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รายงานผลการประเมินการให้บริการของเทศบาลต าบลแม่วาง อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่                                                มหาวทิยาลยัแม่โจ ้     ตลุาคม 2559 

รายงานการประเมินความพงึพอใจของประชาชนทีมี่ต่อการให้บริการ 
เทศบาลต าบลแม่วาง 

อ าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ส่วนที่ 1 
ความเป็นมาและระเบียบวิธีวิจัย 

 

เทศบาลต าบลแม่วาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ไปตามถนนทาง
หลวงแผ่นดิน หมายเลข 108 (ถนนเชียงใหม่ – ฮอด) และแยกไปตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 
1013 (ถนนสายสันป่าตอง – แม่วาง – แม่วิน) ระยะทางห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ 30  กิโลเมตร 

เทศบาลต าบลแม่วางมีพื้นที่ทั้งหมด 4.6 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบอยู่ติดกับ
ภูเขา เขตติดต่อต าบลแม่วิน ครอบคลุมพื้นที่ 2 ต าบล คือต าบลบ้านกาด และต าบลดอนเปา ทั้งหมด  
8 หมู่บ้าน มีจ านวนประชากร 4,751 คน แยกเป็นชาย 2,227 คน หญิง 2,524 คน และ มีจ านวน
ครัวเรือน 1,918 ครัวเรือน (ที่มา : ส านักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลต าบลแม่วาง ข้อมูล ณ เดือน 
เมษายน 2559) 

ตาราง 1 : จ านวนประชากรและครัวเรือนในเขตพ้ืนท่ีการปกครองของเทศบาลต าบลแม่วาง 
ชื่อหมู่บ้าน ประชากร ครัวเรือน 

ต าบลบ้านกาด   
หมู่ที่ 3 บ้านกิ่วแลป่าเป้า 694 230 
หมู่ที่ 4 บ้านมะกายยอน 214 75 
หมู่ที่ 5 บ้านกาด 50 459 
หมู่ที่ 6 บ้านน้ าต้น 290 107 
หมู่ที่ 8 บ้านอัมพาราม 578 197 
ต าบลดอนเปา   
หมู่ที่ 3 บ้านสันโป่ง 650 267 
หมู่ที่ 4 บ้านดอนเปา 955 482 
หมู่ที่ 5 บ้านป่าต้ิว 320 101 

รวม 4,751 1,918 

 ในเขตพื้นที่เทศบาลแม่วาง มีความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่  คิดเป็น  1,032.86  คน  
ต่อตารางกิโลเมตร 

สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป ประชากรร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้าง
สภาพการถือครองที่ดิน เกษตรมีที่ดินเป็นของตนเองในการเกษตรกรรมร้อยละ 60 
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การด าเนินงานวิจัยครั้งนี้ เทศบาลต าบลแม่วาง มีความเห็นให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้
ประเมินระดับคุณภาพการให้บริการ ตามรูปแบบและวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
ประเมินผลนั้น ได้ยึดหลักการทางวิชาการและอาศัยเกณฑ์การประเมิน ตัวช้ีวัด และวิธีการประเมิน
ของส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถ่ิน โดยได้ก าหนดตัวช้ีวัดไว้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
กระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ และ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ทั้งนี้ คณะผู้ประเมินได้ออกแบบสอบถามโดยเพิ่มรายละเอียดต่างๆ เข้าไปในแต่ละด้าน 
หลังจากนั้นได้ให้เทศบาลต าบลแม่วาง ในฐานะเจ้าของผลงานได้พิจารณาความเหมาะสม เพื่อให้การช้ี
วัดในแต่ละด้านสามารถวัดในเชิงลึกได้มากข้ึน นอกจากนี้ ผู้ประเมินยังได้ขอให้ประชนชนผู้ตอบ
แบบสอบถามช่วยระบุปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ได้เกิดข้ึนจากการไปขอรบับริการ ตลอดจนได้ขอให้
ผู้รับบริการได้ให้ข้อเสนอแนะในอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้บริการของส านักงานในด้าน
ต่างๆ ทั้ง 4 ด้านดังกล่าวข้างต้น  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการในภารกิจต่างๆ ของเทศบาลต าบลแม่วาง ตาม

มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
2. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการพิจารณาการก าหนดผลตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษส าหรับ

เทศบาลต าบลแม่วาง 
 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. ผลจากการศึกษาท าให้ทราบถึงความคิดเห็นของผู้รับบริการว่า มีความพึงพอใจกับการให้บริการ

ของเทศบาลต าบลแม่วาง 
2. ผลจากการศึกษาท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการของเทศบาล

ต าบลแม่วาง เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
3. ผลจากการศึกษาท าให้ทราบถึงพัฒนาการของการให้บริการของ เทศบาลต าบลแม่วาง เพื่อ

พัฒนาการท างานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4. หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องสามารถน าผลการส ารวจไปใช้ประกอบการพิจารณาการก าหนด

ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถ่ิน และลูกจ้างใน
องค์กรได้อย่างยุติธรรม 

 
ขอบเขตการศึกษา 
 ขอบเขตประชากร ประชากรที่ด าเนินการศึกษาในครั้งนี้คือ ประชากรในหมู่บ้านต่างๆ ที่
อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการของเทศบาลต าบลแม่วาง 
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 ขอบเขตเน้ือหา ในการศึกษาและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลต าบล
แม่วางในครั้งนี้ ได้ยึดหลักการทางวิชาการด้านการวิจัยและอาศัยเกณฑ์การประเมินจากตัวช้ีวัดตาม
มิติคุณภาพที่ก าหนดโดย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย มาเป็นกรอบใน
การวัด ซึ่งได้มีการก าหนดไว้ 4 ด้านคือ 
1. ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3. ด้านช่องทางการให้บริการ 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ เพื่อศึกษาและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลต าบลแม่
วาง และเพื่อให้เห็นถึงภาพการด าเนินการวิจัย คณะผู้ประเมินจึงได้ก าหนดระเบียบและข้ันตอนของ
การวิจัย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการด าเนินการวิจัย 
 ส าหรับจ านวนแบบส ารวจหรือกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษานั้น คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ของจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่ในเทศบาลต าบลแม่วาง ทั้งนี้ การก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการ
เก็บข้อมูลจะใช้วิธีการสุ่มของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ได้ค านวณจาก
สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ คือ 
 

 สูตร n =        N       
                                                                   …………………………………………………………………………………………………………………… 

       1+Ne2  
 เมื่อ n คือ จ านวนตัวอย่าง หรือขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   N  คือ จ านวนหน่วยทั้งหมด หรือ ขนาดของประชากรทั้งหมด 

e คือ ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดที่ยอมให้เกิดข้ึนได้ (ในที่นี้
ก าหนดเท่ากับ 0.05 ภายใต้ความเช่ือมั่น 95%) แทนค่าสูตรได้
ดังนี้ 

   n = 4,751 /{ 1 + 4,751 (0.05)2  }   
                                                          =         368.94 หรือประมาณ 369 คน 
 จากสูตรการค านวณข้างต้น เทศบาลต าบลแม่วาง ซึ่งมีประชากรทั้งหมด 4,751 คน ต้องใช้
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 369 ตัวอย่าง  
 

 การด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยน้ี คณะผู้ประเมินได้ท าการแบ่งข้อมูลในการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
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 ส่วนท่ี 1 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของประชาชนที่ขอใช้บริการของเทศบาลต าบล
แม่วาง 
 ส่วนท่ี 2 เป็นการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล
ต าบลแม่วาง โดยมีรายละเอียดในแต่ละข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล
ต าบลแม่วาง เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย บุคคลที่มีความเป็นกลางเป็นผู้ด าเนินการจัดเก็บ ทั้งนี้
เพื่อให้ได้ข้อมูลในด้านความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการอย่างแท้จริง 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นได้ท าการเก็บข้อมูลจากผู้ที่ได้เคยไปขอใช้บริการในส่วนราชการ 
เทศบาลต าบลแม่วาง ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาคือ ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 
2559 และผู้วิจัยได้ก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลโดยให้กระจายไปตามหมู่บ้านต่างๆ ของต าบลที่ส ารวจ 
เพื่อให้ได้ครบทุกหมู่บ้านเท่าที่จะกระท าได้ 

การประเมินผล 
 การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลแม่วาง ได้
ด าเนินการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลร่วมกับทางเทศบาลต าบลแม่วาง ภายใต้หลักการทางวิชาการ
และอาศัยการประเมินที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินเป็นผู้ก าหนดให้มาเป็นตัวช้ีวัด 
 จากการด าเนินการประเมิน ตลอดจนการก าหนดข้ันตอนในการด าเนินการประเมินดังที่ได้
กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปเป็นแผนภาพ ดังต่อไปนี้ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
แผนภาพ 1  แสดงข้ันตอนในการด าเนินการประเมิน 

ประชากรในเขตพืน้ที่ด าเนินการศกึษา 

ด าเนินการได้ขนาดตวัอย่าง 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

ด้านความพงึพอใจ 

ศกึษาเกณฑ์การประเมินของ

กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน 

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลู ก าหนดเกณฑ์ในการประเมิน 

วิเคราะห์และประมวลผลข้อมลู เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์กบัเกณฑ์ 

สรุปผลการประเมินและรายงานผล 
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ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เดือนตุลาคม 2558 จนถึงเดือนกันยายน 2559 รวมระยะเวลาทั้งหมด 12 เดือน 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่มีโครงสร้าง (Structured 
Questionnaire) โดยเนื้อหาของแบบสอบถามจะครอบคลุมเรื่องของการให้บริการในด้านต่างๆ ทั้ง 4
ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านช่องทางการ
ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยผู้ประเมินได้เพิ่มรายละเอียดทีจ่ าเป็นเพื่อใช้เป็นตัวช้ีวัด
ให้มีความครอบคลุมมากข้ึน โดยเพิ่มเข้าไปในแต่ละด้านและยึดแนวทางตามที่องค์การปกครอง
ท้องถ่ินแต่ละแห่งได้ร้องขอ เพื่อให้การช้ีวัดในแต่ละด้านสามารถวัดในเชิงลึกได้มากข้ึน นอกจากนี้ผู้
ประเมินยังได้ขอให้ประชาชนผู้รับบรกิารได้ระบุปญัหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ได้ประสบพบเห็นจากการ
ไปขอรับบริการและการติดต่อประสานงาน ตลอดจนได้ขอให้ผู้รับบริการได้ให้ข้อเสนอแนะในอันจะ
เป็นประโยชน์กับการให้บริการในด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้านด้วยเช่นกัน 
 
 การสร้างเครื่องมือในการประเมิน 
 ในการสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ผู้ประเมินได้วางแผนการด าเนินการโดย
ศึกษาเครื่องมือเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบที่เหมาะสมในการเก็บรวมรวมข้อมูล แล้ว
น ามาใช้ในการประเมินผลในครั้งนี้ โดยใช้เกณฑ์การสอบถามของลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งมีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ส าหรับวัดความคิดเห็น 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) ซึ่งได้แก่ ข้อมูลจากแบบสอบถาม

ปลายเปิด (Open Ended) ผู้ประเมินได้ท าการวิเคราะห์ในเชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ได้ด าเนินการดังนี้ 

ผู้ประเมินได้ก าหนดระดับความพึงพอใจโดยใช้มาตราส่วน (Rating scale) ตามแบบ        
ลิเคิร์ท ซึ่งแบ่งออกเปน็ 5 ระดับ เพื่อให้สามารถวัดในเชิงลึกได้มากข้ึน คือ พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจ
มาก พึงพอใจ พึงพอใจน้อย และพึงพอใจน้อยที่สุด โดยได้ให้น้ าหนักในแต่ละระดับไว้ ดังนี้ 

คะแนน  1 หมายถึง  พึงพอใจน้อยที่สุด 
คะแนน 2 หมายถึง  พึงพอใจน้อย 
คะแนน 3 หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
คะแนน 4 หมายถึง  พึงพอใจมาก 
คะแนน 5 หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด 
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จากข้อมูลระดับความพึงพอใจดังกล่าว ได้น ามาหาค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเป็นรายกลุ่ม ดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ยรายกลุ่ม = ผลบวกของคะแนนรวมทุกข้อค าถามของทุกคน 
                                                จ านวนคน × จ านวนข้อค าถาม 

 
แปลความตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 ช่วงคะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
 ช่วงคะแนน 1.81 -  2.60 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
 ช่วงคะแนน 2.61 – 3.4       หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 ช่วงคะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมาก 
 ช่วงคะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
 

การประเมินผล 
ในส่วนการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลแม่

วาง นั้น ผู้ประเมินได้ก าหนดเกณฑ์โดยอาศัยหลักการให้คะแนนและน้ าหนักคุณภาพในการประเมิน
ของกรมส่งเสริมการปกครองสว่นท้องถ่ิน โดยก าหนดเกณฑ์ในการประเมินดังกล่าว คิดจากค่าคะแนน
เฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในการให้บริการที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างในแต่ละด้าน แล้วน าค่าคะแนน
เฉลี่ยที่ได้มาคิดเป็นร้อยละ โดยเทียบค่าจากคะแนนเต็มเท่ากับร้อยละ 100 แล้วน าค่าร้อยละที่ได้มา
เทียบค่าคุณภาพการให้บริการหรือใช้สูตรการค านวณต่อไปนี้ 

 
ร้อยละของความพึงพอใจ =      ผลบวกของคะแนนรวมทุกข้อค าถามของทุกคน 
                                                           จ านวนคน × จ านวนข้อค าถาม 

 
คุณภาพของการให้บริการระดับ  0  เท่ากับคะแนน ต่ ากว่าร้อยละ 50 
คุณภาพของการให้บริการระดับ   1 เท่ากับคะแนน ร้อยละ 50.00 – 55 
คุณภาพของการให้บริการระดับ   2 เท่ากับคะแนน  ร้อยละ 55.01 – 60 
คุณภาพของการให้บริการระดับ   3 เท่ากับคะแนน  ร้อยละ 60.01 – 65 
คุณภาพของการให้บริการระดับ  4  เท่ากับคะแนน  ร้อยละ 65.01 – 70 
คุณภาพของการให้บริการระดับ   5 เท่ากับคะแนน  ร้อยละ 70.01 – 75 
คุณภาพของการให้บริการระดับ   6 เท่ากับคะแนน  ร้อยละ 75.01 – 80 
คุณภาพของการให้บริการระดับ   7 เท่ากับคะแนน  ร้อยละ 80.01 – 85 
คุณภาพของการให้บริการระดับ   8 เท่ากับคะแนน  ร้อยละ 85.01 – 90 
คุณภาพของการให้บริการระดับ  9 เท่ากับคะแนน  ร้อยละ 90.01 – 95 
คุณภาพของการให้บริการระดับ   10 เท่ากับคะแนน  ร้อยละ 95.01 ข้ึนไป 
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ส่วนที่ 2 
ผลการวิจัย 

 

ผลที่ได้จากการศึกษาและส ารวจความพึงพอใจของผู้ รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
เทศบาลต าบลแม่วาง ปรากฏผล ดังนี้ 

จากแบบส ารวจเก็บจากประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดูแลของเทศบาลต าบลแม่วาง มีจ านวนทั้งสิ้น 
369 ชุด สามารถจ าแนกรายละเอียดได้ ดังนี้ 

 
2.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตาราง 2 : จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามหมู่บ้านท่ีอาศัยอยู่ 

หมู่บ้าน จ านวน (คน) ร้อยละ 
หมู่ที่ 3    76 20.60 
หมู่ที่ 4    95 25.75 
หมู่ที่ 5   104 28.18 
หมู่ที่ 6    
หมู่ที่ 8    

50 
44 

13.55 
11.92 

       รวม   369 100.00 

 จากตาราง 2 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในหมู่ที่ 5 คือ คิดเป็นร้อยละ 28.18 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด รองลงมาคือ ผู้ตอบแบบสอบถามที่อาศัยอยู่ในหมู่ที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 25.75 
และผู้ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุดอาศัยอยู่ในหมู่ที่ 8 คิดเป็นร้อยละ 11.92 ของผู้ตอบค าถามทั้งหมด 
โดยรวมแล้วจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามตามหมู่บ้านมีจ านวนคละๆกัน 
 
ตาราง 3 : จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนครั้งท่ีรับบริการต่อปี 
จ านวนครั้งท่ีรับบริการต่อปี จ านวน (คน) ร้อยละ 

น้อยกว่า 3 ครั้ง 224 60.70 
 4 – 6 ครั้ง 130 35.23 

มากกว่า 6 ครั้ง 15 4.07 
รวม 369 100.00 

 

 จากตาราง 3 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามจ านวนครั้งที่เข้ารับ
บริการต่อปี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มารับบริการ น้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี (ร้อยละ 60.70 
ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด) รองลงมาคือ  4 – 6 ครั้งต่อปี (ร้อยละ 35.23 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด) และ มากกว่า 6 ครั้งต่อปี (ร้อยละ 4.07 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด)  
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ตาราง 4 : จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงเวลาในการเข้ารับบริการ 
ช่วงเวลาในการเขา้รับบริการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

8.30 – 12.00 น. 105 28.46 
13.00 – 16.30 น. 195 52.85 

นอกเวลาราชการ หรือ ช่วงเวลาทีห่น่วยงานมาให้บริการในพื้นที่ 69 18.70 
รวม 369 100.00 

 

 จากตาราง 4 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงเวลาที่เข้ารบับริการ
ต่อปี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มารับบริการในช่วงเวลา 13.00 – 16.30 น. (ร้อยละ 52.85 
ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด) รองลงมาคือ ผู้ตอบแบบสอบถามมารับบริการในช่วงเวลา 8.30 – 
12.00 น. (ร้อยละ 28.46 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด) และช่วงเวลา นอกเวลาราชการ หรือ 
ช่วงเวลาที่หน่วยงานมาให้บริการในพื้นที่ (ร้อยละ 18.70 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด) 
 
ตาราง 5 : จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 281 76.15 
หญิง 88 23.85 
รวม 369 100.00 

 

 จากตาราง 5 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 76.15 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด) และเพศหญิง 
(ร้อยละ 23.85 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด)  
 
ตาราง 6 : จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
เกษตรกร 60 16.26 
รับจ้างทั่วไป 121 32.79 
ค้าขายรายย่อย 122 33.06 
เจ้าของธุรกิจ / ผูป้ระกอบการ 20 5.42 
ลูกจ้างพนักงานบริษัทเอกชน 40 10.84 
รับราชการ / พนักงานรฐัวิสาหกิจ 6 1.63 
พ่อบ้าน / แม่บ้าน 0 0.00 

รวม 369 100.00 
 



9 
 

รายงานผลการประเมินการให้บริการของเทศบาลต าบลแม่วาง อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่                                                มหาวทิยาลยัแม่โจ ้     ตลุาคม 2559 

 จากตาราง 6 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขายรายย่อย (ร้อยละ 33.06 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด) 
รองลงมาคือ อาชีพรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 32.79 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด) และผู้ที่ท าอาชีพ
พ่อบ้าน / แม่บ้าน มีจ านวนน้อยที่สุด (ร้อยละ 0.00 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด) 
 
ตาราง 7 : จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น 104 28.18 
มัธยมศึกษาตอนต้น 127 34.42 

มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. 71 19.24 
อนุปรญิญา หรือ ปวส. 32 8.67 
ปริญญาตรี หรือ สงูกว่า 35 9.49 

รวม 369 100.00 

จากตาราง 7 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 34.42 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด) รองลงมาคือการศึกษาอยู่ในระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 28.18 
ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด) และการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. (ร้อยละ 
19.24 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด) ตามล าดับ 
 

ตาราง 8 : จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน 54 14.63 
5,000 – 9,999 บาทต่อเดือน 188 50.95 
10,000 – 19,999 บาทต่อเดือน 123 33.33 
20,000 – 29,999 บาทต่อเดือน 4 1.08 
30,000 บาทต่อเดือนข้ึนไป 0 0.00 

รวม 369 100.00 

จากตาราง 8 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงของรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 5,000 – 9,999 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 50.95 ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด) รองลงมาคือมีรายได้ 10,000 – 19,999 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 33.33 
ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด) และมีรายได้ ต่ ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 14.63 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด) ตามล าดับ 
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ตาราง 9 : จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามลักษณะส่วนงานท่ีเข้ารับบริการ 
ลักษณะส่วนงานท่ีเข้ารับบริการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. โครงการตลาดนัดขยะรีไซเคิล 93 24.67 
2. โครงการฝกึอบรมอาชีพการท าน้ ายาล้างจาน 149 39.52 
3. โครงการขยะย่อยสลายเพื่อการท าปุ๋ยหมกั 131 34.75 
4. อื่นๆ 4 1.06 

จากตาราง 9 เมือ่วิเคราะห์ข้อมลูของผู้ตอบแบบสอบถามถึงลักษณะส่วนงานที่รบับริการตอ่ปี 
ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลอืกตอบได้มากกว่า 1 ด้าน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญร่ับ
บริการสงูสุด 3 อันดับคือ โครงการฝึกอบรมอาชีพการท าน้ ายาล้างจาน จ านวน 149 คน  (ร้อยละ 
39.52 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด) รองลงมาคือ โครงการขยะย่อยสลายเพื่อการท าปุ๋ยหมกั
จ านวน 131 คน (ร้อยละ 34.75 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด) และ โครงการตลาดนัดขยะรีไซเคิล 
จ านวน 93 คน (ร้อยละ 24.67 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด) ตามล าดับ  
 
2.2 ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ 
ตาราง 10 : ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ

ของเทศบาลต าบลแม่วาง ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
ความพึงพอใจด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ X SD แปลผล 
1. ความชัดเจนของแผนผังแสดงข้ันตอนการ

ให้บริการ 
4.40 0.71 มากที่สุด 

2. การให้บริการเป็นระบบและข้ันตอน 4.32 0.62 มากที่สุด 
3. ความสะดวกที่ได้รับจากการให้บริการแต่ละ

ข้ันตอน 
4.47 0.54 มากที่สุด 

4. ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 4.46 0.53 มากที่สุด 
5. การให้บริการตามล าดับก่อนหลัง 4.47 0.52 มากที่สุด 

รวม 4.42 0.59 มากท่ีสุด 
 

จากตาราง 10 การวิเคราะห์ความพึงพอใจด้านกระบวนการและข้ันตอนให้บริการของ
เทศบาลต าบลแม่วาง ในภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อกระบวนการและ
ข้ันตอนให้บริการอยู่ในระดับ มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.42 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ประเด็นพบว่า ทุกประเด็นในกระบวนการและข้ันตอนให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด และมีความพอใจสูงสุด 3 อันดับแรกคือ ความสะดวกที่ได้รับจากการให้บริการแต่ละ
ข้ันตอน และ การให้บริการตามล าดับก่อนหลัง มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 4.47) รองลงมาคือ ความ
สะดวกรวดเร็วในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.46) และรองลงมาสุดท้ายคือ ความชัดเจนของแผนผัง
แสดงข้ันตอนการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.40)  ตามล าดับ 
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ตาราง 11 : ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลแม่วาง ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ X SD แปลผล 
1. บุคลิก ท่วงที วาจา และการต้อนรับของเจ้าหน้าที่ 4.67 0.51 มากที่สุด 
2. การแต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับสถานที่ราชการ 4.52 0.54 มากที่สุด 

3. ความเอาใจใส่ ความกระตือรือร้นในการให้บริการ 4.41 0.56 มากที่สุด 

4. ความตรงต่อเวลา และความพร้อมในการปฏิบัติงาน 4.41 0.56 มากที่สุด 

5. ความรู้ ความสามารถในการอธิบายข้อมูล และการ
ตอบข้อซักถาม 

4.43 0.57 มากที่สุด 

6. เจ้าหน้าที่ให้ความเสมอภาคในการให้บริการแก่
ผู้รับบริการ 

4.47 0.58 มากที่สุด 

7. เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน 4.46 0.58 มากที่สุด 

8. การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ เช่น การให้
ค าแนะน า หรือ การกรอกแบบฟอร์มให้แกผู่้รบับริการ 

4.40 0.59 มากที่สุด 

รวม 4.47 0.57 มากที่สุด 
 

จากตาราง 11 การวิเคราะห์ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ของเทศบาลต าบลแม่
วาง ในภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.47 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ทุกประเด็นในด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ประเด็นที่มีความพอใจสูงสุด 3 
อันดับแรกคือบุคลิก ท่วงที วาจา และการต้อนรับของเจ้าหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย 4.67) รองลงมาคือการแต่ง
กายสุภาพ เหมาะสมกับสถานที่ราชการ (ค่าเฉลี่ย 4.52) และรองลงมาสุดท้ายคือเจ้าหน้าที่ให้ความ
เสมอภาคในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ (ค่าเฉลี่ย 4.47) ตามล าดับ 
 
ตาราง 12 : ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ

ให้บริการของเทศบาลต าบลแม่วาง ด้านช่องทางการให้บริการ 
ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ X SD แปลผล 

1. มีการประชาสัมพัน ธ์ ช่อ งทางการให้บริการแก่
ประชาชน 

4.45 0.59 มากที่สุด 

2. มีความหลากหลายของช่องทางการให้บริการ เช่น 
โทรศัพท์ หรือ เว็บไซต์ เป็นต้น 

4.34 0.65 มากที่สุด 

3. ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็วทันต่อ
ความต้องการของประชาชน 

4.40 0.59 มากที่สุด 

4. ช่องทางการให้บริการประชาชนนอกสถานที่มีความ
เหมาะสม 

4.43 0.60 มากที่สุด 

รวม 4.41 0.61 มากที่สุด 
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จากตาราง 12 การวิเคราะห์ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ ของเทศบาลต าบลแม่
วาง ในภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อช่องทางการให้บริการอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.41 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ทุกประเด็นของการ
ประเมินด้านช่องทางการให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ประเด็นที่มีความ
พอใจสูงสุด 3 อันดับแรกคือ มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการแก่ประชาชน  (ค่าเฉลี่ย 4.45) 
รองลงมาคือ ช่องทางการให้บริการประชาชนนอกสถานที่มีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.43) และ
รองลงมาสุดท้ายคือ ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็วทันต่อความต้องการของ
ประชาชน (ค่าเฉลี่ย 4.40) ตามล าดับ 
 
ตาราง 13 : ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ

ให้บริการของเทศบาลต าบลแม่วาง ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก X SD แปลผล 

1. ผังแสดงข้ันตอนในการเข้ารับบริการ พร้อมป้าย
อธิบาย 

4.48 0.55 มากที่สุด 

2. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ สะดวกต่อการให้บริการ 4.51 0.53 มากที่สุด 

3. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์ 4.47 0.61 มากที่สุด 

4. ความพร้อมของแบบฟอร์มต่างๆ 4.34 0.61 มากที่สุด 

5. ความชัดเจนของป้ายแสดงช่ือส่วนงาน/จุดบริการ 4.33 0.56 มากที่สุด 

6. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ที่
จอดรถ ห้องน้ า ที่นั่งขณะรอรับบริการ ฯลฯ 

4.40 0.55 มากที่สุด 

7. การจัดภูมิทัศน์ สะอาด งามตา 4.36 0.56 มากที่สุด 

8. ความเหมาะสมของสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและ
เอกสารเผยแพร่ความรู้ 

4.38 0.56 มากที่สุด 

รวม 4.41 0.57 มากที่สุด 
 

จากตาราง 13 การวิเคราะห์ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกของเทศบาลต าบลแม่
วาง ในภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อสิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.41 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ทุกประเด็นของการ
ประเมินสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ประเด็น
ที่มีความพอใจสูงสุด 3 อันดับแรกคือ การจัดสถานที่และอุปกรณ์ สะดวกต่อการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 
4.51) รองลงมาคือ ผังแสดงข้ันตอนในการเข้ารับบริการ พร้อมป้ายอธิบาย  (ค่าเฉลี่ย 4.48) และ
รองลงมาสุดท้ายคือ คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์ (ค่าเฉลี่ย 4.47) ตามล าดับ 
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2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภารกิจหลักต่างๆ 
ตาราง 14 : สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการในแต่ละด้านของเทศบาลต าบลแม่วาง 

ประเด็นการประเมิน 
คะแนนเต็ม 125 คะแนน 

ด้านกระบวนการ
และขั้นตอนการ

ให้บริการ 
(เต็ม = 25) 

ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ 

(เต็ม = 40) 

ด้านช่องทาง
การให้บริการ 
(เต็ม = 20) 

ด้านสิ่ง
อ านวยความ

สะดวก 
(เต็ม = 40) 

ค่าเฉลี่ย 
(เต็ม = 125) 

1. โครงการตลาดนัดขยะรี
ไซเคิล 

22.80 37.52 19.07 34.86 114.25 

2. โครงการฝกึอบรมอาชีพการ
ท าน้ ายาล้างจาน 

20.24 36.44 17.62 34.73 109.03 

3. โครงการขยะย่อยสลายเพื่อ
การท าปุ๋ยหมกั 

23.73 34.67 16.20 35.28 109.88 

4. อื่นๆ 21.67 34.49 17.59 36.21 109.96 
เฉลี่ย 22.11 35.78 17.62 35.27 110.78 

 

 
ตาราง 15 : สรุปผลการประเมินระดับคุณภาพในการให้บริการในแต่ละด้านของ เทศบาลต าบลแม่วาง 

ประเด็นการประเมิน 
คะแนนเต็ม 125 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยท้ัง 4 
ด้าน 

คิดเป็นร้อยละ ระดับคุณภาพ 

1. โครงการตลาดนัดขยะรีไซเคิล 114.25 91.40 9 
2. โครงการฝกึอบรมอาชีพการท าน้ ายา

ล้างจาน 
109.03 87.22 8 

3. โครงการขยะย่อยสลายเพื่อการท าปุ๋ย
หมัก 

109.88 87.90 8 

4. อื่นๆ 109.96 87.97 8 
เฉลี่ย 110.78 88.62 8 

จากตาราง 15 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการในแต่ละด้านของเทศบาล
ต าบลแม่วาง น าคะแนนเฉลี่ยที่ได้ไปหาระดับคุณภาพจากภาพรวมของการประเมินคุณภาพในด้าน
ต่างๆ ในตารางที่ 16 

 
ตาราง 16 : สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลต าบลแม่วาง 

ประเด็นการประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนนเฉลี่ย

ของกลุ่ม 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

1. ด้านกระบวนการและข้ันตอน
การให้บริการ 

25 22.11 88.43 8 

2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 40 35.78 89.44 8 
3. ด้านช่องทางการให้บริการ 20 17.62 88.10 8 



14 
 

รายงานผลการประเมินการให้บริการของเทศบาลต าบลแม่วาง อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่                                                มหาวทิยาลยัแม่โจ ้     ตลุาคม 2559 

ประเด็นการประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนนเฉลี่ย

ของกลุ่ม 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 40 35.27 88.17 8 
รวม 125 110.78 88.62 8 

จากตาราง 16 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลต าบลแม่
วาง ในภาพรวม พบว่าเทศบาลต าบลแม่วาง มีค่าระดับคุณภาพในระดับ 8 ซึ่งเป็นระดับคุณภาพ
ท่ีค่อนข้างสูงมาก คือ ได้รับค่าคะแนนเท่ากับ 110.78 จากคะแนนเต็ม 125 คะแนน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 88.62 ของคะแนนเต็ม  

การประเมินคุณภาพอยู่ท่ีระดับ 8 
 

2.4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการ 
รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล

แม่วาง มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษาระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลแม่วาง และเพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีต่อการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลแม่วาง โดยมีวิธีการศึกษาระเบียบวิธีการวิจัยด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative research) วิธีการศึกษาวิจัยคือ การศึกษาวิจัยจากเอกสาร (Documentary 
research) และการศึกษาวิจัยภาคสนาม (Field research) โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ประชาชนประกอบกัน โดยมีผลการศึกษาดังนี้ 

เทศบาลต าบลแม่วาง เลือกลักษณะส่วนงานที่รับบริการต่อปี  4 ด้าน คือ  
1) โครงการตลาดนัดขยะรีไซเคิล 
2) โครงการฝึกอบรมอาชีพการท าน้ ายาล้างจาน 
3) โครงการขยะย่อยสลายเพื่อการท าปุ๋ยหมัก 
4) อื่นๆ 

 
 จากการศึกษาพบว่า คุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลแม่วาง อยู่ในระดับ 8 ซึ่งเป็น
ระดับคุณภาพที่ค่อนข้างสูงมาก คือได้รับคะแนนรวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 88.62 โดยมีรายละเอียดใน
ด้านต่างๆ ดังนี้ 

 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการของเทศบาลต าบลแม่วาง พบว่ามีคุณภาพ
การให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับ 8 โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 88.43 โดย
ประชาชนมีความพึงพอใจสูงที่สุดในประเด็น ความสะดวกที่ได้รับจากการให้บริการแต่
ละข้ันตอน และ การให้บริการตามล าดับก่อนหลัง มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 4.47) 
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 ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการของเทศบาลต าบลแม่วาง พบว่ามีคุณภาพการให้บริการใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ 8 โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 89.44 โดยประชาชนมี 
ประเด็นที่มีความพอใจสูงสุดในประเด็น บุคลิก ท่วงที วาจา และการต้อนรับของ
เจ้าหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย 4.67) 

 ด้านช่องทางการให้บริการของเทศบาลต าบลแม่วาง พบว่ามีคุณภาพการให้บริการใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ 8 โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 88.10 โดยประชาชนมีความพึง
พอใจสูงที่สุดในประเด็น มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการแก่ประชาชน 
(ค่าเฉลี่ย 4.45) 

 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกของเทศบาลต าบลแม่วาง พบว่ามีคุณภาพการให้บริการใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ 8 โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 88.17 โดยประชาชนมีความพึง
พอใจสูงที่สุดในประเด็น การจัดสถานที่และอุปกรณ์ สะดวกต่อการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 
4.51) 

 

 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า แนวทางการบริหารจดัการในการให้บริการของเทศบาลต าบล
แม่วาง ในทั้ง 4 ด้าน สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้รับบริการหรือคุณภาพการให้บริการใน
ระดับ 8  ซึ่งเป็นระดับคุณภาพที่ค่อนข้างสูงมาก ดังนั้นเทศบาลต าบลแม่วาง ควรพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการให้บริการที่ดียิ่งข้ึน และควรน าข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยนี้ไปใช้พัฒนาและปรับปรุงใน
ประเด็นต่างๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการให้สามารถปรากฏผลความพึงพอใจที่
มีต่อเทศบาลต าบลแม่วางให้สูงข้ึน 

ในการสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการจากเทศบาลต าบลแม่วาง โดยใช้แบบสอบถามที่
มีค าถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุถึงสิ่งที่ต้องการให้ เทศบาลต าบลแม่วาง ควร
ปรับปรุง สามารถสรุปได้ดังนี้  

 ไม่มีข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก 
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ที่ ศธ 0523.1.1.4.3/ว206                                                  มหาวิทยาลัยแม่โจ้                                                         
               63 หมู่ 4 ต าบลหนองหาร               
               อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่                
               50290 

                             1 ตุลาคม 2558 

เรื่อง    ขอเสนอประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เรียน    นายกเทศมนตรี / นายกองค์การบริหารส่วนต าบล / ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. แบบเสนอโครงการและงบประมาณ    จ านวน 1 ชุด 
  2. แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ    จ านวน 1 ฉบับ 
  3. ขั้นตอนการด าเนินการโครงการฯ                จ านวน 1 ชุด 
  4. แบบสอบถามความพึงพอใจ    จ านวน 1 ชุด 
  ตามที่คณะกรรมการกลาง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลาง 
พนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงาน ส่วนต าบล (ก.อบต.) มีมติเห็นชอบก าหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น       กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงในการ
ขอรับการประเมินเพื่อขอรับเงินรางวัลประจ าปีดังกล่าว ต้องมีการด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามตัวชี้วัดที่  1 มิติที่  2 มิติด้านคุณภาพของการให้บริการ  โดยให้
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีการเปิดสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่ได้มาตรฐานและมีความเป็นกลาง  

ในการน้ี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงขอเสนอโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559   ของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล ในพื้นที่รับผิดชอบของท่าน ด้วย
ระบบโปรแกรมประเมินความพึงพอใจของประชาชน  เพื่อน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะในการให้บริการ 
เป็นข้อมูลปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชนของ เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจน
น าไปเป็นตัวชี้วัดในการให้ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจ าปี 2559 โดยมอบอ านาจให้รอง
ศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นหัวหน้าโครงการฯ และมอบหมายให้นางสาวนิ
วัติ ช่างซอ นักวิชาการศึกษา เป็นผู้ประสานงานโครงการฯ หมายเลขโทรศัพท์ 08 1595 8765 , 0 5387 5357  
หมายเลขโทรสาร 0 5387 5357 

                          ขอแสดงความนับถือ 
 

(รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0 5387 5357 
www.education.mju.ac.th/LGOA 
 
 

http://www.education.mju.ac.th/LGOA
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แบบเสนอโครงการและงบประมาณ 
1. ชื่อโครงการ 

โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล/องค์การบริหาร
ส่วนต าบล จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี  2559   
2. ท่ีปรึกษาโครงการ 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
3. คณะท างานท่ีรับผิดชอบโครงการ 

1) รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์  หงษ์วิทยากร    หัวหน้าโครงการ 
2) นายกิตติยุต  พรพิบูลย ์    นักวิจัย 
3) นายณัฒพล  ศรีบญุเที่ยง    นักวิจัย 
4) นางสาวนิวัติ  ช่างซอ     เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ 

4. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จัดตั้ง
ข้ึนมาเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในจังหวัด โดยภายในองค์กรจะประกอบด้วยผู้น าองค์กรที่มีความรู้
ความสามารถในการด าเนินงานและมีคณะท างานที่สามารถตอบรับความต้องการของผู้มารับบริการและ
ชุมชนได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามต้องการ ประเด็นที่ควรมีการส ารวจหรือเก็บข้อมูลเพื่อการ
ประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 

1) การบริการที่เป็นไปตามระบบข้ันตอน 
2) ช่องทางการให้บริการ ที่ท าข้ึนทันที และส่งมอบให้ผู้รับบริการทันที หรือเกือบจะทันที 
3) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผูใ้ห้บริการและผู้เกี่ยวข้องในเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล                       

จังหวัดเชียงใหม่ 
4) สิ่งอ านวยความสะดวกและปัจจัยที่เอื้อต่อการเข้ามารับบริการของประชาชน 
5) ผลงานการด าเนินการตามภารกิจหลักที่ปรากฏเป็นที่พอใจของผู้รับบริการ 

ประเด็นเหล่าน้ีถือว่าควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถามความคิดเห็นและ/หรือการสัมภาษณ์
เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพที่เปน็จรงิของการด าเนินงานบริหารจัดการ ข้อมูลที่ได้จะสามารถน ามาเป็น
แนวทางในการวงแผนกลยุทธ์ การจัดท ายุทธศาสตร์ของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัด
เชียงใหม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพต่อไป รวมถึงน าไปใช้เป็นหลักฐานการอ้างอิงเพื่อการ
ตรวจสอบการประกันคุณภาพ ด้านการบริหารจัดการของ ตามมิติที่  2 โดยใช้เกณฑ์การประเมิน
แบบสอบถามที่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานการด าเนินงานของ
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เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดเชียงใหม่ ที่จัดบริการให้กับผู้มารับบริการทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนที่มารับบริการ 
5. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อส ารวจความพงึพอใจของผูร้ับบรกิารจากหน่วยงานเทศบาล/องค์การบรหิาร
ส่วนต าบล จงัหวัดเชียงใหม ่

2) เพื่อน าผลที่ได้มาเป็นตัวช้ีวัดคุณภาพมาตรฐานของการให้บรกิารจากหน่วยงาน
เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวัดเชียงใหม่ 

6. ประเด็นการส ารวจความพึงพอใจ 
 ประกอบด้วยประเด็นส าคัญดังนี ้

1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
2) ความพึงพอใจด้านช่องทางการใหบ้ริการ 
3) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
4) ความพึงใจด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับในการด าเนินโครงการ 
1) ทราบผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานเทศบาล/องค์การ

บริหารส่วนต าบล จังหวัดเชียงใหม่ 
2) น าผลการด าเนินงานมาเป็นแนวทางในการพัฒนาบริหารจัดการของ เทศบาล/

องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดเชียงใหม่ให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
8. วิธีการด าเนินงานวิจัยและประเมินผล 

1) ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างตามหลักทางสถิติ  โดยค านวณจากสูตร  Taro 
Yamane  ทุกโครงการ 

2) การสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามหลักการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  (Simple  Random Sampling)     
ตามสัดส่วนของจ านวนประชากร 

3) การเก็บข้อมูลด้วยการใช้แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคิดเป็นร้อยละ  5  
ของจ านวนประชากรทั้งหมด 

4) การวิเคราะห์ข้อมูลได้จากการน าแบบสอบถาม  มาวิเคราะห์โดยโปรแกรมประเมินความ
พึงพอใจประชาชน  ซึ่งค่าสถิติที่ใช้ได้แก่  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (    )  และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (S.D) 

5) รายงานผลการศึกษาต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
9. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

เดือน ตุลาคม 2558 – กันยายน  2559 
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10. งบประมาณในการด าเนินงาน 
 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ  หน่วยงานละ 20,000 บาท 

รายการค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน (บาท) 
1. ค่าตอบแทนนักวิจัยจ านวน 3 คน 12,000 
3. ค่าจ้างนักศึกษาชว่ยงานจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูล 2,000 
4. ค่านิเทศ/บริหารโครงการ ของคณะผู้วิจัย 1,000 
5. ค่าจัดท าเอกสารการวิจัย  ค่าวัสด ุการสื่อสาร 3,000 
6. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลยั 2,000 

 รวม 20,000 

11. สรุปโครงการ 
จัดท ารายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนทีม่ีต่อการให้บริการขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  จ านวน  3  เล่ม  และซีดีบันทึกข้อมลู  จ านวน  1  แผ่น       
 

  ลงช่ือ...................................................หัวหน้าโครงการ 

           (รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์  หงษ์วิทยากร) 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
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แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

อบต./เทศบาล …………………………………………………...อ าเภอ……………………………………….……. 
จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปี 2559 

ค าชี้แจง  
แบบสอบถามน้ี จัดท าขึ้นเพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการจากองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แบ่งเป็น 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางส าหรับการพัฒนาการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน    

1. หมู่ที่ …………… 

2. จ านวนครั้งที่รับบริการต่อปี 
  1) น้อยกว่า 3 ครั้ง  
  2) 4-6 ครั้ง 
 3) มากกว่า 6 ครั้ง  

3. ช่วงเวลาในการเข้ารับบริการ 
 1) 8.30 – 12.00 น.  

  2) 13.00 – 16.30 น. 
 3) นอกเวลาราชการ หรือช่วงเวลาที่

หน่วยงานให้บริการในพื้นที่ 

4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
 1) ต่ ากว่า 5,000 บาท  
 2) 5,000 – 9,999 บาท 
 3) 10,000 – 19,999 บาท 
 4) 20,000 – 29,999 บาท 
 5) 30,000 บาท ขึ้นไป 

 
 
 

5. อาชีพประจ า  
  1) เกษตรกร 
  2) รับจ้างทั่วไป 
 3) ค้าขายรายย่อย 
 4) เจ้าของธุรกิจ/ผู้ประกอบการ  
 5) ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 
 6) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
 7) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ 
…………………………………..) 

6. ระดับการศึกษา 
 1) ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น 
 2) มัธยมศึกษาตอนต้น 
 3) มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. 
 4) อนุปริญญา หรือ ปวส. 
 5) ปริญญาตรี หรือสูงกว่า 

7. เพศ 
 ชาย   หญิง  
 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.1 โปรดระบุลักษณะส่วนงานทีท่่านรับบริการ 

 1) ด้านบริการกฎหมาย       6) ด้านการศึกษา 
 2) ด้านทะเบียน     7) ด้านเทศกิจ หรือป้องกัน   
                                                                                บรรเทาสาธารณภัย 
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 3) ด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  8) ด้านรายได้หรือภาษี 
 4) ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล   9) ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
 5) ด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ  10) ด้านสาธารณสุข 
 11. อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ ......................................................................................  
 

2.2 โปรดแสดงความคิดเหน็ของท่าน โดยการให้เป็นค่าคะแนนตามเกณฑ์ต่อไปนี้    
ระดับคะแนน  1 =  พึงพอใจน้อยที่สุด   2 =  พึงพอใจน้อย      3 =  พึงพอใจปานกลาง      
  4 =  พึงพอใจมาก    5 =  พึงพอใจมากที่สุด  
   

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระดับความพึงพอใจ 
1 

น้อยที่สุด 
2 

น้อย 
3 

ปานกลาง 
4 

มาก 
5 

มากที่สุด 
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ      
1. ความชัดเจนของแผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการ      
2. การให้บริการเป็นระบบและขั้นตอน      
3. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน      
4. ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ      
5. การให้บริการตามล าดับก่อนหลัง      
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      
1. บุคลิก ท่วงที วาจา และการต้อนรับของเจ้าหน้าที่      
2. การแต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับสถานที่ราชการ      
3. ความเอาใจใส่ ความกระตือรือร้นในการให้บริการ      
4. ความตรงต่อเวลาและความพร้อมในการปฏิบัติงาน      
5. ความรู้ ความสามารถในการอธิบายข้อมูล และการตอบข้อซักถาม      
6. เจ้าหน้าที่ให้ความเสมอภาคในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ      
7. เจ้าหน้าที่มีความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน      
8. การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ เช่น การให้ค าแนะน า หรือ 

การกรอกแบบฟอร์มให้แก่ผู้รับบริการ 
 
 

    

ด้านช่องทางการให้บริการ      
1. มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการแก่ประชาชน      
2. มีความหลากหลายของช่องทางการให้บริการ เช่น โทรศัพท์ หรือ 

เว็บไซต์  เป็นต้น 
     

3. ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็วทันต่อความ
ต้องการของประชาชน 

     

4. ช่องทางการให้บริการประชาชนนอกสถานที่มีความเหมาะสม      
ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก      
1. ผังแสดงขั้นตอนในการเข้ารับบริการ พร้อมป้ายอธิบาย       
2.  การจัดสถานที่และอุปกรณ์สะดวกต่อการให้บริการ      
3. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์      
4.  ความพร้อมของแบบฟอร์มต่าง ๆ      
5. ความชัดเจนของป้ายแสดงชื่อส่วนงาน/จุดบริการ      
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ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระดับความพึงพอใจ 
1 

น้อยที่สุด 
2 

น้อย 
3 

ปานกลาง 
4 

มาก 
5 

มากที่สุด 
6. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ที่จอดรถ 

ห้องน้ า ที่น่ังขณะรอรับบริการ ฯลฯ 
     

7. การจัดภูมิทัศน์ สะอาด งามตา      
8. ความเหมาะสมของสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารเผยแพร่

ความรู้ 
     

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางส าหรับการพัฒนาการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ท่านได้กรุณาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

 
 


