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 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final  Report) ฉบับนี ้จัดทำขึ ้นเพื ่อรายงานผลการปฏิบัติงาน               
ตามแผนการดำเนินงานการประเมินผลของ “โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องาน
บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”  

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในการดำเนิน
โครงการงานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ท่ีดำเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จำนวน 4 โครงการ/งานบริการ ดังนี้                   

1) โครงการปลูกต้นไม้เพื่อถิ่น รักษ์ป่ารักษ์น้ำ เพื่อแผ่นดิน 
2) งานบริการดูแลรักษาภูมิทัศน์ จำนวน 4 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่ 
    2.1) บริเวณพื้นที่พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ อำเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม่ 
  2.2) บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

2.3) บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนแยก (โซนใต้) อำเภอฮอด 
จังหวัดเชียงใหม่ 

2.4) บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (เขตเหนือ) อำเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ 

3) การให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประเภทน้ำมัน
และก๊าซปิโตรเลียมสำหรับรถยนต์ 

4) การให้บริการของโรงเรียนบ้านศาลา สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 

4.1) งานบริการด้านแหล่งเรียนรู้ 
4.2) งานบริการด้านอาคารสถานท่ี 
4.3) งานบริการด้านศิลปวัฒนธรรม 

 

 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
และผู้เกี่ยวข้องที่ได้สนับสนุนข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานโครงการฯ เป็นอย่างดี 
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

   
 สำนักบริการวิชาการ 

                มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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โครงการ โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

คณะผู้ประเมิน    รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล  
 นางอรกานต์ ไชยยา ดร.กฤษฎิ์ กาญจนกิตติ  นางสาวสิริรัตน์ ชนะญาติ  
 นายณัฐพงศ์   คำกลม นางสาวอุษา ยาสิทธิ์  และคณะ 
    

หน่วยงานที่สนับสนนุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   
 

ระยะเวลา  มิถุนายน – กันยายน พ.ศ. 2564   
 

บทคัดย่อ 
 

ประสิทธิภาพการให้บริการท้ัง 4 โครงการ/งานบริการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งวัด
ประสิทธิภาพของการบริการจากผลการประเมินโดยภาพรวมของงานบริการท้ัง 4 โครงการ/งานบริการ พบว่า
ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจโดยมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.68) คิดเป็นร้อยละ 93.60 
ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน เมื่อพิจารณารายละเอียด 

ความพึงพอใจท้ัง 4 โครงการ/งานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ของผู้รับบริการ                       
ต่อการให้บริการต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ และส่ิงอำนวย                 
ความสะดวก พบว่า ผู้รับบริการงานบริการมีความพึงพอใจในภาพรวม (ค่าเฉล่ีย = 4.69) คิดเป็นร้อยละ 93.80                
ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน โดยสามารถเรียงลำดับค่าเฉล่ียความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยดังนี้ (1) ความพึงพอใจต่อ
เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ (2) ส่ิงอำนวยความสะดวก (3) ช่องทางการให้บริการ และ (4) กระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ  ตามลำดับ 

ประสิทธิผลการให้บริการท้ัง 4 โครงการ/งานบริการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่            
ซึ่งวัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/งานบริการของผู้รับบริการต่อความพึงพอใจท้ัง 4 โครงการ /งาน
บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ของผู้รับบริการต่อ 

- คุณภาพของการบริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.69)                              
คิดเป็นร้อยละ 93.80 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน 

- ความคุ้มค่าของภารกิจ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.67)                  
คิดเป็นร้อยละ 93.40 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน 

- ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.67)                             
คิดเป็นร้อยละ 93.40 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน 

ความพึงพอใจท้ัง 4 โครงการ/งานบริการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ของผู้รับบริการต่อ
การให้บริการด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ และ            
ส่ิงอำนวยความสะดวก คุณภาพของการบริการ ความคุ้มค่าของภารกิจ และผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ มีความ
พึงพอใจค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุดเช่นกัน โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาท่ีดีขึ้นในแต่ละโครงการ/
งานบริการดังต่อไปนี้  
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โครงการปลูกต้นไม้เพื่อถิ่น รักษ์ป่ารักษ์น้ำ เพื่อแผ่นดิน เป็นโครงการท่ีดี ดังนั้นโครงการฯ                   
ควรมีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องทุกปี และขยายไปยังพื้นท่ีอื่น ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ท้ังนี้โครงการ
ดังกล่าวได้มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงาน อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี 
โรงเรียนในพื้นท่ี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สภาลมหายใจเชียงใหม่ เขียวสวยหอม กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ยางนา 
(อสย.) พิทักษ์ยางนา-ขี้เหล็กสยาม ฯลฯ ทำให้โครงการดังกล่าวเป็นท่ีช่ืนชมของประชาชนในพื้นท่ี 

 งานบริการดูแลรักษาภูมิทัศน์ มีผู้รับบริการจาก 2 พื้นท่ีได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  1) บริเวณพื้นท่ี              
พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ความสว่างของไฟฟ้า
สาธารณะยังไม่เพียงพอ ดังนั้นควรมีการสำรวจและดำเนินการติดต้ังเพิ่มโดยเฉพาะในบริเวณท่ีเป็นจุดทางเดิน
ออกกำลังกาย ควรตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ ในบริเวณพื้นท่ีพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์                     
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะต้นกระถินณรงค์ ควรปลูกต้นกัลปพฤกษ์ให้เป็นแลนมาร์ค ควรเพิ่ม
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งและจัดมุมออกกำลังกาย นอกจากนี้ควรจัดทำประวัติและความสำคัญของแต่ละ
สถานท่ี ความรู้เกี่ยวกับวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรฯ ในรูปของวิดิทัศน์  ควรปรับปรุงรางน้ำและขอบสระน้ำ
ให้มีความมั่นคง และปลอดภัย ตลอดจนควรสร้างอาคารบูชาดอกไม้ ให้สง่างาม พร้อมห้องเก็บวัสดุส่ิงของ และ 
2) บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมการดูแลรักษาภูมิทัศน์              
มีความเหมาะสม สวยงามอยู่แล้ว ท้ังนี้ ผู้รับบริการเห็นควรพิจารณาเรื่องอัตราค่าบริการห้องประชุม                     
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับหน่วยงานราชการในอัตราพิเศษ 
เนื่องจากบางครั้งงบประมาณท่ีต้ังไว้ไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงควรสามารถยืดหยุ่นเรื่องการปรับลดราคาค่าบริการได้ 

การให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประเภทน้ำมันและ                              
ก๊าซปิโตรเลียมสำหรับรถยนต์ พบว่า เจ้าหน้าท่ีมีความรู้และความสามารถในการให้บริการ สามารถตอบ             
ข้อคำถาม ให้คำแนะนำและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีมีอัธยาศัย มีจิตบริการ           
เอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าท่ีท้ังนี้มีข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการได้แก่ ควรพัฒนาระบบให้สามารถแก้ไขข้อมูล
ได้ในกรณีท่ีกรอกข้อมูลในระบบผิดพลาด ควรพัฒนาระบบการยื่นแบบออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ ต                  
ให้มีความเสถียรมากขึ้น เนื่องจากบางครั้งไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้ และควรมีการพิจารณาระบบการชำระ
ค่าธรรมเนียมให้เป็นรายปี เพื่อสะดวกและไม่เสียเวลาในการชำระทุกเดือน 

การให้บ ริการของโรงเรียนบ้ านศาลา สั งกั ดสำนั กการศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรม                     
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการท่ีดีมาก ทำให้การดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว รวมท้ังคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรมีความมุ่งมั่นและ                  
มีความต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีอย่างดี ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการเพิ่มงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนากิจกรรม
ด้านกีฬา เช่น การจัดทำลู่วิ่งมาตรฐาน และสระว่ายน้ำและควรขยายการจัดการศึกษาให้ถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อสะดวกต่อการเดินทางและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองด้วย                       

ข้อเสนอแนะต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานการดำเนินงาน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้  

(1) เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ทุกองค์กร/
หน่วยงานต้องปรับเปล่ียนการดำเนินงาน เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาองค์กร พัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน และพัฒนา
บุคลากรให้ก้าวทันการเปล่ียนแปลงเพื่อดำเนินการตามบทบาทภารกิจขององค์กรส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นประโยชน์                      
กับประชาชนมากท่ีสุดในการใช้ชีวิตตามวิถีใหม่ (New Normal) โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์
ในการติดต่อราชการของประชาชนมากขึ้น ปรับปรุงอาคารสถานท่ีให้ได้มาตรฐานความสะอาดถูกสุขอนามัย  
ลดความเส่ียงการติดเช้ือ ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานท่ีไม่ยุ่งยาก สะดวก รวดเร็ว เช่น การนำเอาเทคโนโลยีมา



ง 
 

ใช้ในการบริการประชาชน สร้างมาตรการทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างฐานข้อมูล
ชุมชน และความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ การพัฒนาตลาดชุมชน
ท้องถิ่น การพัฒนาส่งเสริมอาชีพเพื่อรองรับแรงงานคืนถิ่นโดยน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการส่งเสริมใน
ชุมชน ตลอดจนการสร้างช่องทางการตลาดออนไลน์ชุมชน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนเพื่อ
รับมือกับโรคระบาดและโรคอุบัติใหม่ สร้างวิถีใหม่ของชุมชนเรื่องสุขอนามัยส่วนบุคคล เป็นต้น 

(2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ควรเพิ่มช่องทางในการส่ือสารใน Social Network กับ
ประชาชนผู้รับบริการ มีการพัฒนาให้เกิดช่องทางท่ีสามารถส่ือสารอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นช่องทาง               
ท่ีสำคัญเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและส่ือสารภาพลักษณ์องค์กร และการสร้างเครือข่ายผู้รับบริการ  
ซึ่งจะทำให้เกิดเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีจะเป็นประโยชน์ในการแจ้งข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 
ให้กับผู้รับบริการได้อย่างท่ัวถึง และเกิดประโยชน์ต่อภาพลักษณ์ขององค์กรต่อไป 
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ห น้ า  1- 1  

 

บทที่ 1 
บทนำ 

 
1.1  หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีขนาดใหญ่ ท่ี สุด 
ในหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีเขตพื้นท่ีครอบคลุมจังหวัดเชียงใหม่ท้ังจังหวัด อำนาจหน้าท่ีหลัก
ขอ งอ ง ค์ ก ารบ ริ ห าร ส่ วน จั งห วั ด เชี ย ง ให ม่  คื อ  ก าร ให้ บ ริ ก า รส าธารณ ะป ระ โย ชน์ ต่ า ง  ๆ  
เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานแก่ประชาชนในเขตพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ การพัฒนาเมือง ระบบ
สาธารณูปโภค การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
การจัดการศึกษา เป็นต้น ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม 
และพระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   จากความคาดหวังของการปฏิรูป "ระบบราชการ" และ "ข้าราชการ" ได้แก่ (1) ให้หน่วยงานทำงาน
ได้ผลสำเร็จ สูง  (2 ) เป ล่ียนแปลงวิ ธี การทำงานของระบบและคน  (3 ) มุ่ ง ให้ป ระชาชนศรัทธา 
ต่อระบบราชการ (4) มุ่งบริการประชาชน (5) ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ (6) ส่วนราชการ           
ช่วยสนับสนุนภาคประชาชนและธุรกิจเอกชนให้เข้มแข็ง เป็นพื้นฐานรากหญ้าของการพัฒนาประเทศ ดังนั้น
การปรับปรุงระบบบริหารราชการไทยให้ตอบสนองความ ต้องการของ สังคมและประชาชน 
ผู้รับบริการจึงดำเนินตามแนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีเน้นผลสัมฤทธิ์  ซึ่งต้องอาศัยการ
ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนเป็นเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการ   
  ดังนั้น เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ จึงเห็นควรให้จัดทำโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รวมท้ังเพื่อจักได้นำผลการประเมิน                
ท่ีได้มาวิเคราะห์สถานการณ์การให้บริการในสภาพปัจจุบัน ตลอดจนนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้ใน
การปรับปรุงการปฏิบัติราชการต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1  เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยวัดจากระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่องานบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำรวจใน 4 ประเด็น ได้แก่ 

 1.2.1.1  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน) 
       1) ความพึงพอใจต่อกระบวนการ ข้ันตอนการให้บริการ 
       2) ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 
       3) ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
       4) ความพึงพอใจต่อส่ิงอำนวยความสะดวก 
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 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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 1.2.1.2 คุณภาพของบริการ 
 1.2.1.3 ความคุ้มค่าของภารกิจ 
 1.2.1.4 ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
1.2.2  เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริการประชาชน ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี              

ท่ีเกี่ยวข้องต่อการบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
1.2.3  เพื่อนำผลการประเมนิมาเป็นแนวทางปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 

1.3  ขอบเขตการศึกษา 
1.3.1 ขอบเขตเนื้อหา 
      ศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ความพึงพอใจในด้านขั้นตอนการให้บริการ                   

ด้านช่องทางการให้บริการ ในด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ และด้านส่ิงอำนวยความสะดวก) คุณภาพของงาน
บริการ ความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ ตลอดจนปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริการประชาชน                       
ต่อโครงการ/งานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ท่ีดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จำนวน 4 โครงการ/งานบริการ ดังนี้ 

1) โครงการปลูกต้นไม้เพื่อถิ่น รักษ์ป่ารักษ์น้ำ เพื่อแผ่นดิน 
2) งานบริการดูแลรักษาภูมิทัศน์ จำนวน 4 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้แก่ 
    2.1) บริเวณพื้นท่ีพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ อำเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม่ 
 2.2) บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

2.3) บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนแยก (โซนใต้) อำเภอ
ฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 

2.4) บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (เขตเหนือ) อำเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

3) การให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประเภท
น้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมสำหรับรถยนต์ 

4) การให้บริการของโรงเรียนบ้านศาลา สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 

4.1) งานบริการด้านแหล่งเรียนรู้ 
4.2) งานบริการด้านอาคารสถานท่ี 
4.3) งานบริการด้านศิลปวัฒนธรรม 

 
1.3.2 ขอบเขตประชากร 
 ประชากรในการศึกษา  คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ/งานบริการสาธารณะ ขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ท้ัง 4 โครงการ/งานบริการ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างของแต่ละโครงการ/งานบริการ 
ไม่ต่ำกว่า 300 ราย  ดังนี้  

1) โครงการปลูกต้นไม้เพื่อถิ่น รักษ์ป่ารักษ์น้ำ เพื่อแผ่นดิน 
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  ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น นายกฯ และปลัดฯ ของเทศบาล
ตำบลแม่หอพระ องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง กลุ่มผู้นำชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงกลุ่ม
ประชาชน ท่ัวไป ท่ีอยู่ อาศัยบริ เวณพื้ น ท่ีบ้ านป่ าเลา บ้ านภู ดิน  บ้านแม่หอพระ บ้ าน สันป่ ายาง                                   
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

2) งานบริการดูแลรักษาภูมิทัศน์ จำนวน 4 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้แก่ 
    2.1) บริเวณพื้นท่ีพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ อำเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม่ 
 2.2) บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

2.3) บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนแยก (โซนใต้) อำเภอ
ฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 

2.4) บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (เขตเหนือ) อำเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ได้แก่ กลุ่มเจ้าหน้าท่ีของรัฐและ/หรือหน่วยงานเอกชน และประชาชนท่ัวไปท่ีใช้บริการ
สถานท่ีบริเวณพื้นท่ีพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณสำนักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนแยก (โซนใต้) อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และบริเวณสำนักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (เขตเหนือ) อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

3) การให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประเภท
น้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมสำหรับรถยนต์ 
ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการประเภทน้ำมัน และก๊าซปิโตรเลียมสำหรับรถยนต์ในเขตพื้นท่ี

จังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มประชาชนท่ัวไป  
4) การให้บริการของโรงเรียนบ้านศาลา สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 
4.1) งานบริการด้านแหล่งเรียนรู้ 
4.2) งานบริการด้านอาคารสถานท่ี 
4.3) งานบริการด้านศิลปวัฒนธรรม 

ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น นายกฯ และปลัดฯ ของเทศบาลฯ 
หรือองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอแม่ริม และอำเภอใกล้เคียง ซึ่งขอความอนุเคราะห์หรือ                            
ขอความร่วมมือจากโรงเรียนบ้านศาลา กลุ่มผู้นำชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงกลุ่มประชาชนท่ัวไป 
กลุ่มผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนบ้านศาลา และกลุ่มผู้ใช้บริการด้านแหล่งเรียนรู้ ด้านอาคาร สถานท่ี 
หรือด้านศิลปวัฒนธรรมของโรงเรียนบ้านศาลา 

 
1.3.3 ขอบเขตเวลา 

  ดำเนินการศึกษาเป็นระยะเวลา 90 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง (วันท่ี 29 มิถนุายน 
ถึง วันท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2564)   
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ประสิทธิภาพ 
 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

1) ด้านข้ันตอนการให้บริการ 
2) ด้านช่องทางการให้บริการ 
3) ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 

     4) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
  

 

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ของการให้บริการประชาชน 

นำผลการประเมินมาเป็นแนวทาง
ปฏิบัติงานขององค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 

             1) คุณภาพของบริการ 
    2) ความคุ้มค่าของภารกิจ 
             3) ผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ 
 

1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อโครงการ/งานบริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 2) ระดับคุณภาพของงานบริการสาธารณะ ความคุ้มค่า และผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
 3) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการประชาชนต่อโครงการพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 
1.5 กรอบแนวคิด 

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สามารถสรุปเป็น
กรอบแนวคิด ได้ดังนี้  

 
 

 
 
  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

ประสิทธิผล 
 

การดำเนินโครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

4  โครงการ/งานบริการ   
1 ) โค ร งก า รป ลู ก ต้ น ไม้ เพื่ อ ถิ่ น                     

รักษ์ป่ารักษ์น้ำ เพื่อแผ่นดิน 
2) งานบริการดูแลรักษาภูมิทัศน์ จำนวน 

4 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก ่
    2.1) บริเวณพื้นที่พระสถูปเจดีย์สมเด็จ

พระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ อำเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่ 

2.2) บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

2.3) บริเวณสำนักงานองค์การบริหาร
ส่วนจั งหวัดเชียงใหม่  ส่ วนแยก (โซนใต้ )   
อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 

2.4) บริเวณสำนักงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (เขตเหนือ) อำเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม ่

3) การให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีบำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประเภท
น้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมสำหรับรถยนต์ 

4) การให้บริการของโรงเรียนบ้านศาลา 
สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 

4.1) งานบริการด้านแหล่งเรียนรู้ 
4.2) งานบริการด้านอาคารสถานที่ 
4.3) งานบริการด้านศิลปวัฒนธรรม 

บริบทขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 คณะผู้ประเมินได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 2.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 2.2 แนวคิดการประเมิน 
  2.3 แนวคิดความพึงพอใจ 
 2.4 แนวคิดการบริการประชาชน และคุณภาพการให้บริการ 
 2.5 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ  
 2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

2.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
      1) วิสัยทัศน์ (Vision) 
 มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเชียงใหม่ ด้วยการให้บริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

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

ภาคเกษตรกรรม หัตถกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 3) อนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 4) ส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5) พัฒนาศักยภาพการศึกษา สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาชน เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

และผู้ด้อยโอกาส 
 6) ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีภายใต้หลัก

ธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 7) ส่งเสริมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แก่ประชาชน 
 
3) ที่ต้ังและอาณาเขต 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ต้ังอยู่เลขท่ี 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง
เชียงใหม่ จ ังหว ัดเชียงใหม่ ก ่อตั ้งตามพระราชบัญญัติองค์การบร ิหารส่วนจังหว ัด  พ.ศ. 2540  
ซึ่งได้กำหนดให้มีหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง เรียกว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด   
มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีพื้นท่ีรับผิดชอบท่ัวทั้งจังหวัด 
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 จังหวัดเชียงใหม่ตั ้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย เส้นรุ้งที่ 16 องศาเหนือ และเส้นแวง                  
ที ่  99 องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,027 ฟุต (310 เมตร) ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร 696 กิโลเมตร โดยมีส่วนกว้างที่สุดจากทิศตะวันออกถึงตะวันตกกว้างประมาณ 138 
กิโลเมตรและส่วนที่ยาวที่สุด คือ จากทิศเหนือถึงทิศใต้ยาวประมาณ 320 กิโลเมตร (ยาวมากที่สุดของ
ประเทศ)  
 พื้นที่มีประมาณ 20,107.057 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 12,566,910 ไร่ ซึ่งมีขนาดใหญ่
เป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ และเป็นอันดับ 2 ของประเทศ จำแนกเป็นพื ้นที ่ป่าไม้  ร ้อยละ 69.92 
(8,787,656 ไร่) พื้นท่ีทางการเกษตร ร้อยละ 12.82 (1,835,425 ไร่) พื้นท่ีอยู่อาศัยและอื่น ๆ ร้อยละ 17.26  
(2,167,971 ไร่) เป็นจังหวัดท่ีมีการพัฒนาในระดับสูง มีศักยภาพด้านการท่องเท่ียว เศรษฐกิจและการลงทุน 
ตลอดจนมีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมซึ่งเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะแตกต่างจากจังหวัดอื่น ๆ ท้ังด้านประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม  
 

4) อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ  ติดรัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (The Republic of the 

Union of Myanmar)  
ทิศใต้ ติดอำเภอสามเงา อำเภอแม่ระมาด อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 
ทิศตะวันออก ติดอำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียง

ป่าเป้า จังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองปาน อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด
ลำปาง อำเภอบ้านธิ อำเภอเมืองลำพูน อำเภอป่าซาง อำเภอเวียงหนอง
ล่อง อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอล้ี จังหวัดลำพูน 

ทิศตะวันตก ติดอำเภอปาย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอขุนยวม อำเภอแม่ลาน้อย 
อำเภอแม่สะเรียง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
 5) ลักษณะภูมิประเทศ 
  โดยทั่วไปมีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาและป่าละเมาะ มีที ่ราบอยู่ตอนกลางตามสองฟากฝ่ัง                 
แม่น้ำปิง มีภูเขาสูงท่ีสุดในประเทศไทย คือ "ดอยอินทนนท์" มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 
2,565 เมตร นอกจากนี้ยังมีดอยอื่น ๆ ท่ีมีความสูงรองลงมาอีกหลายแห่ง เช่น ดอยผ้าห่มปก (ความสูงจาก
ระดับน้ำทะเลปานกลาง 2,285 เมตร) ดอยหลวงเชียงดาว (ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 2,170 
เมตร) ดอยสุเทพ (ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,601 เมตร) สภาพพื้นที่แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ 
คือ พื้นที่ภูเขา ส่วนใหญ่อยู่ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกของจังหวัด คิดเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ 80             
ของพื้นที่จังหวัด เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารไม่เหมาะต่อการเพาะปลูกพื้นที่ราบลุ่มน้ำ  และที่ราบเชิงเขา 
กระจายอยู่ทั่วไประหว่างหุบเขาทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้ ได้แก่ ที่ราบลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำฝางและลุ่มน้ำแม่งัด     
เป็นพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการเกษตร 
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 6) ลักษณะภูมิอากาศ 
                   จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิ             
เฉล่ียท้ังป ี25.4 องศาเซลเซียส โดยมีค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 31.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉล่ีย 20.1 
องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,100 - 1,200 มิลลิเมตร สภาพภูมิอากาศจังหวัดเชียงใหม่อยู่ภายใต้ 
อิทธิพลมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งภูมิอากาศ 
ออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่ 
                   ฤดูฝน         เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 
                   ฤดูหนาว      เริ่มต้ังแต่เดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  
                   ฤดูร้อน        เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 
 
       7) ด้านเศรษฐกิจ 
                 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยวระดับโลก  
เป็นที ่ตั ้งของหน่วยงานระดับภาคทั ้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย              
สำนักงานภาคเหนือ และศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ เป็นต้น 
 
       8) งานประเพณี เทศกาล 
                -  งานร่มบ่อสร้าง จัดขึ ้นประมาณเดือนมกราคม บริเวณศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้างอำเภอ            
สันกำแพง มีการแสดงทางวัฒนธรรม ขบวนแห่ ประเพณีพื้นบ้าน การประกวด และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
                - งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ มีการจัดขบวนแห่รถบุปผาชาติ  
และการประกวดพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ 
                - ประเพณีสงกรานต์ (ดำหัว) จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายนของทุกปี มีขบวนแห่                        
พระพุทธสิหิงค์และขบวนแห่นางสงกรานต์ การขนทราย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และการเล่นสาดน้ำ 
                - ประเพณีเข้าอินทขิล ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน เป็นการประกอบพิธีบ ูชา                       
เสาอินทขิล ซึ่งเป็นเสาหลักเมือง โดยการนำดอกไม้ ธูปเทียน มากราบไหว้ 
               - ประเพณีเดือนยี่เป็ง (ลอยกระทง) จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน มีการจัดขบวนแห่รถและ                 
การประกวดต่าง ๆ 
 
       9) การท่องเที่ยว 
                 จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทั้งในระดับประเทศและระดับ  
นานาชาติ เนื่องจากมีภูมิทัศน์ท่ีงดงาม ศิลปกรรม วรรณคดี วิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณีท่ีมีเอกลักษณ์
เฉพาะของชาวล้านนา มีรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีร้านอาหาร โรงแรม บูติค รีสอร์ท และ          
โฮมสเตย์ที ่มีชื ่อเสียงจำนวนมาก จึงเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่าง ชาติเดินทางมา
ท่องเท่ียวจำนวนมาก จนทำให้เชียงใหม่กลายเป็นเมืองท่องเท่ียวสำคัญระดับโลก 
                 สถานท่ีท่องเท่ียวในตัวเมืองเชียงใหม่ท่ีเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียว เช่น 
                 - สวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 
                 - อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย 
                 - สวนสัตว์ชียงใหม่ 



 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

ห น้ า  2 - 4  

 

                 - ถนนคนเดินเชียงใหม่และถนนคนเดินท่าแพ 
                 - วัดพระธาตุดอยสุเทพ 
 
       10) การคมนาคม 
                  จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองหลักของภาคเหนือ เป็นศูนย์กลางการพาณิชย์ อุตสาหกรรมและ 
การคมนาคม จึงมีเส้นทางคมนาคมหลักท้ังทางรถยนต์ รถไฟ และทางอากาศ มีทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวง
จังหวัด และเส้นทางมาตรฐานหลายสายทำให้การเดินทางติดต่อภายในจังหวัดหรือการเดินทางสู่จังหวัด
ใกล้เคียงและกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความสะดวก 
 

11) อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
1. อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ตาม 

พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2552 
 1.1 มีอำนาจหน้าท่ีดำเนินการภายในเขต อบจ. ดังต่อไปนี้ (มาตรา 45) 

(1) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 
(2) จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนด  
(3) สนับสนุนสภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น   
(4) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบลและราชการส่วน   

ท้องถิ่นอื่น 
(5) แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น  
(6) อำนาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ.

2498 เฉพาะภายในเขตสภาตำบล 
(7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(8) จัดทำกิจการใด ๆ อันเป็นอำนาจหน้าท่ีของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีอยู่ในเขตองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื ่นร่วมกันดำเนินการหรือให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ ท้ังนี้ ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

(9) จัดทำกิจการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็น
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด บรรดาอำนาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลาง หรือ
ราชการส่วนภูมิภาคอาจมอบอำนาจให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ ทั ้งนี ้ ตามที ่กำหนดใน
กฎกระทรวง   

1.2 การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน              
ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดทำงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ
การประเมินผลการประเมินงาน และเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท้ังนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับว่า
ด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกำหนด (มาตรา 45/1) 

1.3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจจัดทำกิจการใด ๆ อันเป็นอำนาจหน้าท่ีของราชการส่วน
ท้องถิ่นอื่น หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นที่อยู่นอกเขตจังหวัดได้ เมื่อได้รับความยินยอมจากราชการ
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ส่วนท้องถิ่นอื่นหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขท่ี
กำหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 46) 

1.4 กิจการใดเป็นกิจการท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพึงจัดทำตามอำนาจหน้าท่ี ถ้าองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดไม่จัดทำ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจมีคำสั่งให้ราชการส่วนกลาง
หรือราชการส่วนภูมิภาคจัดทำกิจการนั้นได้ 

ในกรณีที่ราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคจัดทำกิจการตามวรรคหนึ่งให้คิด
ค่าใช้จ่ายและค่าภาระต่าง ๆ ตามความเป็นจริงได้ตามอัตราและระยะเวลาท่ีเหมาะสม (มาตรา 47) 

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

1.6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจให้บริการแก่เอกชน กระทำกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าท่ี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการหรือค่าตอบแทนที่เกี ่ยวข้องแทน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ แต่ต้องได้ร ับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ                   
ผู้ว่าราชการจังหวัดเสียก่อน 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้กระทำกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบ
ท่ีกระทรวงมหาดไทยกำหนด 

สิทธิในการกระทำกิจการตามวรรคหนึ่ง เป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไปไม่ได้ (มาตรา 49)  
1.7 การดำเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีลักษณะเป็นพาณิชย์อาจทำได้ 

โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกำหนด (มาตรา 40) 
 

2. อำนาจหน้าที่ตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและ
หน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 

(1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตาม
ระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนด  

(2) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น  
(3) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  
(4) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  
(5) การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาป่าไม้ ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
(6) การจัดการศึกษา  
(7) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
(8) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  
(9) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  
(10) การจัดต้ังและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม  
(11) การกำจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลรวม  
(12) การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ  
(13) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งท้ังทางบกและทางน้ำ   
(14) การส่งเสริมการท่องเท่ียว  
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(15) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการทำกิจการไม่ว่าจะดำเนินการเองหรือร่วมกับ
บุคคลอื่นหรือจากสหการ  

(16) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำท่ีเช่ือมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  
(17) การจัดต้ังและดูแลตลาดกลาง  
(18) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  
(19) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  
(20) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ  
(21) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร  
(22) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(23) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด  
(24) จัดทำกิจการใดอันเป็นอำนาจและหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีอยู่ในเขตและ

กิจการนั้นเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดำเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดจัดทำท้ังนี้ ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกำหนด  

(25) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนา
ท้องถิ่น  

(26) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น  

(27) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  
(28) จัดทำกิจการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็น

อำนาจและหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(29) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ

กำหนด 
 3. อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 3.1 ลักษณะของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการให้บริการสาธารณะในเขต
จังหวัด 
    (1) ดําเนินงานในโครงการท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ในเขตจังหวัด 
                     (2) เป็นการดําเนินงานท่ีปรากฏถึงกิจกรรมท่ีเป็นภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัด ที่มุ ่งต่อประโยชน์ของท้องถิ่นหรือประชาชนเป็นส่วนรวม และไม่เข้าไปดำเนินงานที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดสามารถดําเนินการได้เอง 
                     (3) เข้าไปดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการในลักษณะท่ีมีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องหรือ
มีผู้ท่ีได้รับประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 1 แห่งขึ้นไป 

3.2 ในการดําเนินการตามอํานาจและหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามข้อ 1 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดควรจะดําเนินการเพื่อให้เป็นไปในลักษณะดังนี้ คือ 
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 (1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประสานการจัดทําแผนจังหวัด โดยการ
สร้างและพัฒนาระบบการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัด เพื่อนําไปสู่การใช้จ่ายงบประมาณใน
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสมดุลและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 

(2) การก่อสร้างและบํารุงรักษาโครงการที่เป็นโครงสร้างพื ้นฐานขนาดใหญ่หรือมีการ
เกี่ยวเนื่องกันหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในลักษณะที่เป็นเครือข่ายหลักในการเชื่อมโยงกับ
แผนงานโครงการท่ีดําเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด 

(3) การจัดการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ
ประชาชนในระดับจังหวัด และไม่เป็นการซ้ำซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื ่นในจังหวัด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื ่อขยายศักยภาพและมุ่งต่อผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข การสังคม
สงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด 

 (4) การส่งเสริมจารีต ประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การส่งเสริมการลงทุน และ                  
พาณิชยกรรมของจังหวัด 

 (5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง             
การทําหน้าท่ีเป็นองค์กรหลักในการกําจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลรวม การดูแลระบบบําบัดน้ำเสียรวมให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด 

 (6) ให้บริการด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกล บุคลากร แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัด 

 (7) ดําเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
กําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมถ่ายโอนท่ี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าท่ีท่ีต้องทํา 

3.3 การสนับสนุนงบประมาณให้แก่ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จะกระทําได้แต่เฉพาะกรณีท่ี
อยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะต้องดําเนินการเอง แต่ไม่สามารถดําเนินการเองได้ 
เนื ่องจากเป็นงานปฏิบัติ ซึ ่งจะต้องใช้เทคนิควิชาการสูง และหน่วยงานของรัฐนั้นมีความสามารถที่จะ
ดําเนินการได้ดีกว่า และผลของการให้การสนับสนุนนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานตามอํานาจหน้าท่ี 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

    การสนับสนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด จะกระทําได้ในกรณีที่เร่งด่วน
และจำเป็นหากไม่ดําเนินการจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประชาชน 

    การให้การสนับสนุนแก่ประชาคม องค์กรประชาชน ควรเป็นไปในลักษณะของการส่งเสริม
ความสามารถดำเนินการ โดยใช้ศักยภาพของตนเองในการบริหารจัดการในลักษณะของการร่วมคิด ร่วมทํา 
ร่วมรับผลประโยชน์ โดยไม่ให้การสนับสนุนในลักษณะของการให้ส่ิงของหรือการเข้าไปดำเนินการแทน 
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2.2 แนวคิดการประเมิน 
2.2.1 ความหมายการประเมิน 

 Provus  (อ้างใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2553 หน้า 52)  ให้ความหมายว่า “การประเมิน”  
เป็นการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานและการค้นหาช่องว่างระหว่างภาวะที่เป็นจริงกับเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้   
เพื่อใช้ภาวะดังกล่าวเป็นตัวบ่งช้ีระบุข้อบกพร่องในกิจกรรม 
 Scriven  (1967 : อ้างใน เยาวด ีรางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2553  หน้า 35) อธิบายว่า การประเมินเป็น
กิจกรรมในการรวบรวมข้อมูล การตัดสินใจเลือกเครื่องมือการเก็บข้อมูล รวมทั้งการกำหนดเกณฑ์ในการ
ประเมิน เพื่อตัดสินคุณค่าให้กับกิจกรรมท่ีมุ่งหมายประเมิน 
 Cronbach  (1963 : อ้างใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2553 หน้า 32) นิยามการประเมินว่า หมายถึง 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการใช้สารสนเทศเพื ่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดโปรแกรมหรือแนวทางการ
ดำเนินการทางการศึกษา 
 Stake  (1973 : อ ้างใน เยาวดี รางช ัยก ุล ว ิบ ูลย ์ศรี , 2553 หน ้า 39)  น ิยามการประเมิน               
ว่าเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง  เพื่อนำมาจัดให้เป็นระเบียบและมีความหมายในการใช้
ประเมินได้ 
 Alkin (1969 : อ้างใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2553 หน้า 45) ให้นิยามการประเมินว่า หมายถึง 
กระบวนการบวนคัดเลือก การประมวลข้อมูล และการจัดระบบสารสนเทศที่มีประโยชน์ เพื่อนำเสนอต่อ               
ผู้ท่ีมีอำนาจตัดสินใจหรือเพื่อการกำหนดแนวทางในการเลือกทำกิจกรรม  
 Stufflebeam (1971 : อ้างใน เยาวด ีรางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2553 หน้า 57)  อธิบายว่า การประเมิน 
คือ กระบวนการของการระบุหรือกำหนดข้อมูลที่ต้องการและการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนำ
ข้อมูลที่รวบรวมได้มาจัดกระทำจนเกิดเป็นสารสนเทศที่มีประโยชน์และนำเสนอสำหรับใช้เป็นทางเลือกใน
การประกอบการตัดสินใจต่อไป 
 เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2553 หน้า 23) อธิบายว่า การประเมิน หมายถึง กระบวนการตัดสิน
คุณค่าในส่ิงใดส่ิงหนึ่ง จากกระบวนการของการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเป็นระบบระเบียบ 
 จากความหมายการประเมินของนักวิชาการข้างต้น จึงสรุปได้ว่า การประเมินเป็นการตัดสินใจ
กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อกิจกรรมหรือโครงการ  โดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศท่ีมีกระบวนเก็บรวบรวม
อย่างเป็นระบบนำมาเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือโครงการนั้น  

 
2.2.2 รูปแบบการประเมินโครงการ 

 รูปแบบการประเมินโครงการมีลักษณะแตกต่างกันไปตามนิยามของนักวิชาการแต่ละท่าน ซึ่งจะมี
แตกต่างกันไปในรายละเอียดของข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมิน และความซับซ้อนในกระบวนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลตามแนวคิดของแต่ละบุคคล โดยผู้ประเมินจะนำเสนอแนวคิดการประเมินตามรายนาม
นักวิชาการแต่ละท่านท่ีได้ยกความหมายของการประเมินมานำเสนอ ดังนี้ 

1) รูปแบบการประเมินตามแนวทางของไทเลอร์  (Tyler’s  rational  and  Model  of  
Evaluation) (อ้างใน เยาวดี  รางชัยกุล  วิบูลย์ศรี. 2553 หน้า 30 - 32) 
 จากนิยามของไทเลอร์ที่เน้นการตัดสินคุณค่าของโครงการหรือกิจกรรมจากวัตถุประสงค์เป็นหลัก
กระบวนการประเมินตามแนวคิดจึงไม่ซับซ้อนมาก อันจะเน้นไปที่การดำเนินกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ                 
ก็ตามนั้น ส่งผลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ มีข้ันตอนดังต่อไป 
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ขั้นที ่ 1  กำหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือโครงการไว้อย่างชัดเจนว่า เมื่อดำเนินการส้ินสุด
กิจกรรมหรือโครงการดังกล่าวแล้ว ส่ิงใดคือผลท่ีต้องเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม สามารถวัดได้ 

ขั้นท่ี  2  กำหนดเนื้อหาภายใต้โครงการหรือกิจกรรมหลัก อันนำมาสู่ผลตามวัตถุประสงค์              
ท่ีต้ังไว้ 

ขั้นที ่ 3  ออกแบบกิจกรรมย่อยหรือวิธีการอันเป็นผลให้บรรลุเนื้อหาท่ีระบุไว้ในขั้นตอนท่ี  2 
ขั้นท่ี  4  หามาตรการหรือเกณฑ์มาตรฐานสำหรับใช้ตรวจสอบภายหลังสิ ้นสุดการดำเนิน

โครงการว่าโครงการส่งผลให้ผู้เกี่ยวข้องบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทั้งหมดหรือไม่  และมีกิจกรรม
ย่อยใดบ้างท่ีทำให้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

แนวคิดการประเมินของไทเลอร์ เป็นแนวคิดแรกเริ ่มให้เกิดการแตกย่อยของแนวคิดการ
ประเมินอื่นในภายหลัง ดังนั้นจึงจะเห็นว่าขั้นตอนการประเมินของไทเลอร์มีลักษณะท่ีเรียบง่าย โดยมุ่งไปท่ี
การตัดสินจากผลลัพธ์ของการดำเนินโครงการเป็นสำคัญ 
 

2) รูปแบบการประเมินของโพรวัส (Discrepancy Model) (Provus, 1973 : อ้างในบุญส่ง  
นิลแก้ว, 2542 หน้า 33 - 35)   

ทัศนะในการประเมินของ โพรวัส มีอยู่ว่าการประเมินเป็นการกระบวนการจัดการข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่องในลักษณะการเฝ้าดูการจัดการโครงการ การควบคุมการบริหารพัฒนาโครงการโดยอาศัยการ
ตัดสินใจท่ีดี ซึ่งเป็นการมองว่าผลลัพธ์จากการดำเนินการนั้นสอดคล้องกับมาตรฐานหรือวัตถุประสงค์หรือไม่ 
จากนั้นจึงพิจารณาไปท่ีรายละเอียดในความแตกต่างของการปฏิบัติว่าจะนำมาสู่ผลท่ีต้องการหรือไม่ และใช้
ข้อเท็จจริงจากความแตกต่างนั้นตัดสินใจว่าควรกระทำการอย่างไรกับโครงการทั้งหมดหรือบางส่วนของ
โครงการนี้ โพรวัส จำแนกกระบวนการประเมินไว้เป็น 5 ขั้นตอน คือ   

ขั้นท่ี  1  ประเมินการอธิบายหรือออกแบบโครงการ เป็นขั้นตอนการกำหนดส่วนประกอบ             
ต่าง ๆ ของโครงการ ได้แก่ เป้าหมาย กระบวนการ กิจกรรม และทรัพยากรท่ีจำเป็น รวมไปถึงผู้รับบริการ 

ขั้นท่ี  2  ประเมินการจัดตั้งโครงการ เมื ่อเกิดมาตรฐานจากขั้นตอนการออกแบบโครงการ  
ขั้นตอนนี้เป็นการประเมินการจัดทำโครงการว่าเป็นไปตามกรอบของการออกแบบท่ีกำหนดไว้หรือไม่ 

ขั้นท่ี  3  ประเมินระหว่างดำเนินการ เป็นการประเมินกิจกรรมย่อยที่ปฏิบัติในระหว่างดำเนิน
โครงการว่าแต่ละช่วงเวลากิจกรรมสามารถทำให้ผู้เข้าร่วมหรือผู้รับบริการบรรลุตามวัตถุประสงค์นำทาง
หรือไม่ (วัตถุประสงค์ย่อยอันนำไปสู่วัตถุประสงค์หลักของโครงการ)   

ขั้นที ่ 4  ประเมินผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจากโครงการ การประเมินผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์หลักของ
โครงการว่าเกิดผลสำเร็จตามท่ีกำหนดไว้ตั้งแต่แรกหรือไม่   

ขั้นท่ี  5  วิเคราะห์ความคุ้มทุน ในข้อนี้ โพรวัส เสนอไว้เพียงเป็นทางเลือกสำหรับผู้ประเมิน
เท่านั้น เพราะมีความคล้ายคลึงกับขั้นตอนท่ี 4 แต่จะแตกต่างไปบ้าง ซึ่งจะมีมากในการประเมินโครงการ
ทางการศึกษา ด้วยเป็นการเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้ลงทุนไปว่านำมาสู่ผลลัพธ์ที่คุ้มค่ากับการลงทุน
นั้นหรือไม่ 

แนวคิดของ  โพรวัส  จะเห็นว่าแตกต่างกับของ  ไทเลอร์  ในส่วนของรายละเอียดในการ
ประเมินแต่ละขั้นตอนดำเนินการของโครงการ  การนำแนวคิดนี้ไปใช้ไม่เพียงตัดสินคุณค่าปลายทางจากการ
ดำเนินโครงการเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการประเมินการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่
ผู้รับผิดชอบโครงการในการลดความเส่ียงท่ีโครงการจะล้มเหลวได้มาก 
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3) รูปแบบการประเมินของสคริฟเวน (Scriven’s Evalution Ideoloies) (อ้างใน เยาวดี                
รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2553 หน้า 35 - 38) 

ตามนิยามท่ี  สคริฟเวน มองว่า “การประเมิน” เป็นกิจกรรมอันเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูล  
การตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูล และการกำหนดเกณฑ์การประเมิน  อันจะใช้ตัดสินคุณค่าให้กับ
กิจกรรมที่ต้องการประเมิน สคริฟเวน จึงได้จำแนกประเภทในการประเมินหรือบทบาทของการประเมินไว้
เป็น 2 ลักษณะ  ดังนี้   

(1) การประเมินระหว่างดำเนินงาน (Formative  Evaluation) เป็นกระบวนการเก็บข้อมูล
ระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อนำมาบ่งช้ีข้อดีและข้อจำกัดท่ีเกิดระหว่างดำเนินงาน  เพื่อจะนำผลมาพัฒนางาน
ให้ดีขึ้นในระหว่างดำเนินงาน 

(2) การประเมินผลรวม (Summative  Evaluation) เป็นการประเมินผลลัพธ์ภายหลังสิ้นสุด
การดำเนินงานเพื่อตัดสินว่าโครงการบรรลุผลสำเร็จสมบูรณ์หรือไม่ 

นอกจากนั้นสคริฟเวน เสนอส่ิงท่ีต้องประเมินไว้เป็น  2  ส่วนสำคัญ  ได้แก่ 
(1) การประเมินเกณฑ์ภายใน  (Instring  Evaluation) เป็นการประเมินคุณภาพของเครื่องมือ

ในการรวบรวมข้อมูล และคุณลักษณะที่เกี ่ยวข้องในการดำเนินงาน เช่น เป้าหมาย โครงสร้าง  วิธีการ 
ตลอดจนทัศนคติของผู้รับผิดชอบโครงการ 

(2) การประเมินความคุ้มค่า (Payoff  Evaluation) เป็นการประเมินผลจากตัวผู้รับบริการหรือ
ได้ประโยชน์โดยตรงจากการดำเนินโครงการ ซึ่งหมายถึงผลลัพธ์ของโครงการท่ีให้ประโยชน์แก่ผู้รับบริการ 

การประเมินตามแนวคิดของ สคริฟเวน สรุปได้ว่า มีกระบวนการประเมินท่ีไม่ละเอียดซับซ้อน
เท่ากับของโพรวัส แต่การประเมินจะเน้นไปท่ีความสำเร็จในการดำเนินการแต่ละขั้นตอน และจะพิจารณามุ่ง
ไปท่ีความมากน้อยของประโยชน์ท่ีเกิดกับผู้รับบริการมากกว่ามุ่งตัดสินผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ตามแนวคิด
ของไทเลอร์ 

 
4) รูปแบบการประเมินของครอนบาค (Cronbach’s  Concepts) (Provus, 1973 : (อ้างใน 

เยาวด ีรางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2553 หน้า 32 - 34) 
แนวคิดการประเมินของครอนบาค เกิดขึ้นเพื่อมุ่งประเมินโครงการทางการศึกษาเป็นสำคัญ  

ลักษณะการประเมินจึงเป็นไปเพื่อวางแผนแนวทางเกี่ยวกับตัดสินใจดำเนินโครงการต่าง  ๆ   ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา  โดยจำแนกเป็น  3  ประเภท  คือ  

1)  การประเมินเพื่อปรับปรุงกระบวนวิชา   
2)  การตัดสินใจท่ีเกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนเป็นรายบุคคล 
3)  การจัดการบริหารในโรงเรียน   

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

นิลแก้ว, 2542 หน้า 46 - 48)   
แนวคิดการประเมินของสเต็ค มีแนวคิดการประเมินท่ียึดความเป็นธรรมชาติและเน้นการมีส่วน

ร่วมเป็นสำคัญ  โดยใช้กระบวนการเก็บข้อมูลที ่เกี ่ยวข้องกับโครงการจำนวนมาก เพื ่อใช้พิจารณา
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นภายในการดำเนินโครงการ โดยการประเมินตามกรอบของสเต็ค                      
ผู้ประเมินจำต้องให้รายละเอียดในเชิงการบรรยายความสอดคล้องกัน ระหว่างส่ิงท่ีคาดหวังกับส่ิงท่ีเป็นจริง
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ในแต่ละส่วนของงาน ในขณะเดียวกันนั้นก็ต้องตรวจสอบความสัมพันธ์กันของผลที่เกิดกับการดำเนินงาน
และการดำเนินงานกับสิ่งที่มีอยู ่ก่อน ไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็นความคาดหวังและส่วนที่เป็นจริง ซึ่งคือการ
ประเมินรายละเอียดภายในโครงการ โดยขั้นตอนสำคัญคือ การตัดสินคุณค่าที่ไม่มีการตัดสินใจ นำเอาสิ่งท่ี
เป็นรายละเอียดของโครงการไปเทียบกับมาตรฐานหรือท่ีต้ังไว้ ซึ่งอาจมีลักษณะตายตัวท่ีว่ากำหนดอย่างไรก็
ต้องเป็นไปอย่างนั้น หรือการเทียบกับโครงการหรืองานอื่นท่ีเป็นท่ียอมรับเพื่อตัดสินคุณค่าว่า ดีกว่า แย่กว่า 
หรือเทียบเท่า 

 

6) รูปแบบการประเมินของอัลคิน (Alkin’s Concept of Evaluation) (Alkin, 1996 : อ้างใน
เยาวด ีรางชัยกุล  วิบูลย์ศรี, 2553 หน้า 45 - 47)   

ตามแนวคิดของอัลคินที่มีทัศนะการประเมินว่าเป็นกระบวนการคัดเลือก การประมวลข้อมูล
และการจัดระบบสารสนเทศท่ีมีประโยชน์ เพื่อนำเสนอต่อผู้ท่ีมีอำนาจตัดสินใจ หรือเพื่อการกำหนดแนวทาง
ในการเลือกทำกิจกรรมอัลคินจึงได้แบ่งการประเมินไว้เป็น 5 ส่วน ได้แก่ 

(1) การประเมินเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นการประเมินที่เกิดขึ้นก่อนดำเนิน
โครงการหรือกิจกรรมใด ๆ ซึ่งเป็นการประเมินเพื ่อกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการ                     
ให้สอดคล้องกับความต้องการท่ีเป็นอยู่ 

(2) การประเมินเพื่อวางแผนโครงการ เป็นการประเมินเพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมในการที่จะ
วางแผนในการดำเนินการของโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามท่ีกำหนด 

(3) การประเมินขณะกำลังดำเนินโครงการ เป็นการประเมินที่เน้นพิจารณาขั้นตอนการทำงาน
ว่าเป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้หรือไม่   

(4) การประเมินเพื ่อการพัฒนางาน เป็นการประเมินเพื ่อค้นหารูปแบบ แนวทาง หรือ
ข้อเสนอแนะท่ีจะส่งผลให้งานท่ีกำลังดำเนินอยู่เกิดประสิทธิภาพได้มากท่ีสุด 

(5) การประเมินเพื่อรับรอง ยุบ ขยาย หรือปรับเปล่ียนโครงการ เป็นการประเมินภายหลังการ
ดำเนินงานตามโครงการ เพื่อตรวจสอบผลที่ได้กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ รวมถึงการประมวล ข้อแนะนำ 
เพื่อนำไปใช้กับโครงการต่อไป   

 

7) รูปแบบการประเมินและโมเดลซิปของสตัฟเฟิลบีม  (Stufflebeam’s CIPP Model) 
(Stufflebeam, 1971 : อ้างใน เยาวด ีรางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2553 หน้า 57 - 62)   

จากนิยามในการประเมินของสตัฟเฟิลบีมที่ให้ไว้ว่าเป็นกระบวนการของการระบุ หรือกำหนด
ข้อมูลที่ต้องการ และการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาจัดกระทำจนเกิดเป็น
สารสนเทศที่มีประโยชน์ และนำเสนอสำหรับใช้เป็นทางเลือกในการประกอบการตัดสินใจ ซึ่งจากนิยาม
ดังกล่าว แนวคิดของสตัฟเฟิลบีม จึงมีลักษณะแบ่งแยกบทบาทของการทำงานระหว่าง ฝ่ายประเมินกับฝ่าย
บริหารออกจากกันอย่างเด่นชัด กล่าวคือ การแยกให้ฝ่ายประเมินทำหน้าที่ระบุ จัดหาและนำเสนอสาระ
สนเทศให้กับฝ่ายบริหาร ส่วนฝ่ายบริหารก็มีหน้าที่เรียกหา และนำผลการประเมินที่ได้ไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจเพื่อดำเนินกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องตามสมควรแต่ละกรณี 

การประเมินของสตัฟเฟิลบมี สามารถสรุปการประเมินไว้เป็น 3 ขั้นตอน คือ 
(1) กำหนด หรือระบุและบ่งช้ีข้อมูลท่ีต้องการ 
(2) จัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
(3) วิเคราะห์และจัดสารสนเทศ เพื่อนำเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
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จากขั้นตอนดังกล่าวเมื่อทำการจัดกลุ่มให้กับข้อมูลที่จำเป็นต้องวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การ
ตัดสินใจของฝ่ายบริหาร จึงเกิดเป็นโมเดลการจัดเตรียมข้อมูลในการประเมินที่เรียกว่า CIPP Model  
ประกอบด้วยการประเมินใน 4 ประเภท ได้แก่ 

(1) การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) เป็นการประเมิน
หลักการและเหตุผล ความจำเป็นที่จะต้องจัดทำโครงการ  การชี้ประเด็นปัญหา และการพิจารณาความ
เหมาะสมของเป้าหมายโครงการ 

(2) การประเมินตัวป้อนเข้า (Input Evaluation : I) เป็นการประเมินเพื่อพิจารณาถึงความ
เหมาะสม และความเพียงพอของทรัพยากรท่ีจะใช้ในการดำเนินโครงการ 

(3) การประเมินกระบวน (Process Evaluation : P) เป็นการประเมินเพื่อหาข้อบกพร่องของ
การดำเนินโครงการ หาข้อมูลประกอบการตัดสินใจท่ีจะใช้พัฒนางานต่าง ๆ และบันทึกภาวะของเหตุการณ์
ต่าง ๆ  ท่ีเกิดขึ้นไว้เป็นหลักฐาน 

(4) การประเมินผลผลิตท่ีเกิดขึ้น (Product Evaluation : P) เป็นการประเมินเพื่อเปรียบเทียบ
ผลที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการกับเป้าหมายโครงการ อันจะทำไปสู่การตัดสินใจการยุบ เลิก ขยาย หรือ
ปรับเปล่ียนโครงการ 
 จากการศึกษารูปแบบประเมินโครงการสรุปได้ว่า รูปแบบการประเมินมี 7 รูปแบบ ประกอบด้วย
รูปแบบการประเมินตามแนวทางของไทเลอร์ รูปแบบการประเมินของโพรวัส รูปแบบการประเมินของ          
สคริฟเวน รูปแบบการประเมินของครอนบาค รูปแบบการประเมินของสเต็ค รูปแบบการประเมินของอัลคิน 
และรูปแบบการประเมินและโมเดลซิปของสตัฟเฟิลบีม 
 
2.3 แนวคิดความพึงพอใจ 

2.3.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
 เกี่ยวกับความหมายของความพึงพอใจนั้นได้มีผู้ให้ความหมายดังต่อไปนี้ 
 ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547 หน้า18) อธิบายถึงความพึงพอใจว่า การที่ลูกค้าได้รับบริการท่ี
สามารถตอบสนองความต้องการซึ่งสินค้ามี 2 ประเภท คือ สินค้าที่มีตัวตน ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม และ
สินค้าท่ีไม่มีตัวตน ได้แก่ การต้อนรับ การรับคำส่ังอาหาร รอยยิ้ม มิตรไมตรี ซึ่งสินค้าท่ีไม่มีตัวตนเหล่านี้ก็คือ                     
การบริการ นั่นเอง 
 ปรียาพร วงศ์อน ุตรโรจน์ (2548 หน้า 122) อธ ิบายถึงความพึงพอใจในการทำงานไว้ว่า                     
เป็นความรู้สึกรวมของบุคคลที่มีต่อการทำงานในด้านบวก เป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบัตงิาน
และการได้รับผลตอบแทนนั้น คือผลที่เป็นความพึงพอใจที่ทำให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความ
มุ่งมั่นที่จะทำงาน มีขวัญกำลังใจ สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงาน รวมท้ัง
การส่งผลต่อความสำเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ 
 Kotler (2003 หน้า 444) ได้อธิบายความหมายของความพึงพอใจในการทำงานว่า ความพึงพอใจ
เป็นความรู้สึกของบุคคลที่แสดงความยินดี หรือแสดงผิดหวังอันเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบผลลัพธ์ท่ีได้
จากการใช้สินค้าหรือบริการกับความคาดหวัง ถ้าผลจากการใช้สินค้าหรือบริการต่ำกว่าความคาดหวังลูกค้าก็
จะไม่พอใจ ถ้าผลลัพธ์เป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้าก็พอใจและถ้าผลลัพธ์มีค่าเกินความคาดหวังของ
ลูกค้าก็ยิ่งพอใจมากขึ้น 
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 จากการศึกษาความหมายของความพึงพอใจ สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือ
ทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกพอใจที่เกิดขึ้น เมื่อความ
ต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนอง ความพึงพอใจอาจเกิดขึ้นได้จากการได้รับส่ิงที่ตนพึงปรารถนาหรือ
อยากได้ หรือเมื ่อได้ร ับผลสำเร็จตามความมุ่งหมาย หรือเมื่อได้รับการตอบสนองตามความต้องการ                 
ท้ังทางด้านวัตถุและด้านจิตใจ ความพึงพอใจจึงเป็นทั้งพฤติกรรมและกระบวนการในการลดความตึงเครียด 
เพราะความพึงพอใจเป็นระดับความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 
 

2.3.2 สาระสำคัญเก่ียวกับเร่ืองความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 
 ฉัตรยาพร เสมอใจ (2548 หน้า 160) อธิบายไว้ว่า การจัดการความพึงพอใจของลูกค้าจะนำมา             
ซึ่งประโยชน์มากมายแก่ธุรกิจ ได้แก่ 

 (1) สร้างผลประโยชน์ให้แก่ธุรกิจ ในการเพิ่มระดับความพึงพอใจแก่ลูกค้า เนื่องจากทำให้
เข้าใจถึงระดับความพึงพอใจของลูกค้าในปัจจุบัน จากการหาช่องว่างความคาดหวังของลูกค้าและสิ่งที่เรา
มอบให้แก่ลูกค้า เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงให้สามารถตอบสนองและเพิ่มความพึ งพอใจ
ของลูกค้า มากขึ้น อาจจะนำไปสู่ความภักดีของลูกค้า 

 (2) สร้างผลกำไรในระยะยาว ถ้าเราทำการรักษาลูกค้าท่ีดีไว้ในปริมาณท่ีมาก ๆ จะยิ่งสร้างผล
กำไรมากกว่าการพยายามดึงลูกค้าใหม่มาทดแทนลูกค้าเก่าท่ีจากไปอยู่ตลอดเวลา 

 (3) ลูกค้าที่มีความพึงพอใจมาก ๆ จะช่วยในการกระจายข่าวแบบปากต่อปาก ทำให้คนรู้จัก
มากขึ้น เหมือนการโฆษณาให้บริษัทโดยมีต้นทุนในการดึงลูกค้าใหม่ต่อหน่วยต่ำ และมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะผู้ให้บริการวิชาชีพอย่างแพทย์ นักบัญชี ทนายความ วิศวกร หรือสถาปนิก เพราะช่ือเสียงและการ
บอกต่อเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับลูกค้าใหม่ที่ใช้ในการตัดสินใจ การบอกต่อแบบปากต่อปากด้วยความ
ช่ืนชมจะสร้างความน่าเช่ือถือได้มาก 

 (4) มีลูกค้าท่ีมีความพึงพอใจมาก ๆ เป็นการประกันความเส่ียง จากการเกิดความผิดพลาดใน           
การบริการ ลูกค้าระยะยาวมีแนวโน้มท่ีจะให้อภัย กับเหตุการณ์ท่ีเกิดความผิดพลาดได้มากกว่า เพราะส่ิงดี ๆ  
ในอดีต จะเป็นส่ิงชดเชยให้ลูกค้าท่ีรู้สึกดีอยู่และลูกค้าท่ีมีความพึงพอใจบริการของเราแล้ว จะมีความรู้สึกไว
ต่อข้อเสนอใหม่ ๆ ของคู่แข่งขันของเราน้อย 
 จากการศึกษาสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื ่องความพึงพอใจของผู้มารับบริการ สามารถสรุปได้ว่า 
ประชาชนที่มารับบริการของหน่วยงานในภาครัฐต่าง  ๆ นั้น ต้องการได้รับการให้บริการจากบุคลากร               
อย่างเพียงพอ มีกระบวนการให้บริการที ่ไม่ยุ ่งยากซับซ้อนและเป็นระบบ มีสถานที ่และการจัดการ
สภาพแวดล้อมที่ดี และได้รับข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง หากประชาชนที่มารับ
บริการได้รับสิ่งที่เขาต้องการแล้ว จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การมากมาย อาทิ สร้างผลประโยชน์ให้แก่
องค์กรในการเพิ ่มระดับความพึงพอใจแก่ผู ้มารับบริการ สร้างความพึงพอใจระยะยาว หากลูกค้า                 
มีความพึงพอใจมาก ๆ จะช่วยในการกระจายข่าวแบบปากต่อปาก และถ้าหากผู้มาติดต่อกับองค์การมี             
ความพึงพอใจในระดับมาก ก็จะสามารถเป็นหลักประกันความเส่ียงจากการผิดพลาดในการบริการ 
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2.4 แนวคิดเก่ียวกับการให้บริการ และคุณภาพการให้บริการ 
 2.4.1 การให้บริการ 
 การให้บริการ นับว่าเป็นหน้าที่หลักของส่วนราชการที่มีการติดต่อสัมพันธ์กับประชาชนโดยตรง 
ส่วนราชการและข้าราชการที่ให้บริการมีหน้าที่ส่งตรงการบริการ (Delivery Service) ให้แก่ประชาชน
ผู้รับบริการ มีนักวิชาการหลายท่านท่ีได้ให้ความหมายของการบริการไว้ดังนี้ 
 ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547 หน้า 18) ได้ให้ความหมายของการบริการไว้ว่า การบริการ หมายถึง 
กิจกรรมของการส่งมอบสินค้าที่ไม่มีตัวตนของธุรกิจให้กับผู้รับบริการ โดยสินค้าที่ไม่มีตัวตนนั้น จะต้อง
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ จนนำไปสู่ความพึงพอใจได้ 
 สมิต สัชณุกร (2546 หน้า 13) ได้ให้ความหมายของการบริการไว้ว ่า การบริการ หมายถึง  
การปฏิบัติรับใช้ การให้ความสะดวกต่าง ๆ การกระทำท่ีเป่ียมไปด้วยความช่วยเหลือ หรือการดำเนินการท่ี
เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น โดยมีข้อควรคำนึงถึง 5 ประการ ดังนี้  

(1) สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ หมายถึง การให้บริการต้องคำนึงถึง
ผู้รับบริการเป็นหลัก จะต้องนำความต้องการของผู้รับบริการมาเป็นข้อกำหนดในการให้บริการ 

(2) ทำให้ผู้รับบริการเกิดความพอใจ หมายถึง คุณภาพคือความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
เบ้ืองต้น คุณภาพถือเป็นหลักสำคัญในการประเมินผลการให้บริการ 

(3) ปฏิบัติโดยสมบูรณ์ถูกต้องครบถ้วน หมายถึง หากเกิดมีข้อผิดพลาดขาดตกบกพร่อง  
ในการให้บริการก็ยากท่ีจะทำให้ลูกค้าพอใจ 

(4) เหมาะสมแก่สถานการณ์ หมายถึง การให้บริการที่รวดเร็ว ตรงตามกำหนดเวลาเป็นสิ่งท่ี
สำคัญ ผู้ให้บริการต้องพิจารณาถึงความเร่งรีบของลูกค้าและตอบสนองให้ทันตามเวลา 

(5) ไม่ก่อผลเสียหายแก่บุคคลอื่น หมายถึง ต้องคำนึงถึงผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายรวมท้ังสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม 
 วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์ (2547 หน้า 14) ให้ความหมายของการบริการไว้ว่า หมายถึง การกระทำ 
พฤติกรรมหรือการปฏิบัติการที่ฝ่ายหนึ่งเสนอให้อีกฝ่ายหนึ่ง โดยกระบวนการที่เกิดขึ้นนั้น ซึ่งอาจจะมีตัว
สินค้าเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่โดยเนื้อแท้ของสิ่งที ่เสนอนั้นเป็นการกระทำ พฤติกรรมหรือการปฏิบัติการ                
ซึ่งไม่สามารถนำไปเป็นเจ้าของได้ 
 Kotler (2003 หน้า 444) อธิบายว่า การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือปฏิบัติการใด ๆ ที่กลุ่ม
บุคคลหนึ่ง สามารถนำเสนอให้อีกกลุ่มบุคคลหนึ่ง ซึ่งไม่สามารถจับต้องได้ และไม่ได้ส่งผลของความเป็น
เจ้าของส่ิงใด ท้ังนี้การกระทำดังกล่าวอาจจะรวมหรือไม่รวมอยู่กับสินค้าท่ีมีตัวตนได้ 
 จากการศึกษาความหมายของการบริการ สรุปได้ว่า การบริการหมายถึง การกระทำหรือการปฏิบัติ
ที ่ผ ู ้ ให ้บร ิการเสนอแก่ผ ู ้ร ับบร ิการ เป็นสิ ่งที ่ ไม ่สามารถจับต้องได้ ไม ่สามารถแบ่งการให้บริการ                          
ซึ่งจะต้องมีลักษณะสอดคล้องตามความต้องการของผู้รับบริการ ทำให้ผู้รับบริการเกิดความพอใจ ปฏิบัติโดย
ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน เหมาะแก่สถานการณ์ ไม่ก่อผลเสียหายแก่บุคคลอื่น และต้องมีหลักความสอดคล้อง
กับความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่ หลักความสม่ำเสมอ หลักความเสมอภาค หลักความประหยัด  
หลักความสะดวกในการให้บริการ 

 
 



 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

ห น้ า  2 - 15  

 

2.4.2 คุณภาพการให้บริการ  
 มีนักวิชาการหลายท่านได้นิยามความหมายของคุณภาพการใหบ้ริการไว้ดังนี้  

ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ (2548) ได้อธิบายถึงคุณภาพของการให้บริการว่า เริ่มจากการมองความ
แตกต่างของการวัดคุณภาพของงานบริการกับการวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งคุณภาพของงาน
บริการนั้นเป็นทัศนคติท่ีเกิดจากการประเมินการปฏิบัติงานในระยะยาว  

สิทธิศักดิ ์ พฤกษ์ปิติก ุล (2544) ได้แสดงความคิดเห็นเก ี ่ยวกับคุณภาพการบริการไว้ คือ                    
การตอบสนองความต้องการที่จำเป็นของผู้รับบริการบนพื้นฐานของวิชาชีพ รวมทั้งเคารพสิทธิและศักดิ์ศรี
ของผู้รับบริการ  
 การบริการที่ดีมีคุณภาพควรเป็นการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจธุระตามความประสงค์ของ
ผู้รับบริการ ในขณะเดียวกันกิจกรรมเหล่านั้นต้องเป็นพฤติกรรมที่ดีงาม นำมาซึ่งความสุขความพอใจ             
ความช่ืนชมยินดี แก่ผู้รับบริการด้วย (ปริทรรศ ศิลปะกิจ, 2538) 
 นอกจากนี้ สมิต สัชณุกร (2542) ได้อธิบายถึงการบริการที่ดีอันเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไปไว้               
5 ประการ ดังนี้ 
  (1) การทำด้วยความเต็มใจ 
  (2) การทำด้วยความรวดเร็ว 
  (3) การทำด้วยความถูกต้อง 
  (4) การทำอย่างเท่าเทียมกัน 
  (5) การทำให้เกิดความช่ืนใจ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพของการบริการว่าสามารถพิจารณาได้จาก
ตัวกำหนดคุณภาพท่ีสำคัญ ได้แก่ 
  (1) ความพึ่งพาได้ หมายถึง การปฏิบัติงานในลักษณะท่ีเช่ือถือได้ ถูกต้อง และสม่ำเสมอ 
  (2) ความพร้อมในการตอบสนอง หมายถึง ความเต็มใจท่ีจะให้บริการอย่างรวดเร็ว 
  (3) ความสามารถในการแข่งขัน หมายถึง ทักษะ ความรู้ความสามารถที่เป็นไปอย่าง             
มีประสิทธิภาพ 
  (4) การเข้าถึงง่าย หมายถึง ความสะดวกในการติดต่อเข้าพบได้ง่าย 
  (5) การมีมารยาทท่ีดี หมายถึง ความสุภาพ อ่อนน้อม  
  (6) การติดต่อส่ือสารท่ีดี หมายถึง การตั้งใจฟังและการให้ข้อมูลท่ีสามารถเข้าใจง่าย 
  (7) ความน่าเช่ือถือ หมายถึง ความไว้วางใจได้และมีความซื่อสัตย์ 
  (8) ความปลอดภัย หมายถึง การปกป้องผู้รับบริการจากอันตราย ความเส่ียง และเคารพใน
ความลับท่ีเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ 
  (9) ความเข้าใจ หมายถึง ความเข้าใจในความต้องการและความจำเป็นของผู้รับบริการ 
  (10) การสัมผัสได้ หมายถึง สิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมถึงบุคลิกภาพ
ของพนักงานด้วย 
 การให้บริการด้วยรอยยิ้ม (กรมการปกครอง, 2547) เป็นการให้บริการท่ีผู้รับบริการสามารถสัมผัส
ได้ถึงความจริงใจของผู้ให้บริการ โดยผ่านคำพูด ท่าทาง สายตา และรอยยิ้ม 
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 Service Mind  “การมีหัวใจบริการ”  โดยแยกอักษรของ คำว่า “Service” ออกเป็นความหมาย
ดังนี้  

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 
  สำหรับคำว่า “Mind” ก็ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้  
M = Make believe   แปลว่า มีความเช่ือ  
I = Insist   แปลว่า ยืนยัน/ยอมรับ  
N = Necessitate  แปลว่า การให้ความสำคัญ  
D = Devote    แปลว่า อุทิศตน 
คำว ่า “Service” แปลว่า การบริการ คำว ่า “Mind” แปลว่า “จิตใจ” รวมคำแล้วแปลว่า                  

“มีจิตใจในการให้บริการ” สรุปได้ว่าการบริการที่ดี ผู้ให้บริการต้องมีจิตใจในการให้บริการ คือ ต้องมีจิตใจ
หรือมีใจรัก มีความเต็มใจในการบริการ โดยการทำงานด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส มีอารมณ์รื ่นเริง และ
ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ ไม ่ข ึ ้นเสียงก ับประชาชนหรือผู ้มาร ับบร ิการ คำว ่า Service Mind                        
มีความหมายทางกว้าง อาจหมายถึง การบริการที่ดีแก่ลูกค้า หรือการทำให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ                  
มีความสุข และได้รับผลประโยชน์ อย่างเต็มที่ ดังนั ้น  การให้บริการอย่างดีนั ้นมักจะได้ความสำคัญกับ
แนวทางในการให้บริการสองแนวทาง ดังนี้ ประการแรก คือ ลูกค้าเป็นผู้ถูกเสมอ หรือเห็นว่าลูกค้าต้องได้รับ
การเอาอกเอาใจถือว่าถ ูกต้องและเป็นหนึ ่งเสมอ  หากต้องการให้บร ิการที ่ด ีต ้องให้ความสะดวก                 
ใช้วาจาไพเราะ ให้คำแนะนำด้วยการยกย่องลูกค้าตลอดเวลา ประการที่สอง คือ ต้องให้เกียรติลูกค้า                
ต้องไม่เป็นการบังคับขู่เข็ญให้ลูกค้า มีความพึงพอใจ เกิดความเช่ือถือจากพฤติกรรมของเรา  
 ปัจจุบันบุคลากรในหน่วยงานไม่ว่าของรัฐหรือเอกชน ได้มีการตื่นตัวในการให้บริการอย่างกว้างขวาง 
ค้นหากลยุทธ์ต่าง ๆ มาให้บริการ และถือหลักการการให้บริการที่ดีต่อผู้ที่มาใช้บริการโดยปลูกฝังให้ทุกคน
ภายในองค์กรมีหัวใจบริการ (Sevice mind) เป็นหลักยึดสำหรับสร้างความตระหนักให้เกิดในจิตใจ                
ของผู้ให้บริการทุกคน 
 ผลดีต่อคนอื่นในการให้บริการ คือ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ผู้รับบริการทุกคน มีความต้องการ
ตรงกันในการติดต่อรับบริการไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของราชการหรือเอกชน คือ 
 1) ต้องการความรวดเร็ว ความรวดเร็วของการปฏิบัติงาน ความรวดเร็วของการให้บริการจากการ
ติดต่อจะเป็นท่ีพึงประสงค์ของทุกฝ่าย 
 2) ประหยัดเงินและเวลา การให้บริการที่รวดเร็ว ช่วยให้ประหยัดเงิน เช่น แทนที่จะใช้เง ินจ้าง
บุคคลทำงาน 3 วัน ก็เหลือ 2 วัน เนื่องจากผู้ให้บริการทำงานด้วยน้ำใจ ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์รวดเร็ว 
ทำให้การใช้จ่ายเงินน้อยลง เพราะงานเสร็จเร็วกว่าปกติ 



 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

ห น้ า  2 - 17  

 

 3) เกิดความรู้ท่ีดีต่อผู้ให้บริการ ผู้มาติดต่อขอรับบริการ เมื่อผลลัพธ์เกิดข้ึนเร็วและด้วยน้ำใจบริการ
ที่ดี จะสร้างสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้ให้บริการอีกในครั้งต่อ ๆ ไป และยังจะนำผลที่เกิดขึ้นหรือ
ความประทับใจท่ีมีไปบอกต่อเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่ง 
 

 เกิดผลดีต่อตนเอง  หมายถึง ผู้ให้บริการจะได้รับผลจากการให้บริการด้วยการมีหัวใจบริการ คือ 
 1) ความสำเร็จของงาน เมื่อผู้ให้บริการทำงานด้วยความรวดเร็ว และด้วยความเต็มใจที่รับผิดชอบ
จะทำให้งานประสบความสำเร็จได้รวดเร็ว ทำให้งานไม่ค่ังค้าง และยังส่งผลให้ผู้มาติดต่อพึงพอใจท่ีเห็นความ
กระตือรือร้นของผู้ให้บริการและไม่ละทิ้งหรือหลงลืมงานได้ เมื่องานไม่คั่งค้าง สุขภาพจิตในการทำงานก็ดี
ด้วย 
 2) เกิดภาพสะท้อนที่ดีต่อบุคคลและองค์กร ที่เรียกว่า “ภาพลักษณ์” การให้บริการที่ดีจะสะท้อน
เป็นภาพความสำเร็จ ความพึงพอใจ ผู้มาใช้บริการจะบอกต่อขยายออกไปอย่างน้อย 5 เท่า หรือบอกต่อถึง
ความประทับใจต่อคนอื่น ๆ อีก 5 คน แต่ในทางตรงกันข้ามหากเกิดการไม่ประทับใจ ก็จะบอกความไม่ดี
ออกไปอีก 10 เท่า หรือ 10 คน 
 3) มีกำลังใจ เนื่องจากให้บริการท่ีดี จะได้ภาพสะท้อนท่ีดี ทำให้เกิดบรรยากาศท่ีดี น้ำเสียงหรือการ
พูดจาจะเป็นไปด้วยบรรยากาศท่ีดี ไม่มีการต่อว่า หรือใช้ถ้อยคำท่ีรุนแรง อันก่อให้เกิดผลกระทบตามมาใน
ส่ิงท่ีไม่ดี 
 4) คิดสร้างงานต่อ เป็นไปตามหลักผลการทำดี ทำให้ผู้ปฏิบัติมีกำลังใจทำงาน มากขึ้นทำงานได้มาก
และมีคุณภาพ ผลตอบแทนจะมากตามไปด้วย  ทำให้เก ิดความคิดสร้ างสรรค์ค ิดสร ้างงานต่อไป                          
ซึ่งจะเกิดผลดีต่อตนเอง 
 ผลท่ีเกิดต่องานในการให้บริการท่ีดี คือ 
 1) งานเป็นท่ีพึงพอใจ เพราะมาจากความต้ังใจของผู้ให้บริการ งานจึงมีคุณภาพอีกท้ังยังจะเป็นการ
เพิ่มคุณค่าของงาน 
 2) งานเกิดการพัฒนาต่อ เพราะมีผู้สนใจนำไปใช้ เนื่องจากผลงานท่ีบุคลากรพึงพอใจเป็นเพียงส่วน
หนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งคือ การให้บริการท่ีดี จะได้รับความพึงพอใจมากมาย 
 3) งานช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ เพราะความสำเร็จจะทำให้เกิดความก้าวหน้าขององค์กรท่ี
ขึ้นอยู่กับผลผลิตหรือผลงาน เมื่อผลผลิตได้รับการยอมรับ จะมีคนบอกต่อ และขยายการใช้บริการต่อ ทำให้
งานสำเร็จ และมีความประทับใจจากการให้บริการ จะทวีความนิยมอย่างต่อเนื่อง องค์กรจะประสบ
ความสำเร็จ  ความสำเร็จขององค์กรจะเกี่ยวเนื่องเริ ่มตั้งแต่ผลิตผล การให้บริการ การนำไปใช้เกิดผลดี
ประทับใจและการให้บริการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา จะเป็นสายใยเช่ือมโยงให้เกิดความสำเร็จยิ่งๆ ขึ้นต่อไป 
 องค์ประกอบท่ีสำคัญของการมีหัวใจบริการ คือ 
 1) การจัดบรรยากาศ สถานที ่ทำงาน หมายถึง การจัดสถานที ่ทำงานให้สะอาด เรียบร้อย 
บรรยากาศร่มเย็น  มีสถานท่ีพักผ่อนหรือท่ีพักรอ 
 2) การยิ้มแย้มแจ่มใส หน้าต่างบานแรกของหัวใจในการให้บริการ คือ ความรู้สึกความเต็มใจและ
ความกระตือรือร้นท่ีจะให้บริการ “เป็นความรู้สึกภายในของบุคคลว่าเราเป็นผู้ให้บริการจะทำหน้าท่ีให้ดีท่ีสุด 
ให้เกิดความประทับใจต่อผู้รับบริการกลับไป” 
 3) ปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการด้วยความรวดเร็ว และเต็มใจ ด้วยการเริ่มต้นทักทายผู้มาติดต่อดว้ย
การซักถามด้วยภาษาท่ีสุภาพ แสดงความกระตือรือร้นและเป็นมิตร  
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 4) การสื่อสารที่ดี การสื่อสารที่ดีจะสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรตั้งแต่การต้อนรับหรือ การรับ
โทรศัพท์ด้วยน้ำเสียงและภาษาที่ให้ความหวัง ให้กำลังใจ ภาษาที่แสดงออกไปไม่ว่าจะเป็นการปฏิสัมพันธ์
โดยตรง  หรือการโทรศัพท์จะบ่งบอกถึงน้ำใจการบริการข้างในจิตใจ ความรู้สึกหรือจิตใจท่ีมุ่งบริการจะต้อง
มาก่อน แล้วแสดงออกทางวาจา 
 5) การเอาใจเขามาใส่ใจเรา นึกถึงความรู้สึกของคนมาติดต่อขอรับบริการเขามุ่งหวังท่ีจะได้รับความ
สะดวกสบาย ความรวดเร็ว  ความถูกต้อง  ด้วยไมตรีจิตจากผู้ให้บริการ การอธิบายในส่ิงท่ีผู้มารับบริการไม่รู้
ด้วยความชัดเจน ภาษาที่เปี่ยมไปด้วยไมตรีจิต มีความเอื้ออาทร ติดตามงานและให้ความสนใจต่องานที่รับ
บริการอย่างเต็มท่ี 
 6) การพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเครื่องมือและเทคนิควิธีการให้บริการ เช่น การติดประกาศท่ีชัดเจน  
การประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนในองค์กรทราบเพื่อช่วยให้บริการ คือ การสร้างน้ำใจให้บริการให้เกิดขึ้นกับทุก
คนในองค์กร  ไม่ใช่เฉพาะผู้ท่ีมีหน้าท่ีโดยตรงเป็นเรื่องของทุกคนต้องช่วยกันทำหน้าท่ีให้บริการ นอกจากนี้ 
การใช้เทคโนโลยี เช่น Website ต่าง ๆ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในด้านข้อมูลข่าวสารจะช่วยเสริม
ให้บริการเป็นไปด้วยด ี
 7) การติดตามประเมินผล และมาตรการประกันคุณภาพการให้บริการ การบริการควรมีการติดตาม
และประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการเป็นช่วง ๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและผลสะท้อนกลับว่ามีข้อมูล
ส่วนใดต้องปรับปรุงแก้ไข  ส่วนมาตรการประกันคุณภาพ คือ การกำหนดมาตรฐานการให้บริการว่าจะ
ปรับปรุงการให้บริการอย่างไร เช่น งานจะเสร็จภายใน 3 ช่ัวโมง หรือภายใน 1 วันเป็นต้น 
 ดังนั้น ผู ้ที ่จะทำงานด้านบริการได้ดี ต้องมีหัวการให้บริการ เพราะทำให้ผู ้อื ่นมีสุขและตนเอง                
ก็เกิดสุขด้วย  ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ของอาชีพ รวมถึงองค์กร และภาพลักษณ์โดยรวมของหน่วยงาน 
 
2.5 แนวคิดเก่ียวกับการบริการประชาชน 

การให้บริการนับว่าเป็นหน้าที่หลักของส่วนราชการที่มีการติดต่อสัมพันธ์กับประชาชนโดยตรง  
ส่วนราชการและข้าราชการที่ให้บริการมีหน้าที่ส่งตรงการบริการ (Delivery Service) ได้แก่ ประชาชน
ผู้รับบริการ โดยมีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ คือ ข้าราชการหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องเป็นผู้นำบริการสู่ประชาชน เพื่อให้
ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์ โดยรัฐไม่คิดมูลค่าจากประชาชน 
บริการต่าง ๆ จะเกีย่วข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันซึ่งนับวันจะเพิ่มมากขึ้น ในปัจจุบันองค์กรราชการของ
ไทยได้ขยายบทบาทในการให้บริการทั้งทางด้านปริมาณ ขนาด กำลังคน และงบประมาณ เพื่อให้สามารถ
ให้บริการแก่ประชาชนได้ครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้นอย่างเท่าเทียมกันและเสมอภาคกัน แนวคิดเกี่ยวกับการ
บริการประชาชนนั้น มีนักวิชาการจำนวนมากท่ีได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการบริการไว้ดังนี้ 

 วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์ (2548 หน้า 14) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริการ หมายถึง การกระทำ 
พฤติกรรม หรือการปฏิบัติการท่ีฝ่ายหนึ่งเสนอให้อีกฝ่ายหนึ่ง โดยกระบวนการท่ีเกิดขึ้นนั้น 

เอนก สุวรรณบัณฑิต (2548 หน้า 18) Lehtinen ให้คำนิยามว่า การบริการ หมายถึง กิจกรรมหนึ่ง
หรือชุดของกิจกรรมหลายอย่าง ท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจการบริการ รวมถึงการเปล่ียนแปลงและพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง
กับการบริการ   

จิตตินันท์ เดชะคุปต์ (2549 หน้า 7) อธิบายว่า การบริการไม่ใช่ส่ิงท่ีมีตัวตน แต่เป็นกระบวนการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้น จากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ต้องการใช้บริการ (ผู้บริโภค/ลูกค้า/ผู้รับ บริการ) กับ               
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ผู้ให้บริการ (เจ้าของกิจการ/พนักงานงานบริการ/ระบบการจัดการบริการ) หรือในทางกลับกัน ระหว่าง             
ผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ ในอันท่ีจะตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งให้บรรลุผลสำเร็จ ความแตกต่าง
ระหว่างสินค้าและการบริการ ต่างก็ก่อให้เกิดประโยชน์และความพึงพอใจแก่ลูกค้าท่ีมาซื้อ โดยท่ีธุรกิจบริการ
จะมุ่งเน้นการกระทำท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้า อันนำไปสู่ความพึงพอใจท่ีได้รับบริการนั้น ในขณะนี้
ธุรกิจท่ัวไป มุ่งขายสินค้าท่ีลูกค้าชอบและทำให้เกิดความพึงพอใจท่ีได้เป็นเจ้าของสินค้านั้น 

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2549 หน้า 18) ได้ให้ความหมายของ การบริการ หมายถึง กิจกรรมของ
กระบวนการส่งมอบสินค้าที่ไม่มีตัวตน (Intangible Goods) ของธุรกิจให้กับผู้รับบริการโดยสินค้าที่ไม่มี
ตัวตนนั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการจนนำไปสู่ความพึงพอใจได้ 

สมิต สัชฌุกร (2542 หน้า 13 อ้างถึงใน สุนันทา ทวีผล , 2550 หน้า 14) ให้ความหมายว่า             
การบริการเป็นการปฏิบัติงานที่กระทำหรือติดต่อเกี ่ยวข้องกับผู ้ใช้บริการ การให้บุคคลต่าง ๆ ได้ใช้  
ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง ทั้งด้วยความพยายามใด ๆ ก็ตามด้วยวิธีการหลากหลายในการทำให้บุคคล    
ต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องได้รับความช่วยเหลือจัดได้ว่าเป็นการให้บริการทั้งสิ ้น  การจัดอำนวยความสะดวก               
การสนองความต้องการของผู ้ใช้บริการก็เป็นการให้บริการ การให้บริการจึงสามารถดำเนินการได้
หลากหลายวิธี จุดสำคัญคือ เป็นการช่วยเหลือและอำนวยประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ 

การให้บริการประชาชนยุคใหม่ คือ การให้บริการด้วยรอยยิ้ม (Service with Smile) ซึ่งทำให้
ผู้รับบริการสามารถรับรู้และสัมผัสได้ถึงความจริงใจของผู้ให้บริการ โดยผ่านคำพูด ท่าทาง สายตา และ
รอยยิ้ม อันเป็นผลให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ ประทับใจ และมีการตอบสนองที่แสดงถึงมิตรภาพที่ดี            
ต่อกัน เป้าหมายของการให้บริการประชาชนยุคใหม่ ประกอบด้วยหลักการบางประการ ได้แก่ การบริการ
เพื่อให้เกิดคุณค่าทางใจของผู้รับบริการ  มุ่งความรวดเร็ว ตรงเวลาความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์  และประการ
สำคัญ คือ การสนองตอบความคาดหวังของประชาชน  ลักษณะของการให้บริการประชาชนยุคใหม่ สังเกตได้
จากลักษณะของผู้ให้บริการและวิธีการบริการ ดังนี้ (กรมการปกครอง, 2547) 

1) การแต่งกาย 
2) การพูดจาและการใช้น้ำเสียง 
3) กิริยาท่าทางท่ีแสดงออก 
4) วิธีการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

การบริการประชาชนที่ดีจะเป็นไปได้นั ้น ขึ ้นอยู่กับทัศนคติที ่ดีของผู้ให้บริการต่อผู้รับบริการ  
ท่ีควรปลูกฝังให้เกิดขึ้นในข้าราชการ ดังนี้  

1) ประชาชน คือ บุคคลสำคัญท่ีสุดท่ีมาเยือนท่าน ณ ท่ีนี้ 
2) ประชาชน คือ ผู้ท่ีมาบอกความต้องการแก่ท่าน 
3) ประชาชน มิได้มาพึ่งท่าน แต่ท่านต่างหากท่ีต้องพึ่งเขา 
4) ประชาชน มิได้มาขัดจังหวะในการทำงานของท่าน 
5) ประชาชน คือ เพื่อนมนุษย์ท่ีอยู่ร่วมสังคมเดียวกัน 
6) ประชาชน มีสิทธิอันชอบธรรมท่ีจะได้รับในส่ิงท่ีเขาต้องการ 

 การอธิบายถึงการบริการประชาชนตามแนวคิดเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ ช้ีให้เห็นว่า  การบริการ
ประชาชนเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ขององค์กรของรัฐกับประชาชนที่ได้รับบริการสาธารณะจาก
เจ้าหน้าที่  ซึ่งมีเป้าหมายในการเอื้ออำนวยประโยชน์สุขแก่ประชาชน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ
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กับประชาชนนั้น องค์การของรัฐท่ีมีบทบาทหน้าท่ีสำคัญ 2 ประการ คือ เป็นกลไกปกครองดูแลประชาชนให้
ปฏิบัติตามครรลองของกฎหมาย และเป็นกลไกจัดสรรทรัพยากรและบริการพื้นฐานทางสังคม  
 ผู้ที ่มีสำนึกแห่งบริการ (Sense of Service) คือ ผู ้ที ่มีจิตสำนึกแห่งคุณธรรมที่มีพฤติกรรมแห่ง     
การบริการ สามารถช่วยเหลือผู้อื ่น ซึ ่งประกอบด้วย ความเอื้ออาทร ความเกรงใจ การยกย่องนับถือ                    
มีสัมมาคารวะ ยิ้มแย้มแจ่มใส สุภาพ รู้กาลเทศะ และบริการอย่างเต็มกำลังความสามารถ 

หลักในการบริการประชาชน โดยพื้นฐานแล้วจะมีเป้าหมายเดียวกัน ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว 
และความเท่าเทียมจากการมารับบริการเป็นสำคัญ (กรมการปกครอง, 2546) 

กุลธน ธนาพงศ์ธร (2530 อ้างถึงใน ทันดร ธนะกูลบริภัณฑ์, 2552 หน้า 303) กล่าวว่า หลักการ
ให้บริการ ได้แก่  

1. หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ อธิบายคือ ประโยชน์และบริการท่ี
องค์การจัดการให้นั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่หรือท้ังหมด ไม่ใช่เป็นการจัดให้แก่
บุคคล กลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ มิฉะนั้นแล้วนอกจากไม่เกิดประโยชน์สูงสุดใน การเอื้ออำนวยประโยชน์บริหาร
แล้ว ยังไม่คุ้มค่ากับการดำเนินการนั้น ๆ ด้วย  

2. หลักความสม่ำเสมอ กล่าวคือ การให้บริการนั้น ๆ ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและ  สม่ำเสมอ
มิใช่ทำ ๆ หยุด ๆ ตามความพอใจของผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงาน  

3. หลักความเสมอภาค บริการที่จัดนั้นจะต้องให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการทุกคนอย่างสม่ำเสมอ และ           
เท่าเทียมกันไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งในลักษณะแตกต่าง จากบุคคลอื่น ๆ 
อย่างชัดเจน  

4. หลักความประหยัดค่าใช้จ่ายท่ีต้องใช้ในการบริการจะต้องไม่มากจนเกินกว่าผลท่ีจะได้รับ  
5. หลักความสะดวก บริการที่จัดให้แก่ผู้รับบริการจะต้องเป็นไปในลักษณะปฏิบัติได้ง่าย  สะดวก 

สบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ทั้งยังไม่เป็นการสร้างภาระยุ่งยากใจให้แก่ผู้ให้บริการหรือผู้ใช้บริการ
มากจนเกินไป 

การบริการประชาชน สามารถสรุปได้ว่า คือกิจการทุกประเภทที่รัฐจัดทำขึ้น เพื่อสนองความต้องการ 
ส่วนรวมของประชาชน ซึ่งอาจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กิจการที่ตอบสนองความต้องการได้รับความ
ปลอดภัย และกิจการท่ีตอบสนองความต้องการในด้านความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิต จึงอาจกล่าวได้ว่าการ
บริการประชาชนเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ขององค์การของรัฐกับประชาชนที่ให้บริการสินค้า
สาธารณะแก่ประชาชน ณ สำนักงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่เป็นสมาชิกอยู่โดยไม่คำนึงถึงตัวบุคคลที่ขอรับบริการที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากท่ีสุด 
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2.6  แนวคิดเก่ียวกับการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2.6.1 ความหมายของการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบของการปกครองตนเอง (Local Self Government) เป็นเรื่องที่มี

ความสัมพันธ์กันอย่างมากกับแนวคิดและทฤษฎีการกระจายอำนาจ มีนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ได้
ให้ความหมายของการปกครองท้องถิ่นไว้ ดังนี้ 

สมคิด เลิศไพฑูรย์ (2547 หน้า 4 – 5) นิยามว่า การปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การให้คนในทอ้งถิ่น 
คือ การให้คนในท้องถิ่นมีอิสระในการปกครองตนเอง กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การปกครอง  ตนเองโดย
ประชาชนในท้องถ ิ ่น ซ ึ ่ งแนวค ิดด ังกล ่าวม ีพ ื ้นฐานจากหลักการกระจายอำนาจการปกครอง  
(Decentralization) ที่หมายถึง การที่รัฐมอบอำนาจการปกครองให้องค์กรอื่น ๆ ที่ไม่ใช่องค์กรส่วนกลาง  
จัดทำบริการสาธารณะบางอย่างภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ 

เดเนียล วิท (Daniel Wit, 1967 อ้างถึงใน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2555 หน้า 9) 
นิยามว่า การปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง การปกครองท่ีรัฐบาลกลางให้อำนาจ หรือกระจายอำนาจไปให้
หน่วยการปกครองท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสในการปกครองร่วมกันทั้งหมด หรือ
บางส่วนในการบริหารท้องถิ่น ตามหลักการที่ว่าถ้าอำนาจการปกครองมาจากประชาชนในท้องถิ่นแล้ว 
รัฐบาลของท้องถิ่นก็ย่อมเป็นรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อ ประชาชน ดังนั้น การบริหารการ
ปกครองท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องมีองค์กรของตนเองอันเกิดจากการกระจาย อำนาจของรัฐบาลกลาง โดยให้
องค์กรอันมิได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาล มีอำนาจในการตัดสินใจและ บริหารงานภายในท้องถิ่นในเขตอำนาจ
ของตน 

จากความหมายต่าง ๆ ข้างต้นสามารถสรุปความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใน
สาระสำคัญ ดังนี้  

1) การปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง การจัดการปกครองท้องถิ่นของคนในท้องถิ่น การจัดการ
ดังกล่าวกระทำโดยการเลือกบุคคลหรือคณะบุคคลเข้ามาดำเนินการปกครอง ซึ่งท้องถิ่นและชุมชนแต่ละ
ชุมชนดังกล่าว อาจจะมีลักษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกันท้ังในด้านพื้นท่ี จำนวนประชากร ความเจริญมั่งค่ัง (เช่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล
กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) ทำให้ท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะการปกครองท่ีมีลักษณะเฉพาะ 

2) หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีอำนาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความ
เหมาะสม กล่าวคือ อำนาจของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ ่นนั้นจะต้องมีขอบเขต ทั้งนี้  เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริง หากมีอำนาจมากเกินไป
หน่วยงานท้องถิ่นนั้น ก็จะกลายสภาพเป็นรัฐอธิปไตยเองซึ่งจะกระทบต่อความมั่นคงของชาติ อำนาจของ
ท้องถิ่นมีขอบเขตท่ีแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของความเจริญของแต่ละท้องถิ่นนั้นเป็นสำคัญ  

3) หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ ่นต้องมีสิทธิตามกฎหมายที ่จะดำเนินการปกครองตนเอง               
โดยแบ่งสิทธิออกเป็น 2 ประการ คือ  

3.1) สิทธ ิท ี ่จะตรากฎหมายหรือระเบ ียบข ้อบังค ับต ่าง ๆ ขององค ์การปกครอง                   
ส่วนท้องถิ่น  

3.2) สิทธิที่จะกำหนดงบประมาณ เพื่อบริหารกิจการตามอำนาจหน้าท่ี  
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4) มีองค์กรท่ีจำเป็นในการบริหารและการปกครองตนเอง คือ มีองค์กรฝ่ายบริหารและองค์กรฝ่าย
นิติบัญญัติ (เช่น การปกครองส่วนท้องถิ่นแบบเทศบาล จะมีคณะเทศมนตรีเป็น  ฝ่ายบริหารและสภา
เทศบาลเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ หรือ ในแบบมหานคร คือ กรุงเทพมหานคร จะมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
เป็นฝ่ายบริหาร และสภากรุงเทพมหานครเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ เป็นต้น)  

5) ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น จากหลักการที่ว่า ประชาชนใน
ท้องถิ่นรู้ปัญหาของตนเองดีกว่าองค์กรของรัฐส่วนกลาง หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องมีคน
ในท้องถิ่นมาบริหารงาน เพื่อจะได้แก้ปัญหาของประชาชนในชุมชนได้อย่างถูกต้อง ส่งเสริมประชาชนใน
ท้องถิ ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเพื ่อพัฒนาการกระจายอำนาจตามวิถีของแนวทางระบอบ
ประชาธิปไตย 

2.6.2 การปกครองส่วนท้องถ่ินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ปี 2559 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 บัญญัติไว้ในหมวด 14 การปกครอง                

ส่วนท้องถิ่น เพื่อกำหนดหลักการปกครองตนเองของประชาชนในท้องถิ่น ไว้ดังนี้ 
มาตรา 246 ตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น การจัดต้ัง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดให้คำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชน และความสามารถในการ
ปกครองตนเองในด้าน รายได้ จำนวน ความหนาแน่นของประชากร และพื้นท่ีท่ีต้องรับผิดชอบประกอบกัน  

มาตรา 247 วรรค 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีหน้าที ่และอำนาจดูแลและจัดทำบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั ่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  

มาตรา 247 วรรค 2 รัฐต้องดำเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ของตนเองให้สามารถ
ดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้อย่างเพียงพอ ในระหว่างท่ียังไม่อาจดำเนินการได้ ให้รัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามควรแก่กรณี  

มาตรา 247 วรรค 3 การจัดทำบริการสาธารณะใดท่ีสมควรให้เป็นหน้าที่โดยเฉพาะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งต้องสอดคล้องกับรายได้ของท้องถิ่น 
และให้มีกฎหมายบัญญัติถึงกลไก และขั้นตอนในการกระจายอำนาจของส่วนราชการให้แก่ท้องถิ่นด้วย  

มาตรา 247 วรรค 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหาร การจัดทำบริการสาธารณะ 
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การเงินและการคลัง  

การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งต้องทำเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อการคุ้มครองประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม  

มีมาตรการในการป้องกันการทุจริต และการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความ
เหมาะสมและความแตกต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ  

ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการป้องกันการก้าวก่ายการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย  

มาตรา 248 การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
ซึ ่งต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและความจำเป็นของแต่ละท้องถิ่น การจัดให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกัน 
เพื่อให้สามารถพัฒนาร่วมกันหรือการสับเปล่ียนบุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันได้  

มาตรา 249 วรรค 1 สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง  
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มาตรา 249 วรรค 2 ผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของสภา
ท้องถิ่น หรือในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จะให้มาโดยวิธีอื่นก็ได้ แต่ต้องคำนึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนด้วย ซึ่งเป็นหลักการใหม่ไม่เคยปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับก่อน  

มาตรา 249 วรรค 3 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ให้
เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติซึ่งต้องคำนึงถึงเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

มาตรา 250 ในการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น
เปิดเผยข้อมูลและดำเนินการให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ซึ่งเป็นหลักการใหม่ไม่เคยปรากฏใน
รัฐธรรมนูญฉบับก่อน 

มาตรา 251 ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเข้าชื่อกันเพื่อเสนอ
ข้อบัญญัติหรือเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นได้  

 
2.6.3 การจัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปัจจุบันของไทย  

ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย มี 2 รูปแบบ คือ   
1. การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป เป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่ ท่ัว

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

2. การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีการบริหารจัดการไม่เหมือนกับรูปแบบท่ัวไป จะ
มีข้ึนเป็นกรณี ๆ ไป ส่วนใหญ่จะเป็นเขตเมืองใหญ่ เช่น เมืองหลวงหรือเมืองท่องเท่ียว ซึ่งไม่เหมาะสมท่ีจะใช้
รูปแบบทั่วไปมาใช้ในการปกครอง ปัจจุบันมีกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา (รุ่งรัตนา เจริญจิตต์, 2555 
หน้า 9-11)  

 
โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป โดยกำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

โครงสร้างใหม่เป็น 2 รูปแบบ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล ดังนี้ 
1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ท่ีสุด และตาม

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

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในจังหวัดนั้น ทำหน้าท่ี  
นิติบัญญัติ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี สำหรับจำนวนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ของแต่ละจังหวัดขึ้นอยู่กับจำนวนราษฎรในจังหวัดนั้น ๆ โดยให้ถือเกณฑ์ตามจำนวนราษฎรแต่ละจังหวัด
ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีท่ีมีการเลือกตั้ง ดังนี้ 

จังหวัดใดมีประชากรไม่เกิน 500,000 คน ให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน  24 คน 
จังหวัดใดมีประชากรเกิน 500,000 คน แต่ไม่เกิน 1,000,000 คน ให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด จำนวน 30 คน 
จังหวัดใดมีประชากรเกิน 1,000,000 คน แต่ไม่เกิน 1,500,000 คน ให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด จำนวน 36 คน 
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จังหวัดใดมีประชากรเกิน 1,500,000 คน  แต่ไม่เกิน 2,000,000 คน  ให้มีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จำนวน 42 คน 

จังหวัดใดมีประชากรเกิน 2,000,000 คนขึ้นไป ให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 
48 คน 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝา่ย
บริหาร  ซึ่งมีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนภายในจังหวัดนั้น และนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด มีอำนาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับรองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มาจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้ 

        ในกรณีท่ีมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 48 คน ให้แต่งต้ังรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดได้ไม่เกิน 4 คน 

        ในกรณีที่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 36 หรือ 42 คน  ให้แต่งตั้งรองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ไม่เกิน 3 คน 

        ในกรณีที่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 24 หรือ 30 คน  ให้แต่งตั้งรองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ไม่เกิน 2 คน 

        องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที ่เป็นหน่วยงานอำนวยการ บูรณาการ                  
การประสานงาน ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
การจัดทำโครงการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่มีลักษณะบูรณาการในภาพรวมของจังหวัด หรือ
ภารกิจขนาดใหญ่ที่ไม่ซ้ำซ้อนกับเทศบาลซึ่งต้องได้รับการร้องขอหรือได้รับความยินยอมจากเทศบาลก่อน              
ในกรณีที่ดำเนินการซ้ำซ้อนกับเทศบาล เช่น การบำรุงดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม (แหล่งน้ำ  
ทรัพยากรธรรมชาติการจัดทำบ่อบำบัดน้ำเสีย การจัดการขยะ หรืออื่น ๆ) การจัดตั้งศูนย์บริการผู้สูงอายุ                
ผู้พิการ เป็นต้น หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมีลักษณะงานเป็นหน่วยงานอำนวยการด้านการ  
บริหารงานท้องถิ่นให้แก่เทศบาล และให้การสนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานของรัฐตามท่ีได้รับการร้องขอ  

2) เทศบาล 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี12) พ.ศ. 

2546 องค์การเทศบาลประกอบด้วย สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี 
มาตรา 15 สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้ง  โดยตรงของ

ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามจำนวน ดังต่อไปนี้ 
 (1) สภาเทศบาลตำบล ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 12 คน 
 (2) สภาเทศบาลเมือง ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 18 คน  
 (3) สภาเทศบาลนคร ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 24 คน ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา

เทศบาล นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว จะต้องไม่เป็นผู้ท่ีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหาร ท้องถิ่นหรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมี
ส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึง            
5 ปีนับถึงวันรับสมัคร เลือกตั้ง  
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ในกรณีที่ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดและยังมิได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลขึ้นแทนตำแหน่งท่ีว่าง ให้สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเท่าท่ีมีอยู่ 
 มาตรา 48 ทวิ ให้เทศบาลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้ง โดยตรงของประชาชน
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
 มาตรา 48 อัฏฐ นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั ้งรองนายกเทศมนตรีซึ ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาล                   
เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมายได้ ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 (1) เทศบาลตำบล ให้แต่งต้ังรองนายกเทศมนตรีได้ไม่ 12 คน 
 (2) เทศบาลเมือง ให้แต่งต้ังรองนายกเทศมนตรีได้ไม่ 3 คน 
 (3) เทศบาลนคร ให้แต่งต้ังรองนายกเทศมนตรีได้ไม่ 4 คน  
นายกเทศมนตรีอาจแต่งต้ังท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่สมาชิก

สภาเทศบาลได้โดยในกรณีเทศบาลตำบลให้แต่งตั้งได้จำนวนรวมกันไม่เกิน  2 คน ในกรณีเทศบาลเมืองให้
แต่งต้ังได้จำนวนรวมกันไม่เกิน 3 คน และในกรณีเทศบาลนครให้แต่งต้ังได้ จำนวนรวมกันไม่เกิน 5 คน 

 

3) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)  
รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวนี้ เป็นองค์กรท่ีมีจำนวนมากท่ีสุดและมีความใกล้ชิดกับ

ประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด มีฐานะเป็นนิติบุคคลและราชการส่วนท้องถิ่นมากที่สุด มีฐานะเป็นนิติบุคคล
และราชการส่วนท้องถิ่น จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 2 มีนาคม 2538   

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.สภาตำบล
และองค์การบร ิหารส่วนตำบล (ฉบับ ที ่  5) พ.ศ. 2546 องค์การบร ิหารส่วนตำบลประกอบด้วย               
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล (สภา อบต.) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 45 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วยสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนหมู่บ้านละ 2 คน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้าน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น  

หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกต้ังให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ เลือกต้ัง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น อายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีกำหนดคราวละ 4 ปีนับแต่
วันเลือกตั้ง มาตรา 46 สภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้  

(1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

 (2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

 (3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 

มาตรา 57 ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบงาน
ธุรการและจัดการประชุมและงานอื่นใดตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย ทั้งนี้               
ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  เลขานุการสภา
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องค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมื่อมีการยุบ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 58 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลคนหนึ่งซึ ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าท่ีในการพัฒนาตำบลท้ังในด้าน เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขต 
องค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้  

(1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก  
(2) ร ักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที ่สาธารณะ รวมทั ้งกำจัดมูลฝอย                    

และส่ิงปฏิกูล  
(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
(8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
(9) ปฏิบัติหน้าที ่อ ื ่นตามที ่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้                

ตามความจำเป็นและสมควร 
 
4) กรุงเทพมหานคร 
          กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รูปแบบพิเศษ เนื่องจากกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงและมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ   จึงต้องมีการ
บริหารจัดการเฉพาะ ตามที ่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2528                
วางหลักเกณฑ์ไว้ โครงสร้างของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 

  (1) สภากรุงเทพมหานคร 
  (2) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร   
 สภากรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) มาจากการ

เลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงและสภากรุงเทพมหานครจะมีประธานสภากรุงเทพมหานคร  จำนวน 1 คน                  
รองประธานสภากรุงเทพมหานคร อีกไม่เกิน 2 คน ซึ่งสภากรุงเทพมหานครเลือก จากสมาชิกสภาโดยให้
ดำรงตำแหน่งวาระละ 4 ปี 

 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารมาจากการเลือกตั้ง  โดยวิธีออกเสียง
ลงคะแนนโดยตรงและลับ     

         ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกต้ัง 
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะกระทำได้เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้มีการเลือกต้ังแล้ว 
ซึ่งระบุวันเลือกตั้งและระยะเวลารับสมัครเลือกตั้ง    
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         ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 อาทิ กำหนดนโยบายและบริหารราชการสั่งอนุญาต อนุมัติเกี่ยวกับราชการ
ของกรุงเทพมหานคร แต่งตั้งและถอดถอนรองผู้ว่าฯ เลขานุการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาบริหารราชการ
ตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายวางระเบียบเพื่อให้
งานของกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

5) เมืองพัทยา  
เมืองพัทยา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่ได้เคยทดลองใช้การจัดการปกครอง

แบบผู้จัดการเมือง (City Manager) หรือท่ีเรียกว่า Council and Manager Form เพียงแห่งเดียวนับต้ังแต่
ปี พ.ศ. 2521 เหมือนกับในหลายเมืองของสหรัฐอเมริกา โดยสาระสำคัญของรูปแบบนี้ คือ แยกความ
รับผิดชอบระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารเป็นการให้ได้มาซึ่งผู้บริหารท่ีเป็นมืออาชีพ 

เมืองพัทยาในปัจจุบันตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552 ได้กำหนดให้โครงสร้างการบริหารเมืองพัทยา ประกอบด้วย สภาเมืองพัทยา 
และนายกเมืองพัทยา ดังนี้   

สภาเมืองพัทยา ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วยสมาชิกเมืองพัทยาจำนวน 24 คน มาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเมืองพัทยา สภาเมืองพัทยาจะเลือกสมาชิกสภา               
1 คนเป็นประธานสภาเมืองพัทยา และเลือกอีก 2 คน เป็นรองประธานสภาเมืองพัทยา แล้วเสนอผู้ว่า
ราชการจังหวัดชลบุรีแต่งต้ัง สมาชิกสภาเมืองพัทยามีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี ประธานสภาเมือง
พัทยามีหน้าท่ีดำเนินการประชุม และดำเนินกิจการอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของเมืองพัทยา นอกจากนี้ 
ยังมีปลัดเมืองพัทยาทำหน้าที่เลขานุการสภาเมืองพัทยา มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ และการจัดประชุม
และงานอื่นใดตามท่ีสภาเมืองพัทยามอบหมาย (สมคิด เลิศไพฑูรย์, ม.ป.ป., หน้า 5)  

นายกเมืองพัทยา ทำหน้าที่ฝ่ายบริหาร มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 
ในเขตเมืองพัทยา นายกเมืองพัทยามีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี ในการบริหารกิจการของเมือง
พัทยานายกเมืองพัทยาสามารถจัดตั ้งทีมบริหารเมืองพัทยาได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เช่น               
รองนายกเมืองพัทยาไม่เกิน 4 คน เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานท่ีปรึกษา หรือ
คณะท่ีปรึกษาของนายกเมืองพัทยาได้ 
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2.7 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2563) ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ต่องานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า ประสิทธิภาพของ
การบริการจากผลการประเมินโดยภาพรวมของงานบริการทั ้ง 4 งานบริการ/โครงการ ประชาชนมี              
ความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 93.00 ความพึงพอใจทั้ง 4 โครงการ/งานบริการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ของผู้รับบริการต่อการให้บริการต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ 
เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการและส่ิงอำนวยความสะดวก ผู้รับบริการงานบริการมีความพึงพอใจในภาพรวม คิดเป็น
ร้อยละ 92.80 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน โดยสามารถเรียงลำดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย              
คือพึงพอใจต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ส่ิงอำนวยความสะดวก กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ และช่องทาง
การให้บริการ ความพึงพอใจต่อคุณภาพของการบริการ ความคุ้มค่าของภารกิจ และผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ               
มีความพึงพอใจภาพรวมอยู ่ในระดับมากที ่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.20 สามารถเรียงลำดับค่าเฉล่ีย                      
ความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย คือ ความพึงพอใจต่อความคุ้มค่า ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และคุณภาพของ
การบริการตามลำดับ 

จักรแก้ว นามเมือง และคณะ (2560) ได้ศึกษาเรื ่อง การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
(Customer Satisfaction) ในมิติด้านคุณภาพการให้บริการงานบริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ 
เทศบาลเมืองแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้ผลการศึกษาดังนี้ ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ
การให้บริการของงานบริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ เทศบาลตำบลแม่ปืม โดยภาพรวมมีคะแนน
ตามเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ 10 (ร้อยละ 97.3) จำแนกเป็นรายด้าน ดังนี้  

1) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีคะแนนตามเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ 10     
(ร้อยละ 97.3) 

2) ด้านช่องทางการให้บริการ มีคะแนนตามเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ 10 (ร้อยละ 97.1) 
3) ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ มีคะแนนตามเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ 10 (ร้อยละ 97.1) 
4) ด้านส่ิงอำนวยความสะดวก มีคะแนนตามเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ 10 (ร้อยละ 97.6) 
กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2559) ได้ศึกษาความพึงพอใจ           

ของนิสิตท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2558 พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรีมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอนและการให้บริการของมหาวิทยาลัยมหาสารคามอยู่ในระดับมาก ทั้งนี ้อาจเนื่องมาจาก
คณาจารย์ส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับความเป็นครู มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญใน
เนื้อหาวิชา มีการวางแผนและเตรียมการสอนท่ีดี มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม เช่น หลักสูตร 
รายวิชาและเนื้อหาวิชา มีส่ือ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการสอนท่ีทันสมัยส่ือ/เอกสารประกอบการเรียนการ
สอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์การสอนมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง              
ด้านอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในห้องเรียนโดยรวม เช่น ความสะอาด แสงสว่าง การถ่ายเท
อากาศ ความสงบร่มร ื ่น รอบบริเวณอาคารและความเพียงพอของโต๊ะและเก ้าอ ี ้  เป ็นต้น นอกจากนี้                  
อาจเนื่องมาจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้คําแนะนํา/ดูแลเอาใจใส่และรับรู้เข้าใจถึงปัญหาของนิสิต มีความถูกต้อง
ชัดเจนของข้อมูลข่าวสาร การให้บริการทางวิชาการ/จัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการ/จัดอบรมเพื่อประโยชน์ของ
ผู้เรียน  ความเหมาะสมของแบบฟอร์มที่ขอรับบริการมีความเสมอภาคในการให้บริการ มีความปลอดภัยภายใน
สถาบัน  มีการสนับสนุนกิจกรรมของนิสิต และมีกองทุน/ทุนสนับสนุนการศึกษา 
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ธนกฤต สุทธินันทโชติ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอุทยาน
แห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในอุทยาน
แห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.77                
เมื่อพิจารณาเป็นรายได้ พบว่า ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.81 รองลงมา คือ ด้านความเชื่อมั่น
ไว้วางใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.80 รองลงมาด้านการตอบสนอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.79 และด้านความ
น่าเช่ือถือและด้านการเอาใจใส่ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.69 โดยทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

นภาพร สูนาสวน (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการของร้าน
เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านแฟมิลี่มาร์ทในจังหวัดนครปฐม ได้ผลการศึกษาดังนี้ ความพึงพอใจของสินค้าหรือ 
บริการต่อความภักดีของลูกค้าในการใช้บริการร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในจังหว ัดนครปฐม กล่าวคือ  
เมื ่อลูกค้าเกิดความพึงพอใจก็จะส่งผลให้เกิดความจงรักภักดีต่อการซื ้อสินค้าและใช้บริการของร ้าน               
เซเว่นอีเลฟเว่น เนื่องจากลูกค้าได้รับสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพตรงตามความคาดหวังทำให้เกิด  
ความพึงพอใจ และส่งผลให้เกิดความจงรักภักดีต่อการซื้อสินค้าและใช้บริการ รวมถึงลูกค้าจะยังคงเลือกใช้
บริการของร้านเซเว่นอีเลฟเว่นและร้านแฟมิล่ีมาร์ท พร้อมท้ังบอกต่อส่ิงดี ๆ ท่ีลูกค้าได้รับจากการใช้บริการ
ไปยังคนท่ีท่านรู้จัก 
 ทั้งนี้ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่มีความใกล้เคียงในงานศึกษาครั้งนี ้คณะผู้ประเมิน
สามารถนำประเด็นดังกล่าว มาประยุกต์ใช้เป็นตัวแปรในการศึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ในระดับหนึ่ง  
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บทที่ 3 
วิธีการศึกษา 

 
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู ้ร ับบริการต่องานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ คุณภาพของงาน
บริการ ความคุ้มค่า และผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ ตลอดจนปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริการประชาชนต่อ
โครงการ/งานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที ่ดำเนินการในปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2564 จำนวน 4 โครงการ/งานบริการ คือ 

 

1) โครงการปลูกต้นไม้เพื่อถิ่น รักษ์ป่ารักษ์น้ำ เพื่อแผ่นดิน 
2) งานบริการดูแลรักษาภูมิทัศน์ จำนวน 4 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้แก่ 
    2.1) บริเวณพื้นที่พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ อำเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม่ 
 2.2) บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

2.3) บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนแยก (โซนใต้)  อำเภอ
ฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 

2.4) บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (เขตเหนือ) อำเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

3) การให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประเภท
น้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมสำหรับรถยนต์ 

4) การให้บริการของโรงเรียนบ้านศาลา สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 

4.1) งานบริการด้านแหล่งเรียนรู้ 
4.2) งานบริการด้านอาคารสถานท่ี 
4.3) งานบริการด้านศิลปวัฒนธรรม 

 
 

3.1  ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 ประชากรในการศึกษา  คือ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ/งานบริการสาธารณะ ขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ท้ัง 4 โครงการ/งานบริการ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างของแต่ละโครงการ/งานบริการ
ไม่ต่ำกว่า 300 ราย ดังนี้  

1) โครงการปลูกต้นไม้เพื่อถิ่น รักษ์ป่ารักษ์น้ำ เพื่อแผ่นดิน 
คณะผู้ประเมินได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยใช้เทคนิคการเลือก

ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) หรือเรียกว่า การสุ่มแบบพิจารณา (Judgement Sampling)                                     
(อ้างใน www.watpon.com) ได้แก่ ผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น เช่น นายกฯ และปลัดฯ                   
ของเทศบาลตำบลแม่หอพระ องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง กลุ่มผู้นำชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
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รวมถึงกลุ่มประชาชนทั่วไป ที่อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่บ้านป่าเลา บ้านภูดิน บ้านแม่หอพระ บ้านสันป่ายาง 
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 
2) งานบริการดูแลรักษาภูมิทัศน์ จำนวน 4 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้แก่ 
    2.1) บริเวณพื้นที่พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ อำเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม่ 
 2.2) บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

2.3) บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนแยก (โซนใต้) อำเภอ
ฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 

2.4) บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (เขตเหนือ) อำเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

คณะผู้ประเมินได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยใช้เทคนิคการเลือก
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) หรือเรียกว่า การสุ่มแบบพิจารณา (Judgement Sampling) 
(อ้างใน www.watpon.com) ได้แก่ กลุ่มเจ้าหน้าท่ีของรัฐและ/หรือหน่วยงานเอกชน และประชาชนท่ัวไปท่ี
ใช้บริการสถานที่บริเวณพื้นที่พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ อำเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนแยก (โซนใต้) อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และบริเวณสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (เขตเหนือ) อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 
 

วัน/เดือน/ป ี อำเภอ กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มตัวอย่าง 
16 – 31
สิงหาคม 
พ.ศ. 2564 

แม่แตง - กลุ่มผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น นายกฯ 
และปลัดฯ ของเทศบาลตำบลแม่หอพระ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลสันป่ายาง  
- กลุ่มผู้นำชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  
- กลุ่มประชาชนท่ัวไปท่ีอยู่อาศัยบริเวณพื้นท่ีบ้านป่าเลา 
บ้านภูดิน บ้านแม่หอพระ บ้านสันป่ายาง อำเภอแม่แตง                             
จังหวัดเชียงใหม่ 
 

302 คน 

วัน/เดือน/ป ี อำเภอ กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มตัวอย่าง 
16 - 31
สิงหาคม พ.ศ. 
2564 

เชียงดาว - กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐและ/หรือหน่วยงานเอกชนที ่ใช้
บริการ  
- ประชาชนท่ัวไปท่ีใช้บริการ 

314 คน 

เมืองเชียงใหม่ 

ฮอด 

ฝาง 

http://www.watpon.com/


สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ห น้ า  3-3  

 

3) การให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประเภท
น้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมสำหรับรถยนต์ 
คณะผู้ประเมินได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยใช้เทคนิคการเลือก

ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) หรือเรียกว่า การสุ่มแบบพิจารณา (Judgement Sampling) 
(อ้างใน www.watpon.com) ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการประเภทน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมสำหรับรถยนต์ 
ซึ่งขอความอนุเคราะห์หรือขอความร่วมมือประสานงานกับฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารสว่น
จังหวัดเชียงใหม่ ที่รับผิดชอบงานบริการดังกล่าว เพื่อขอรายชื่อกลุ่มเป้าหมายพร้อมที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์                
ท่ีติดต่อได้ โดยใช้วิธีการโทรศัพท์เพื่อสอบถาม และการจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์/ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อจัดเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ตามความเหมาะสมและความสะดวกของผู้ให้ข้อมูล จำนวน 300 คน แต่ได้ข้อมูล 
ตอบกลับจริง จำนวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 92.00 ทั้งนี้เนื่องจากสถานประกอบการน้ำมันบางแห่งมีสำนกังาน
กลางท่ีดำเนินการด้านการชำระค่าธรรมเนียมภาษีให้สถานประกอบการสาขาต่าง ๆ โดยตรง บางแห่งได้ใช้บริการ
บริษัทเอกชนรับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียม การจัดการด้านบัญชี และมีบางแห่งไม่สามารถติดต่อได้                
ดังนั้นทำให้ข้อมูลท่ีตอบกลับมาไม่เป็นไปตามจำนวนท่ีเป้าหมายกำหนดไว้  
 

 
4) การให้บริการของโรงเรียนบ้านศาลา สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 
4.1) งานบริการด้านแหล่งเรียนรู้ 
4.2) งานบริการด้านอาคารสถานท่ี 
4.3) งานบริการด้านศิลปวัฒนธรรม 

 

คณะผู้ประเมินได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยใช้เทคนิคการเลือก
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) หรือเรียกว่า การสุ่มแบบพิจารณา (Judgement Sampling) 
(อ้างใน www.watpon.com) ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น นายกฯ และปลัดฯ ของ
เทศบาลฯ หรือองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอแม่ริม และอำเภอใกล้เคียง ซึ่งขอความอนุเคราะห์
หรือขอความร่วมมือจากโรงเรียนบ้านศาลา กลุ่มผู้นำชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงกลุ่มประชาชน
ทั่วไป กลุ่มผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนบ้านศาลา และกลุ่มผู้ใช้บริการด้านแหล่งเรียนรู้ ด้านอาคาร 
สถานท่ี หรือด้านศิลปวัฒนธรรมของโรงเรียนบ้านศาลา 

 
 
 
 
 
 

วัน/เดือน/ป ี อำเภอ กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มตัวอย่าง 
16 - 31
สิงหาคม 
พ.ศ. 2564 

ทุกอำเภอใน
จังหวัด
เชียงใหม่ 

- กลุ่มผู ้ประกอบการประเภทน้ำมัน และก๊าซปิโตรเลียม
สำหรับรถยนต์ในเขตพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่  
- กลุ่มประชาชนท่ัวไป 

276 คน 

http://www.watpon.com/
http://www.watpon.com/


สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ห น้ า  3-4  

 

 
3.2 วิธีดำเนินการ 

3.2.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยแยก
ประเภทของแบบสอบถามตามลักษณะของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักและกลุ่มตัวอย่าง  ทั้งนี้ในแบบสอบถามจะ
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการประเมินตามการดำเนินการรายโครงการ/งานบริการ ดังนี้ 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยแยก
ประเภทของแบบสอบถามตามลักษณะของกลุ ่มผู ้ให้ข้อมูลหลักและกลุ่มตัวอย่าง  เนื ้อหาครอบคลุม
วัตถุประสงค์ของการประเมินตามการดำเนินการรายโครงการ ดังนี้ 

1) โครงการปลูกต้นไม้เพื่อถิ่น รักษ์ป่ารักษ์น้ำ เพื่อแผ่นดิน 
2) งานบริการดูแลรักษาภูมิทัศน์ จำนวน 4 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้แก่ 
    2.1) บริเวณพื้นที่พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ อำเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม่ 
 2.2) บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

2.3) บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนแยก (โซนใต้) อำเภอ
ฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 

2.4) บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (เขตเหนือ) อำเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

3) การให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประเภท
น้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมสำหรับรถยนต์ 

4) การให้บริการของโรงเรียนบ้านศาลา สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 

4.1) งานบริการด้านแหล่งเรียนรู้ 
4.2) งานบริการด้านอาคารสถานท่ี 
4.3) งานบริการด้านศิลปวัฒนธรรม 
 
 

วัน/เดือน/ป ี อำเภอ กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มตัวอย่าง 
20 - 31
สิงหาคม พ.ศ. 
2564 

แม่ริม - กลุ่มผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น นายกฯ 
และปลัดฯ ของเทศบาลฯ หรือองค์การบริหารส่วนตำบลใน
เขตอำเภอแม่ริม และอำเภอใกล้เคียง  
- กลุ่มผู้นำชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  
- กลุ่มประชาชนท่ัวไป  
- กลุ่มผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านศาลา 
- กลุ่มผู้แทนผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนบ้านศาลา  
- กลุ่มผู้แทนนักเรียนของโรงเรียนบ้านศาลา 
- กลุ่มผู้ใช้บริการด้านแหล่งเรียนรู้ ด้านอาคาร สถานท่ี หรือ
ด้านศิลปวัฒนธรรมของโรงเรียนบ้านศาลา 

614 คน 



สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ห น้ า  3-5  

 

3.2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะผู้ประเมินจะจัดเก็บข้อมูลโดยการวิเคราะห์เอกสาร การใช้แบบสอบถามการสนทนากลุ่ม 

การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ การใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) การจัดส่งแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย์ หรือขออนุญาตเข้าพบ เพื่อจัดเก็บข้อมูลด้วยตนเองตามความเหมาะสมและ ความสะดวกของผู้ให้ข้อมูล 
หรือการสังเกตการณ์ในระดับพื้นท่ีจากผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) โครงการปลูกต้นไม้เพื่อถิ่น รักษ์ป่ารักษ์น้ำ เพื่อแผ่นดิน 
1.1) ประสานงานเจ้าหน้าที่ของฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม สำนักช่าง องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าว เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ 
ในเบ้ืองต้น พร้อมท้ังประสานงานผู้นำชุมชน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีเพื่อแจ้งรายละเอียด และนัดหมาย
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.2) จัดทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้นำชุมชนในพื้นที่เพื่อขอความอนุเคราะห์
ประสานงานอำนวยความสะดวก และแจ้งกำหนดการเก็บรวบรวมข้อมูลให้กับกลุ่มเป้าหมายทราบ 

  1.3) ดำเน ินการจัดเก ็บข้อมูล โดยการว ิเคราะห์เอกสาร การใช้แบบสอบถาม                  
การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามแผนงาน/โครงการที่เกี ่ยวข้อง การสังเกตการณ์ใน
ระดับพื้นท่ีจากผลการปฏิบัติงานของโครงการ 

 
2) งานบริการดูแลรักษาภูมิทัศน์ จำนวน 4 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

2.1) ประสานงานเจ้าหน้าท่ีของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่                 
ที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าว เพื่อสอบถามข้อมูลเกี ่ยวกับการดำเนินโครงการในเบื ้องต้น พร้อมท้ัง
ประสานงานเจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติงานประจำทั้ง 4 พื้นที่ คือ บริเวณพื้นที่พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวร -
มหาราชานุสรณ์ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนแยก (โซนใต้) อำเภอฮอด 
จังหวัดเชียงใหม่ และบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (เขตเหนือ) อำเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อแจ้งรายละเอียด และนัดหมายการการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2.2) จัดทำหนังสือถึงหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องหรือผู ้นำชุมชนในพื ้นที ่เพื ่อขอความ
อนุเคราะห์ประสานงานอำนวยความสะดวก และแจ้งการเก็บรวบรวมข้อมูลให้กับกลุ่มเป้าหมายทราบ 

  2.3) ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล โดยการวิเคราะห์เอกสาร การใช้แบบสอบถาม และ                  
การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง  การสังเกตการณ์ใน
ระดับพื้นท่ีจากผลการปฏิบัติงานของโครงการ 

 
3) การให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประเภท

น้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมสำหรับรถยนต์ 
3.1) ประสานงานกับฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ ที่รับผิดชอบงานบริการดังกล่าว เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ การจัดเก็บภาษีบำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประเภทน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมสำหรับรถยนต์ และขอรายช่ือ
กลุ่มเป้าหมายพร้อมท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ 
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3.2) ประสานงานกับสถานประกอบการที่เคยรับบริการด้านการจัดเก็บภาษีบำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประเภทน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมสำหรับรถยนต์ โดยอาจใช้วิธีการ
โทรศัพท์เพื่อสอบถาม การจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์/ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือขออนุญาตเข้าพบ
เพื่อจัดเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ตามความเหมาะสมและความสะดวกของผู้ให้ข้อมูล  

 
4) การให้บริการของโรงเรียนบ้านศาลา สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ งานบริการด้านแหล่งเรียนรู้ งานบริการด้านอาคารสถานท่ี และ
งานบริการด้านศิลปวัฒนธรรม 

4.1) ประสานงานผ่านครูผู้รับผิดชอบการให้บริการของโรงเรียนบ้านศาลา เพื่อสอบถาม
ข้อมูลเบ้ืองต้น และแจ้งรายละเอียดการจัดเก็บข้อมูล 

4.2) จัดทำหนังสือถึงผู ้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลา เพ ื ่อขอความอนุเคราะห์
ประสานงานอำนวยความสะดวก และแจ้งรายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูลให้กับกลุ่มเป้าหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

4.3) ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล โดยการวิเคราะห์เอกสาร การใช้แบบสอบถามออนไลน์ 
(Google Form) การใช้วิธีการโทรศัพท์เพื่อสอบถาม สัมภาษณ์ การจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ หรือ
ขออนุญาตเข้าพบ เพื่อจัดเก็บข้อมูลด้วยตนเองตามความเหมาะสมและความสะดวกของผู้ให้ข้อมูล  

 
3.2.3  การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื ่อหาความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาตามความเหมาะสมโดยสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อหาความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาตามความเหมาะสมโดยสัมพันธ์ กับ
วัตถุประสงค์ของการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 
แปลผลค่าเฉล่ียท่ีได้ เทียบกับเกณฑ์  โดยการคำนวณค่าสถิติพื้นฐานของคะแนน มีดังนี้  

  1) หาค่าร้อยละ ใช้สูตร  
                ร้อยละของรายการใด    = ค่าเฉล่ียของรายการนั้น × 100 
           คะแนนเต็ม 

(คะแนนเต็ม ในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง 5) 
 
      โดยมีการกำหนดเกณฑ์การแปลผลระดับความพึงพอใจ ดังนี้ 
            ช่วงคะแนน              ระดับความพึงพอใจ 
   5 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
   4 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
   3 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
   2 หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 
   1 หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
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วิธ ีการประเมินความพึงพอใจ ได้กำหนดเกณฑ์ในการวัดตามระบบ Likert Scales แบ่งเป็น                   
5 ระดับโดยกำหนดช่วงค่ามัชฌิมเลขคณิต ดังนี้   

คะแนน  ช่วงค่าเฉลี่ย               ระดับความพึงพอใจ 
 5  4.21 – 5.00    หมายถึง    มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 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  มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด  
 
 

2) การคำนวณคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวม   
       คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวม = A+B+C+D 
             4 
หมายเหตุ 

A    หมายถ ึ ง  คะแนนเฉล ี ่ ยความพ ึงพอใจต ่อ โครงการปล ูกต ้นไม ้ เพ ื ่อถิ่น                  
รักษ์ป่ารักษ์น้ำ เพื่อแผ่นดิน 

B  หมายถึง  คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจต่องานบริการดูแลรักษาภูมิทัศน์ 
C หมายถึง คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีบำรุง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประเภทน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมสำหรับรถยนต์ 
D หมายถึง คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการของโรงเรียนบ้านศาลา 

สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
 

          ผู ้ประเมินได้ทำการสรุปคะแนนการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามมิติที ่ 2                   
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู ้ร ับบริการ) ของการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 
พ.ศ. 2564 โดยมีเกณฑ์พิจารณาระดับความพึงพอใจดังนี้ 
  ระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ   95 ข้ึนไป 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 
  ระดับความพึงพอใจต่ำกว่าร้อยละ    50  ได้คะแนน  0 
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บทที่ 4 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อโครงการ/งานบริการ 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 

โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู ้ร ับบริการต่องานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ คุณภาพของงาน
บริการ ความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ ตลอดจนปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริการประชาชนต่อ
โครงการ/งานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที ่ดำเนินการในปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2564 จำนวน 4 โครงการ/งานบริการ คือ 

 

1) โครงการปลูกต้นไม้เพ่ือถิ่น รักษ์ป่ารักษ์น้ำ เพ่ือแผ่นดิน 
2) งานบริการดูแลรักษาภูมิทัศน์ จำนวน 4 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้แก่ 
    2.1) บริเวณพื้นที่พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ อำเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม่ 
 2.2) บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

2.3) บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนแยก (โซนใต้)  อำเภอ
ฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 

2.4) บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (เขตเหนือ) อำเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

3) การให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประเภท
น้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมสำหรับรถยนต์ 

4) การให้บริการของโรงเรียนบ้านศาลา สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 

4.1) งานบริการด้านแหล่งเรียนรู้ 
4.2) งานบริการด้านอาคารสถานที่ 
4.3) งานบริการด้านศิลปวัฒนธรรม 
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4.1 โครงการปลูกต้นไม้เพื่อถิ่น รักษ์ป่ารักษ์น้ำ เพื่อแผ่นดิน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินโครงการปลูกต้นไม้เพื ่อถิ ่น รักษ์ป่ารักษ์น้ำ                

เพ่ือแผ่นดิน ณ พื้นท่ีบ้านป่าเลา - ภูดิน - แม่หอพระ - สันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  
คณะผู้ประเมินได้แบ่งผลการประเมินออกเป็น  3 ส่วน ดังนี้ 
1) สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 สถานภาพของผู ้รับบริการต่อการดำเนินงานโครงการปลูกต้นไม้เพื ่อถิ ่น รักษ์ป่ารักษ์น้ำ                

เพื ่อแผ่นดิน จำนวน 302 คน พบว่า ผ ู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 168 คน                        
คิดเป็นร้อยละ 55.63 มีอายุ 41-50 ปี จำนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 31.79 รองลงมา คือ อายุมากกว่า             
60 ปีขึ้นไป จำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 25.16 โดยมีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 172 คน                
คิดเป็นร้อยละ 56.95 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับปริญญาตรีมีจำนวนเท่ากัน คือ              
46 คน คิดเป็นร้อยละ 15.23 ผู้รับบริการส่วนใหญ่ประกอบรับจ้างทั่วไป จำนวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.61รองลงมาคือ อาชีพข้าราชการ จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 17.22 ทั้งนี้สถานภาพของผู้รับบริการ             
ส่วนใหญ่คือ ประชาชนทั่วไป จำนวน 219 คน  คิดเป็นร้อยละ 72.52 (ตารางที ่4.1) 

 
ตารางที่ 4.1 สถานภาพของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานโครงการปลูกต้นไม้เพื่อถิ ่น รักษ์ป่ารักษ์น้ำ                 

เพ่ือแผ่นดิน 
 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
  

ชาย 168 55.63 
หญิง 134 44.37 

รวม 302 100.00 
2. อายุ 
  
  
  
  

ต่ำกว่า 20 ป ี 5 1.66 
20-30 ปี 14 4.64 
31-40 ปี 42 13.90 
41-50 ปี 96 31.79 
51-60 ปี 69 22.85 
มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 76 25.16 

รวม 302 100.00 
3. ระดับการศึกษา 
  
  

ประถมศึกษา 172 56.95 
มัธยมศึกษาตอนต้น 46 15.23 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 18 5.96 
อนุปริญญา/ปวส. 4 1.32 
ปริญญาตร ี 46 15.23 
สูงกว่าปริญญาตร ี 16 5.31 

รวม 302 100.00 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
4.อาชีพ 
  
  
  
  

ข้าราชการ 52 17.22 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ - - 
พนักงานบริษัทเอกชน 18 5.96 
ธุรกิจส่วนตัว 3 .99 
เกษตรกร 24 7.95 
รับจ้างทั่วไป 177 58.61 
อ่ืน ๆ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา         
พนักงนจา้ง และว่างงาน 

28 9.27 

รวม 302 100.00 
5. สถานภาพ ผู้บริหาร/พนักงานองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
36 11.92 

ผู้นำชุมชน 9 2.98 
คณะกรรมการชุมชน 29 9.60 
ประชาชนทั่วไป 219 72.52 
อ่ืน ๆ ได้แก่  นักเรียน และนักศึกษา 9 2.98 

รวม 302 100.00 
 
2)  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

2.1) ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการ
ให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวก 

ความพึงพอใจของผู ้ร ับบริการต่อโครงการปลูกต้นไม้เพื ่อถิ ่น ร ักษ์ป่ารักษ์น้ำ                
เพื่อแผ่นดิน มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.63) คิดเป็นร้อยละ 92.60                
ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน  

เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า ผู้รับบริการโครงการดังกล่าวมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุดทั้ง 4 ด้าน โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี้  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
(ค่าเฉลี่ย = 4.56) คิดเป็นร้อยละ 91.20 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน ด้านช่องทางการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย = 4.59) 
คิดเป็นร้อยละ 91.80 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย = 4.69) คิดเป็นร้อยละ 
93.80 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย = 4.69) คิดเป็นร้อยละ 93.80               
ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน (ตารางท่ี 4.2) 
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ตารางที่ 4.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ เจ้าหน้าที่            
ผู้ให้บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการปลูกต้นไม้เพ่ือถิ่น รักษ์ป่ารักษ์น้ำ เพ่ือแผ่นดิน 

 

 
 

รายการประเมิน 
 

ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ คะแนน ความหมาย 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
1) มีการสำรวจพื้นที่หรือเปิดรับฟังข้อมูลจาก

ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ก่อนดำเนนิการ ตลอดจน
มีการแจ้งข่าวสารผ่านผู้นำชุมชน/ผู้เก่ียวข้อง
ในพื้นที่ทราบลว่งหน้า 

4.55 0.664 91.00 9 มากที่สุด 

2) มีการแจ้งวัตถุประสงค์และขัน้ตอนกิจกรรม
ก่อนดำเนินโครงการ  

4.56 0.707 91.20 9 มากที่สุด 

3) มีการเปิดโอกาสให้ที่ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม (คิด/วางแผน/
ปฏิบัติ/ติดตาม)   

4.54 0.718 90.80 9 มากที่สุด 

4) ช่วงระยะเวลาการดำเนินโครงการมีความ
เหมาะสม และทันตามกำหนดระยะเวลา 

4.59 0.655 91.80 9 มากที่สุด 

รวม 4.56 0.686 91.20 9 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการใหบ้ริการ 

1) มีช่องทางการให้บริการที่สามารถเข้าถึงได้งา่ย 
สะดวก และรวดเร็ว 

4.62 0.629 92.40 9 มากที่สุด 

2) มีการกำหนดช่วงระยะเวลาในการให้บริการที่
ชัดเจน 

4.52 0.681 90.40 9 มากที่สุด 

3) มีช่องทางการให้บริการผา่นสื่อออนไลน์อ่ืน ๆ  
เช่น เวบ็ไซต์ เฟชบุ๊ค แอพพลิเคชัน่ ฯลฯ 
เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบนั (Covid 19) 

4.69 0.668 93.80 9 มากที่สุด 

4) มีช่องทางสำหรับการเปิดรบัฟังข้อคิดเห็นจาก
ผู้เกี่ยวข้องในพืน้ที่หลงัการให้บริการ 

4.53 0.727 90.60 9 มากที่สุด 

รวม 4.59 0.676 91.80 9 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

1) เจา้หนา้ที่มคีวามสามารถและความชำนาญด้าน
การปฏิบัตงิานในพื้นที ่

4.62 0.574 92.40 9 มากที่สุด 

2) เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจ ตั้งใจ และ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

4.72 0.514 94.40 9 มากที่สุด 

3) เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการให้บริการและ
ช่วยเหลือนอกจากภารกิจ (การแนะนำ/
ประสานการให้บริการที่ไม่เก่ียวข้องกับตน) 

4.73 0.507 94.60 9 มากที่สุด 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 
 

 
 

รายการประเมิน 
 

ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ คะแนน ความหมาย 

  4) เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ  
      และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี

4.68 0.553 93.60 9 มากที่สุด 

รวม 4.69 0.537 93.80 9 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

1)  ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
ที่ใช้ในโครงการ 

4.65 0.596 93.00 9 มากที่สุด 

2) ประสิทธิภาพของวัสด ุอุปกรณ์ และเครื่องมือที่
ใช้ในโครงการ 

4.63 0.577 92.60 9 มากที่สุด 

3) การมีป้ายประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับการดำเนนิ
โครงการ (ข้อมูล/ขั้นตอน/งบประมาณที่ใช้/
ผู้รับผิดชอบ ฯลฯ) 

4.71 0.615 94.20 9 มากที่สุด 

4) สภาพแวดล้อมในการดำเนินโครงการ (ความ
เหมาะสมของพื้นที่) 

4.75 0.487 95.00 9 มากที่สุด 

รวม 4.69 0.569 93.80 9 มากที่สุด 
รวมทั้งหมด 4.63 0.617 92.60 9 มากที่สุด 

 
 

2.2)  ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพของการบริการ ความคุ้มค่าของภารกิจ และ
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 

คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพของการบริการ ความคุ้มค่าของภารกิจ 
และผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ โครงการปลูกต้นไม้เพ่ือถิ่น รักษ์ป่ารักษ์น้ำ เพ่ือแผ่นดิน  พบว่า ผู้รับบริการโครงการ
ดังกล่าวมีความพึงพอใจในด้านคุณภาพของการบริการ (ค่าเฉลี่ย = 4.69) คิดเป็นร้อยละ 93.80 ซึ่งเท่ากับ  
9 คะแนน ด้านความคุ้มค่าของภารกิจ (ค่าเฉลี่ย= 4.54) คิดเป็นร้อยละ 90.80 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน และ
ด้านผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ (ค่าเฉลี่ย = 4.61) คิดเป็นร้อยละ 92.20 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน (ตารางท่ี 4.3) 
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ตาราง 4.3  ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพของการบริการ ความคุ้มค่าของภารกิจ และผลสัมฤทธิ์ 
               ของภารกิจโครงการปลูกต้นไม้เพ่ือถิ่น รักษ์ป่ารักษ์น้ำ เพ่ือแผ่นดิน 
 

 
 

รายการประเมิน 
 

ระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ คะแนน ความหมาย 

คุณภาพของการบริการ 
   1) ผ ู ้ เก ี ่ยวข้องมีความประทับใจในการเข้าร่วม

กิจกรรม/โครงการ 
4.75 0.489 95.00 9 มากที่สุด 

2) การดำเนินกิจกรรม/โครงการสามารถตอบสนอง
ตามความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง 

4.74 0.536 94.80 9 มากที่สุด 

 3)  การดำเนนิกิจกรรม/โครงการประสบความสำเร็จและ
สามารถใช้เปน็ตน้แบบเพื่อขยายการดำเนิน
โครงการไปยงัพืน้ที่อืน่ๆ ได ้

4.58 0.651 91.60 9 มากที่สุด 

รวม 4.69 0.559 93.80 9 มากที่สุด 
ความคุ้มค่าของภารกิจ 

 1) ผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้หรือประโยชน์จากการเข้า
ร่วมกิจกรรม/โครงการ และสามารถนำไปปรบัใช้ใน
พื้นที่/ชีวิตประจำวนัของตนได้ 

4.50 0.641 90.00 8 มากที่สุด 

 2) เกิดความร่วมมือระหว่างคนในชุมชน ชุมชน 
หน่วยงาน และสถาบนัการศึกษาในพื้นที่  

4.60 0.572 92.00 9 มากที่สุด 

3) การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นมีความคุ้มค่าต่อชุมชน 

4.53 0.608 90.60 9 มากที่สุด 

รวม 4.54 0.607 90.80 9 มากที่สุด 
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ      
1) ภูมิทัศน์ของพื้นที่โครงการมีความสวยงาม และเป็น

ระเบียบเรียบร้อย 
4.58 0.603 91.60 9 มากที่สุด 

2) ต้นไม้ที ่อยู ่ในพื้นที่ของโครงการได้รับการตัดแต่ง
อย่างเหมาะสมและสวยงาม 

4.64 0.551 92.80 9 มากที่สุด 

3) ต้นไม้ที ่อยู ่ในพื ้นที ่โครงการได้รับการดูแลและ
บำรุงรักษาให้อยู่ใน  สภาพดีสมบูรณ์  

4.60 0.566 92.00 9 มากที่สุด 

รวม 4.61 0.573 92.20 9 มากที่สุด 
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2.3) ภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
คะแนนความพ ึงพอใจภาพรวมของผ ู ้ ร ับบร ิการ โครงการปล ูกต ้นไม ้ เพ ื ่อถิ่น                            

รักษ์ป่ารักษ์น้ำ เพ่ือแผ่นดิน ผู้รับบริการมีความพึงพอใจค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย = 
4.62) คิดเป็นร้อยละ 92.40 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน  (ตารางที่ 4.4) 
 
ตารางที่ 4.4 สรุปคะแนนของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการปลูกต้นไม้เพื่อถิ่น รักษ์ป่ารักษ์น้ำ                

เพ่ือแผ่นดิน 
 

 

 

 

ภาพที่ 1 ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการปลูกต้นไม้เพ่ือถิ่น รักษ์ป่ารักษ์น้ำ เพ่ือแผ่นดิน 
 

 
รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ  
คะแนน 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ร้อยละ 

1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน) 
1.1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.56 0.686 91.20 9 
1.2 ด้านช่องทางการให้บริการ 4.59 0.676 91.80 9 
1.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.69 0.537 93.80 9 
1.4 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.69 0.569 93.80 9 

รวม 4.63 0.617 92.60 9 
2. คุณภาพของการบริการ 4.69 0.559 93.80 9 
3. ความคุ้มค่าของภารกิจ 4.54 0.607 90.80 9 
4. ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 4.61 0.573 92.20 9 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.62 0.589 92.40 9 

92.40

92.60

93.80

90.80

92.20

89.00
90.00
91.00
92.00
93.00
94.00
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด

1.ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

2. คุณภาพของการ
บริการ

3. ความคุ้มค่าของ
ภารกิจ

4.ความสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ

ความพึงพอใจต่อโครงการปลูกต้นไม้เพ่ือถิ่น รักษ์ป่ารักษ์น้้า เพื่อแผ่นดิน

ค่าเฉลี่ย = 4.63

ค่าเฉลี่ย = 4.69

ค่าเฉลี่ย = 4.54

ค่าเฉลี่ย = 4.61

ค่าเฉลี่ยรวม = 4.62
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3)  ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการต่อโครงการปลูกต้นไม้เพื่อถิ่น รักษ์ป่ารักษ์น้ำ เพื่อแผ่นดิน  
 (1) เป็นโครงการที่ดี ควรมีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องทุกปี และขยายไปยังพื้นที่อื่น ๆ 
ในจังหวัดเชียงใหม่  

(2) โครงการดังกล่าวได ้ม ีการบูรณาการความร่วมมือระหว ่างหลายหน่วยงาน อาทิ                 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในพื ้นที ่ โรงเรียนในพื ้นที ่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  สภาลมหายใจเชียงใหม่                  
เขียวสวยหอม กลุ่ม อสย.พิทักษ์ยางนา-ขี้เหล็กสยาม ฯลฯ ทำให้โครงการดังกล่าวเป็นที่ชื่นชมของประชาชน
ในพ้ืนที ่
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4.2 งานบริการดูแลรักษาภูมิทัศน์  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินงานบริการดูแลรักษาภูมิทัศน์ จำนวน 4 แห่ง ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่ 1) บริเวณพื้นที่พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ อำเภอเชียงดาว 
จ ังหว ัดเช ียงใหม่  2) บร ิ เวณสวนเฉล ิมพระเก ียรต ิ  80 พรรษา องค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดเช ียงใหม่                                         
3) บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนแยก (โซนใต้) อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่                     
และ 4) บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (เขตเหนือ) อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

คณะผู้ประเมินได้แบ่งผลการประเมินออกเป็น  3 ส่วน ดังนี้ 
1)  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 สถานภาพของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานงานบริการดูแลรักษาภูมิทัศน์ จำนวน 314 คน 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 57.01 มีอายุ 31-40 ปี 
จำนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 35.35 รองลงมาคือ อายุ 41-50 ปี จำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 26.11 
โดยมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 52.87 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จำนวนเท่ากัน คือ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 11.46 ผู้รับบริการ            
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ จำนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 53.50 รองลงมาคือ อาชีพรับจ้างทั่วไป 
จำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 16.88 ทั้งนีส้ถานภาพในการตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ ประชาชนทั่วไป 
จำนวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 70.06 รองลงมา คือ เป็นผู้บริหาร/พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 20.38 (ตารางที ่4.5) 

 

ตารางที่ 4.5 สถานภาพของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานงานบริการดูแลรักษาภูมิทัศน์ 
 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
1.เพศ 
  

ชาย 135 42.99 
หญิง 179 57.01 

รวม 314 100.00 
2.อายุ 
  
  
  
  

ต่ำกว่า 20 ป ี 8 2.55 
20-30 ปี 57 18.15 
31-40 ปี 111 35.35 
41-50 ปี 82 26.11 
51-60 ปี 48 15.29 
มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 8 2.55 

รวม 314 100.00 
 3.ระดับการศึกษา 
  
  

ประถมศึกษา 22 7.01 
มัธยมศึกษาตอนต้น 36 11.46 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 36 11.46 
อนุปริญญา/ปวส. 24 7.64 
ปริญญาตร ี 166 52.87 
สูงกว่าปริญญาตร ี 30 9.56 

รวม 314 100.00 
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
4.อาชีพ 
  
  
  
  

ข้าราชการ 168 53.50 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 27 8.60 
พนักงานบริษัทเอกชน 13 4.14 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 15 4.78 
เกษตรกร 10 3.18 
รับจ้างทั่วไป 53 16.88 
อ่ืน ๆ ได้แก่ พ่อบ้าน นักเรียน นักศึกษา 
ข้าราชการบำนาญ พนักงานจ้างและ
ว่างงาน 

28 8.92 

รวม 314 100.00 
5. สถานภาพ ผู้บริหาร/พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 64 20.38 

ผู้นำชุมชน 15 4.78 
คณะกรรมการชุมชน 4 1.27 
ประชาชนทั่วไป 220 70.06 
อ่ืน ๆ ได้แก่  นักเรียน  นักศึกษา และ
นักท่องเที่ยว 

11 3.51 

รวม 314 100.00 
 
2)  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

2.1) ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการ
ให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวก 

ความพึงพอใจของผู ้รับบริการต่องานบริการดูแลรักษาภูมิทัศน์มีความพึงพอใจ                 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.59) คิดเป็นร้อยละ 91.80 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน  

เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า ผู้รับบริการโครงการดังกล่าวมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุดทั้ง 4 ด้าน โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี้ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
(ค่าเฉลี่ย = 4.57) คิดเป็นร้อยละ 91.40 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน ด้านช่องทางการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย = 4.57) 
คิดเป็นร้อยละ 91.40 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย = 4.64) คิดเป็นร้อยละ 
92.80 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย = 4.57) คิดเป็นร้อยละ 91.40                   
ซ่ึงเท่ากับ 9 คะแนน (ตารางท่ี 4.6) 
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ตารางที่ 4.6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ   
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกของงานบริการดูแลรักษาภูมิทัศน์ 

 

 
 

รายการประเมิน 
 

ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ คะแนน ความหมาย 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
1) มีการสำรวจพื้นที่ก่อนดำเนนิการ และแจ้ง

ข่าวสารให้ผู้เกี่ยวข้องในพืน้ทีท่ราบล่วงหนา้ 
4.56 0.744 91.20 9 มากที่สุด 

2) มีการแจง้วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกิจกรรมก่อน
ดำเนนิโครงการ 

4.57 0.722 91.40 9 มากที่สุด 

3) ระยะเวลาการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม 4.59 0.71 91.80 9 มากที่สุด 
4) มีอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ทันสมัยในดำเนินงาน 4.57 0.739 91.40 9 มากที่สุด 

รวม 4.57 0.729 91.40 9 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการใหบ้ริการ 

1) มีช่องทางการให้บริการที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
สะดวก และรวดเร็ว 

4.58 0.680 91.60 9 มากที่สุด 

2) มีการกำหนดช่วงระยะเวลาในการให้บริการ               
ที่ชัดเจน 

4.59 0.625 91.80 9 มากที่สุด 

3) มีช่องทางการให้บริการผ่านสื่อออนไลน์อ่ืน ๆ  
เช่น เว็บไซต์ เฟชบุ๊ค แอพพลิเคชัน่ ฯลฯ 
เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบนั (Covid 19) 

4.54 0.766 90.80 9 มากที่สุด 

4) มีช่องทางสำหรับการเปิดรบัฟังข้อคิดเห็นจาก
ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่หลังการให้บริการ 

4.55 0.732 91.00 9 มากที่สุด 

รวม 4.57 0.701 91.40 9 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

  1) การให้บริการด้วยความสุภาพ  
     และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี

4.64 0.56 92.80 9 มากที่สุด 

  2) ความเต็มใจ ตั้งใจ ในการปฏิบัติงาน 4.63 0.591 92.60 9 มากที่สุด 
  3) ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นในการ

ปฏิบัตงิาน 
4.64 0.577 92.80 9 มากที่สุด 

  4) ความสามารถ และความชำนาญของเจา้หนา้ที ่ 
ในการปฏิบัตงิานในพืน้ที ่

4.63 0.597 92.60 9 มากที่สุด 

รวม 4.64 0.581 92.80 9 มากที่สุด 
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ) 
 

 
 

รายการประเมิน 
 

ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ คะแนน ความหมาย 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
1) สถานที่ตั ้งของจุดบริการมีความสะดวกในการ

เดินทางมารับบริการ สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
4.68 0.56 93.60 9 มากที่สุด 

2) มีปา้ยข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพนัธ์การบริการ 

4.52 0.742 90.40 9 มากที่สุด 

3) มีการจัดอาคารสถานที ่สภาพแวดล้อม เปน็
ระเบียบเรียบร้อย สะอาด สร้างความประทบัใจ
แก่ผู้มาใชบ้ริการ 

4.54 0.728 90.80 9 มากที่สุด 

4) การอำนวยความสะดวกสำหรับผู้มารบับริการ 
เช่น สถานที่จอดรถ สถานที่นั่ง  ห้องน้ำ และจุด
ประชาสัมพนัธ์เพื่อให้บริการข้อมลูข่าวสาร 

4.55 0.719 91.00 9 มากที่สุด 

รวม 4.57 0.687 91.40 9 มากที่สุด 
รวมทั้งหมด 4.59 0.675 91.80 9 มากที่สุด 
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2.2)  ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพของการบริการ ความคุ้มค่าของภารกิจ และ
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 

คะแนนความพึงพอใจของผู ้ร ับบริการต่อคุณภาพของการบริการ ความคุ ้มค่า                   
ของภารกิจ และผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ งานบริการดูแลรักษาภูมิทัศน์ พบว่า ผู้รับบริการโครงการดังกล่าว             
มีความพึงพอใจอยู่ในด้านคุณภาพของการบริการ (ค่าเฉลี่ย = 4.53) คิดเป็นร้อยละ 90.60 ซึ่งเท่ากับ 9 
คะแนน ด้านความคุ้มค่าของภารกิจ (ค่าเฉลี่ย= 4.60) คิดเป็นร้อยละ 92.00 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน และด้าน
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ (ค่าเฉลี่ย = 4.56) คิดเป็นร้อยละ 91.20 ซึ่งเทา่กับ 9 คะแนน (ตารางท่ี 4.7) 
 

ตาราง 4.7  ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพของการบริการ ความคุ้มค่าของภารกิจ และผลสัมฤทธิ์ 
               ของภารกิจงานบริการดูแลรักษาภูมิทัศน์ 
 

 
 

รายการประเมิน 
 

ระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ คะแนน ความหมาย 

คุณภาพของการบริการ 
   1) เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างทั่วถึง การบริการมี

คุณภาพ 
4.56 0.691 91.20 9 มากที่สุด 

 2)  ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างตรง
เป้าหมาย 

4.53 0.763 90.60 9 มากที่สุด 

 3) ดำเนินโครงการได้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 4.51 0.784 90.20 9 มากที่สุด 
รวม 4.53 0.746 90.60 9 มากที่สุด 

ความคุ้มค่าของภารกิจ 
 1) สถานทีส่ะอาด สวยงาม เปน็ระเบียบ 4.61 0.662 92.20 9 มากที่สุด 
 2) สถานที่มีความร่มรื่น ปลอดภยั 4.59 0.679 91.80 9 มากที่สุด 

รวม 4.60 0.671 92.00 9 มากที่สุด 
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 

 1) ภูมิทัศน์ของพื้นที่ในโครงการมีความสวยงามและ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

4.59 0.664 91.80 9 มากที่สุด 

2) มีการดูแลเอาใจใส่สถานที่และบริเวณโดยรอบอย่าง
สม่ำเสมอ 

4.54 0.724 90.80 9 มากที่สุด 

3) มีการจัดแต่งและดูแลสถานที่อย่างเหมาะสม และ
สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้ามาใช้บริการ 

4.56 0.672 91.20 9 มากที่สุด 

รวม 4.56 0.687 91.20 9 มากที่สุด 
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2.3) ภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
คะแนนความพึงพอใจภาพรวมของผู ้ร ับบริการงานบริการดูแลรักษาภูมิทัศน์

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.57) คิดเป็นร้อยละ 91.40 
ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน  (ตารางที่ 4.8) 
 

ตารางที่ 4.8 คะแนนของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานบริการดูแลรักษาภูมิทัศน์ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 ความพึงพอใจในภาพรวมของงานบริการดูแลรักษาภูมิทัศน์ 

 
 

 
รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ  
คะแนน 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ร้อยละ 

1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน) 
1.1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.57 0.729 91.40 9 
1.2 ด้านช่องทางการให้บริการ 4.57 0.701 91.40 9 
1.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.64 0.581 92.80 9 
1.4 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.57 0.687 91.40 9 

รวม 4.59 0.675 91.80 9 
2. คุณภาพของการบริการ 4.53 0.746 90.60 9 
3. ความคุ้มค่าของภารกิจ 4.60 0.671 92.00 9 
4. ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 4.56 0.687 91.20 9 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.57 0.695 91.40 9 

91.40

91.80

90.60

92.00

91.20
89.50
90.00
90.50
91.00
91.50
92.00
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด

1.ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

2. คุณภาพของการบริการ3. ความคุ้มค่าของภารกิจ

4.ความสัมฤทธิ์ของภารกิจ

ความพึงพอใจต่องานบริการดูแลรักษาภูมิทัศน์

ค่าลี่ย = 4.56

ค่าเฉลี่ย = 4.59

ค่าเฉลี่ย = 4.53

ค่าเฉลี่ย =4.60

ค่าเฉลี่ยรวม = 4.57



สำนักบรกิารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบรกิารต่องานบริการขององค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

    ห น้ า  4-15  

 

3)  ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการต่องานบริการดูแลรักษาภูมิทัศน์  
 -  บริเวณพื้นที่พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ อำเภอเชียงดาว จังหวัด

เชียงใหม่  
 (1) ความสว่างของไฟฟ้าสาธารณะยังไม่เพียงพอควรมีการสำรวจและดำเนินการติดตั้งเพ่ิม

บริเวณท่ีเป็นจุดทางเดินออกกำลังกาย 
 (2) ควรตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ในบริเวณพื้นที่พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานสุรณ์ 

อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะต้นกระถินณรงค์ 
 (3) ควรปลูกต้นกัลปพฤกษ์ให้เป็นแลนมาร์ค 
 (4) ควรเพิ่มเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งและจัดมุมออกกำลังกาย 
 (5) ควรจัดทำประวัติและความสำคัญของแต่ละสถานที่ ความรู้เกี่ยวกับวีรกรรมของสมเด็จ

พระนเรศวรฯ ในรูปของวิดิทัศน์ 
 (6) ควรปรับปรุงรางน้ำ ขอบสระน้ำให้มีความมั่นคง และปลอดภัย 

  (7) ควรสร้างอาคารบูชาดอกไม้ให้สง่างาม พร้อมห้องเก็บวัสดุสิ่งของ 
 
 -  บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
  (1) หน่วยงานที่รับผิดชอบควรพิจารณาเรื่องอัตราค่าบริการห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับหน่วยงานราชการในอัตราพิเศษ เนื่องจากบางครั้ง
งบประมาณท่ีตั้งไว้ไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงควรยืดหยุ่นเรื่องการปรับลดราคาค่าบริการได้ 
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4.3 การให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประเภทน้ำมันและ             
ก๊าซปิโตรเลียมสำหรับรถยนต์ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้บริการการให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีบำรุง                       
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประเภทน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมสำหรับรถยนต์ โดยคณะผู้ประเมิน                  
ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย สามารถแบ่งผลการประเมินออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

 

1)  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานการให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประเภทน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมสำหรับรถยนต์ จำนวน 276 คน ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จำนวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 71.38 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จำนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.94 รองลงมาคือ มีอายุระหว่าง 20-30 ปี จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 มีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จำนวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 76.81 รองลงมาคือ ระดับสูงอนุปริญญา/ปวส. จำนวน 33 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.96 ทั้งนี้สถานภาพของผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นพนักงานในสถานประกอบการ จำนวน 
196 คน คิดเป็นร้อยละ 71.01 รองลงมาคือ เป็นเจ้าของสถานประกอบการ จำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.99 ตามลำดับ 
 ผู ้ตอบแบบสอบถามได้ระบุช่องทางการใช้บริการชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วน            
จังหวัดเชียงใหม่ ประเภทน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมสำหรับรถยนต์ พบว่า ช่องทางใช้บริการโดยการยื่นชำระ
เงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ตออนไลน์ (TAX Online) มากที่สุด จำนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 56.88 
รองลงมาคือ ชำระผ่านยื่นชำระเงินด้วยการนำฝากเข้าบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน  
76 คน คิดเป็นร้อยละ 27.54 ตามลำดับ (ตารางท่ี 4.9) 
 

ตารางที่ 4.9 สถานภาพของผู้รับบริการต่อการให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดเชียงใหม่ประเภทน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมสำหรับรถยนต์ 

 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
  

ชาย 79 28.62 
หญิง 197 71.38 

รวม 276 100.00 
2. อายุ 
  
  
  

ต่ำกว่า 20 ป ี - - 
20-30 ปี 69 25.00 
31-40 ปี 113 40.94 
41-50 ปี 53 19.20 

3. ระดับการศึกษา 51-60 ปี 23 8.34 
มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 18 6.52 

รวม 276 100.00 
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ)  
 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 

 
  

ประถมศึกษา 15 5.44 
มัธยมศึกษาตอนต้น 6 2.17 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  10 3.62 
อนุปริญญา/ปวส. 33 11.96 
ปริญญาตร ี 212 76.81 
สูงกว่าปริญญาตร ี - - 

รวม 276 100.00 
4. สถานภาพตอบ
แบบสอบถาม  
  

เจ้าของสถานประกอบการ 80 28.99 

พนักงานในสถานประกอบการ 196 71.01 
รวม 276 100.00 

5. ช่องทางการใชบ้ริการ
ชำระค่าธรรมเนียมบำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(เลือกตอบได้ 
มากกว่า 1 ข้อ) 
 

ยื่นชำระด้วยตนเองที่กองคลัง ฝา่ยเร่งรัด
จัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่    

36 13.04 

ยื่นชำระด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์บริการ
ประชาชน (GCS) ชัน้ 2 ศูนย์การคา้
เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอรต์     

- - 

ยื่นชำระเงินดว้ยการนำฝากเข้าบญัชี 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

76 27.54 

ชำระผา่นระบบอินเตอร์เน็ตออนไลน์ 
(TAX Online) 

157 56.88 

ยื่นผา่น Line Official ของฝ่ายเร่งรัดและ
จัดเก็บรายได ้

- - 

ยื่นผ่าน Mobile Application (ผ่าน 
Play store สำหรับระบบปฏบิตัิการ 
Android) ชื่อแอพพลิเคชั่น 
incometax (อบจ.เชียงใหม่) 

8 2.90 
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2)  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2.1) ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการ

ให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวก 
  ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประเภทน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมสำหรับรถยนต์ มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู ่ใน
ระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.74) คิดเป็นร้อยละ 94.80 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน  

เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า ผู้รับบริการงานบริการดังกล่าวมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุดทั้ง 4 ด้าน โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี้ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
(ค่าเฉลี่ย = 4.72) คิดเป็นร้อยละ 94.40 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน ด้านช่องทางการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย = 4.72) 
คิดเป็นร้อยละ 94.40 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย = 4.78) คิดเป็นร้อยละ 
95.60 ซึ่งเท่ากับ 10 คะแนน และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย = 4.73) คิดเป็นร้อยละ 94.60               
ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน (ตารางท่ี 4.10) 

 

ตารางที่ 4.10 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ 
 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีบำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประเภทน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมสำหรับรถยนต์            

 

 
 

รายการประเมิน 
 

ระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ คะแนน ความหมาย 

ด้านขั้นตอนการให้บริการในสว่นที่ผ่านระบบ 
1) มีแผนผังขัน้ตอนการบริการที่ชัดเจน  4.71 0.557 94.20 9 มากที่สุด 
2) มีขัน้ตอนการให้บริการสะดวก และรวดเร็ว  4.74 0.537 94.80 9 มากที่สุด 
3) มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องอย่าง

ต่อเนื่อง ทั่วถึง 
4.72 0.536 94.40 9 มากที่สุด 

4) มีความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
ให้บริการ 

4.70 0.558 94.00 9 มากที่สุด 

รวม 4.72 0.547 94.40 9 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการใหบ้ริการ 

1) มีช่องทางการให้บริการที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
สะดวก และรวดเร็ว 

4.72 0.551 94.40 9 มากที่สุด 

     2) มีการกำหนดช่วงระยะเวลาในการให้บริการที่
ชัดเจน 

4.69 0.563 93.80 9 มากที่สุด 

3) มีช่องทางการให้บริการผ่านสือ่ออนไลน์อ่ืน ๆ เชน่ 
เว็บไซต์ เฟชบุ๊ค แอพพลิเคชั่น ฯลฯ เหมาะสม
กับสถานการณ์ในปัจจบุัน (Covid 19) 

4.75 0.502 95.00 9 มากที่สุด 
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 ตารางที่ 4.10 (ต่อ) 
 

 
 

รายการประเมิน 
 

ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ คะแนน ความหมาย 

4) มีระบบตอบกลบั และช่องทางสำหรับการเปิดรบั
ฟังข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่หลงัการ
ให้บริการ 

4.72 0.532 94.40 9 มากที่สุด 

รวม 4.72 0.537 94.40 9 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

1) มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น 
ตอบข้อคำถาม ให้คำแนะนำ สามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

4.81 0.460 96.20 10 มากที่สุด 

2) มีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าที่ได้เปน็
อย่างดี ตรงต่อเวลา บริการรวดเร็ว และถูกต้อง 

4.78 0.501 95.60 10 มากที่สุด 

3)  มีจิตบริการ มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน และ
มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ด ี

4.78 0.505 95.60 10 มากที่สุด 

4)  มีความเสมอภาคในการให้บริการโดยไม่เลือก
ปฏิบัต ิ

4.76 0.525 95.20 10 มากที่สุด 

รวม 4.78 0.498 95.60 10 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

1)  การจัดสถานที่/รูปแบบการให้บริการมีความ
เหมาะสม และสะดวกต่อ ประชาชน 

4.76 0.514 95.20 10 มากที่สุด 

     2) คุณภาพและความทันสมยัของอุปกรณ์/
ระบบที่ให้บริการ 

4.74 0.528 94.80 9 มากที่สุด 

3) ความชัดเจนของปา้ยแสดงการบริการ/ระบบ
การให้บริการ 

4.71 0.555 94.20 9 มากที่สุด 

4) การอำนวยความสะดวก และให้ความเข้าใจ
ในเร่ืองที่ขอรับบริการ 

4.71 0.554 94.20 9 มากที่สุด 

รวม 4.73 0.538 94.60 9 มากที่สุด 
รวมคะแนน 4.74 0.530 94.80 9 มากที่สุด 
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 2.2)    ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพของการบริการ ความคุ้มค่าของภารกิจ 
และผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 

คะแนนความพึงพอใจของผู ้ร ับบริการต่อคุณภาพของการบริการ ความคุ ้มค่า                      
ของภารกิจ และผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ การให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ประเภทน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมสำหรับรถยนต์  พบว่า ผู ้ร ับบริการงานบริการดังกล่าว                       
มีความพึงพอใจอยู่ในด้านคุณภาพของการบริการ (ค่าเฉลี่ย = 4.74) คิดเป็นร้อยละ 94.80 ซึ่งเท่ากับ                 
9 คะแนน ด้านความคุ้มค่าของภารกิจ (ค่าเฉลี่ย = 4.75) คิดเป็นร้อยละ 95.00 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน และ
ด้านผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ (ค่าเฉลี่ย = 4.74) คิดเป็นร้อยละ 94.80 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน (ตารางท่ี 4.11) 
 

ตารางที่ 4.11  ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพของการบริการ ความคุ้มค่าของภารกิจ และ 
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจของการให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วน  
จังหวัดเชียงใหม่ประเภทน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมสำหรับรถยนต์ 

 

 
 

รายการประเมิน 
 

ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ คะแนน ความหมาย 

คุณภาพของการบริการ 
1) ได้รับบริการทีส่ะดวกขึ้นและตรงตามความ

ต้องการ 
4.71 0.557 94.20 9 มากที่สุด 

     2) มีมาตรฐาน และมปีระสทิธิภาพในการให้บริการ 4.76 0.511 95.20 10 มากที่สุด 
รวม 4.74 0.534 94.80 9 มากที่สุด 

ความคุ้มค่าของภารกิจ 
     1) ลดขั้นตอนการให้บริการ ทำให้ประหยัดเวลาใน

การใช้บริการ 
4.73 0.540 94.60 9 มากที่สุด 

     2) ผู้ใช้บริการประหยัดคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง
เนื่องจากมีช่องทางการชำระหลากหลายช่องทาง
ให้เลือกรับบริการ 

4.76 0.518 95.20 10 มากที่สุด 

รวม 4.75 0.529 95.00 9 มากที่สุด 
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 

1) เกิดนวตักรรมการบริการอยา่งต่อเนื่อง และยัง่ยนื 4.72 0.544 94.40 9 มากที่สุด 
2) รปูแบบการชำระภาษทีำให้เกิดความสะดวกสบาย

แก่ประชาชนและจัดเกบ็ภาษไีด้ตามเป้าหมาย 
4.75 0.518 95.00 9 มากที่สุด 

รวม 4.74 0.531 94.80 9 มากที่สุด 
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2.3) ภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
คะแนนความพึงพอใจภาพรวมของผู้รับบริการต่อการให้บริการด้านการจัดเก็บภาษี

บำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประเภทน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมสำหรับรถยนต์  ผู้รับบริการ                 
มีความพึงพอใจค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.74) คิดเป็นร้อยละ 94.80 ซึ่งเท่ากับ 
9 คะแนน  (ตารางที่ 4.12) 
 

ตารางที่ 4.12 คะแนนของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีบำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประเภทน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมสำหรับรถยนต์             

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ความพึงพอใจในภาพรวมของการให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีบำรุง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประเภทน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมสำหรับรถยนต์ 

 

 
รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ  
คะแนน 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ร้อยละ 

1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน) 
1.1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.72 0.547 94.40 9 
1.2 ด้านช่องทางการให้บริการ 4.72 0.537 94.40 9 
1.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.78 0.498 95.60 10 
1.4 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.73 0.538 94.60 9 

รวม 4.74 0.530 94.80 9 
2. คุณภาพของการบริการ 4.74 0.534 94.80 9 
3. ความคุ้มค่าของภารกิจ 4.75 0.529 95.00 9 
4. ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 4.74 0.531 94.80 9 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.74 0.531 94.80 9 

94.80

94.80

94.80

95.00

94.8094.70

94.80

94.90

95.00
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด

1.ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

2. คุณภาพของการบริการ3. ความคุ้มค่าของภารกิจ

4.ความสัมฤทธิ์ของภารกิจ

ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีบ้ารุงองค์การบริการส่วน 
จังหวัดเชียงใหม่ประเภทน้้ามันและก๊าซปิโตรเลียมส้าหรับรถยนต์

ค่าเฉลี่ย = 4.74 ค่าเฉลี่ย = 4.74

ค่าเฉลี่ย = 4.74

ค่าเฉลี่ย = 4.75

ค่าเฉลี่ยรวม = 4.74
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3)  ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการต่องานบริการ 
 (1) เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ สามารถตอบข้อคำถาม ให้คำแนะนำ 

สามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง มีอัธยาศัย มีจิตบริการเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ 
  (2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ควรพัฒนาระบบให้สามารถเข้าไปแก้ไขได้ ใน                

กรณีท่ีกรอกข้อมูลในระบบผิดพลาด  
(3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ควรพัฒนาระบบการยื่นแบบออนไลน์ผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ตให้มีความเสถียรมากขึ้น บางครั้งไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้  
  (4) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ควรพิจารณาระบบการชำระค่าธรรมเนียมให้เป็น
รายปี เพ่ือสะดวกและไม่เสียเวลาในการชำระทุกเดือน 
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4.4 การให้บริการของโรงเรียนบ้านศาลา สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหาร                  
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

องค์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดเช ียงใหม่ ได ้ให ้บร ิการงานบริการของโรงเร ียน บ้านศาลา                 
สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ใน 3 กิจกรรม คือ                
1) งานบริการด้านแหล่งเรียนรู้  2) งานบริการด้านอาคารสถานที่  3) งานบริการด้านศิลปวัฒนธรรม                  
ผลการประเมินกิจกรรมดังกล่าว สามารถแบ่งผลการประเมิน ออกเป็น 3 ส่วน สรุปได้ดังนี้ 
 

 1) สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพของผู้รับบริการของโรงเรียนบ้านศาลา สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจ ังหวัดเช ียงใหม่ จำนวน 618 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 432 คน                                
คิดเป็นร้อยละ 69.90 มีอายุ 31-40 ปี จำนวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 36.41 รองลงมาคือ อายุ 41-50 ปี 
จำนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 20.23 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 185 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.94 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 22.33 มีอาชีพ
รับจ้างทั่วไป จำนวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 33.17 รองลงมาคือ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 104 คน  
คิดเป็นร้อยละ 16.83 ทั้งนี้ สถานภาพในการตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ เป็นผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน             
บ้านศาลา จำนวน 460 คน คิดเป็นร้อยละ 74.43 รองลงมาคือ นักเรียนโรงเรียนบ้านศาลา จำนวน 86 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.92 ส่วนใหญ่ลักษณะงานที่มารับบริการของโรงเรียนบ้านศาลา คือ ด้านแหล่งเรียนรู้            
มากที่สุด จำนวน 573 คน คิดเป็นร้อยละ 92.72 รองลงมาคือ ด้านอาคารสถานที่ จำนวน 546 คน                  
คิดเป็นร้อยละ 88.35 ตามลำดับ (ตารางท่ี 4.13) 

 

ตารางที่ 4.13 สถานภาพของผู้รับบริการต่อการให้บริการของโรงเรียนบ้านศาลาสังกัดสำนักการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
  

ชาย 186 30.10 
หญิง 432 69.90 

รวม 618 100.00 
2. อายุ 
  
  
  
  

   
ต่ำกว่า 20 ป ี 86 13.92 
20 - 30 ปี 83 13.43 
31 - 40 ปี 225 36.41 
41 - 50 ปี 125 20.23 
51 -60 ปี    63 10.19 
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 36 5.82 

รวม 618 100.00 
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ตารางที ่4.13 (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
3. ระดับการศึกษา    

ประถมศึกษา 185 29.94 
มัธยมศึกษาตอนต้น 138 22.33 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 94 15.21 
อนุปริญญา/ปวส. 52 8.42 
ปริญญาตร ี 127 20.55 
สูงกว่าปริญญาตร ี  22 3.56 

รวม 618 100.00 
4. อาชีพ นักเรียน 86 13.92 

ข้าราชการ/รัฐวสิาหกิจ 78 12.62 
พนักงานบริษัทเอกชน 54 8.74 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 104 16.83 
เกษตรกร  80 12.94 
รับจ้างทั่วไป 205 33.17 
อ่ืน ๆ ได้แก่ แม่บ้าน และว่างงาน 11 1.78 

รวม 618 100.00 
5. สถานภาพในการตอบ
แบบสอบถาม 

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบา้นศาลา  25 4.05 
นักเรียนโรงเรียนบา้นศาลา 86 13.92 
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบา้นศาลา 460 74.43 
หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ 18 2.91 
สถาบนัทางศาสนา และวฒันธรรม 2 0.32 
ประชาชนทั่วไป 23 3.72 
อ่ืน ๆ ได้แก่ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

4 0.65 

รวม 618 100.00 
6. ลักษณะงานที่มารบั
บริการของโรงเรียน 
บ้านศาลา  
(เลือกตอบได้มากกว่า 
 1 ข้อ) 

งานบริการด้านแหล่งเรียนรู้ 573 92.72 
งานบริการด้านอาคารสถานที่ 546 88.35 
งานบริการด้านศิลปวฒันธรรม 501 81.07 
อ่ืน ๆ ได้แก่ มารับนมโรงเรียน ชุดนักเรียน 
และค่าอาหารกลางวัน 

54 8.74 
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 2)  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
    2.1) ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการ

ให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวก 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการของการให้บริการของโรงเรียนบ้านศาลา สังกัดสำนัก

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีความพึงพอใจในภาพรวม                 
อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.78) คิดเป็นร้อยละ 95.60 ซึ่งเท่ากับ 10 คะแนน  

เมื ่อพิจารณารายละเอียด พบว่า ผู ้ร ับบริการงานบริการดังกล่าวมีความพึงพอใจ              
อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้ง 4 ด้าน โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี้ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
(ค่าเฉลี่ย = 4.75) คิดเป็นร้อยละ 95.00 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน ด้านช่องทางการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย = 4.75) 
คิดเป็นร้อยละ 95.00 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ค่าเฉลี่ ย = 4.81) คิดเป็นร้อยละ 
96.20 ซึ่งเท่ากับ 10 คะแนน และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย = 4.79) คิดเป็นร้อยละ 95.80       
ซึ่งเท่ากับ 10 คะแนน (ตารางที่ 4.14) 

 
ตารางที ่ 4.14  ความพึงพอใจของผู ้รับบริการต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ              

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนบ้านศาลา สังกัดสำนักการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

  
 
 

รายการประเมิน 
 

ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ คะแนน ความหมาย 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
1) การให้บริการมีความรวดเร็ว 4.73 0.481 94.60 9 มากที่สุด 
2) ความสะดวกทีไ่ด้รับจากการใช้บริการ 4.77 0.457 95.40 10 มากที่สุด 
 3) การให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง 4.76 0.458 95.20 10 มากที่สุด 
4) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการให้บริการ 4.73 0.526 94.60 9 มากที่สุด 

รวม 4.75 0.480 95.00 9 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการใหบ้ริการ 

1) มีช่องทางการขอใช้บริการที่หลากหลาย 4.74 0.479 94.80 9 มากที่สุด 
   2) มีการกำหนดช่วงระยะเวลาในการให้บริการที่ชัดเจน 4.73 0.477 94.60 9 มากที่สุด 

3) มีช่องทางการให้บริการผ่านสื่อออนไลน์อ่ืน ๆ เชน่ 
เว็บไซต์ เฟชบุ๊ค แอพพลิเคชั่น ฯลฯ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจบุัน (Covid 19) 

4.75 0.464 95.00 9 มากที่สุด 

4) มีช่องทางสำหรับการเปิดรบัฟังข้อคิดเห็นจาก
ผู้ใช้บริการ 

4.78 0.463 95.60 10 มากที่สุด 

รวม 4.75 0.471 95.00 9 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) 

1) การให้บริการด้วยความสุภาพ และมีมนุษยสัมพนัธ์ที่ด ี 4.82 0.415 96.40 10 มากที่สุด 
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  ตารางที่ 4.14  (ต่อ) 
  

 
 

รายการประเมิน 
 

ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ คะแนน ความหมาย 

2) ความเหมาะสมในการแต่งกายและบุคลิกทา่ทาง              
ของผู้ให้บริการ 

4.79 0.437 95.80 10 มากที่สุด 

3) ความเอาใจใส่กระตือรือร้นในการให้บริการ 4.82 0.409 96.40 10 มากที่สุด 
4) ความพร้อม และความตรงต่อเวลาในการปฏิบัตงิาน 4.80 0.433 96.00 10 มากที่สุด 

รวม 4.81 0.424 96.20 10 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
1) ความพร้อมของสถานที่/สื่ออุปกรณ์ที่ให้บริการ 4.79 0.455 95.80 10 มากที่สุด 
2) โรงเรยีนมปีา้ยบอกสถานที่ติดต่อที่ชัดเจนแก่ผู้ขอใชบ้ริการ 4.79 0.454 95.80 10 มากที่สุด 
3) ความสะอาด/ความปลอดภัยของสถานทีโ่รงเรียนโดยรวม 4.81 0.431 96.20 10 มากที่สุด 
4) การอำนวยความสะดวก ให้ความเข้าใจ และแนะนำในเรื่อง
ที่ขอรับบริการ 

4.79 0.452 95.80 10 มากที่สุด 

รวม 4.79 0.448 95.80 10 มากที่สุด 
รวมทั้งหมด 4.78 0.456 95.60 10 มากที่สุด 

 
2.2)  ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพของการบริการ ความคุ้มค่าของภารกิจ และ

ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
 คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพของการบริการ ความคุ้มค่าของ

ภารกิจ และผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ การให้บริการของโรงเรียนบ้านศาลา สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผ ู ้ร ับบริการงานบริการดังกล่าวมีความพึงพอใจ                  
ในด้านคุณภาพของการบริการ (ค่าเฉลี่ย = 4.80) คิดเป็นร้อยละ 96.00 ซึ่งเท่ากับ 10 คะแนน ด้านความ
คุ้มค่าของภารกิจ (ค่าเฉลี่ย = 4.77) คิดเป็นร้อยละ 95.40 ซึ่งเท่ากับ 10 คะแนน และด้านผลสัมฤทธิ์                
ของภารกิจ (ค่าเฉลี่ย = 4.78) คิดเป็นร้อยละ 95.60 ซึ่งเท่ากับ 10 คะแนน (ตารางท่ี 4.15) 
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ตารางที่ 4.15 ความพึงพอใจต่อคุณภาพของการบริการ ความคุ้มค่าของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจของผู้รับบริการ
โรงเรียนบ้านศาลา สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 
 

รายการประเมิน 
 

ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ คะแนน ความหมาย 

คุณภาพของการบริการ 
1) ได้รับบริการตรงตามความตอ้งการ 4.82 0.419 96.40 10 มากที่สุด 

     2) มีมาตรฐาน และมปีระสทิธิภาพในการให้บริการ 4.78 0.445 95.60 10 มากที่สุด 
รวม 4.80 0.432 96.00 10 มากที่สุด 

ความคุ้มค่าของภารกิจ 
     1) การใช้บริการจากโรงเรียนบ้านศาลาทำให้โครงการ/

กิจกรรมของท่านบรรลุผลสำเร็จได้ง่ายขึ้น 
4.77 0.463 95.40 10 มากที่สุด 

     2) การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายในเวลาที่กำหนด 4.77 0.462 95.40 10 มากที่สุด 
รวม 4.77 0.463 95.40 10 มากที่สุด 

ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
 1) การให้บริการของโรงเรียนมีส่วนชว่ยในการ

ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
4.79 0.432 95.80 10 มากที่สุด 

2) ผู้ใช้บริการได้ใช้ทรัพยากรหรือสถานที่ของโรงเรียน    
         อย่างทั่วถึงและเป็นประโยชน์ตามที่ต้องการ 

4.77 0.456 95.40 10 มากที่สุด 

รวม 4.78 0.444 95.60 10 มากที่สุด 
 
2.3) ภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

คะแนนความพึงพอใจภาพรวมของผู้รับบริการการให้บริการของโรงเรียนบ้านศาลา 
ส ังก ัดสำนักการศึกษา ศาสนาและว ัฒนธรรมองค์การบริหารส ่วนจ ังหวัดเช ียงใหม่ ผ ู ้ร ับบริการ                           
มีความพึงพอใจค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.78) คิดเป็นร้อยละ 95.60 ซึ่งเท่ากับ 
10 คะแนน  (ตารางที่ 4.16) 

 

ตารางที่ 4.16 คะแนนของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการโรงเรียนบ้านศาลา สังกัดสำนักการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 
รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ  
คะแนน 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ร้อยละ 

1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน) 
1.1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.75 0.480 95.00 9 
1.2 ด้านช่องทางการให้บริการ 4.75 0.471 95.00 9 
1.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.81 0.424 96.20 10 
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ตารางที่ 4.16 (ต่อ) 
 

 

 
 

ภาพที่ 4 ความพึงพอใจในภาพรวมของการให้บริการโรงเรียนบ้านศาลา สังกัดสำนักการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 
  

3) ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพื่อการพัฒนาการให้บริการของโรงเรียนบ้านศาลา สังกัดสำนักการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

 (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ควรเพิ่มงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนากิจกรรม
ด้านกีฬา เช่น การจัดทำลู่วิ่งมาตรฐาน และสระว่ายน้ำ 

 (2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ควรขยายการศึกษาให้ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพ่ือสะดวกต่อการเดินทาง และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองด้วย                       

95.60

95.60

96.00

95.40

ค่าเฉลี่ย =95.60 95.00

95.20

95.40

95.60

95.80

96.00
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด

1.ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

2.คุณภาพของการบริการ3. ความคุ้มค่าของภารกิจ

4.ความสัมฤทธิ์ของภารกิจ

ความพึงพอใจต่องานบริการของโรงเรียนบ้านศาลา สังกัดส้านักการศึกษา                  
ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ค่าเฉลี่ย = 4.78

4.78

ค่าเฉลี่ย =4.80

ค่าเฉลี่ย = 4.77

ค่าเฉลี่ยรวม =4.78

 
รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ  
คะแนน 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ร้อยละ 

1.4 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.79 0.448 95.80 10 
รวม 4.78 0.456 95.60 10 

2. คุณภาพของการบริการ 4.80 0.432 96.00 10 
3. ความคุ้มค่าของภารกิจ 4.77 0.463 95.40 10 
4. ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 4.78 0.444 95.60 10 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.78 0.449 95.60 10 
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บทที่ 5 
สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธผิล 

การให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 
5.1 สรุปผล 

คณะผู้ประเมินได้สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการประชาชนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยในด้านประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ได้ศึกษาระดับความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการในด้าน 1) ความพึงพอใจต่อกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ  2) ความพึงพอใจ
ต่อช่องทางการให้บริการ 3) ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ 4) ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวย
ความสะดวก และในด้านประสิทธิผลในการให้บริการประชาชน ได้ศึกษาถึง 1) คุณภาพของงานบริการ               
2) ความคุ้มค่าของภารกิจ และ 4) ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ ตลอดจนปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริการ
ประชาชนต่อโครงการ/งานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที ่ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 4 โครงการ/งานบริการ คือ 

 

1) โครงการปลูกต้นไม้เพื่อถิ่น รักษ์ป่ารักษ์น้ำ เพื่อแผ่นดิน 
2) งานบริการดูแลรักษาภูมิทัศน์ จำนวน 4 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้แก่ 
    2.1) บริเวณพื้นที่พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ อำเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม่ 
 2.2) บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

2.3) บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนแยก (โซนใต้) อำเภอฮอด 
จังหวัดเชียงใหม่ 

2.4) บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (เขตเหนือ) อำเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

3) การให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประเภท
น้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมสำหรับรถยนต์ 

4) การให้บริการของโรงเรียนบ้านศาลา สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 

4.1) งานบริการด้านแหล่งเรียนรู้ 
4.2) งานบริการด้านอาคารสถานท่ี 
4.3) งานบริการด้านศิลปวัฒนธรรม 
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5.1.1 โครงการปลูกต้นไม้เพื่อถ่ิน รักษ์ป่ารักษ์น้ำ เพื่อแผ่นดิน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินโครงการปลูกต้นไม้เพื ่อถิ ่น รักษ์ป่ารักษ์น้ำ                

เพื่อแผ่นดิน ณ พื้นท่ีบ้านป่าเลา - ภูดิน - แม่หอพระ - สันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่                         
ผลการประเมินโครงการดังกล่าว  พบว่า ในด้านประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ผู้รับบริการมี

ความพึงพอใจค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.62) คิดเป็นร้อยละ 92.40 ซึ่งเท่ากับ 9 
คะแนน โดยมีคะแนนความพึงพอใจรายดัชนี ดังนี้  

ด้านประสิทธ ิผลในการให้บริการประชาชน  คะแนนความพึงพอใจของผู ้ร ับบริการต่อ 
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ และส่ิงอำนวยความสะดวก
ในภาพรวม (ค่าเฉล่ีย = 4.63) คิดเป็นร้อยละ 92.60 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน 

คะแนนด้านคุณภาพของการบริการ (ค่าเฉล่ีย = 4.69) คิดเป็นร้อยละ 93.80 ซึ่งเท่ากับ  9 คะแนน  
คะแนนด้านความคุ้มค่าของภารกิจ (ค่าเฉล่ีย= 4.54) คิดเป็นร้อยละ 90.80 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน  
คะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ (ค่าเฉล่ีย = 4.61) คิดเป็นร้อยละ 92.20 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน 
 

5.1.2 งานบริการดูแลรักษาภูมิทัศน์  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินงานบริการดูแลรักษาภูมิทัศน์ จำนวน 4 แห่ง                 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ได้แก่ 1) บริเวณพื้นที่พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ อำเภอ 
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2) บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่                                        
3) บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนแยก (โซนใต้) อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่                    
และ4) บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (เขตเหนือ) อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  

ผลการประเมินโครงการดังกล่าว  พบว่า  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจค่าเฉล่ียรวมทุกด้านอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.57) คิดเป็นร้อยละ 91.40 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน โดยมีคะแนนความพึงพอใจรายดัชนี ดังนี้                                     

คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการขั ้นตอนการให้บริการ ช่องทางการ
ให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวก ในภาพรวม (ค่าเฉลี่ย = 4.59) คิดเป็นร้อยละ 
91.80 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน 

คะแนนด้านคุณภาพของการบริการ (ค่าเฉล่ีย = 4.53) คิดเป็นร้อยละ 90.60 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน  
คะแนนด้านความคุ้มค่าของภารกิจ (ค่าเฉล่ีย= 4.60) คิดเป็นร้อยละ 92.00 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน  
คะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ (ค่าเฉล่ีย = 4.56) คิดเป็นร้อยละ 91.20 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน 

 
 

5.1.3 การให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประเภทน้ำมัน
และก๊าซปิโตรเลียมสำหรับรถยนต์ 
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้บริการการให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีบำรุง                       
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประเภทน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมสำหรับรถยนต์  

  ผลการประเมินโครงการดังกล่าว พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.74) คิดเป็นร้อยละ 94.80 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน โดยมีคะแนนความพึงพอใจ
รายดัชนี ดังนี้       
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  คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการขั ้นตอนการให้บริการ ช่องทางการ
ให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวก มีความพึงพอใจในภาพรวม (ค่าเฉลี่ย = 4.74) 
คิดเป็นร้อยละ 94.80 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน 
         คะแนนคุณภาพของการบริการ (ค่าเฉล่ีย = 4.74) คิดเป็นร้อยละ 94.80 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน  

คะแนนด้านความคุ้มค่าของภารกิจ (ค่าเฉล่ีย = 4.75) คิดเป็นร้อยละ 95.00 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน 
คะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ (ค่าเฉล่ีย = 4.74) คิดเป็นร้อยละ 94.80 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน 

 
5.1.4 การให้บริการของโรงเรียนบ้านศาลา สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหาร                  

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้บริการงานบริการของโรงเรียนบ้านศาลา                 

สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ใน 3 กิจกรรม คือ                
1) งานบริการด้านแหล่งเรียนรู้ 2) งานบริการด้านอาคารสถานท่ี 3) งานบริการด้านศิลปวัฒนธรรม                   

ผลการประเมินโครงการดังกล่าว พบว่า มีความพึงพอใจค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.78) คิดเป็นร้อยละ 95.60 ซึ่งเท่ากับ 10 คะแนน โดยมีคะแนนความพึงพอใจ                
รายดัชนี ดังนี้       
  คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการ
ให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวก มีความพึงพอใจในภาพรวม (ค่าเฉลี่ย = 4.78) 
คิดเป็นร้อยละ 95.60 ซึ่งเท่ากับ 10 คะแนน 

คะแนนด้านคุณภาพของการบริการ (ค่าเฉล่ีย = 4.80) คิดเป็นร้อยละ 96.00 ซึ่งเท่ากับ 10 คะแนน  
คะแนนด้านความคุ้มค่าของภารกิจ (ค่าเฉล่ีย = 4.77) คิดเป็นร้อยละ 95.40 ซึ่งเท่ากับ 10 คะแนน  
คะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ (ค่าเฉล่ีย = 4.78) คิดเป็นร้อยละ 95.60 ซึ่งเท่ากับ 10 คะแนน 
 

5.2 ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 ประสิทธิภาพการให้บริการทั้ง 4 โครงการ/งานบริการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งวัด

ประสิทธิภาพของการบริการจากผลการประเมินโดยภาพรวมของงานบริการทั้ง 4 โครงการ/งานบริการ พบว่า
ประชาชนผู้รับบริการ มีความพึงพอใจโดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.68) คิดเป็นร้อยละ 
93.60 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า  

ความพึงพอใจทั้ง 4 โครงการ/งานบริการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ของผู้รับบริการต่อ
การให้บริการต่อกระบวนการขั ้นตอนการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ เจ้าหน้าที ่ผู ้ให้บร ิการ                  
และสิ ่งอำนวยความสะดวก ผู ้ร ับบริการงานบริการมีความพึงพอใจในภาพรวม (ค่าเฉลี ่ย = 4.69)                       
คิดเป็นร้อยละ 93.80 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน โดยสามารถเรียงลำดับค่าเฉล่ียความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย               
ดังน ี ้  (1) ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที ่ผ ู ้ ให้บริการ  (ค่าเฉลี ่ย = 4.70) (2) สิ ่งอำนวยความสะดวก                     
(ค่าเฉลี่ย = 4.70) (3) ช่องทางการให้บริการ(ค่าเฉลี่ย = 4.60) และ (4) กระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ 
(ค่าเฉล่ีย = 4.65)     
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ประสิทธิผลการให้บริการทั้ง 4 โครงการ/งานบริการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่            
ซึ่งวัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/งานบริการของผู้รับบริการต่อ 

- คุณภาพของการบริการ มีความพึงพอใจภาพรวมอยู ่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี ่ย = 4.69)                
คิดเป็นร้อยละ 93.80 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน 

- ความคุ้มค่าของภารกิจ มีความพึงพอใจภาพรวมอยู ่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี ่ย = 4.67)                  
คิดเป็นร้อยละ 93.40 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน 

- ผลสัมฤทธิ ์ของภารกิจ มีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมากที ่สุด (ค่าเฉลี ่ย = 4.67)              
คิดเป็นร้อยละ 93.40 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน 

 

เม ื ่อพ ิจารณาเปร ียบเทียบแต่ละโครงการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจภาพรวมในทุกด้าน                      
ท้ังกระบวนการขั้นตอน ช่องทางการให้บริการ เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ และส่ิงอำนวยความสะดวกผู้รับบริการ
งานบริการ และคุณภาพการให้บริการ ความคุ้มค่าของภารกิจ และผลสัมฤทธิ์ โดยสามารถเรียงลำดับค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

ลำดับที่ 1 : การให้บริการของโรงเรียนบ้านศาลา สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ค่าเฉล่ีย = 4.78)  คิดเป็นร้อยละ 95.60 ซึ่งเท่ากับ 10 คะแนน                     

ลำดับที่ 2 : การให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประเภท
น้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมสำหรับรถยนต์ (ค่าเฉล่ีย =4.74)  คิดเป็นร้อยละ 94.80 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน                     

ลำดับที่ 3 : โครงการปลูกต้นไม้เพื่อถิ่น รักษ์ป่ารักษ์น้ำ เพื่อแผ่นดิน (ค่าเฉลี่ย = 4.62) คิดเป็นร้อยละ 
92.40 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน  และ 

ลำดับที่ 4 : งานบริการดูแลรักษาภูมิทัศน์ (ค่าเฉลี่ย =4.57) คิดเป็นร้อยละ 91.40 ซึ ่งเท่ากับ                  
9 คะแนน  

หากพิจารณาเฉพาะความพึงพอใจของผู ้ร ับบริการต่อการให้บริการต่อกระบวนการขั ้นตอน               
การให้บริการ ช่องทางการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวก สามารถเรียงลำดับ
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

ลำดับที่ 1 : การให้บริการของโรงเรียนบ้านศาลา สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ค่าเฉล่ีย = 4.78) คิดเป็นร้อยละ 95.60 ซึ่งเท่ากับ 10 คะแนน                     

ลำดับที่ 2 : การให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประเภท
น้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมสำหรับรถยนต์ (ค่าเฉล่ีย =4.74)  คิดเป็นร้อยละ 94.80 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน                     

ลำดับท่ี 3 : โครงการปลูกต้นไม้เพื ่อถ ิ ่น ร ักษ์ป ่าร ักษ์น ้ำ  เพ ื ่อแผ่นดิน (ค่าเฉลี ่ย = 4.63)                 
คิดเป็นร้อยละ 92.60 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน  และ 

ลำดับที่ 4 : งานบริการดูแลรักษาภูมิทัศน์ (ค่าเฉลี่ย =4.59) คิดเป็นร้อยละ 91.80 ซึ่งเท่ากับ                  
9 คะแนน 
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ตารางท่ี 5.1  ภาพรวมของคะแนนความพึงพอใจ (ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการประชาชน) 4 โครงการ/งานบริการ  
 

 
การให้บริการ 

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อถ่ิน  
รักษ์ป่ารักษ์น้ำ เพื่อแผ่นดิน 

งานบริการดูแลรักษาภูมิทัศน์ การให้บริการด้านการจัดเก็บภาษี 
บำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ประเภทน้ำมันและ 
ก๊าซปิโตรเลียมสำหรับรถยนต์ 

โรงเรียนบ้านศาลา สังกัดสำนักการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
รวม 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ คะแนน ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ คะแนน ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ คะแนน ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ คะแนน ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ คะแนน 

ความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ 
-กระบวนการ
ขั้นตอนการ
ให้บริการ 

4.56 0.686 91.20 9 4.57 0.729 91.40 9 4.72 0.547 94.40 9 4.75 0.480 95.00 9 4.65 0.611 93.00 9 

- ช่องทางการ
ให้บริการ 

4.59 0.676 91.80 9 4.57 0.701 91.40 9 4.72 0.537 94.40 9 4.75 0.471 95.00 9 4.66 0.596 93.20 9 

- เจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการ 

4.69 0.537 93.80 9 4.64 0.581 92.80 9 4.78 0.498 95.60 10 4.81 0.424 96.20 10 4.73 0.510 94.60 9 

- สิ่งอำนวยความ
สะดวก 

4.69 0.569 93.80 9 4.57 0.687 91.40 9 4.73 0.538 94.60 9 4.79 0.448 95.80 10 4.70 0.561 94.00 9 

รวม 4.63 0.617 92.60 9 4.59 0.675 91.80 9 4.74 0.530 94.80 9 4.78 0.456 95.60 10 4.69 0.570 93.80 9 

คุณภาพของการ
ให้บริการ 

4.69 0.559 93.80 9 4.53 0.746 90.60 9 4.74 0.534 94.80 9 4.80 0.432 96.00 10 4.69 0.568 93.80 9 

ความคุ้มค่าของ
ภารกิจ 

4.54 0.607 90.80 9 4.60 0.671 92.00 9 4.75 0.529 95.00 9 4.77 0.463 95.40 10 4.67 0.568 93.40 9 

ผลสัมฤทธ์ิของ
ภารกิจ 

4.61 0.573 92.20 9 4.56 0.687 91.20 9 4.74 0.531 94.80 9 4.78 0.444 95.60 10 4.67 0.559 93.40 9 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.62 0.589 92.40 9 4.57 0.695 91.40 9 4.74 0.531 94.80 9 4.78 0.449 95.60 10 4.68 0.566 93.60 9 
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5.3  ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการจากผลการประเมินและแนวทางปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ 

ผลการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการ (ความพึงพอใจของผู้รับบริการ) ทั้ง 4 โครงการ/งาน
บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ควรมี
การรักษามาตรฐานและพัฒนาการให้บริการและการจัดทำโครงการต่าง ๆ ต่อไป เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ
บริการท่ีดีท่ีสุด อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การบริการสาธารณะ และการให้บริการประชาชนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหว ัดเชียงใหม่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางาน วางแผนการปฏิบัต ิงาน คณะผู้ ประเมินฯ                        
เห็นควรนำข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามไปดำเนินการเพื่อเป็นการพัฒนาการให้บริการประชาชน              
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในแต่ละโครงการ ดังต่อไปนี้  

 

5.3.1 โครงการปลูกต้นไม้เพื่อถ่ิน รักษ์ป่ารักษ์น้ำ เพื่อแผ่นดิน 
 (1) เป็นโครงการที่ดี ควรมีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องทุกปี และขยายไปยังพื้นที่อื่น ๆ 

ในจังหวัดเชียงใหม่  
(2) โครงการดังกล่าวได้ม ีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงาน อาทิ                 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในพื ้นที ่ โรงเรียนในพื ้นที ่ มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ สภาลมหายใจเชียงใหม่                  
เขียวสวยหอม กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ยางนา (อสย.) พิทักษ์ยางนา-ขี้เหล็กสยาม ฯลฯ ทำให้โครงการ
ดังกล่าวเป็นท่ีช่ืนชมของประชาชนในพื้นท่ี 

 
5.3.2 งานบริการดูแลรักษาภูมิทัศน์ 

-  บริเวณพื ้นที ่พระสถูปเจดีย ์สมเด ็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ อำเภอเชียงดาว                    
จังหวัดเชียงใหม่  

 (1) ความสว่างของไฟฟ้าสาธารณะยังไม่เพียงพอควรมีการสำรวจและดำเนินการติดต้ังเพิ่ม
บริเวณท่ีเป็นจุดทางเดินออกกำลังกาย 

 (2) ควรตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ในบริเวณพื้นท่ีพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ 
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เช่น ต้นกระถินณรงค์ 

 (3) ควรปลูกต้นกัลปพฤกษ์ให้เป็นแลนมาร์ค 
 (4) ควรเพิ่มเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งและจัดมุมออกกำลังกาย 
 (5) ควรจัดทำประวัต ิความสำคัญของแต่ละสถานที ่ ความรู ้เกี ่ยวกับว ีรกรรมของ                   

สมเด็จพระนเรศวรฯ ในรูปของวิดิทัศน์ 
 (6) ควรปรับปรุงรางน้ำ ขอบสระน้ำให้มีความมั่นคง และปลอดภัย 

  (7) ควรสร้างอาคารบูชาดอกไม้ให้สง่างาม พร้อมห้องเก็บวัสดุส่ิงของ 
 
 -  บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
  (1) ควรพิจารณาเร ื ่องอ ัตราค่าบร ิการห้องประชุมเฉลิมพระเก ียรติ 80 พรรษา                   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับหน่วยงานราชการในอัตราพิเศษ เนื่องจากบางครั้งงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ไม่เพียงพอ สามารถยืดหยุ่นเรื่องการปรับลดราคาค่าบริการได้ 
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5.3.3 การให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประเภทน้ำมัน            
และก๊าซปิโตรเลียมสำหรับรถยนต์ 

(1) เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ สามารถตอบข้อคำถาม ให้คำแนะนำ 
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง มีอัธยาศัย มีจิตบริการเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าท่ี 

(2) ควรพัฒนาระบบให้สามารถแก้ไขได้ในกรณีท่ีกรอกข้อมูลในระบบผิดพลาด  
(3) ควรพัฒนาระบบการยื่นแบบออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตให้มีความเสถียรมากขึ้น 

บางครั้งไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้  
(4) ควรพิจารณาระบบการชำระค่าธรรมเนียมให้เป็นรายปี เพื่อสะดวกและไม่เสียเวลาในการ

ชำระทุกเดือน 
 

5.3.4 การให้บริการของโรงเรียนบ้านศาลา สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม             
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

(1) โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดีมาก ทำให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไป              
อย่างสะดวก รวดเร็ว รวมทั้งคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรมีความมุ่งมั่น และมีความตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ี
อย่างดี  

(2) เพิ่มงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนากิจกรรมด้านกีฬา เช่น การจัดทำลู่วิ่งมาตรฐาน 
และสระว่ายน้ำ 

(3) ควรขยายการจัดการศึกษาให้ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อสะดวกต่อการเดินทาง 
และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองด้วย    

                    
 

5.4 ข้อเสนอแนะ และแนวทางปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   
ผลการประเมินในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานโครงการสำรวจความพึงพอใจ                   

ของผู ้ร ับบริการต่องานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                
คณะผู้ประเมินมีข้อเสนอแนะต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่ดังนี้ 

(1) เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ทุกองค์กร/
หน่วยงานต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาองค์กร พัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน และพัฒนา
บุคลากรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อดำเนินการตามบทบาทภารกิจขององค์กรส่วนท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์                      
กับประชาชนมากท่ีสุดในการใช้ชีวิตตามวิถีใหม่ (New Normal) โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์
ในการติดต่อราชการของประชาชนมากขึ้น ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ได้มาตรฐานความสะอาดถูกสุขอนามัย  
ลดความเส่ียงการติดเช้ือ ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานท่ีไม่ยุ่งยาก สะดวก รวดเร็ว เช่น การนำเอาเทคโนโลยีมา
ใช้ในการบริการประชาชน สร้างมาตรการทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างฐานข้อมูล
ชุมชน และความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ การพัฒนาตลาดชุมชน
ท้องถิ่น การพัฒนาส่งเสริมอาชีพเพื่อรองรับแรงงานคืนถิ่นโดยน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการส่งเสริม
ในชุมชน ตลอดจนการสร้างช่องทางการตลาดออนไลน์ชุมชน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับประชาชน
เพื่อรับมือกับโรคระบาดและโรคอุบัติใหม่ สร้างวิถีใหม่ของชุมชนเรื่องสุขอนามัยส่วนบุคคล เป็นต้น 
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(2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ควรเพิ่มช่องทางในการสื่อสารใน Social Network กับ
ประชาชนผู้รับบริการ มีการพัฒนาให้เกิดช่องทางที่สามารถสื่อสารอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นช่องทาง               
ที่สำคัญเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร และการสร้างเครือข่ายผู้รับบริการ  
ซึ่งจะทำให้เกิดเครือข่ายสังคมออนไลน์ที ่จะเป็นประโยชน์ในการแจ้งข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 
ให้กับผู้รับบริการได้อย่างท่ัวถึง และเกิดประโยชน์ต่อภาพลักษณ์ขององค์กรต่อไป 
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	ตารางที่ 4.11  ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพของการบริการ ความคุ้มค่าของภารกิจ และ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจของการให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วน  จังหวัดเชียงใหม่ประเภทน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมสำหรับรถยนต์
	ภาพที่ 3 ความพึงพอใจในภาพรวมของการให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีบำรุง
	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประเภทน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมสำหรับรถยนต์
	3)  ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการต่องานบริการ
	(3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ควรพัฒนาระบบการยื่นแบบออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตให้มีความเสถียรมากขึ้น บางครั้งไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้
	ตารางที่ 4.14  ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ              เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนบ้านศาลา สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
	ตารางที่ 4.14  (ต่อ)
	ตารางที่ 4.15 ความพึงพอใจต่อคุณภาพของการบริการ ความคุ้มค่าของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจของผู้รับบริการโรงเรียนบ้านศาลา สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
	(1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ควรเพิ่มงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนากิจกรรมด้านกีฬา เช่น การจัดทำลู่วิ่งมาตรฐาน และสระว่ายน้ำ
	(2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ควรขยายการศึกษาให้ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อสะดวกต่อการเดินทาง และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองด้วย


	
	คณะผู้ประเมินได้สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยในด้านประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ไ...
	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินโครงการปลูกต้นไม้เพื่อถิ่น รักษ์ป่ารักษ์น้ำ                เพื่อแผ่นดิน ณ พื้นที่บ้านป่าเลา - ภูดิน - แม่หอพระ - สันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
	ผลการประเมินโครงการดังกล่าว  พบว่า ในด้านประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ผู้รับบริการมีความพึงพอใจค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.62) คิดเป็นร้อยละ 92.40 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน โดยมีคะแนนความพึงพอใจรายดัชนี ดังนี้
	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินงานบริการดูแลรักษาภูมิทัศน์ จำนวน 4 แห่ง                 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ได้แก่ 1) บริเวณพื้นที่พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ อำเภอ เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2) บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 8...
	ผลการประเมินโครงการดังกล่าว  พบว่า  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.57) คิดเป็นร้อยละ 91.40 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน โดยมีคะแนนความพึงพอใจรายดัชนี ดังนี้
	คะแนนด้านคุณภาพของการบริการ (ค่าเฉลี่ย = 4.53) คิดเป็นร้อยละ 90.60 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน
	คะแนนด้านความคุ้มค่าของภารกิจ (ค่าเฉลี่ย= 4.60) คิดเป็นร้อยละ 92.00 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน
	คะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ (ค่าเฉลี่ย = 4.56) คิดเป็นร้อยละ 91.20 ซึ่งเท่ากับ 9 คะแนน
	(1) เป็นโครงการที่ดี ควรมีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องทุกปี และขยายไปยังพื้นที่อื่น ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่
	(2) โครงการดังกล่าวได้มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงาน อาทิ                 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โรงเรียนในพื้นที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สภาลมหายใจเชียงใหม่                  เขียวสวยหอม กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ยางนา (อสย.) พิทักษ์ยางน...
	-  บริเวณพื้นที่พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ อำเภอเชียงดาว                    จังหวัดเชียงใหม่
	(1) ความสว่างของไฟฟ้าสาธารณะยังไม่เพียงพอควรมีการสำรวจและดำเนินการติดตั้งเพิ่มบริเวณที่เป็นจุดทางเดินออกกำลังกาย
	(2) ควรตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ในบริเวณพื้นที่พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เช่น ต้นกระถินณรงค์
	(3) ควรปลูกต้นกัลปพฤกษ์ให้เป็นแลนมาร์ค
	(4) ควรเพิ่มเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งและจัดมุมออกกำลังกาย
	(5) ควรจัดทำประวัติความสำคัญของแต่ละสถานที่ ความรู้เกี่ยวกับวีรกรรมของ                  สมเด็จพระนเรศวรฯ ในรูปของวิดิทัศน์
	(6) ควรปรับปรุงรางน้ำ ขอบสระน้ำให้มีความมั่นคง และปลอดภัย
	(7) ควรสร้างอาคารบูชาดอกไม้ให้สง่างาม พร้อมห้องเก็บวัสดุสิ่งของ
	-  บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
	(1) ควรพิจารณาเรื่องอัตราค่าบริการห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับหน่วยงานราชการในอัตราพิเศษ เนื่องจากบางครั้งงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ สามารถยืดหยุ่นเรื่องการปรับลดราคาค่าบริการได้
	(3) ควรพัฒนาระบบการยื่นแบบออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตให้มีความเสถียรมากขึ้น บางครั้งไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้
	(1) โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดีมาก ทำให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไป              อย่างสะดวก รวดเร็ว รวมทั้งคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรมีความมุ่งมั่น และมีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างดี
	(2) เพิ่มงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนากิจกรรมด้านกีฬา เช่น การจัดทำลู่วิ่งมาตรฐาน และสระว่ายน้ำ
	(3) ควรขยายการจัดการศึกษาให้ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อสะดวกต่อการเดินทาง และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองด้วย



