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การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงาน                
ตามแผนการด าเนินงานการประเมินผลของ “โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องาน
บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”  

ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไดด้ าเนินการส ารวจความพึงพอใจในการด าเนิน
โครงการงานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 จ านวน 4 โครงการ/งานบริการ ดังนี้                   

1) งานบริการของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม สังกัดส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 

              - ด้านอาคาร สถานที่ 
              - ด้านนาฎศิลป์ วงดุริยางค์ ดนตรีพื้นบ้านล้านนา 
              - วิทยากรด้านการศึกษา 
              - ชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณี 
2) โครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณหนองน้ าสาธารณะร้องขี้ทูต ในเขตพ้ืนที่                 

หมู่ที่ 5 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
3) โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้านเมือง

กลาง (จุดบ่อขยะ) หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านหลวง เชื่อมบ้านข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
4) การให้บริการด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พัก                 

ในโรงแรม               
 

 ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
และผู้เกี่ยวข้องที่ได้สนับสนุนข้อมูลและอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานโครงการฯ เป็นอย่างดี 
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

   
 ส านักบริการวิชาการ 

                มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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โครงการ โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

คณะผู้ประเมิน    รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ กิจธรรมเกษร นางอรกานต์ ไชยยา  
 ดร.กฤษฎิ์ กาญจนกิตต ิ นางสาวสิริรัตน์ ชนะญาติ นางสาวอุษา ยาสิทธ์  และคณะ 
    

หน่วยงานที่สนับสนุน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   
 

ระยะเวลา  มิถุนายน – กันยายน พ.ศ.2563   
 

บทคัดย่อ 
 

ผลการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการทั้ง 4 โครงการ/งานบริการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งวัดประสิทธิภาพของการบริการจากผลการประเมินโดยภาพรวมของงานบริการทั้ง 4 งานบริการ/
โครงการ พบว่าประชาชนผู้รับบริการ มีความพึงพอใจโดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย =4.65)  
คิดเป็นร้อยละ 93.00 ซ่ึงเท่ากับ 9 คะแนน เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า  

ความพึงพอใจทั้ง 4 โครงการ/งานบริการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ของผู้รับบริการต่อ
การให้บริการด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ            
สิ่งอ านวยความสะดวก คุณภาพของการบริการ ความคุ้มค่าของภารกิจ และผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ มีความ
พึงพอใจค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุดเช่นกัน โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาที่ดีขึ้นในแต่ละโครงการ/
งานบริการดังต่อไปนี้  

งานบริการของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม สังกัดส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  โรงเรียนควรมีระบบการบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียน มีการสร้างระบบ             
คัดแยกขยะที่ดี เพ่ือสร้างความตระหนัก และจิตส านึกที่ดีให้กับนักเรียน ทั้งนี้อาจมีการบูรณาการ                   
ความร่วมมือระหว่างโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในพ้ืนที่  ควรมีการปรับปรุงห้องน้ าให้มี
สภาพการใช้งานได้ทุกห้อง จัดตั้งงบประมาณก่อสร้างห้องน้ าเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับกับจ านวนนักเรียน  ผู้มาใช้
บริการจากภายนอกที่เพ่ิมขึ้น และควรมีการดูแลรักษาความสะอาดอยู่เสมอ นอกจากนี้ควรมีการปรับปรุง
อาคารสถานที่ ให้พร้อมบริการ มีสิ่ งอ านวยความสะดวกภายในห้องเรียนที่พร้อมใช้งาน เพ่ือสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ดีในการเรียน ควรมีการจัดท าทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียนเพ่ืออ านวยความสะดวกให้
นักเรียน ผู้รับบริการ คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน เห็นควรให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่ได้รับสัญชาติไทย เพราะนักเรียน                    
ได้รับโอกาสในการศึกษาในโรงเรียนแม่อายวิทยาคม เมื่อจบการศึกษาแล้วไม่สามารถไปศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาได้ เนื่องจากไม่มีเลขบัตรประจ าตัวประชาชนเหมือนคนไทยทั่วไป 

 โครงการก าจัดผักตบชวาและวัช พืช บริ เวณ หนองน้ าสาธารณะร้องขี้ ทู ต  ใน เขต พ้ืนที่                
หมู่ที่ 5 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ควรมีการด าเนินการก าจัดผักตบชวา อย่างน้อย             
ปีละ 1 ครั้ง เพ่ือแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในบริเวณหนองน้ าสาธารณะร้องขี้ทูตอย่างต่อเนื่อง ควรมี
การจัดตั้งหรือการสนับสนุนงบประมาณในการด า เนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบหนองน้ า
สาธารณะร้องขี้ทูตให้มีความสวยงาม เพ่ือเป็นสวนสาธารณะส าหรับเป็นที่ออกก าลังกายและพักผ่อนหย่อน
ใจส าหรับประชาชนในพ้ืนที ่และควรมีการขุดลอกหนองน้ า และพัฒนาแหล่งน้ าให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์    
ไดม้ากขึ้น 



ค 
 

 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้านเมืองกลาง (จุดบ่อขยะ)                
หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านหลวง เชื่อมบ้านข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ การซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over Lay              
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้านเมืองกลาง  (จุดบ่อขยะ) หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านหลวง เชื่อมบ้านข่วงเปา อ าเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่เป็นโครงการที่ดีมาก แต่เห็นควรให้มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพ้ืนที่ให้มีการด าเนินการทั้งสายทาง เพ่ือยกระดับการให้บริการ  ด้านการคมนาคม และลดโอกาสการเกิด
อุบัติเหตุ ควรมีการเพ่ิมไฟฟ้าสาธารณะให้กับชุมชน เพ่ือความปลอดภัยในการขับขี่และสัญจรในช่วงเวลากลางคืน                
ควรประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่เพ่ือปรับภูมิทัศน์ระหว่าง 2 ข้างทางถนนให้โล่ง ไม่เปลี่ยว               
สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวในพ้ืนที่ จากการส ารวจ พบว่า สาเหตุส าคัญท าให้ถนนช ารุด 
ได้แก่ การกัดเซาะของน้ า สามารถป้องกันได้โดยการบริหารจัดการการไหลของน้ าอย่างเป็นระบบ ลดทางน้ าผ่าน                 
บนผิวถนน  และควรมีการเพ่ิมเครื่องหมายจราจรบริเวณข้างทาง เส้นสัญลักษณ์จราจรบนพ้ืนถนนที่ชัดเจน 

 การให้บริการด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจั งหวัดจากผู้พักในโรงแรม  
ผู้รับบริการมีความเห็นว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนมีความตั้งใจให้บริการอย่างดี ควรเพ่ิมพูนความรู้ให้เจ้าหน้าที่               
รุ่นใหม่ๆ ในเรื่องข้อกฎหมาย เพ่ือสามารถตอบข้อซักถามได้อย่างแม่นย า  เนื่องจากเกิดภาวะวิกฤตโรค
ระบาดโควิด 2019 ควรพิจารณางดเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักใน
โรงแรมตลอดปี เพราะจ านวนผู้เข้าพักมีจ านวนน้อยจนท าให้บางโรงแรมต้องปิดการบริการชั่วคราว ไม่คุ้มค่า
กับการด าเนินการ ควรพัฒนาระบบการยื่นแบบออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตให้มีความเสถียรมากขึ้น 
เพ่ือให้ง่ายต่อการใช้งาน สามารถแก้ไขข้อมูลได้เองเมื่อกรอกข้อมูลผิดพลาด หรือมีการพัฒนาระบบ สามารถ
สแกนจ่ายผ่านคิวอาร์โค้ดได้ และควรมีระบบแจ้งเตือนการก าหนดจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  
อีเมล  ไลน์ ข้อความเนื่องจากการแจ้งผ่านทางหนังสือบางครั้งได้รับช้า ท าให้เสียค่าปรับเพราะเกินก าหนด
ระยะเวลา การจ่าย              

ข้อเสนอแนะต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานการด าเนินงาน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้  

1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี มีความก้าวหน้ามาเป็น
ล าดับ ทั้งนี้ควรมีการติดตามและประเมินผลงานทุกด้านอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพ่ือให้ทราบถึง
ความก้าวหน้า และผลการด าเนินงานของหน่วยงานในด้านต่างๆ รวมถึงผลกระทบความเสี่ยง ปัญหา 
อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือที่จะได้เป็นแนวทางในการวางแผน พัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือให้การ
บริการที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

2) การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ควรมีกิจกรรมหรือโครงการ            
ที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูล ร่วมวางแผนและให้ข้อเสนอแนะได้อย่างต่อเนื่อง                    
โดยยึดประโยชน์ของประชาชนผู้รับบริการเป็นหลัก  

3) ควรมี การบู รณ าการสร้ างความร่วมมื อกั บหน่ วยงาน  องค์ กร ชุ มชน ใน พ้ืนที่                               
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ห น้ า  1- 1  

 

บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1  หลักกำรและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุด  
ในหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีเขตพ้ืนที่ครอบคลุมจังหวัดเชียงใหม่ทั้งจังหวัด อ านาจหน้าที่หลัก
ขอ งอ งค์ ก า รบ ริ ห า รส่ ว น จั งห วั ด เชี ย ง ให ม่  คื อ  ก า ร ให้ บ ริ ก ารส าธ า รณ ะป ระ โย ช น์ ต่ า งๆ  
เพ่ือตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ การพัฒนาเมือง ระบบ
สาธารณูปโภค  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม การจัดการศึกษา เป็นต้น  ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไข
เพ่ิมเติม และพระราชก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   จากความคาดหวังของการปฏิรูป "ระบบราชการ" และ "ข้าราชการ" ได้แก่ (1) ให้หน่วยงานท างาน
ได้ผลส าเร็จสู ง  (2 ) เปลี่ ยนแปลงวิธีการท างานของระบบและคน  (3 ) มุ่ งให้ ประชาชนศรัทธา 
ต่อระบบราชการ (4) มุ่งบริการประชาชน (5) ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ (6) ส่วนราชการช่วย
สนับสนุนภาคประชาชนและธุรกิจเอกชนให้เข้มแข็ง เป็นพ้ืนฐานรากหญ้าของการพัฒนาประเทศ  ดังนั้น             
การปรับปรุงระบบบริห ารราชการไทยให้ ตอบสนองความต้องการ ของสั งคมและประชาชน 
ผู้รับบริการจึงด าเนินตามแนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการภาครัฐที่เน้นผลสัมฤทธิ์  ซึ่งต้องอาศัย             
การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนเป็นเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ   
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริการประชาชนเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพองค์การบริหาร               
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงเห็นควรให้จัดท าโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
รวมทั้งเพ่ือจักได้น าผลการประเมินที่ได้มาวิเคราะห์สถานการณ์การให้บริการในสภาพปัจจุบัน ตลอดจนน า
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติราชการต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1  เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยวัดจากระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งส ารวจใน 4 ประเด็น ได้แก ่

 1.2.1.1  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน) 
       1) ความพึงพอใจต่อกระบวนการ และขั้นตอนการให้บริการ 
       2) ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 
       3) ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
       4) ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 
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 1.2.1.2 คุณภาพของบริการ 
 1.2.1.3 ความคุ้มค่าของภารกิจ 
 1.2.1.4 ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
1.2.2  เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริการประชาชน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่              

ที่เก่ียวข้องต่อการบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
1.2.3  เพื่อน าผลการประเมินมาเป็นแนวทางปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 

1.3  ขอบเขตกำรศึกษำ 
1.3.1 ขอบเขตเนื้อหำ 

ศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ คุณภาพของงานบริการ ความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ ตลอดจนปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริการประชาชนต่อโครงการ/งานบริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 4 โครงการ                        
/งานบริการ ดังนี้ 

1) งานบริการของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม สังกัดส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 

              - ด้านอาคาร สถานที่ 
              - ด้านนาฎศิลป์ วงดุริยางค์ ดนตรีพื้นบ้านล้านนา 
              - วิทยากรด้านการศึกษา 
              - ชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณี 
2) โครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณหนองน้ าสาธารณะร้องขี้ทูต ในเขตพ้ืนที่                

หมู่ที่ 5 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
3) โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้านเมืองกลาง 

(จุดบ่อขยะ) หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านหลวง เชื่อมบ้านข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
4) การให้บริการด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พัก             

ในโรงแรม               
 

1.3.2 ขอบเขตประชำกร 
 ประชากรในการศึกษา  คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ/งานบริการสาธารณะ ขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 4 โครงการ/งานบริการ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างของแต่ละโครงการ/งานบริการ 
ไม่ต่ ากว่า 300 ราย  ดังนี้  

1) งานบริการของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม สังกัดส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

กลุ่มผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น นายกฯ และปลัดฯ ของเทศบาลฯ หรือองค์การ
บ ริ ห ารส่ วน ต าบ ล ใน เขตอ า เภ อ แม่ อ ายและอ า เภ อ ใกล้ เคี ย ง  ซึ่ งข อความอนุ เค ราะห์ ห รื อ                        
ขอความร่วมมือจากโรงเรียนแม่อายวิทยาคม กลุ่มผู้น าชุมชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงกลุ่มประชาชน
ทั่วไป กลุ่มผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนแม่อายวิทยาคม และกลุ่มผู้ใช้บริการด้านอาคาร สถานที่ หรือด้าน
นาฎศิลป์ วงดุริยางค์ ดนตรีพื้นบ้านล้านนาของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม 
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2) โครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณหนองน้ าสาธารณะร้องขี้ทูต ในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 5 
ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

   กลุ่มผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น นายกฯ และปลัดฯ ของเทศบาลเมืองแม่โจ้                 
ซึ่งขอความอนุเคราะห์หรือขอความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มผู้น าชุมชน เช่น 
ก านัน ผู้ ใหญ่ บ้ าน รวมถึงกลุ่มประชาชนทั่ วไปที่ อยู่ อาศัยบริ เวณ พ้ืนที่หมู่ที่  5 ต าบลหนองหาร                                         
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

3) โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้านเมืองกลาง 
(จุดบ่อขยะ) หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านหลวง เชื่อมบ้านข่วงเปา อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม ่  

   กลุ่มผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น นายกฯ และปลัดฯ ของเทศบาลต าบลบ้านหลวง 
อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งขอความอนุเคราะห์หรือขอความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ กลุ่มผู้น าชุมชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ใช้ถนนในพ้ืนที่ดังกล่าว 

4) การให้ บริการด้ านการจัด เก็บค่ าธรรมเนี ยมบ ารุ งองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดจาก                           
ผู้พักในโรงแรม 

    กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มประชาชนทั่วไป 
 

1.3.3 ขอบเขตเวลำ 
  ด าเนินการศึกษาเป็นระยะเวลา 90 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  

 
1.4 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อโครงการ/งานบริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 1.4.2 ระดับคุณภาพของงานบริการสาธารณะ ความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
 1.4.3 แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของการให้บริการประชาชนต่อโครงการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
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ประสิทธิภาพ 
 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

1) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
2) ช่องทางการให้บริการ 
3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

     4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
  

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ของการให้บริการประชาชน 

น าผลการประเมินมาเป็น
แนวทางปฏิบัติงานขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 

             1. คุณภาพของบริการ 
 2. ความคุ้มค่าของภารกิจ 
         3. ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
 

1.5 กรอบแนวคิด 
การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิด ได้ดังนี้  
 
 
 
 
 
  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

ประสิทธิผล 
 

การด าเนินโครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

บริบทขององค์กำรบริหำรส่วน 
จังหวัดเชียงใหม่  

 

4  โครงกำร/งำนบริกำร   
1) งานบริการของโรงเรียนแม่ อาย

วิทยาคม สังกัดส านักการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ดังนี้ 

- ด้านอาคาร สถานที ่
- ด้านนาฎศิลป์ วงดุริยางค์  ดนตรี

พื้นบ้านล้านนา 
- วิทยากรด้านการศึกษา 
- ชุ ม ชน สั ม พั น ธ์ แ ล ะกิ จ ก รรม                 

ด้านวัฒนธรรมประเพณี 
2) โครงการก าจั ดผั กตบชวาและ 

วัชพืช บริเวณหนองน้ าสาธารณะร้องขี้ทูต 
ในเขตพื้ นที่ หมู่ ที่  5 ต าบลหนองหาร  
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

3) โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแบบ 
Over Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง    
บ้านเมืองกลาง (จุดบ่อขยะ) หมู่ที่  11               
ต าบลบ้ านหลวง เช่ื อมบ้ านข่ วงเปา                   
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

4) การให้ บริการด้ านการจั ดเก็บ
ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วน
จังหวัดจากผู้พักในโรงแรม               
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 
 

การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
คณะผู้ประเมินได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความพึงพอใจ                           
ของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศึกษา
ดังต่อไปนี้ 
 2.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 2.2 แนวคิดการประเมิน 
  2.3 แนวคิดความพึงพอใจ 
 2.4 แนวคิดการบริการประชาชน และคุณภาพการให้บริการ 
 2.5  แนวคิดเก่ียวกับการบริการประชาชน 
 2.6  แนวคิดเก่ียวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
      1) วิสัยทัศน์ (Vision) 
 มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเชียงใหม่ ด้วยการให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ 
 

2) พันธกิจ (Mission) 
          1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมถึงการคมนาคมขนส่ง 
 2) ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นด้านการค้า อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและสร้างความเข้มแข็ง

ภาคเกษตรกรรม หัตถกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 3) อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4) ส่งเสริมฟ้ืนฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5) พัฒนาศักยภาพการศึกษา สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาชน เยาวชน ผู้สูงอายุ

ผู้ด้อยโอกาส 
 6) ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลัก

ธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 7) ส่งเสริมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แก่ประชาชน 
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3) ที่ตั้งและอาณาเขต 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขท่ี 888 ถนนโชตนา ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง
เชียงใหม่  จั งหวัด เชียงใหม่  ก่อตั้ งตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่ วนจั งหวัด  พ.ศ.2540  
ซึ่งได้ก าหนดให้มีหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัด”  
มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีพ้ืนที่รับผิดชอบทั่วทั้งจังหวัด 
 จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย เส้นรุ้งที่ 16 องศาเหนือ และเส้นแวง                  
ที่  99 องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 1,027 ฟุต (310 เมตร) ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร 696 กิโลเมตร โดยมีส่วนกว้างที่สุดจากทิศตะวันออกถึงตะวันตก กว้างประมาณ 138 
กิโลเมตรและส่วนที่ยาวที่สุด คือ จากทิศเหนือถึงทิศใต้ ยาวประมาณ 320 กิโลเมตร (ยาวมากที่สุดของ
ประเทศ)  
 พ้ืนที่มีประมาณ 20,107.057 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,566,910 ไร่ ซึ่งมีขนาดใหญ่
เป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ และเป็นอันดับ 2 ของประเทศ จ าแนกเป็นพ้ืนที่ป่าไมร้้อยละ 69.92 (8,787,656 
ไร่) พ้ืนที่ทางการเกษตรร้อยละ 12.82 (1,835,425 ไร่) พ้ืนที่อยู่อาศัยและอ่ืนๆร้อยละ 17.26  (2,167,971 
ไร่) เป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาในระดับสูง มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจและการลงทุน ตลอดจนมี
การพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะแตกต่างจากจังหวัดอ่ืน ๆ ทั้งด้านประเพณแีละวัฒนธรรมอันดีงาม  
 

4) อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ  ติดรัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (The Republic of the 

Union of Myanmar)  
ทิศใต ้ ติดอ าเภอสามเงา อ าเภอแม่ระมาด อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 
ทิศตะวันออก ติดอ าเภอแม่ฟ้าหลวง อ าเภอเมืองเชียงราย อ าเภอแม่สรวย อ าเภอเวียง

ป่าเป้า จังหวัดเชียงราย อ าเภอเมืองปาน อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัด
ล าปาง อ าเภอบ้านธิ อ าเภอเมืองล าพูน อ าเภอป่าซาง อ าเภอเวียงหนอง
ล่อง อ าเภอบ้านโฮ่ง อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ทิศตะวันตก ติดอ าเภอปาย อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อ าเภอขุนยวม อ าเภอแม่ลาน้อย 
อ าเภอแม่สะเรียง อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

  
5) ลักษณะภูมิประเทศ 

  โดยทั่วไปมีสภาพพ้ืนที่เป็นภูเขาและป่าละเมาะ มีที่ราบอยู่ตอนกลางตามสองฟากฝั่ง                  
แม่น้ าปิง มีภูเขาสูงที่สุดในประเทศไทย คือ "ดอยอินทนนท์" มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 
2,565 เมตร นอกจากนี้ยังมีดอยอ่ืน ๆ ที่มีความสูงรองลงมาอีกหลายแห่ง เช่น ดอยผ้าห่มปก (ความสูงจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง 2,285 เมตร) ดอยหลวงเชียงดาว (ความสูงจากระดับน้ าทะเล ปานกลาง  2,170 
เมตร) ดอยสุเทพ (ความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 1,601 เมตร) สภาพพ้ืนที่แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ 
คือ พ้ืนที่ภูเขา ส่วนใหญ่อยู่ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกของจังหวัด คิดเป็น  พ้ืนที่ประมาณร้อยละ 80             
ของพ้ืนที่จังหวัด เป็นพ้ืนที่ป่าต้นน้ าล าธารไม่เหมาะต่อการเพาะปลูกพ้ืนที่ราบลุ่มน้ า  และที่ราบเชิงเขา 
กระจายอยู่ทั่วไประหว่างหุบเขาทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้ ได้แก่ ที่ราบลุ่มน้ าปิง ลุ่มน้ าฝางและลุ่มน้ าแม่งัด     
เป็นพื้นที่ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการเกษตร 
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 6) ลักษณะภูมิอากาศ 
                   จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิ             
เฉลี่ยทั้งปี 25.4 องศาเซลเซียส โดยมีค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 20.1 
องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 1,100 - 1,200 มิลลิเมตร สภาพภูมิอากาศจังหวัดเชียงใหม่อยู่ภายใต้ 
อิทธิพลมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งภูมิอากาศ 
ออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่ 
                   ฤดูฝน         เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 
                   ฤดูหนาว      เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  
                   ฤดูร้อน        เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 
 
       7) ด้านเศรษฐกิจ 
                 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยวระดับโลก  
เป็นที่ตั้งของหน่วยงานระดับภาคทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย              
ส านักงานภาคเหนือ และศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ เป็นต้น 
 
       8) งานประเพณี เทศกาล 
                -  งานร่มบ่อสร้าง จัดขึ้นประมาณเดือนมกราคมบริเวณศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้างอ าเภอ            
สันก าแพง มีการแสดงทางวัฒนธรรม ขบวนแห่ ประเพณีพ้ืนบ้าน การประกวดและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์             
ต่าง ๆ 
                - งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ มีการจัดขบวนแห่รถบุปผาชาติ  
และการประกวดพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ 
                - ประเพณีสงกรานต์ (ด าหัว) จัดขึ้นทุกปี ในระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน มีขบวนแห่                        
พระพุทธสิหิงค์และขบวนแห่นางสงกรานต์ การขนทราย รดน้ าขอพรผู้ใหญ่ และการเล่นสาดน้ า 
                - ประเพณีเข้าอินทขิล ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน เป็นการประกอบพิธีบูชา                       
เสาอินทขิล ซึ่งเป็นเสาหลักเมือง โดยการน าดอกไม้ ธูปเทียน มากราบไหว้ 
               - ประเพณีเดือนยี่เป็ง (ลอยกระทง) จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน มีการจัดขบวนแห่รถและ                
การประกวดต่าง ๆ 
 
       9) การท่องเที่ยว 
                 จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทั้งในระดับประเทศและระดับ  
นานาชาติ เนื่องจากมีภูมิทัศน์ที่งดงาม ศิลปกรรม วรรณคดี วิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณี  มีเอกลักษณ์
เฉพาะของชาวล้านนา มีรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีร้านอาหาร โรงแรม บูติค รีสอร์ท  และ          
โฮมสเตย์ที่มีชื่อเสียงจ านวนมาก จึงเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  จนท าให้
เชียงใหม่กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวส าคัญระดับโลก 
                 สถานที่ท่องเที่ยวในตัวเมืองเชียงใหม่ท่ีเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เช่น 
                 - สวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 
                 - อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย 
                 - สวนสัตว์ชียงใหม่ 
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                 - ถนนคนเดินเชียงใหม่และถนนคนเดินท่าแพ 
                 - วัดพระธาตุดอยสุเทพ 
 
       10) การคมนาคม 
                  จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองหลักของภาคเหนือ เป็นศูนย์กลางการพาณิชย์ อุตสาหกรรมและ  
การคมนาคม จึงมีเส้นทางคมนาคมหลักทั้งทางรถยนต์ รถไฟและทางอากาศ มีทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวง
จังหวัด และเส้นทางมาตรฐานหลายสาย ท าให้การเดินทางติดต่อภายในจังหวัดหรือการเดินทางสู่จังหวัด
ใกล้เคียงและกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความสะดวก 
 

11) อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
11.1) อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ตาม 

พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2552 
    1. มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการภายในเขต อบจ. ดังต่อไปนี้ (มาตรา 45) 

(1) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 
(2) จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด

ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  
(3) สนับสนุนสภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น   
(4) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบลและราชการส่วน   

ท้องถิ่นอ่ืน 
(5) แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
(6) อ านาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด             

พ.ศ.2498 เฉพาะภายในเขตสภาต าบล 
(7) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(8) จัดท ากิจการใด ๆ อันเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขตองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันด าเนินการหรือให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า ทั้งนี้ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

(9) จัดท ากิจการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้เป็น
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด บรรดาอ านาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลาง หรือ
ราชการส่วนภูมิภาคอาจมอบอ านาจให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ ทั้งนี้  ตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง   

1.2 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน              
ในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้ าง การตรวจสอบ
การประเมินผลการประเมินงาน และเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับว่า
ด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด (มาตรา 45/1) 

1.3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจจัดท ากิจการใดๆ อันเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืนที่อยู่นอกเขตจังหวัดได้ เมื่อได้รับความยินยอมจากราชการ



การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 

ห น้ า  2 - 5  

 

ส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
ก าหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 46) 

1.4 กิจการใดเป็นกิจการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพึงจัดท าตามอ านาจหน้าที่ ถ้าองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดไม่จัดท า รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจมีค าสั่งให้ราชการส่วนกลาง
หรือราชการส่วนภูมิภาคจัดท ากิจการนั้นได้ 

ในกรณีที่ราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคจัดท ากิจการตามวรรคหนึ่ง ให้คิด
ค่าใช้จ่ายและค่าภาระต่างๆ ตามความเป็นจริงได้ตามอัตราและระยะเวลาที่เหมาะสม (มาตรา 47) 

1.5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน โดยเรียกค่าบริการได้ โดยตราเป็นข้อบัญญัติ (มาตรา 48)  

1.6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจให้บริการแก่เอกชน กระท ากิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการหรือค่าตอบแทนที่เกี่ ยวข้องแทน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ                  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเสียก่อน 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้กระท ากิจการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

สิทธิในการกระท ากิจการตามวรรคหนึ่ง เป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไปไม่ได้ (มาตรา 49)  
1.7 การด าเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีลักษณะเป็นพาณิชย์อาจท าได้ 

โดยการตามเป็นข้อบัญญัติ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด (มาตรา 40) 
11.2) อ ำนำจหน้ำที่ตำม พรบ.ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจ ให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามมาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมี
อ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 

(1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  

(2) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  
(3) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
(4) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
(5) การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(6) การจัดการศึกษา  
(7) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
(8) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  
(9) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
(10) การจัดตั้งและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม  
(11) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม  
(12) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ  
(13) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ า   
(14) การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
(15) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการท ากิจการไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือร่วมกับ

บุคคลอื่นหรือจากสหการ  
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(16) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
(17) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง  
(18) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  
(19) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  
(20) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ  
(21) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร  
(22) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(23) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด  
(24) จัดท ากิจการใดอันเป็นอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขตและ

กิจการนั้นเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันด าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดจัดท า ทั้งนี้ ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด  

(25) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนา
ท้องถิ่น  

(26) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน  

(27) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  
(28) จัดท ากิจการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้เป็น

อ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(29) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ

ก าหนด 
 11.3) อ ำนำจหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำรก ำหนดอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะ
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
 3.1 ลักษณะของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการให้บริการสาธารณะในเขต
จังหวัด 
    (1) ด าเนินงานในโครงการที่มีขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ในเขตจังหวัด 
                     (2) เป็นการด าเนินงานที่ปรากฏถึงกิจกรรมที่เป็นภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดที่มุ่งต่อประโยชน์ของท้องถิ่นหรือประชาชนเป็นส่วนรวม และไม่เข้าไปด าเนินงานที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัดสามารถด าเนินการได้เอง 
                     (3) เข้าไปด าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการในลักษณะที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องหรือ
มีผู้ที่ได้รับประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 1 แห่งขึ้นไป 

3.2 ในการด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามข้อ 1 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดควรจะด าเนินการเพื่อให้เป็นไปในลักษณะดังนี้ คือ 

 (1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประสานการจัดท าแผนจังหวัด โดยการ
สร้างและพัฒนาระบบการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัด เพ่ือน าไปสู่การใช้จ่ายงบประมาณใน
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสมดุลและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 
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(2) การก่อสร้างและบ ารุงรักษาโครงการที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่หรือมีการ
เกี่ยวเนื่องกันหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในลักษณะที่เป็นเครือข่ายหลักในการเชื่อมโยงกับ
แผนงานโครงการที่ด าเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด 

(3) การจัดการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ
ประชาชนในระดับจังหวัด และไม่เป็นการซ้ าซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือขยายศักยภาพและมุ่งต่อผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข การสังคม
สงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด 

 (4) การส่งเสริมจารีต ประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การส่งเสริมการลงทุน และ                  
พาณิชยกรรมของจังหวัด 

 (5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
ท าหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลรวม การดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวมให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด 

 (6) ให้บริการด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกล บุคลากร แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนในเขตจังหวัด 

 (7) ด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมถ่ายโอนที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ที่ต้องท า 

3.3 การสนับสนุนงบประมาณให้แก่ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จะกระท าได้แต่เฉพาะกรณีที่
อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะต้องด าเนินการเอง แต่ไม่สามารถด าเนินการเองได้ 
เนื่องจากเป็นงานปฏิบัติซึ่งจะต้องใช้เทคนิควิชาการสูง และหน่วยงานของรัฐนั้นมีความสามารถที่จะ
ด าเนินการได้ดีกว่า และผลของการให้การสนับสนุนนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

    การสนับสนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด จะกระท าได้ในกรณีที่เร่งด่วน
และจ าเป็นหากไม่ด าเนินการจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประชาชน 

    การให้การสนับสนุนแก่ประชาคม องค์กรประชาชน ควรเป็นไปในลักษณะของการส่งเสริม
ความสามารถด าเนินการ โดยใช้ศักยภาพของตนเองในการบริหารจัดการในลักษณะของการร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมรับผลประโยชน์ โดยไม่ให้การสนับสนุนในลักษณะของการให้สิ่งของหรือการเข้าไปด าเนินการแทน 
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2.2 แนวคิดการประเมิน 
1) ความหมายการประเมิน 

 Provus  (อ้างใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2553 หน้า 52)  ให้ความหมายว่า “การประเมิน”  
เป็นการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานและการค้นหาช่องว่างระหว่างภาวะที่เป็นจริงกับเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ เพ่ือ
ใช้ภาวะดังกล่าวเป็นตัวบ่งชี้ระบุข้อบกพร่องในกิจกรรม 
 Scriven  (1967 : อ้างใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2553  หน้า 35) อธิบายว่า การประเมินเป็น
กิจกรรมในการรวบรวมข้อมูล การตัดสินใจเลือกเครื่องมือการเก็บข้อมูล รวมทั้งการก าหนดเกณฑ์ในการ
ประเมิน เพ่ือตัดสินคุณค่าให้กับกิจกรรมที่มุ่งหมายประเมิน 
 Cronbach  (1963 : อ้างใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2553 หน้า 32) ให้นิยาม ว่าหมายถึง    
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการใช้สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดโปรแกรมหรือแนวทางการ
ด าเนินการทางการศึกษา 
 Stake  (1973 : อ้างใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี , 2553 หน้า 39)  นิยาม “การประเมิน”                
ว่าเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง  เพ่ือน ามาจัดให้เป็นระเบียบและมีความหมายในการใช้
ประเมินได ้
 Alkin (1969 : อ้างใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2553 หน้า 45) ให้นิยามการประเมินว่าหมายถึง 
กระบวนการบวนคัดเลือก การประมวลข้อมูลและการจัดระบบสารสนเทศที่มีประโยชน์ เพ่ือน าเสนอต่อผู้ที่มี
อ านาจตัดสินใจหรือเพ่ือการก าหนดแนวทางในการเลือกท ากิจกรรม  
 Stufflebeam (1971 : อ้ า ง ใน  เ ย าวดี  ร า งชั ยกุ ล  วิ บู ล ย์ ศ รี , 2553 หน้ า  57)  อธิ บ ายว่ า                      
“การประเมิน” คือ กระบวนการของการระบุหรือก าหนดข้อมูลที่ต้องการและการด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เพ่ือน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาจัดกระท าจนเกิดเป็นสารสนเทศท่ีมีประโยชน์และน าเสนอส าหรับใช้เป็น
ทางเลือกในการประกอบการตัดสินใจต่อไป 
 เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2553 หน้า 23) อธิบายว่า การประเมิน หมายถึง กระบวนการตัดสิน
คุณค่าในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จากกระบวนการของการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นระบบระเบียบ 
 จากความหมายการประเมินของนักวิชาการข้างต้น จึงสรุปได้ว่า การประเมินเป็นการตัดสินใจ
กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อกิจกรรมหรือโครงการ  โดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศที่มีกระบวนเก็บรวบรวม
อย่างเป็นระบบน ามาเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือโครงการนั้น  

 
2) รูปแบบการประเมินโครงการ 

 รูปแบบการประเมินโครงการมีลักษณะแตกต่างกันไปตามนิยามของนักวิชาการแต่ละท่าน ซึ่งจะมี
แตกต่างกันไปในรายละเอียดของข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมิน และความซับซ้อนในกระบวนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลตามแนวคิดของแต่ละบุคคล โดยผู้ประเมินจะน าเสนอแนวคิดการประเมินตามรายนาม
นักวิชาการแต่ละท่านที่ได้ยกความหมายของการประเมินมาน าเสนอ ดังนี้ 

2.1) รูปแบบการประเมินตามแนวทางของไทเลอร์  (Tyler’s  rational  and  Model  of  
Evaluation) (อ้างใน เยาวดี  รางชัยกุล  วิบูลย์ศรี, 2553 หน้า 30 - 32) 
 จากนิยามของไทเลอร์ที่เน้นการตัดสินคุณค่าของโครงการหรือกิจกรรมจากวัตถุประสงค์เป็นหลัก
กระบวนการประเมินตามแนวคิดจึงไม่ซับซ้อนมาก อันจะเน้นไปที่การด าเนินกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ                 
ก็ตามนั้น ส่งให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์แรกเริ่มหรือไม่เพียงเท่านั้น โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
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ขั้นที ่ 1  ก าหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือโครงการไว้อย่างชัดเจนว่า เมื่อด าเนินการสิ้นสุด
กิจกรรมหรือโครงการดังกล่าวแล้ว  สิ่งใดคือ ผลที่ต้องเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถวัดได้ 

ขั้นที่ 2  ก าหนดเนื้อหาภายใต้โครงการหรือกิจกรรมหลัก อันน ามาสู่ผลตามวัตถุประสงค์              
ที่ตั้งไว้ 

ขั้นที ่ 3  ออกแบบกิจกรรมย่อยหรือวิธีการอันเป็นผลให้บรรลุเนื้อหาที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่  2 
ขั้นที่ 4  หามาตรการหรือเกณฑ์มาตรฐานส าหรับใช้ตรวจสอบภายหลังสิ้นสุดการด าเนิน

โครงการ  ว่าโครงการส่งผลให้ผู้เกี่ยวข้องบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ทั้งหมดหรือไม่   และมีกิจกรรม
ย่อยใดบ้างท่ีท าให้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

แนวคิดการประเมินของไทเลอร์  เป็นแนวคิดแรกเริ่มให้เกิดการแตกย่อยของแนวคิดการ
ประเมินอ่ืนในภายหลัง  ดังนั้นจึงจะเห็นว่าขั้นตอนการประเมินของไทเลอร์มีลักษณะที่เรียบง่าย โดยมุ่งไปที่
การตัดสินจากผลลัพธ์ของการด าเนินโครงการเป็นส าคัญ 
 

2.2)  รูปแบบการประเมินของโพรวัส (Discrepancy Model) (Provus, 1973 : อ้างใน บุญส่ง  
นิลแก้ว, 2542หน้า 33 - 35)   

ทัศนะในการประเมินของ โพรวัส มีอยู่ว่าการประเมินเป็นการกระบวนการจัดการข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่องในลักษณะการเฝ้าดูการจัดการโครงการ การควบคุมการบริหารพัฒนาโครงการโดยอาศัยการ
ตัดสินใจที่ด ีซึ่งเป็นการมองว่าผลลัพธ์จากการด าเนินการนั้นสอดคล้องกับมาตรฐานหรือวัตถุประสงค์หรือไม่ 
จากนั้นจึงพิจารณาไปที่รายละเอียดในความแตกต่างของการปฏิบัติว่าจะน ามาสู่ผลที่ต้องการหรือไม่  และใช้
ข้อเท็จจริงจากความแตกต่างนั้นตัดสินใจว่าควรกระท าการอย่างไรกับโครงการทั้งหมด หรือบางส่วนของ
โครงการ  ตามแนวคิดนี้ โพรวัส จ าแนกกระบวนการประเมินไว้เป็น 5 ขั้นตอน คือ   

ขั้นที่  1  ประเมินการอธิบายหรือออกแบบโครงการ  เป็นขั้นของการก าหนดส่วนประกอบ           
ต่าง ๆ ของโครงการ ได้แก่ เป้าหมาย กระบวนการ กิจกรรม และทรัพยากรที่จ าเป็น รวมไปถึงผู้รับบริการ 

ขั้นที่  2  ประเมินการจัดตั้งโครงการ เมื่อเกิดมาตรฐานจากขั้นตอนการออกแบบโครงการ  
ขั้นตอนนี้เป็นการประเมินการจัดท าโครงการว่าเป็นไปตามกรอบของการออกแบบที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

ขั้นที่  3  ประเมินระหว่างด าเนินการ เป็นการประเมินกิจกรรมย่อยที่ปฏิบัติในระหว่างด าเนิน
โครงการว่าแต่ละช่วงเวลากิจกรรมสามารถท าให้ผู้เข้าร่วมหรือผู้รับบริการบรรลุตามวัตถุประสงค์น าทาง
หรือไม ่(วัตถุประสงค์ย่อยอันน าไปสู่วัตถุประสงค์หลักของโครงการ)   

ขั้นที่  4  ประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ การประเมินผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์หลักของ
โครงการว่าเกิดผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ตั้งแต่แรกหรือไม่   

ขั้นที่  5  วิเคราะห์ความคุ้มทุน ในข้อนี้ โพรวัส เสนอไว้เพียงเป็นทางเลือกส าหรับผู้ประเมิน
เท่านั้น เพราะมีความคล้ายคลึงกับข้ันตอนที ่4 แต่จะแตกต่างไปบ้าง ซึ่งจะมีมากในการประเมินโครงการทาง
การศึกษา ด้วยเป็นการเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้ลงทุนไปว่าน ามาสู่ผลลัพธ์ที่คุ้มค่ากับการลงทุนนั้น
หรือไม ่

แนวคิดของโพรวัส จะเห็นว่าแตกต่างกับของไทเลอร์ในส่วนของรายละเอียดในการประเมินแต่
ละขั้นตอนด าเนินการของโครงการ  การน าแนวคิดนี้ไปใช้ไม่เพียงตัดสินคุณค่าปลายทางจากการด าเนิน
โครงการเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการประเมินการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่
ผู้รับผิดชอบโครงการในการลดความเสี่ยงที่โครงการจะล้มเหลวได้มาก 
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2.3)  รูปแบบการประเมินของสคริฟเวน (Scriven’s Evalution Ideoloies) (อ้างใน เยาวดี                
รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2553 หน้า 35 - 38) 

ตามนิยามที ่ สคริฟเวน มองว่า “การประเมิน” เป็นกิจกรรมอันเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูล  
การตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูล และการก าหนดเกณฑ์การประเมิน  อันจะใช้ตัดสินคุณค่าให้กับ
กิจกรรมที่ต้องการประเมิน สคริฟเวน จึงได้จ าแนกประเภทในการประเมินหรือบทบาทของการประเมินไว้
เป็น 2 ลักษณะ  ดังนี้   

(1)  การประเมินระหว่างด าเนินงาน (Formative  Evaluation) เป็นกระบวนการเก็บข้อมูล
ระหว่างการปฏิบัติงานเพ่ือน ามาบ่งชี้ข้อดีและข้อจ ากัดที่เกิดระหว่างด าเนินงาน  เพ่ือจะน าผลมาพัฒนางาน
ให้ดีขึ้นในระหว่างด าเนินงาน 

(2)  การประเมินผลรวม (Summative  Evaluation) เป็นการประเมินผลลัพธ์ภายหลังสิ้นสุด
การด าเนินงานเพื่อตัดสินว่าโครงการบรรลุผลส าเร็จสมบูรณ์หรือไม่ 

นอกจากนั้นสคริฟเวน เสนอสิ่งที่ต้องประเมินไว้เป็น  2  ส่วนส าคัญ  ได้แก่ 
(1)  การประเมินเกณฑ์ภายใน  (Instring  Evaluation) เป็นการประเมินคุณภาพของเครื่องมือ

ในการรวบรวมข้อมูล และคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน เช่น เป้าหมาย โครงสร้าง  วิธีการ 
ตลอดจนทัศนคติของผู้รับผิดชอบโครงการ 

(2)  การประเมินความคุ้มค่า (Payoff  Evaluation) เป็นการประเมินผลจากตัวผู้รับบริการ
หรือได้ประโยชน์โดยตรงจากการด าเนินโครงการ ซึ่งหมายถึงผลลัพธ์ของโครงการที่ให้ประโยชน์แก่
ผู้รับบริการ 

การประเมินตามแนวคิดของ สคริฟเวน สรุปได้ว่า มีกระบวนการประเมินที่ไม่ละเอียดซับซ้อน
เท่ากับของโพรวัส แต่การประเมินจะเน้นไปที่ความส าเร็จในการด าเนินการแต่ละขั้นตอน และจะพิจารณามุ่ง
ไปที่ความมากน้อยของประโยชน์ที่เกิดกับผู้รับบริการมากกว่ามุ่งตัดสินผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ตามแนวคิด
ของไทเลอร ์

 
2.4) รูปแบบการประเมินของครอนบาค (Cronbach’s  Concepts) [Provus, 1973] : (อ้างใน 

เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2553 หน้า 32 - 34) 
แนวคิดการประเมินของครอนบาค เกิดขึ้นเพ่ือมุ่งประเมินโครงการทางการศึกษาเป็นส าคัญ  

ลักษณะการประเมินจึงเป็นไปเพ่ือวางแผนแนวทางเกี่ยวกับตัดสินใจด าเนินโครงการต่าง  ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา  โดยจ าแนกเป็น  3  ประเภท  คือ  

1)  การประเมินเพ่ือปรับปรุงกระบวนวิชา   
2)  การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนเป็นรายบุคคล 
3)  การจัดการบริหารในโรงเรียน   

 
2.5  รูปแบบการประเมินของสเต็ค (Stake’s  Concepts  of  Evaluation) (อ้างใน บุญส่ง  

นิลแก้ว, 2542 หน้า 46 - 48)   
แนวคิดการประเมินของเสต็ค มีแนวคิดการประเมินที่ยึดความเป็นธรรมชาติและเน้นการมีส่วน

ร่วมเป็นส าคัญ  โดยใช้กระบวนการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการจ านวนมาก เพ่ือใช้พิจารณา
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในการด าเนินโครงการ โดยการประเมินตามกรอบของเสต็ค                      
ผู้ประเมินจ าต้องให้รายละเอียดในเชิงการบรรยายความสอดคล้องกัน ระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เป็นจริง
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ในแต่ละส่วนของงาน ในขณะเดียวกันนั้นก็ต้องตรวจสอบความสัมพันธ์กันของผลที่เกิดกับการด าเนินงาน
และการด าเนินงานกับสิ่งที่มีอยู่ก่อน ไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็นความคาดหวังและส่วนที่เป็นจริง  ซึ่งคือการ
ประเมินรายละเอียดภายในโครงการ โดยขั้นตอนส าคัญคือ การตัดสินคุณค่าที่ไม่มีการตัดสินใจ  น าเอาสิ่งที่
เป็นรายละเอียดของโครงการไปเทียบกับมาตรฐานหรือที่ตั้งไว้ ซึ่งอาจมีลักษณะตายตัวที่ว่าก าหนดอย่างไรก็
ต้องเป็นไปอย่างนั้น  หรือการเทียบกับโครงการหรืองานอ่ืนที่เป็นที่ยอมรับเพ่ือตัดสินคุณค่าว่า ดีกว่า แย่กว่า 
หรือเทียบเท่า 

 
2.6  รูปแบบการประเมินของอัลคิน (Alkin’s Concept of Evaluation) (Alkin, 1996 : อ้าง

ในเยาวดี รางชัยกุล  วิบูลย์ศรี, 2553 หน้า 45 - 47)   
ตามแนวคิดของอัลคิน ที่มีทัศนะการประเมินว่าเป็นกระบวนการคัดเลือก การประมวลข้อมูล

และการจัดระบบสารสนเทศท่ีมีประโยชน์ เพ่ือน าเสนอต่อผู้ที่มีอ านาจตัดสินใจ หรือเพ่ือการก าหนดแนวทาง
ในการเลือกท ากิจกรรม อัลคิน จึงได้แบ่งการประเมินไว้เป็น 5 ส่วน ได้แก่ 

(1)  การประเมินเพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นการประเมินที่เกิดขึ้นก่อนด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรมใด ๆ ซึ่งเป็นการประเมินเพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการ                     
ให้สอดคล้องกับความต้องการที่เป็นอยู ่

(2)  การประเมินเพ่ือวางแผนโครงการ เป็นการประเมินเพ่ือหาวิธีการที่เหมาะสมในการที่จะ
วางแผนในการด าเนินการของโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามท่ีก าหนด 

(3)  การประเมินขณะก าลังด าเนินโครงการ เป็นการประเมินที่เน้นพิจารณาขั้นตอนการท างาน
ว่าเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้หรือไม่   

(4)  การประเมินเพ่ือการพัฒนางาน เป็นการประเมินเพ่ือค้นหารูปแบบ แนวทางหรือ
ข้อเสนอแนะที่จะส่งผลให้งานที่ก าลังด าเนินอยู่เกิดประสิทธิภาพได้มากที่สุด 

(5)  การประเมินเพ่ือรับรอง ยุบ ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการ เป็นการประเมินภายหลังการ
ด าเนินงานตามโครงการ เพ่ือตรวจสอบผลที่ได้กับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ รวมถึงการประมวล ข้อแนะน า 
เพ่ือน าไปใช้กับโครงการต่อไป   

 
2.7) รูปแบบการประเมินและโมเดลซิปของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam’s CIPP Model) 

(Stufflebeam, 1971 : อ้างใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2553 หน้า 57 - 62)   
จากนิยามในการประเมินของสตัฟเฟิลบีม ที่ให้ไว้ว่าเป็นกระบวนการของการระบุ หรือก าหนด

ข้อมูลที่ต้องการ และการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาจัดกระท าจนเกิดเป็น
สารสนเทศที่มีประโยชน์ และน าเสนอส าหรับใช้เป็นทางเลือกในการประกอบการตัดสินใจ ซึ่งจากนิยาม
ดังกล่าว แนวคิดของสตัฟเฟิลบีมจึงมีลักษณะแบ่งแยกบทบาทของการท างานระหว่าง ฝ่ายประเมินกับฝ่าย
บริหารออกจากกันอย่างเด่นชัด อธิบายคือ การแยกให้ฝ่ายประเมินท าหน้าที่ระบุ จัดหาและน าเสนอ              
สารสนเทศให้กับฝ่ายบริหาร ส่วนฝ่ายบริหารก็มีหน้าที่เรียกหา และน าผลการประเมินที่ได้ไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจเพ่ือด าเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้องตามสมควรแต่ละกรณี 

การประเมินของสตัฟเฟิลบีม สามารถสรุปการประเมินไว้เป็น 3 ขั้นตอน คือ 
(1)  ก าหนด หรือระบุและบ่งชี้ข้อมูลที่ต้องการ 
(2)  จัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
(3)  วิเคราะห์และจัดสารสนเทศ เพ่ือน าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
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จากขั้นตอนดังกล่าวเมื่อท าการจัดกลุ่มให้กับข้อมูลที่จ าเป็นต้องวิเคราะห์เพ่ือน าไปสู่การ
ตัดสินใจของฝ่ายบริหาร จึงเกิดเป็นโมเดลการจัดเตรียมข้อมูลในการประเมินที่เรียกว่า  CIPP Model  
ประกอบด้วยการประเมินใน 4 ประเภท ได้แก่ 

(1)  การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) เป็นการประเมิน
หลักการและเหตุผล ความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าโครงการ  การชี้ประเด็นปัญหาและการพิจารณาความ
เหมาะสมของเป้าหมายโครงการ 

(2)  การประเมินตัวป้อนเข้า (Input Evaluation : I) เป็นการประเมินเพ่ือพิจารณาถึงความ
เหมาะสม และความเพียงพอของทรัพยากรที่จะใช้ในการด าเนินโครงการ 

(3)  การประเมินกระบวน (Process Evaluation : P) เป็นการประเมินเพ่ือหาข้อบกพร่องของ
การด าเนินโครงการ หาข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่จะใช้พัฒนางานต่างๆ และบันทึกภาวะของเหตุการณ์
ต่างๆ  ที่เกิดขึ้นไว้เป็นหลักฐาน 

(4)  การประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้น (Product Evaluation : P) เป็นการประเมินเพื่อเปรียบเทียบ
ผลที่เกิดขึ้นจากการท าโครงการกับเป้าหมายโครงการ อันจะท าไปสู่การตัดสินใจการยุบ เลิก ขยาย หรือ
ปรับเปลี่ยนโครงการ 
 จากการศึกษารูปแบบประเมินโครงการสรุปได้ว่า รูปแบบการประเมินมี 7 รูปแบบ ประกอบด้วย
รูปแบบการประเมินตามแนวทางของไทเลอร์ รูปแบบการประเมินของโพรวัส รูปแบบการประเมินของ          
สคริฟเวน รูปแบบการประเมินของครอนบาค รูปแบบการประเมินของสเต็ค รูปแบบการประเมินของอัลคิน 
และ รูปแบบการประเมินและโมเดลซิปของสตัฟเฟิลบีม 
 
2.3 แนวคิดความพึงพอใจ 

1) ความหมายของความพึงพอใจ 
 เกี่ยวกับความหมายของความพึงพอใจนั้นได้มีผู้ให้ความหมายดังต่อไปนี้ 
 ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2549หน้า18) อธิบายถึงความพึงพอใจ ว่าการที่ลูกค้าได้รับบริการที่
สามารถตอบสนองความต้องการซึ่งสินค้ามี 2 ประเภท คือ สินค้าที่มีตัวตน ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม และ
สินค้าที่ไม่มีตัวตน ได้แก่การต้อนรับ การรับค าสั่งอาหาร รอยยิ้ม มิตรไมตรี ซึ่งสินค้าที่ไม่มีตัวตนเหล่านี้ก็คือ                     
การบริการนั่นเอง 
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2548หน้า 122) อธิบายว่าถึงความพึงพอใจในการท างาน ไว้ว่าเป็น
ความรู้สึกรวมของบุคคลที่มีต่อการท างานในด้านบวก เป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบัติงานและ
การได้รับผลตอบแทนนั้นคือ ผลที่เป็นความพึงพอใจที่ท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นที่
จะท างาน มีขวัญก าลังใจ สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างาน รวมทั้งการส่งผล
ต่อความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ 
 Kotler (2003หน้า 444) ได้อธิบายความหมายของความพึงพอใจในการท างานว่า ความพึงพอใจ
เป็นความรู้สึกของบุคคลที่แสดงความยินดี หรือแสดงผิดหวังอันเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้
จากการใช้สินค้าหรือบริการกับความคาดหวัง ถ้าผลจากการใช้สินค้าหรือบริการต่ ากว่าความคาดหวังลูกค้าก็
จะไม่พอใจ ถ้าผลลัพธ์เป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้าก็พอใจและถ้าผลลัพธ์มีค่าเกินความคาดหวังของ
ลูกค้าก็ยิ่งพอใจมากขึ้น 
 จากการศึกษาความหมายของความพึงพอใจ สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือ
ทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกพอใจที่เกิดขึ้น เมื่อความ
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ต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนอง ความพึงพอใจอาจเกิดขึ้นได้จากการได้รับสิ่งที่ตนพึงปรารถนาหรือ
อยากได้ หรือเมื่อได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย หรือเมื่อได้รับการตอบสนองตามความต้องการ ทั้ง
ทางด้านวัตถุและด้านจิตใจ ความพึงพอใจจึงเป็นทั้งพฤติกรรมและกระบวนการในการลดความตึงเครียด 
เพราะความพึงพอใจเป็นระดับความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

2) สาระส าคัญเกี่ยวกับเรื่องความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 
 ฉัตรยาพร เสมอใจ (2548 หน้า 160) กล่าวไว้ว่า การจัดการความพึงพอใจของลูกค้าจะน ามาซึ่ง
ประโยชน์มากมายแก่ธุรกิจ ได้แก่ 
 (1) สร้างผลประโยชน์ให้แก่ธุรกิจ ในการเพ่ิมระดับความพึงพอใจแก่ลูกค้า เนื่องจากท าให้เข้าใจถึง
ระดับความพึงพอใจของลูกค้าในปัจจุบัน จากการหาช่องว่างความคาดหวังของลูกค้าและสิ่งที่เรามอบให้แก่
ลูกค้า เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงให้สามารถตอบสนองและเพ่ิมความพึงพอใจของลูกค้ามาก
ขึ้น อาจจะน าไปสู่ความภักดีของลูกค้า 
 (2) สร้างผลก าไรในระยะยาว ถ้าเราท าการรักษาลูกค้าที่ดีไว้ในปริมาณที่มาก ๆ จะยิ่งสร้างผลก าไร
มากกว่าการพยายามดึงลูกค้าใหม่มาทดแทนลูกค้าเก่าที่จากไปอยู่ตลอดเวลา 
 (3) ลูกค้าท่ีมีความพึงพอใจมาก ๆ จะช่วยในการกระจายข่าวแบบปากต่อปาก ท าให้คนรู้จักมากขึ้น 
เหมือนการโฆษณาให้บริษัทโดยมีต้นทุนในการดึงลูกค้าใหม่ต่อหน่วยต่ า และมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ                
ผู้ให้บริการวิชาชีพอย่างแพทย์ นักบัญชี ทนายความ วิศวกรหรือสถาปนิก เพราะชื่อเสียงและการบอกต่อ
เป็นแหล่งข้อมูลส าคัญส าหรับลูกค้าใหม่ที่ใช้ในการตัดสินใจ การบอกต่อแบบปากต่อปากด้วยความชื่นชมจะ
สร้างความน่าเชื่อถือได้มาก 
 (4) มีลูกค้าที่มีความพึงพอใจมาก ๆ เป็นการประกันความเสี่ยง จากการเกิดความผิดพลาดในการ
บริการ ลูกค้าระยะยาวมีแนวโน้มที่จะให้อภัย กับเหตุการณ์ที่ เกิดความผิดพลาดได้มากกว่า เพราะสิ่งดี ๆ            
ในอดีต จะเป็นสิ่งชดเชยให้ลูกค้าที่รู้สึกดีอยู่และลูกค้าที่มีความพึงพอใจบริการของเราแล้ว จะมีความรู้สึกไว
ต่อข้อเสนอใหม่ๆของคู่แข่งขันของเราน้อย 
 จากการศึกษาสาระส าคัญเกี่ยวกับเรื่อง ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ สามารถสรุปได้ว่า 
ประชาชนที่มารับบริการของหน่วยงานในภาครัฐต่าง ๆ นั้น ต้องการได้รับการให้บริการจากบุคลากร               
อย่างเพียงพอ มีกระบวนการให้บริการที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและเป็นระบบ มีสถานที่และการจัดการ
สภาพแวดล้อมที่ดี และได้รับข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง หากประชาชนที่มารับ
บริการได้รับสิ่งที่เขาต้องการแล้ว จะท าให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การมากมาย เช่น สร้างผลประโยชน์ให้แก่
องค์กรในการเพ่ิมระดับความพึงพอใจแก่ผู้มารับบริการ สร้างความพึงพอใจระยะยาว หากลูกค้า                 
มีความพึงพอใจในระดับมาก จะช่วยในการกระจายข่าวแบบปากต่อปาก และถ้าหากผู้มาติดต่อกับองค์การมี
ความพึงพอใจในระดับมาก ก็จะสามารถเป็นหลักประกันความเสี่ยงจากการผิดพลาดในการบริการ 
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2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการ และคุณภาพการให้บริการ 
 2.4.1 การใหบ้ริการ 
 การให้บริการ นับว่าเป็นหน้าที่หลักของส่วนราชการที่มีการติดต่อสัมพันธ์กับประชาชนโดยตรง 
ส่วนราชการและข้าราชการที่ให้บริการมีหน้าที่ส่งตรงการบริการ (Delivery Service) ให้แก่ประชาชน
ผู้รับบริการ มีนักวิชาการหลายท่านที่ได้ให้ความหมายของการบริการไว้ดังนี้ 
 ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2549 หน้า 18) ได้ให้ความหมายของการบริการไว้ว่า การบริการ หมายถึง 
กิจกรรมของการส่งมอบสินค้าที่ไม่มีตัวตนของธุรกิจให้กับผู้รับบริการ โดยสินค้าที่ไม่มีตัวตนนั้น จะต้อง
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ จนน าไปสู่ความพึงพอใจได้ 
 สมิต สัชณุกร (2546 หน้า 13) ได้ให้ความหมายของการบริการไว้ว่า การบริการ หมายถึง  
การปฏิบัติรับใช้ การให้ความสะดวกต่าง ๆ การกระท าที่เปี่ยมไปด้วยความช่วยเหลือ หรือการด าเนินการที่
เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน โดยมีข้อควรค านึงถึง 5 ประการ ดังนี้  

1. สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ หมายถึง การให้บริการต้องค านึงถึง
ผู้รับบริการเป็นหลัก จะต้องน าความต้องการของผู้รับบริการมาเป็นข้อก าหนดในการให้บริการ 

2. ท าให้ผู้รับบริการเกิดความพอใจ หมายถึง คุณภาพคือความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
เบื้องต้น คุณภาพถือเป็นหลักส าคัญในการประเมินผลการให้บริการ 

3. ปฏิบัติโดยสมบูรณ์ถูกต้องครบถ้วน หมายถึง หากเกิดมีข้อผิดพลาดขาดตกบกพร่อง 
ในการให้บริการก็ยากท่ีจะท าให้ลูกค้าพอใจ 

4. เหมาะสมแก่สถานการณ์ หมายถึง การให้บริการที่รวดเร็ว ตรงตามก าหนดเวลาเป็นสิ่งที่
ส าคัญ ผู้ให้บริการต้องพิจารณาถึงความเร่งรีบของลูกค้าและตอบสนองให้ทันตามเวลา 

5. ไม่ก่อผลเสียหายแก่บุคคลอ่ืน หมายถึง ต้องค านึงถึงผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายรวมทั้งสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
 วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์ (2547 หน้า 14) ให้ความหมายของบริการไว้ว่า บริการ หมายถึง            
การกระท า พฤติกรรมหรือการปฏิบัติการที่ฝ่ายหนึ่งเสนอให้อีกฝ่ายหนึ่ง โดยกระบวนการที่เกิดขึ้นนั้น       
ซึ่งอาจจะมีตัวสินค้าเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่โดยเนื้อแท้ของสิ่งที่เสนอนั้นเป็นการกระท า พฤติกรรมหรือการ
ปฏิบัติการซึ่งไม่สามารถน าไปเป็นเจ้าของได้ 
 Kotler (2003 หน้า 444) อธิบายว่า การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือปฏิบัติการใด ๆ ที่กลุ่ม
บุคคลหนึ่ง สามารถน าเสนอให้อีกกลุ่มบุคคลหนึ่ง ซึ่งไม่สามารถจับต้องได้ และไม่ได้ส่งผลของความเป็น
เจ้าของสิ่งใด ทั้งนี้การกระท าดังกล่าวอาจจะรวมหรือไม่รวมอยู่กับสินค้าที่มีตัวตนได้ 
 จากการศึกษาความหมายของการบริการ สรุปได้ว่า การบริการหมายถึง การกระท าหรือการปฏิบัติ
ที่ผู้ ให้บริการเสนอแก่ผู้ รับบริการ เป็นสิ่ งที่ ไม่สามารถจับต้องได้  ไม่สามารถแบ่งการให้บริการ                          
ซึ่งจะต้องมีลักษณะสอดคล้องตามความต้องการของผู้รับบริการ ท าให้ผู้รับบริการเกิดความพอใจ ปฏิบัติโดย
ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน เหมาะแก่สถานการณ์ ไม่ก่อผลเสียหายแก่บุคคลอื่น และต้องมีหลักความสอดคล้อง
กับความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่ หลักความสม่ าเสมอ หลักความเสมอภาค หลักความประหยัด หลัก
ความสะดวกในการให้บริการ 
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2.4.2 คุณภาพการใหบ้ริการ  
 มีนักวิชาการหลายท่านได้นิยามความหมายของคุณภาพการให้บริการไว้ ดังนี้  

ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ (2548) ได้อธิบายถึงคุณภาพของการให้บริการว่า เริ่มจากการมองความ
แตกต่างของการวัดคุณภาพของงานบริการกับการวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งคุณภาพของงาน
บริการนั้นเป็นทัศนคติท่ีเกิดจากการประเมินการปฏิบัติงานในระยะยาว  

สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล (2544) ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการไว้ คือ การ
ตอบสนองความต้องการที่จ าเป็นของผู้รับบริการบนพ้ืนฐานของวิชาชีพ รวมทั้งเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีของ
ผู้รับบริการ  
 การบริการที่ดีมีคุณภาพควรเป็นการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจธุระตามความประสงค์ของ
ผู้รับบริการ ในขณะเดียวกันกิจกรรมเหล่านั้นต้องเป็นพฤติกรรมที่ดีงาม น ามาซึ่งความสุขความพอใจ ความ
ชื่นชมยินดี แก่ผู้รับบริการด้วย (ปริทรรศ ศิลปะกิจ, 2538) 
 นอกจากนี้ สมิต สัชณุกร (2542) ได้อธิบายถึงการบริการที่ดีอันเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไปไว้               
5 ประการ ดังนี้ 
  (1) การท าด้วยความเต็มใจ 
  (2) การท าด้วยความรวดเร็ว 
  (3) การท าด้วยความถูกต้อง 
  (4) การท าอย่างเท่าเทียมกัน 
  (5) การท าให้เกิดความชื่นใจ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพของการบริการว่าสามารถพิจารณาได้จาก
ตัวก าหนดคุณภาพที่ส าคัญ ได้แก่ 
  (1) ความพ่ึงพาได้ หมายถึง การปฏิบัติงานในลักษณะที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง และสม่ าเสมอ 
  (2) ความพร้อมในการตอบสนอง หมายถึง ความเต็มใจที่จะให้บริการอย่างรวดเร็ว 
  (3) ความสามารถในการแข่งขัน หมายถึง ทักษะ ความรู้ความสามารถที่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  (4) การเข้าถึงง่าย หมายถึง ความสะดวกในการติดต่อเข้าพบได้ง่าย 
  (5) การมีมารยาทที่ดี หมายถึง ความสุภาพ อ่อนน้อม  
  (6) การติดต่อสื่อสารที่ดี หมายถึง การตั้งใจฟังและการให้ข้อมูลที่สามารถเข้าใจง่าย 
  (7) ความน่าเชื่อถือ หมายถึง ความไว้วางใจได้และมีความซื่อสัตย์ 
  (8) ความปลอดภัย หมายถึง การปกป้องผู้รับบริการจากอันตราย ความเสี่ยง และเคารพใน
ความลับที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ 
  9) ความเข้าใจ หมายถึง ความเข้าใจในความต้องการและความจ าเป็นของผู้รับบริการ 
  (10) การสัมผัสได้ หมายถึง สิ่งอ านวยความสะดวก เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมถึงบุคลิกภาพ
ของพนักงานด้วย 
 การให้บริการด้วยรอยยิ้ม (กรมการปกครอง, 2547)เป็นการให้บริการที่ผู้รับบริการสามารถสัมผัสได้
ถึงความจริงใจของผู้ให้บริการ โดยผ่านค าพูด ท่าทาง สายตา และรอยยิ้ม 
 Service Mind  “การมีหัวใจบริการ”  โดยแยกอักษรของ ค าว่า “Service” ออกเป็นความหมาย
ดังนี้  
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S = Smile    แปลว่า ยิ้มแย้ม  
E = Enthusiasm แปลว่า ความกระตือรือร้น  
R = Rapidness  แปลว่า ความรวดเร็ว ครบถ้วน มีคุณภาพ  
V = Value   แปลว่า มีคุณค่า  
I = Impression  แปลว่า ความประทับใจ  
C = Courtesy   แปลว่า มีความสุภาพอ่อนโยน  
E = Endurance  แปลว่า ความอดทน เก็บอารมณ์ 
  ส าหรับค าว่า “Mind” ก็ได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้  
M = Make believe   แปลว่า มีความเชื่อ  
I = Insist   แปลว่า ยืนยัน/ยอมรับ  
N = Necessitate  แปลว่า การให้ความส าคัญ  
D = Devote    แปลว่า อุทิศตน 
ค าว่า “Service” แปลว่า การบริการ ค าว่า “Mind” แปลว่า “จิตใจ” รวมค าแล้วแปลว่า                  

“มีจิตใจในการให้บริการ” สรุปได้ว่า การบริการที่ดี ผู้ให้บริการต้องมีจิตใจในการให้บริการ คือ ต้องมีจิตใจ
หรือมีใจรัก มีความเต็มใจในการบริการ โดยการท างานด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส มีอารมณ์รื่นเริง และ
ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้  ไม่ขึ้น เสียงกับประชาชนหรือผู้มารับบริการ ค าว่า Service Mind                        
มีความหมายทางกว้าง อาจหมายถึง การบริการที่ดีแก่ลูกค้า หรือการท าให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ                 
มีความสุข และได้รับผลประโยชน์ อย่างเต็มที่ ดังนั้น  การให้บริการอย่างดีนั้นมักจะได้ความส าคัญกับ
แนวทางในการให้บริการสองแนวทาง ดังนี้ ประการแรก คือ ลูกค้าเป็นผู้ถูกเสมอ หรือเห็นว่าลูกค้าต้องได้รับ
การเอาอกเอาใจถือว่าถูกต้องและเป็นหนึ่ งเสมอ  หากต้องการให้บริการที่ดีต้องให้ความสะดวก                 
ใช้วาจาไพเราะ ให้ค าแนะน าด้วยการยกย่องลูกค้าตลอดเวลา ประการที่สอง คือ ต้องให้เกียรติลูกค้า                
ต้องไม่เป็นการบังคับขู่เข็ญให้ลูกค้า มีความพึงพอใจ เกิดความเชื่อถือจากพฤติกรรมของเรา  
 ปัจจุบันบุคลากรในหน่วยงานไม่ว่าของรัฐหรือเอกชน ได้มีการตื่นตัวในการให้บริการอย่างกว้างขวาง 
ค้นหากลยุทธ์ต่าง ๆ มาให้บริการ และถือหลักการการให้บริการที่ดีต่อผู้ที่มาใช้บริการโดยปลูกฝังให้ทุกคน
ภายในองค์กรมีหัวใจบริการ (Service mind) เป็นหลักยึดส าหรับสร้างความตระหนักให้เกิดในจิตใจ               
ของผู้ให้บริการทุกคน 
 ผลดีต่อคนอ่ืนในการให้บริการ คือ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ผู้รับบริการทุกคน มีความต้องการ
ตรงกันในการติดต่อรับบริการไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของราชการหรือเอกชน คือ 
 (1) ต้องการความรวดเร็ว ความรวดเร็วของการปฏิบัติงาน ความรวดเร็วของการให้บริการจากการ
ติดต่อจะเป็นที่พึงประสงค์ของทุกฝ่าย 
 (2) ประหยัดเงินและเวลา การให้บริการที่รวดเร็ว ช่วยให้ประหยัดเงิน เช่น แทนที่จะใช้เงินจ้าง
บุคคลท างาน 3 วัน ก็เหลือ 2 วัน เนื่องจากผู้ให้บริการท างานด้วยน้ าใจ ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์รวดเร็ว 
ท าให้การใช้จ่ายเงินน้อยลง เพราะงานเสร็จเร็วกว่าปกติ 
 (3) เกิดความรู้ที่ดีต่อผู้ให้บริการ ผู้มาติดต่อขอรับบริการ เมื่อผลลัพธ์เกิดขึ้นเร็วและด้วยน้ าใจบริการ
ที่ดี จะสร้างสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้ให้บริการอีกในครั้งต่อ ๆ ไป และยังจะน าผลที่เกิดขึ้นหรือ
ความประทับใจที่มีไปบอกต่อเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่ง 
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 เกิดผลดีต่อตนเอง  หมายถึง ผู้ให้บริการจะได้รับผลจากการให้บริการด้วยการมีหัวใจบริการ คือ 
 (1) ความส าเร็จของงาน เมื่อผู้ให้บริการท างานด้วยความรวดเร็ว และด้วยความเต็มใจที่รับผิดชอบ
จะท าให้งานประสบความส าเร็จได้รวดเร็ว ท าให้งานไม่คั่งค้าง และยังส่งผลให้ผู้มาติดต่อพึงพอใจที่เห็นความ
กระตือรือร้นของผู้ให้บริการและไม่ละทิ้งหรือหลงลืมงานได้ เมื่องานไม่คั่งค้างสุขภาพจิตในการท างานก็ดี
ด้วย 
 (2) เกิดภาพสะท้อนที่ดีต่อบุคคลและองค์กร ที่เรียกว่า “ภาพลักษณ์” การให้บริการที่ดีจะสะท้อน
เป็นภาพความส าเร็จ ความพึงพอใจ ผู้มาใช้บริการจะบอกต่อขยายออกไปอย่างน้อย 5 เท่า หรือบอกต่อถึง
ความประทับใจต่อคนอ่ืน ๆ อีก 5 คน แต่ในทางตรงกันข้ามหากเกิดการไม่ประทับใจ ก็จะบอกความไม่ดี
ออกไปอีก 10 เท่า หรือ 10 คน 
 (3) มีก าลังใจ เนื่องจากให้บริการที่ดี จะได้ภาพสะท้อนที่ดี ท าให้เกิดบรรยากาศที่ดี น้ าเสียงหรือการ
พูดจาจะเป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดี ไม่มีการต่อว่า หรือใช้ถ้อยค าที่รุนแรง อันก่อให้เกิดผลกระทบตามมาใน
สิ่งที่ไม่ด ี
 (4) คิดสร้างงานต่อ เป็นไปตามหลักผลการท าดี ท าให้ผู้ปฏิบัติมีก าลังใจท างาน มากขึ้นท างาน
ได้มากและมีคุณภาพ ผลตอบแทนจะมากตามไปด้วย ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์คิดสร้างงานต่อไป                          
ซึ่งจะเกิดผลดีต่อตนเอง 
 ผลที่เกิดต่องานในการให้บริการที่ดี คือ 
 (1) งานเป็นที่พึงพอใจ เพราะมาจากความตั้งใจของผู้ให้บริการ งานจึงมีคุณภาพอีกท้ังยังจะเป็นการ
เพ่ิมคุณค่าของงาน 
 (2) งานเกิดการพัฒนาต่อ เพราะมีผู้สนใจน าไปใช้ เนื่องจากผลงานที่บุคลากรพึงพอใจเป็นเพียงส่วน
หนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งคือ การให้บริการที่ดี จะได้รับความพึงพอใจมากมาย 
 (3) งานช่วยให้องค์กรประสบความส าเร็จ เพราะความส าเร็จจะท าให้เกิดความก้าวหน้าขององค์กร
ที่ขึ้นอยู่กับผลผลิตหรือผลงาน เมื่อผลผลิตได้รับการยอมรับ จะมีคนบอกต่อ และขยายการใช้บริการต่อ ท า
ให้งานส าเร็จ และมีความประทับใจจากการให้บริการ จะทวีความนิยมอย่างต่อเนื่อง องค์กรจะประสบ
ความส าเร็จ  ความส าเร็จขององค์กรจะเกี่ยวเนื่องเริ่มตั้งแต่ผลิตผล การให้บริการ การน าไปใช้เกิดผลดี
ประทับใจและการให้บริการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา จะเป็นสายใยเชื่อมโยงให้เกิดความส าเร็จยิ่งๆ ขึ้นต่อไป 
 องค์ประกอบที่ส าคัญของการมีหัวใจบริการ คือ 
 (1) การจัดบรรยากาศ สถานที่ท างาน หมายถึง การจัดสถานที่ท างานให้สะอาด เรียบร้อย 
บรรยากาศร่มเย็น  มีสถานที่พักผ่อนหรือที่พักรอ 
 (2) การยิ้มแย้มแจ่มใส หน้าต่างบานแรกของหัวใจในการให้บริการ คือ ความรู้สึกความเต็มใจและ
ความกระตือรือร้นที่จะให้บริการ “เป็นความรู้สึกภายในของบุคคลว่าเราเป็นผู้ให้บริการจะท าหน้าที่ให้ดีที่สุด 
ให้เกิดความประทับใจต่อผู้รับบริการกลับไป” 
 (3) ปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการด้วยความรวดเร็ว และเต็มใจ ด้วยการเริ่มต้นทักทายผู้มาติดต่อด้วย
การซักถามด้วยภาษาท่ีสุภาพ แสดงความกระตือรือร้นและเป็นมิตร  
 (4) การสื่อสารที่ดี การสื่อสารที่ดีจะสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรตั้งแต่การต้อนรับหรือ การรับ
โทรศัพท์ด้วยน้ าเสียงและภาษาที่ให้ความหวัง ให้ก าลังใจ ภาษาที่แสดงออกไปไม่ว่าจะเป็นการปฏิสัมพันธ์
โดยตรง  หรือการโทรศัพท์จะบ่งบอกถึงน้ าใจการบริการข้างในจิตใจ ความรู้สึกหรือจิตใจที่มุ่งบริการจะต้อง
มาก่อน แล้วแสดงออกทางวาจา 
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 (5) การเอาใจเขามาใส่ใจเรา นึกถึงความรู้สึกของคนมาติดต่อขอรับบริการเขามุ่งหวังที่จะได้รับ
ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว  ความถูกต้อง  ด้วยไมตรีจิตจากผู้ให้บริการ การอธิบายในสิ่งที่ผู้มารับ
บริการไม่รู้ด้วยความชัดเจน ภาษาท่ีเปี่ยมไปด้วยไมตรีจิต มีความเอ้ืออาทร ติดตามงานและให้ความสนใจต่อ
งานที่รับบริการอย่างเต็มที่ 
 (6) การพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเครื่องมือและเทคนิควิธีการให้บริการ เช่น การติดประกาศที่ชัดเจน  
การประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนในองค์กรทราบเพ่ือช่วยให้บริการ คือ การสร้างน้ าใจให้บริการให้เกิดขึ้นกับทุก
คนในองค์กร  ไม่ใช่เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงเป็นเรื่องของทุกคนต้องช่วยกันท าหน้าที่ให้บริการ  นอกจากนี้ 
การใช้เทคโนโลยี เช่น Website ต่าง ๆ ที่จะช่วยอ านวยความสะดวกในด้านข้อมูลข่าวสารจะช่วยเสริม
ให้บริการเป็นไปด้วยดี 
 (7) การติดตามประเมินผล และมาตรการประกันคุณภาพการให้บริการ การบริการควรมีการติดตาม
และประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการเป็นช่วงๆ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและผลสะท้อนกลับว่ามีข้อมูล
ส่วนใดต้องปรับปรุงแก้ไข  ส่วนมาตรการประกันคุณภาพ คือ การก าหนดมาตรฐานการให้บริการว่าจะ
ปรับปรุงการให้บริการอย่างไร เช่น งานจะเสร็จภายใน 3 ชั่วโมง หรือภายใน 1 วันเป็นต้น 
 ดังนั้น ผู้ที่จะท างานด้านบริการได้ดี ต้องมีหัวการให้บริการ เพราะท าให้ผู้ อ่ืนมีสุขและตนเอง               
ก็เกิดสุขด้วย  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของอาชีพ รวมถึงองค์กร และภาพลักษณ์โดยรวมของหน่วยงาน 
 
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการบริการประชาชน 

การให้บริการนับว่าเป็นหน้าที่หลักของส่วนราชการที่มีการติดต่อสัมพันธ์กับประชาชนโดยตรง ส่วน
ราชการและข้าราชการที่ให้บริการมีหน้าที่ส่งตรงการบริการ (Delivery Service) ได้แก่ ประชาชน
ผู้รับบริการ โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ คือ ข้าราชการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้น าบริการสู่ประชาชน เพ่ือให้
ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์ โดยรัฐไม่คิดมูลค่าจากประชาชน 
บริการต่าง ๆ จะเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน ซึ่งนับวันจะเพ่ิมมากขึ้น ในปัจจุบันองค์กรราชการ
ของไทยได้ขยายบทบาทในการให้บริการทั้งทางด้านปริมาณ ขนาด ก าลังคน และงบประมาณ เพ่ือให้
สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้นอย่างเท่าเทียมกันและเสมอภาคกัน แนวคิด
เกี่ยวกับการบริการประชาชนนั้น มีนักวิชาการจ านวนมากที่ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับการบริการไว้ดังนี้ 

 วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์ (2548 หน้า 14) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริการ หมายถึง การกระท า 
พฤติกรรม หรือการปฏิบัติการที่ฝ่ายหนึ่งเสนอให้อีกฝ่ายหนึ่ง โดยกระบวนการที่เกิดขึ้นนั้น 

อเนก สุวรรณบัณฑิตและภาสกร อดุลย์พัฒนกิจ (2548 หน้า 18) Lehtinen ให้ค านิยามว่า การ
บริการ หมายถึง กิจกรรมหนึ่งหรือ ชุดของกิจกรรมหลายอย่าง ที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
หรือวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจการบริการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริการ   

จิตตินันท์ เดชะคุปต์ (2549 หน้า 7) อธิบายการบริการไม่ใช่สิ่งที่มีตัวตน แต่เป็นกระบวนการหรือ
กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น จากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ต้องการใช้บริการ (ผู้บริโภค/ลูกค้า/ผู้รับ บริการ) กับ               
ผู้ให้บริการ (เจ้าของกิจการ/พนักงานงานบริการ/ระบบการจัดการบริการ) หรือในทางกลับกัน ระหว่าง             
ผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ ในอันที่จะตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้บรรลุผลส าเร็จ ความ
แตกต่างระหว่างสินค้าและการบริการ ต่างก็ก่อให้เกิดประโยชน์และความพึงพอใจแก่ลูกค้าที่มาซื้อ โดยที่ธุรกิจ
บริการจะมุ่งเน้นการกระท าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า อันน าไปสู่ความพึงพอใจที่ได้รับบริการนั้น 
ในขณะนี้ธุรกิจทั่วไป มุ่งขายสินค้าที่ลูกค้าชอบและท าให้เกิดความพึงพอใจที่ได้เป็นเจ้าของสินค้านั้น 
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ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2549 หน้า 18) ได้ให้ความหมายของ การบริการ หมายถึง กิจกรรมของ
กระบวนการส่งมอบสินค้าที่ไม่มีตัวตน ( Intangible Goods) ของธุรกิจให้กับผู้รับบริการโดยสินค้าที่ไม่มี
ตัวตนนั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการจนน าไปสู่ความพึงพอใจได้ 

สมิต สัชฌุกร (2542 หน้า 13 อ้างถึงใน สุนันทา ทวีผล , 2550 หน้า 14) ให้ความหมายว่า             
การบริการเป็นการปฏิบัติงานที่กระท าหรือติดต่อเกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ การให้บุคคลต่าง ๆ ได้ใช้  
ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง ทั้งด้วยความพยายามใด ๆ ก็ตามด้วยวิธีการหลากหลายในการท าให้  บุคคล  
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับความช่วยเหลือจัดได้ว่าเป็นการให้บริการทั้งสิ้น การจัดอ านวย ความสะดวก               
การสนองความต้องการของผู้ใช้บริการก็เป็นการให้บริการ การให้บริการจึงสามารถ  ด าเนินการได้
หลากหลายวิธี จุดส าคัญคือ เป็นการช่วยเหลือและอ านวยประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ 

การให้บริการประชาชนยุคใหม่ คือ การให้บริการด้วยรอยยิ้ม (Service with Smile) ซึ่งท าให้
ผู้รับบริการสามารถรับรู้และสัมผัสได้ถึงความจริงใจของผู้ให้บริการ โดยผ่านค าพูด ท่าทาง สายตา และ
รอยยิ้ม อันเป็นผลให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ ประทับใจ และมีการตอบสนองที่แสดงถึงมิตรภาพที่ดี            
ต่อกัน เป้าหมายของการให้บริการประชาชนยุคใหม่ ประกอบด้วยหลักการบางประการ ได้แก่ การบริการ
เพ่ือให้เกิดคุณค่าทางใจของผู้รับบริการ  มุ่งความรวดเร็ว ตรงเวลาความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์  และประการ
ส าคัญ คือ การสนองตอบความคาดหวังของประชาชน  ลักษณะของการให้บริการประชาชนยุคใหม่ สังเกตได้
จากลักษณะของผู้ให้บริการและวิธีการบริการ ดังนี้ (กรมการปกครอง, 2547) 

(1) การแต่งกาย 
(2) การพูดจาและการใช้น้ าเสียง 
(3) กิริยาท่าทางที่แสดงออก 
(4) วิธีการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

การบริการประชาชนที่ดีจะเป็นไปได้นั้น ขึ้นอยู่กับทัศนคติที่ดีของผู้ให้บริการต่อผู้รับบริการ 
ที่ควรปลูกฝังให้เกิดขึ้นในข้าราชการ ดังนี้  

(1) ประชาชน คือ บุคคลส าคัญท่ีสุดที่มาเยือนท่าน ณ ที่นี้ 
(2) ประชาชน คือ ผู้ที่มาบอกความต้องการแก่ท่าน 
(3) ประชาชน มิได้มาพ่ึงท่าน แต่ท่านต่างหากที่ต้องพ่ึงเขา 
(4) ประชาชน มิได้มาขัดจังหวะในการท างานของท่าน 
(5) ประชาชน คือ เพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมสังคมเดียวกัน 
(6) ประชาชน มีสิทธิอันชอบธรรมที่จะได้รับในสิ่งที่เขาต้องการ 

 การอธิบายถึงการบริการประชาชนตามแนวคิดเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ ชี้ให้เห็นว่าการบริการ
ประชาชนเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ขององค์กรของรัฐกับประชาชนที่ได้รับบริการสาธารณะจาก
เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีเป้าหมายในการเอ้ืออ านวยประโยชน์สุขแก่ประชาชน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับ
ประชาชนนั้น องค์การของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ส าคัญ 2 ประการ คือ เป็นกลไกปกครองดูแลประชาชนให้
ปฏิบัติตามครรลองของกฎหมาย และเป็นกลไกจัดสรรทรัพยากรและบริการพื้นฐานทางสังคม  
 ผู้ที่มีส านึกแห่งบริการ (Sense of Service) คือ ผู้ที่มีจิตส านึกแห่งคุณธรรมที่มีพฤติกรรมแห่ง     
การบริการ สามารถช่วยเหลือผู้ อ่ืน ซึ่งประกอบด้วย ความเอ้ืออาทร ความเกรงใจ การยกย่องนับถือ                    
มีสัมมาคารวะ ยิ้มแย้มแจ่มใส สุภาพ รู้กาลเทศะ และบริการอย่างเต็มก าลังความสามารถ 

หลักในการบริการประชาชน โดยพ้ืนฐานแล้วจะมีเป้าหมายเดียวกัน ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว 
และความเท่าเทียมจากการมารับบริการเป็นส าคัญ (กรมการปกครอง, 2546) 
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กุลธน ธนาพงศ์ธร (2530 อ้างถึงใน ทันดร ธนะกูลบริภัณฑ์, 2552 หน้า 303) อธิบายว่า หลักการ
ให้บริการ ได้แก่  

(1) หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ อธิบายคือ ประโยชน์และ บริการที่
องค์การจัดการให้นั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่หรือทั้งหมด  ไม่ใช่เป็นการจัดให้แก่
บุคคล กลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ มิฉะนั้นแล้วนอกจากไม่เกิดประโยชน์สูงสุดใน การเอ้ืออ านวยประโยชน์บริหาร
แล้ว ยังไม่คุ้มค่ากับการด าเนินการนั้น ๆ ด้วย  

(2) หลักความสม่ าเสมอ กล่าวคือ การให้บริการนั้น ๆ ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและ  สม่ าเสมอ
มิใช่ท า ๆ หยุด ๆ ตามความพอใจของผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงาน  

(3) หลักความเสมอภาค บริการที่จัดนั้นจะต้องให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการทุกคนอย่างสม่ าเสมอ และเท่า
เทียมกันไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งในลักษณะแตกต่าง  จากบุคคลอ่ืน ๆ 
อย่างชัดเจน  

(4) หลักความประหยัดค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการบริการจะต้องไม่มากจนเกินกว่าผลที่จะได้รับ  
(5) หลักความสะดวก บริการที่จัดให้แก่ผู้รับบริการจะต้องเป็นไปในลักษณะปฏิบัติได้ง่าย สะดวก 

สบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ทั้งยังไม่เป็นการสร้างภาระยุ่งยากใจให้แก่ผู้ให้บริการหรือผู้ใช้บริการ
มากจนเกินไป 

การบริการประชาชน สามารถสรุปได้ว่าคือ กิจการทุกประเภทที่รัฐจัดท าขึ้น เพ่ือสนองความต้องการ 
ส่วนรวมของประชาชน ซึ่งอาจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กิจการที่ตอบสนองความต้องการได้รับความ
ปลอดภัย และกิจการที่ตอบสนองความต้องการในด้านความสะดวกสบายในการด าเนินชีวิต จึงอาจกล่าวได้ว่าการ
บริการประชาชนเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ขององค์การของรัฐกับประชาชนที่ให้บริการสินค้า
สาธารณะแก่ประชาชน ณ ส านักงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่เป็นสมาชิกอยู่โดยไม่ค านึงถึงตัวบุคคลที่ขอรับบริการที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด 
 
2.6  แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 

1) ความหมายของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบของการปกครองตนเอง (Local Self Government) เป็นเรื่องที่มี

ความสัมพันธ์กันอย่างมากกับแนวคิดและทฤษฎีการกระจายอ านาจ มีนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ได้
ให้ความหมายของการปกครองท้องถิ่นไว้ ดังนี้ 

สมคิด เลิศไพฑูรย์ (2547 หน้า 4 – 5) นิยามว่า การปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การให้คนในท้องถิ่น 
คือ การให้คนในท้องถิ่นมีอิสระในการปกครองตนเอง กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การปกครอง  ตนเองโดย
ประชาชนในท้องถิ่น  ซึ่ งแนวคิดดั งกล่ าวมี พ้ืนฐานจากหลักการกระจายอ านาจการปกครอง  
(Decentralization) ที่หมายถึง การที่รัฐมอบอ านาจการปกครองให้องค์กรอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่องค์กรส่วนกลาง 
จัดท าบริการสาธารณะบางอย่างภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ 

เดเนียล วิท (Daniel Wit, 1967 อ้างถึงใน ส านักงานเลขาธิการสภา ผู้แทนราษฎร, 2555 หน้า 9) 
นิยามว่า การปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง การปกครองที่รัฐบาลกลางให้อ านาจ หรือกระจายอ านาจไปให้
หน่วยการปกครองท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสในการ ปกครองร่วมกันทั้งหมด หรือ
บางส่วนในการบริหารท้องถิ่น ตามหลักการที่ว่าถ้าอ านาจการปกครองมาจากประชาชนในท้องถิ่นแล้ว 
รัฐบาลของท้องถิ่นก็ย่อมเป็นรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและเพ่ือ ประชาชน ดังนั้น การบริหารการ
ปกครองท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรของตนเองอันเกิดจากการกระจาย  อ านาจของรัฐบาลกลาง โดยให้
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องค์กรอันมิได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาล มีอ านาจในการตัดสินใจและ บริหารงานภายในท้องถิ่นในเขตอ านาจ
ของตน 

จากความหมายต่าง ๆ ข้างต้นสามารถสรุปความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใน
สาระส าคัญ ดังนี้  

(1) การปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง การจัดการปกครองท้องถิ่นของคนใน  ท้องถิ่น การจัดการ
ดังกล่าวกระท าโดยการเลือกบุคคลหรือคณะบุคคลเข้ามาด าเนินการปกครอง ซึ่งท้องถิ่น  และชุมชนแต่ละ
ชุมชนดังกล่าว อาจจะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันทั้งในด้านพ้ืนที่ จ านวนประชากร ความเจริญมั่งคั่ง (เช่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล
กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) ท าให้ท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะการปกครองที่มีลักษณะเฉพาะ 

(2) หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีอ านาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติ หน้าที่ตามความ
เหมาะสม กล่าวคือ อ านาจของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องมีขอบเขต ทั้งนี้  เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริง หากมีอ านาจมากเกินไป
หน่วยงานท้องถิ่นนั้น ก็จะกลายสภาพเป็นรัฐอธิปไตยเองซึ่งจะกระทบต่อความมั่นคงของชาติ อ านาจของ
ท้องถิ่นมีขอบเขตที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของความเจริญของแต่ละท้องถิ่นนั้นเป็นส าคัญ  

(3) หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสิทธิตามกฎหมายที่จะด าเนินการ  ปกครองตนเอง               
โดยแบ่งสิทธิออกเป็น 2 ประการ คือ  

(3.1) สิทธิที่จะตรากฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์การปกครอง                  
ส่วนท้องถิ่น  

(3.2) สิทธิที่จะก าหนดงบประมาณ เพ่ือบริหารกิจการตามอ านาจหน้าที่  
 

(4) มีองค์กรที่จ าเป็นในการบริหารและการปกครองตนเอง คือ มีองค์กร ฝ่ายบริหารและองค์กรฝ่าย
นิติบัญญัติ (เช่น การปกครองส่วนท้องถิ่นแบบเทศบาล จะมีคณะเทศมนตรีเป็น ฝ่ายบริหารและสภาเทศบาล
เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ หรือ ในแบบมหานคร คือ กรุงเทพมหานคร จะมีผู้ว่า ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นฝ่าย
บริหาร และสภากรุงเทพมหานครเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ เป็นต้น)  

(5) ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น จากหลักการที่ว่า  ประชาชนใน
ท้องถิ่นรู้ปัญหาของตนเองดีกว่าองค์กรของรัฐส่วนกลาง หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงจ าเป็นต้องมีคน
ในท้องถิ่นมาบริหารงาน เพ่ือจะได้แก้ปัญหาของประชาชนในชุมชนได้ อย่างถูกต้อง  ส่งเสริมประชาชนใน
ท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเพ่ือพัฒนาการกระจายอ านาจตามวิถีของ  แนวทางระบอบ
ประชาธิปไตย 

2) การปกครองส่วนท้องถิ่นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ปี 2559 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2559 บัญญัติไว้ในหมวด 14 การปกครอง                

ส่วนท้องถิ่น เพ่ือก าหนดหลักการปกครองตนเองของประชาชนในท้องถิ่น ไว้ดังนี้ 
มาตรา 246 ตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น การจัดตั้ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชน และความสามารถในการ
ปกครองตนเองในด้าน รายได้ จ านวน ความหนาแน่นของประชากร และพ้ืนที่ที่ต้องรับผิดชอบประกอบกัน  

มาตรา 247 วรรค 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
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มาตรา 247 วรรค 2 รัฐต้องด าเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ของตนเองให้สามารถ
ด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้อย่างเพียงพอ ในระหว่างที่ยังไม่อาจด าเนินการได้ ให้รัฐจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามควรแก่กรณี  

มาตรา 247 วรรค 3 การจัดท าบริการสาธารณะใดที่สมควรให้เป็นหน้าที่ โดยเฉพาะของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งต้องสอดคล้องกับรายได้ของท้องถิ่น 
และให้มีกฎหมายบัญญัติถึงกลไก และข้ันตอนในการกระจายอ านาจของส่วนราชการให้แก่ท้องถิ่นด้วย  

มาตรา 247 วรรค 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหาร การจัดท าบริการสาธารณะ 
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การเงินและการคลัง  

การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งต้องท าเพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม  

มีมาตรการในการป้องกันการทุจริต และการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความ
เหมาะสมและความแตกต่าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ  

ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการป้องกันการก้าวก่ายการ
ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย  

มาตรา 248 การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
ซึ่งต้องค านึงถึงความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละท้องถิ่น การจัดให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกัน 
เพ่ือให้สามารถพัฒนาร่วมกันหรือการสับเปลี่ยนบุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันได้  

มาตรา 249 วรรค 1 สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง  
มาตรา 249 วรรค 2 ผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของสภา

ท้องถิ่น หรือในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จะให้มาโดยวิธีอ่ืนก็ได้ แต่ต้องค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนด้วย ซึ่งเป็นหลักการใหม่ไม่เคยปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับก่อน  

มาตรา 249 วรรค 3 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ให้
เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติซึ่งต้องค านึงถึงเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

มาตรา 250 ในการด าเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น
เปิดเผยข้อมูลและด าเนินการให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ซึ่งเป็นหลักการใหม่ไม่เคยปรากฏใน
รัฐธรรมนูญฉบับก่อน 

มาตรา 251 ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเข้าชื่อกันเพ่ือเสนอ
ข้อบัญญัติหรือเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นได้  

 
3) การจัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันของไทย  

ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย มี 2 รูปแบบ คือ   
(1) การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป เป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่ทั่ว

ประเทศ ซึ่งในทุกจังหวัดจะมี 3 ประเภทได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนต าบล (อบต.)  

(2) การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีการบริหารจัดการไม่เหมือนกับรูปแบบทั่วไป จะ
มีขึ้นเป็น กรณี ๆ ไป ส่วนใหญ่จะเป็นเขตเมืองใหญ่ เช่น เมืองหลวงหรือเมืองท่องเที่ยว ซึ่งไม่เหมาะสมที่จะ
ใช้รูปแบบทั่วไปมาใช้ในการปกครอง ปัจจุบันมีกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา (รุ่งรัตนา เจริญจิตต์ , 2555 
หน้า 9-11)  
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โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป โดยก าหนดให้มี การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
โครงสร้างใหม่ เป็น 2 รูปแบบ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล ดังนี้ 

(1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และตาม

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในจังหวัดนั้น ท าหน้าที่นิติ
บัญญัติ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี ส าหรับจ านวนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของ
แต่ละจังหวัดขึ้นอยู่กับจ านวนราษฎรในจังหวัดนั้น ๆ โดยให้ถือเกณฑ์ตามจ านวนราษฎรแต่ละจังหวัดตาม
หลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง ดังนี้ 

จังหวัดใดมีประชากรไม่เกิน 500,000 คน ให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน  24 คน 
จังหวัดใดมีประชากรเกิน 500,000 คน แต่ไม่เกิน 1,000,000 คน ให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด จ านวน 30 คน 
จังหวัดใดมีประชากรเกิน 1,000,000 คน แต่ไม่เกิน 1,500,000 คน ให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด จ านวน 36 คน 
จังหวัดใดมีประชากรเกิน 1,500,000 คน  แต่ไม่เกิน 2,000,000 คน  ให้มีสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด จ านวน 42 คน 
จังหวัดใดมีประชากรเกิน 2,000,000 คนข้ึนไป ให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 

48 คน 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่าย

บริหาร  ซึ่งมีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนภายในจังหวัดนั้น และนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด มีอ านาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามที่กฎหมายก าหนด ส าหรับรองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มาจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้ 

        ในกรณีที่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 48 คน ให้แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดได้ไม่เกิน 4 คน 

        ในกรณีที่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 36 หรือ 42 คน  ให้แต่งตั้งรองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ไม่เกิน 3 คน 

        ในกรณีที่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 24 หรือ 30 คน  ให้แต่งตั้งรองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ไม่เกิน 2 คน 

        องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่เป็นหน่วยงาน  อ านวยการ บูรณาการ                  
การประสานงาน ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรขององค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น                 
การจัดท าโครงการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่มีลักษณะบูรณาการในภาพรวมของจังหวัด  หรือ
ภารกิจขนาดใหญ่ที่ไม่ซ้ าซ้อนกับเทศบาลซึ่งต้องได้รับการร้องขอหรือได้รับความยินยอมจากเทศบาล ก่อนใน
กรณีที่ด าเนินการซ้ าซ้อนกับเทศบาล เช่น การบ ารุงดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม (แหล่งน้ า  
ทรัพยากรธรรมชาติการจัดท าบ่อบ าบัดน้ าเสีย การจัดการขยะ หรืออ่ืน ๆ) การจัดตั้งศูนย์บริการผู้สูงอายุ                 
ผู้พิการ เป็นต้น หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมีลักษณะงานเป็นหน่วยงานอ านวยการด้านการ  
บริหารงานท้องถิ่นให้แก่เทศบาล และให้การสนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานของรัฐตามท่ีได้รับการร้องขอ  
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(2) เทศบาล 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่12) พ.ศ. 

2546 องค์การเทศบาลประกอบด้วย สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี 
มาตรา 15 สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้ง  โดยตรงของ

ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตาม จ านวน ดังต่อไปนี้ 
 (1) สภาเทศบาลต าบล ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนสิบสองคน 
 (2) สภาเทศบาลเมือง ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนสิบแปดคน  
 (3) สภาเทศบาลนคร ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนยี่สิบสี่คน ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก

สภาเทศบาล นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว จะต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหาร ท้องถิ่นหรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมี
ส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึง
ห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง  

ในกรณีที่ต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดและยังมิได้มีการ  เลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่ 
 มาตรา 48 ทวิ ให้เทศบาลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้ง โดยตรงของประชาชน
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
 มาตรา 48 อัฏฐ นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาล                   
เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายได้ ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 (1) เทศบาลต าบล ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสองคน 
 (2) เทศบาลเมือง ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสามคน 
 (3) เทศบาลนคร ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสี่คน  
นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี  ซึ่งมิใช่สมาชิก

สภาเทศบาลได้โดยในกรณีเทศบาลต าบลให้แต่งตั้งได้จ านวนรวมกันไม่เกินสองคน ในกรณีเทศบาลเมืองให้
แต่งตั้งได้จ านวนรวมกันไม่เกินสามคน และในกรณีเทศบาลนครให้แต่งตั้งได้ จ านวนรวมกันไม่เกินห้าคน 

 
(3) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)  
รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวนี้ เป็นองค์กรที่มีจ านวนมากที่สุดและมีความใกล้ชิดกับ

ประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด มีฐานะเป็นนิติบุคคลและราชการส่วนท้องถิ่นมากที่สุด มีฐานะเป็นนิติบุคคล
และราชการส่วนท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2538   

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.สภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วย สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล (สภา อบต.) และ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 45 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน ต าบลจ านวนหมู่บ้านละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละ
หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  
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หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ  เลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น อายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีก าหนดคราวละ สี่ปีนับแต่
วันเลือกตั้ง มาตรา 46 สภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

(1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหาร  กิจการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 (2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ร่างข้อบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

 (3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามกฎหมาย  นโยบาย 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 

มาตรา 57 ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ สมาชิก สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีหน้าที่  รับผิดชอบงาน
ธุรการและจัดการประชุมและงานอ่ืนใดตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมาย ทั้งนี้ ให้
ค านึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งเมื่อครบอายุของสภาองค์การ  บริหารส่วนต าบล หรือเมื่อมีการยุบสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมี มติให้พ้นจากต าแหน่ง 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 58 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลคนหนึ่งซึ่งมา จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขต 
องค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้  

(1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า  ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย                   

และสิ่งปฏิกูล  
(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(7) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
(9) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้                

ตามความจ าเป็นและสมควร 
1. กรุงเทพมหานคร 

          กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ เนื่องจากกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงและมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ   จึงต้องมีการ
บริหารจัดการเฉพาะ ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2528                
วางหลักเกณฑ์ไว้ โครงสร้างของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
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  (1) สภากรุงเทพมหานคร 
  (2) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร   
 สภากรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) มาจากการ

เลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงและสภากรุงเทพมหานครจะมีประธานสภากรุ งเทพมหานคร 1 คน                  
รองประธานสภากรุงเทพมหานคร อีกไม่เกิน 2 คน ซึ่งสภากรุงเทพมหานครเลือกจากสมาชิกสภาโดยให้
ด ารงต าแหน่งวาระละ 2 ปี 

 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารมาจากการเลือกตั้ง  โดยวิธีออกเสียง
ลงคะแนนโดยตรงและลับ     

         ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ  4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะกระท าได้เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้มีการเลือกตั้งแล้ว 
ซึ่งระบุวันเลือกตั้งและระยะเวลารับสมัครเลือกตั้ง    

         ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 อาทิ ก าหนดนโยบายและบริหารราชการสั่งอนุญาต อนุมัติเกี่ยวกับราชการ
ของกรุงเทพมหานคร แต่งตั้งและถอดถอนรองผู้ว่าฯ เลขานุการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาบริหารราชการ
ตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายวางระเบียบเพ่ือให้
งานของกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

2. เมืองพัทยา  
เมืองพัทยา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่ได้เคยทดลองใช้การจัดการปกครอง

แบบผู้จัดการเมือง (City Manager) หรือที่เรียกว่า Council and Manager Form เพียงแห่งเดียวนับตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2521 เหมือนกับในหลายเมืองของสหรัฐอเมริกา โดยสาระส าคัญของรูปแบบนี้ คือ แยกความ
รับผิดชอบระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารเป็นการให้ได้มาซึ่งผู้บริหารที่เป็นมืออาชีพ 

เมืองพัทยาในปัจจุบันตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ได้ก าหนดให้โครงสร้างการบริหารเมืองพัทยา ประกอบด้วย สภาเมืองพัทยา 
และนายกเมืองพัทยา ดังนี้   

สภาเมืองพัทยา ท าหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วยสมาชิกเมืองพัทยาจ านวน 24 คน มาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเมืองพัทยา สภาเมืองพัทยาจะเลือกสมาชิกสภา                
1 คนเป็นประธานสภาเมืองพัทยา และเลือกอีก 2 คน เป็นรองประธานสภาเมืองพัทยา แล้วเสนอผู้ว่า
ราชการจังหวัดชลบุรีแต่งตั้ง สมาชิกสภาเมืองพัทยามีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี ประธานสภาเมือง
พัทยามีหน้าที่ด าเนินการประชุม และด าเนินกิจการอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของเมืองพัทยา นอกจากนี้ 
ยังมีปลัดเมืองพัทยาท าหน้าที่เลขานุการสภาเมืองพัทยา มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ และการจัดประชุม
และงานอื่นใดตามที่สภาเมืองพัทยามอบหมาย (สมคิด เลิศไพฑูรย์, ม.ป.ป., หน้า 5)  

นายกเมืองพัทยา ท าหน้าที่ฝ่ายบริหาร มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 
ในเขตเมืองพัทยา นายกเมืองพัทยามีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี ในการบริหารกิจการของเมือง
พัทยานายกเมืองพัทยาสามารถจัดตั้งทีมบริหารเมืองพัทยาได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม เช่น               
รองนายกเมืองพัทยาไม่เกิน 4 คน เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานที่ปรึกษา หรือ
คณะที่ปรึกษาของนายกเมืองพัทยาได้ 
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2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
         ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2562) ได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่องานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 พบว่า ประสิทธิภาพของ
การบริการจากผลการประเมินโดยภาพรวมของงานบริการทั้ง 4 งานบริการ/โครงการ ประชาชนมีความพึง
พอใจ คิดเป็นร้อยละ 92.40  ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการต่อกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ ช่องทางการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่งอ านวยความสะดวก ผู้รับบริการงานบริการมี
ความพึงพอใจในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 91.60 สามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากมากไปหา
น้อย คือพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ สิ่งอ านวยความสะดวก และ 
ช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจต่อคุณภาพของการบริการ ความคุ้มค่าของภารกิจ และผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ มีความพึงพอใจภาพ คิดเป็นร้อยละ 93.00 สามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากมากไปหา
น้อย คือพึงพอใจต่อผลสัมฤทธิ์ ความคุ้มค่า และคุณภาพของการบริการตามล าดับ   

จักรแก้ว นามเมือง และคณะ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
(Customer Satisfaction) ในมิติด้านคุณภาพการให้บริการงานบริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ 
เทศบาลเมืองแม่ปืม อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้ผลการศึกษาดังนี้ ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ
การให้บริการของงานบริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ เทศบาลต าบลแม่ปืม โดยภาพรวมมีคะแนน
ตามเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ 10 (ร้อยละ 97.3) จ าแนกเป็นรายด้าน ดังนี้  

1) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีคะแนนตามเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ 10     
(ร้อยละ 97.3) 

2) ด้านช่องทางการให้บริการ มีคะแนนตามเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ 10 (ร้อยละ 97.1) 
3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีคะแนนตามเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ 10 (ร้อยละ 97.1) 
4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีคะแนนตามเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ 10 (ร้อยละ 97.6) 
กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2559) ได้ศึกษาความพึงพอใจ           

ของนิสิตที่มีต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2558 พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรีมีความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนการสอนและการให้บริการของมหาวิทยาลัยมหาสารคามอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากคณาจารย์ส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับความเป็นครู มีความรู้ ความสามารถและ                    
ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชา มีการวางแผนและเตรียมการสอนที่ดี มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่
เหมาะสม เช่น หลักสูตร รายวิชาและเนื้อหาวิชา มีสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการสอนที่ทันสมัย   
สื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์
การสอนมีประสิทธิภาพ รวมทั้งด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในห้องเรียนโดยรวม 
เช่น ความสะอาด แสงสว่าง การถ่ายเทอากาศ ความสงบร่มรื่น รอบบริเวณอาคารและความเพียงพอของ
โต๊ะและเก้าอ้ี เป็นต้น นอกจากนี้อาจเนื่องมาจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน า/ดูแลเอาใจใส่และ รับรู้เข้าใจ
ถึงปัญหาของนิสิต มีความถูกต้องชัดเจนของข้อมูลข่าวสาร การให้บริการทางวิชาการ/จัดประชุม/สัมมนา
ทางวิชาการ/จัดอบรมเพ่ือประโยชน์ของผู้เรียน  ความเหมาะสมของแบบฟอร์มที่ขอรับบริการ มีความเสมอ
ภาคในการให้บริการ มีความปลอดภัยภายในสถาบัน มีการสนับสนุนกิจกรรมของนิสิต และมีกองทุน/ทุน
สนับสนุนการศึกษา 

ธนกฤต สุทธินันทโชติ (2559) ได้ศึกษา ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติ
ธารเสด็จ-เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ
ธารเสด็จ-เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.77                
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เมื่อพิจารณาเป็นรายได้ พบว่า ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.81 รองลงมา คือ ด้านความเชื่อมั่น
ไว้วางใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.80 รองลงมาด้านการตอบสนอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.79 และด้านความน่าเชื่อถือ
และด้านการเอาใจใส่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.69 โดยทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

นภาพร สูนาสวน (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการของร้าน
เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านแฟมิลี่มาร์ทในจังหวัดนครปฐม ได้ผลการศึกษาดังนี้ ความพึงพอใจของสินค้าหรือ  
บริการต่อความภักดีของลูกค้าในการใช้บริการร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในจังหวัดนครปฐม กล่าวคือ  
เมื่อลูกค้าเกิดความพึงพอใจก็จะส่งผลให้เกิดความจงรักภักดีต่อการซื้อสินค้าและใช้บริการของร้าน                
เซเว่นอีเลฟเว่น เนื่องจากลูกค้าได้รับสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหวังท าให้เกิด  
ความพึงพอใจ และส่งผลให้เกิดความจงรักภักดีต่อการซื้อสินค้าและใช้บริการ รวมถึงลูกค้าจะยังคงเลือกใช้
บริการของร้านเซเว่นอีเลฟเว่นและร้านแฟมิลี่มาร์ท พร้อมทั้งบอกต่อสิ่งดี ๆ ที่ลูกค้าได้รับจากการใช้บริการ
ไปยังคนที่ท่านรู้จัก 
 ทั้งนี้ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่มีความใกล้เคียงในงานศึกษาครั้งนี้คณะผู้ประเมิน
สามารถน าประเด็นดังกล่าว มาประยุกต์ใช้เป็นตัวแปรในการศึกษาส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ในระดับหนึ่ง  
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 บทที่ 3 
วิธีการศึกษา 

 

 

การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ เป็นการศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ คุณภาพของงานบริการ 
ความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ ตลอดจนปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริการประชาชนต่อ
โครงการ/งานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ                
พ.ศ.2563 จ านวน 4 โครงการ/งานบริการ คือ 

1) งานบริการของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม สังกัดส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 

              - ด้านอาคาร สถานที่ 
              - ด้านนาฎศิลป์ วงดุริยางค์ ดนตรีพื้นบ้านล้านนา 
              - วิทยากรด้านการศึกษา 
              - ชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณี 
2) โครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณหนองน้ าสาธารณะร้องขี้ทูต ในเขตพ้ืนที่                 

หมู่ที่ 5 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
3) โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้านเมืองกลาง 

(จุดบ่อขยะ) หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านหลวง เชื่อมบ้านข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
4) การให้บริการด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้ พัก             

ในโรงแรม               
 
 

3.1  ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 ประชากรในการศึกษา  คือ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ/งานบริการสาธารณะ ขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 4 โครงการ/งานบริการ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างของแต่ละโครงการ/งานบริการ
ไม่ต่ ากว่า 300 ราย ดังนี้  

1) งานบริการของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม สังกัดส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

คณะผู้ประเมินได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยใช้เทคนิคการเลือกตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) หรือเรียกว่า การสุ่มแบบพิจารณา (Judgment Sampling) (อ้างใน 
www.watpon.com)  ซึ่งขอความอนุเคราะห์หรือขอความร่วมมือจากโรงเรียนแม่อายวิทยาคม ในการ
ประสานกลุ่มผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น นายกฯ และปลัดฯ ของเทศบาลฯ หรือองค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอแม่อาย และอ าเภอใกล้เคียง กลุ่มผู้น าชุมชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึง
กลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนแม่อายวิทยาคม และกลุ่มผู้ใช้บริการด้านอาคาร 
สถานที่ หรือด้านนาฎศิลป์ วงดุริยางค์ ดนตรีพื้นบ้านล้านนาของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม 

 

http://www.watpon.com/
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2) โครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณหนองน้ าสาธารณะร้องขี้ทูต ในเขตพ้ืนที่                 

หมู่ที่ 5 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
คณะผู้ประเมินได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยใช้เทคนิคการเลือกตัวอย่าง

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) หรือเรียกว่า การสุ่มแบบพิจารณา (Judgment Sampling) (อ้างใน 
www.watpon.com) ซึ่งขอความอนุเคราะห์หรือขอความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
ในการประสานงานจากกลุ่มผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น นายกฯ และปลัดฯ ของเทศบาล            
เมืองแม่โจ้ ซึ่งขอความอนุเคราะห์หรือขอความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มผู้น า
ชุมชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงกลุ่มประชาชนทั่วไปที่อยู่อาศัยบริเวณพ้ืนที่หมู่ที่ 5 ต าบลหนองหาร                         
อ าเภอสันทราย จงัหวัดเชียงใหม่ 

 

 
 

 

วัน/เดือน/
ปี 

อ าเภอ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มตัวอย่าง 

13 – 20  
สิงหาคม 
2563 

แม่อาย - ด้านอาคาร สถานที่ 
- ด้านนาฎศิลป์ วงดุริยางค์ 
ดนตรีพื้นบ้านล้านนา 
- วิทยากรด้านการศึกษา 
- ชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรม
ด้านวัฒนธรรมประเพณี 
 

- นักเรียน 
- ผู้ปกครองนักเรียน 
- คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
- กลุ่มผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ผู้น าชุมชน 
- หน่วยงาน / องค์กร           
ที่ขอรับบริการ 
 

312 คน 

วัน/เดือน/
ปี 

อ าเภอ หน่วยงานขอรับ 
การสนับสนุน 

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม
ตัวอย่าง 

11 – 21 
สิงหาคม 
2563 

สันทราย เทศบาลเมืองแม่โจ้ - กลุ่มผู้บริหารหรือผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- กลุ่มผู้น าชุมชน และกลุ่ม
ประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมาย 
จ านวน 2 หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 บ้านสหกรณ์ 1 และ 2 
หมู่ที่ 6 บ้านป่าเกร็ด 
 

302 คน 

http://www.watpon.com/
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3) โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้านเมือง
กลาง (จุดบ่อขยะ) หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านหลวง เชื่อมบ้านข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  

   คณะผู้ประเมินได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยใช้เทคนิคการเลือก
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) หรือเรียกว่า การสุ่มแบบพิจารณา (Judgment Sampling) 
(อ้างใน www.watpon.com) ซึ่งขอความอนุเคราะห์หรือขอความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ในการประสานงานจากกลุ่มผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น นายกฯ และปลัดฯ ของ
เทศบาลต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งขอความอนุเคราะห์หรือขอความร่วมมือจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มผู้น าชุมชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ใช้
ถนนในพ้ืนที่ดังกล่าว 

 

 
4) การให้บริการด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจาก              

ผู้พักในโรงแรม 
คณะผู้ประเมินได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยใช้เทคนิคการเลือกตัวอย่าง

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) หรือเรียกว่า การสุ่มแบบพิจารณา (Judgment Sampling) (อ้างใน 
www.watpon.com) ซึ่งขอความอนุเคราะห์หรือขอความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในการ
ประสานงานจากผู้ประกอบการโรงแรมในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มประชาชนทั่วไป 

     

 

วัน/เดือน/
ปี 

อ าเภอ ต าบล กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มตัวอย่าง 

7 สิงหาคม 
2563 

จอมทอง บ้านหลวง - กลุ่มผู้บริหารหรือผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
- กลุ่มผู้น าชุมชน และกลุ่มประชาชนใน
พ้ืนที่เป้าหมาย จ านวน 5 หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 11 บ้านเมืองกลาง   
หมู่ที่ 14 บ้านปะ 
หมู่ที่ 15 บ้านแม่ปอน 
หมู่ที่ 16 บ้านตาดมื่น 
หมู่ที่ 21 บ้านกู่ฮ่อสามัคคี 
 

306 คน 

วัน/เดือน/
ปี 

หน่วยงานขอรับ 
การสนับสนุน 

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มตัวอย่าง 

10 – 25 
สิงหาคม 
2563 

สถานบริการโรงแรม 
ในจังหวัดเชียงใหม่ 
 

-ผู้ประกอบการโรงแรม 
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
-กลุ่มประชาชนทั่วไป 
 

303 คน 

http://www.watpon.com/
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3.2 วิธีด าเนินการ 
3.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินครั้งนี้ คือ แบบสอบถามโดยแยก
ประเภทของแบบสอบถามตามลักษณะของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักและกลุ่มตัวอย่าง  เนื้อหาครอบคลุม
วัตถุประสงค์ของการประเมินตามการด าเนินการรายโครงการ ดังนี้ 

1) งานบริการของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม สังกัดส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในด้านอาคาร สถานที่ ด้านนาฎศิลป์ วงดุริยางค์ ดนตรีพ้ืนบ้านล้านนา
วิทยากรด้านการศึกษา และชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณี 

   ก. แบบสอบถามส าหรับผู้รับบริการ 
 
2) โครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณหนองน้ าสาธารณะร้องขี้ทูต ในเขตพ้ืนที่                 

หมู่ที่ 5 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
   ก. แบบสอบถามส าหรับหน่วยงานร้องขอ 
    ข. แบบสอบถามส าหรับผู้รับบริการ 
 
3) โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้าน              

เมอืงกลาง (จุดบ่อขยะ) หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านหลวง เชื่อมบ้านข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
   ก. แบบสอบถามส าหรับหน่วยงานร้องขอ 
    ข. แบบสอบถามส าหรับผู้รับบริการ 
 
4) การให้บริการด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พัก              

ในโรงแรม               
    ก. แบบสอบถามส าหรับผู้รับบริการ 

 
3.2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

คณะผู้ประเมินจะจัดเก็บข้อมูลโดยการวิเคราะห์เอกสาร การใช้แบบสอบถาม และการ
สนทนากลุ่ม  ตามแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง  การสังเกตการณ์ในระดับพ้ืนที่จากผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) งานบริการของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม สังกัดส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในด้านอาคาร สถานที่ ด้านนาฎศิลป์ วงดุริยางค์ ดนตรีพื้นบ้านล้านนา 
วิทยากรด้านการศึกษา และชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณี 

1.1) ประสานงานผ่านรองผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคม เพ่ือสอบถามข้อมูล
เบื้องต้น และแจ้งนัดหมายการเข้าเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.2) จัดท าหนังสือถึงผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคม เพ่ือขอความอนุเคราะห์
ประสานงานอ านวยความสะดวก และแจ้งก าหนดการเก็บรวบรวมข้อมูลให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง 

1.3) ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล โดยการวิเคราะห์เอกสาร การใช้แบบสอบถาม และ                
การสนทนากลุ่ม ตามแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง โดยใช้วิธีการโทรศัพท์เพ่ือสอบถาม หรือ การจัดส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย์ หรือขออนุญาตเข้าพบเพ่ือจัดเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ตามความเหมาะสมและ
ความสะดวกของผู้ให้ข้อมูล  
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2) โครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณหนองน้ าสาธารณะร้องขี้ทูต ในเขตพ้ืนที่                 
หมู่ที่ 5 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

  2.1) ประสานงานนายช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่รับผิดชอบโครงการ
ดังกล่าว เพื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น และนัดหมายแจ้งการเข้าเก็บรวบรวมข้อมูล 

  2.2) จัดท าหนังสือถึงเทศบาลเมืองแม่โจ้หรือหน่วยงานในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ประสานงานอ านวยความสะดวก และแจ้งก าหนดการเก็บรวบรวมข้อมูลให้กับชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย 

  2.3) ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล โดยการวิเคราะห์เอกสาร การใช้แบบสอบถาม และ                  
การสนทนากลุ่ม ตามแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง  การสังเกตการณ์ในระดับพ้ืนที่จากผลการปฏิบัติงาน
ของโครงการ 

 
3) โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้าน              

เมืองกลาง (จุดบ่อขยะ) หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านหลวง เชื่อมบ้านข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
3.1) ประสานงานนายช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่รับผิดชอบโครงการ

ดังกล่าว เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น และนัดหมายแจ้งการเข้าเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.2) จัดท าหนังสือถึงเทศบาลต าบลบ้านหลวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่                 

เพ่ือขอความอนุเคราะห์ประสานงานอ านวยความสะดวก และแจ้งก าหนดการเก็บรวบรวมข้อมูลให้กับชุมชน
กลุ่มเป้าหมายที่เก่ียวข้อง 

  3.3) ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล โดยการวิเคราะห์เอกสาร การใช้แบบสอบถาม และ                  
การสนทนากลุ่ม ตามแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง  การสังเกตการณ์ในระดับพ้ืนที่จากผลการปฏิบัติงาน
ของโครงการ 

 
4) การให้บริการด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พัก              

ในโรงแรม               
4.1) ประสานงานกับฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ ที่รับผิดชอบงานบริการดังกล่าว เพ่ือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการด้านการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม และแจ้งนัดหมายการเข้าเก็บรวบรวม
ข้อมูลในเบื้องต้น 

4.2) ประสานการจัดเก็บข้อมูลกับสถานประกอบการบางส่วนที่ เคยรับบริการ                  
ด้านจัดเก็บค่าธรรมเนียมภาษีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดย ใช้วิธีการโทรศัพท์                     
เพ่ือสอบถาม หรือ การจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ หรือขออนุญาตเข้าพบเพ่ือจัดเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 
ตามความเหมาะสมและความสะดวกของผู้ให้ข้อมูล  
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3.2.3  การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือหาความถี่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย  และการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาตามความเหมาะสมโดยสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือหาความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาตามความเหมาะสมโดยสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์
ของการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

          ผู้ประเมินได้ท าการสรุปคะแนนการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามมิติที่ 2                   
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ) ของการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ประจ าปี 
พ.ศ. 2563 โดยมีเกณฑ์พิจารณาระดับความพึงพอใจดังนี้ 
  ระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ   95 ขึ้นไป ได้คะแนน  10 
  ระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ   90 - 95 ได้คะแนน  9 
  ระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ   85 - 90 ได้คะแนน  8 
  ระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ   80 - 85 ได้คะแนน  7 
  ระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ   75 - 80 ได้คะแนน  6 
  ระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ   70 - 75 ได้คะแนน  5 
  ระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ   65 - 70 ได้คะแนน  4 
  ระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ   60 - 65 ได้คะแนน  3 
  ระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ   55 - 60 ได้คะแนน  2 
  ระดับความพึงพอใจร้อยละ    50 - 55 ได้คะแนน  1 
  ระดับความพึงพอใจต่ ากว่าร้อยละ    50  ได้คะแนน  0 
แปลผลค่าเฉลี่ยที่ได้ เทียบกับเกณฑ์  โดยการค านวณค่าสถิติพ้ืนฐานของคะแนน มีดังนี้  
 1) หาค่าร้อยละ ใช้สูตร  
                ร้อยละของรายการใด    = ค่าเฉลี่ยของรายการนั้น × 100 
           คะแนนเต็ม 

     
     (คะแนนเต็ม ในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง 5) 

 
      โดยมีการก าหนดเกณฑ์การแปลผลระดับความพึงพอใจ ดังนี้ 
            ช่วงคะแนน              ระดับความพึงพอใจ 
   5 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
   4 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
   3 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
   2 หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 
   1 หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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วิธีการประเมินความพึงพอใจ ได้ก าหนดเกณฑ์ในการวัดตามระบบ Likert Scales แบ่งเป็น 5 ระดับ            
โดยก าหนดช่วงค่ามัชฌิมเลขคณิต ดังนี้   

คะแนน  ช่วงค่าเฉลี่ย               ระดับความพึงพอใจ 
 5  4.21 – 5.00    หมายถึง    มีความพึงพอใจมากที่สุด 
 4  3.41–  4.20   หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
 3  2.61 – 3.40  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
 2  1.81 – 2.60  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 
 1  1.00 – 1.80  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด  
 

2) การค านวณคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวม   
       คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวม = A+B+C+D/4 
หมายเหตุ 

A    หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่องานบริการของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม 
สังกัดส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

B    หมายถึง คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อโครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืช 
บริเวณหนองน้ าสาธารณะร้องขี้ทูต ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 5 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

C หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over 
Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้านเมืองกลาง (จุดบ่อขยะ) หมู่ที่  11 ต าบลบ้านหลวง เชื่อม 
บ้านข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

D หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการด้ านการจัด เก็บ
ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม               
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 บทที่ 4 
ความพึงพอใจของผู้รบับรกิารต่อโครงการ/งาน
บริการขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชียงใหม ่

 

การศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ คุณภาพของงานบริการ ความคุ้มค่าและ
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ ตลอดจนปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริการประชาชนต่อโครงการ/งานบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 4 
โครงการ/งานบริการ ดังนี้ 

1) งานบริการของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม สังกัดส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 

              - ด้านอาคาร สถานที่ 
              - ด้านนาฎศิลป์ วงดุริยางค์ ดนตรีพื้นบ้านล้านนา 
              - วิทยากรด้านการศึกษา 
              - ชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณี 
2) โครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณหนองน้ าสาธารณะร้องขี้ทูต ในเขตพ้ืนที่                 

หมู่ที่ 5 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
3) โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้านเมืองกลาง 

(จุดบ่อขยะ) หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านหลวง เชื่อมบ้านข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
4) การให้บริการด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้ พัก             

ในโรงแรม               
 
 

4.1 งานบริการของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม สังกัดส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                    
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้บริการงานบริการของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม                 
สังกัดส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ใน 4 กิจกรรม คือ                
1) ด้านอาคาร สถานที่  2) ด้านนาฎศิลป์ วงดุริยางค์ ดนตรีพ้ืนบ้านล้านนา 3) วิทยากรด้านการศึกษา และ 
4) ชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณี  ผลการประเมินกิจกรรมดังกล่าว สามารถแบ่งผลการ
ประเมิน ออกเป็น 3 ส่วน สรุปได้ดังนี้ 
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 1) สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้รับบริการงานบริการของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม สังกัดส านักการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 312 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 168 คน  
คิดเป็นร้อยละ 53.85 มีอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 58.01 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 
31-40 ปี จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 14.75 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 56.41 รองลงมาคือ ส าเร็จการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน                 
55 คน คิดเป็นร้อยละ 17.63 มีอาชีพเป็นนักเรียน /นักศึกษา จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 57.05 
รองลงมาคือ อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 23.72 สถานภาพในการตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่คือ นักเรียนโรงเรียนแม่อายวิทยาคม จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 51.28 
รองลงมาคือ ประชาชนทั่วไปที่ได้รับบริการจากโรงเรียนแม่อายวิทยาคม จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.48 ส่วนใหญ่ลักษณะงานที่มารับบริการของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม คือ ด้านอาคาร สถานที่มากที่สุด 
จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 56.73 รองลงมางานอ่ืน ๆ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านวิชาการ  ด้านกิจกรรม 
จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 54.81 ด้านนาฎศิลป์ วงดุริยางค์ ดนตรีพื้นบ้านล้านนา จ านวน 163 คน คิดเป็น
ร้อยละ 52.24 ด้านวิทยากรด้านการศึกษา จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 43.27 และด้านชุมชนสัมพันธ์และ
กิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณี จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 40.71 ตามล าดับ (ตารางท่ี 4.1) 

 
ตารางที่ 4.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามของผู้รับบริการต่องานบริการของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม 

สังกัดส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
  

ชาย 168 53.85 
หญิง 144 46.15 

รวม 312 100.00 
2. อาย ุ
  
  
  
  

ต่ ากว่า 20 ปี 181 58.01 
20-30 ปี 10 3.21 
31-40 ปี 46 14.75 
41-50 ปี 42 13.46 
51-60 ปี 29 9.29 
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 4 1.28 

รวม 312 100.00 
3. ระดับการศึกษา ประถมศึกษา 12 3.85 

มัธยมศึกษาตอนต้น  22 7.05 
มัธยมศึกษาตอนปลาย /ปวช. 176 56.41 
อนุปริญญา /ปวส. 2 0.64 
ปริญญาตร ี 45 14.42 
สูงกว่าปริญญาตร ี 55 17.63 
รวม 312 100.00 



 

การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 

ห น้ า  4-3  

 

ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 

 
 2)  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
    2.1)    ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการ

ให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการของงานบริการของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม สังกัดส านัก

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด(ค่าเฉลี่ย = 4.69) คิดเป็นร้อยละ 93.80 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน  

เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า ผู้รับบริการงานบริการดังกล่าวมีความพึงพอใจ              
อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้ง 4 ด้าน โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี้ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
(ค่าเฉลี่ย = 4.73) คิดเป็นร้อยละ 94.60 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน ด้านช่องทางการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย = 4.65) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
4. อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา 178 57.05 

ข้าราชการ/รัฐวสิาหกิจ 74 23.72 
พนักงานบริษัทเอกชน 3 0.96 
ธุรกิจส่วนตัว 7 2.24 
เกษตรกร 9 2.88 
รับจ้างทั่วไป 10 3.21 
อ่ืน ๆ ได้แก่ พระภิกษุ ข้าราชการบ านาญ  
แม่บ้าน และวา่งงาน 

31 9.94 

รวม 312 100.00 
5. สถานภาพในการตอบ
แบบสอบ 

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนแม่อาย
วิทยาคม 

14 4.49 

นักเรียนโรงเรียนแม่อายวิทยาคม 160 51.28 
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนแม่อายวิทยาคม 12 3.85 
หน่วยงาน / องค์กรภาครัฐ 15 4.81 
สถาบนัทางศาสนาและวฒันธรรม 13 4.17 
ประชาชนทั่วไป 92 29.48 
อ่ืน ๆ ได้แก่ ผู้น าชุมชน 6 1.92 

รวม 312 100.00 
6. ลักษณะงานที่มารบั
บริการ (เลือกตอบได ้
มากกว่า 1 ข้อ) 

ด้านอาคาร สถานที่ 177 56.73 
ด้านนาฎศิลป์ วงดุริยางค์ ดนตรีพื้นบ้าน
ล้านนา 

163 52.24 

วิทยากรด้านการศึกษา 135 43.27 
ชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรมด้านวัฒนธรรม
ประเพณี 

127 40.71 

งานอ่ืน ๆ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน  
ด้านวชิาการ  ดา้นกิจกรรม 

171 54.81 
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คิดเป็นร้อยละ 93.00 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย = 4.71) คิดเป็นร้อยละ 
94.20 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย = 4.68) คิดเป็นร้อยละ 93.60       
ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน (ตารางที่ 4.2) 

 
ตารางที่ 4.2  ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ              

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่งอ านวยความสะดวกของงานบริการของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม
สังกัดส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

  
 
 

รายการประเมิน 
 

ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ คะแนน ความหมาย 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
1) การให้บริการเป็นระบบและชัดเจน 4.74 0.488 94.80 9 มากที่สุด 
2) ความสะดวกทีไ่ด้รับจากการบริการ 4.74 0.483 94.80 9 มากที่สุด 
3) การให้บริการด้วยความเสมอภาค ตามล าดับ  

      ก่อน-หลัง 
4.73 0.491 94.60 9 มากที่สุด 

4) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการให้บริการ 4.70 0.532 94.00 9 มากที่สุด 
รวม 4.73 0.499 94.60 9 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการใหบ้ริการ 
1) มีช่องทางการให้บริการที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย

สะดวก รวดเร็ว 
4.73 0.513 94.60 9 มากที่สุด 

2) มีการให้บริการนอกสถานที่/นอกเวลาราชการ 4.53 0.641 90.60 9 มากที่สุด 
 3) มีการให้บริการผ่านสื่อประชาสัมพนัธ์ อื่น ๆ ของ

โรงเรียน  
4.73 0.507 94.60 9 มากที่สุด 

4) มีการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นในการให้บริการ 4.59 0.609 91.80 9 มากที่สุด 
รวม 4.65 0.568 93.00 9 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) 
1) การให้บริการด้วยความสุภาพ และ 
    มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดี 

4.74 0.515 94.80 9 มากที่สุด 

2) ความเหมาะสมในการแต่งกายและบุคลิกทา่ทาง 4.75 0.502 95.00 9 มากที่สุด 
3) ความเอาใจใส่กระตือรือร้นในการให้บริการ 4.66 0.543 93.20 9 มากที่สุด 
4) ความพร้อม และความตรงตอ่เวลาในการ  
    ปฏิบัติงาน 

4.70 0.517 94.00 9 มากที่สุด 

รวม 4.71 0.519 94.20 9 มากที่สุด 
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ตารางที่ 4.2  (ต่อ) 
  

 
 

รายการประเมิน 
 

ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ คะแนน ความหมาย 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
1) ความพร้อมของสถานที่/สื่ออุปกรณ์ที่ให้บริการ 4.65 0.546 93.00 9 มากที่สุด 
2) ความชัดเจนของปา้ยแสดงชือ่ส่วนงาน/จุดบริการ 4.69 0.523 93.80 9 มากที่สุด 

   3) ความสะอาด/ความปลอดภัยของสถานที่โรงเรียน  
โดยรวม 

4.71 0.525 94.20 9 มากที่สุด 

   4) การอ านวยความสะดวก ให้ความเข้าใจ และแนะน า 
      ในเร่ืองที่ขอรับบริการ 

4.67 0.570 93.40 9 มากที่สุด 

รวม 4.68 0.541 93.60 9 มากที่สุด 
รวมทั้งหมด 4.69 0.532 93.80 9 มากที่สุด 

 
2.2)  ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพของการบริการ ความคุ้มค่าของภารกิจ และ

ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
 คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพของการบริการ ความคุ้มค่าของ

ภารกิจ และผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ (งานบริการของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม สังกัดส านักการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) โดยภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับ             
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.71) คิดเป็นร้อยละ 94.20 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน  

เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า ผู้รับบริการงานบริการดังกล่าวมีความพึงพอใจ                  
อยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 3 ด้าน โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี้ ด้านคุณภาพของการบริการ (ค่าเฉลี่ย = 
4.68) คิดเป็นร้อยละ 93.60 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน ด้านความคุ้มค่าของภารกิจ (ค่าเฉลี่ย = 4.72)                        
คิดเป็นร้อยละ 94.40 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน และด้านผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ (ค่าเฉลี่ย = 4.73) คิดเป็นร้อยละ 
94.60 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน (ตารางท่ี 4.3) 
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ตารางที่ 4.3  ความพึงพอใจต่อคุณภาพของการบริการ  ความคุ้มค่าของภารกิจ  ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ                 
                 ของผู้รับบริการงานบริการของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม สังกัดส านักการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 

 
 

รายการประเมิน 
 

ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ คะแนน ความหมาย 

คุณภาพของการบริการ 
1) ได้รับบริการตรงตามความตอ้งการ 4.64 0.550 92.80 9 มากที่สุด 

     2) มีมาตรฐาน และมปีระสทิธิภาพในการให้บริการ 4.72 0.511 94.40 9 มากที่สุด 
รวม 4.68 0.531 93.60 9 มากที่สุด 

ความคุ้มค่าของภารกิจ 
     1) ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 4.71 0.500 94.20 9 มากที่สุด 
     2) การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายในเวลาที่ก าหนด 4.72 0.516 94.40 9 มากที่สุด 

รวม 4.72 0.508 94.40 9 มากที่สุด 
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 

1) การให้ความร่วมมือกับผู้ขอรับบริการ 4.76 0.478 95.20 10 มากที่สุด 
2) การรับฟังความคิดเห็นของผูร้ับบริการ  และการ

น าข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ เพื่อหาแนวทางการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน 

4.70 0.511 94.00 9 มากที่สุด 

รวม 4.73 0.495 94.60 9 มากที่สุด 
รวมทั้งหมด 4.71 0.511 94.20 9 มากที่สุด 
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2.3) ภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
คะแนนความพึงพอใจภาพรวมของผู้รับบริการงานบริการของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม

สังกัดส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้รับบริการมี                       
ความพึงพอใจค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.70) คิดเป็นร้อยละ 94.00 ซึ่งเท่ากับ 9 
คะแนน  (ตารางที่ 4.4) 

 

ตารางที่ 4.4 คะแนนของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานบริการของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม 
 

 
ภาพที่ 1 ความพึงพอใจในภาพรวมของงานบริการของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม สังกัดส านักการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 
รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ  
คะแนน 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ร้อยละ 

1. ความพึงพอใจของผู้ รับบริการ (ประชาชน 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน) 

    

1.1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.73 0.499 94.60 9 
1.2 ด้านช่องทางการให้บริการ 4.65 0.568 93.00 9 
1.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.71 0.519 94.20 9 
1.4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.68 0.541 93.60 9 

รวม 4.69 0.532 93.80 9 
2. คุณภาพของการบริการ 4.68 0.531 93.60 9 
3. ความคุ้มค่าของภารกิจ 4.72 0.508 94.40 9 
4. ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 4.73 0.495 94.60 9 

รวม 4.71 0.511 94.20 9 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.70 0.522 94.00 9 
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   3) ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพื่อการพัฒนางานบริการของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม สังกัดส านัก การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 (1) โรงเรียนควรมีระบบการบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียนมากขึ้น มีการสร้างระบบคัด
แยกขยะที่ดี เพ่ือสร้างความตระหนัก และจิตส านึกที่ดีให้กับนักเรียน ทั้งนี้อาจมีการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในพื้นท่ี 

 (2) ควรมีการปรับปรุงห้องน้ าให้มีสภาพการใช้งานได้ทุกห้อง จัดตั้งงบประมาณก่อสร้าง
ห้องน้ าเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับกับจ านวนนักเรียนที่เพ่ิมขึ้น และควรมีการดูแลรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 

 (3) ควรมีการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้พร้อมบริการ มีสิ่งอ านวยความสะดวกภายใน
ห้องเรียนที่พร้อมใช้งาน เช่น พัดลม เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการเรียน 

 (4) ควรมีการจัดท าทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้นักเรียนและ
ผู้รับบริการ  

 (5) คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนเห็นควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการช่วยเหลือนักเรียนที่ ไม่ ได้รับสัญชาติ ไทย เพราะนักเรียน                    
ได้รับโอกาสในการศึกษาในโรงเรียนแม่อายวิทยาคม เมื่อจบการศึกษาแล้วไม่สามารถไปศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาได้ เนื่องจากไม่มีเลขบัตรประจ าตัวประชาชนเหมือนคนไทยทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 

ห น้ า  4-9  

 

4.2 โครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณหนองน้ าสาธารณะร้องขี้ทูต ในเขตพื้นที่  หมู่ที่ 5              
ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ด าเนินโครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณหนองน้ า
สาธารณะร้องขี้ทูต ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 5 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  โดยกองช่าง 
เทศบาลเมืองแม่โจ้ได้ร้องขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่
ก าจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณหนองน้ าสาธารณะร้องขี้ทูต ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 5 ต าบลหนองหาร อ าเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่ประมาณ 30 ไร่ 30 งาน  

ผู้แทนจากหน่วยงานร้องขอ คือ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้มีการรับรู้ถึงช่วงเวลาที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ก าหนดให้มีการท าหนังสือร้องขอให้ปรับปรุงได้ตลอดทั้งปี โดยไม่มีการ
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งขั้นตอนการร้องขอไม่ยุ่งยาก หน่วยงานได้รับรู้ถึงขั้นตอนหลังจากท าหนังสือร้องขอไปยัง
ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  และมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาส ารวจความเป็นไปได้หรือจุดที่
จะปรับปรุง หลังจากที่มีการท าหนังสือร้องขอ มีการแจ้งผลการร้องขอให้หน่วยงานขอรับบริการทราบ โดย
ผ่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  การแจ้งผลการร้องขอใช้ช่องทางโทรศัพท์ โดยใช้
ระยะเวลาในการรอผลการแจ้งร้องขอ 1 เดือนก่อน อบจ.จะเข้ามาด าเนินงานในพ้ืนที่มีการประสานงานก่อน 
และผลงานที่ได้รับมีความคุ้มค่ากับงบประมาณ ซึ่งโครงการได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ สามารถจัดการปัญหา
ได้ตรงจุดและตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ                   
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก   

 
คณะผู้ประเมินได้แบ่งผลการประเมินออกเป็น  3 ส่วน ดังนี้ 
1)  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการด าเนินงานโครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืช 

บริเวณหนองน้ าสาธารณะร้องขี้ทูต ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 5 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
จ านวน 302 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 51.32 
อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 29.80 รองลงมาคือ อายุ 51-60 ปี จ านวน 83 คน               
คิดเป็นร้อยละ 27.48 โดยมีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 40.40 
รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 17.87 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป 
จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 38.41 รองลงมาคือ อาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.56 สถานภาพในการตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ ประชาชนทั่วไป จ านวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 
94.04 (ตารางที ่4.5) 
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ตารางที่ 4.5 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามของผู้รับบริการต่อการด าเนินงานโครงการก าจัดผักตบชวา
และวัชพืช บริเวณหนองน้ าสาธารณะร้องขี้ทูต ในเขตพ้ืนที่  หมู่ที่  5 ต าบลหนองหาร                   
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
1.เพศ ชาย 155 51.32 

  
หญิง 147 48.68 

รวม 302 100.00 
2.อาย ุ ต่ ากว่า 20 ป ี 6 1.99 
  20-30 ปี 37 12.25 
  31-40 ปี 46 15.23 
  41-50 ปี 40 13.25 

  
51-60 ปี 83 27.48 
มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 90 29.80 

รวม 302 100.00 
 3.ระดับการศึกษา ประถมศึกษา 122 40.40 
 มัธยมศึกษาตอนต้น 41 13.58 

  
  

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 33 10.93 
อนุปริญญา/ปวส. 38 12.58 
ปริญญาตร ี 54 17.87 
สูงกว่าปริญญาตร ี 14 4.64 

รวม 302 100.00 
4.อาชีพ ข้าราชการ 18 5.96 
  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 10 3.31 
  พนักงานบริษัทเอกชน 46 15.23 
  
  

ธุรกิจส่วนตัว 50 16.56 
เกษตรกร 18 5.96 

 รับจ้างทั่วไป 116 38.41 

 
อ่ืน ๆ ได้แก่ พ่อบ้าน แม่บา้น นกัศึกษา 
ข้าราชการบ านาญ และว่างงาน 

44 14.57 

 รวม 302 100.00 
5. สถานภาพ ผู้บริหาร/พนักงานองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
5 1.66 

ผู้น าชุมชน 3 0.99 
คณะกรรมการชุมชน 10 3.31 
ประชาชนทั่วไป 284 94.04 

รวม 302 100.00 
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2)  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2.1)    ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการ

ให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อโครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณหนองน้ า

สาธารณะร้องขี้ทูต ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 5 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีความพึงพอใจ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.52) คิดเป็นร้อยละ 90.40 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน  

เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า ผู้รับบริการโครงการดังกล่าวมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุดทั้ง 4 ด้าน โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี้  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
(ค่าเฉลี่ย = 4.50) คิดเป็นร้อยละ 90.00 ซึ่งเท่ากับ 8 คะแนน ด้านช่องทางการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย = 4.51) 
คิดเป็นร้อยละ 90.20 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย = 4.52) คิดเป็นร้อยละ 
90.40 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย = 4.53) คิดเป็นร้อยละ 90.60 ซึ่ง
เท่ากับ 9 คะแนน (ตารางท่ี 4.6) 

 

ตารางที่ 4.6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ   
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่งอ านวยความสะดวกของโครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืช 
บริเวณหนองน้ าสาธารณะร้องขี้ทูต ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 5 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 
 

รายการประเมิน 
 

ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ คะแนน ความหมาย 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
 1) มีการส ารวจพื้นที่ก่อนด าเนนิการ และแจ้ง

ข่าวสารผา่นผู้น าชุมชน/   
    ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทราบล่วงหน้า 

4.48 0.676 89.60 8 มากที่สุด 

2) มีการติดตั้งปา้ยหรือสัญลักษณ์เตือนภัยเพื่อ
ความปลอดภัย 

4.46 0.629 89.20 8 มากที่สุด 

3) มีการก าหนดระยะเวลาการท างานอย่าง
เหมาะสม 

4.52 0.671 90.40 9 มากที่สุด 

4) มีการเก็บดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่
หลังจากด าเนินการแล้วเสร็จ 

4.54 0.613 90.80 9 มากที่สุด 

รวม 4.50 0.647 90.00 8 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการใหบ้ริการ 

1) มีช่องทางการให้บริการที่สามารถเข้าถึงได้
ง่าย สะดวก รวดเร็ว 

4.60 0.554 92.00 9 มากที่สุด 
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ) 
 

 
 

รายการประเมิน 
 

ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ คะแนน ความหมาย 

2) มีการให้บริการนอกสถานที่/นอกเวลา 4.44 0.627 88.80 8 มากที่สุด 
3) มีการให้บริการผ่านสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ  4.51 0.614 90.20 9 มากที่สุด 
4) มีประชุม/การเปิดรับฟั งข้อคิดเห็นในการ

ให้บริการ 
4.47 0.624 89.40 8 มากที่สุด 

รวม 4.51 0.605 90.20 9 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

 1) การให้บริการด้วยความสุภาพ  
     และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

4.51 0.641 90.20 9 มากที่สุด 

 2) ความเต็มใจ ตั้งใจ ในการปฏิบัติงาน 4.41 0.660 88.20 8 มากที่สุด 
 3) ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นในการปฏิบตัิงาน 4.51 0.676 90.20 9 มากที่สุด 
4) ความสามารถ และความช านาญของเจา้หนา้ที ่

       ในการปฏิบตัิงานในพืน้ที ่
4.63 0.583 92.60 9 มากที่สุด 

รวม 4.52 0.640 90.40 9 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

1) การประชาสัมพันธ์บอกจุดปฏิบัติงานในพื้นที่ 4.46 0.629 89.20 8 มากที่สุด 
  2) ความชัดเจนของปา้ย สญัลกัษณ์การ

ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของ
ประชาชน 

4.49 0.681 89.80 8 มากที่สุด 

  3) ความทนัสมัยของวัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องจักรกลทีป่ฏิบัตงิานในพืน้ที ่

4.68 0.545 93.60 9 มากที่สุด 

  4)  ความพร้อมของอุปกรณ์ /เครื่องจักรกล / 
เครื่องมือในการปฏิบัติงานในพื้นที ่

4.47 0.608 89.40 8 มากที่สุด 

รวม 4.53 0.616 90.60 9 มากที่สุด 
รวมทั้งหมด 4.52 0.627 90.40 9 มากที่สุด 
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2.2)  ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพของการบริการ ความคุ้มค่าของภารกิจ และ
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 

คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพของการบริการ ความคุ้มค่าของ
ภารกิจ และผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ (โครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณหนองน้ าสาธารณะร้องขี้ทูต 
ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่  5 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ) โดยภาพรวมผู้รับบริการ                         
มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.54) คิดเป็นร้อยละ 90.80 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน  

เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า ผู้รับบริการโครงการดังกล่าวมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดทั้ง 3 ด้าน โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้านดังนี้ ด้านคุณภาพของการบริการ (ค่าเฉลี่ย = 4.54) 
คิดเป็นร้อยละ 90.80 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน ด้านความคุ้มค่าของภารกิจ (ค่าเฉลี่ย= 4.56) คิดเป็นร้อยละ 
91.20 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน และด้านผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ (ค่าเฉลี่ย = 4.52) คิดเป็นร้อยละ 90.40                  
ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน (ตารางท่ี 4.7) 
 

ตาราง 4.7  ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพของการบริการ ความคุ้มค่าของภารกิจ และผลสัมฤทธิ์ 
               ของภารกิจโครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณหนองน้ าสาธารณะร้องขี้ทูต ในเขตพ้ืนที่  
               หมู่ที่ 5 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 
 

รายการประเมิน 
 

ระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ คะแนน ความหมาย 

คุณภาพของการบริการ 
   1) เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างทั่วถึง ได้คุณภาพ 4.50 0.635 90.00 8 มากที่สุด 

 2) ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างตรง 
    เป้าหมาย 

4.61 0.587 92.20 9 มากที่สุด 

 3) ด าเนินโครงการได้เสร็จตามระยะเวลาที่ 
     ก าหนด 

4.52 0.597 90.40 9 มากที่สุด 

รวม 4.54 0.606 90.80 9 มากที่สุด 
ความคุ้มค่าของภารกิจ 

 1) แก้ไขปัญหาการกีดขวางการไหลเวียนของน้ า 4.60 0.611 92.00 9 มากที่สุด 
 2)  ช่วยพฒันาแหล่งน้ าให้พร้อมใช้ประโยชน์ใน 

       ฤดูแล้ง 
4.54 0.655 90.80 9 มากที่สุด 

 3) มีความคุ้มค่าเหมาะสมกับงบประมาณการ
ด าเนินงาน 

4.54 0.639 90.80 9 มากที่สุด 

รวม 4.56 0.635 91.20 9 มากที่สุด 
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 

 1) น้ าสามารถไหลเวียนได้ดี 4.53 0.629 90.60 9 มากที่สุด 
 2) มีแหล่งน้ าพร้อมใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง 4.52 0.656 90.40 9 มากที่สุด 
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ตาราง 4.7  (ต่อ) 
 

 
 

รายการประเมิน 
 

ระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ คะแนน ความหมาย 

 3) ท าให้ภูมิทัศน์บริเวณหนองน้ าสาธารณะร้องขี้ทูต
ดีขึ้น  

4.52 0.635 90.40 9 มากที่สุด 

รวม 4.52 0.640 90.40 9 มากที่สุด 
รวมทั้งหมด 4.54 0.627 90.80 9 มากที่สุด 

 
 

2.3) ภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
คะแนนความพึงพอใจภาพรวมของผู้รับบริการโครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืช 

บริเวณหนองน้ าสาธารณะร้องขี้ทูต ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 5 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.53) คิดเป็นร้อยละ 90.60 
ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน  (ตารางที่ 4.8) 
 
ตารางที่  4.8 คะแนนของระดับความพึงพอใจของผู้ รับบริการโครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืช                             

บริเวณหนองน้ าสาธารณะร้องขี้ทูต ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 5 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ 

 

 

 

 
รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ  
คะแนน 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ร้อยละ 

1. ความพึงพอใจของผู้ รับบริการ (ประชาชน 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน) 

    

1.1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.50 0.647 90.00 8 
1.2 ด้านช่องทางการให้บริการ 4.51 0.605 90.20 9 
1.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.52 0.640 90.40 9 
1.4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.53 0.620 90.60 9 

รวม 4.52 0.628 90.40 9 
2. คุณภาพของการบริการ 4.54 0.606 90.80 9 
3. ความคุ้มค่าของภารกิจ 4.56 0.635 91.20 9 
4. ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 4.52 0.640 90.40 9 

รวม 4.54 0.627 90.80 9 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.53 0.628 90.60 9 
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ภาพที่ 2 ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณหนองน้ าสาธารณะ             
           ร้องขี้ทูต ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 5 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 

3)  ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการต่อโครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณหนองน้ า
สาธารณะร้องข้ีทูต ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 5 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  
 (1) ควรด าเนินการก าจัดผักตบชวา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือแก้ไขปัญหาผักตบชวาและ
วัชพืชในบริเวณหนองน้ าสาธารณะร้องขี้ทูตอย่างต่อเนื่อง  

(2) ควรมีการจัดตั้งหรือการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ              
โดยรอบหนองน้ าสาธารณะร้องขี้ทูตให้เกิดความสวยงาม เป็นสวนสาธารณะส าหรับเป็นที่ออกก าลังกายและ
พักผ่อนหย่อนใจส าหรับประชาชนในพื้นท่ี 

(3) ควรมีการขุดลอกหนองน้ า และพัฒนาแหล่งน้ าให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์มากขึ้น 
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4.3 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้านเมืองกลาง                 
(จุดบ่อขยะ) หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านหลวง เชื่อมบ้านข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ด าเนินโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วย
แอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้านเมืองกลาง (จุดบ่อขยะ) หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านหลวง เชื่อมบ้านข่วงเปา อ าเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้ประเมินได้แบ่งผลการประเมินออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 1) สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม   
              สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามของผู้รับบริการต่อโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over 
Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ฯ จ านวน 306 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.98 อายุ 31-40 ปี จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 26.80 รองลงมาคือ อายุ 51-60 ปี จ านวน 67 คน               
คิดเป็นร้อยละ 21.90 มีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา จ านวน 135 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.12 
รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 21.24 และ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง
ทั่วไป จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 34.31 รองลงมาคือ อาชีพเกษตรกร จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.15 สถานภาพในการตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ ประชาชนทั่วไป 243 คน คิดเป็นร้อยละ 79.41 
(ตารางท่ี 4.9) 
 
 

ตารางที่ 4.9 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามของผู้รับบริการต่อโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแบบ              
                Over Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ฯ 

 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ ชาย 150 49.02 

  
หญิง 156 50.98 

รวม 306 100.00 
 2. อาย ุ ต่ ากว่า 20 ป ี 8 2.61 
 20-30 ปี 39 12.75 
  31-40 ปี 82 26.80 
  41-50 ปี 63 20.59 

  
51-60 ปี 67 21.90 
มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 47 15.35 

รวม 306 100.00 
 3. ระดับการศึกษา ประถมศึกษา 135 44.12 
 มัธยมศึกษาตอนต้น 65 21.24 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 47 15.36 
 อนุปริญญา / ปวส. 21 6.86 
 ปริญญาตร ี 28 9.15 
 สูงกว่าปริญญาตร ี 10 3.27 
  รวม 306 100.00 
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ)                     

 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

4. อาชีพ รับราชการ 27 8.82 
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 15 4.90 
 พนักงานบริษัทเอกชน 24 7.84 

  
  

ธุรกิจส่วนตัว 44 14.39 
เกษตรกร 80 26.15 
รับจ้างทั่วไป 105 34.31 
อ่ืน ๆ ได้แก่ ผู้สูงอายุ แม่บา้น และ
ว่างงาน 

11 3.59 

 รวม 306 100.00 
5. สถานภาพ ผู้บริหาร/พนักงานองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
15 4.90 

ผู้น าชุมชน 18 5.88 
คณะกรรมการชุมชน 26 8.50 
ประชาชนทั่วไป 243 79.41 
อ่ืนๆ ได้แก่ มัคทายก  หัวหน้าเหมือง 4 1.31 

รวม 306 100.00 
 
2)  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

2.1) ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการ
ให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่งอ านวยความสะดวก 

  ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีต ฯ  มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.65) คิดเป็นร้อยละ 93.00              
ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน  

เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า ผู้รับบริการโครงการดังกล่าวมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุดทั้ง 4 ด้าน โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี้ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
(ค่าเฉลี่ย = 4.63) คิดเป็นร้อยละ 92.60 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน ด้านช่องทางการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย = 4.64)  
คิดเป็นร้อยละ 92.80 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย = 4.65) คิดเป็นร้อยละ 
93.00 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย = 4.66) คิดเป็นร้อยละ 93.20                 
ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน (ตารางท่ี 4.10)  
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ตารางที่ 4.10 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ 
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่งอ านวยความสะดวกของโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแบบ                
Over Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ฯ 

             

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ คะแนน ความหมาย 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
 1) มีการส ารวจพื้นที่ก่อนด าเนนิการ และแจ้ง

ข่าวสารผา่นผู้น าชุมชน/ ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ 
ทราบล่วงหน้า 

4.59 0.550 91.80 9 มากที่สุด 

2) มีการติดตั้งปา้ยหรือสัญลักษณ์เตือนภัยเพื่อ
ความปลอดภัย 

4.61 0.514 92.20 9 มากที่สุด 

3) มีการก าหนดระยะเวลาการท างานอย่าง
เหมาะสม 

4.64 0.502 92.80 9 มากที่สุด 

4) มีการเก็บ ดูแลความเรียบร้อยของวัสดุ  
อุปกรณ์หลังจากด าเนินการแล้วเสร็จ 

4.66 0.495 93.20 9 มากที่สุด 

รวม 4.63 0.515 92.60 9 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการใหบ้ริการ 

1) มีช่องทางการให้บริการที่สามารถเข้าถึง 
   ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว 

4.63 0.490 92.60 9 มากที่สุด 

2) มีการให้บริการนอกสถานที่/นอกเวลา 
    ราชการ 

4.64 0.494 92.80 9 มากที่สุด 

3) มีการให้บริการผ่านสื่อประชาสัมพนัธ์อื่นๆ  4.66 0.495 93.20 9 มากที่สุด 
4) มีประชุม/การเปดิรับฟังข้อคิดเห็นในการ 
    ให้บริการ 

4.62 0.537 92.40 9 มากที่สุด 

รวม 4.64 0.504 92.80 9 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

  1) การให้บริการด้วยความสุภาพ และมีมนุษย 
      สัมพันธ์ที่ด ี

4.69 0.479 93.80 9 มากที่สุด 

  2) ความเต็มใจ ตั้งใจ ในการปฏิบัติงาน 4.68 0.501 93.60 9 มากที่สุด 
  3) ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นในการ 

         ปฏิบัตงิาน 
4.60 0.516 92.00 9 มากที่สุด 

  4) ความสามารถ และความช านาญของเจา้หนา้ที ่
      ในการปฏิบัตงิานในพืน้ที ่

4.62 0.538 92.40 9 มากที่สุด 

รวม 4.65 0.509 93.00 9 มากที่สุด 
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ตารางที่ 4.10 (ต่อ) 
             

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ คะแนน ความหมาย 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
1) การประชาสัมพนัธ์บอกจุดปฏิบัติงานในพืน้ที่ 4.66 0.514 93.20 9 มากที่สุด 
 2 )  ความชัด เจนของป้ าย  สัญลักษณ์การ

ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของ
ประชาชน 

4.69 0.512 93.80 9 มากที่สุด 

3) ความทนัสมัยของวัสดุ อุปกรณ ์และ   
       เครื่องจักรกลทีป่ฏิบัตงิานในพื้นที ่

4.61 0.526 92.20 9 มากที่สุด 

  4)  ความพร้อมของอุปกรณ์ /เครื่องจักรกล / 
เครื่องมือในการปฏิบัติงาน ในพื้นที่ 

4.67 0.484 93.40 9 มากที่สุด 

รวม 4.66 0.509 93.20 9 มากที่สุด 
รวมทั้งหมด 4.65 0.509 93.00 9 มากที่สุด 
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2.2)  ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพของการบริการ ความคุ้มค่าของภารกิจ และ
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 

คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพของการบริการ ความคุ้มค่าของ
ภารกิจ และผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ (โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต   
สายทางบ้านเมืองกลาง (จุดบ่อขยะ) หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านหลวง เชื่อมบ้านข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ )  โดยภาพรวมผู้ รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากที่ สุ ด  (ค่ า เฉลี่ ย  = 4 .68)                          
คิดเป็นร้อยละ 93.60 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน  

เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า ผู้รับบริการโครงการดังกล่าวมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดทั้ง 3 ด้าน โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้านดังนี้ ด้านคุณภาพของการบริการ (ค่าเฉลี่ย = 4.69) 
คิดเป็นร้อยละ 93.80 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน ด้านความคุ้มค่าของภารกิจ (ค่าเฉลี่ย = 4.69) คิดเป็นร้อยละ 
93.80 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน และด้านผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ (ค่าเฉลี่ย = 4.66) คิดเป็นร้อยละ 93.20                  
ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน (ตารางท่ี 4.11)  

 

ตารางที่ 4.11  ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพของการบริการ ความคุ้มค่าของภารกิจ และ ผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจของโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ฯ 

 

 
 

รายการประเมิน 
 

ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ คะแนน ความหมาย 

คุณภาพของการบริการ 
   1)  เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างทั่วถึง ได้คุณภาพ 4.76 0.429 95.20 10 มากที่สุด 

 2)  ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างตรง
เป้าหมาย 

4.69 0.484 93.80 9 มากที่สุด 

 3)  ด าเนินโครงการได้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 4.62 0.511 92.40 9 มากที่สุด 
รวม 4.69 0.475 93.80 9 มากที่สุด 

ความคุ้มค่าของภารกิจ 
 1) ถนนสามารถใช้งานได้อย่างดี และมีมาตรฐาน  4.69 0.479 93.80 9 มากที่สุด 
 2) มีความคุ้มค่าเหมาะสมกับงบประมาณ 
    การด าเนินงาน 

4.69 0.496 93.80 9 มากที่สุด 

รวม 4.69 0.488 93.80 9 มากที่สุด 
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 

 1) ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว 4.72 0.555 94.40 9 มากที่สุด 
 2) ลดอุบัติเหตุและมีความปลอดภัยในการเดินทาง 4.65 0.599 93.00 9 มากที่สุด 
 3) การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสะดวก  
    รวดเร็วขึ้น 

4.60 0.736 92.00 9 มากที่สุด 

รวม 4.66 0.630 93.20 9 มากที่สุด 
รวมทั้งหมด 4.68 0.531 93.60 9 มากที่สุด 
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2.3) ภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
คะแนนความพึงพอใจภาพรวมของผู้รับบริการโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over Lay 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ฯ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 
4.67) คิดเป็นร้อยละ 93.40 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน  (ตารางที่ 4.12) 

 

ตารางที่ 4.12 คะแนนของระดับความพึงพอใจภาพรวมของผู้รับบริการโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over 
Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3  ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ฯ         

 
 รายการประเมิน  

ระดับความพึงพอใจ  
คะแนน 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ร้อยละ 

1.  ความพึ งพอใจของผู้ รับบริการ (ประชาชน 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน) 

    

1.1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.63 0.515 92.60 9 
1.2 ด้านช่องทางการให้บริการ 4.64 0.504 92.80 9 
1.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.65 0.509 93.00 9 
1.4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.66 0.509 93.20 9 

รวม 4.65 0.509 93.00 9 
2. คุณภาพของการบริการ 4.69 0.475 93.80 9 
3. ความคุ้มค่าของภารกิจ 4.69 0.488 93.80 9 
4. ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 4.66 0.630 93.20 9 

รวม 4.68 0.531 93.60 9 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.67 0.520 93.40 9 
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3)  ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการต่อโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีต ฯ         

(1) การซ่อมบ ารุงถนนดีมาก แต่เห็นควรให้มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ให้มีการด าเนินการทั้ งสายทาง เ พ่ือยกระดับการให้บริการ                  
ด้านการคมนาคม และลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ 

(2) ควรมีการเพ่ิมไฟฟ้าสาธารณะให้กับชุมชน เพ่ือความปลอดภัยในการขับขี่และสัญจรใน
ช่วงเวลากลางคืน 

(3) ควรประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพ่ือปรับภูมิทัศน์ระหว่าง 2 ข้างทาง
ถนนให้โล่ง ไม่เปลี่ยว สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวในพ้ืนที่ 

(4) จากการส ารวจ พบว่า สาเหตุส าคัญท าให้ถนนช ารุด ได้แก่ การกัดเซาะของน้ า สามารถ
ป้องกันได้โดยการบริหารจัดการการไหลของน้ าอย่างเป็นระบบ ลดทางน้ าผ่านบนผิวถนน 

(5) ควรมีการเพ่ิมเครื่องหมายจราจรบริเวณข้างทาง เส้นสัญลักษณ์จราจรบนพื้นถนนที่ชัดเจน 
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4.4 การให้บริการด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม               
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้บริการด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม โดยคณะผู้ประเมินได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย สามารถแบ่งผล
การประเมินออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

 

1)  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ต่อการด าเนินงานการให้บริการด้านการจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม จ านวน 303 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 79.21 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 
รองลงมาคือ มีอายุระหว่าง 31-40 ปีจ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 28.71 มีระดับการศึกษาระดับปริญญา
ตรี จ านวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 88.12 รองลงมาคือ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 20 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 6.60 สถานภาพในการตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นพนักงานในสถานประกอบการ จ านวน 204 
คน คิดเป็นร้อยละ 67.33 รองลงมาคือ เป็นเจ้าของสถานประกอบการ จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 32.67 
ตามล าดับ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามได้ระบชุ่องทางการใช้บริการช าระค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่จากการยื่นช าระเงินด้วยการน าฝากเข้าบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่                   
จากธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงใหม่                
มากที่สุด จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 45.21 รองลงมาคือ ช าระผ่านระบบอินเตอร์เน็ตออนไลน์ (TAX 
Online) จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 34.98 ตามล าดับ (ตารางท่ี 4.13) 
 
ตารางที่ 4.13  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามของผู้รับบริการต่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การ  
                  บริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ ชาย 63 20.79 

  
หญิง 240 79.21 

รวม 303 100.00 
2. อาย ุ ต่ ากว่า 20 ปี 1 0.33 
  20-30 ปี 41 13.53 
  31-40 ปี 87 28.71 
  41-50 ปี 100 33.00 

  
51-60 ปี 47 15.51 
มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 27 8.92 

รวม 303 100.00 
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ)  
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
 3.ระดับการศึกษา 
 

ประถมศึกษา - - 
มัธยมศึกษาตอนต้น - - 

 
  

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  1 0.33 
อนุปริญญา/ปวส. 15 4.95 
ปริญญาตร ี 267 88.12 
สูงกว่าปริญญาตร ี 20 6.60 

รวม 303 100.00 
4. สถานภาพตอบ
แบบสอบถาม  
  

เจ้าของสถานประกอบการ 99 32.67 

พนักงานในสถานประกอบการ 204 67.33 
รวม 303 100.00 

5. ช่องทางการใชบ้ริการ
ช าระค่าธรรมเนียมบ ารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(เลือกตอบได้ 
มากกว่า 1 ข้อ) 
 

ยื่นช าระด้วยตนเองที่กองคลัง           
ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่    

72 23.76 

ยื่นช าระด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์บริการ
ประชาชน (GCS) ชั้น 2 ศูนย์การค้า
เซ็นทรัล พลาซา่ เชียงใหม่ แอร์พอร์ต     

54 17.82 

ยื่นช าระเงินด้วยการน าฝากเข้าบัญชี 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
- ธนาคารกรุงไทย สาขาทา่แพ 
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาเชียงใหม่ 

137 45.21 

ช าระผา่นระบบอินเตอร์เน็ตออนไลน์ 
(TAX Online) 

106 34.98 

อ่ืนๆ ได้แก่ บริษัทรับท าบัญช ี 2 0.66 
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2)  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2.1) ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการ

ให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
   ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 
4.70) คิดเป็นร้อยละ 94.00 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน  

เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า ผู้รับบริการงานบริการดังกล่าวมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุดทั้ง 4 ด้าน โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี้ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
(ค่าเฉลี่ย = 4.69) คิดเป็นร้อยละ 93.80 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน ด้านช่องทางการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย = 4.67) 
คิดเป็นร้อยละ 93.40 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย = 4.71) คิดเป็นร้อยละ 
94.20 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย = 4.72) คิดเป็นร้อยละ 94.40               
ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน (ตารางท่ี 4.14) 

 

ตารางที่ 4.14 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ 
 เจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ และสิ่ งอ านวยความสะดวกต่อการให้บริการด้านการจัดเก็บ 
ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม               

 

 
 

รายการประเมิน 
 

ระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ คะแนน ความหมาย 

ด้านขั้นตอนการให้บริการในสว่นที่ผ่านระบบ 
1) มีแผนผังขัน้ตอนการบริการที่ชัดเจน  4.66 0.629 93.20 9 มากที่สุด 
2) มีขัน้ตอนการให้บริการสะดวก และรวดเร็ว  4.72 0.572 94.40 9 มากที่สุด 
3) มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องอย่าง   
    ต่อเนื่อง 

4.68 0.619 93.60 9 มากที่สุด 

4) มีความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
ให้บริการ 

4.69 0.616 93.80 9 มากที่สุด 

รวม 4.69 0.609 93.80 9 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการใหบ้ริการ 

1) มีช่องทางการให้บริการที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
สะดวก รวดเร็ว 

4.69 0.595 93.80 9 มากที่สุด 

     2) มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 4.68 0.599 93.60 9 มากที่สุด 
3) มีการให้บริการผ่านสื่อประชาสัมพนัธ์อื่น ๆ  4.65 0.617 93.00 9 มากที่สุด 

4) มีการเปดิรับฟังข้อคิดเห็นในการให้บริการ 4.65 0.634 93.00 9 มากที่สุด 

รวม 4.67 0.611 93.40   9 มากที่สุด 
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 ตารางที่ 4.14 (ต่อ) 
 

 
 

รายการประเมิน 
 

ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ คะแนน ความหมาย 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
1) มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น 

ตอบข้อค าถาม ให้ค าแนะน า สามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

4.71 0.667 94.20 9 มากที่สุด 

2) มีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าที่ได้เปน็
อย่างดี ตรงต่อเวลา บริการรวดเร็ว และถูกต้อง 

4.67 0.707 93.40 9 มากที่สุด 

3)  มีจิตบริการ มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน และ
มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ด ี

4.71 0.667 94.20 9 มากที่สุด 

4)  มีความเสมอภาคในการให้บริการโดยไม่เลือก
ปฏิบัต ิ

4.75 0.612 95.00 9 มากที่สุด 

รวม 4.71 0.663 94.20 9 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

1)  การจัดสถานที่ / ระบบมีความเหมาะสม และสะดวก
ต่อการให้บริการ 

4.69 0.599 93.80 9 มากที่สุด 

     2) คุณภาพและความทันสมยัของระบบ/
อุปกรณ์ที่ให้บริการ 

4.75 0.538 95.00 9 มากที่สุด 

3) ความชัดเจนของปา้ยแสดงการบริการ/ระบบ
การให้บริการ 

4.73 0.559 94.60 9 มากที่สุด 

4) การอ านวยความสะดวก และให้ความเข้าใจ
ในเร่ืองที่ขอรับบริการ 

4.70 0.579 94.00 9 มากที่สุด 

รวม 4.72 0.568 94.40 9 มากที่สุด 
รวมคะแนน 4.70 0.613 94.00 9 มากที่สุด 

 
 2.2)    ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพของการบริการ ความคุ้มค่าของภารกิจ 

และผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพของการบริการ ความคุ้มค่า                      

ของภารกิจ และผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ (การให้บริการด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วน
จังหวัดจากผู้ พักในโรงแรม) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมผู้รับบริการมี                         
ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.71) คิดเป็นร้อยละ 94.20 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน  

เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า ผู้รับบริการงานบริการดังกล่าวมีความพึงพอใจ                   
อยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 3 ด้าน โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี้  ด้านคุณภาพของการบริการ                    
(ค่าเฉลี่ย = 4.68) คิดเป็นร้อยละ 93.60 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน ด้านความคุ้มค่าของภารกิจ (ค่าเฉลี่ย = 4.74) 
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คิดเป็นร้อยละ 94.80 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน และด้านผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ (ค่าเฉลี่ย = 4.72) คิดเป็นร้อยละ 
94.40 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน (ตารางท่ี 4.15) 
 

ตารางที่ 4.15 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพของการบริการ ความคุ้มค่าของภารกิจ และ
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจของการให้บริการด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม               

 

 
 

รายการประเมิน 
 

ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ คะแนน ความหมาย 

คุณภาพของการบริการ 
1) ได้รับบริการตรงตามความต้องการ 4.68 0.613 93.60 9 มากที่สุด 

     2) มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ 

4.67 0.605 93.40 9 มากที่สุด 

รวม 4.68 0.609 93.60 9 มากที่สุด 
ความคุ้มค่าของภารกิจ 
     1) ผู้ใช้บริการประหยัดคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง 

เนื่องจากมีช่องทางการช าระหลากหลายช่องทาง
ให้เลือกรับบริการ 

4.74 0.561 94.80 9 มากที่สุด 

     2) ท าให้ลดขั้นตอนการช าระค่าธรรมเนียมฯ 
ประหยัดเวลาในการ เดินทางเนือ่งจากมีช่องทาง
การช าระหลากหลายช่องทางให้เลือกรับบริการ 

4.73 0.582 94.60 9 มากที่สุด 

3) ผู้ใช้บริการประหยัดคา่ใช้จา่ยในการเดินทาง
เนื่องจากมีช่องทางการช าระหลากหลายช่องทาง
ให้เลือกรับบริการ 

4.74 0.572 94.80 9 มากที่สุด 

รวม 4.74 0.572 94.80 9 มากที่สุด 
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 

1)  เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 4.72 0.580 94.40 9 มากที่สุด 
    2) ประชาชนในพื้นท่ีได้รับการพัฒนา 
        คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

4.71 0.594 94.20 9 มากที่สุด 

รวม 4.72 0.587 94.40 9 มากที่สุด 
รวมคะแนน 4.71 0.589 94.20 9 มากที่สุด 
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2.3) ภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
คะแนนความพึงพอใจภาพรวมของผู้รับบริการการให้บริการด้านการจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจค่าเฉลี่ยรวม
ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.71) คิดเป็นร้อยละ 94.20 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน  (ตารางที่ 4.16) 
 

ตารางที่ 4.16 คะแนนของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการการให้บริการด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
บ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม               

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 ความพึงพอใจในภาพรวมของการให้บริการด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วน

จังหวัดจากผู้พักในโรงแรม               

 
รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ  
คะแนน 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ร้อยละ 

1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ประชาชน 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน) 

    

1.1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.69 0.609 93.80 9 
1.2 ด้านช่องทางการให้บริการ 4.67 0.610 93.40 9 
1.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.71 0.663 94.20 9 
1.4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.72 0.568 94.40 9 

รวม 4.70 0.613 94.00 9 
2. คุณภาพของการบริการ 4.68 0.609 93.60 9 
3. ความคุ้มค่าของภารกิจ 4.74 0.572 94.80 9 
4. ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 4.72 0.587 94.40 9 

รวม 4.71 0.589 94.20 9 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.71 0.601 94.20 9 
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3)  ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการต่องานบริการ 
 (1) เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความตั้งใจให้บริการอย่างดี ควรเพ่ิมพูนความรู้ให้เจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ๆ 

ในเรื่องข้อกฎหมาย เพ่ือสามารถตอบข้อซักถามได้อย่างแม่นย า 
  (2) เนื่องจากเกิดภาวะวิกฤตโรคระบาดโควิด 2019 ควรพิจารณางดเว้นการจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรมตลอดปี  เพราะจ านวนผู้เข้าพักมีจ านวน
น้อยจนท าให้บางโรงแรมต้องปิดการบริการชั่วคราว ไม่คุ้มค่ากับการด าเนินการ 

(3) ควรพัฒนาระบบการยื่นแบบออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตให้มีความเสถียรมากขึ้น 
เพ่ือให้ง่ายต่อการใช้งาน สามารถแก้ไขข้อมูลได้เองเมื่อกรอกข้อมูลผิดพลาด หรือมีการพัฒนาระบบ                    
สามารถสแกนจ่ายผ่านคิวอาร์โค้ดได้ 
  (4) ควรมีระบบแจ้งเตือนการก าหนดจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  อีเมล  ไลน์ 
ข้อความเนื่องจากการแจ้งผ่านทางหนังสือบางครั้งค่อนข้างได้รับช้า ท าให้เสียค่าปรับเพราะเกินก าหนด
ระยะเวลาการจ่าย              
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บทที่ 5 
สรุปผลการประเมินประสทิธิภาพ 

และประสิทธผิลการให้บรกิารประชาชน 
ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชียงใหม ่

 
5.1 สรุปผล 
  

คณะผู้ประเมินได้ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการ
ประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  โดยได้ศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
คุณภาพของงานบริการ ความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ ตลอดจนปัญหาและข้อเสนอแนะ                    
ในการบริการประชาชนต่อโครงการ/งานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่                  
ทีด่ าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 4 โครงการ/งานบริการ คือ 

1) งานบริการของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม สังกัดส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 

              - ด้านอาคาร สถานที่ 
              - ด้านนาฎศิลป์ วงดุริยางค์ ดนตรีพื้นบ้านล้านนา 
              - วิทยากรด้านการศึกษา 
              - ชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณี 
2) โครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณหนองน้ าสาธารณะร้องขี้ทูต ในเขตพ้ืนที่                 

หมู่ที่ 5 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
3) โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้านเมืองกลาง 

(จุดบ่อขยะ) หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านหลวง เชื่อมบ้านข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
4) การให้บริการด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พัก             

ในโรงแรม               
 

สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
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1) งานบริการของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม สังกัดส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้บริการงานบริการของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม                 
ใน 4 กิจกรรม คือ 1) ด้านอาคาร สถานที่  2) ด้านนาฎศิลป์ วงดุริยางค์ ดนตรีพื้นบ้านล้านนา 3) วิทยากร
ด้านการศึกษา และ 4) ชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณี  ผลการประเมินกิจกรรม
ดังกล่าว พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด(ค่าเฉลี่ย = 4.70)                  
คิดเป็นร้อยละ 94.00 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน โดยมีคะแนนความพึงพอใจรายดัชนี ดังนี้ 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการต่อกระบวนการขั้นตอนการ ให้บริการ                         
ช่องทางการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า มีความพึงพอใจในภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.69)  คิดเป็นร้อยละ 93.80 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน                     

ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพของการบริการ ความคุ้มค่าของภารกิจ และผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ พบว่า มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.71)  คิดเป็นร้อยละ 94.20                
ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน                     

 
2) โครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณหนองน้ าสาธารณะร้องขี้ทูต ในเขตพ้ืนที่                 

หมู่ที่ 5 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ด าเนินโครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณ

หนองน้ าสาธารณะร้องขี้ทูต ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 5 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่               
ผลการประเมินโครงการดังกล่าว  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย = 4.53) คิดเป็นร้อยละ 90.60 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน โดยมีคะแนนความพึงพอใจรายดัชนี ดังนี้                                     

ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการต่อกระบวนการขั้นตอนการ ให้บริการ                 
ช่องทางการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่งอ านวยความสะดวกผู้รับบริการงานบริการ พบว่า             
มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.52) คิดเป็นร้อยละ 90.40 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน                     

ความพึงพอใจของผู้ รับบริการต่อคุณภาพของการบริการ ความคุ้มค่าของภารกิจ                    
และผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ พบว่า มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.54)     
คิดเป็นร้อยละ 90.80 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน                     

 
3) โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้านเมืองกลาง 

(จุดบ่อขยะ) หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านหลวง เชื่อมบ้านข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้บริการโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over Lay 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้านเมืองกลาง (จุดบ่อขยะ) หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านหลวง เชื่อมบ้านข่วงเปา 
อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการประเมินโครงการดังกล่าว  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจค่าเฉลี่ยรวม 
ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.67) คิดเป็นร้อยละ 93.40 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน  โดยมีคะแนน
ความพึงพอใจรายดัชนี ดังนี้                  

 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการต่อกระบวนการขั้นตอนการ ให้บริการ                    
ช่องทางการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่งอ านวยความสะดวกผู้รับบริการงานบริการ พบว่า            
มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.65) คิดเป็นร้อยละ 93.00 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน 
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ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพของการบริการ ความคุ้มค่าของภารกิจ และ                  
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ พบว่า มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.68)  คิดเป็น
ร้อยละ 93.60 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน                     

 
4) การให้บริการด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พัก             

ในโรงแรม               
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้บริการด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรมผลการประเมินโครงการดังกล่าว พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.71) คิดเป็นร้อยละ 94.20 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน  
โดยมีคะแนนความพึงพอใจรายดัชนี ดังนี้                                    

ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการต่อกระบวนการขั้นตอนการ ให้บริการ                 
ช่องทางการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ผู้รับบริการงานบริการ              
มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.70) คิดเป็นร้อยละ 94.00 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน                     

ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพของการบริการ ความคุ้มค่าของภารกิจ และ
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ พบว่า มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย= 4.71) คิดเป็น
ร้อยละ 94.20 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน                     

5.2 ด้านประสิทธิภาพของการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 ประสิทธิภาพการให้บริการทั้ง 4 โครงการ/งานบริการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งวัด

ประสิทธิภาพของการบริการจากผลการประเมินโดยภาพรวมของงานบริการทั้ง 4 โครงการ/งานบริการ พบว่า
ประชาชนผู้รับบริการ มีความพึงพอใจโดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.65) คิดเป็นร้อยละ 
93.00 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า  

ความพึงพอใจทั้ง 4 โครงการ/งานบริการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ของผู้รับบริการต่อ
การให้บริการต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ                  
และสิ่งอ านวยความสะดวก ผู้รับบริการงานบริการมีความพึงพอใจในภาพรวม (ค่าเฉลี่ย = 4.64) คิดเป็น
ร้อยละ 92.80 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน โดยสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย               
ดังนี้ (1) ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (2) สิ่งอ านวยความสะดวก (3) กระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ และ (4) ช่องทางการให้บริการ  

ความพึงพอใจทั้ง 4 โครงการ /งานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ของผู้รับบริการต่อ
คุณภาพของการบริการ ความคุ้มค่าของภารกิจ และผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ มีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.66) คิดเป็นร้อยละ 93.20 ซึ่งเท่ากับ 9 โดยสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ย              
ความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย ดังนี้ (1) ความพึงพอใจต่อความคุ้มค่า (2) ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และ 
(3) คุณภาพของการบริการ  

 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบแต่ละโครงการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจภาพรวมในทุกด้าน                      
ทั้งกระบวนการขั้นตอน ช่องทางการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่งอ านวยความสะดวก
ผู้รับบริการงานบริการ และคุณภาพการให้บริการ ความคุ้มค่าของภารกิจ และผลสัมฤทธิ์ โดยสามารถ
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
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ล าดับที่ 1 : การให้บริการด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พัก             
ในโรงแรม (ค่าเฉลี่ย = 4.71)  คิดเป็นร้อยละ 94.20 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน                     

ล าดับที่ 2 : งานบริการของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม สังกัดส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ค่าเฉลี่ย =4.70)  คิดเป็นร้อยละ 94.00 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน                     

ล าดับที่ 3 : โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง
บ้านเมืองกลาง (จุดบ่อขยะ) หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านหลวง เชื่อมบ้านข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
(ค่าเฉลี่ย = 4.67)  คิดเป็นร้อยละ 93.40 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน  และ 

ล าดับที่ 4 : โครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณหนองน้ าสาธารณะร้องขี้ทูต ในเขตพ้ืนที่                 
หมู่ที่ 5 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  (ค่าเฉลี่ย =4.53) คิดเป็นร้อยละ 90.60                  
ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน  

หากพิจารณาเฉพาะความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการต่อกระบวนการขั้นตอน               
การให้บริการ ช่องทางการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่งอ านวยความสะดวก สามารถเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

ล าดับที่ 1 : การให้บริการด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พัก             
ในโรงแรม (ค่าเฉลี่ย = 4.70)  คิดเป็นร้อยละ 94.00 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน                     

ล าดับที่ 2 : งานบริการของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม สังกัดส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ค่าเฉลี่ย = 4.69)  คิดเป็นร้อยละ 93.80 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน                     

ล าดับที่ 3 : โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง
บ้านเมืองกลาง (จุดบ่อขยะ) หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านหลวง เชื่อมบ้านข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
(ค่าเฉลี่ย = 4.65)  คิดเป็นร้อยละ 93.00 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน  และ 

ล าดับที่ 4 : โครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณหนองน้ าสาธารณะร้องขี้ทูต ในเขตพ้ืนที่                 
หมู่ที่ 5 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (ค่าเฉลี่ย = 4.52) คิดเป็นร้อยละ 90.40                  
ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน  

และเมื่อพิจารณาเฉพาะส่วนความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการ ความคุ้มค่า
ของภารกิจ และผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ สามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

ล าดับที่ 1 : งานบริการของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม สังกัดส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ค่าเฉลี่ย = 4.71)  คิดเป็นร้อยละ 94.20 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน                     

: การให้บริการด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พัก             
ในโรงแรม (ค่าเฉลี่ย = 4.71)  คิดเป็นร้อยละ 94.20 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน                     

ล าดับที่ 2 : โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง
บ้านเมืองกลาง (จุดบ่อขยะ) หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านหลวง เชื่อมบ้านข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
(ค่าเฉลี่ย = 4.68)  คิดเป็นร้อยละ 93.60 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน  และ 

ล าดับที่ 3 : โครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณหนองน้ าสาธารณะร้องขี้ทูต ในเขตพ้ืนที่                 
หมู่ที่ 5 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  (ค่าเฉลี่ย = 4.54) คิดเป็นร้อยละ 90.80                  
ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน  
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ตารางที่ 5.1  ภาพรวมของคะแนนความพึงพอใจ (ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการประชาชน) 4 โครงการ/งานบริการ  
 

 
การให้บริการ 

งานบริการของโรงเรียนแม่อายวทิยาคมฯ โครงการก าจัดผักตบชวาและวชัพืช ฯ โครงการซ่อมแซมผิวจราจร 
แบบ Over Lay ฯ 

การให้บริการดา้นการจัดเกบ็ค่าธรรมเนียม 
ฯ 

รวม 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ คะแนน ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ คะแนน ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ คะแนน ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ คะแนน ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ คะแนน 

ความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ 
-กระบวนการ
ขั้นตอนการ
ให้บริการ 

4.73 0.499 94.60 9 4.50 0.647 90.00 8 4.63 0.515 92.60 9 4.69 0.609 93.80 9 4.64 0.568 92.80 9 

- ช่องทางการ
ให้บริการ 

4.65 0.568 93.00 9 4.51 0.605 90.20 9 4.64 0.504 92.80 9 4.67 0.611 93.40 9 4.62 0.572 92.40 9 

- เจ้าหนา้ที ่
ผู้ให้บริการ 

4.71 0.519 94.20 9 4.52 0.640 90.40 9 4.65 0.509 93.00 9 4.71 0.663 94.20 9 4.65 0.583 93.00 9 

- สิ่งอ านวยความ
สะดวก 

4.68 0.541 93.60 9 4.53 0.616 90.60 9 4.66 0.509 93.20 9 4.72 0.568 94.40 9 4.65 0.559 93.00 9 

รวม 4.69 0.532 93.80 9 4.52 0.627 90.40 9 4.65 0.509 93.00 9 4.70 0.613 94.00 9 4.64 0.570 92.80 9 

คุณภาพของการ
ให้บริการ 

4.68 0.531 93.60 9 4.54 0.606 90.80 9 4.69 0.475 93.80 9 4.68 0.609 93.60 9 4.65 0.555 93.00 9 

ความคุ้มค่าของ
ภารกิจ 

4.72 0.508 94.40 9 4.56 0.635 91.20 9 4.69 0.488 93.80 9 4.74 0.561 94.80 9 4.68 0.551 93.60 9 

ผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ 

4.73 0.495 94.60 9 4.52 0.640 90.40 9 4.66 0.630 93.20 9 4.72 0.587 94.40 9 4.66 0.588 93.20 9 

รวม 4.71 0.511 94.20 9 4.54 0.627 90.80 9 4.68 0.531 93.60 9 4.71 0.589 94.20 9 4.66 0.565 93.20 9 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.70 0.522 94.00 9 4.53 0.627 90.60 9 4.67 0.520 93.40 9 4.71 0.601 94.20 9 4.65 0.568 93.00 9 



 

การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ห น้ า  5-6  

 

5.3  ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินและแนวทางปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ผลการประเมินความพึงพอใจ (ประสิทธิภาพการให้บริการ) ของผู้รับบริการทั้ง 4 โครงการ/งาน

บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ควรมี
การรักษามาตรฐานและพัฒนาการให้บริการและการจัดท าโครงการต่าง ๆ ต่อไป เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับ
บริการที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การบริการสาธารณะ และการให้บริการประชาชนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประโยชน์ในการพัฒนางาน วางแผนการปฏิบัติงาน คณะผู้ประเมินฯ                        
เห็นควรน าข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามไปด าเนินการเพ่ือเป็นการพัฒนาการให้บริการประชาชน              
ให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้นในแต่ละโครงการ ดังต่อไปนี้  

5.3.1 งานบริการของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม สังกัดส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 (1) โรงเรียนควรมีระบบการบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียนมากขึ้น มีการสร้างระบบ             
คัดแยกขยะที่ดี เพ่ือสร้างความตระหนัก และจิตส านึกที่ดีให้กับนักเรียน ทั้งนี้อาจมีการบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในพื้นท่ี 

 (2) ควรมีการปรับปรุงห้องน้ าให้มีสภาพการใช้งานได้ทุกห้อง จัดตั้งงบประมาณก่อสร้าง
ห้องน้ าเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับกับจ านวนนักเรียน ผู้มาใช้บริการจากภายนอกที่เพ่ิมขึ้น และควรมีการดูแลรักษา
ความสะอาดอยู่เสมอ 

 (3) ควรมีการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้พร้อมบริการ มีสิ่งอ านวยความสะดวกภายใน
ห้องเรียนที่พร้อมใช้งาน เช่น พัดลม เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการเรียน 

 (4) ควรมีการจัดท าทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้นักเรียนและ
ผู้รับบริการ  

 (5) คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนเห็นควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการช่วยเหลือนักเรียนที่ ไม่ ได้รับสัญชาติ ไทย เพราะนักเรียน                    
ได้รับโอกาสในการศึกษาในโรงเรียนแม่อายวิทยาคม เมื่อจบการศึกษาแล้วไม่สามารถไปศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาได้ เนื่องจากไม่มีเลขบัตรประจ าตัวประชาชนเหมือนคนไทยทั่วไป 

 
5.3.2 โครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณหนองน้ าสาธารณะร้องขี้ทูต ในเขตพื้นที่                 

หมู่ที่ 5 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
 (1) ควรด าเนินการก าจัดผักตบชวา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือแก้ไขปัญหาผักตบชวาและ
วัชพืชในบริเวณหนองน้ าสาธารณะร้องขี้ทูตอย่างต่อเนื่อง  

(2) ควรมีการจัดตั้งหรือการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ              
โดยรอบหนองน้ าสาธารณะร้องขี้ทูตให้เกิดความสวยงาม เป็นสวนสาธารณะส าหรับเป็นที่ออกก าลังกายและ
พักผ่อนหย่อนใจส าหรับประชาชนในพื้นท่ี 

(3) ควรมีการขุดลอกหนองน้ า และพัฒนาแหล่งน้ าให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ไดม้ากขึ้น 
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5.3.3 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้านเมืองกลาง            
(จุดบ่อขยะ) หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านหลวง เชื่อมบ้านข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

(1) การซ่อมบ ารุงถนนดีมาก แต่เห็นควรให้มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ให้มีการด าเนินการทั้ งสายทาง เ พ่ือยกระดับการให้บริการ                  
ด้านการคมนาคม และลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ 

(2) ควรมีการเพ่ิมไฟฟ้าสาธารณะให้กับชุมชน เพ่ือความปลอดภัยในการขับขี่และสัญจรใน
ช่วงเวลากลางคืน 

(3) ควรประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพ่ือปรับภูมิทัศน์ระหว่าง 2 ข้างทาง
ถนนให้โล่ง ไม่เปลี่ยว สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวในพ้ืนที่ 

(4) จากการส ารวจ พบว่า สาเหตุส าคัญท าให้ถนนช ารุด ได้แก่  การกัดเซาะของน้ า สามารถ
ป้องกันได้โดยการบริหารจัดการการไหลของน้ าอย่างเป็นระบบ ลดทางน้ าผ่านบนผิวถนน 

(5) ควรมีการเพ่ิมเครื่องหมายจราจรบริเวณข้างทาง เส้นสัญลักษณ์จราจรบนพื้นถนนที่ชัดเจน 
 
5.3.4 การให้บริการด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พัก             

ในโรงแรม               
(1) เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความตั้งใจให้บริการอย่างดี ควรเพ่ิมพูนความรู้ให้เจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ๆ ใน

เรื่องข้อกฎหมาย เพ่ือสามารถตอบข้อซักถามได้อย่างแม่นย า 
(2) เนื่องจากเกิดภาวะวิกฤตโรคระบาดโควิด 2019 ควรพิจารณางดเว้นการจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรมตลอดปี  เพราะจ านวนผู้เข้าพักมีจ านวน
น้อยจนท าให้บางโรงแรมต้องปิดการบริการชั่วคราว ไม่คุ้มค่ากับการด าเนินการ 

(3) ควรพัฒนาระบบการยื่นแบบออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตให้มีความเสถียรมากขึ้น 
เพ่ือให้ง่ายต่อการใช้งาน สามารถแก้ไขข้อมูลได้เองเมื่อกรอกข้อมูลผิดพลาด หรือมีการพัฒนาระบบ                    
สามารถสแกนจ่ายผ่านคิวอาร์โค้ดได้ 

  (4) ควรมีระบบแจ้งเตือนการก าหนดจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  อีเมล  ไลน์ 
ข้อความเนื่องจากการแจ้งผ่านทางหนังสือบางครั้งค่อนข้างได้รับช้า ท าให้ เสียค่าปรับเพราะเกินก าหนด
ระยะเวลาการจ่าย              

 
5.4 ข้อเสนอแนะ และแนวทางปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   

ผลการประเมินในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานโครงการส ารวจความพึงพอใจ                   
ของผู้รับบริการต่องานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                
คณะผู้ประเมินมีข้อเสนอแนะต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 

(1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี มีความก้าวหน้ามาเป็น
ล าดับ ทั้งนี้ควรมีการติดตามและประเมินผลงานทุกด้านอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพ่ือให้ทราบถึง
ความก้าวหน้า และผลการด าเนินงานของหน่วยงานในด้านต่างๆ รวมถึงผลกระทบความเสี่ยง ปัญหา 
อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือที่จะได้เป็นแนวทางในการวางแผน พัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือให้การ
บริการที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
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(2) การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ควรมีกิจกรรมหรือโครงการ            
ที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูล ร่วมวางแผนและให้ข้อเสนอแนะได้อย่างต่อเนื่อง                    
โดยยึดประโยชน์ของประชาชนผู้รับบริการเป็นหลัก  

(3)  ควรมีการบู รณาการสร้ า งความร่วมมือกับหน่ วยงาน องค์กร  ชุมชนในพ้ืนที่                                
เน้นการมีส่วนร่วมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายภาคประชาชน เพ่ือให้งานบริการสาธารณะ              
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์และประสิทธิผลสูงสุดกับประชาชนในพื้นท่ีบริการ 

(4) ควรน าผลที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
พัฒนาคุณภาพ และแก้ไขปัญหาให้ตรงตามความต้องการของประชาชน  

(5) ควรมีการน าผลการประเมินการปฏิบัติราชการทั้งจากภายในองค์กรและจากภายนอก 
องค์กร มาก าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
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