ซึ่งก็คือการ
ตอบสนองหรือเป็นไปตามความคาดหวังของผู้รับบริการซึ่งเกิดขึ้นจริง หรือที่ได้กล่าวมาแล้วว่าเป็นความ
พึงพอใจที่ผู้รับบริการรู้สึกว่าบริการที่เขาได้รับมานั้น สอดรับกับความคาดหวังที่วางไว้ หรือที่ได้รับรู้มา 
เช่น การได้รับบริการจากบุคคลโดยตรง (the one-on-one) การได้รับบริการจากแบบเผชิญหน้า (face-
to-face) และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ  

แต่อย่างไรก็ตาม การวัดคุณภาพการให้บริการมีองค์ประกอบประการใดบ้างนั้น  สามารถ
พิจารณาได้จากทัศนะของนักวิชาการได้แก่ โคเลอร์และแพนนาวสกี้ (Koehler and Pankowski, 1996: 
184-185) ซึ่งได้ให้หลักการส าคัญในการวัดคุณภาพของสินค้าหรือบริการ โดยจะต้องพิจารณาถึง 4 
ประการหลัก ดังนี้  

ประการที ่1 ความคาดหวังของผู้บริการ (customer expectations) สิ่งส าคัญประการหนึ่งของ
กระบวนการแห่งคุณภาพ คือ การท าให้ความคาดหวังของผู้รับบริการเป็นจริง และสร้างความเบิกบานใจ
ให้แก่ลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งค าถามเพ่ือที่จะถามผู้รับบริการจะเป็นการวัดถึงความพึงพอใจจาก
การบริการที่ได้รับเป็นอย่างดี ในส่วนของค าถามผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการจะต้องสร้างค าถามในลักษณะที่ว่า
ท าอย่างไร  

ประการที่ 2 ภาวะความเป็นผู้น า (leadership) รูปแบบต่างๆ ของผู้น าภายในองค์การทั้งแบบ
ผู้อ านวยการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้ควบคุม จะแสดงให้เห็นถึงการกระท าที่น าไปสู่ความมีคุณภาพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรืองของการน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงขององค์การ เช่น การจัดแบ่งด้านเวลา การ
จัดสรรทรัพยากร เป็นต้น  

ประการที่ 3 การปรับปรุงขั้นตอน (process improvements) โดยท าการอธิบายถึงวิธีการที่จะ
ท าให้ขั้นตอนต่างๆ มีระดับที่ดีเพ่ิมขึ้น หากกระบวนการใหม่ในการปรับปรุงขั้นตอน ท าการปรับปรุง
เครื่องมือเพ่ือให้เกิดข้ันตอนใหม่ๆ เกิดข้ึนและติดตามถึงผลสะท้อนกลับจากขั้นตอนใหม่ๆ ดังกล่าว  

ประการที่ 4 การจัดการกับแหล่งข้อมูลที่ส าคัญ (meaningful data) เริ่มจากากรอธิบายถึงการ
คัดเลือกและจัดแบ่งข้อมูล รวมทั้งท าการวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า โดยท าการ
ส ารวจจากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) สอบถามทางโทรศัพท์ นัดพบกับลูกค้าเป็นรายบุคคล การ
สนทนากลุ่มหรือจดหมายร้องเรียน นอกจากนี้ยังหมายถึงการรายงานหรือการศึกษาพิเศษ (จากรัฐบาล)  

สรุปได้ว่า การวัดคุณภาพของสินค้าหรือบริการ จะพิจารณาจากองค์ประกอบ 4 ประการหลัก
เป็นส าคัญ และถ้าสามารถท าให้ความคาดหวังของลูกค้าหรือผู้รับบริการเกิดขึ้นได้จริงจะส่งผลให้ลูกค้า
หรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการ และน าไปสู่ความมีคุณภาพของการให้บริการเป็น
ล าดับ 
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แนวทางการก าหนดรายการประเมินความพึงพอใจในงานบริการ 
จากประเด็นการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการที่ผู้วิจัยได้ยึดตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ

วิธีการขอก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ก าหนดกรอบการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. 2558) เพ่ือน าไปสู่การสร้างเครื่องมือวัดระดับความพึงพอใจ ดังนี้  
      (1) ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ เกี่ยวข้องกับการที่บริษัทโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
เป็นต้น 
      (2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เกี่ยวข้องกับ 1) ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์  2) 
ความสามารถในการชี้แจง ตอบข้อซักถาม  มีการอธิบายอย่างถูกต้อง และให้ค าแนะน าได้ โดยใช้ภาษาที่
ลูกค้าเข้าใจง่าย 3) ความมีมนุษยสัมพันธ์ ยินดีในการให้บริการ  4) พนักงานที่ให้บริการมีความรู้
ความสามารถ และสุภาพในการบริการ  เป็นต้น 

     (3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เกี่ยวข้องกับ 1) ความยุ่งยากในการเข้าถึงเจ้าหน้าที่            
2) การจัดระบบการให้บริการหรือสิ่งอ านวยความสะดวก  3) บริการที่ให้กับลูกค้าต้องอ านวยความ
สะดวกในด้านเวลา สถานที่แก่ลูกค้า เป็นต้น 

     (4) คุณภาพการให้บริการ เกี่ยวข้องกับ1) การจัดระบบการให้บริการหรือสิ่งอ านวยความ
สะดวก อุปกรณ์เครื่องมือ  และพนักงาน สิ่งที่จับต้องได้ จนท าให้ลูกค้ารู้สึกสะดวกสบายกับการใช้บริการ  
2) บริการที่ให้กับลูกค้าต้องมีความถูกต้อง 3) พนักงานจะต้องให้บริการและแก้ปัญหาแก่ลูกค้าอย่าง
รวดเร็วตามที่ลูกค้าต้องการ ไม่ปล่อยให้ลูกค้ารอนานจะท าให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพและลูกค้า
เกิดความพึงพอใจ 4) บุคลากรที่ให้บริการต้องมีความช านาญและมีความรู้ความสามารถในงาน หน่วยงาน
และบุคลากรต้องสามารถสร้างความเชื่อม่ันและไว้วางใจในบริการ โดยเสนอบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า 5) 
พนักงานต้องพยายามเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า และให้ความสนใจตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าแต่ละคนที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน เป็นต้น 
       (5) ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ โดยเน้นวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม        
ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เกี่ยวข้องกับ 1) พนักงานที่
ให้บริการมีจริยธรรมในการบริการ  2) การให้บริการที่มีความโปร่งใส  3) การให้บริการที่มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นกลาง และไม่เลือกปฏิบัติ เป็นต้น 
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2.3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561) 
 จากการศึกษาทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556  –  
พ.ศ. 2561) นับเป็นกรอบทิศทางที่จะก าหนดกลยุทธ์และมาตรการให้ระบบราชการไทยพร้อมให้
ขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมาย และด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกันมีการปรับสมดุลในการท างาน
ร่วมกับภาคส่วนอื่นอย่างมีคุณภาพ  มีการท างานแบบบูรณาการด้วยการใช้ยุทธศาสตร์ประเทศเป็นตัวน า 
มีภูมิคุ้มกันที่ดีสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในทุก ๆ สถานการณ์  

โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในการ “สร้างความเชื่อถือไว้วางใจ พัฒนาสุขภาวะและมุ่งสู่
ความยั่งยืน” และได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไว้เป็น 3 หัวข้อ รวม 7 ประเด็น ดังนี้ 

ยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
1. การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน 
2. การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ 
3. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
4. การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
5. การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและ

ภาคประชาชน 
6. การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน 
ก้าวสู่สากล 
7. การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพ่ือเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

 จากการพัฒนาระบบราชการไทยได้เริ่มต้นอย่างจริงจังตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ที่ผ่านมา สืบเนื่องจาก
ปัจจัยในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมประเทศ เศรษฐกิจ สังคม 
ประชากร และเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดความต้องการและความคาดหวังต่อการได้รับบริการจากภาครัฐเพ่ิม
สูงขึ้น ปัญหาที่สั่งสมมาของระบบราชการไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้าง นวัตกรรม กฎหมายที่เป็น
อุปสรรค กฎระเบียบที่ซับซ้อน รวมไปถึงนโยบายทางการเมือง จากการปฏิรูประบบราชการเมื่อปี พ.ศ. 
2545 ที่ผ่านมาได้น าหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
โดยเฉพาะการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) เข้ามาประยุกต์ใช้ในระบบ
ราชการของไทย และการพัฒนาระบบราชการไทยในช่วงปี พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550 และ 2551 – พ.ศ. 
2555 เป็นกรอบแนวทางหลักในการผลักดันการพัฒนาระบบราชการไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546 มาถึงปัจจุบัน 
มีการด าเนินงานการตามแผนโครงกรที่สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
การท างาน ทบทวนปรับโครงสร้าง บทบาทและภารกิจ  
 ส าหรับผลการพัฒนาระบบราชการไทยตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย(พ.ศ. 
2551-2555) ที่ผ่านมาพบว่าสามารถบรรลุเป้าประสงค์ตามที่ต้องการ กล่าวคือ ประชาชนมีความพึง
พอใจในระบบราชการ โดยมีระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการและการด าเนินงานของ
ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐ ร้อยละ 82.65 ผลส ารวจการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) หมวด 6 การจัดการกระบวนการ พบว่าร้อยละ 89.50 ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมี
การปรับปรุงหรือวิธีการท างาน และมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมร้อยละ 86 (แผน



17 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556-พ.ศ. 2561, 2555) โดยในแผนการพัฒนาปีพ.ศ. 
2556 – 2561 มุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาออกเป็น 4 ประเด็นหลักดังนี้ 

1. คุณภาพการให้บริการประชาชน : แม้ว่าการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนของ
หน่วยงานภาครัฐในช่วงที่ผ่านมานั้นส่งให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากขึ้น แต่เป็นเฉพาะบางหน่วยงาน 
จ ากัดอยู่ในวงแคบ ท าให้การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของทางราชการนั้นไม่ขยายตัวหรือต่อยอด
เท่าที่ควร ประกอบกับความต้องการของภาคประชาชนเองมีความเป็นพลวัตแปรผันตามกาลเวลา ท าให้
ภาครัฐต้องเน้นการพัฒนาการบริการเชิงรุก และสร้างทางเลือกที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 

2. ขีดสมรรถนะขององค์กร : การพัฒนาระบบราชการจ าเป็นต้องมุ่งเน้นให้ความส าคัญในเรื่อง
ของการปรับเปลี่ยนวิธีการท างานให้มีขีดสมรรถนะสูงและมีความทันสมัย โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามา
ประยุกต์ใช้ในการท างานให้มากขึ้น  รวมทั้งต้องบริหารจัดการและพัฒนาคุรภาพของก าลังคนภาครัฐได้
เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมผลผลิตในการปฏิบัติงาน สร้างนวัตกรรม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและไม่กระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

๓. การบูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยงาน และการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาค
ส่วนอ่ืน เช่น ธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสังคม/ประชาชน มากขึ้น เนื่องจากใน
ปัจจุบันภาคส่วนอ่ืนๆให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นในขณะที่ภาครัฐเองยังคงประสบกับปัญหาในการปรับตัว
ตามการเปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวัฒน์  

4. ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลานานในสังคมไทย 
 

2.4 บรบิทและบทบาทการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน 
2.4.1 บริบทและบทบาทการใหบ้ริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการส่วนต าบล พ.ศ.

2499 เป็นการจัดตั้งหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีการบริหารตนเอง และ
มีสภาต าบลท าหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของคณะกรรมการต าบล แต่เนื่องจากขาดประสิทธิภาพใน
การท างาน จึงถูกยกเลิกไป ปี พ.ศ. 2515 รัฐบาลเห็นว่าควรจะมีการปรับปรุงรูปแบบการจัดการบริหาร
ของต าบลให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งประเทศ สภาต าบลจึงไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล จึง
ขาดอิสระในการท างานประชาชนไม่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมกับการด าเนินงานของสภาต าบล จากแนวคิด
กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นรัฐบาลจึงออกพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอิสระในการบริหารงานประชาชนในท้องถิ่นแล้ว ยังได้ก าหนดรูปแบบการ
บริหารงานในต าบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ า
กว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท จะได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เรียกว่า 
"องค์การบริหารส่วนต าบล" ซึ่งในปัจจุบันมีจ านวนทั้งสิ้น 6,397 แห่ง  
          ซึ่งมีส่วนร่วมในการเลือกผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมีงบประมาณเป็นของตนเอง เป็นไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ระบุว่าสมาชิกสภา
ท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีวาระ 4 ปี คณะผู้บริหารท้องถิ่น มาจากการ
เลือกตั้ง โดยตรงของประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น มีวาระ 4 ปี โดยไม่ต้องเป็น
ข้าราชการ ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น  
 โครงสร้างขององค์การบรหิารส่วนต าบล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
           1. สภาองค์การบรหิารส่วนต าบล  



18 
 
  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน
หมู่บ้านละ 1 คน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลนั้น (มาตรา 45) ซึ่งได้แก้ไขแล้วโดย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
           ไม่มีการแต่งตั้งสมาชิกโดยต าแหน่งอีกต่อไป ถ้าเขต อบต. ใดมีเพียง 1 หมู่บ้าน ให้มีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเพียง 6 คน ถ้ามีเพียง 2 หมู่บ้าน ให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หมู่บ้านละ 3 คน มีอายุอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง  
           หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา 45 วรรค 3 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562)  
           สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีประธานสภาหนึ่งคน รองประธานสภาหนึ่งคน ซึ่ งเลือกจาก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้นายอ าเภอแต่งตั้งตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้ ง
สองต าแหน่งอยู่ในวาระได้เพียง 4 ปี (มาตรา 48 และ 49)  
           สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลือกสมาชิกคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การ (มาตรา 57) 
ส่วนเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร อบต. นั้นกฎหมายก าหนดให้เป็นปลัด อบต. (มาตรา 58 แก้ไข
เพ่ิมเติมโดย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562)  
           2. คณะกรรมการบริหารองค์การบรหิารส่วนต าบล  
           ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พศ.2537 ประกอบด้วยกรรมการ 
ซึ่งนายอ าเภอแต่งตั้งตามมติ ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจากก านัน และจากผู้ใหญ่บ้านไม่เกินสอง
คน และจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งไม่เกินสี่คน คณะกรรมการบริหารส่วน
ต าบล มีประธานกรรมการบริหารคนหนึ่ง เลือกจากกรรมการบริหารด้วยกัน แต่ในบทเฉพาะกาล 
ก าหนดให้ก านัน เป็นประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโดยต าแหน่ง ในระยะเวลา 4 ปี
แรกท่ีใช้พระราชบัญญัตินี้ (จนถึงวันที่ 2 มีนาคม 2542)  
           แต่ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติสภาต าบลฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้ก าหนดให้คณะกรรมการ บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประกอบด้วยประธานกรรมการบริหารคนหนึ่งและกรรมการบริหารจ านวนสองคน ซึ่งสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแล้วเสนอให้นายอ าเภอแต่งตั้ง (มาตรา 58)  ให้
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร (มาตรา 58 วรรค 2)  
           การก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.มีฐานะเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
ที่นับว่าเป็นการกระจายอ านาจทางการบริหาร และการตัดสินใจ ไปสู่องค์กร ระดับต าบลและประชาชน 
อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นไปในทางที่ถูกต้อง สอดคล้องกับ
กฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ ของทางราชการ จึงให้นายอ าเภอเป็นผู้ดูแลการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และมีอ านาจเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการบริหารพนักงานส่วน
ต าบล และลูกจ้างข้ึนมาชี้แจงหรือสวบสวน รวมทั้งเรียกรายงาน หรือเอกสารใดๆ มาตรวจสอบได้ และให้
อ านาจแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือให้คณะกรรมการบริหารทั้งคณะ 
หรือกรรมการ บริหารรายบุคคลพ้นจากต าแหน่งได้ตามค าเสนอของนายอ าเภอ 
 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรหิาร องค์การบรหิารสว่นต าบล  
           1. จัดท าแผนพัฒนาต าบลและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
           2. บริหารกิจการของ อบต. ให้เป็นไปตามมติ ข้อบังคับและแผนพัฒนาต าบล  
           3. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณต่อสภา อบต.อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
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           4. ปฎิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ราชการมอบหมาย  
 อ านาจหน้าที่ของสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล  
           1. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาต าบล  
           2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับต าบลและร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  
           3. ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาต าบล  
 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
           1. จัดให้มีการบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  
           2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและที่สาธารณะ  
           3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
           4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
           5. ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม  
           6. ส่งเสริมและพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สงอายุ และผู้พิการ  
           7. คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
           8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย  
 ความรับผิดชอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการบริหารองค์การ
ส่วนต าบลจะรับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยประธาน
กรรมการบริหาร จะเป็นผู้แทนขององค์การบริหารส่วนต าบลและมีพนักงานส่วนต าบลเป็นปฏิบัติงาน
ประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลอีกด้วย  
 
 
 รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
           1. ประเภทแรก คือ ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย อากรฆ่าสัตว์ ค่าภาษี 
ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับต่างๆ และรายได้จากทรัพย์สิน สาธารณูปโภคและการพาณิชย์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเอง  
           2. ประเภทที่สอง เป็นรายได้ซึ่งหน่วยงานอ่ืนที่มีหน้าที่จัดเก็บให้จากภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต และค่าใบอนุญาตเล่นการพนัน เก็บให้จากภาษีรถยนต์ และ
ค่าธรรมเนียมล้อเลื่อน และจัดสรรหรือแบ่งให้จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ จากอากรรังนก
อีแอ่น ค่าธรรมเนียมน้ าบาดาล อากรการประมง ค่าภาคกลางป่าไม้ ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวงปิโต
เลียม ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติ ซึ่งรายได้จาก
การใช้ทรัพยากรธรรมชาตินี้ ท้องถิ่นรูปอ่ืนจะไม่ได้รับการจัดสรรหรือแบ่งให้แต่อย่างใด  
           3. ประเภทที่สาม เป็นรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือการจัดสรรให้โดยหน่วยงานของรัฐ 
รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล เงินเดือน ค่าจ้าง เงินค่าตอบแทนอ่ืนๆ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอ่ืนๆ ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุนหน่วยงานอ่ืน รายจ่ายอ่ืน
ตามข้อผูกพัน หรือตามท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้ 
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2.4.2 บริบทและบทบาทการใหบ้ริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน 
สภาพข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
๑. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน 
(Subdistrict  Administration Organization : maetan) 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติความเป็นมา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการ
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๖)     พ.ศ.๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๐ ที่ท าการขณะนั้นตั้งอยู่ที่ว่าการอ าเภอท่าสองยาง 
พ.ศ.๒๕๔๒  หลังจากนั้นได้ย้ายที่ท าการมาอยู่ที่ หมู่ที่ ๑ บ้านใหม่ พ.ศ.๒๕๔๔ ต่อมาพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปลี่ยนระบบการบริหารงาน
จากประธานกรรมการบริหาร มาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดจนมีบุคลากรปฏิบัติงานเพ่ิม
มากขึ้น พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงได้มีการย้ายที่ท าการมาอยู่ที่ หมู่ที่ ๒ บ้านล าร้อง ต่อมาก็ได้ย้ายที่ท าการมายัง
ส านักงานแขวงการทางตากอ าเภอท่าสองยาง พ.ศ.๒๕๕๑ และต่อมาได้ย้ายที่ท าการมาอยู่ที่ ณ เลขที่ 
๔๓๓ หมู่ที ่๒ ถนนสายแม่สอด - แม่สะเรียง ๑๐๕ จนถึงปัจจุบัน 

๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  
 ๑.๑. ที่ตั้ง  อยู่แนวบริเวณเทือกเขาถนนธงชัย ทิศตะวันออก ของอ าเภอท่าสองยาง 
 ๑.๒ เนื้อท่ี   มีประมาณ   ๒๓๗.๗๔  ตารางกิโลเมตร  (๑๘๘,๙๒๒.๒๕ ไร่)  

๑.๓ อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ต าบลแม่อุสุ อ าเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก  
ทิศใต้  ติดต่อกับ  ต าบลแม่หละ อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตากทิศ
ตะวันออก ติดต่อกับ  ต าบลแม่ตื่น อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ประเทศสหภาพพม่า 
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๑.๔ ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพ้ืนที่ เป็นพ้ืนที่ราบสูงเชิงเขา มีที่ราบเล็กน้อยตามริมแม่น้ า 
                                และตามหุบเขาพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง 

   ภูเขา  มีเทือกเขาถนนธงชัย  ทอดยาวจากเหนือจดใต้ตลอด 
   แม่น้ า  มีแม่น้ าเมยกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสหภาพ  
                                                    พม่า 

1.5 สภาพภูมิอากาศ พ้ืนที่ต าบลแม่ต้านตั้งอยู่ในบริเวณร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ได้รับอิทธิพล
จากทะเลอันดามัน สภาพภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน ฝนตกชุกเกือบทั้งปี ท าให้ลักษณะภูมิอากาศมี
ด้วยกัน ๓ ฤดู คือ 

- ฤดรู้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม-เมษายน ร้อนมากในเดือนเมษายน อุณหภูมิโดย
เฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๓๕-๔๒  องศาเซลเซียส 

- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ตกมากในเดือนสิงหาคมอุณหภูมิโดย
เฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๒๕-๓๐  องศาเซลเซียส 

- ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์อุณหภูมิต่ าสุดในเดือนธันวาคม 
เนื่องจากอยู่ในพื้นท่ีป่าสมบูรณ์และป่าต้นน้ า  พื้นที่เป็นที่ราบสูงอากาศจึงหนาว
เย็นมาก  อุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑๒-๒๒  องศาเซลเซียส 

* ปริมาณน้ าฝนรวมโดยเฉลี่ย ๑,๖๗๐ มิลลิเมตรต่อป ี
 
2.ด้านการเมืองการปกครอง 
 

          2.1 เขตการปกครอง 
ต าบลแม่ต้านประกอบด้วยจ านวนหมู่บ้าน  10  หมู่บ้าน โดยมี 3 หมู่บ้าน ตั้งอยู่บนที่ราบบนเขา 

และมี 7 หมู่บ้านตั้งอยู่ท่ีราบเชิงเขา   ต าบลแม่ต้าน  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  10  หมู่บ้าน  ดังนี้ 
 

เขตการปกครอง/ประชากร 
ประชากร ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง (ชาวปะกะญอ) มีจ านวน

ครัวเรือนรวมทั้งหมด ๓,๔๐๙ หลังคาเรือน แยกเป็นชาย ๔,๘๖๙ คน หญิง ๔,๔๙๗ คน รวม
ประชากรทั้งหมด ๙,๓๖๖ คน มีความหนาแน่นของประชากรต่อพ้ืนที่ทั้งหมดเฉลี่ย ๓๙ คน  ต่อ
ตารางกิโลเมตร 

 
ประชากรสามารถแยกเป็นหมู่บ้านได้ดังน้ี 

 

หมู่ที่ 
 

ชื่อหมู่บ้าน 
พ้ืนที่ 

ตร.กม. 
ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ครัวเรือน 
(หลังคา
เรือน) 

หมาย
เหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

บ้านใหม่ 
บ้านล าร้อง 
บ้านแม่ต้อคี 
บ้านแบรอทะ 
บ้านห้วยปูแกง 

๑๙.๓๗ 
๒๓.๔๒ 
๒๕.๓๔ 
๓๐.๐๑ 
๒๗.๘๘ 

569 
๗5 

623 
637 
403 

467 
๗6 

549 
610 
415 

1036 
๑๕1 

1,172 
๑,247 
818 

401 
๑25 
๓79 
343 
๓65 
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๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 

บ้านขุนห้วยแม่ต้าน 
บ้านแม่โพ 
บ้านแกลมือโจะ 
บ้านทุ่งถ้ า 
บ้านทุ่งนาสูง 

๑๖.๓๗ 
๒๙.๒๖ 
๓๖.๔๐ 
๑๘.๗๔ 
๑๔.๐๔ 

540 
556 
771 
749 
559 

475 
516 
720 
718 
506 

1,015 
1,072 
๑,491 
๑,467 
1,065 

448 
444 
469 
350 
325 

รวม ๒๓๗.๗๔ 5,717 5,277 10,994 ๓,652  
(ข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนอ าเภอท่าสองยาง ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕62) 

         2.2 การเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน   มีจ านวน 10 หมู่บ้าน  หาก
มีการเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมีผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) จ านวน 1 คน  จะมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ 1 คน 10 หมู่บ้าน รวมเป็น 10 คน 

 
3.ประชากร 

          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 ประชากรทั้งสิ้น  10,994 คน   แยกเป็นชาย  5717  คน   หญิง  5,227 คน  จ านวน
ครัวเรือน   3,562   ครัวเรือน   มีความหนาแน่นเฉลี่ย  39.32   คน/ตารางกิโลเมตร               

(ข้อมูลสถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน ระดับต าบล จากส านักทะเบียนอ าเภอท่าสองยาง ณ  เดือน 
พฤษภาคม 2562) 

3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ช่วงอายุ ชาย หญงิ รวม ช่วงอายุ ชาย หญงิ รวม 

น้อยกว่า1ปี 56 46 102  12 ปี 24 24 48 
1 ปี 102 65 167  13 ปี 25 42 67 
2 ปี 18 12 30  14 ปี 36 39 75 
3 ปี 32 29 61  15 ปี 37 34 61 
4 ปี 32 22 54  16 ปี 33 38 71 

 5 ปี 28 22 50  17 ปี 45 36 81 
 6 ปี 44 18 62  18 ปี 23 24 47 
 7 ปี 29 33 62  19 ปี 101 92 193 
 8 ปี 18 16 34  20 ปี 45 49 94 
 9 ปี 38 52 90  21 ปี 17 25 42 
 10 ปี 65 55 120  22 ปี 46 38 84 
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 11 ปี 55 55 110  23 ปี 22 28 50 
24 ปี 81 36 117  60 ปี 33 21 54 
25 ปี 32 45 77  61 ปี 23 23 46 
26 ปี 22 32 54  62 ปี 12 13 25 
27 ปี 54 18 72  63 ปี 19 21 40 
28 ปี 20 14 34  64 ปี 13 14 27 

 29 ปี 35 26 61  65 ปี 14 12 26 
 30 ปี 25 25 50  66 ปี 12 11 23 
 31 ปี 28 32 60  67 ปี 22 32 54 
 32 ปี 50 25 75  68 ปี 24 21 45 
 33 ปี 22 10 32  69 ปี 32 22 54 

ช่วงอายุ ชาย หญงิ รวม ช่วงอายุ ชาย หญงิ รวม 

 34 ปี 54 42 96  70 ปี 23 11 34 
 35 ปี 25 34 59  71 ปี 13 12 25 

36 ปี 5 4 9 72 ปี 11 11 22 
37 ปี 42 24 66 73 ปี 11 12 23 
38 ปี 26 37 63 74 ปี 11 9 20 
39 ปี 22 25 47 75 ปี 11 9 20 
40 ปี 27 33 60 76 ปี 11 12 23 
41 ปี 24 11 35 77 ปี 11      10 21 
42 ปี 14 23 37 78 ปี 9 11 20 
43 ปี 26 36 62 79 ปี 8 8 16 
44 ปี 26 24 50 80 ปี 8 6 14 
45 ปี 24 24 48 81 ปี 5 6 11 
46 ปี 32 26 58 82 ปี 2 1 3 
47 ปี 43 33 76 83 ปี 5 6 11 
48 ปี 35 24 59 84 ปี 5 4 9 
49 ปี 24 31 54 85 ปี 5 6 11 
50 ปี 24 23 47 86 ปี 6 3 9 
51 ปี 62 22 84 87 ปี 1 4 5 
52 ปี 34       32 66 88 ปี 2 1 3 
53 ปี 12 22 34 89 ปี 2 0 2 
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54 ปี 34 24 58 90 ปี 0 0 0 
55 ปี 23 21 44 91 ปี 2 0 2 
56 ปี 23 12 35 92 ปี 0 0 0 
57 ปี 12 15 27 93 ปี 0 0 0 
58 ปี 24 32 56 94 ปี 0 0 0 
59 ปี 11 13 24 95 ปี 0 0 0 
96 ปี 5 8 13  99 ปี 1 0 1 
97 ปี 5 1 6  100 ปี 0 0 0 
98 ปี 3 0 3  มากกว่า100 ปี 1 1 2 

 
4.สภาพทางสังคม 
          4.1 การศึกษา  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  จ านวน  2 แห่ง   ประกอบด้วย 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ชาย หญงิ รวม 
ศพด.อบต.แม่ต้าน                         70 79 149 
ศพด.บ้านตะโข๊ะชิ้        7 21 28 
    
    
    

รวม 77 100 177 

(ข้อมูล  ณ วันที่  16  พฤษภาคม  2562) 
  

โรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น  รวม  4  แห่ง    ประกอบดว้ย 
1. โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ า    
2. โรงเรียนบ้านอู่หู่   
3. โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน   

 สถานศึกษาและศูนย์การเรียนรู้ ดังนี้ 
   - โรงเรียนประถมศึกษา      ๔ แห่ง 
   - โรงเรียนมัธยมศึกษา      - แห่ง 
   - ห้องเรียนเคลื่อนที่     ๑ แห่ง 
   - ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) ๑๑ แห่ง 
   - ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน     ๖ แห่ง 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      ๑ แห่ง 

จ านวนเด็กนักเรียนแยกตามระดับชั้นเรียนและโรงเรียน 
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(ข้อมูล  ณ  วันที่  16  พฤษภาคม  2562) 

๓.๔ สาธารณสุข จากสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้น ท าให้มีโรคติดต่อที่น าเชื้อโดยยุงอยู่หลายชนิด        
ได้แก่ ไข้มาลาเรีย ไข้เลือดออก ฯลฯ นอกจากนี้สภาพพ้ืนที่ที่เอ้ือต่อการเพาะพันธุ์ อีกทั้งยังมีการแพร่
ระบาดเข้ามาทางประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย 
 - โรงพยาบาลของรัฐ    ๑ แห่ง (รพ.อ.ท่าสองยาง) 
 - สถานีอนามัยประจ าต าบล/หมู่บ้าน  ๑ แห่ง สาธารณสุข อ.ท่าสองยาง) 
 - สถานบริการสาธารณสุขชุมชน   ๑ แห่ง 
 - ศูนย์มาลาเรียโพส    ๖ แห่ง 
 - อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.ต าบลแม่ต้าน) ๑๙๘ คน 
 - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ าร้อยละ ๓๐ ยังไม่ครบทุกหมู่บ้านโดยเฉพาะหมู่บ้านบน      
            พ้ืนที่สูง 
 

๓.๕ พฤติกรรมสุขภาพต าบลแม่ต้าน ประจ าปี ๒๕๖๒ ( ข้อมูลจาก โรงพยาบาลท่าสองยางประจ าปี พ.ศ.
๒๕62) 
ตาราง แสดงจ านวนและอัตราป่วยของโรคติดเชื้อที่ส าคัญที่เข้ารักษาใน รพ. ท่าสองยาง  ปี ๒๕61 

 

หมู่บ้าน จ านวน หัดและหัดโรคแทรก ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ ่
  ประชากร ป่วย อัตราป่วย ป่วย อัตราป่วย ป่วย อัตราป่วย 

หมู่ที่ ๑ ๒๕๑๙ ๔ ๑๕๘.๗๙ ๑๗ ๖๗๔.๘๗ ๖ ๒๓๘.๑๘ 
หมู่ที่ ๒ ๑๗๐๓ ๗ ๔๑๑.๐๓ ๗ ๔๑๑.๐๓ ๓ ๑๗๖.๑๕ 
หมู่ที่ ๓ ๖๗๔ ๑ ๑๔๘.๓๖   ๐   ๐ 
หมู่ที่ ๔ ๘๙๒ ๒ ๒๒๔.๒๑   ๐ ๑ ๑๑๒.๑ 
หมู่ที่ ๕ ๙๐๑ ๖ ๖๖๕.๙๒   ๐   ๐ 
หมู่ที่ ๖ ๑๑๑๓ ๒ ๑๗๙.๖๙ ๑ ๘๙.๘๔   ๐ 
หมู่ที่ ๗ ๑๑๓๔ ๒ ๑๗๖.๓๖   ๐ ๑ ๘๘.๑๘ 
หมู่ที่ ๘ ๑๐๔๗ ๒ ๑๙๑.๐๒   ๐   ๐ 
หมู่ที่ ๙ ๔๓๒ ๕ ๑๑๕๗.๔   ๐   ๐ 

หมู่ที่ ๑๐ ๔๕๑ ๐ ๐   ๐   ๐ 
อัตราป่วย ๑๐ หมู่บ้าน ๑๐๘๖๖ ๓๑ ๒๗๖.๐๙ ๒๕ ๒๓๐.๐๗ ๑๑ ๓๖.๘๑ 

 

ล าดับ 
ที ่ รายชื่อโรงเรียน 

จ านวนนกัเรียน  
รวม
(คน) 

รวม
ทั้งสิ้น
(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) 

รวม
(คน) 

ม.1 
(คน) 

ม.2 
(คน) 

ม.3 
(คน) 

1 โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ า 15 25 19 30 19 23 33 32 196 22 23 30 75 271 

2 โรงเรียนบ้านแม่โพ 17 26 18 17 23 13 21 24 159 21 17 26 64 223 

3 
โรงเรียนบ้านขนุ
ห้วยแม่ต้าน 32 23 27 34 18 13 15 21 183 - - - - 183 

4 โรงเรียนบ้านอู่หู่ 9 11 14 9 10 11 8 10 82 11 14 13 38 120 

รวมทั้งสิ้น (คน) 105 107 93 110 85 85 101 112 798 72 70 88 230 1,028 
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จากตาราง หมู่บ้านที่พบอัตราป่วยต่อแสนประชากร ของโรค ๕ อันดับแรก และโรคที่ต้องให้
ความส าคัญ ได้แก่ 
                  -  โรคอุจจาระร่วง พบมากที่ หมู่ที่ ๙  รองลงมาเป็นหมู่ที่  ๔ และหมู่ที่ ๘ ตามล าดับ 
                  -  โรคมาลาเรีย    พบมากท่ี หมู่ที่ ๙  รองลงมาเป็นหมู่ที่  ๗ และหมู่ที่ ๘ ตามล าดับ 
                  -  โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ พบมากท่ีหมู่ที่ ๔ รองลงมาเป็นหมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๗   
                     ตามล าดับ 
                  -  โรคตาแดง       พบมากหมู่ที่ ๙  รองลงมาเป็นหมู่ที่  ๘ และหมู่ที่ ๓ ตามล าดับ 
                  -  โรคปอดบวม    พบมากที่ หมู่ที่ ๑๐  รองลงมาเป็นหมู่ที่  ๔ และหมู่ที่ ๙ ตามล าดับ 
                  -  โรคหัดและหัดโรคแทรกพบมากท่ี หมู่ที่ ๕ รองลงมาเป็นหมู่ที่ ๙  

       -  โรคไข้เลือดออก พบที่ หมู่ที่ ๖ เพียง ๑ คน  
       -  โรคไข้หวัดใหญ่ ในปี ๒๕๕๖ เป็นโรคไข้หวัดใหญ่ประจ าฤดูกาล ตั้งแต่ ๑ มกราคม 
๒๕๕๖ – ปัจจุบัน โรงพยาบาลยังไม่พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่  

 

 

ตาราง แสดงจ านวนผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและ  
         เบาหวาน 

โรค ๑. ความดันโลหิตสูง ๒. เบาหวาน รวม 
จ านวน ( ราย ) ๒๐ ๕ ๒๕ 

    
 

ตาราง แสดงอัตราภาวะโภชนาการในเด็กอายุ ๐ - ๗๒ เดือน 
หมู่ เด็กไทย น้ าหนักปกติ ร้อยละ ต่างด้าว น้ าหนักปกติ ร้อยละ 
๑ ๖๘ ๔๙ ๗๒.๑ ๒๕ ๑๐ ๔๐ 
๒ ๔๔ ๓๗ ๘๔ ๓ ๑ ๓๓.๓ 
๕ ๖๖ ๒๙ ๔๓.๙ ๐ ๐ ๐ 
๖ ๖๑ ๔๓ ๗๐.๔ ๓ ๐ ๐ 
๗ ๗๖ ๔๕ ๕๙.๒ ๒ ๐ ๐ 
๘ ๘๕ ๕๗ ๖๗.๑ ๒๕ ๑๓ ๕๒ 
๙ ๔๗ ๑๖ ๓๔.๑ ๑๑ ๕ ๔๕.๔ 

รวม ๔๔๗ ๒๗๖ ๖๑.๔ ๖๙ ๒๙ ๒๔.๒ 
 
พบว่า อัตราภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ปกติในเด็กอายุ ๐- ๗๒ เดือนหมู่ที่ ๑ มากที่สุด

ร้อยละ ๗๒.๑ รองลงมาเป็น หมู่ที่ ๖ ร้อยละ ๗๐.๔ น้อยที่สุด หมู่ที่ ๙ ร้อยละ ๓๔.๑ พบว่าอัตราภาวะ
โภชนาการตามเกณฑ์ปกติในเด็กต่างด้าว หมู่ที่ ๘ มีจ านวนมากที่สุด ร้อยละ๕๒ รองลงมาเป็น หมู่ที่ ๙  
ร้อยละ ๔๕.๔ น้อยที่สุด หมู่ที่ ๒ ร้อยละ ๓๓.๓ 
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การสร้างเสริมภูมคุ้มกันโรค 
ตาราง แสดงอัตราความคลอบคลุมของการได้รับวัคซีน ในเด็กอายุ ๗๒ เดือน 

หมู่ เด็กไทย ผลงาน ร้อยละ ต่างด้าว ผลงาน ร้อยละ 

๑ ๕๗ ๓๘ ๖๖.๖ ๒๕ ๑๒ ๔๘ 
๒ ๒๕ ๑๗ ๖๘ ๑ ๑ ๑๐๐ 
๕ ๓๐ ๓๐ ๑๐๐ ๐ ๐ ๐ 
๖ ๒๓ ๒๒ ๙๕.๖ ๕ ๒ ๔๐ 
๗ ๒๓ ๒๓ ๑๐๐ ๖ ๖ ๑๐๐ 
หมู่ เด็กไทย ผลงาน ร้อยละ ต่างด้าว ผลงาน ร้อยละ 

๘ ๒๙ ๒๘ ๙๖.๕ ๑๐ ๙ ๙๐ 
๙ ๓๐ ๒๘ ๙๓.๓ ๒๒ ๑๓ ๕๙ 

รวม ๒๑๘ ๑๖๗ ๘๘.๕ ๖๙ ๔๓ ๗๒.๘ 
 
จากตาราง พบว่า อัตราความคลอบคลุมของการได้รับวัคซีนในเด็กอายุ ๗๒ เดือน หมู่ที่ 

๕,หมู่ที่ ๗ มากที่สุดร้อยละ ๑๐๐ รองลงมา หมู่ที่ ๘ ร้อยละ ๙๖.๕ น้อยที่สุด หมู่ที่ ๑ ร้อยละ ๖๖.๖  และ
อัตราความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน เด็กต่างด้าว หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๖ มีจ านวนมากที่สุด      ร้อยละ 
๑๐๐ รองลงมา หมู่ที่ ๘ ร้อยละ ๙๐ น้อยที่สุด หมู่ที่ ๖ ร้อยละ ๔๐ 

 

4.3 อาชญากรรม ( ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน) 
-  มีที่พักสายตรวจ  1    แห่ง  (หมู่ท่ี 2) 
-  ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน จ านวน  10   หมู่บ้าน  
-  ศูนย์ อปพร. อบต.แม่ต้าน  1 แห่ง 

4.4 ยาเสพติด 
 ปัญหายาเสพติด ในพ้ืนที่ไม่มีปัญหาในเรื่องของการเป็นแหล่งผลิตในพ้ืนที่ต าบล ส่วนมากจะมี
ปัญหาในเรื่องของผู้เสพยาเสพติดในพ้ืนที่ซึ่งมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 
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4.5 การสังคมสงเคราะห์ 

การให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ HIV  ในเขตต าบลแม่ต้าน  พ.ศ. 
2562 

 (ข้อมูล ณ  เดือน พฤษภาคม  2562) 

 

 

จ านวนผู้รับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ตามนโยบายรัฐบาล    
 

ประเภท ต าบลแม่ต้าน / หมู่ที ่ รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

ผู้สูงอาย ุ 54 19 71 98 49 71 86 64 42 44 589 

คนพิการ 10 3 16 15 3 18 16 15 2 11 109 

ผู้ป่วยเอดส ์ - - - - - - - - - - - 

รวม 64 22 87 113 52 89 102 79 44 55 689 

ผู้สูงอายุชาย 35 10 31 44 22 35 36 32 30 22 297 

ผู้สูงอายุหญิง 19 9 40 54 27 36 40 32 12 22 292 

รวม 54 19 71 98 
   
49 71 76 64 

 
42 44 

589 

(ข้อมูล ณ  เดือน พฤษภาคม   2562) 

5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 

          5.1 การคมนาคมขนส่ง 
-  ถนนลาดยางทางหลวงหมายเลข  1295  สายแม่สอด – แม่สะเรียง  ผ่านหมู่  5,8,2,1,       
   และหมู่ท่ี 9  ต าบลแม่ต้าน 

  -  ถนน  คสล.  ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  1 - 10   จ านวน 30 สาย 
  -  มีถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน จ านวน  50  สาย   
 
 
 

ประเภท 
จ านวนผู้ได้รับการช่วยเหลือ(ราย) จ านวนเงินที่ได้รับ 

(บาท/ต่อปี) 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 589 386,200 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยผู้พิการ 
109 87,200 

เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV 0 0 

รวม 698 473,400 
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การไฟฟ้า 

ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ   60     ของพ้ืนที่ 
-    จ านวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้      6    หมู่บ้าน 
-    จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า             2,205     ครัวเรือน (ร้อยละ 97) 
-    จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  414 ครัวเรือน (ร้อยละ 9.04)   

5.3 การประปา 
มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จ านวน 2 หมู่บ้าน และใช้ 8 หมู่บ้านเป็นประปาภูเขา 

          5.4 โทรศัพท์ 
ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่     

-   อินเตอร์เน็ตประชารัฐ (หมู่ท่ี 3,4,10)      3  แห่ง   
-   มีเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์   DTAC AIS CAT  TRUE 4  สัญญาณเครือข่าย 

      -  เครือข่ายโทรคมนาคม           
 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
 

          6.1  เกษตรกรรม พ้ืนที่การเกษตรทั้งสิ้น ๑๔,๐๓๖ ไร่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมคือ ข้าวไร่ 
ข้าวโพด มันส าปะหลัง เป็นต้น นอกจากนี้ยังการเลี้ยงสัตว์ โดยมีสามารถแสดงการแบ่งพ้ืนที่ตามสภาพ
การใช้งาน ดังนี้ 

ตารางแสดงข้อมูลพื้นที่ท าการเกษตรเขตต าบลแม่ต้าน  
 

ประเภทผลผลิต ครัวเรือน (หลัง) จ านวนแปลง (แปลง) พ้ืนที่ (ไร่) หมายเหตุ 

ข้าว ๑,๐๖๖ ๑,๑๕๗ ๑๐,๙๐๙  
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ๕๕๖ ๕๘๑ ๘,๙๘๒  

มันส าปะหลัง ๕๒ ๕๗ ๕๔๔  
ไม้ผล ๕๘ ๕๘ ๕๐๘  

ไม้ยืนต้น ๓๒ ๓๒ ๒๕๐  
พืชผักต่าง ๑๒ ๑๒ ๗๔  

รวม ๑,๗๗๖ ๑,๘๙๗ ๒๑,๒๖๗  
(ข้อมูลจากส านักงานเกษตรอ าเภอท่าสองยาง ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕62) 
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6.2 การประมง 

ต าบลแม่ต้าน ไม่มีการท าการประมงเป็นอาชีพ  
 

          6.3 การปศุสัตว์ 
ต าบลแม่ต้าน มีการเลี้ยงสัตว์  คือ การเลี้ยงโค กระบือ  และการเลี้ยงสุกร ในบางหมู่บ้านของ    

ต าบลแม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

ชื่อหมู่บ้าน 

จ านวน
ราย 

ประเภทสัตว์เลี้ยง 

ช้าง 
(ตัว) 

โค 
(ตัว) 

กระบือ 
(ตัว) 

แพ
ะ 

(ตัว) 

สุกร
พ้ืนเมือง 

(ตัว) 

ไก่พ้ืนเมือง 
(ตัว) 

เป็ด
เทศ 
(ตัว) 

สุนั
ข 

(ตัว) 

แม
ว 

(ตัว) 
หมู่ที่ ๑ บ้านใหม่ 12 - - - - - 19 - 12 6 
หมู่ที่ ๒ บ้านล าร้อง 6 - ๗๐ - - ๑๖ ๑๐ - 25 ๘ 
หมู่ที่ ๓ บ้านแมต่้อคี ๕๙ ๖ ๒๑๘ ๘๐ ๔ ๑๑๕ ๕๓๔ ๒ ๖๒ ๓๕ 
หมู่ที่ ๔ บ้านแบรอ
ทะ 

๑๗ - 
๘๐ ๒๒ 

- 
๕๓ 

๑๔ - - - 

หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยปู
แกง 

๓๐ 
๑ 

- - - 
๗๖ 

๓๐๔ ๑๐ ๔๒ 
๖ 

หมู่ที่ ๖ บ้านขุนห้วย
ฯ 

22 12 205 - 36 80 305 - 25 12 

หมู่ที่ ๗ บ้านแม่โพ 52 - 25 - 92 56 308 - 15 6 
หมู่ที่ ๘ บ้านแกลมือ
โจะ 

26 - 24 - 55 24 201 - 15 9 

หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งถ้ า ๒๓ ๑ ๑๐ ๒๐ ๒๑ ๓๙ ๕๖๕ - ๑๕ ๙ 
หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งนา
สูง 

89 2 204 29 66 89 654 - 22 18 

รวม 310 
22 836 151 

27
4 

548 
2,913 12 233 

109 

        6.4 การบริการ 
   มวลชนจัดตั้ง 

  -  ลูกเสือชาวบ้าน    จ านวน  625   คน 
  -  กรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน  10  หมู่บ้าน 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 
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    -  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    
 
          6.5 การท่องเที่ยว 

สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ ๑. ศาลเจ้าพ่อโมกขละ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ บ้านล าร้องเป็นสถานที่
ศักดิสิทธิ์และเคารพสักการะของชาวต าบลแม่ต้านและอ าเภอ  
ท่าสองยาง 

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

 

          6.6 อุตสาหกรรม 
ต าบลแม่ต้าน  อ าเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก ไม่มีอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนที่ 
 

          
 
 
 
 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

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

         ขนาดเล็ก      10 แห่ง          
  - รา้นผลิตน้ าดื่มน้ าแข็ง     1 แห่ง 
  - ร้านขายปุ๋ยทางการเกษตร    10 ร้าน 
  - ห้องพัก      1     แห่ง 

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

ราษฎรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา  มันส าปะหลัง  ถั่วเขียว  
ข้าวโพด    เลี้ยงสัตว์  มะม่วง  ล าไย  เงาะ ข้าวฟ่าง ยางพารา ทุเรียน สวนผลไม้  ที่เหลือประกอบอาชีพ
ส่วนตัวและรับจ้าง  และมีการจ้างแรงงานในพ้ืนที่ และมีแรงงานต่างด้าว 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

          7.1 การนับถือศาสนา 
ประชาชนต าบลแม่ต้านส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ  โดยมี สถาบันและองค์กรทางศาสนา ดังนี้ 
-  ส านักสงฆ์             10  แห่ง 
-  ที่พักสงฆ ์             4  แห่ง 

         7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

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

๓. ประเพณีปีใหม่ปะกะญอ  
          7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
             ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น ผ้าทอชาวปากะญอ  การจักสาน ให้เป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพ
หลักของประชาชนได้ 
           ภาษาถ่ิน คือ ภาษาปากะญอ  
          7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
           สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น  คือ ผ้าทอมือ  ผ้าฝ้าย ของหมู่ที่ 8 บ้านอู่หู่ , หมู่ที่ 
3 บ้านแม่ต้อคี  คือ การจักสาน กลุ่มไม้กวาด   
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

          8.1 น้ า 
แหล่งน้ าธรรมชาติ - แม่น้ าเมย  กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสหภาพพม่า 

    ล าห้วยหลัก  มี  ๔  สาย  ได้แก่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    ๑. ห้วยขุนห้วยแม่ต้าน  

๒. ห้วยแม่ขมุน้อย  
๓. ห้วยแม่โพ     
๔. ห้วยแม่ขมุหลวง 

 

 8.2 แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น - ฝาย  - แห่ง  
- บ่อน้ าตื้น ๖ แห่ง 

    - สระน้ า  ๓ แห่ง  
- บ่อบาดาล - แห่ง 
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          8.2 ป่าไม้ 

 พ้ืนที่ต าบลแม่ต้าน ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวน และเขตอุทยานแห่งชาติ   ป่าไม้จึงค่อนข้าง             
อุดมสมบูรณ์เป็นไม้ยืนต้น ป่าเบญจพรรณ  
          8.3 ภูเขา 
           ในพ้ืนที่เป็นที่ราบระหว่างภูเขา และมีเทือกเขาสูง ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวน และอุทยาน
แห่งชาติ แม่เมย 
          8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญของต าบลแม่ต้าน 

ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ต าบลแม่ต้าน  มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา โดยมีพ้ืนที่ติดต่อกับ 
เขตอุทยานแห่งชาติแม่เมย มีแหล่งธรรมชาติสวยงาม  เช่น  น้ าตกแม่ต้อเลเคาะ ต าบลแม่ต้าน  มีแหล่ง
วัตถุโบราณและมีป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติ ที่สมควรอนุรักษ์  
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2.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

งานสวัสดิการกองการเจ้าหน้าที่ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2557) ได้ท าการ
ประเมินความพึงพอใจต่ อการให้บริ การออกหนั งสื อรับรอง  เ พ่ือกู้ เ งิ นสหกรณ์ออมทรัพย์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการประเมินพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดร้อยละ 92.97 เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า 

1) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 93.91 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การ
ให้บริการเป็นไปอย่างสุจริต เที่ยงธรรม ไม่เรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทน ร้อยละ 94.80 รองลงมา คือ 
การเอาใจใส่และเต็มใจให้บริการและการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ร้อยละ 94.40 ส่วนความพึงพอใจน้อย
ที่สุด มีความยิ้มแย้มแจ่มใสในการให้บริการ ร้อยละ 93.00  

2) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 92.03 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ 
ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสมต่อภารกิจการให้บริการ ร้อยละ 94.200  รองลงมา คือ 
ได้รับการบริการที่มีความสอดคล้องตามความต้องการของผู้รับบริการ ร้อยละ 93.40 ส่วนความพึงพอใจ
น้อยที่สุด คือ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านสวัสดิการและมีเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ร้อย
ละ 89.40 

ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อการให้บริการออกหนังสือรับรองเพ่ือกู้เงิน
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ว่า มีการให้บริการดีมาก ให้
ค าแนะน าดีชัดเจน สะดวก รวดเร็วเจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเอง 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน 
จากการวิเคราะห์โดยการสังเกตและการได้รับเสียงสะท้อนของผู้ขอรับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และ

บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นถึงรูปแบบ กระบวนการ และขั้นตอนในการให้บริการที่ยังคงมีการ
ให้บริการโดยการติดต่อขอรับบริการโดยตรงด้วยตนเอง งานสวัสดิการจึงจะพัฒนาระบบการยื่นค าร้องขอ
หนังสือรับรองออนไลน์เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบาย และเกิดผลดีต่อองค์กร ต่อผู้ปฏิบัติงาน และผู้ขอรับ
บริการ ซึ่งจะมีทั้งการให้บริการยื่นค าร้องขอหนังสือกู้ เงินสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 
ออกหนังสือผ่านสิทธิ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพ่ือให้ผู้ขอรับบริการสามารถยื่นค าร้องได้โดยไม่จ ากัด
สถานที่ และเวลา หากมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถประหยัดงบประมาณในการจัดท าแบบฟอร์ม 
(กระดาษ) ผู้ขอรับบริการไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมายื่นเอกสารด้วยตนเองและนั่งรอ เพ่ิมความสะดวกใน
การเดินทางและความเป็นส่วนตัว สามารถประหยัดเวลาในการปฏิบัติภารกิจของบุคลากร อีกทั้ง การ
โดยสารด้วยลิฟท์ของอาคารสิริคุณากรจะมีการใช้ลดลง ประหยัดไฟมากขึ้น และผู้ปฏิบัติงานของงาน
สวัสดิการและงานอ่ืนๆที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น 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 ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก ด้านสาธารณสุข ด้านสังคม/สวัสดิการ และด้านการศึกษา และระดับพอใจปานกลาง 1 ด้าน คือ
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ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค นอกจากนี้มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงระบบน้ าทั้งปริมาณและ
คุณภาพ (น้ าดื่ม) 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 
โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ รองลงมาคือด้านการให้บริการอย่างเสมอภาคและด้านการให้บริการอย่าง
ก้าวหน้า โดยในด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องอาคารสถานที่ให้บริการมี
ความเหมาะสม ในด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องเจ้าหน้าที่บริการด้วย
ความยิ้มแย้มแจ่มใส และในด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการมีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน 

นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว, ทัศนีย์ ประธาน และกฤติกา เลขะกุล (2555: 51-54) ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 ผลการวิจัย พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ค้าปลีกน้ ามันเชื้อเพลิง (ปั้มน้ ามัน) และจ าหน่าย
บุหรี่ และผู้ใช้บริการท่าเรือท่องเที่ยวปากคลองจิหลาดมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการด้าน
กระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และ
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนประชาชนที่ได้รับอุบัติภัยและภัยพิบัติในเขตต าบลปกาสัย อ าเภอเหนือ
คลอง ต าบลกระบี่น้อย อ าเภอเมือง และอ าเภอเขาพนม มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  ในระดับปานกลาง ทุกด้านและภาพรวมนอกจากนี้
ประชาชนผู้รับบริการที่มีสถานภาพแตกต่างกันด้านเพศ อายุ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้การ
ช่วยเหลือทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน 
 บุญเรือง โพธิ์นิล (2551: 159 - 171)  ได้ท าการศึกษาคุณภาพการให้บริการสาธารณะของ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ผลการศึกษา พบว่า 1) คุณภาพการให้บริการสาธารณะ
ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 5 ด้าน โดยรวม มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  
รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ งานขุดลอกล าน้ า ล าห้วย ล าเหมืองสาธารณะรองลงมาเป็น งานปรับเกรด
ถนน และ งานปรับซ่อมแซมผิวจราจร ตามล าดับ 2) ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อปัจจัยด้านต่าง ๆ  
6 ด้าน ได้แก่ ด้านภาวะผู้น า ด้านความรู้/ความสามารถ ด้านค่าตอบแทน ด้านสวัสดิการ ด้านขวัญและ
ก าลังใจ ด้านอาคาร เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยรวมมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับดีปานกลาง โดยมีปัจจัยที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านเครื่องมือ 
อุปกรณ์ เครื่องใช้ และด้านสภาวะผู้น า 3) จากการสัมภาษณ์ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไปที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณะกองช่าง พบว่า ปัญหาอุปสรรค มี 4 กลุ่ม ได้แก่ ด้านความ
สะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารควรเพ่ิมช่องทางในการขอใช้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตได้ ด้านความ
ปลอดภัยของประชาชนในระหว่างการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควรมีป้ายเตือนภัยขณะเครื่องจักรท างาน 
และควรมีสถานที่จัดเก็บวัสดุก่อสร้างในพ้ืนที่ปฏิบัติงานด้วย ด้านการติดต่อสื่อสารของเจ้าหน้าที่กับ
ประชาชนที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ควรมีแผนด าเนินงานเพื่อให้ชุมชนได้รับทราบก่อนปฏิบัติงานและกองช่างยัง
ขาดการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของหน่วยงานให้ชุมชนได้รับทราบก่อนปฏิบัติงานและกองช่างยัง
ขาดการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของหน่วยงานให้ชุมชนได้รับทราบ ด้านเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องใช้
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ควรจัดซื้อทดแทนในส่วนที่มีการช ารุดเสียหายบ่อย ในส่วนข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา ผู้ให้ข้อมูลเห็น
ว่า ควรมีการพัฒนาการด้านบุคลากรและเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การบริการ
ของกองช่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น พบว่า ในการศึกษาคุณภาพการบริการของส านักงานบริหารส่วน
ท้องถิ่นท าการ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในภาพรวมหรืองานบริการเฉพาะด้านที่ต่ างกันไปตามภารกิจ 
ของส านักงาน เช่น งานบริการสาธารณะของกองช่าง เป็นต้น ในกรณีมุมมองเรื่องคุณภาพบริการจาก
มุมมองผู้รับบริการนั้น มองในมิติ ความถูกต้องชัดเจนของงานตามเป้าหมายตามแผน  ความรวดเร็วใน
การให้บริการ ความโปร่งใสในการท างานโดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในงานบริการ เช่น
ตั้งแต่ขั้นท าแผน เพ่ือให้งานเป็นไปตามความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ ความสะดวกสบายในการ
ติดต่อขอรับบริการ ในส่วนที่เป็นมุมมองของผู้ให้บริการนั้น มีมุมมองที่ต้องการให้จัดสรรวัสดุอุปกรณ์ที่มี
คุณภาพต่อการด าเนินงานอย่างเพียงพอ ต้องการให้หน่วยงานจัดพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ  มีแผนการ
ด าเนินงานที่เป็นขั้นตอนและแจ้งให้ผู้รับบริการรับทราบอย่างชัดเจนทุกขั้นตอน  ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การ
ประเมินคุณภาพงานบริการ สอดคล้องกับมุมมองการประเมินคุณภาพการบริการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการขอก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล (2558) จ านวน 4 ด้าน และ
สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 
 2.๖ กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ รวมถึงการศึกษาบทบาทขององค์การ
บริหารส่วนต าบลที่มีต่อประชาชน ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวทางตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอ
ก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ก าหนดกรอบการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ 2563  มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการ
ให้บริการ โดยท าการประเมินผล 4 ด้าน ได้แก่ 1)  ด้านกระบวนการให้บริการ/ ขั้นตอนการให้บริการ 2) 
ด้านช่องทางการให้บริการ 3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ            4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
โดยมกีรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรต้น 
(Independent Variables) 

 
ตัวแปรตาม 

(Dependent Variables) 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการทีม่ีต่อ
การบริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหญ้าปล้อง 
1)  ความพึงพอใจด้านกระบวนการ  
/ขั้นตอนการให้บริการ 
2) ความพึงพอใจด้านช่องทางการ
ให้บริการ   
3) ความพึ งพอใจด้ าน เจ้ าหน้ าที่ ผู้
ให้บริการ 
4) ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

งานบริการ 
1)  งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูก

สิ่งก่อสร้าง 
2)  งานด้านรายได้หรือภาษี การจัดเก็บ

ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
3)  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

สังคม โครงการส่ง เสริมสุขภาพ  และพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและ

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- การศึกษา 
- อาชีพ 



37 
 

 
 
 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล     แม่
ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ครั้งนี้ คณะผู้วิจัยวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ใช้รูปแบบวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนต่างๆ ดังนี้ 
  3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร (Population) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน

ต าบลแม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก จ านวน ๓,652 ครัวเรือน รวมทั้งหมด ๑๐ หมู่บ้าน  ในเขต
ปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ ๑ บ้านใหม่  หมู่ที่ ๒ บ้าน      ล าร้อง  
หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ต้อคี  หมู่ที่ ๔ บ้านแบรอทะ  หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยปูแกง  หมู่ที่๖ บ้านขุนห้วย      แม่ต้าน 
หมู่ที่ ๗ บ้านแม่โพ  หมู่ที่๘ บ้านแกลมือโจะ  หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งถ  า  หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งนาสูง ที่ได้รับบริการ
จากองค์การบริหารส่วนต าบลในแต่ละงานบริการ  

 
ตารางท่ี 3.1  แสดงจ านวนประชากรแยกเป็นหมู่บ้านของต าบลแม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัด  
                  ตาก 
 

หมู่ที่ 
 

ชื่อหมู่บ้าน 
พ้ืนที่ 

ตร.กม. 
ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ครัวเรือน 
(หลังคาเรือน) 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 

บ้านใหม่ 
บ้านล าร้อง 
บ้านแม่ต้อคี 
บ้านแบรอทะ 
บ้านห้วยปูแกง 
บ้านขุนห้วยแม่ต้าน 
บ้านแม่โพ 
บ้านแกลมือโจะ 
บ้านทุ่งถ้ า 
บ้านทุ่งนาสูง 

๑๙.๓๗ 
๒๓.๔๒ 
๒๕.๓๔ 
๓๐.๐๑ 
๒๗.๘๘ 
๑๖.๓๗ 
๒๙.๒๖ 
๓๖.๔๐ 
๑๘.๗๔ 
๑๔.๐๔ 

569 
๗5 

623 
637 
403 
540 
556 
771 
749 
559 

467 
๗6 

549 
610 
415 
475 
516 
720 
718 
506 

1036 
๑๕1 

1,172 
๑,247 
818 

1,015 
1,072 
๑,491 
๑,467 
1,065 

401 
๑25 
๓79 
343 
๓65 
448 
444 
469 
350 
325 

รวม ๒๓๗.๗๔ 5,717 5,277 10,994 ๓,652 
 



38 
 
ตารางที่ 3.2 จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การ

บริหารส่วนต าบลแม่ต้าน 
  

งานบริการ จ านวนผู้ใช้บริการ จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
1)  งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
 

32 28 

2)  งานด้านรายได้หรือภาษี การจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 

3000 3๕1 

3)  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
โครงการส่งเสริมสุขภาพ  และพัฒนาคุณภาพ    
ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชน
ทั่วไป (สุขกาย สุขใจ ห่วงใยในสุขภาพ)   

696 248 

๔)  งานด้านสาธารณสุข โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

776 ๒๔๘ 

กลุ่มตัวอย่างรวมทั้งหมด 87๕ 
 

กลุ่มตัวอย่างอ้างอิงจากการเปิดตาราง Krejcie & Morgan ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นครอบคลุมประเด็นการศึกษา
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก  

ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม แบบสอบถามแต่ละชุดมีรายละเอียดการสร้าง ดังนี้ 
 1. ศึกษา ค้นคว้า เอกสาร บทความ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึง
พอใจของผู้รับบริการต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
  2. ก าหนดประเด็นในการศึกษาต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน 
ของผู้รับบริการและก าหนดตัวแปรที่จะวัดในแต่ละประเด็นดังนี้ 

- ลักษณะทั่วไปของผู้รับบริการจากบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน 
- ความพึงพอใจต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน 
- ความคิดเห็นที่มีต่อ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการบริการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลแม่ต้าน 
    3. น าประเด็นที่ก าหนดไว้ทั้งหมดสร้างแบบสอบถามเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน 
    4. ลักษณะของแบบสอบถาม แบบสอบถามแต่ละชุดมีลักษณะ/รายละเอียดเพ่ือใช้ใน

การส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการแต่ละงานบริการ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน มีรายละเอียดดังนี้ 
 

  ชุดที่ 1  งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ประกอบด้วย 

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

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ต้าน ในงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 20 ข้อ โดยแยกเป็นประเด็นการประเมินออกเป็น 4 ด้าน
ได้แก่ 

 1. ด้านกระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ  
 2. ด้านช่องทางการให้บริการ 
 3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถาม ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ของผู้รับบริการที่มีต่อการ

บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด  

ชุดที่ 2 งานด้านรายได้หรือภาษี การจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  แบ่งออกเป็น 3 
ส่วน ประกอบด้วย  

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

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ต้าน ในงานด้านรายได้หรือภาษี การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลักษณะแบบสอบถาม
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เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 20 ข้อ โดยแยกเป็นประเด็นการประเมิน
ออกเป็น 4 ด้านได้แก ่

 1. ด้านกระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ  
 2. ด้านช่องทางการให้บริการ 
 3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถาม ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ของผู้รับบริการที่มีต่อการ

บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านรายได้หรือภาษี การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง  
ปลูกสร้าง ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด  

ชุดที่ 3  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โครงการส่งเสริมสุขภาพ  และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป (สุขกาย สุขใจ ห่วงใยในสุขภาพ)  
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย   

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

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ต้าน ในงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โครงการส่งเสริมสุขภาพ  และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป (สุขกาย สุขใจ ห่วงใยในสุขภาพ)  ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 20 ข้อ โดยแยกเป็นประเด็น
การประเมนิออกเป็น 4 ด้านได้แก ่ 

 1. ด้านกระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ  
 2. ด้านช่องทางการให้บริการ 
 3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถาม ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ของผู้รับบริการที่มีต่อการ

บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป (สุขกาย   สุข
ใจ ห่วงใยในสุขภาพ)   ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด  

ชุดที่ 4 งานด้านสาธารณสุข โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ     สุนัข
บ้า แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย   

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

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ต้าน ในงานด้านสาธารณสุข โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าลักษณะ
แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 20 ข้อ โดยแยกเป็นประเด็น
การประเมินออกเป็น 4 ด้านได้แก ่ 

  
1. ด้านกระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ  

 2. ด้านช่องทางการให้บริการ 
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 3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถาม ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ของผู้รับบริการที่มีต่อการ

บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านสาธารณสุข โครงการสัตว์ปลอดโรค            คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด  
 
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการขอความร่วมมือจากประชาชนที่มารับบริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามนี้สุ่ม
จากประชาชนที่มารับบริการ ๔ งานบริการ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน จากแต่ละงานบริการ 
โดยใช้เทคนิคการสุ่มโดยบังเอิญ (Accidental Random Sampling) เพ่ือให้ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างตามที่
ก าหนดไว้ในแต่ละงานบริการ แล้วด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน
กันยายน พ.ศ.2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือค านวณหาค่าสถิติ ดังนี้ 
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1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จากส่วนที่ 1 ท าการวิเคราะห์โดยการแจกแจง
ความถี่และหาค่าร้อยละ 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ทั้ง 4 
งานบริการ จากส่วนที่ 2 ท าการวิเคราะห์การหาค่าเฉลี่ย (Mean; X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: S.D.) 

3. ข้อมูลความคิดเห็นปลายเปิดจากส่วนที่ 3 ท าการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
เพ่ือวิเคราะห์ ความเหมือน ความต่าง และสังเคราะห์ เพ่ือสรุปผลการศึกษา 

เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยคะแนนระดับความพึงพอใจ   
 เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยคะแนน จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย แบบสอบถามวัด
ความพึงพอใจต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน จากส่วนที่ 2 คณะผู้วิจัยได้แปลผล
ระดับความพึงพอใจตามแนวทางของ Best (1981) ที่ใช้หลักการกระจายแบบโค้งปกติในการแบ่งมนุษย์ 
โดยส่วนของบุคคลที่อยู่ในกลุ่มสูงสุดและต่ าสุดมักจะเป็นส่วนน้อยในสังคมและในส่วนตรงกลางจะมี
จ านวนใกล้เคียงกัน โดยใช้ค่าเฉลี่ยของผลคะแนน ( X ) เป็นตัวชี้วัดโดยก าหนดน้ าหนักคะแนนในการแบ่ง
ช่วงเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดช่วงการวัด ดังนี้ช่วงได้ดังนี้ 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย  4.50 – 5.00  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย  3.50 – 4.49  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย  2.50 – 3.49  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย  1.50 – 2.49  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.49  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
แม่ต้าน มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ซึ่งก าหนดคะแนนเต็ม 10 โดยจัดร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ ไว้ดังนี้ 
           ระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ  96 ขึ้นไป  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 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน อ าเภอ        ท่า
สองยาง จังหวัดตาก ครั้งนี้ คณะผู้วิจัยวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเป็น 5 ส่วน ซึ่งเป็นการสรุปผลการศึกษาความพึงพอใจในภาพรวมต่องานบริการทั้ง 4 
งานบริการ เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1)  งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง  2) งานด้านรายได้หรือภาษี การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  3) งานด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม โครงการส่งเสริมสุขภาพ  และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและ
ประชาชนทั่วไป (สุขกาย สุขใจ ห่วงใยในสุขภาพ)  ๔) งานด้านสาธารณสุข โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า แต่ละส่วนงานบริการแบ่งน าเสนอออกเป็น 3 ส่วนย่อย ตามล าดับดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน 
3. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่ต้าน 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้มีการใช้สัญลักษณ์ทางสถิติประกอบการน าเสนอ 
เพ่ือให้เข้าใจในสัญลักษณ์ที่ใช้น าเสนอได้ตรงกัน ผู้วิจัยจึงขอกล่าวถึงความหมายของสัญลักษณ์ต่าง ๆ ดังนี้ 
  
 X  หมายถึง ค่าเฉลี่ย 
 S.D. หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ส่วนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่องานบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน             
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน ของงานบริการทั้ง 4 งานบริการ มี
ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.1 สรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน 
 

งานบริการ กลุ่ม
ตัวอย่าง 

ค่าเฉลี่ย
ความพึง
พอใจ 

ร้อยละ
ความพึง
พอใจ 

ระดับ 
คะแนน 

1)  งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
 

28 4.58 91.60 9 

2)  งานด้านรายได้หรือภาษี การจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง 

3๕1 4.60 92.00 9 

3)  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
โครงการส่งเสริมสุขภาพ  และพัฒนาคุณภาพชีวิต

248 4.61 92.20 9 
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ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป     
(สุขกาย สุขใจ ห่วงใยในสุขภาพ)   
๔)  งานด้านสาธารณสุข โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

๒๔๘ 4.57 91.40 9 

รวม 87๕ 4.59 91.80 9 
 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ระดับความพึงพอใจในการรับบริการขององค์การบริหารส่วนองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ต้าน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.59 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละของความพึงพอใจเท่ากับ ร้อยละ 91.80 คิดเป็นระดับคะแนน  เท่ากับ  9 

 
 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกับงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง   
ส่วนที่ 2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 4.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (๒๘ คน) 
 
 

ข้อมูลทั่วไป 
จ านวน 

(๒๘ คน) 
ร้อยละ 

เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
12 
16 

 

 
42.86 
57.14 

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

 
- 
2 
8 

10 
8 

 
- 

7.14 
28.57 
35.72 
28.57 

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

 
- 
5 

12 
7 
4 
- 

 
- 

17.85 
42.86 
25.00 
14.29 

- 
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อาชีพ 
     รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญ 
     รับจ้าง 
     ธุรกิจสว่นตัว 
     เกษตรกร 
     อ่ืนๆ  

 
3 
4 
9 

12 
- 

 
 10.72 
14.28 
32.15 
42.85 

- 
รวม ๒๘ 100.00 

 
จากตารางที ่ 4.20  พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.14 มีอายุ 40-49 ปี  ร้อยละ 
35.72 ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 42.86 ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 42.85 

 
 ส่วนที่ 2.2  ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการขององค์การบริหาร 

               ส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง   
ตารางท่ี 4.3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจของ  
                 ผู้รับบริการที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านโยธา  
                 การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  ในภาพรวม 
 

ประเด็น X  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละความ
พึงพอใจ 

คะแนน 
ที่ได้ 

1.ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการ
ให้บริการ 

4.62 .48 มากที่สุด 92.40 9 
 

2.ด้านช่องทางการให้บริการ 4.54 .48 มากที่สุด 90.80 9 
3.ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.59 .46 มากที่สุด 91.80 9 
4.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.58 .47 มากที่สุด 91.60 9 

รวม 4.58 .35 มากที่สุด 91.60 9 
 

จากตารางที่ 4.3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล    แม่
ต้าน ในงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.58 
,S.D.= .35) ร้อยละความพึงพอใจ 91.60 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน อันดับแรก คือ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
(ค่าเฉลี่ย=462, S.D.= .48) รองลงมา คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย=4.59, S.D.=.46)  และ
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย=4.58, S.D.= .47)  ตามล าดับ   
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ตารางที่ 4.4    แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านโยธา 
การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 

 

ประเด็น X  S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ 
คะแนน 

ที่ได้ 
๑. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ  ไม่
ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน  ชัดเจนดี 

4.57 .55 มากที่สุด 91.40 9 
 

๒. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมี
ความสะดวก รวดเร็ว 

4.60 .61 มากที่สุด 92.00 9 

๓. มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการอย่างชัดเจน 

4.72 .45 มากที่สุด 94.40 9 

4. การให้บริการมีความครบถ้วนถูกต้อง 4.59 .48 มากที่สุด 91.80 9 
5. ขั้นตอนการให้บริการมีความยืดหยุ่น
สามารถปรับให้เหมาะสมกับ 
สถานการณ์ได ้

 
4.62 

 
.56 

 
มากที่สุด 

 
92.40 

 
9 

รวม 4.62 .48 มากที่สุด 92.40 9 

 
จากตารางที่ 4.4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่ต้าน ในงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.62, S.D.= .48) ร้อยละความพึงพอใจ 92.40 และ มีค่า
คะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ  อันดับ
แรก คือ มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ย=4.72, S.D.= .45) 
รองลงมาคือ ขั้นตอนการให้บริการมีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้  (ค่าเฉลี่ย=
4.62, S.D.= .56) และขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย=4.60, 
S.D.= .61) ตามล าดับ    

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 4.5    แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านโยธา 
การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ด้านช่องทางการให้บริการ  
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ประเด็น X  S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ 
คะแนน 

ที่ได้ 
๑. มีช่องทางการให้บริการที่ชัดเจน 4.48 .56 มาก 89.60 9 
2. มีช่องทางการให้บริการที่เหมาะสม 4.55 .56 มากที่สุด 91.00 9 
3. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 4.57 .58 มากที่สุด 91.40 9 
4. ความเพียงพอต่อช่องทางการ
ให้บริการ 

4.59 .57 มากที่สุด 91.80 9 

5. ช่องทางการให้บริการมีความสะดวก
รวดเร็ว 

4.53 .57 มากที่สุด 90.60 9 

รวม    4.54 .48 มากที่สุด 90.80 9 
 
จากตารางที่ 4.5 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่ต้าน ในงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ด้านช่องทางการให้บริการ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย=4.54, S.D.= .48) ร้อยละความพึงพอใจ 90.80 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 
9 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ อันดับแรก คือ ความเพียงพอ
ต่อช่องทางการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย=4.59,S.D.= .57) รองลงมา คือ มีช่องทางการให้บริการที่
หลากหลาย (ค่าเฉลี่ย=4.57, S.D.= .58) และมีช่องทางการให้บริการที่เหมาะสม (ค่าเฉลี่ย=4.55, 
S.D.= .56) ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4.6    แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านโยธา 
การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

 

ประเด็น X  S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ 
คะแนน 

ที่ได้ 
๑. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ 4.59 .56 มากที่สุด 91.80 9 
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๒. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ 
รวดเร็ว  และเอาใจใส่ 

4.60 .58 มากที่สุด 92.00 9 

๓. สามารถแก้ไขปัญหา/อุปสรรคที่
เกิดข้ึนอย่างเหมาะสม 

4.57 .45 มากที่สุด 91.40 9 

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถใน
การให้บริการ เช่น การตอบค าถาม 
ชี้แจงข้อสงสัย แนะน า ฯลฯ 

4.62 .49 มากที่สุด 92.40 9 

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเสมอภาค          
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  

4.55 .56 มากที่สุด 91.00 9 

รวม 4.59 .46 มากที่สุด 91.80 9 
 
จากตารางที่ 4.6 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหาร            

ส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.59, S.D.= .46) ร้อยละความพึงพอใจ 90.80 และ มีค่าคะแนนอยู่ใน
ระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ อันดับแรก คือ 
เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย แนะน า ฯลฯ 
(ค่าเฉลี่ย=4.62, S.D.= .59) รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ 
(ค่าเฉลี่ย=4.60, S.D.= .58) และเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ (ค่าเฉลี่ย=4.59, S.D.= .56) 
ตามล าดับ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 4.7    แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านโยธา 
การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  

 

ประเด็น X  S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ 
คะแนน 

ที่ได้ 
๑. สถานที่ให้บริการมีความเหมาะสม 4.62 .60 มากที่สุด 92.40 9 
2. อาคารสถานที่มีความสะอาด 
ปลอดภัย และสวยงาม 

4.57 .57 มากที่สุด 91.40 
9 

3. จ านวนที่นั่ งรอรับบริการส าหรับ 4.52 .63 มากที่สุด 90.40 9 
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ประชาชนผู้ติดต่อราชการ 
4. มีเอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/
บอร์ดแจ้งข้อมูลชัดเจน 

4.58 .45 มากที่สุด 91.60 
9 

5. ความเพียงพอของสถานที่จอดรถ 
และห้องน้ า  

4.61 .57 มากที่สุด 92.20 
9 

รวม 4.58 .47 มากที่สุด 91.60 9 
 
จากตารางที่ 4.7 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่ต้าน ในงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด  (ค่าเฉลี่ย=4.58, S.D.= .47) ร้อยละความพึงพอใจ 91.60 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 
9 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ อันดับแรก คือ สถานที่
ให้บริการมีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย=4.62, S.D.= 60) รองลงมา คือ มีความเพียงพอของสถานที่จอดรถ 
และห้องน้ า (ค่าเฉลี่ย=4.61 , S.D.= .57) และมีเอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/บอร์ดแจ้งข้อมูลชัดเจน  
(ค่าเฉลี่ย=4.58, S.D.= .45)  ตามล าดับ    

 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการของการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่ต้าน ในงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
 - ไม่มี – 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่ต้าน ในงานด้านรายได้หรือภาษี การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
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ส่วนที่ 3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 4.8 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไป 
จ านวน 

(๓5๑ คน) 
ร้อยละ 

เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
159 
192 

 
45.29 
54.70 

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

 
- 
4 

67 
221 
59 

 
- 

1.13 
19.08 
62.96 
16.80 

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

 
28 
83 

114 
89 
37 
- 

 
7.97 

23.64 
32.47 
25.35 
10.54 

- 
อาชีพ 
     รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญ 
     รับจ้าง 
     ธุรกิจสว่นตัว 
     เกษตรกร 
     อ่ืนๆ  

 
36 

181 
37 
97 
- 

 
10.25 
51.56 
10.54 
27.63 

- 
รวม 351 100.00 

 
จากตารางที ่4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ ๕๔.๗๐ อายุ 40-49 ปี ขึ้น

ไป ร้อยละ 62.96 มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 32.47 และส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 51.56 

 
ส่วนที่ 3.2   ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล            

แม่ต้าน ในงานด้านรายได้หรือภาษี การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
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ตารางที่  4.9  แสดงค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้ รับบริการที่มีต่อ               

การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านรายได้หรือภาษี       การ
จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ในภาพรวม  

 

ประเด็น X  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละความ
พึงพอใจ 

คะแนน 
ที่ได้ 

1.ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ 

4.63 .43 มากที่สุด 92.60 9 

2.ด้านช่องทางการให้บริการ 4.58 .45 มากที่สุด 91.60 9 
3.ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.60 .45 มากที่สุด 92.00 9 
4.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.59 .43 มากที่สุด 91.80 9 

รวม 4.60 .48 มากที่สุด 92.00 9 
 
จากตารางที่ 4.9 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่ต้าน ในงานด้านรายได้หรือภาษี การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในภาพรวม     อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.60,S.D.= .48) ร้อยละความพึงพอใจ 92.00 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 
9 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน อันดับแรก คือ ด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย=4.63 ,S.D.= .43) รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
(ค่าเฉลี่ย=4.60 ,S.D.= .45) และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย=4.59 ,S.D.= .43) ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านรายได้หรือภาษี            การจัดเก็บ
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  

 

ประเด็น X  S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ 
คะแนน 

ที่ได้ 
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๑. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ  ไม่
ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน  ชัดเจนดี 

4.64 .59 มากที่สุด 92.80 9 

๒. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมี
ความสะดวก รวดเร็ว 

4.59 .58 มากที่สุด 91.80 9 

๓. มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการอย่างชัดเจน 

4.68 .53 มากที่สุด 93.60 9 

4. การให้บริการมีความครบถ้วนถูกต้อง 4.62 .55 มากที่สุด 92.40 9 
5. ขั้นตอนการให้บริการมีความยืดหยุ่น
สามารถปรับให้เหมาะสมกับ 
สถานการณ์ได ้

 
4.60 

 
.55 

 
มากที่สุด 

 
92.00 

 
9 

รวม 4.63 .43 มากที่สุด 92.60 9 
 
จากตารางที่ 4.10 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่ต้าน ในงานด้านรายได้หรือภาษี การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.63, S.D.= .43) ร้อยละความพึงพอใจ 
92.60 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุดทุกข้อ อันดับแรก คือ ผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ย=4.68, 
S.D.= .53) รองลงมา คือ ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน ชัดเจนดี (ค่าเฉลี่ย=4.64, 
S.D.= .59) และการให้บริการมีความครบถ้วนถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย=4.62, S.D.= .55) ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4.11  แสดงค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ

ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านรายได้หรือภาษี การจัดเก็บ
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ด้านช่องทางการให้บริการ  
 

ประเด็น   X  S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ 
คะแนน 

ที่ได้ 
๑. มีช่องทางการให้บริการที่ชัดเจน 4.55 .55 มากที่สุด 91.00 9 
2. มีช่องทางการให้บริการที่เหมาะสม 4.57 .54 มากที่สุด 91.40 9 
3. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 4.62 .57 มากที่สุด 92.40 9 
4. ความเพียงพอต่อช่องทางการ 4.59 .58 มากที่สุด 91.80 9 
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ให้บริการ 
5. ช่องทางการให้บริการมีความสะดวก
รวดเร็ว 

4.55 .62 มากที่สุด 91.00 9 

รวม 4.58 .45 มากที่สุด 91.60 9 
 
จากตารางที่ 4.11 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่ต้าน ในงานด้านรายได้หรือภาษี การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ด้านช่องทางการ
ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.58, S.D.= .45) ร้อยละความพึงพอใจ 91.60 และ
มีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ 
อันดับแรก คือ มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย (ค่าเฉลี่ย=462, S.D.= .57) รองลงมาคือ ความ
เพียงพอต่อช่องทางการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย=4.59, S.D.=.58) และมีช่องทางการให้บริการที่เหมาะสม 
(ค่าเฉลี่ย=4.57, S.D.= .54) ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4.12 แสดงค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านรายได้หรือภาษี การจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  

 

ประเด็น X  S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ 
คะแนน 

ที่ได้ 
๑. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ 4.60 .66 มากที่สุด 92.00 9 
๒. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ 
รวดเร็ว  และเอาใจใส่ 

4.64 .65 มากที่สุด 92.80 9 

๓. สามารถแก้ไขปัญหา/อุปสรรคที่
เกิดข้ึนอย่างเหมาะสม 

4.62 .61 มากที่สุด 92.40 9 

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถใน
การให้บริการ เช่น การตอบค าถาม 
ชี้แจงข้อสงสัย แนะน า ฯลฯ 

4.59 .65 มากที่สุด 91.80 9 
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5. เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเสมอภาค          
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  

4.57 .61 มากที่สุด 91.40 9 

รวม 4.60 .45 มากที่สุด 92.00 9 
 
จากตารางที่ 4.12 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่ต้าน ในงานด้านรายได้หรือภาษี การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.60, S.D.= .45) ร้อยละความพึงพอใจ 92.00 และมีค่า
คะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ อันดับ
แรก คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ (ค่าเฉลี่ย=4.64, S.D.= .65) 
รองลงมา คือ สามารถแก้ไขปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย=4.62, S.D.= .61) และ
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ (ค่าเฉลี่ย=4.60, S.D.= .66)  ตามล าดับ     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4.13 แสดงค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านรายได้หรือภาษี การจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  

 

ประเด็น X  S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ 
คะแนน 

ที่ได้ 
๑. สถานที่ให้บริการมีความเหมาะสม 4.68 .66 มากที่สุด 93.60 9 
2. อาคารสถานที่มีความสะอาด 
ปลอดภัย และสวยงาม 

4.64 .59 มากที่สุด 92.80 9 

3. จ านวนที่นั่งรอรับบริการส าหรับ
ประชาชนผู้ติดต่อราชการ 

4.52 .55 มากที่สุด 92.40 9 

4. มีเอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/
บอร์ดแจ้งข้อมูลชัดเจน 

4.54 .59 มากที่สุด 90.80 9 

5. ความเพียงพอของสถานที่จอดรถ 
และห้องน้ า  

4.59 .54 มากที่สุด 91.80 9 

รวม 4.60 .43 มากที่สุด 91.80 9 
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จากตารางที่ 4.13 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ต้าน ในงานด้านรายได้หรือภาษี การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.60, S.D.= .43) ร้อยละความพึงพอใจ 91.80 และมี
ค่าคะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ อันดับ
แรก คือ สถานที่ให้บริการมีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย=4.68, S.D.= .66) รองลงมา คือ อาคารสถานที่มี
ความสะอาด ปลอดภัย และสวยงาม (ค่าเฉลี่ย=4.64, S.D.= .59) และความเพียงพอของสถานที่จอดรถ 
และห้องน้ า (ค่าเฉลี่ย=4.59, S.D.= .54) ตามล าดับ 

 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านรายได้หรือภาษี การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 - ไม่มี – 
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ส่วนที่ 4  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่ต้าน ในงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โครงการส่งเสริมสุขภาพ  และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป(สุขกาย สุขใจ 
ห่วงใยในสุขภาพ)   

ส่วนที่ 4.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 4.14  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไป 
จ านวน 

(๒๔๘ คน) 
ร้อยละ 

เพศ    
     ชาย  
     หญิง 

 
113 
135 

 
45.57 
54.43 

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

 
- 

  42 
  63 
  98 
  45 

 
- 

16.94 
25.40 
39.51 
18.15 

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

 
-   

  52 
  95 
  66 
  35 

- 

 
- 

20.97 
38.30 
26.61 
14.12 

- 
อาชีพ 
     รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญ 
     รับจ้าง 
     ธุรกิจสว่นตัว 
     เกษตรกร 
     อ่ืนๆ  

 
  22 
  73 
  55 
  98 

- 

 
  8.88 
29.43 
22.17 
39.52 

- 
รวม ๒๔๘ ๑๐๐ 

 
จากตารางที่ 4.14 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.43 มีอายุ 40-49 ป ี 

ร้อยละ 39.51 ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 38.30 ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 
39.52 



57 
 
 ส่วนที่ 4.2    ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ต้าน ในงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โครงการส่งเสริมสุขภาพ  และพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป(สุขกาย สุขใจ ห่วงใยในสุขภาพ)   

ตารางท่ี 4.15  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจของ              
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม โครงการส่งเสริมสุขภาพ  และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและ
ประชาชนทั่วไป(สุขกาย สุขใจ ห่วงใยในสุขภาพ)   ในภาพรวม  

 

ประเด็น X  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละความ
พึงพอใจ 

คะแนน 
ที่ได้ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ 

4.64 .38 มากที่สุด 92.80 9 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.60 .42 มากที่สุด 92.00 9 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.61 .35 มากที่สุด 92.20 9 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.59 .41 มากที่สุด 91.80 9 

รวม 4.61 .39 มากที่สุด 92.20 9 
 

              จากตารางที่ 4.15 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โครงการส่งเสริมสุขภาพ  และพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป(สุขกาย สุขใจ ห่วงใยในสุขภาพ)  ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (ค่าเฉลี่ย=4.61, S.D.= .39) ร้อยละความพึงพอใจ 92.20 และมีค่า
คะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน อันดับ
แรก คือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย=4.64, S.D.= .38) รองลงมาคือ ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย=4.61, S.D.= .35)  และด้านช่องทางการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย=4.60, 
S.D.= .42)  ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4.16   แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจของ           
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม โครงการส่งเสริมสุขภาพ  และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและ
ประชาชนทั่วไป(สุขกาย สุขใจ ห่วงใยในสุขภาพ) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
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ประเด็น   X  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละความ
พึงพอใจ 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ  
ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน  ชัดเจนดี 

4.68 .57 มากที่สุด 93.60 9 

๒. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละ
ขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว 

4.59 .58 มากที่สุด 91.80 9 

๓. มีผังล าดับขั้นตอนและระยะ 
เวลาการให้บริการอย่างชัดเจน 

4.70 .49 มากที่สุด 94.00 9 

4. การให้บริการมีความครบถ้วน
ถูกต้อง 

4.59 .54 มากที่สุด 91.80 9 

5. ขั้นตอนการให้บริการมีความ
ยืดหยุ่นสามารถปรับให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ได ้

4.64 .54 มากที่สุด 92.80 9 

รวม 4.64 .39 มากที่สุด 92.80 9 
 
จากตารางที่ 4.16 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่ต้าน ในงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โครงการส่งเสริมสุขภาพ  และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป(สุขกาย สุขใจ ห่วงใยในสุขภาพ)      ด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.64, S.D.= .39) 
ร้อยละความพึงพอใจ 92.80 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ อันดับแรก คือ มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่าง
ชัดเจน (ค่าเฉลี่ย=4.70, S.D.= .49) รองลงมา คือ ขั้นตอนการให้บริการมีระบบไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน 
ชัดเจนดี (ค่าเฉลี่ย=4.68, S.D.= .57) และข้ันตอนการให้บริการมีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ได ้(ค่าเฉลี่ย=4.64, S.D.= .54) ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 

                      ตารางที่ 4.17    แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม โครงการส่งเสริมสุขภาพ  และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและ
ประชาชนทั่วไป(สุขกาย สุขใจ ห่วงใยในสุขภาพ) ด้านช่องทางการให้บริการ 

 

ประเด็น X  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละความ
พึงพอใจ 

คะแนน 
ที่ได้ 
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๑. มีช่องทางการให้บริการที่ชัดเจน 4.58 .55 มากที่สุด 91.60 9 
2. มีช่องทางการให้บริการที่
เหมาะสม 

4.60 .54 มากที่สุด 92.00 9 

3. มีช่องทางการให้บริการที่
หลากหลาย 

4.62 .55 มากที่สุด 92.40 9 

4. ความเพียงพอต่อช่องทางการ
ให้บริการ 

4.64 .54 มากที่สุด 92.80 9 

5. ช่องทางการให้บริการมีความ
สะดวกรวดเร็ว 

4.58 .62 มากที่สุด 91.60 9 

รวม 4.60 .42 มากที่สุด 92.00 9 
 
จากตารางที่ 4.17 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่ต้าน ในงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โครงการส่งเสริมสุขภาพ  และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป(สุขกาย สุขใจ ห่วงใยในสุขภาพ) ด้านช่องทางการ
ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.60, S.D.= .42) ร้อยละความพึงพอใจ 92.00 และ
มีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ 
อันดับแรก คือ ความเพียงพอต่อช่องทางการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย=4.64, S.D.= .54) รองลงมาคือ มี
ช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย (ค่าเฉลี่ย=4.62, S.D.=.55) และมีช่องทางการให้บริการที่เหมาะสม 
(ค่าเฉลี่ย=4.60, S.D.= .54) ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4.18   แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม โครงการส่งเสริมสุขภาพ  และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชน
ทั่วไป(สุขกาย สุขใจ ห่วงใยในสุขภาพ)  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

ประเด็น X  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละความ
พึงพอใจ 

คะแนน 
ที่ได้ 
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๑. เจ้าหน้าที่ ให้บริการด้วยความ
สุภาพ 

4.60 .46 มากที่สุด 92.00 9 

๒. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็ม
ใจ รวดเร็ว  และเอาใจใส่ 

4.61 .49 มากที่สุด 92.20 9 

๓. สามารถแก้ไขปัญหา/อุปสรรคที่
เกิดข้ึนอย่างเหมาะสม 

4.64 .57 มากที่สุด 92.80 9 

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถ
ในการให้บริการ เช่น การตอบ
ค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย แนะน า ฯลฯ 

4.62 .54 มากที่สุด 92.40 9 

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเสมอ
ภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  

4.59 .53 มากที่สุด 91.80 9 

รวม 4.61 .35 มากที่สุด 92.20 9 
  

จากตารางที่ 4.18 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ต้าน ในงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โครงการส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป(สุขกาย สุขใจ ห่วงใยในสุขภาพ)    ด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.61, S.D.= .35) ร้อยละความพึงพอใจ 92.20 
และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ 
อันดับแรก คือ สามารถแก้ไขปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย=4.64, S.D.= .57) 
รองลงมา คือเจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย 
แนะน า ฯลฯ (ค่าเฉลี่ย=4.62, S.D.= .54) และเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ 
(ค่าเฉลี่ย=4.61, S.D.= .49) ตามล าดับ     

 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 4.19    แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม โครงการส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป
(สุขกาย สุขใจ ห่วงใยในสุขภาพ) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

ประเด็น X  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละความ
พึงพอใจ 

คะแนน 
ที่ได้ 

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

  4.67 .62 มากที่สุด 93.40 9 

2. อาคารสถานที่มีความสะอาด 4.59 .58 มากที่สุด 91.80 9 
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ปลอดภัย และสวยงาม 
3. จ านวนที่นั่งรอรับบริการส าหรับ
ประชาชนผู้ติดต่อราชการ 

4.56 .56 มากที่สุด 93.40 9 

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

 4.60 .49 มากที่สุด 92.00 9 

5. ความเพียงพอของสถานที่จอดรถ 
และห้องน้ า  

   4.52 .55 มากที่สุด 90.40 9 

รวม 4.59 .41 มากที่สุด 91.80 9 
 
จากตารางที่ 4.19 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่ต้าน ในงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โครงการส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป(สุขกาย สุขใจ ห่วงใยในสุขภาพ)       ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.59, S.D.= .41) ร้อยละความพึงพอใจ 91.80 
และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ  
อันดับแรก คือ สถานที่ให้บริการมีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย=4.67, S.D.= .62) รองลงมา คือ มีเอกสาร/
แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/บอร์ดแจ้งข้อมูลชัดเจน (ค่าเฉลี่ย=4.60, S.D.= .49) และอาคารสถานที่มีความ
สะอาด ปลอดภัย และสวยงาม (ค่าเฉลี่ย=4.59, S.D.= .58) ตามล าดับ 

 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่ต้าน ในงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โครงการส่งเสริมสุขภาพ  และพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป(สุขกาย สุขใจ ห่วงใยในสุขภาพ) 

 - ไม่มี – 
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ส่วนที่ 5  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่ต้าน ในงานด้านสาธารณสุข โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ส่วนที่ 5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 4.20 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไป 
จ านวน 

(๒๔๘ คน) 
ร้อยละ 

เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
1๓๒ 
๑๑๖ 

 
๕๓.๒๓ 
๔๖.๗๗ 

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

 
- 

  42 
 98  
  63 
  45 

 
- 

16.94 
39.51 
25.40 
18.15 

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

 
-   

 95 
 52 
  66 
  35 

- 

 
- 

38.30 
20.97 
26.61 
14.12 

- 
อาชีพ 
     รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญ 
     รับจ้าง 
     ธุรกิจสว่นตัว 
     เกษตรกร 
     อ่ืนๆ  

 
  22 
   98 
  55 
  73 

- 

 
  8.88 
39.52 
22.17 
29.43 

- 
รวม ๒๔๘ ๑๐๐ 

 
จากตารางที่ 4.20 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ ๕๓.๒๓ อายุ  30-39 ปี     ร้อย
ละ 3๙.๕๑ มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 38.30 และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับจ้าง 
ร้อยละ 3๙.๕๒ 
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ส่วนที่  5 .2  ความพึงพอใจของผู้ รับบริการที่ มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล              

แม่ต้าน ในงานด้านสาธารณสุข โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ   สุนัข
บ้า 

ตารางที่  4.21  แสดงค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้ รับบริการที่มีต่อ               
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านสาธารณสุข โครงการสัตว์ปลอดโรค     คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในภาพรวม  
 

ประเด็น X  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละความ
พึงพอใจ 

คะแนน 
ที่ได้ 

1.ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ 

4.58 .43 มากที่สุด 91.60 9 

2.ด้านช่องทางการให้บริการ 4.54 .47 มากที่สุด 90.80 9 
3.ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.59 .39 มากที่สุด 91.80 9 
4.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.57 .47 มากที่สุด 91.40 9 

รวม 4.57 .40 มากที่สุด 91.40 9 
 
จากตารางที่ 4.21 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่ต้าน ในงานด้านสาธารณสุข โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.57 ,S.D.= .40) ร้อยละความพึงพอใจ 91.40 และมีค่า
คะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน อันดับ
แรก คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย=4.59 ,S.D.= .39) รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน
การให้บริการ (ค่าเฉลี่ย=4.58 ,S.D.= .43) และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก(ค่าเฉลี่ย=4.57 ,S.D.= .47) 
ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.22 แสดงค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านสาธารณสุข โครงการสัตว์ปลอดโรค      คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  
 

ประเด็น X  S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ 
คะแนน 

ที่ได้ 
๑. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ  ไม่
ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน  ชัดเจนดี 

4.61 .57 มากที่สุด 92.20 9 

๒. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมี
ความสะดวก รวดเร็ว 

4.54 .59 มากที่สุด 90.80 9 

๓. มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการอย่างชัดเจน 

4.51 .50 มากที่สุด 90.20 9 

4. การให้บริการมีความครบถ้วนถูกต้อง 4.62 .57 มากที่สุด 92.20 9 
5. ขั้นตอนการให้บริการมีความยืดหยุ่น
สามารถปรับให้เหมาะสมกับ 
สถานการณ์ได ้

 
4.64 

 
.55 

 
มากที่สุด 

 
92.80 

9 

รวม 4.58 .43 มากที่สุด 91.60 9 
 
จากตารางที่ 4.22 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่ต้าน ในงานด้านสาธารณสุข โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  ด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.58, S.D.= .43) ร้อยละ
ความพึงพอใจ 91.60 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ อันดับแรก คือ ขั้นตอนการให้บริการมีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ได้ (ค่าเฉลี่ย=4.64, S.D.= .55) รองลงมา คือ การให้บริการมีความครบถ้วนถูกต้อง 
(ค่าเฉลี่ย=4.62, S.D.= .57) และขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน ชัดเจนดี (ค่าเฉลี่ย=
4.61, S.D.= .57) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.23  แสดงค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านสาธารณสุข โครงการสัตว์ปลอดโรค     คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ด้านช่องทางการให้บริการ  

 

ประเด็น X  S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ 
คะแนน 

ที่ได้ 
๑. มีช่องทางการให้บริการที่ชัดเจน 4.50 .58 มากที่สุด 90.00 9 
2. มีช่องทางการให้บริการที่เหมาะสม 4.57 .55 มากที่สุด 91.40 9 
3. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 4.54 .64 มากที่สุด 90.80 9 
4. ความเพียงพอต่อช่องทางการ
ให้บริการ 

4.59 .50 มากที่สุด 91.80 9 

5. ช่องทางการให้บริการมีความสะดวก
รวดเร็ว 

4.50 .61 มากที่สุด 90.00 9 

รวม 4.54 .47 มากที่สุด 90.80 9 
 
จากตารางที่ 4.23 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่ต้าน ในงานด้านสาธารณสุข โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ด้าน
ช่องทางการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.54, S.D.= .47) ร้อยละความพึงพอใจ 
90.80 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ทุกข้อ อันดับแรก คือ ความเพียงพอต่อช่องทางการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย=4.59, S.D.= .50) รองลงมาคือ 
มีช่องทางการให้บริการที่เหมาะสม (ค่าเฉลี่ย=4.57,S.D.=.55) และมีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 
(ค่าเฉลี่ย=4.54, S.D.= .64) ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4.24 แสดงค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้ รับบริการที่มีต่อ          
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านสาธารณสุข โครงการสัตว์ ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
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ประเด็น X  S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ 
คะแนน 

ที่ได้ 
๑. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ 4.61 .53 มากที่สุด 92.20 9 
๒. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ 
รวดเร็ว  และเอาใจใส่ 

4.55 .53 มากที่สุด 91.00 9 

๓. สามารถแก้ไขปัญหา/อุปสรรคที่
เกิดข้ึนอย่างเหมาะสม 

4.57 .57 มากที่สุด 91.40 9 

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถใน
การให้บริการ เช่น การตอบค าถาม 
ชี้แจงข้อสงสัย แนะน า ฯลฯ 

4.58 .50 มากที่สุด 91.60 9 

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเสมอภาค          
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  

4.62 .56 มากที่สุด 94.40 9 

รวม 4.59 .39 มากที่สุด 91.80 9 
 
จากตารางที่ 4.24 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่ต้าน ในงานด้านสาธารณสุข โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.59, S.D.= .39) ร้อยละความพึงพอใจ 
91.80 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุดทุกข้อ อันดับแรก คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเสมอภาคเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ (ค่าเฉลี่ย=4.62, 
S.D.= .56) รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ (ค่าเฉลี่ย=4.61, S.D.= .53) และ
เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย แนะน า ฯลฯ  
(ค่าเฉลี่ย=4.58, S.D.= .40) ตามล าดับ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4.25 แสดงค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลแม่ต้าน ในงานด้านสาธารณสุข โครงการสัตว์ปลอดโรค      
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
 

ประเด็น X  S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ 
คะแนน 

ที่ได้ 
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๑. สถานที่ให้บริการมีความเหมาะสม 4.54 .61 มากที่สุด 90.80 9 
2. อาคารสถานที่มีความสะอาด 
ปลอดภัย และสวยงาม 

4.53 .58 มากที่สุด 90.60 9 

3. จ านวนที่นั่งรอรับบริการส าหรับ
ประชาชนผู้ติดต่อราชการ 

4.60 .57 มากที่สุด 92.00 9 

4. มีเอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/
บอร์ดแจ้งข้อมูลชัดเจน 

4.58 .55 มากที่สุด 91.60 9 

5. ความเพียงพอของสถานที่จอดรถ 
และห้องน้ า  

4.62 .59 มากที่สุด 90.40 9 

รวม 4.57 .47  มากที่สุด 91.41 9 
 
จากตารางที่ 4.25 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่ต้าน ในงานด้านสาธารณสุข โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.57, S.D.= .47) ร้อยละความพึงพอใจ 
91.41 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุดทุกข้อ อันดับแรก คือ ความเพียงพอของสถานที่จอดรถ และห้องน้ า (ค่าเฉลี่ย=4.62, S.D.= .59)  
รองลงมา คือ จ านวนที่นั่งรอรับบริการส าหรับประชาชน (ค่าเฉลี่ย=4.60, S.D.= .57)  และมีเอกสาร/
แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/บอร์ดแจ้งข้อมูลชัดเจน (ค่าเฉลี่ย=4.58, S.D.= .55)  ตามล าดับ 
   

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านสาธารณสุข โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

 - ไม่มี – 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ รับบริการต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล               

แม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก    2) เพ่ือประเมิน
คุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก และ 3) เพ่ือ
ศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานบริการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน อ าเภอ
ท่าสองยาง จังหวัดตาก เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเป็นแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนที่รับ
บริการในแต่ละงานบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจาก
การเปิดตารางส าเร็จรูปของ Krejicie and Morgan (1970) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หรือที่ค่าความ
คลาดเคลื่อน 5% (ค่า   = 0.05)  เพ่ือก าหนดขนาดตัวอย่างของแต่ละหมู่บ้านและแต่ละกลุ่ม การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะดังนี้   
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
ส่วนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่องานบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน   
            อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมทั้ง ๔ ด้าน ของงานบริการทั้ง  ๔ งาน
บริการ พบว่า ระดับความพึงพอใจในการรับบริการขององค์การบริหารส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลแม่
ต้าน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.59 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินร้อยละของความพึง
พอใจเท่ากับ ร้อยละ 91.80 คิดเป็นระดับคะแนน  เท่ากับ  9 
 
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกับงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง   

ส่วนที่ 2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.14 มีอายุ 40-49 ปี  ร้อยละ    35.72 

ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 42.86 ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 42.85 
ส่วนที่ 2.2  ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการขององค์การบริหาร   
               ส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง   

พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน       ใน
งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=         4.58 
,S.D.= .35) ร้อยละความพึงพอใจ 91.60 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน อันดับแรก คือ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
(ค่าเฉลี่ย=462, S.D.= .48) รองลงมา คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย=4.59, S.D.=.46)  และ
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย=4.58, S.D.= .47)  ตามล าดับ   
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ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน    ใน

งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.62, S.D.= .48) ร้อยละความพึงพอใจ 92.40 และ มีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 9 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ  อันดับแรก คือ มีผังล าดับ
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ย=4.72, S.D.= .45) รองลงมาคือ ขั้นตอนการ
ให้บริการมีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้  (ค่าเฉลี่ย=4.62, S.D.= .56) และ
ขั้นตอนการให้บริการแต่ละข้ันตอนมีความสะดวก รวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย=4.60, S.D.= .61) ตามล าดับ    

ด้านช่องทางการให้บริการ  
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน    ใน

งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ด้านช่องทางการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย=4.54, S.D.= .48) ร้อยละความพึงพอใจ 90.80 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ อันดับแรก คือ ความเพียงพอต่อช่องทางการ
ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย=4.59,S.D.= .57) รองลงมา คือ มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย (ค่าเฉลี่ย=
4.57, S.D.= .58) และมีช่องทางการให้บริการที่เหมาะสม (ค่าเฉลี่ย=4.55, S.D.= .56) ตามล าดับ 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน   ใน

งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย=4.59, S.D.= .46) ร้อยละความพึงพอใจ 90.80 และ มีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ อันดับแรก คือ เจ้าหน้าที่มีความรู้
ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย แนะน า ฯลฯ (ค่าเฉลี่ย=4.62, S.D.= 
.59) รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ (ค่าเฉลี่ย=4.60, S.D.= 
.58) และเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ (ค่าเฉลี่ย=4.59, S.D.= .56) ตามล าดับ    

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน   ใน

งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
(ค่าเฉลี่ย=4.58, S.D.= .47) ร้อยละความพึงพอใจ 91.60 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ อันดับแรก คือ สถานที่ให้บริการมีความ
เหมาะสม (ค่าเฉลี่ย=4.62, S.D.= 60) รองลงมา คือ มีความเพียงพอของสถานที่จอดรถ และห้องน้ า 
(ค่าเฉลี่ย=4.61 , S.D.= .57) และมีเอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/บอร์ดแจ้งข้อมูลชัดเจน  (ค่าเฉลี่ย=
4.58, S.D.= .45)  ตามล าดับ    

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการของการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ต้าน ในงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 

 - ไม่มี – 
 

ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการขององค์การบริหาร    
            ส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านรายได้หรือภาษี การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
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ส่วนที่ 3.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ ๕๔.๗๐ อายุ 40-49 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 
62.96 มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 32.47 และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
รับจ้าง ร้อยละ 51.56 

ส่วนที่ 3.2  ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ การบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล        
               แม่ต้าน ในงานด้านรายได้หรือภาษี การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงาน
ด้านรายได้หรือภาษี การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=
4.60,S.D.= .48) ร้อยละความพึงพอใจ 92.00 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน อันดับแรก คือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย=4.63 ,S.D.= .43) รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย=4.60 ,S.D.= 
.45) และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย=4.59 ,S.D.= .43) ตามล าดับ 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน    ใน

งานด้านรายได้หรือภาษี การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.63, S.D.= .43) ร้อยละความพึงพอใจ 92.60 และมีค่า
คะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ อันดับ
แรก คือ ผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ย=4.68, S.D.= .53) 
รองลงมา คือ ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน ชัดเจนดี (ค่าเฉลี่ย=4.64, S.D.= .59) 
และการให้บริการมีความครบถ้วนถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย=4.62, S.D.= .55) ตามล าดับ 
 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน    ใน

งานด้านรายได้หรือภาษี การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด้านช่องทางการให้บริการ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.58, S.D.= .45) ร้อยละความพึงพอใจ 91.60 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 
9 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ อันดับแรก คือ มีช่องทางการ
ให้บริการที่หลากหลาย (ค่าเฉลี่ย=462, S.D.= .57) รองลงมาคือ ความเพียงพอต่อช่องทางการให้บริการ 
(ค่าเฉลี่ย=4.59, S.D.=.58) และมีช่องทางการให้บริการที่เหมาะสม (ค่าเฉลี่ย=4.57, S.D.= .54) 
ตามล าดับ 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงาน

ด้านรายได้หรือภาษี การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.60, S.D.= .45) ร้อยละความพึงพอใจ 92.00 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 9 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ อันดับแรก คือ เจ้าหน้าที่
ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ (ค่าเฉลี่ย=4.64, S.D.= .65) รองลงมา คือ สามารถ
แก้ไขปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย=4.62, S.D.= .61) และเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วย
ความสุภาพ (ค่าเฉลี่ย=4.60, S.D.= .66)  ตามล าดับ     
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ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงาน

ด้านรายได้หรือภาษี การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยรวมอยู่ ใน
ระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย=4.60, S.D.= .43) ร้อยละความพึงพอใจ 91.80 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 
9 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ อันดับแรก คือ สถานที่
ให้บริการมีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย=4.68, S.D.= .66) รองลงมา คือ อาคารสถานที่มีความสะอาด 
ปลอดภัย และสวยงาม (ค่าเฉลี่ย=4.64, S.D.= .59) และความเพียงพอของสถานที่จอดรถ และห้องน้ า 
(ค่าเฉลี่ย=4.59, S.D.= .54) ตามล าดับ 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านรายได้หรือภาษี การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

 - ไม่มี – 
 
ส่วนที่ 4  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่ต้าน ในงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โครงการส่งเสริมสุขภาพ  และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป(สุขกาย สุขใจ 
ห่วงใยในสุขภาพ)   

 
ส่วนที่ 4.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.43 มีอายุ 40-49 ปี  ร้อยละ  39.51 
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 38.30 ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 39.52 
 
 
 
ส่วนที่ 4.2  ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล    แม่
ต้าน ในงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โครงการส่งเสริมสุขภาพ  และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป(สุขกาย สุขใจ ห่วงใยในสุขภาพ)   

พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน   ใน
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โครงการส่งเสริมสุขภาพ  และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป(สุขกาย สุขใจ ห่วงใยในสุขภาพ) ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
(ค่าเฉลี่ย=4.61, S.D.= .39) ร้อยละความพึงพอใจ 92.20 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน อันดับแรก คือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน
การให้บริการ (ค่าเฉลี่ย=4.64, S.D.= .38) รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย=4.61, 
S.D.= .35)  และด้านช่องทางการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย=4.60,          S.D.= .42)  ตามล าดับ 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน   ใน

งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โครงการส่งเสริมสุขภาพ  และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป(สุขกาย สุขใจ ห่วงใยในสุขภาพ)     ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน
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การให้บริการ ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.64, S.D.= .39) ร้อยละความพึง
พอใจ 92.80 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุดทุกข้อ อันดับแรก คือ มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน  (ค่าเฉลี่ย=
4.70, S.D.= .49) รองลงมา คือ ขั้นตอนการให้บริการมีระบบไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน ชัดเจนดี (ค่าเฉลี่ย=
4.68, S.D.= .57) และขั้นตอนการให้บริการมีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้  
(ค่าเฉลี่ย=4.64, S.D.= .54) ตามล าดับ 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน   ใน

งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โครงการส่งเสริมสุขภาพ  และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป(สุขกาย สุขใจ ห่วงใยในสุขภาพ)  ด้านช่องทางการให้บริการ 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.60, S.D.= .42) ร้อยละความพึงพอใจ 92.00 และมีค่า
คะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ อันดับ
แรก คือ ความเพียงพอต่อช่องทางการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย=4.64, S.D.= .54) รองลงมาคือ มีช่องทาง
การให้บริการที่หลากหลาย (ค่าเฉลี่ย=4.62, S.D.=.55) และมีช่องทางการให้บริการที่เหมาะสม 
(ค่าเฉลี่ย=4.60, S.D.= .54) ตามล าดับ 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน   ใน

งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โครงการส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป(สุขกาย สุขใจ ห่วงใยในสุขภาพ) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.61, S.D.= .35) ร้อยละความพึงพอใจ 92.20 และมีค่า
คะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด   ทุกข้อ อันดับ
แรก คือ สามารถแก้ไขปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย=4.64, S.D.= .57) รองลงมา 
คือเจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย แนะน า ฯลฯ 
(ค่าเฉลี่ย=4.62, S.D.= .54) และเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ (ค่าเฉลี่ย=
4.61, S.D.= .49) ตามล าดับ     

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน   ใน

งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โครงการส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป(สุขกาย สุขใจ ห่วงใยในสุขภาพ)  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.59, S.D.= .41) ร้อยละความพึงพอใจ 91.80 และมีค่าคะแนนอยู่
ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ  อันดับแรก คือ 
สถานที่ให้บริการมีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย=4.67, S.D.= .62) รองลงมา คือ มีเอกสาร/แผ่นพับ/ป้าย
ประกาศ/บอร์ดแจ้งข้อมูลชัดเจน (ค่าเฉลี่ย=4.60, S.D.= .49) และอาคารสถานที่มีความสะอาด 
ปลอดภัย และสวยงาม (ค่าเฉลี่ย=4.59, S.D.= .58) ตามล าดับ 

 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่ต้าน ในงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โครงการส่งเสริมสุขภาพ  และพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป(สุขกาย สุขใจ ห่วงใยในสุขภาพ) 
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 - ไม่มี – 
 
ส่วนที่ 5  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่ต้าน ในงานด้านสาธารณสุข โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

 
ส่วนที่ 5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ ๕๓.๒๓ อายุ  30-39 ปี ร้อยละ 3๙.๕๑ มีระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 38.30 และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับจ้าง ร้อยละ   3๙.๕๒ 

ส่วนที่ 5.2  ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล          แม่
ต้าน ในงานด้านสาธารณสุข โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค         พิษสุนัข
บ้า 

 

 

 

พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงาน
ด้านสาธารณสุข โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.57 ,S.D.= .40) ร้อยละความพึงพอใจ 91.40 และมีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน อันดับแรก คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย=4.59 ,S.D.= .39) รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย=
4.58 ,S.D.= .43) และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก(ค่าเฉลี่ย=4.57 ,S.D.= .47) ตามล าดับ 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงาน

ด้านสาธารณสุข โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.58, S.D.= .43) ร้อยละความพึงพอใจ 91.60 และ
มีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ 
อันดับแรก คือ ขั้นตอนการให้บริการมีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ 
(ค่าเฉลี่ย=4.64, S.D.= .55) รองลงมา คือ การให้บริการมีความครบถ้วนถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย=4.62, 
S.D.= .57) และขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน ชัดเจนดี (ค่าเฉลี่ย=4.61, S.D.= 
.57) ตามล าดับ 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน    ใน

งานด้านสาธารณสุข โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ   สุนัขบ้า ด้านช่องทางการ
ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.54, S.D.= .47) ร้อยละความพึงพอใจ 90.80 และ
มีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ 
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อันดับแรก คือ ความเพียงพอต่อช่องทางการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย=4.59, S.D.= .50) รองลงมาคือ มี
ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสม (ค่าเฉลี่ย=4.57,S.D.=.55) และมีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 
(ค่าเฉลี่ย=4.54, S.D.= .64) ตามล าดับ 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ในงาน

ด้านสาธารณสุข โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.59, S.D.= .39) ร้อยละความพึงพอใจ 91.80 และมีค่า
คะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ อันดับ
แรก คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเสมอภาคเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ (ค่าเฉลี่ย=4.62, S.D.= .56) 
รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ (ค่าเฉลี่ย=4.61, S.D.= .53) และเจ้าหน้าที่มีความรู้
ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย แนะน า ฯลฯ (ค่าเฉลี่ย=4.58, S.D.= 
.40) ตามล าดับ     

 
 
 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน    ใน

งานด้านสาธารณสุข โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.57, S.D.= .47) ร้อยละความพึงพอใจ 91.41 และมีค่า
คะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ อันดับ
แรก คือ ความเพียงพอของสถานที่จอดรถ และห้องน้ า (ค่าเฉลี่ย=4.62, S.D.= .59)  รองลงมา คือ 
จ านวนที่นั่งรอรับบริการส าหรับประชาชน (ค่าเฉลี่ย=4.60, S.D.= .57)  และมีเอกสาร/แผ่นพับ/ป้าย
ประกาศ/บอร์ดแจ้งข้อมูลชัดเจน (ค่าเฉลี่ย=4.58, S.D.= .55)  ตามล าดับ 
   

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ต้าน ในงานด้านสาธารณสุข โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

 - ไม่มี – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
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จากผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมทั้ง ๕ ด้านของงานบริการ           ทั้ง 
๔ งานบริการ พบว่า ระดับความพึงพอใจในการรับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน  โดยรวม
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับมากที่สุด ทั้งนี้แสดงว่าองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน         ได้
ปฏิบัติงานเพ่ือให้บริการประชาชนได้อย่างถูกต้อง สามารถตอบสนองได้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการสอดคล้องกับที่ ธีราพร ธีรศิลปะ กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกหรือทัศนคติของ
บุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นความรู้สึกส่วนตัวที่รู้สึกเป็นสุขหรือยินดีที่ได้รับตอบสนองความต้องการที่
ขาดหายไป หรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่งความรู้สึกดังกล่าวลดลงหรือไม่เกิดหากความต้องการหรือ
จุดมุ่งหมายนั้น ไม่ได้รับการตอบสนองจากความหมายข้างต้นของความพึงพอใจ  (ธีราพร ธีรศิลปะ, 
2551: 17)  ดังนั้นทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ควรรักษาระดับคุณภาพหรือระดับความส าเร็จ
ในการปฏิบัติงานขององค์กรส าหรับการให้บริการประชาชนต่อไป 

จากผลการประเมินในภาพรวมของงานการให้บริการด้านการส่งเสริมโภชนาการส าหรับผู้สูงอายุ  
งานการให้บริการด้านการให้บริการรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (รถ EMS) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดของงานบริการ คือ 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน พบว่า เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถใน
การให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย แนะน า ฯลฯ สอดคล้องกับ พาราสุรามาน เซทเฮมท 
และแบรรี่ (Parasuraman, Zaithamal & Berry, 1994 อ้างถึงในภูษิต สายกิ้มซ้วน.2550: 18 -20) 
กล่าวว่า สมรรถภาพในการให้บริการ ผู้ให้บริการต้องมีทักษะและความรู้ความสามารถในการบริการที่จะ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการได้ เช่น แพทย์มีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคเภสัช
กรมีความเชี่ยวชาญในเรื่องเกี่ยวกับยา ฯลฯ หรือบุคคลอ่ืน ๆ มีความรู้ความสามารถในสาขาของตนและ
สามารถน ามาใช้ในการบริการได้อย่างเต็มที่ ในภาพรวมของงานการให้บริการด้านการควบคุมโรคระบาด
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานการให้บริการด้านการรับสมัครเด็กปฐมวัยเข้ารับการศึกษา ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดของ
งานบริการ คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน พบว่า มีเอกสาร/แผ่น
พับ/ป้ายประกาศ/บอร์ดแจ้งข้อมูลชัดเจน สอดคล้องกับ รัตนะ อินจ๋อย (2551: 16) ให้ค าจ ากัดความว่า 
คุณภาพการให้บริการ หมายถึง  ความส าคัญระหว่างความคาดหวังต่อบริการของผู้รับบริการต่อการรับรู้ที่
ได้รับ ซึ่งอาจเป็นการได้รับบริการตามที่คาดหวังหรือสูงกว่าที่คาดหวังก็ได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ  
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการท าวิจัยโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเพ่ือท าให้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของ

ประชาชนและท าให้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ของประชาชน แล้วจึงด าเนินการจัดท าโครงการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน 

2. ควรท าการส ารวจความคิดเห็นและความต้องการของผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องในงานบริการ
อ่ืนๆ รวมถึงการจัดโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่เป็นงานบริการที่ท าให้เจ้าหน้าที่ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือเข้าถึง
ประชาชนท าให้ประชาชนได้มีความใกล้ชิด และได้รับบริการอย่างทั่วถึงต่อไป 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

ชุดที่ 1 แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน 
     อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

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

 
รายการประเมินความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
๑. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ  ไม่ยุ่งยาก           
ไม่ซับซ้อน  ชัดเจนดี 

     

๒. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความ
สะดวก รวดเร็ว 

     

๓. มีผั งล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการอย่างชัดเจน 

     

4. การให้บริการมีความครบถ้วนถูกต้อง      
5. ขั้นตอนการให้บริการมีความยืดหยุ่น
สามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ 

     

ด้านช่องทางการให้บริการ 
๑. มีช่องทางการให้บริการที่ชัดเจน      
2. มีช่องทางการให้บริการที่เหมาะสม      

 
รายการประเมินความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก มาก ปาน น้อย น้อย



 

ที่สุด กลาง ที่สุด 
3. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย      
4. ความเพียงพอต่อช่องทางการให้บริการ      
5. ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว      
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
๑. เจ้าหน้าทีใ่ห้บริการด้วยความสุภาพ      
๒. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว  
และเอาใจใส่ 

     

๓. สามารถแก้ไขปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่าง
เหมาะสม 

     

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการ
ให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย 
แนะน า ฯลฯ 

     

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเสมอภาค          
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  

     

สิ่งอ านวยความสะดวก 
๑. สถานที่ให้บริการมีความเหมาะสม      
2. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย        
และสวยงาม 

     

3. มีการจัดผังการให้บริการได้อย่างชัดเจน 
และเหมาะสม 

     

4. มีเอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/บอร์ดแจ้ง
ข้อมูลชัดเจน 

     

5. ความเพียงพอของสถานที่จอดรถ และ
ห้องน้ า  

     

 
ส่วนที่  ๓  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ..........................................
......................................................................................... ..............................................................................
............................................................................................................................. .......................... 

 
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

 
 
 
 
 



 

ชุดที่ 2 แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน 
อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

งานด้านรายได้หรือภาษี การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 

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

 
รายการประเมินความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
๑. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ  ไม่ยุ่งยาก           
ไม่ซับซ้อน  ชัดเจนดี 

     

๒. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความ
สะดวก รวดเร็ว 

     

๓. มีผั งล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการอย่างชัดเจน 

     

4. การให้บริการมีความครบถ้วนถูกต้อง      
5. ขั้นตอนการให้บริการมีความยืดหยุ่น
สามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ 

     

ด้านช่องทางการให้บริการ 
๑. มีช่องทางการให้บริการที่ชัดเจน      
2. มีช่องทางการให้บริการที่เหมาะสม      

 
รายการประเมินความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 



 

3. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย      
4. ความเพียงพอต่อช่องทางการให้บริการ      
5. ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว      
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
๑. เจ้าหน้าทีใ่ห้บริการด้วยความสุภาพ      
๒. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว  
และเอาใจใส่ 

     

๓. สามารถแก้ไขปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่าง
เหมาะสม 

     

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการ
ให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย 
แนะน า ฯลฯ 

     

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเสมอภาค          
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  

     

สิ่งอ านวยความสะดวก 
๑. สถานที่ให้บริการมีความเหมาะสม      
2. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย        
และสวยงาม 

     

3. มีการจัดผังการให้บริการได้อย่างชัดเจน 
และเหมาะสม 

     

4. มีเอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/บอร์ดแจ้ง
ข้อมูลชัดเจน 

     

5. ความเพียงพอของสถานที่จอดรถ และ
ห้องน้ า  

     

 
ส่วนที่  ๓  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ..........................................
......................................................................................... ..............................................................................
............................................................................................................................. .......................... 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ชุดที่ 3 แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน 
อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โครงการส่งเสริมสุขภาพ  และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป (สุขกาย สุขใจ ห่วงใยในสุขภาพ)   

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

 
รายการประเมินความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
๑. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ  ไม่ยุ่งยาก           
ไม่ซับซ้อน  ชัดเจนดี 

     

๒. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความ
สะดวก รวดเร็ว 

     

๓. มีผั งล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการอย่างชัดเจน 

     

4. การให้บริการมีความครบถ้วนถูกต้อง      
5. ขั้นตอนการให้บริการมีความยืดหยุ่น
สามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ 

     

ด้านช่องทางการให้บริการ 
๑. มีช่องทางการให้บริการที่ชัดเจน      
2. มีช่องทางการให้บริการที่เหมาะสม      

 
รายการประเมินความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก มาก ปาน น้อย น้อย



 

ที่สุด กลาง ที่สุด 
3. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย      
4. ความเพียงพอต่อช่องทางการให้บริการ      
5. ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว      
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
๑. เจ้าหน้าทีใ่ห้บริการด้วยความสุภาพ      
๒. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว  
และเอาใจใส่ 

     

๓. สามารถแก้ไขปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่าง
เหมาะสม 

     

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการ
ให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย 
แนะน า ฯลฯ 

     

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเสมอภาค          
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  

     

สิ่งอ านวยความสะดวก 
๑. สถานที่ให้บริการมีความเหมาะสม      
2. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย        
และสวยงาม 

     

3. มีการจัดผังการให้บริการได้อย่างชัดเจน 
และเหมาะสม 

     

4. มีเอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/บอร์ดแจ้ง
ข้อมูลชัดเจน 

     

5. ความเพียงพอของสถานที่จอดรถ และ
ห้องน้ า  

     

 
ส่วนที่  ๓  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ..........................................
......................................................................................... ..............................................................................
............................................................................................................................. .......................... 

 
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

 
 
 
 
 



 

 ชุดที่ 4 แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน 
อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

งานด้านสาธารณสุข โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
 
โปรดใส่เครื่องหมาย   ลงใน    หน้าค าตอบที่ท่านเลือก  และ/หรือ  กรอกข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง 
 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.  เพศ     ชาย     หญิง 
๒.  อายุ     ต่ ากว่า  ๒๐  ป ี    ๒๐-๒๙ ปี 
     ๓๐-๓๙  ป ี     ๔๐-๔๙  ป ี
     ๕๐  ปีขึ้นไป 
๓.  ระดับการศึกษา   ประถมศึกษา    มัธยมศึกษาตอนต้น 
     มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช   อนุปริญญา/ปวส. 
     ปริญญาตรี     สูงกว่าปริญญาตรี 
๔.  อาชีพ    รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบ านาญ   รับจ้าง 
     ธุรกิจส่วนตัว      เกษตรกร 
     อ่ืนๆ   
 
ส่วนที่  ๒  ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

 
รายการประเมินความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
๑. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ  ไม่ยุ่งยาก           
ไม่ซับซ้อน  ชัดเจนดี 

     

๒. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความ
สะดวก รวดเร็ว 

     

๓. มีผั งล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการอย่างชัดเจน 

     

4. การให้บริการมีความครบถ้วนถูกต้อง      
5. ขั้นตอนการให้บริการมีความยืดหยุ่น
สามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ 

     

ด้านช่องทางการให้บริการ 
๑. มีช่องทางการให้บริการที่ชัดเจน      
2. มีช่องทางการให้บริการที่เหมาะสม      

 
รายการประเมินความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก มาก ปาน น้อย น้อย



 

ที่สุด กลาง ที่สุด 
3. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย      
4. ความเพียงพอต่อช่องทางการให้บริการ      
5. ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว      
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
๑. เจ้าหน้าทีใ่ห้บริการด้วยความสุภาพ      
๒. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว  
และเอาใจใส่ 

     

๓. สามารถแก้ไขปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่าง
เหมาะสม 

     

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการ
ให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย 
แนะน า ฯลฯ 

     

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเสมอภาค          
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  

     

สิ่งอ านวยความสะดวก 
๑. สถานที่ให้บริการมีความเหมาะสม      
2. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย        
และสวยงาม 

     

3. มีการจัดผังการให้บริการได้อย่างชัดเจน 
และเหมาะสม 

     

4. มีเอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/บอร์ดแจ้ง
ข้อมูลชัดเจน 

     

5. ความเพียงพอของสถานที่จอดรถ และ
ห้องน้ า  

     

 
ส่วนที่  ๓  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ..........................................
......................................................................................... ..............................................................................
............................................................................................................................. .......................... 

 
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

 
 
 
 



 

รายชื่อผู้ท าวิจัย 
 
 

1. อาจารย์พรรณทิมา  วรรณสุทธิ์  
2. ดร.รณันธร  พลชาติ 

 
 

 
 
 


