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บทที่ 1 

บทนำ 
 
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  

 การปกครองท้องถิ่นเป็นรูปแบบการปกครองท่ีเกิดจากการกระจายอำนาจการ
ปกครองจากรัฐบาลไปยังท้องถิ่นเพื่อให้สามารถดำเนินกิจการใดๆ ได้ตามขอบเขตท่ีกฎหมายกำหนด                       
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการจัดบริการสาธารณะ ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง การปกครองท้องถิ่นถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ซึ่งเป็นไปตามหลักการกระจายอำนาจและให้อิสระแก่ท้องถิ่นในการปกครองตนเอง 
โดยรัฐจะมอบหมายให้ท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งหรือหลายท้องถิ่น เป็นผู้ดำเนินการในการบริหารงาน
ตามภารกิจต่างๆ เพื่อแก้ไขและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการในท้องถิ่นตลอดจนการพัฒนา
ท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ท้องถิ่นท่ีได้รับมอบหมายจะจัดต้ังขึ้นเป็นองค์กรโดยผลแห่งกฎหมายและ
นโยบายของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและรับผิดชอบในขอบเขตพื้นท่ีท่ีกำหนดไว้อย่างชัดเจน มีความ
เป็นอิสระในการบริหารงบประมาณและการบริหารงานในระดับหนึ่ง ซึ่งจะเห็นได้ว่าการปกครอง
ท้องถิ่นเป็นการกระจายอำนาจการปกครองจากส่วนกลางให้แก่ท้องถิ่น เพื่อให้สามารถสนองตอบ          
ต่อความต้องการของผู้รับบริการในท้องถิ่นได้อย่างตรงเป้าหมาย และเพื่อส่งเสริมให้ผู้รับบริการใน
ท้องถิ่นได้เรียนรู้และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นด้วยตนเอง ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวนี้เองผู้บริหาร และบุคลากรของหน่วยงานทุกคน จึงต้องมีส่วนช่วยกันอย่างเต็มท่ีในการ
พัฒนาท้องถิ่นท้ังทาง ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยการดำเนินการขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นในเรื่องดังกล่าว จะต้องให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินการ 
ตลอดจนคุณภาพการให้บริการท่ีจะสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการผู้รับบริการ ประกอบ
กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 249 ให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ท้ังนี้ ตามวิธีการและ
รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายบัญญัติการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบ
ใดให้คำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และความสามารถในการปกครองตนเองในด้าน
รายได้ จำนวนและความหนาแน่นของประชากร และพื้นท่ีท่ีต้องรับผิดชอบ และมาตรา 250 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีและอำนาจดูแลและจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม สาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ การจัดทำบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะใดท่ีสมควรให้เป็นหน้าท่ีและอำนาจโดยเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละรูปแบบ หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก ในการดำเนินการใดให้เป็นไปตามท่ี
กฎหมายบัญญัติซึ่งต้องสอดคล้องกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคส่ี และกฎหมาย
ดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกลไก  และขั้นตอนในการกระจายหน้าท่ีและอำนาจ 
ตลอดจนงบประมาณและบุคลากรท่ีเกี่ยวกับหน้าท่ี และอำนาจดังกล่าวของส่วนราชการให้แก่องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดท่ีเป็นหน้าท่ีและ
อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้าการร่วมดำเนินการกับเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐหรือการ
มอบหมาย ให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐดำเนินการจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น
มากกว่าการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะร่วมหรือ
มอบหมายให้เอกชนหรือ หน่วยงานของรัฐดำเนินการนั้นก็ได้1   

องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นส่วนราชการที่บริหารงานระดับตำบลตามพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562) 
องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมโดย
กฎหมายได้กำหนดกิจการท่ีเป็นอำนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลแยกไว้ 2 ประเภทคือ 
ประเภทแรก เป็นกิจการที่ต้องทำ เป็นภารกิจหรือกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ๆ ต้อง
ถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลมีกิจกรรมท่ีต้องทำในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ การจัดให้มีการบำรุงรักษาทางน้ำและทางบกการรักษาความ
สะอาดของถนนทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมท้ังการกำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล การ
ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการส่งเสริมการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรมการส่งเสริมพัฒนาสตรี เด ็กเยาวชนผู้ส ูงอายุ และผู้พิการการคุ้มครองดูแลและ
บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมการบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรร
งบประมาณหรือบุคลากรใช้ตามความจำเป็น เป็นต้น ประเภทท่ีสองเป็นกิจกรรมท่ีอาจจัดทำเป็นภารกิจ
หรือกิจกรรมท่ีต้ังไว้ล่วงหน้าว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ๆ จะทำในงบประมาณต่อ ๆ ไป           
องค์การบริหารส่วนตำบลมีกิจกรรมท่ีต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ การให้มีน้ำด่ืม
เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร การให้มีและบำรุงไฟฟ้า หรือแสงสว่างในเขตชุมชน การให้มี
และการมีบำรุงรักษาทางระบายน้ำ การให้มีและบำรุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ
และสวนสาธารณะ การให้มีและการส่งเสริมการเกษตรและกิจการสหกรณ์ การส่งเสริมให้มี
อุตสาหกรรมในครอบครัว การบำรุงและส่งเสริมประกอบอาชีพของราษฎร์ การคุ้มครองดูแลและ
รักษาทรัพย์สินของสาธารณสมบัติของแผ่นดิน การหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล การให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้ามการส่งเสริมกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์                        
การท่องเท่ียว และการจัดทำผังเมือง2 องค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละแห่งนั้นจะจัดให้บริการแก่
ประชาชนได้มากน้อย แตกต่างกันไปตามสภาพพื้นท่ี งบประมาณ และนโยบายของแต่ละองค์การ

 
1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560, การปกครองท้องถ่ิน , [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 

https://cdc.parliament.go.th/draftconstitution2 / ewt_dl_link.php?nid=1 0 3 8 &filename=index 
[16เมษายน 2565]. 

2 กฎกระทรวง, แบ่งส่วนราชการ, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน, กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.dla.go.th/visit/2559.pdf [16 เมษายน 2565]. 

 
 

https://cdc.parliament.go.th/draftconstitution2/ewt_dl_link.php?nid=1038&filename=index
http://www.dla.go.th/visit/2559.pdf%20%5b16
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บริหารส่วนตำบล แต่อย่างไรก็ตามทุกองค์การบริหารส่วนตำบลย่อมมีหลักในการจัดการบริการ
เดียวกันคือ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นมากท่ีสุด กล่าวโดยสรุปองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมการให้บริการประชาชนและ
ดูแลทุกข ์สุข ของประชาชนแทนรัฐบาล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาที่สำน ักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ3 เสนอและ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโดยประกาศให้มีผลบังค ับใช้ต ั้งแต่ว ัน ท่ี 10 ต ุลาคม 2546                    
เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติ รวมท้ังวิสัยทัศน์ของการพัฒนาระบบราชการให้
มีความเป็นเลิศ สามารถรองรับกับการพัฒนาประเทศโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
สำนักงาน ก.พ.ร. จึงให้ส่วนราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นพัฒนาคุณภาพ                     
การให้บริการแก่ประชาชนในหลายๆมิติโดยมีเป้าหมายหลักค ือการพ ัฒนาคุณภาพการให้               
การบริการที่ดีขึ้น ในการนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ท้ังเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล
มีภารกิจต่าง ๆ ในพื้นที่ที ่รับผิดชอบมีโครงสร ้างการบริการมีบุคลากรและงบประมาณเพื่อ
ดำเนินงานตามภารกิจ ซึ ่งงานต่าง ๆต้องได้ร ับการประเมินความพ ึงพอใจของผู้รับบริการที ่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ตามเกณฑ์การประเมนิประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการ มิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพ การให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว 
จังหวัดน่าน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มุ่งมั่นตอบสนอง ความต้องการสาธารณะของประชาชนในเขต
รับผิดชอบมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและมีการบริหารจัดการที่ดีของผู้บริหารท้องถิ่นรวมถึง
ข้าราชการประจำ ลูกจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน มี
การร่วมมือร่วมใจ ที่จะพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่
ต้องการความเจริญก้าวหน้าในพื้นท่ีที่ตนอาศัยอยู่ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน จึงร่วมกับศูนย์วิจัยพุทธ
ศาสตร์น่าน วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ทำการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ เพื่อท่ีจะได้นำผลการประเมินเสนอผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตำบล เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาการบริการในด้านท่ีได้รับความพึงพอใจแล้วให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไขการให้บริการในด้านที่ยัง ได้ร ับความพึง
พอใจในระดับต่ำกว่า ตามความคิดเห็นของผ ู้รับบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งการวัด
ความพึงพอใจของผู้ร ับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นสิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดำเนินการเพื ่อติดตามผลการให้บริการ และประเมินคุณภาพการให้บร ิการว่าอยู ่ในระดับที ่
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการคาดหวังไม่พึงพอใจหรือพึงพอใจ เพือ่นำผลท่ีได้มาพัฒนา
ให้มีคุณภาพการให้บริการที่ดีขึ้น เพื่อสร้างความประทับใจและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เพื่อ
พัฒนายกระดับคุณภาพการบริหารของหน่วยราชการให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดี พ.ศ.2546 ต่อไป 

 
3 พระราชกฤษฎีกา, ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%C338/%C338-2a-2546-a0002.htm [18 เมษายน 2565]. 
 

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%C338/%C338-2a-2546-a0002.htm
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 ศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์น่าน วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น มีหน้าท่ีสำคัญด้านการจัดการศึกษา วิจัยชุมชน และบริการวิชาการแก่ ชุมชนท้องถิ่น จึงได้
ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมิติท่ี 2 มิติ                        
ด้านคุณภาพการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ท้ังนี้เพื่อ
ประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการปรับปรุง ยกระดับ พัฒนากระบวนการดำเนินงาน
ให้บริการแก่ ประชาชน เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานเอกชนท่ีมารับบริการหรือ
ติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกมิติท่ีได้รับการประเมิน และเพื่อสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนนิงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 
๑.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน 
 2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ความต้องการ และข้อเสนอแนะและความคิดเห็น              
ของประชาชนผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอ
ปัว จังหวัดน่าน 
 
๑.3 ขอบเขตของการวิจัย  
            ๑.๓.1 ขอบเขตประชากร (Population) 

ประชากร หมายถึง ประชากรผู้รับบริการในภาระงานบริการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ท่ีกำหนดให้ทำการสำรวจและประเมินความพึงพอใจ 
จำนวน 8,93 4 คน  (ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  ณ วันท่ี 30 กันยายน  
2564  อนุเคราะห์ข้อมูลจาก สำนักทะเบียน อำเภอ ปวั)   

๑.๓.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
การสำรวจครั้งนี้เป็นการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการท่ีมีต่อ

คุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน 4 ด้าน ได้แก่ 
๑) งานด้านก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
๒) งานด้านการส่งเสริมอาชีพ  
๓) งานด้านสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์        
๔) งานด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โดยกำหนดกรอบการศึกษาระดับความพึงพอใจ จำนวน 4 ด้าน คือ  
๑) ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านขั้นตอนการให้บริการ 
๒) ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านช่องทางการให้บริการ 
๓) ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
๔) ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านส่ิงอำนวยความสะดวก 
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๑.๓.๓ ขอบเขตด้านพื้นที่ 
คณะผู้วิจัยสำรวจเฉพาะเขตพื้นท่ีการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่า

กลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน 
 

๑.๓.๔ ขอบเขตระยะเวลา 
  การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การ

บริการส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ในครั้งนี้  คณะผู้วิจัยใช้ระยะเวลาดำเนินการศึกษา
ต้ังแต่วันท่ี  1  ตุลาคม  2564 – 30 กันยายน  256๕  
  
๑.4 นิยามศัพท์ในการวิจัย 
 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริการส่วน
ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน คณะผู้วิจัยกำหนดนิยามศัพท์เฉพาะไว้ดังนี้ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) หมายถึง ราชการส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับการเลือกต้ัง
จากประชาชนในท้องถิ่นมีอำนาจหน้าท่ีในการบริหารจัดการสาธารณะตามกฎหมายเพื่อประโยชน์สุข
ของชุมชนในท้องถิ่นนั้นซึ่งประกอบด้วย 1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 2) เทศบาล ได้แก่
เทศบาลนครเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล 3) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และ 4) การ
ปกครองท้องถิน่รูปแบบพิเศษ 

องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจัดต้ังขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคลท้ังนี้
องค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละแห่งจะมีพื้นท่ีรับผิดชอบในเขตตำบลท่ีไม่อยู่ในเขตของเทศบาลหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อื่นยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

คุณภาพการให้บริการ หมายถึง สภาวะการณ์ปฏิบัติงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้สินค้า
หรือบริการขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง หรือสินค้าและบริการใดบริการหนึ่ง ซึ่งการให้บริการสามารถทำ
ได้หลายวิธีท่ีจะทำให้ผู้บริการเกดิความพึงพอใจหรือประทับใจในการบริการนั้น คุณภาพการให้บริการ
อาจประกอบกันเข้าด้วยหลายๆในองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน  

ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชน เจ้าหน้าท่ีรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน            
ท่ีเข้ามารับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน 

การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หมายถึง การให้บริการประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอำนาจหน้าท่ีท่ีกฎหมายกำหนด 

การบริการสาธารณะ  หมายถึง กิจกรรมทุกประเภทท่ีรัฐจัดทำขึ้น ซึ่งอาจจะเป็น
หน่วยงานรัฐหรือเอกชน เป็นผู้ดำเนินการ สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและความต้องการของ
ประชาชน ผู้ใช้บริการในแต่ละเรื่องเพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชน ซึ่งเป็นกระบวนการท่ี
เคล่ือนไหวเป็นพลวัตรและเปล่ียนแปลงเสมอ การให้บริการนั้นจะต้องมีการเคล่ือนย้ายตัวบริการผ่าน
ช่องทางและต้องตรงตามเวลาท่ีกำหนด 
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ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริการส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว 
จังหวัดน่าน จำนวน  4 ด้าน  คือ 
1. งานด้านก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
2. งานด้านการส่งเสริมอาชีพ 
3. งานด้านสวัสดิการสังคมและการสังคม 

สงเคราะห์ 
4. งานด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หมายถึง บทบาทภารกิจตามตัวช้ีวัดการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการในมิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการท่ี
ขอรับการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนเจ้าหน้าท่ีของรัฐหน่วยงานของรัฐหน่วยงาน
เอกชนท่ีมารับบริการหรือติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือความคิดเห็นของบุคคลแต่ละคนต่อการได้รับ
บริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ทั้งในทางบวกหรือในทางลบท่ี
แสดงออกในลักษณะเป็นความชอบความสบายใจความสุขใจและความคาดหวังหรือความรู้สึกว่า 
สมควรจะได้รับจากผู้ให้บริการ ผู้รับบริการประสบความสำเร็จเป็นไปตามความคาดหวังรู้สึกพอใจ
บรรลุถงึความต้องการ 

 
1.5 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
  การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริการส่วน
ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ประจำปี 2565 คณะผู้วิจัยได้กำหนด กรอบแนวคิดการวิจัย 
ไว้ดังนี้  
                  ตัวแปรต้น                                                       ตัวแปรตาม 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคดิที่ใช้ในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. งานท่ีมาติดต่อขอรับบริการ 
6.โดยเฉล่ียกี่ครั้งต่อป ี
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๑.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ในการวิจัย เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ

องค์การบริการส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่านนั้น คณะผู้วิจัยคาดว่าประโยชน์ท่ีจะได้รับ
จากการสำรวจความพึงพอใจในครั้งนี้ ดังนี้ 
 1. ผลจากการศึกษาทำให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้รั บบริการท่ีมีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ในด้านขั้นตอนการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ และด้านส่ิงอำนวยความสะดวก 
 2. ผลจากการศึกษาระดับความพึงพอใจทำให้หน่วยงานสามารถนำผลท่ีได้เป็นแนวทาง
ในการแก้ไขและพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ  
 3. ผลการจากการศึกษาผู้บริหารเข้าใจสภาพ และปัญหาของการให้บริการนำไปสู่                      
การปรับเปล่ียนให้ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง 
               4. องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน สามารถนำข้อมูลท่ีได้ไป
ปรับปรุงการดำเนินการให้ดียิ่งขึ้นไป  
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บทที่  2 

แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกีย่วขอ้ง 
 
 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริการส่วน
ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 25๖๕ คณะผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร 
งานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นพื้นฐานและแนวทางในการศึกษาโดยตามลำดับขั้นตอน  
ดังนี้  
 2.1 แนวคิดทฤษฎีความพึงพอใจ 
 2.2 แนวคิดทฤษฎีการให้บริการ 
 2.3 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
 2.4 สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานของพื้นท่ีวิจัย 
 2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
2.1 แนวคิดทฤษฎีความพึงพอใจ  
 ความหมายของความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจ ภาษาอังกฤษว่า “satisfaction” เป็นทัศนคติท่ีเป็นธรรม ไม่สามารถ
มองเห็นเป็นรูปร่างได้ การท่ีเราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการ
แสดงออกท่ีค่อนข้างสลับซับซ้อน จึงเป็นการยากท่ีจะวัดความพึงพอใจโดยตรง แต่สามารถวัดได้            
โดยอ้อม โดยการวัดความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้น และการแสดงความคิดเห็นจะต้องตรงกับ
ความรู้สึกท่ีแท้จริง  จึงสามารถวัดความพึงพอใจนั้นได้ พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2530 
กล่าวไว้ว่า “พึง” เป็นคำช่วยกิริยา หมายความว่า “ควร” เช่นพึงใจ หมายความว่า พอใจ ชอบใจ 
และคำว่า “พอ” หมายความว่า เท่าท่ีต้องการ เต็มความต้องการ ถูก ชอบ เมื่อนำคำสองคำมาผสม
กัน “พึงพอใจ” จึงหมายถึงชอบใจ ถูกใจตามท่ีต้องการ  
 ภนิดา ชัยปัญญา4 กล่าวถึงความพึงพอใจว่า เป็นความรู้สึกท่ีได้รับความสำเร็จตามมุ่งหวัง
และความต้องการ มีผู้ให้ความหมายไว้หลายความหมาย ดังนี้  
 Davis5 กล่าวว่าพฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษย์คือ ความพยายามของมนุษย์
ท่ีจะขจัดความตึงเครียดหรือความกระวนกระวายหรือภาวะไม่ได้ดุลยภาพในร่างกาย เมื่อมนุษย์
สามารถขจัดส่ิงต่างๆดังกล่าวได้แล้ว มนุษย์ก็จะได้รับความพึงพอใจในส่ิงท่ีตนต้องการ 

 
4 ภนิดา ชัยปัญญา, แนวคิดความพึงพอใจ, (เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541), หน้า 11 . 
5 Davis, K., Human relation at work : The dynamic of organizational behavior, (New York: 

Mc.Graw-Hill, 1967). 
 



๙ 

 

 

 Campbell6 กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายใน ท่ีแต่ละคนเปรียบเทียบ
ระหว่างความคิดเห็นต่อสภาพการณ์ท่ีอยากให้เป็น หรือคาดหวังหรือรู้สึกว่าสมควรจะได้รับผลท่ีได้จะ
เป็นความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจเป็นการตัดสินของแต่ละบุคคล 
 Donabedian7 กล่าวว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง ผู้บริการประสบ
ความสําเร็จในการทําให้สมดุลระหว่างส่ิงท่ีผู้รับบริการให้ค่ากับความคาดหวังของผู้รับบริการ และ
ประสบการณ์นั้นเป็นไปตามความคาดหวัง 
 วิรุฬ  พรรณเทวี8 ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ท่ีไม่
เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะมีความคาดหมายกับส่ิงหนึ่งส่ิงใดอย่างไร ถ้าคาดหวังหรือ มี
ความต้ังใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวัง 
หรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เมือ่ไม่ได้รับการตอบสนองตามท่ีคาดหวังไว้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับส่ิงท่ีต้ังใจไว้ว่า
จะมีมากหรือน้อย 
 วิยะดา เสรีวิชยสวัสด์ิ9 ได้ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีดีของบุคคลท่ี
ได้รับการตอบสนองเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในส่ิงท่ีต้องการก็จะทำให้ รู้สึกดีชอบและสบายใจหาก
สอดคล้องกับความคาดหวังหรือมากกว่าท่ีคาดหวังไว้ก็จะมีความรู้สึกพึงพอใจ  
 กาญจนา อรุณสอนศรี10 กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์เป็นการแสดงออกทาง
พฤติกรรมท่ีเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การท่ีเราจะทราบว่าบุคคลมีความพึง
พอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ีค่อนข้างสลับซับซ้อนและต้องมีส่ิงเร้าท่ีตรงต่อความ
ต้องการของบุคคล จึงจะทำให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นส่ิงเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั้นให้
เกิดความพึงพอใจในงานนั้น 
 จากความหมายท่ีกล่าวมาท้ังหมด สรุปความหมายของความพึงพอใจได้ว่า เป็นความรู้สึก
ของบุคคลในทางบวก ความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจต่อสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ หรือเป็น
ความรู้สึกท่ีพอใจต่อส่ิงท่ีทำให้เกิดความชอบ ความสบายใจ และเป็นความรู้สึกท่ีบรรลุถึงความต้องการ 

 
6 Campbell, A., Subjective Measures and of Well-being, The Western Journal of 

Medicine,31 (7), 117-124, 1976. 
7 Donabedian, A., The Definition of Quality and Approaches to its Assessment (Vol.1), 

Michigan: The University of Michigan, 1980. 
8 วิรุฬ พรรณเทวี, ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานกระทรวงมหาดไทยใน

อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน, วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2542). 

9 วิยะดา เสรีวิชยสวัสด์ิ, ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการบริการของธุรกิจนำเที่ยวทางเรือ ล่องน้ำ
โขง : กรณีศึกษาแห่สลองทัวร์ , วิทยานิพนธ์การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว , (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545). 

10 กาญจนา อรุณสอนศรี, ความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ต่อการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรไชย
ปราการจำกัด อำเภอไชยปราการ จงัหวัดเชียงใหม่, วิทยานิพนธ์เกษตรศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์เชงิระบบ, (คณะเกษตรศาสตร์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546). 
 



๑๐ 

 

 

 ลักษณะของความพึงพอใจ  
 อัจฉรา สมสวย11 กล่าวถึงลักษณะของความพึงพอใจไว้ดังนี้ 
 1) ความพึงพอใจ คือ การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อ
ส่ิงหนึ่งส่ิงใดบุคคลจำเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมรอบตัวและการตอบสนองความต้องการของ
บุคคลด้วยการตอบโต้กับบุคคลอื่นและส่ิงต่างๆในชีวิตประจำวันทำให้แต่ละคนมีประสบการณ์การ
เรียนรู้ส่ิงท่ีจะได้รับตอบแทนแตกตา่งกัน 
 2) ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างส่ิงท่ีคาดหวังกับส่ิงท่ีได้รับ
จริงในสถานการณ์หนึ่ง 
 3) ความพึงพอใจเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น
ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกชอบส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีผันแปรได้ตามปัจจัยท่ีไม่เกี่ยวข้องกับความคาดหวัง
ของบุคคลในแต่ละสถานการณ์นอกจากนี้ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีแสดงออกมาในระดับมาก
น้อยได้ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของการประเมินส่ิงท่ีได้รับจริงกับส่ิงท่ีคาดหวังไว้ 
 นอกจากนี้ความพึงพอใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะถูกกำหนดจากความรู้สึกของแต่ละ
บุคคลโดยจากการพิจารณาความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนท่ีเกิดขึ้นจริงและผลตอบแทนท่ีเขามี
ความรู้สึกว่าเขาควรจะได้รับแล้วถ้าหากผลตอบแทนท่ีได้รับจริงมากกว่าผลตอบแทนท่ีเขาคาดว่าจะ
ได้รับย่อมจะก่อให้เกิดความพึงพอใจขึ้นซึ่งความพอใจจะมากหรือน้อยหรือไม่พึงพอใจนั้นขึ้นอยู่กับ
ความยุติธรรมของผลตอบแทน 
 การวัดความพึงพอใจ 
 ในการวัดความพึงพอใจนั้น บุญเรือง ขจรศิลป1์2 ได้ให้ทรรศนะเกีย่วกับเรื่องนี้ว่า ทัศนคติ
หรือเจตคติเป็นนามธรรม เป็นการแสดงออกค่อนข้างซับซ้อน จึงเป็นการยากท่ีจะวัดทัศนคติได้
โดยตรง แต่เราสามารถท่ีจะวัดทัศนคติได้โดยอ้อม โดยวัดความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้นแทน ฉะนั้น 
การวัดความพึงพอใจก็มีขอบเขตท่ีจํากัดด้วย อาจมีความคลาดเคล่ือนขึน้ถ้าบุคคลเหล่านั้นแสดงความ
คิดเห็นไม่ตรงกับความรู้สึกท่ีแท้จริง ซึ่งความคลาดเคล่ือนเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นได้เป็นธรรมดาของการวัด
โดยท่ัว ๆ ไป 
 ภณิดา ชัยปัญญา ได้กล่าวไว้ว่า การวัดความพึงพอใจนั้น สามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้ 
  1. การใช้แบบสอบถาม โดยผู้ออกแบบสอบถาม เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นซึ่ง
สามารถกระทำได้ในลักษณะกำหนดคําตอบให้เลือก หรือตอบคําถามอิสระ คําถามดังกล่าว อาจถาม
ความพอใจในด้านต่างๆ 
  2. การสัมภาษณ์เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรงซึ่งต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการ
ท่ีดีจะได้ข้อมูลท่ีเป็นจริง 

 
11 อัจฉรา สมสวย, ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการส่งเสรมิและการให้บริการของสหกรณ์ การเกษตร

เมืองขอนแก่น จำกัด, วิทยานิพนธ์ วท.ม.(ส่งเสริมการเกษตร), (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545). 
12 บุญเรือง ขจรศิลป์, วิธีวิจัยทางการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, การปฏิรูป

การจัดการภาครัฐ: กรณีศึกษาการจัดการภาครัฐแนวใหม่ในประเทศไทยและสิงคโปร์ , วิทยานิพนธ์ปริญญา
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: กรุงเทพมหานคร, 2529). 
 



๑๑ 

 

 

  3. การสังเกต เป็นวิธีวัดความพึงพอใจ โดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคล
เป้าหมาย ไม่ว่าจะแสดงออกจากการพูดจากิริยา ท่าทาง วิธีนี้ต้องอาศัยการกระทำอย่างจริงจัง และ
สังเกตอย่างมีระเบียบแบบแผน 
 จากแนวคิดขา้งต้นพอจะสรุปได้ว่า “ความพึงพอใจ” เป็นการแสดงความรู้สึกดใีจยินดีของ
เฉพาะบุคคลในการตอบสนองความต้องการในส่วนท่ีขาดหายไป ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยต่าง ๆ                    
ท่ีเกี่ยวข้อง โดยปัจจัยเหล่านั้นสามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลท้ังทางร่างกายและจิตใจได้
เหมาะสม และเป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลท่ีจะเลือกปฏิบัติในกิจกรรมนั้น ๆ 
 

 ทฤษฎีกับความพึงพอใจ 
 Kotler and Armstrong 13 ก ล่าวว่า พฤติกรรมของมนุษย์ เกิดขึ้น ต้องมี ส่ิ งจูงใจ 
(motive) หรือแรงขับดัน (drive) เป็นความต้องการท่ีกดดันจนมากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลเกิด
พฤติกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง ซึ่งความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกันความ
ต้องการบางอย่างเป็นความต้องการทางชีววิทยา (biological) เกิดขึ้นจากสภาวะตึงเครียด เช่น ความ
หิวกระหาย หรือความลำบากบางอย่าง เป็นความต้องการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจาก
ความต้องการการยอมรับ (recognition) การยกย่อง (esteem) หรือการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน 
(belonging) ความต้องการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลกระทำในช่วงเวลานั้น ความ
ต้องการกลายเป็นส่ิงจูงใจ เมื่อได้รับการกระตุ้นอย่างเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด โดยทฤษฎี ท่ี
ได้รับความนิยมมากท่ีสุด มี 2 ทฤษฎี คือทฤษฎีของอับราฮัม มาสโลว์ และทฤษฎีของซิกมันด์ฟรอยด ์
  

 ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด์ 
 ซิกมันด์ฟรอยด์ ( S. M. Freud) 14ต้ังสมมุติฐานว่าบุคคลมักไม่รู้ตัวมากนักว่าพลังทาง
จิตวิทยามีส่วนช่วยสร้างให้เกิดพฤติกรรม ฟรอยด์พบว่าบุคคลเพิ่มและควบคุมส่ิงเร้าหลายอย่าง ส่ิงเร้า
เหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างส้ินเชิง บุคคลจึงมีความฝัน พูดคำท่ีไม่ต้ังใจพูด มีอารมณ์อยู่
เหนือเหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอย่างมาก 
 

 ทฤษฎีแรงจงูใจของมาสโลว์ (Maslow’s theory motivation) 
 อับราฮัม  มาสโลว์15 (A.H.Maslow) ค้นหาวิธีท่ีจะอธิบายว่าทำไมคนจึงถูกผลักดันโดย
ความต้องการบางอย่าง ณ เวลาหนึ่ง ทำไมคนหนึ่งจึงทุ่มเทเวลาและพลังงานอย่างมากเพื่อให้ได้มาซึ่ง

 
13 Kotler and  Armstrong, Marketing Management:Analysis,planning Implementation 

and control, 10 th ed NJ:PernticeHall. Maslow, Abraham H. Motivation and Personality (New York: 
Harper and Row), 2002. 

14 Freud, S.,Group Psychology and The Analysis of The Ego Sigmund Freud, New 
York: Bantam Books, 1964. 

15 Maslow,Abraham H.1954, Motivation and Persona lity, New york:Harper.OECD. 
(1991). Administration as service: The public as client. Paris: OECD.Risser, N.L. (1975). 
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ความปลอดภัยของตนเองแต่อีกคนหนึ่งกลับทำส่ิงเหล่านั้น เพื่อให้ได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อื่น 
คำตอบของมาสโลว์ คือ ความต้องการของมนุษย์จะถูกเรียงตามลำดับจากส่ิงท่ีกดดันมากท่ีสุดไปถึง
น้อยท่ีสุด ทฤษฎีของมาสโลว์ได้จัดลำดับความต้องการตามความสำคัญ คือ 
 1. ความต้องการทางกาย (physiological needs) เป็นความต้องการพื้นฐาน คือ อาหาร 
ท่ีพัก อากาศ ยารักษาโรค 
 2. ความต้องการความปลอดภัย (safety needs) เป็นความต้องการท่ีเหนือกว่าความต้อง  
 การเพื่อความอยู่รอด เป็นความต้องการในด้านความปลอดภัยจากอันตราย 
 3. ความต้องการทางสังคม (social needs) เป็นการต้องการการยอมรับจากเพื่อน 
 4. ความต้องการการยกย่อง (esteem needs) เป็นความต้องการการยกย่องส่วนตัว 
ความนับถือ และสถานะทางสังคม 
 5. ความต้องการให้ตนประสบความสำเร็จ (self – actualization needs) เป็นความ
ต้องการสูงสุดของแต่ละบุคคล ความต้องการทำทุกส่ิงทุกอย่างได้สำเร็จ บุคคลพยายามท่ีสร้างความ  
พึงพอใจให้กับความต้องการท่ีสำคัญท่ีสุดเป็นอันดับแรกก่อนเมื่อความต้องการนั้นได้รับความพึงพอใจ 
ความต้องการนั้นก็จะหมดลงและเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลพยายามสร้างความพึงพอใจให้กับความ
ต้องการท่ีสำคัญท่ีสุดลำดับต่อไป ตัวอย่าง เช่น คนท่ีอดอยาก (ความต้องการทางกาย) จะไม่สนใจ           
ต่องานศิลปะช้ินล่าสุด (ความต้องการสูงสุด) หรือไม่ต้องการยกย่องจากผู้อื่น หรือไม่ต้องการแม้แต่
อากาศท่ีบริสุทธิ์ (ความปลอดภัย) แต่เมื่อความต้องการแต่ละขั้นได้รับความพึงพอใจแล้วก็จะมีความ
ต้องการในขั้นลำดับต่อไป 
 
2.2 แนวคิดทฤษฎกีารให้บริการ  
 การให้บริการเป็นหน้าท่ีหลักสำคัญในการบริการงานในภาครัฐโดยเฉพาะงานท่ีจะต้องมีการ
ติดต่อสัมพันธ์กับประชาชนโดยตรงโดยหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการมีหน้าท่ีในการส่งต่อการ
บริการ (Delivery service) ให้แก่ผู้รับบริการ John D. Millett16 กล่าวไว้ว่า คุณค่าประการแรกของ
การบริการงานรัฐกิจท้ังหมดคือการปฏิบัติงานด้วยการให้บริการท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจซึ่งมีลักษณะ
สำคัญ 5 ประการคือการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน (Equivalent Services) การให้บริการอย่าง
รวดเร็วทันเวลา (Timely Services) การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Services) การให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง (Continuous Services) และการใหบ้ริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Services) 
 
 
 
 

 

Development of an instrument to measure patient satisfaction with nurses and nursing care in 
primary care setting. Nursing Research, 24 (1),45-51. 

16 John, D.Millett. Human Relation at work. The Dynamic of Organizational 
Behavior. New York: The Macmillan Company, 1951. 
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2.2.1 ความหมายของการบรกิาร 
          จินตนา  บุญบงการ 17 ได้กล่าวถึงความหมายของการบริการไว้ว่าการบริการ

หมายถึงส่ิงท่ีจับสัมผัสแตะต้องได้ยากและในขณะเดียวกันก็เส่ือมสูญสภาพได้ง่ายและจะกระทำขึ้น
ทันทีและส่งมอบให้ทันทีหรือเกือบทันที 

          ฉัตราพร เสมอใจ18 ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับการบริการไว้ว่าการบริการเป็นกิจกรรม
ประโยชน์หรือความพึงพอใจท่ีจะจัดทำเพื่อเสนอขายหรือกิจกรรมท่ีจัดทำขึ้นร่วมกับการขายสินค้า 
        สมิต  สัชฌุกร19 ได้กล่าวถึงความหมายของการบริการไว้ว่า การบริการคือการ
ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการในการให้บุคคลต่างๆได้ใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่งด้วยความ
พยายามใดๆก็ตามในการทำให้บุคคลต่างๆท่ีมาติดต่อได้รับความช่วยเหลือ 

2.2.2 แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพการบริการ 
       หน้าท่ีของผู้ให้บริการคือต้องตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการให้ได้รับความ

พึงพอใจมากท่ีสุดซึ่งนอกจากคุณภาพของการบริการท่ีดีและคุณสมบัติของผู้ให้บริการดังท่ีกล่าว
มาแล้ว ส่ิงท่ีต้องคำนึงถึงอีกประการหนึ่งก็คือหลักการบริการท่ีดีซึ่งชัยสมพล ชาวประเสริฐ20 ได้เสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับหลักการบริการท่ีดีไว้ 10 ประการดังนี้ 

1. การให้บริการอย่างดีเลิศยึดลูกค้าเป็นหลักสร้างความน่าเช่ือถือให้กับลูกค้าเอาใจใส่
ในการให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็วช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ และไม่เอาเปรียบลูกค้า 

2. ให้บริการอย่างถูกต้องต้ังแต่เริ่มต้นจนถึงส้ินสุดการให้บริการ 
3. สร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้าโดยการบริการลูกค้าด้วยความเต็มใจและมุ่งหวังให้ลูกค้า             

มีความสุขจากการได้รับบริการ 
4. มีจุดติดต่อเพียง 1 จุดในการใช้บริการ หรือใช้พนักงาน 1 คนต่อการบริการในแต่ละ

เรื่องและหากมีพนักงานคนใดไม่อยู่ควรมีพนักงานคนอื่นเข้ามารับผิดชอบการส่งต่องาน เพื่อไม่ให้การ
บริการสะดุด 

5. ติดต่อได้ทุกวันและทุกเวลาองค์กรแห่งการบริการจะต้องมีช่องทางให้ลูกค้าสามารถ
ติดต่อได้ทุกเวลาเช่นทางอีเมล์ทางโทรศัพท์ทางกล่องรับความคิดเห็นเป็นต้น 

6. ติดต่อเจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานเหมือนติดต่อกับหัวหน้าหรือผู้จัดการลูกค้าโดยท่ัวไป
มักรู้สึกว่าการได้ติดต่อกับหัวหน้าหรือผู้จัดการจะทำให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วมากกว่าติดต่อกับ
เจ้าหน้าท่ีหรือพนักงาน ดังนั้นหัวหน้าหรือผู้จัดการจึงควรมอบหมายอำนาจการตัดสินใจให้ กับ
เจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานท่ีรับผิดชอบฝ่ายต่าง ๆให้สามารถบริการได้อย่างไม่ติดขัด 

 
17 จินตนา บุญบงการ, จริยธรรมทางธุรกิจ, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), 

หน้า 40. 
18 ฉัตราพร เสมอใจ, การตลาดธุรกิจบริการ, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ธรรกมลการพิมพ์, 2546), 

หน้า 10. 
19 สมิต สัชฌุกร, การต้อนรับและบริการที่เป็นเลิศ, พิมพ์ครั้งที่ 4, (กรุงเทพมหานคร: สายธาร , 

2546),หน้า 14. 
20 ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, การตลาดบริการ, (กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2546), หน้า 173. 
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7. มีการส่ือสารให้ข้อมูลลูกค้าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์เพื่อให้
ลูกค้าได้รับรู้ว่าเราไม่ทอดท้ิง 

8. มีนวัตกรรมออกมาให้บริการลูกค้าเพื่อสร้างความแปลกใหม่ในการให้บริการ 
9. บรรยากาศของความสนุกสนาน 
10. มีการปรับปรุงให้บริการอย่างต่อเนื่องและปลูกจิตสานึกด้านการให้บริการอย่าง

แท้จริง เพื่อใหเ้กิดการบริการท่ีดีขึ้นเรื่อย ๆ 
วรุณพร บุญสมบัติ ได้ให้ความหมายของการบริการ (Service) หมายถึงกิจกรรมหรือ

กระบวนการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลหรือองค์กรในอันท่ีจะสนองความต้องการของ
บุคคลอื่นตามท่ีคาดหวังและทำให้เกิดความพึงพอใจต่อส่ิงท่ีได้รับและกล่าวว่าการให้บริการว่าคือ
ประโยชน์หรือความพอใจซึ่งได้เสนอไว้เพื่อขายหรือจัดขึ้นรวมกับการขายสินค้า 

สุนันทา ทวีผล 21กล่าวถึงการให้บริการสรุปได้ดังนี้ 
1. หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่กล่าวคือประโยชน์และ

บริการท่ีองค์การจัดให้นั้น จะต้องตอบสนองความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่หรือท้ังหมดมิใช่
เป็นการจัดให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะมิฉะนั้นแล้วนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การเอื้ออำนวยประโยชน์และบริการแล้วยังไม่คุ้มค่ากับการดำเนินงานนั้น ๆ 

2. หลักความสม่ำเสมอ กล่าวคือ การให้บริการต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอมิใช่ทำๆหยุดๆตามความพอใจของผู้บริการหรือผู้ปฏิบัติ 

3. หลักความเสมอภาค บริการท่ีจัดนั้นจะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการทุกคนอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน 

4. หลักความประหยัด ค่าใช้จ่ายท่ีต้องใช้ในการบริการจะต้องไม่มากจนเกินกว่าผลท่ีจะ
ได้รับ 

5. หลักความสะดวก บริการท่ีจัดให้แก่ผู้รับบริการจะต้องเป็นไปในลักษณะปฏิบัติได้ง่าย
สะดวกสบายส้ินเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ท้ังยังไม่เป็นการสร้างภาระยุ่งยากใจให้แก่ผู้ใหบ้ริการหรือ
ผู้ใช้บริการมากจนเกินไป 

สมิต สัชฌุกร22 ให้ความหมายว่าการบริการเป็นการปฏิบัติงานท่ีกระทำหรือติดต่อ
เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ การให้บุคคลต่างๆได้ใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง ท้ังด้วยความพยายามใด 
ๆก็ตามด้วยวิธีการหลากหลายในการทำให้บุคคลต่างๆท่ีเกี่ยวข้องได้รับความช่วยเหลือ จัดได้ว่าเป็น
การให้บริการท้ังส้ินการจัดอำนวยความสะดวก การสนองความต้องการของผู้ใช้บริการก็เป็นการ
ให้บริการ การให้บริการจึงสามารถดำเนินการได้หลากหลายวิธี จุดสำคัญคือเป็นการช่วยเหลือและ
อำนวยประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ 

     สรุปได้ว่าการให้บริการประชาชนท่ีดี ควรเป็นการให้บริการแบบครบถ้วนสมบูรณ์เป็น
การพัฒนาระบบการให้บริการและทัศนคติ วิธีคิดวิธีทำงานของพนักงานท่ีมี เป้าหมายท่ีจะให้

 
21 สุนันทา ทวีผล, ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านให้คำปรึกษา แนะนำปัญหาด้าน

กฎหมายของสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 3 (สคช .)ปัญหาพิเศษ, รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป, (วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ: มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550). 

22 สมิต สัชฌุกร, การต้อนรับและบรกิารที่เป็นเลิศ, (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2542), หน้า 13. 
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ประชาชนได้รับบริการท่ีควรจะได้รับอย่างครบถ้วนสมบูรณ์มีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ มุ่ง
ท่ีจะให้บริการในเชิงส่งเสริมและสร้างทัศนคติและความสัมพันธ์ท่ีดี ระหว่างผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการตลอดจนเป็นการให้บริการท่ีมีความถูกต้องชอบธรรม สามารถตรวจสอบได้สร้างความ
เสมอภาคท้ังในการให้บริการและในการท่ีจะได้รับบริการจากพนักงานของรัฐทำให้เกิดความพึงพอใจ
สูงสุด 
 2.2.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
  Aday and Andersen23 กล่าวว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นความรู้สึกหรือ
ความคิดเห็นท่ีเกี่ยวข้องกับทัศนคติของคนท่ีเกิดจากประสบการณ์ท่ีผู้รับบริการเข้าไปใช้บริการใน
สถานบริการนั้น และประสบการณ์นั้นได้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้รับบริการมากน้อยเพียงใด 
 2.2.4 เกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพของบริการ 
          สมิต สัชฌุกร24 กล่าวถึง เกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพของบริการไว้ดังนี้ 
     1) รูปธรรม  (Tangible) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของการบริการท่ี
ผู้รับบริการได้รับทำให้เขาสามารถคาดคะเนถึงคุณภาพของบริการดังกล่าวได้ 
    2) ความไว้วางใจ (Reliability) หมายถึง ผู้รับบริการเล็งเห็นถึงความสม่ำเสมอ
และความถูกต้องในการให้บริการรวมทั้งประสิทธิภาพของพนักงานท่ีให้บริการ 
    3) การตอบสนองต่อผู้รับบริการ (Responsiveness) หมายถึง ผู้ใช้บริการจะ
คำนึงถึงเวลาและความสามารถในการแก้ไขปัญหาของผู้ให้บริการว่าตรงจุดหรือดีกว่าตามท่ี
ผู้รับบริการต้องการหรือไม่ 
  4) ความมั่นใจได้ (Assurance) หมายถึงผู้รับบริการจะมองถึงความรู้ความชำนาญ
หรือความสามารถของบุคลากรซึ่งเป็นผลท่ีจะสร้างความมั่นใจรวมทั้งความไว้วางใจในบริการนั้น 
  5) ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) หมายถึง ผู้รับบริการจะ
พิจารณาถึงความสะดวกด้านเวลา สถานท่ี ทำเลท่ีต้ัง ตลอดจนความพยายามของพนักงานท่ีจะเข้าใจ 
 2.2.5 การวัดความพึงพอใจที่มีต่อการบริการ 
 ชานันท์ ถ้าคู่25 กล่าวว่า ความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้บริการจะเกิดขึ้นหรือไม่นั้น จะต้อง
พิจารณาถึงลักษณะของการให้บริการขององค์กรประกอบกับระดับความรู้สึกของผู้มารับบริการในมิติ
ต่างๆของแต่ละบุคคลดังนั้นการวัดความพึงพอใจในการใช้บริการสามารถทำได้หลายวิธี 
    1) การใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นวิธีการท่ีนิยมใช้กันแพร่หลายวิธีหนึ่งโดยการขอ
ความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลท่ีต้องการวัดแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มท่ีกำหนดคำตอบไว้ให้

 
23 Aday, Lu Ann, and Andersor, Ronald. Development of induces of Access to 

Medical Care. Michigan Ann Arbor: Health Administration Press, 1971, p 4-11. 
24 สมิต สัชฌุกร, การต้อนรับและบริการที่ เป็นเลิศ, พิมพ์ครั้งที่ 4, (กรุงเทพมหานคร: สายธาร , 

2546), หน้า 177-179. 
25 ชานันท์ ถ้าคู่, ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียน เลิศหล้า, 

วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา), (กรุงเทพมหานคร: สถาบันราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2545), 
หน้า10. 
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เลือกตอบหรือเป็นคำตอบอิสระคำถามท่ีถามอาจจะถามถึงความพึงพอใจในด้านต่างๆท่ีหน่วยงาน
หรือองค์กรกำลังให้บริการอยู่เช่นลักษณะของการให้บริการ สถานท่ีให้บริการ บุคลากรท่ีให้บริการ
เป็นต้น 
    2) การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการท่ีต้องอาศัยเทคนิคและความชำนาญพิเศษของ                   
ผู้สัมภาษณ์ท่ีจะจูงใจให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบคำถามใหต้รงกับข้อเท็จจริง 
    3) การสังเกต เป็นวิธีการสังเกตจากพฤติกรรรมท้ังก่อนมารับบริการ ขณะรับ
บริการและหลังจากการได้รับบริการแล้ว เช่น การสังเกตกิริยาท่าทาง การพูด สีหน้า และความถ่ีของ
การมาขอรับบริการ เป็นต้น ผู้วัดจะต้องกระทำอย่างจริงจังและมีแบบแผนท่ีแน่นอน 
 
2.3 แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management หรือ NPM) 

สถานการณ์ปัจจุบันโลกได้เปล่ียนแปลงไปสู่การเป็นโลกาภิวัตน์เพราะอิทธิพลของเทคโนโลยี
สมัยใหม่โดยสังคมโลกได้กลายมาเป็นสังคมแห่งความรู้นิยมเศรษฐกิจแบบเสรีและเกิดกระแส
ประชาธิปไตยท่ีรุนแรงและแพร่หลายซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้สภาพแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์กรท้ังภาครัฐและ
เอกชนท่ีต้องเพิ่มศักยภาพและความยืดหยุ่นในการปรับเปล่ียน เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ระบบท่ีเปล่ียนแปลงไป ปรากฏการณ์ของโลกในลักษณะเช่นนี้ ทำให้หลายๆประเทศปรับตัวเองได้ไม่
ทันโลก ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจฯ ทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจล่ม สังคมเส่ือม รัฐในฐานะผู้ดูแล
และจัดระเบียบสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองจึงมีภาระงานท่ีเพิ่มมากขึ้น และงานท่ีต้องรับผิดชอบมี
ลักษณะยุ่งยากมากขึ้นในขณะเดียวกันกระแสประชาธิปไตยและเศรษฐกิจเสรีซึ่งเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายนอกก็ได้กดดันให้รัฐต้องมีขนาดท่ีเล็กลง มีจำนวนคนทำงานท่ีน้อยลง สภาวะงานท่ีมากขึ้น
เงื่อนไขท่ีรัฐต้องเล็กลงเช่นนี้ได้ส่งผลให้ต้องมีการพัฒนาระบบราชการ ถ้าภาครัฐไม่ปรับเปล่ียนและ
พัฒนาการบริหารจัดการของภาครัฐ เพื่อไปสู่องค์กรสมัยใหม่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ก็จะส่งผลบั่น
ทอนความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ท้ังยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน
อนาคตด้วย ดังนั้นการบริหารจัดการภาครัฐควรปรับเปล่ียนจากสภาพการณ์ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน (As 
Is) ไปสู่ส่ิงท่ีควรจะเป็นอันมีลักษณะท่ีพึงประสงค์ (To Be) โดยเปล่ียนจากความเป็นระบบราชการท่ีมี
ปัญหาไปสู่การเป็นองค์กรแบบ Corporate สมัยใหม่และมีลักษณะของระบบธรรมาภิบาล (Good 
Governance) อยู่ในตัว ซึ่งจะทำให้มีการนำไปสู่ลักษณะองค์กรท่ีพึงประสงค์ คือมีประสิทธิภาพ           
การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การมีระบบบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ยึดผลลัพธ์การทำงาน ยึดภารกิจ
เป็นตัวตั้ง การทำงานแบบมีส่วนร่วมและโปร่งใส 

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) จึงเป็นแนวคิดพื้นฐานของ
การบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งจะนำไปสู่การเปล่ียนแปลงระบบต่าง ๆของภาครัฐและยุทธศาสตร์            
ด้านต่าง ๆท่ีเป็นรูปธรรมมีแนวทางในการบริหารจัดการ ดังนี้ 

1. การให้บริการท่ีมีคุณภาพแก่ประชาชน 
2. คำนึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นหลัก 
3. รัฐพึงทำบทบาทเฉพาะท่ีรัฐทำได้ดีเท่านั้น 
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4. ลดการควบคุมจากส่วนกลางเพิ่มอิสระแก่หน่วยงาน 
5. ระบบการบริหารงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์  
6. มีระบบสนับสนุนทางด้านบุคลากรและเทคโนโลยี 
7. เน้นการแข่งขันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเอกชน 

 จุมพล หนิมพานิช 26 ได้ให้ความหมายของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ไว้ว่า เป็นการบริหาร
ปกครอง  (Governance) ท่ี เป็น เรื่อ งของการปรับเป ล่ียนวิธี การบริหารจัดการภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพและความทันสมัย ตลอดจนมีการทบทวนบทบาทและภารกิจ รวมถึงแนวทางในการ
กำหนดนโยบาย ตลอดจนรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างระบบราชการกับภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมใหม่
อีกด้วย 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ หมายถึง การนำวิธีการการ
จัดการแบบเอกชนมาปรับใช้ในการบริหารงานของภาครัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาเดิมท่ีไม่อาจจัดการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพให้ภาครัฐมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึน้ เพื่อท่ีจะใช้ทรัพยากร 
ท่ีมีอยู่อย่างประหยัด คุ้มค่า เหมาะสมและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง 
 ความสำคัญของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
 ในแง่ลักษณะสำคัญของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ แม้จะมีนักวิชาการแสดงทัศนะไว้
อย่างหลากหลาย แต่นักวิชาการรุ่นแรกๆท่ีนำเสนอแนวคิดนี้ได้อย่างครอบคลุมท่ีสุดคือโจนาธาน 
บอสตัน(Jonathan Boston) และคณะ อ้างถึงในทศพร ศิริสัมพันธ์ 27 โดยได้สรุปให้เห็นถึงลักษณะ
สำคัญของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 10 ประการ ดังต่อไปนี้  
 1. มีความเช่ือว่าการบริหารงานมีลักษณะความเป็นสากลสภาพหรือ ไม่มีความแตกต่าง 
อย่างเป็นนัยสำคัญระหว่างการบริหารงานของภาคธุรกิจเอกชน และการบริหารงานภาครัฐ 
 2. ปรับเปล่ียนการให้น้ำหนักความสำคัญไปจากเดิมท่ีมุ่งเน้นการควบคุมทรัพยากร (ปัจจัยนำเข้า) 
และกฎระเบียบ เป็นเรื่องของการควบคุมผลผลิตและผลลัพธ์ หรือปรับเปล่ียนจากการให้ความสำคัญ
ในภาระรับผิดชอบต่อกระบวนงาน (Process accountability) ไปสู่ภาระรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์  
(Accountability for result) 
 3. ให้ความสำคัญต่อเรื่องทักษะการบริหารจัดการมากกว่าการกำหนดนโยบาย 
 4. โอนถา่ยอำนาจการควบคุมของหน่วยงานส่วนกลาง (Devolution of centralized 
power) เพื่อให้อิสระและความคล่องตัวแก่ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน 
 5. ปรับเปล่ียนโครงสร้างหน่วยงานราชการใหม่ให้มีขนาดเล็กลงในรูปแบบของหน่วยงาน 
อิสระในกำกับ โดยเฉพาะการแยกส่วนระหว่างภารกิจงานเชิงพาณิชย ์(การกำกับดูแลควบคุม) 

 
26 จุมพล หนิมพานิช, การบริหารจัดการภาครัฐใหม่: หลักการ แนวคิด และกรณีตัวอย่างของไทย, 

พิมพ์ครั้งที่ 2, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550), หน้า 28. 
27 ทศพร ศิริสัมพันธ์, ทิศทางและแนวโน้มของรัฐประศาสนศาสตร์ในประมวลสาระชุดวิชา แนวคิด 

ทฤษฎี และหลักการรัฐประศาสนศาสตร์, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551), หน้า 450. 
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ภารกิจงานเชิงนโยบายและการให้บริการออกจากกันอย่างเด็ดขาด 
 6.เน้นการแปรสภาพกิจการของรัฐให้เป็นของเอกชนและให้มีการจ้างเหมาบุคคลภายนอก 
(Outsourcing)รวมทั้งการประยุกต์ใช้วิธีการจัดจ้างและการแข่งขันประมูลงาน (Competitive 
tendering) เพื่อลดต้นทุน และปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการ 
 7. ปรับเปล่ียนรูปแบบสัญญาจ้างบุคลากรของภาครัฐให้มีลักษณะเป็นระยะส้ันและกำหนด 
เงื่อนไขข้อตกลงให้มีความชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 
 8. เลียนแบบวิธีการบริหารจัดการของภาคธุรกิจเอกชน เช่น การวางแผนกลยุทธ์ และแผน 
ธุรกิจ การทำข้อตกลงว่าด้วยผลงาน (Performance agreement) การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน 
การจัดจ้างบุคคลภายนอกให้เขา้มาปฏิบัติงานเป็นการช่ัวคราวเฉพาะกิจ การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารงาน และการให้ความสำคัญต่อการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การ (Corporate 
image) 
 9. มีการสร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลตอบแทนในรูปของตัวเงิน (Monetary incentives) 
มากขึ้น 
 10. สร้างระเบียบวินัยและความประหยัดในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยพยายามลด
ต้นทุนค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลผลิต 
 ในสหรัฐอเมริกา การปฏิรูประบบราชการและการบริหารจัดการภาครัฐได้รับอิทธิทาง
ความคิดมาจากข้อเสนอแนะของสองนักวิชาการช่ือดัง David Osborn และ Ted Gaebler ดังท่ี
ปรากฏในหนังสือของพวกเขาท่ีช่ือ Reinventing Government (การแปลงโฉมระบบราชการใหม่) 
ตีพิมพ์ในปี 1992 กล่าวได้ว่า ในผลงานช้ินนี้ได้มีการนำเอาหลักการสำคัญหลายข้อของการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) มาปรับใช้กับบริบทสังคมอเมริกา (Denhardt, and Grubbs, 
2003,p. 335) โดยเนื้อหาท่ีอยู่ภายในเล่มเสนอให้รัฐบาลสหรัฐดำเนินการปฏิรูประบบราชการและ
การบริหารจัดการภาครัฐให้มีลักษณะ10 ประการ ต่อไปนี้ 
 1. ต้องการให้ระบบราชการทำหน้าท่ีเป็นพี่เล้ียงมากกว่าให้ระบบราชการลงมือทำงานเอง 
(Acatalytic government) 
 2. ต้องการให้ระบบราชการเป็นระบบท่ีชุมชนเป็นเจ้าของและเป็นระบบราชการท่ี          
มอบอำนาจให้กับประชาชนไปดำเนินการเองมากกว่าท่ีจะเป็นกลไกท่ีคอยให้บริการแต่อย่างเดียว               
(A community -owned government) 
 3. ต้องการให้ระบบราชการมีลักษณะของการแข่งขันการให้บริการสาธารณะ (A competitive 
government) 
 4. ต้องการให้ระบบราชการเป็นระบบท่ีขับเคล่ือนด้วยภารกิจมากกว่าขับเคล่ือนด้วย
กฎระเบียบ (A mission - driven government) 
 5. ต้องการให้ระบบราชการเป็นระบบท่ีให้ความสำคัญต่อผลของการปฏิบัติงานมากกว่า
สนใจถึงปัจจัยนำเข้าทางการบริหารงานและขั้นตอนการทำงานท้ังหลาย (A results - oriented 
government) 
 6. ต้องการให้ระบบราชการเป็นระบบท่ีมุ่งสนองตอบต่อการเรียกร้องของลูกค้ามากกว่าท่ีจะ
สนองตอบต่อความต้องการของตัวระบบราชการและข้าราชการเอง (A customer – driven government) 
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 7. ต้องการให้ระบบราชการดำเนินงานในลักษณะท่ีเป็นแบบรัฐวิสาหกิจมุ่งการแสวงหา
รายได้มากกว่าการใช้จ่าย (An enterprising government) 
 8. ต้องการให้ระบบราชการเป็นระบบท่ีมีการเฝ้าระวังล่วงหน้า คือ ให้มีการเตรียมป้องกัน
ปัญหาท่ีอาจจะเกิดในอนาคตมากกว่าท่ีจะคอยให้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วค่อยตามแก ้ (An anticipatory 
government) 
 9. ต้องการให้ระบบราชการเป็นระบบท่ีมีการกระจายอำนาจจากข้างบนลงไปสู่ข้างล่าง
ตามลำดับช้ัน โดยเน้นให้ข้าราชการระดับปฏิบัติงานหลักมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการทำงานเป็น
ทีม (A decentralized government) 
 10. ต้องการใหร้ะบบราชการเปน็ระบบท่ีปรับเปล่ียนไปตามกลไกของตลาด (A marketoriented 
government)  
 จุมพล หนิมพานิช28 กล่าวว่า จากแรงกดดันของการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีภาครัฐต้อง
ทำงานอย่างมีศักยภาพ และกระแสประชาธิปไตยท่ีภาคประชาชนมีความคาดหวังจากภาครัฐมากขึ้น 
การปฏิรูปราชการจึงเป็นภารกิจท่ีรัฐบาลในประเทศต่าง ๆได้ทุ่มเทเวลาและทรัพยากรในการพลิกโฉม
การบริหารราชการแผ่นดิน การให้บริการและพัฒนาระบบราชการตามหลักการบริหารราชการแนว
ใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้ “ระบบราชการ” หรือ “ระบบบริหารงานภาครัฐยุคใหม่” ซึ่งหลังการ
ปฏิรูปแล้วระบบราชการ หรือระบบการบริหารงานภาครัฐควรมีลักษณะท่ีพึงประสงค์ 9 ประการดังนี้  
 1. รัฐจะมีบทบาทหน้าท่ีเฉพาะในส่วนท่ีจำเป็นจะต้องทำเท่านั้น เพื่อเปิดโอกาสให้
ภาคเอกชนประชาชน และชุมชนมีบทบาทมากขึ้น 
 2. การบริหารภายในภาคราชการจะมีความรวดเร็ว มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูง 
 3. การจัดองค์กรมีความกะทัดรัด เหมาะสม คล่องตัว และสามารถปรับเปล่ียนได้อย่าง
รวดเร็วตามการเปล่ียนแปลงนโยบายและสภาพแวดล้อม 
 4. มีลักษณะของการทำงาน และการให้บริการท่ีทันสมัย ใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมต่อการทำงานท่ีรวดเร็ว 
 5. ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีคุณภาพและมีมาตรฐานทางคุณธรรมสูง เป็นมืออาชีพ 
(Professionalism) และวางตัวเป็นกลางทางการเมือง 
 6. ข้าราชการทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยมีประชาชนและประเทศชาติเป็นเป้าหมาย 
 7. มีกลไกการบริหารงานบุคคลท่ีได้มาตรฐานสากล มีระบบค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม 
เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยมีคุณภาพและมีศักยภาพสูงเต็มใจเข้ารับราชการเป็นอาชีพ 
 8. มีวัฒนธรรม และบรรยากาศในการทำงานแบบมีส่วนร่วม 
 9. มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ และตรวจสอบได้ 
 
 

 
28 จุมพล หนิมพานิช, การบรหิารจัดการภาครัฐใหม:่ หลักการ แนวคิด และกรณีตัวอย่างของไทย, 

พิมพ์ครั้งที่ 2, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550), หน้า 414-416 . 
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 องค์ประกอบของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
 ประโยชน์ ส่งกล่ิน กล่าวว่า “ การจัดการภาครัฐแนวใหม่” นั้นไม่ได้เป็นช่ือของแนวคิดท่ีมี
ความเห็นพ้องต้องกันท้ังหมด แต่เป็นคำ เรียกกว้างๆ ท่ีรวมเอาแนวคิดทางการบริหารท่ีมีความ
คล้ายคลึงกันมาอยู่ ด้วยกัน  ฮูดซึ่งเป็น ผู้บัญญั ติศัพท์นี้ขึ้นมาคนแรกในปี  1991 ได้ใช้ช่ือนี้ ใน
ความหมายท่ีกว้างมากในฐานะ “ ชุดของแนวคิดทางการบริหารท่ีคล้ายคลึงกันอย่างกว้างๆ ซึ่ง
ครอบงำการปฏิรูประบบราชการในประเทศกลุ่มโออีซี ดี OECDต้ังแต่ปลายทศวรรษท่ี 1970 ดังนั้น
องค์ประกอบของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ท่ีปรากฏอยู่ในวรรณกรรมทางการบริหารท่ีเขียนโดย
นักวิชาการแต่ละคนแต่ละยุคจึงไม่เป็นเอกภาพ แต่จะมีลักษณะท่ีซำ้ซ้อนกันอยู่คือ จะมีส่วนท่ีเหมือน 
และแตกต่างกัน ซึ่งในการศึกษาองค์ประกอบนี้ เราจะได้ทราบว่าหน่วยงานและนักวิชาการท่ีมี
ช่ือเสียงทางการบริหารจัดการภาครัฐเขาได้อธิบายองค์ประกอบของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ไว้ว่า                     
อย่างไรบ้าง 
 Hood 29 ได้เขียนบทความเรื่อง “การจัดการภาครฐัสำหรับทุกฤดูกาล” และในบทความนี้
เองท่ีมีการใช้คำว่า “การจัดการภาครัฐแนวใหม่” เป็นครั้งแรก ซึ่ง ฮูดได้ใหอ้งค์ประกอบของการ
จัดการภาครัฐแนวใหม่ไว้ดังนี ้
 1. การดำเนินงานโดยผู้จัดการมืออาชีพ หมายถึง ในการจัดการภาครัฐแนวใหม่นั้นจะมีการ 
มอบหมายให้ผู้จัดการท่ีเป็นมืออาชีพเข้ามาเป็นผู้ดำเนินงานภาครัฐ โดยมีการระบุตัวบุคคลท่ีควบคุม
การตัดสินใจในองค์การท่ีชัดเจน และการให้ ผู้จัดการมีอิสระในการดำเนินงานอย่างเพียงพอซึ่ง
เป้าหมายของการปฏิบัติในข้อนี้ก็คือ เพื่อให้ผู้ท่ีรับผิดชอบต่องานและผลของงานท่ีชัดเจน ไม่ใช่เป็นแผ่
กระจายของอำนาจไปท่ัวจนหาผู้รับผิดชอบท่ีแท้จริงไม่ได้ 
 2. การมีมาตรฐานและตัวช้ีวัดการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน หมายถึง ในการจัดการภาครัฐแนว
ใหม่นั้นจะต้องมีการนิยามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวช้ีวัดของความสำเร็จให้ชัดเจน ซึ่งมักจะ
กำหนดเป็นเชิงปริมาณ โดยเป้าของการปฏิบัติในข้อนี้ก็คือ ในการท่ีจะกำหนดความรับผิดชอบได้นั้น 
จำเป็นจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายท่ีมีการระบุไว้อย่างชัดเจน และการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพก็คือ
การดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้นั่นเอง 
 3. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ในการจัดการภาครัฐแนวใหม่นั้นจะต้องมุ่งเน้นควบคุมผลท่ีจะ
ออกมา โดยการจัดสรรทรัพยากรและการให้รางวัลจะเช่ือมโยงกับการวัดผลการปฏิบัติงาน มิได้       
ถูกกำหนดโดยหน่วยงานส่วนกลางในระบบราชการอีกต่อไป ซึ่งเป้าหมายของการปฏิบัติในหัวขอ้นี้ก็
คือเพื่อให้มีการเน้นท่ีผลสำเร็จของภารกิจมากกว่างท่ีจะเน้นในเรื่องของกระบวนการ 
 4. การแบ่งแยกหน่วยงาน หมายถึง ในการจัดการภาครัฐแนวใหม่นั้นจะต้องมีการแยก
หน่วยงานภาครัฐ โดยการแบ่งแยกหน่วยงานท่ีก่อนหน้านี้ มีลักษณะเป็นหนึ่งเดียวไปสู่รูปแบบของ
หน่วยงานย่อยท่ีเป็นบริษัทตามประเภทของการผลิต ซึ่งดำเนินงานในรูปของการกระจายอำนาจ
งบประมาณ และเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานในรูปของเครือข่ายในแนวนอนมิใช่ตามสายการบังคับ

 
29 Hood, C., A public management for all seasons, Public Administration,69, 3-5, 

1991. 
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บัญชาในแนวต้ังตามแนวการบริหารแบบด้ังเดิมอีกต่อไป ซึ่งเป้าหมายของการปฏิบัติในหัวข้อนี้ก็คือ 
ต้องการสร้างหน่วยงานท่ีสามารถบริหารจัดการในลักษณะท่ีมีการแบ่งแยกหน่วยผลิตและหน่วย
บริการออกจากกัน และเพื่อให้สามารถใช้วิธีการจ้างเหมาหน่วยงานอื่นเข้ามาจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานจากภาคเอกชนหรือจากภาครัฐด้วยกันเอง 
 5. การมุ่งเน้นการแข่งขัน หมายถึง ในการจัดการภาครัฐแนวใหม่นั้นจะเน้นใหม้ีการแข่งขัน 
ในภาครัฐมากขึ้น โดยมุ่งเน้นไปท่ีรูปแบบของการทำสัญญาและกระบวนการของการประมูลเป็น
สำคัญ ซึ่งเป้าหมายของการปฏิบัติในหัวข้อนี้ก็คือ ใช้การแข่งขันเพื่อเป็นวิธีการท่ีจะนำไปสู่การมี
ต้นทุนท่ีต่ำ และมีมาตรฐานของการปฏิบัติงานท่ีสูงขึ้น 
 6. การใช้รูปแบบการจัดการภาคเอกชน หมายถึง ในการจัดการภาครัฐแนวใหม่นั้นจะมุ่งเน้น
ท่ีการนำรูปแบบของการจัดการภาคเอกชนเข้ามาใช้ในภาครัฐ เป็นการเปล่ียนแปลงจากแนวคิดการ
ให้บริการภาครัฐท่ีมีการจัดการแบบกองทัพ ไปสู่รูปแบบของการจัดการท่ีมีความยืดหยุ่นในการจ้าง
งาน การให้รางวัลและการใช้เทคนิคการโฆษณาประชาสัมพันธ์มากขึ้น ซึ่งเป้าหมายของการปฏิบัติใน
หัวข้อนี้ก็คือ ต้องการนำวิธีการหรือเครื่องมือท่ีได้รับการพิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ผลจากภาคเอกชนมาใช้ใน
ภาครัฐ 
 7. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง ในการจัดการภาครัฐแนวใหม่นั้นจะให้
ความสำคัญกับความมีวินัยและความประหยัดในการใช้ทรัพยากรมากขึ้น โดยใช้วิธีการลดต้นทุนและ
เพิ่มความมีระเบียบวินัยในการทำงาน ซึ่งเป้าหมายของการปฏิบัติในหัวข้อนี้ก็คือต้องการให้มีการ
ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรภาครัฐ และต้องการให้ได้ผลงานท่ีมากขึ้นด้วยทรัพยากรท่ีน้อยลงประเทศ
สมาชิกของ OECD (1991) ได้อธิบายว่า การดำเนินงานตามแนวทางของการจัดการภาครัฐแนวใหม่
เพื่อปรับปรุงการผลิตและการให้บริหารสาธารณะ โดยได้ดำเนินการเป็น 2 แนวทางคือ 
 1. การยกระดับการดำเนินการผลิตของหน่วยงานภาครัฐให้สูงขึน้   
 2. การใช้ประโยชน์จากภาคเอกชนให้มากขึ้น จากท้ัง 2 แนวทางนี้จึงทำให้ขยายออกไปเป็น
แนวปฏิบัติ 8 ประการ และถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ตามแนวคิดของ 
OECD ดังนี ้
  1. การปรับปรุงการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง ในการจัดการภาครัฐแนวใหม่
นั้นจะมีการปรับปรุงทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยให้มกีารสรรหาบุคคลท่ีมีความสามารถมี
การพัฒนาศักยภาพท่ีต่อเนื่องและมีการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน 
  2. การให้เจ้าหน้าท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หมายถึง ในการจัดการภาครัฐแนว
ใหม่นั้น เจ้าหน้าท่ีหรือบุคากรภาครัฐจะมีส่วนร่วมในการตดัสินใจและการจัดการมากขึน้ 
  3. การมุ่งเน้นท่ีเป้าหมายของการดำเนินงานมากกว่ากฎระเบียบ หมายถึง ในการ
จัดการภาครัฐแนวใหม่นั้นภาครัฐจะมีการผ่อนคลายการควบคุมในเชิงการบริหาร และหันไปมุ่งเน้นท่ี
เป้าหมายของการปฏิบัติงานมากขึ้น 
  4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ในการจัดการภาครัฐแนวใหม่นั้นภาครัฐจะ
มุ่งเน้นและให้ความสำคัญต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการสาธารณะมากขึน้ 
  5. มุ่งเน้นการให้บริการลูกค้า หมายถึง ในการจัดการภาครัฐแนวใหม่นั้นภาครัฐจะมี
การปรับปรุงการให้บริการตามความต้องการของลูกค้า และมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับคุณภาพของการ 
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บริการมากขึ้น 
  6. การให้ผู้ใช้บริการเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย หมายถึง ในการจัดการภาครัฐแนวใหม่นั้น
ภาครัฐจะเรียกเก็บค่าบริการบนพื้นฐานของการเข้าใช้ประโยชน์จริง โดยให้ ผู้รับบริการเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนผู้ท่ีไม่ได้ใช้บริการก็ไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายนั้นแต่อย่างใด 
  7. การใหเ้อกชนมีส่วนร่วมในการให้บริการ หมายถึง ในการจัดการภาครัฐแนวใหม่
นั้นภาครัฐจะสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการสาธารณะมากขึ้นโดยสนับสนุน
ให้มีการแข่งขันและมีระบบท่ีเปิดให้มีการจ้างเหมาภาคเอกชน เพื่อให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามามีส่วน
ร่วมในการผลิตและส่งมอบสินค้าและบริการสาธารณะมากขึ้น 
  8. การลดการผูกขาดในการให้บริการ หมายถึง ในการจัดการภาครัฐแนวใหม่นั้น
ภาครัฐจะมีการลดการผูกขาด และผ่อนคลายกฎระเบียบท่ีเกี่ยวกับการผูกขาดในการให้บริการ
สาธารณะและการปกป้องทางการค้าต่าง ๆ เพื่อลดบทบาทของภาครัฐและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการมากขึ้น 
 
๒.4 สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีวิจัย 
 

๑. ด้านกายภาพ 
๑.๑  ท่ีต้ังของหมู่บ้าน หรือชุมชนหรือตำบล  
องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ต้ังอยู่เลขท่ี 140 หมู่ ๑  บ้านน้ำเปิน  

ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยห่างจากตัวอำเภอปัว 5 กิโลเมตร มีอาณาเขต ติดต่อ
กับพื้นท่ีใกล้เคียง  ดังนี้ 

ทิศเหนือ        ติดต่อกับเขต   ตำบลศิลาแลง             อำเภอปัว จังหวัดน่าน  

ทิศใต้           ติดต่อกับเขต    ตำบลศิลาเพชร           อำเภอปัว จังหวัดน่าน  

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับเขต   ตำบลศิลาแลง              อำเภอปัว จังหวัดน่าน  
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับเขต   อำเภอปัว และตำบลยม   อำเภอปัว จังหวัดน่าน 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีพื้นที่ครอบคลุมท้ังตำบล 21.87  ตร.กม. 

หรือประมาณ 13,670.99 ไร่ 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสูงเชิงเขาขาดแคลนน้ำ  ตามธรรมชาติ  ร้อยละ  10  ของ

พื้นท่ีเป็นท่ีอยู่อาศัย  ร้อยละ 90  เป็นท่ีดินเพื่อการเกษตร 
๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุม มี ๓ ฤดู คือ 

- ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม 
- ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือน ตุลาคม 
- ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
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๑.๔ ลักษณะของดิน  
เป็นดินดำ และดินร่วนปนทราย 
๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ำ  

แหล่งน้ำธรรมชาติ  
-   ลำห้วยท่ีมีน้ำเกือบตลอดปี  1  สาย   คือ  ห้วยน้ำหมู 
-   ลำห้วยท่ีมีน้ำแต่ช่วงฤดูฝน จำนวน  2  สาย  คือ  ห้วยน้ำป้าว  และ 

ห้วยน้ำฮาว 
แหล่งน้ำท่ีสร้างขึ้น 
-  บ่อน้ำต้ืน   170      แห่ง 
-  บ่อโยก   4   แห่ง 
-  อ่างเก็บน้ำ/สระน้ำ  1๐        แห่ง 
- ประปาหมู่บ้าน                      4   แห่ง  

๑.๖  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
-  ป่าชุมชน  จำนวน  2  แห่ง  (บ้านป่ากลาง  45  ไร่, บ้านจูน – บ้านตา 

หลวง 25 ไร่) เช่น ไม้สัก ไม้ไผ่ ไม้ประดู่ ไม้มะค่า เป็นต้น 
   -  ทรัพยากรป่าไม้ มีอยู่น้อย เนื่องจากตำบล ป่ากลาง มีพื้นท่ีอยู่น้อยแต่มี 

จำนวนประชากรมาก และพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม การทำสวนผลไม้
เป็นส่วนใหญ่ 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 
๒.๑  เขตการปกครอง  
มีจำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครอง ท้ังหมด 7 หมู่บ้าน ดังนี้  
หมู่ท่ี   ๑    บ้านเปิน 

หมู่ท่ี   ๒       บ้านห้วยสะนาว  
หมู่ท่ี    ๓         บ้านค้างฮ้อ  
หมู่ท่ี    ๔         บ้านจูน  
หมูท่ี่    ๕         บ้านตาหลวง 
หมู่ท่ี    ๖         บ้านสวนทราย  
หมู่ท่ี    ๗         บ้านป่ากลาง  
๒.๒ การเลือกต้ัง  
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๕๔ 
๓. ประชากร 

๓.๑ ข้อมูลเก่ียวกับจำนวนประชากร  
จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.ป่ากลาง มีท้ังหมด 7  หมู่บ้าน จำนวนท่ีอยู่อาศัยมี     

๑,831 ครัวเรือน ประชากรท้ังหมด 8,934 คน  เป็นชาย 4,472  คน  เป็นหญิง 4,462 คน 
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๓.๒ ช่วงอายุ และจำนวนประชากร 
 

ที่ 
 

หมู่บ้าน 
 

จำนวนครัวเรือน 
จำนวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
๑ บ้านน้ำเปิน หมู่ท่ี ๑ 331 805 770 1,575 
๒ บ้านห้วยสะนาว หมูท่ี่ ๒ 223 473 458 931 
๓ บ้านค้างฮ้อ หมู่ท่ี ๓ 216 521 517 1,038 
๔ บ้านจูน หมู่ท่ี ๔ 160 334 343 677 
๕ บ้านตาหลวง หมู่ท่ี ๕ 189 251 263 512 
๖ บ้านสวนทราย หมู่ท่ี ๖ 469 1,407 1,423 2,830 
๗ บ้านป่ากลาง หมู่ท่ี ๗ 236 665 688 1,342 

รวมท้ังสิ้น ๑,831 4,472 4,462 8,934 

 
๔. สภาพทางสังคม 

๔. ๑  การศึกษา  
๔.๑.๑ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก มีจำนวน  2  แห่ง ได้แก ่
 

ลำดับ ช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนครู (คน) จำนวนเด็ก (คน) 
๑ ศูนย์พัฒนาตำบลป่ากลาง 1 8 125 
๒ ศูนย์พัฒนาตำบลป่ากลาง 2 7 147 

รวม 15 272 

 
๔.๑.๒ โรงเรียนในตำบลป่ากลาง มีจำนวน  3  แห่ง  ได้แก่ 

 

ลำดับ ช่ือโรงเรียน จำนวนครู (คน) จำนวนนักเรียน (คน) 

๑ โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพ 166 33 374 
๒ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง 9 293 
๓ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 40 515 

รวม 82 1,182 
ข้อมูลจากสถานศึกษา ณ  เดือนตุลาคม  2564 
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๔.๒  สาธารณสุข  
   -  รพ.สต.ป่ากลาง  1  แห่ง 
   -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  2  แห่ง 
   -  โรงพยาบาลของรัฐ  -  แห่ง 
   -  อัตราการมีการใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  100% 
   -  อัตราการมีน้ำสะอาดด่ืมและบริโภค  ร้อยละ  100 %  

๔.๓  อาชญากรรม  
-ตำบลป่ากลางไม่ค่อยมีปัญหาอาชญากรรมเพราะเป็นสังคมชนบทมีการ

พึ่งพาอาศัยกัน มีความรักและสามัคคีต่อกัน 
   ๔.๔ ยาเสพติด  

- การระบาดของยาเสพติดในตำบลป่ากลางยังคงมีอยู่บางแต่ยังไม่สามารถ
เป็นพื้นท่ีปลอดยาเสพติดได้   
๔.๕ การสังคมสงเคราะห์  

- การช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้พิการ อบต.ป่ากลางได้สนับสนุนวัสดุ
ปรับปรุงบ้านผู้ยากไร้ และผู้พิการให้เป็นประจำทุกปี และขอความช่วยเหลือแก ่

                     ผู้ยากไร้ และผู้พิการ จากหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
 

๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง  
หมู่บ้าน ถนนลาดยาง 

(เมตร)  
ถนน คสล. 

(เมตร) 
ถนนเข้าพืน้ที่
การเกษตร 

(เมตร) 
บ้านน้ำเปิน หมู่ท่ี 1 1,560 3,780 - 
บ้านห้วยสะนาว หมู่ท่ี 2 200 2,050 1,730 
บ้านค้างฮ้อ หมู่ท่ี 3 1,450 4,370 2,060 
บ้านจูน  หมู่ท่ี 4 650 3,120 - 
บ้านตาหลวง หมู่ท่ี 5 1,250 1,660 12,440 
บ้านสวนทราย หมู่ท่ี 6 - 3,140 - 
บ้านป่ากลาง หมู่ท่ี 7 2,000 3,290 7,440 

รวม 6,950 21,410 23,670 
ท่ีมา : กองช่าง อบต.ป่ากลาง สำรวจเมื่อ พฤษภาคม 2564 

 
 
 
 



๒๖ 

 

 

 
๕.๒ การไฟฟ้า  

ท่ี สถานที ่ จำนวน (จุด) หมายเหตุ 
1 บ้านน้ำเปิน หมู่ท่ี 1 86  
2 บ้านห้วยสะนาว หมู่ท่ี 2 73  
3 บ้านค้างฮ้อ หมู่ท่ี 3 89  
4 บ้านจูน  หมู่ท่ี 4 60  
5 บ้านตาหลวง หมู่ท่ี 5 50  
6 บ้านสวนทราย หมู่ท่ี 6 101  
7 บ้านป่ากลาง หมู่ท่ี 7 73  
 รวม 532  

ท่ีมา : กองช่าง อบต.ป่ากลาง สำรวจเมื่อ พฤษภาคม 2564 
 
๕.๓ การประปา  

ท่ี หมู่บ้าน ประปาหมู่บ้าน ขุดบ่อน้ำเต้ิน ไม่มีน้ำ
ใช ้

1 บ้านน้ำเปิน หมู่ท่ี 1 1 150 - 
2 บ้านห้วยสะนาว หมู่ท่ี 2  193 - 
3 บ้านค้างฮ้อ หมู่ท่ี 3  180 - 
4 บ้านจูน  หมู่ท่ี 4 1 144 - 
5 บ้านตาหลวง หมู่ท่ี 5 1 107 - 
6 บ้านสวนทราย หมู่ท่ี 6 1 100 - 
7 บ้านป่ากลาง หมู่ท่ี 7  200 - 

  
        ๕.๔ โทรศัพท์  

- ตำบลป่ากลาง มีเครือข่ายโทรศัพท์ 3 ระบบ ได้แก่ AIS DTAC TRUE และระบบ
อินเตอร์เน็ต ได้แก่ TOT/CAT , TRUE และ 3bb  
  ๕. ๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุครุภ ัณฑ์ ์ 

ลำดับที่ รายการ จำนวน  
๑ อาคารสำนักงาน อบต.ป่ากลาง 1 หลัง 
๒ สำนักงาน อปพร. 1 หลัง 
๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 1 3 หลัง 
๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปา่กลาง 2 3 หลัง 
๕ คอมพิวเตอร์ ๒๒  เครื่อง 
๖ ระบบอินเตอร์เน็ต 3 จุด 



๒๗ 

 

 

๗ เครื่องโทรสาร ๑ เครื่อง 
๘ เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง 
๙ รถดับเพลิง 1 คัน 

๑๐ รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 1 คัน 
๑๑ รถบรรทุกขยะ 1 คัน 
๑๒ รถยนต์ส่วนกลาง ๒ คัน 
๑๓ รถกู้ชีพกู้ภัย 1 คัน 
๑๔ รถจักรยานยนต์ 4 คัน 
15 เครื่องโทรศัพท์ 7 เครื่อง 
16 เครื่องพิมพ์ดีด ๑ เครื่อง 
17 กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 3 เครื่อง 
18 แท่นยืนบรรยายอเนกประสงค์ (Podium) 2 ชุด 
19 โทรทัศน์ ๑ เครื่อง 
20 เครื่องตัดหญ้า 3 เครื่อง 
21 เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ 10 เครื่อง 
22 เครื่องพิมพ์สี อินเจ็ท 7 เครื่อง 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑ การเกษตร  

หมู่
ที่ 

ช่ือ
หมู่บ้าน 

พื้นที่การเกษตร (ไร่) 

มะม่วง ลิ้นจ่ี ยางพารา ข้าวไร ่ ข้าวโพด 
ครัว 
เรือน 

พ้ืนที่ ครัว 
เรือน 

พ้ืนที่ ครัว 
เรอืน 

พ้ืนที่ ครัว 
เรือน 

พ้ืนที่ ครัว 
เรือน 

พ้ืนที่ 

๑ บ้านน้ำ
เปนิ  

2 15.66 5 67 11 79.85 14 96.5 3 23 

๒ บ้านห้วย
สะนาว  

1 8 - - 77 477.83 17 75.5 9 54 

๓ บ้านค้าง
ฮ้อ  

3 110.87 4 53 55 443.36 88 539.28 13 117.75 

๔ บ้านจูน   36 189.04 - - 20 130.18 41 209.75 44 335.63 

๕ บ้านตา
หลวง  

96 425.04 3 24 9 108 43 229.25 22 122.5 

๖ บ้านสวน
ทราย  

3 10.25   7 49.25 13 76 8 96.25 

7 บ้านป่า
กลาง 

- - - - - - - - - - 

รวม  141 647.99 12 144 179 1,239.22 216 1,226.28 99 413.50 
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จากตาราง  แสดงการใช้ท่ีดินของประชากรตำบลป่ากลาง  จะเห็นได้ว่า  จำนวน 
3,607.99  ไร่ เป็นพื้นท่ีท่ีแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรท่ีมีเอกสารสิทธิ์ ท่ีเหลือเป็นส่วนท่ียังไม่มีเอกสาร
สิทธิ์ ของพื้นท่ีท้ังหมด 13,670.99   ไร่ แบ่งเป็นพื้นท่ีอยู่อาศัย และท่ีสาธารณะ มีการควบคุมผัง
เมืองรวมโดยใช้ผังเมืองชุมชนและต้องมีการขออนุญาตการก่อสร้างอาคารเป็นบางส่วน 

 
๖.๒ การประมง  
ไม่มีพื้นท่ีเพื่อท่ีทำการประมง นอกจากอ่างเก็บน้ำในตำบลป่ากลางท่ีมีปลาตาม

ธรรมชาติ 
๖.๓ การปศุสัตว์ ์ 

หมู่
ท่ี 

ชื่อหมู่บ้าน 

พื้นที่การปศุสัตว์ (ตัว) 

ไก่ เป็ด หมู วัว ควาย 
ครัว 
เรือน 

ตัว ครัว 
เรือน 

ตัว ครัว 
เรือ
น 

ตัว ครัว 
เรือน 

ตัว ครัว 
เรือน 

ตัว 

๑ บ้านน้ำเปิน  100 500 2 10 20 40 2 5 - - 
๒ บ้านห้วยสะ

นาว  
50 300 2 10 20 40 - - - - 

๓ บ้านค้างฮ้อ  100 400 - - 20 50 2 6 - - 
๔ บ้านจูน   50 200 2 10 2 4 3 8 - - 
๕ บ้านตาหลวง  80 400 2 10 5 10 10 20 - - 
๖ บ้านสวน

ทราย  
100 400 - - 10 20 5 10 - - 

7 บ้านป่ากลาง 100 600 2 10 10 20 4 10 - - 
รวม 580 2,800 10 50 87 184 26 59 0 0 

 
๖.๔ การบริการ  
รับจ้างท่ัวไป 
๖.๕ การท่องเที่ยว  
ตำบลป่ากลางเป็นตำบลท่ีมีกลุ่มชาติพันธุ์ ม้ง เมี่ยน ลัวะ จึงมีประเพณีวัฒนธรรมท่ี

หลากหลาย ทำให้เกิดประเพณีวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันและควรส่งเสริมเป็นการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม  วิถีชีวิต  ขนมธรรมเนียมประเพณีได้แก่  

   -  งานเทศกาลปีใหม่ม้ง ของชนเผาม้ง ช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี 
   -  งานเทศกาลปีใหม่เมี่ยน ของชนเผ่าเมี่ยน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกป ี
   -  งานเทศกาลกินสะโหลด ของชนเผ่าลัวะ ช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี 



๒๙ 

 

 

                     ทำให้ตำบลป่ากลาง มีความโดดเด่นทางประเพณีและวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย  และ   
                     มีการแต่งกายด้วยชุดประจำเผ่าท่ี สวยงามในช่วงเทศกาลงานประเพณีสำคัญต่างๆ 

   -  สินค้า OTOP ของตำบลปา่กลาง เป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงวัฒนธรรม เช่น การ  
ผลิตเครื่องประดับเงิน, เครื่องประดับทองขาว ,ผ้าปักชาวเขา และผ้าเขียนเทียน ผ้า  
เขียนขี้ผ้ึงซึ่งแสดงถึงการชอบประดับตกแต่งให้สวยงาม เป็นต้น 
๖. ๖  การอุตสาหกรรม 

- อุตสาหกรรมในตำบลป่ากลางส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการทำเครื่องเงิน 
เครื่องประดับทองขาว ผ้าเขยีนเทียน ในครัวเรือน 
๖.๗  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ   

- กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มเครื่องเงิน กลุ่มผ้าลายเขียนเทียน กลุ่มผ้าปัก กลุ่ม
มะม่วง กลุ่มยางพารา กลุ่มเกษตร กลุ่มเล้ียงหมู กลุ่มผลิตเหล้า 
๖.๘ แรงงาน  

- แรงงานตำบลป่ากลางเป็นแรงงานในภาคเกษตรเป็นส่วนใหญ่ และ
แรงงานด้านก่อสร้างเป็นส่วนน้อย 

 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

7.๑  การ นับถือศาสนา  
 -  วัด/สำนักสงฆ์  1  แห่ง  ประชาชนนับถือพุทธ  ร้อยละ 80 
 -  โบสถ์คริสต์  5  แห่ง  ประชาชนนับถือคริสต์  ร้อยละ 20 
7.๒  ประเพณีและงานประจำปี  

-  ปีใหม่ม้ง ของชนเผาม้ง ช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี เน้นวันขึ้น 1 ค่ำใน 
เดือนธันวาคมเป็นวันขึ้นปีใหม ่

 -  ปีใหม่เมี่ยน ของชนเผ่าเมี่ยน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี (ถือวัน 
ตรุษจีน) เป็นวันขึ้นปีใหม ่

 -  สะโหลดตีพิ ของชนเผ่าลัวะ ช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี 
7.๓  ภูมิปัญญา 

-  ภาษาถิ่น แบ่งเป็น 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาม้ง  ภาษาเม่ียน ภาษาลัวะ 
-  ภาษาม้งจะมีภาษาเขียน ใช้อักษรโรมัน และภาษาพูด  
-  ภาษาเม่ียน มีภาษาเขียนใช้อักษรจีน และภาษาพูด 
-  ภาษาลัวะ มีภาษาพูด ไม่มีภาษาเขียน 

7.๔  OTOP สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก  
- เคร่ืองเงิน 

ร้านจำหน่ายเครื่องเงิน ตำบลป่ากลาง 
1. ร้านนำชัยเครื่องเงิน หมู่ 1 โทร 054 792 375 มือถอื 081 960 9061 
2. รา้นแสงภูคาเครื่องเงิน 150 หมู่ 2 โทร 085 624 7489 



๓๐ 

 

 

3. ร้านบันเทิงเครื่องเงิน 104 หมู่ 2 โทร 089 918 8355 
4. ร้านโชคชัยเครื่องเงินน่าน Chokchaisilver Nan Thailand 80 หมู2่ บ้านห้วย

สะนาว โทร 081 196 2043 
5. ร้านชาญชัยเครื่องเงิน โทร 089 999 1741 
6. ร้านเอกภทัรเครื่องเงิน โทร 081 1696380  ,  081 0272766 

 
- ผ้าลายเขียนเทียน 

ร้านจำหน่ายผ้าเขียนเทียนตำบลป่ากลาง 
1. รัตนพรผ้าเขียนเทียน 96 หมู่ 6 บ้านสวนทราย ป่ากลาง โทร 091 629 

2091 
2. น้องไหม ผ้าเขียนเทียน โทร 089 952 6830 
3. วิชยั ผ้าเขียนเทียน 93 หมู่ 1 โทร 088 535 9160 
 

- ผ้าปัก 
ร้านผ้าปักตำบลป่ากลาง 
1. จงยิ่งผ้าปัก 96 หมู่ 6 บ้านสวนทราย ป่ากลาง โทร 081 994 1585 
2. กลุ่มปักผ้าน้ำเปิน 26 หมู่ 1, ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน, 55120  
โทร081 473 2373 
3. ร้าน NPการปัก 212 หมู่ท่ี 6 ป่ากลาง โทร 065 493 9378 
4. วชิรวิทย์การปัก ร้านขายผ้า สวนทราย 391 ม.6  โทร 090 460 5873 
5. รัตนพรผ้าเขียนเทียน ร้านเส้ือผ้า 96 หมู่ 6 บ้านสวนทราย ป่ากลาง โทร 091 

629 2091 
6. กลุ่มปักผ้าน้ำเปิน 26 หมู่ 1, ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน, 55120  
โทร 081 473 2373 

 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
ตำบลป่ากลางไม่มีแม่น้ำ ลำคลองไหลผ่าน มีแต่แหล่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ได้แก่ 

อ่างนิวซีแลนด์ อ่างหก อ่างหนองทรายขาว อ่างหนองรถไถ อ่างฟาร์มบางระจัน อ่างน้ำหมู และอ่าง
กสช.  

-  อ่างเก็บน้ำ/ สระเก็บน้ำ จำนวน  10  แห่ง ( อ่างนิวซีแลนด์ , อ่างรถไถ, อ่างห้วยน้ำหมู, 
อ่างต้นมื่น, อ่างห้วยน้ำหมู 2, อ่างห้วยปลากั้ง (อ่างหก), อ่างห้วยทรายขาว, สระห้วยน้ำป้าว, สระ
กสช.หมู่ 4, หมู่ 6  

-  แหล่งน้ำในตำบลป่ากลาง มีอยู่จำกัด เพราะเป็นพื้นท่ีสูงขาดแคลนน้ำและแหล่งน้ำ
ธรรมชาติเป็นลำห้วยขนาดเล็กเป็นส่วนใหญ่  จะมีน้ำเฉพาะในช่วงฤดูฝนเท่านั้น  อ่างเก็บน้ำท่ีสร้าง
ขึน้จะมีลักษณะต้ืนเขิน ในฤดูแล้งสภาพท่ัวไปมักขาดแคลนน้ำประชาชนมักจะไปขนน้ำจากแหล่งน้ำ
ธรรมชาติในตำบลข้างเคียงสำหรับการใช้อุปโภคบริโภคทุกๆปี 
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9. อ่ืนๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 
ก.  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง 

๑. จำนวนบุคลากร  
สำนัก/ส่วน ข้าราชการ พนักงานจา้ง รวม (คน) 

ภารกิจ ท่ัวไป จ้างเหมา 
ปลัด อบต. 1 - - - 1 
รองปลัด อบต. 1 - - - 1 
สำนักงานปลัด อบต. 8 1 5 5 19 
กองคลัง 4 3 - - 7 
กองช่าง 2 3 - 1 6 
ส่วนการศึกษา 11 5 3 4 23 

รวม 27 12 8 10 57 
 

 2. รายชื่อข้าราชการ และพนักงานจา้ง อบต.ป่ากลาง 
ท่ี ชื่อ – สกลุ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์

1. นายผจญ  ทิปกะ ปลัด อบต.ป่ากลาง 089-9526828 
2. นายสุภาพ  ปัญญา รองปลัด อบต.ป่ากลาง 085-6952910 

สำนักงานปลัด 
3. นางสาวดารารัตน์  จันต๊ะยอด หัวหน้าสำนักปลัด 061-3586460 
4. นายบุญชัย  อภิวัฒน์สกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 085-6204252 
5. นายอดิเรก  สุขลำใย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 081-3632778 
6. นางเกษสุรินทร์  พอใจ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 098-7480362 
7. นายมนู  แสนคำแพ นิติกรปฏิบัติการ 084-4528659 
8. นางสาวอุมาพร  ธนะวัง นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 089-9986042 
9. นายทวีศักดิ์  กิตติยังกุล เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยปฏิบัติงาน 
087-0430337 

10. สิบเอกประกิต  การุณยรัต เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 087-1169849 
11. นางชนาภรณ์  เรืองประทีป คนงานท่ัวไป 092-9587908 
12. นายกรวิช  มีบุญ พนักงานขับรถขยะ 092-4789310 
13. นายสุรชัย  แสนทรงสิริ พนักงานขับรถ 080-7938816 
14. นายพรชัย  จุนทการบัณฑิต พนักงานดับเพลิง 061-2908386 
15. นางศุภกาญจน์  ศิลป์ท้าว 

 
พนักงานจ้างเหมา  
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 

092-5763892 

16. นางสาวโสภารัตน์  แสนโซ้ง แม่บ้าน 080-1276727 
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17. นายสมพร  แสนศรีเชาว์พันธ์ คนงาน  
18. นายเพียร  แซ่เต็น คนงานเก็บขยะ  
19. นายกร  แก้วประโคน คนงานเก็บขยะ  

กองคลัง 
20. นางรจนา  ชัญถาวร ผู้อำนวยการกองคลัง 098-4027219 
21. นางกานต์พิชชา  กองกุณะ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ 084-3789961 
22. นายสุรยัน  แซ่ท้าว เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 088-5251633 
23. นางอังคณา  ชราชิต เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 056-1887439 
24. นางณัฎฐณิชา  กะรัตน์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงนิและบัญชี 086-4982384 
25. นางสาวฐิติพร  แสนทรงสิริ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 061-5944416 
26. นางสาวกัญญาภัทร สาระไชย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 093-2272365 

กองช่าง 
27. นายประยูร  ขันไชย ผู้อำนวยการกองช่าง 088-4117208 
28. นายสุรเดช  พรหมมีเดช นายช่างโยธา ชำนาญงาน 085-2517509 
29. นายวรวุฒิ  ปันนิตามัย 

 
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 098-5629153 

ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์
30. นายเขตแดน  พรหมรักษ์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา 093-1505242 
31. นายสามารถ  หาญยุทธ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 080-4469040 
32. นางสาวนิตยา  ชนาวัฒนานนท์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 087-8252303 

กองการศึกษา 
33. นายณัฐวัตร  สว่างเมฆฤทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนการศึกษา 089-5543543 
34. นางสาวณัฐวดี  พันธวาณิช เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 094-8989563  
35. นางสาวอำพร  โนจิตร ครู 084-3702709 
36. นางสาวกาญจนา  ยอดออน ครู 084-6705006 
37. นางเจนจิรา  ลือยศ ครู 087-1909808 
38. นางศรีแพร  เชียงเนาว์ ครู 089-5570211 
39. นางชนัดดา  เนตรทิพย์ ครู 080-6702984 
40. นางรุ่งทิวา  ณ ชน ครู 089-9524654 
41. นางเบญจพร  สมัครเขตวิทย์ ครู 087-1904394 
42. นางวราลี  ยอดออน ครู 086-1879743 
43. นางหทัยชนก  คณิตสากล ครู 084-3665752 
44. นางนฤมล  รัตนวิฑูรย ์ ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 081-7651509 
45. นางสาวปานตา  เจริญกิตตินันชัย ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 063-6683862 
46. นางสาวฉวีวรรณ  ยั่งยืนทวี ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 084-3657959 
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47. นางพัชรากร  นาคอ้าย ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 097-9634788 
48. นางภณิดา  มูลคำ ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 084-9237091 
50. นางสาวพวงผกา  พนะสันต์ ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 062-4262554 
51. นางสาวกนกรัตน์  ฑีฆาวงค์ ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 086-1892678 
52 นางสาวรัตนาวดี  กีรติเมธาวิน ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 093-1455799 
53. นางสาวพัชรา  พนะสันต์ แม่บ้าน 061-1237246 
54. นางอักษิกา  รัตนภัทร แม่บ้าน 061-2900401 
55. นางสาววาสนา  กิ่งเพชรเสรีชน แม่บ้าน  

 
ข. วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง   

"ตำบล ป่ากลาง  น่าอยู่  เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  อนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  และพฒันาคนสู่โลกาภิวัฒน"์ 

 
2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
        จตุรงค์ พานิชชานุรักษ์30 ศึกษาความต้องการและมาตรการของประชาชนต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี กลุ่มตัวอย่าง             
ท่ีใช้เป็นประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตัง้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี จำนวน 349 คน พบว่า ประชาชนคลองนารายณ์ มีความต้องการมากในภาพรวม เมื่อ
เปรียบเทียบความต้องการของประชาชน พบว่า มีความแตกต่างจำแนกตามอายุท่ีต่างกัน ในระดับนัย
ท่ีสำคัญท่ี .05 และมาตรการการจัดบริการสาธารณะท่ีประชาชนให้ความสำคัญ 3 อันดับแรกได้แก่ 
การอบรมอัธยาศัยของพนักงาน การจัดทำตู้รับความคิดเห็นและการจัดทำป้ายหรือบอร์ด 
ประชาสัมพันธ์ แต่เมื่อพิจารณาในรายด้าน 
 สุริยะ ประเสริฐศร 31 ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของทหารช้ันประทวน 
สังกัดกรมสวัสดิการทหารอากาศ ผลการศึกษา พบว่า ข้าราชการทหารช้ันประทวน มีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เรียงลำดับได้ดังนี้ ความพึงพอใจในระดับมาก 
ได้แก่ ด้านความมั่นคงในงาน รองลงมา ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
ได้แก่ ด้านความสำเร็จในงาน  รองลงมา ได้แก่  ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ เกื้อกูล  ด้าน
ความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน และด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ด้านลักษณะ

 
30 จตุรงค์ พานิชชานุรักษ์, ความต้องการและมาตรการของประชาชนที่มต่ีอการจัดบริการสาธารณะของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี, ภาคนิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต, 
สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน, มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2556. 

31 สุริยะ ประเสริฐศรี, ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารชั้นประทวน สังกัดกรม
สวัสดิการทหารอากาศ, สารนิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต
คณะศิลปศาสต์, มหาวิทยาลัยเกริก,2546. 
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ของงานท่ีปฏิบัติ ด้านสภาพการทำงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และด้านนโยบาย/แผนงาน
และการบริหารงาน ตามลำดับ 
 รัฐกิจ หิมะคุณ 32 ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการกิจการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองเต่า จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษา พบว่า โดยรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
(4.20) เมื่อพิจารณา เป็นรายด้านโดยเรียงลำดับจากมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด จะได้ ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.36) 
ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.28) 
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.20) ด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( X = 3.91) ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( X = 3.89) ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ
ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.40) และ
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรมและการท่องเท่ียว ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง                
( X = 2.94) ตามลำดับ ส่วนความสำเร็จของการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
เต่าโดยรวมค่าเฉล่ียความสำเร็จอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ( X = 4.33) โดยมิติด้านประสิทธิผลตาม
แผนปฏิบัติราชการและมิติด้านประสิทธิภาพขอการปฏิบัติราชการ มีค่าเฉล่ียความสำเร็จอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด ( X = 4.35) รองลงมาคือ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ค่าเฉล่ียความสำเร็จอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด ( X = 4.24) และมิติด้านการพัฒนาองค์การ ค่าเฉล่ียความสำเร็จอยู่ในระดับมาก ( X = 
3.58) 
 สฤษด์ิ ผาอาจ และคณะ 33 ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา โดยใช้วิธีการเชิงปริมาณ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 60.8 และเพศชายคิดเป็นร้อย
ละ 39.2 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 21 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.7  ส่วนใหญ่
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 31.7 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 27.5  สำหรับความพึงพอใจในภาพรวม 
อยู่ในระดับค่อนข้างพอใจ ( X =3.88, S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจรายด้านที่มี
ค่าเฉล่ียสูงที่สุด มี 2 ด้าน คือ ความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บรายได้ ภาษีโรงเรือน ภาษี
ที่ดิน (ด้านรายได้หรือภาษี) ( X  =3.89, S.D. = 0.60) และความพึงพอใจต่อการบริการรับ
เร่ืองราวร้องทุกข์ หรือการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ( X =3.89, S.D. = 0.61) และด้านที่มี
ค่าเฉล่ียต่ำที่สุด คือ ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุหรือผู้พิการ (พัฒนา
ชุมชนฯ) ( X =3.84, S.D. = 0.66)     

 
32 รัฐกิจ หิมะคุณ, การบริหารจัดการกิจการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.).ว.

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 17:151-164, 2557. 
33 สฤษด์ิ ผาอาจ และคณะ, ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารสว่น

ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา, (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา, 2558). 
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 สุธรรม ขนาบศักด์ิ34 ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมี ต่อการให้บริการ              
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  พ .ศ .2557 มีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษา และ
เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ ตลอดจนศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยศึกษาข้อมูลจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ท่ีอยู่ในรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาล ซึ่งได้ทำการสำรวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 82 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นท่ี 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล                   
จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปทุมธานี โดยคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ได้รับการมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นหน่วยประเมินความพึงพอใจดังกล่าว            
โดยสำรวจด้านคุณภาพการให้บริการใน 3 ประเด็นหลัก คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ             
ด้านเจ้าหน้าท่ีบุคลากรผู้ให้บริการ และด้านส่ิงอำนวยความสะดวก พบว่า ในภาพรวมผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 4.42) โดยพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีบุคลากรผู้ให้บริการมากท่ีสุด  
( X = 4.48) รองลงมาคือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้ บริการ ( X = 4.40) และด้านส่ิงอำนวย
ความสะดวก ( X = 4.38) ส่วนการเปรียบเทียบความพึงพอใจ พบวา่ ผู้รับบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลามีความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ท่ีประเมิน
แตกต่างกัน ส่วนจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดอื่น ๆ (สตูล และปทุมธานี) ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ในด้านต่าง ๆ ท่ีประเมินไม่แตกต่างกัน และรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีแตกต่างกัน 
ผู้รับบริการจะมีความพึงพอใจท่ีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

 ภักดี  โพธิ ์ส ิงห์  และคณะ 35 ได้ศึกษาวิจัย เรื ่อ งการศึกษาคว ามพึงพอ ใจขอ ง
ประชาชนผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ผล
การศึกษาพบว่า 1) ความพึงพอใจ การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ พบว่า  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับพอใจ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับพอใจทุกด้านด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ
งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รองลงมาคืองานด้านไฟฟ้าสาธารณะและงานด้านโยธาส่วน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คืองานด้านกฎหมายและ  2) ประชาชนให้ข้อเสนอแนะดังนี้  1) ด้าน
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการควรจัดหาเจ้าหน้าท่ีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการว่าปัญหาเรื่องนี้ควรติดต่อท่ีไหนอย่างไรกับใครเวลาใด 2) ด้านช่องทางการให้บริการ
ควรจัดให้มเีจ้าหน้าท่ีคอยให้บริการ 24 ชม.ไว้คอยรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้ารับบริการหรือปัญหาท่ี
เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนและสามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที 3) ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการควรจัดเจ้าหน้าท่ี
คอยแนะนำบริการเพิ่มเพราะเจ้าหน้าท่ีให้บริการบางแผนกไม่เพียงพอกับประชาชนผู้มาใช้บริการ 4) 
ด้านส่ิงอำนวยความสะดวกควรเพิ่มเติมปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้น่าดู  น่าอยู่ น่ามาใช้บริการและ
เทศบาลควรเพิ่มสถานท่ีพัก/นั่งรอเมื่อไปติดต่องาน 

 
34 สุธรรม ขนาบศักด์ิ, ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาคใต้

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558”, (ว.การบริหารท้องถ่ิน: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560). 
35 ภักดี โพธ์ิ สิงห์และคณะ, การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผูร้ับบริการที่มีต่อการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จงัหวัดเลย, การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 
4, มหาวิทยาลัยภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ, 2560. 
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 สฤษด์ิ ผาอาจ และคณะ36 ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา โดยใช้วิธีการเชิงปริมาณ ผลการศึกษา พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 66.0 และเพศชายคิดเป็นร้อย
ละ 34.0 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 21 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.5 กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 52.0 และกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวส. คิดเป็นร้อยละ 63.0  สำหรับความ                    
พึงพอใจในภาพรวม มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต. อยู่ในระดับพอใจมาก                  
( X =4.53, S.D. = 0.08) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจรายด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ ความพึง
พอใจต่อการให้บริการงานกู้ชีพ กู้ภัย หรืองานเทศกิจ(ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย) ( X = 4.63, S.D. 
= 0.13) รองลงมาคือ ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือผู้พิการ (พัฒนา
ชุมชนฯ) ( X = 4.62, S.D. = 0.09) ลำดับต่อมา คือ ความพึงพอใจต่อการบริการรับเร่ืองราว
ร้องทุกข์ หรือการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ( X  = 4.55, S.D. = 0.11) และลำดับสุดท้าย คือ 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บรายได้ ภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน (ด้านรายได้หรือภาษี) ( X  
= 4.35, S.D. = 0.18) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
36 สฤษด์ิ ผาอาจ และคณะ, ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา, (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร: จังหวัดยะลา, 2560). 
 



๓๗ 
 

บทที่ 3 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการวิจัย             
เชิงสำรวจ (Survey Research) โดยสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน  โดยสำรวจความพึงพอใจของประชาชนใน
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ด้านส่ิง
อำนวยความสะดวก รวมถึงศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับงานท่ีขอรับบริการ 
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังทำการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งทำการรวบรวมเอกสารท้ัง
ทางด้านแนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ใช้แบบสอบถามแบบ
บรรยายประกอบร่วมด้วยเพื่อให้ได้ข้อมูลข้อเสนอแนะในการปรับปรุงด้านการให้บริการ โดยผู้วิจัยได้
กำหนดแนวทางในการดำเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6 การวิเคราะหข้์อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
3.1.1  ประชากร ได้แก่ ประชาชนผู้รับบริการในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลป่า

กลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน จำนวน 8,934 คน 
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ผู้รับบริการท่ีเป็นตัวแทนของประชาชนผู้รับบริการท่ีมีต่อ

คุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ซึ่งคณะผู้วิจัยทำ
การสำรวจและประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างนั้น  สามารถนำไปประยุกต์ใช้อ้างอิง
กับกลุ่มตัวอย่างได้ โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Tao Yamane) 37 ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 
สัดส่วนความคลาดเคล่ือนเท่ากับ 0.05 ดังนี้ 

 
 
 

N    =        N 
             1+ Ne2 
เมือ่  n  =   ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 
37 Taro Yamane(1973 ), Statistics: An Introductory Analysis, 3rdEd.New York.Harper 

and Row, Publications, Vroom, H. V. (1967), Work and Motivation, หน้า 125. 
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N = ขนาดประชากร 
e = ความคลาดเคล่ือนเกิดขึ้นจากการสุ่มตัวอย่างโดยกำหนดเป็น 

0.05 สามารถคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ดังนี้ 
 
N    =        8,934 
             1+ 8,934 * (0.5)2 
N    =  383 คน 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นประชาชนในพื้นท่ี 8,934  คน ได้
จำนวนกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จำนวน 383 คน  
 
3.2 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 

ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
1. ตัวแปรต้น คือ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ท่ีตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ งานท่ีมาติดต่อขอรับบริการโดยเฉล่ียกี่ครั้งต่อปี  
    2. ตัวแปรตาม  คือ ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมี ต่อคุณภาพการให้บริการ            

ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน จำนวน 4 ด้าน  ๑) งานด้านก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน ๒) งานด้านส่งเสริมอาชีพ ๓) งานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ๔) งาน
ด้านส่งเสริศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
3.3 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
                 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับการ
สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่า
กลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน  ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องตาม
หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดในด้านคุณภาพการใหบ้ริการแบ่งออกได้เป็น 3 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด 
(Check List) โดยจำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ งานท่ีมาติดต่อขอรับบริการ  โดยเฉล่ีย               
กี่ครั้งต่อปี  
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามประเด็นวัดระดับความพึงพอใจผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน มีลักษณะแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งระดับของการวัดออกเป็น 5 ระดับ 

คะแนน 5 = มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับพอใจมากท่ีสุด 
คะแนน 4 = มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับพอใจมาก 
คะแนน 3 = มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับพอใจปานกลาง 
คะแนน 2 = มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับพอใจน้อย 

  คะแนน 1 = มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับพอใจน้อยท่ีสุด 
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 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจผู้รับบริการท่ีมี
ต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ลักษณะเป็น
คำถามปลายเปิด (Open-ended) 
 
3.4 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

ผู้วิจัยดำเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้ดำเนินการ
ตามลำดับข้ันตอนดังนี้ 

1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารตำราและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนด
ขอบเขตของเนื้อหาในการวิจัยและขอบเขตเนื้อหาของแบบสอบถาม 

2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าเพื่อเป็นแนวทางในการ
กำหนดรูปแบบเครื่องมือท่ีเหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3. จัดทำเครื่องมือในการวิจัยแล้วนำแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นตาม เนื้ อหาและ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเสนอผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้องเพื่อปรับปรุงแก้ไขความเท่ียงตรง              
ท้ังด้านโครงสร้างด้านเนื้อหาและสำนวนภาษา 

      4. นำแบบสอบถามท่ีผ่านการแก้ไขปรับปรุงจาก ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบแล้วมา
ดำเนินการจัดพิมพ์และนำไปใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้มีขัน้ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอนดังนี ้
3.5.1 ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์ 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ  ถึงผู้นำท้องถิ่นในการขออนุญาตจัดเก็บข้อมูล 
3.5.2 ผู้วิจัยลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลจากประชาชนผู้รับบริการท่ีอาศัยในเขตองค์การบริหารส่วน

ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน 
3.5.3 ก่อนแจกแบบสอบถามผู้วิจัยได้ขออนุญาตพร้อมท้ังช้ีแจงถึงจุดประสงค์ของการวิจัย

ให้ผู้รับบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน (กลุ่มตัวอย่าง) ทราบ
ก่อน 
 3.5.4 แจกแบบสอบถามให้ผู้รับบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว 
จังหวัดน่าน ตอบแบบสอบถามเสร็จผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามชุดนั้นเพราะผู้วิจัยจะได้ตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามหากพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่านใดท่ีตอบคำถาม ไม่ครบทุกข้อผู้วิจัยจะ
ได้ถามคำตอบข้อนั้นได้ทันที 

3.5.5 ในกรณีท่ีผู้รับบริการท่ีถูกเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างไม่สะดวกหรือไม่สามารถตอบ
แบบสอบถามด้วยตัวเองได้ครบถ้วนผู้เก็บรวบรวมข้อมูลก็จะอ่านข้อคำถามทุกตอนให้ผู้ตอบฟังและ
บันทึกคำตอบลงในแบบสอบถามอย่างครบถ้วนถกูต้องตามท่ีผู้ตอบแบบสอบถามตอบมา 

3.5.6 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามอีกครั้งและเก็บแบบสอบถามโดยเรียงตาม
เลขท่ีแบบสอบถามจากเลขท่ี 1 ถึงเลขท่ี 383 
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3.5.7 เตรียมแบบสอบถามท่ีเรียงเลขแล้วไว้วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
3.6 การวิเคราะหข้์อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์ข้อมูล และการประมวลผลด้วยโปรแกรมผลทางคอมพิวเตอร์ และใช้วิธีทาง
สถิติในการวิเคราะห์และนำเสนอขอ้มูลดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยสถิติการแจกแจงความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percent) 
 ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ วิเคราะห์โดยสถิติการ                 
แจกแจงความถี่ (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percent) และค่าเฉล่ีย (Mean) การแปลความหมาย
กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  
 1. การแปลความหมายค่าเฉล่ียของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยวิธีการหา
ความกว้างของอันตราภาคช้ันตามของ เบสท์ (Best, 1981 อ้างอิงใน ธานินธ์ ศิลป์จารุ, 2550) 
ดังนี้ 
 

ค่าเฉลี่ย การแปลความหมาย 
4.21 - 5.00 ประชาชนมีความพึงพอใจ ในระดับมากท่ีสุด 
3.41 -  4.20 ประชาชนมีความพึงพอใจ ในระดับมาก 
2.61 - 3.40 ประชาชนมีความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง 
1.81 - 2.60 ประชาชนมีความพึงพอใจ ในระดับน้อย 
1.00 - 1.80 ประชาชนมีความพึงพอใจ ในระดับน้อยที่สุด 

  
 2. การแปลความหมายของร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยการหาร้อยละ
ของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ และกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนจากร้อยละความพึงพอใจ
รวมทุกด้านตามแบบประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 

 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจ = ค่าเฉล่ียของความพึงพอใจรวมทุกด้าน X 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
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      เกณฑ์การแปลความหมายเป็นค่าคะแนน  ดังนี้ 

 
ร้อยละของระดับความพึงพอใจ เกณฑ์ค่าคะแนน 

มากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป   10 
ไม่เกินร้อยละ 95 9 
ไม่เกินร้อยละ 90 8 
ไม่เกินร้อยละ 85 7 
ไม่เกินร้อยละ 80 6 
ไม่เกินร้อยละ 75 5 
ไม่เกินร้อยละ 70 4 
ไม่เกินร้อยละ 65 3 
ไม่เกินร้อยละ 60 2 
ไม่เกนิร้อยละ 55 1 
ไม่เกินร้อยละ 50 0 
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บทที่ ๔ 

ผลการวิจัย 
 

 การวิจัยความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริการส่วน
ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 25๖5 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey 
Research) โดยสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการ
ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ด้านส่ิงอำนวยความสะดวก รวมถึงศึกษาระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนเกี่ยวกับงานท่ีขอรับบริการ นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังทำการศึกษาเอกสาร (Documentary 
Research) ซึ่งทำการรวบรวมเอกสารท้ังทางด้านแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม แบบบรรยาย ประกอบร่วมด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ ใน
การปรับปรุงด้านการให้บริการ จากนั้นผู้วิจัยจะนำข้อมูลมาสังเคราะห์และวิเคราะห์ โดยสรุปผล
การศึกษาของงานวิจัย ได้ดังนี้ 

4.1 ผลการศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้รับบริการ 
4.2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านคุณภาพการให้บริการ 

4.2.1 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการงานด้าน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

4.2.2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการงานด้าน
การส่งเสริมอาชีพ 

4.2.3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการงานด้าน
สวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห ์

4.2.4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการงานด้าน
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 4.3 การให้บริการในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง  อำเภอปัว จังหวัดน่าน  
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4.1 ผลการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับบริการ 
             ตารางที่ 4.1 แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ งานที่มาติดต่อ และ การขอรับบริการ โดยเฉลี่ยกี่คร้ังต่อปี 
 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ    

ชาย 185 48.30 
หญิง 198 51.70 

รวม ๓83 ๑๐๐.๐๐ 
2. อาย ุ   
ต่ำกว่า 30 ปี 89 23.24 
30-39 ปี 45 11.75 
40-49 ปี 184 48.04 
50 ปีข้ึนไป 65 16.97 

รวม 383 ๑๐๐.๐๐ 
3. ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา 153 39.95 
มัธยมศึกษาตอนต้น 150 39.16 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 36 9.40 
อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 11 2.87 
ปริญญาตร ี 26 6.79 
สูงกว่าปริญญาตร ี 7 1.83 

รวม 383 ๑๐๐.๐๐ 
4. อาชพี   
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 4 1.04 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ 71 18.54 
เกษตรกรรม/ประมง 235 61.36 
พนักงานบริษัท 56 14.62 
นักเรียน/นักศึกษา 17 4.44 

รวม 383 ๑๐๐.๐๐ 
 
 
 
 



๔๔ 

 

 

ตารางที่ 4.1 แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ งานท่ีมาติดต่อ และ การขอรับบริการ โดยเฉลี่ยกี่คร้ังต่อปี (ต่อ) 

 
ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 

5. งานที่มาติดต่อ    

ด้านก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 26 6.79 
ด้านการส่งเสริมอาชีพ 200 52.22 
ด้านสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ 71 18.54 
ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

86 
22.45 

รวม ๓83 ๑๐๐.๐๐ 

6. การขอรับบริการ โดยเฉลี่ยกี่คร้ังต่อปี   
น้อยกว่า  3  ครั้งต่อปี 236 61.62 
มากกว่า  5  ครั้งต่อปี 99 25.85 
3 - 5 ครั้งต่อปี 48 12.53 

รวม ๓83 ๑๐๐.๐๐ 
 

จากตารางที่ ๔.๑ พบว่า ผู้เข้ารับบริการส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๕๑.70 
โดยมีอายุ ๔๐-๔๙ ปีเข้ารับบริการมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 48.04 มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
ประถมศึกษา มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๓9.95 มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม/ประมง มากท่ีสุด    
คิดเป็นร้อยละ 61.36 งานท่ีผู้รับบริการติดต่อเข้ารับบริการมากท่ีสุด ได้แก่ งานด้านการส่งเสริม
อาชีพคิดเป็นร้อยละ 52.22 และความถ่ีในการเข้ารับบริการท่ีพบมากท่ีสุดเฉล่ียต่อปี พบว่า เข้ารับ
บริการน้อยกว่า  ๓  ครั้งต่อปี คิดเป็นร้อยละ ๖1.62 

 



๔๕ 

 

 

4.2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านคุณภาพการให้บริการ 
 

4.2.1 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ งานด้าน
ก่อสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน 

 ตารางที่ 4.2 แสดงจำนวน ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 

ข้อ
ท่ี 

รายการประเมิน 
ความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
ค่า 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

๕ 
มาก
ที่สุด 

๔ 
มาก 

๓ 
ปาน
กลาง 

๒ 
 น้อย 

๑ 
น้อย
ที่สุด 

๑ มีการให้บริการเป็นระบบและ
ข้ันตอน มีความคล่อง ตัว ไม่
ยุ่งยากซับซ้อน 

22 3 1 0 0 4.81 0.49 มากท่ีสุด 

๒ มีป้ายแสดงข้ันตอนการให้ 
บริการอย่างชัดเจนเข้าใจง่าย 18 6 2 0 0 4.62 0.64 มากท่ีสุด 

๓ มีระยะเวลาการให้บริการ
รวดเร็วเหมาะสมกับกิจกรรม/
สภาพงาน 

10 14 2 0 0 4.31 0.62 มากท่ีสุด 

๔ มีการให้บริการเป็นไปตาม 
ลำดับก่อน-หลังอย่างยุติ- 
ธรรมเสมอภาคเท่าเทียม 

13 10 3 0 0 4.38 0.70 มากท่ีสุด 

๕ การรับบริการแต่ละข้ันตอน มี
ความสะดวกรวดเร็ว            16 9 0 1 0 4.54 0.71 มากท่ีสุด 

๖ มีคำแนะนำ/เอกสาร/
เจ้าหน้าท่ี/ป้ายประกาศอย่าง
ชัดเจนและเหมาะสม       

15 10 1 0 0 4.54 0.58 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.53 0.62 มากท่ีสุด 
 
จากตารางที่  ๔.๒ พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมี ต่อขั้นตอนการให้บริการงาน

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียรวม ๔.53  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
0.62



๔๖ 

 

 

ตารางที่ ๔.๓   แสดงจำนวน ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ด้านช่องทางการให้บริการ 

 

ข้อ
ท่ี 

รายการประเมิน 
ความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
ค่า 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

๕ 
มาก
ท่ีสุด 

๔ 
มาก 

๓ 
ปาน
กลาง 

๒ 
น้อย 

๑ 
น้อย
ที่สุด 

๑ มี ช่องทางเลือกใช้ในการ
ติดต่อประสานงานหลาก 
หลาย และเพียงพอ  เช่น 
โทรศัพ ท์  โทรสาร อี เม ล์  
และเว็บบอร์ด  

22 4 0 0 0 4.85 0.37 มากท่ีสุด 

๒ มีการเผยแพร่ ข้อมูล ช่อง
ทางก าร ติด ต่อสอบถ าม
เกี่ยวกับการรับบริการ เช่น 
แจ้งรายช่ือและเบอร์ติดต่อ
ของผู้รับ ผิดชอบ  เพื่ อ ให้
ป ระสาน งานหรื อ ติ ด ต่อ
สอบถามได้สะดวก รวดเร็ว 

16 10 0 0 0 4.62 0.50 มากท่ีสุด 

๓ ในการขอรับบริการตาม
ช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ 
โทรสาร อีเมล์ เว็บบอร์ด มี
ความสะดวก คล่องตัว 

12 14 0 0 0 4.46 0.51 มากท่ีสุด 

๔  เปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการ
ให้บริการ เช่น  กล่องรับ
ความคิดเห็น แบบสอบถาม 
และเว็บบอร์ด 

16 8 2 0 0 4.54 0.65 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.62 0.51 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ ๔.๓ พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อช่องทางการให้บริการงาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียรวม 4.62  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.51 

 
 
 



๔๗ 

 

 

ตารางที่ ๔.๔  แสดงจำนวน ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ ด้านเจา้หน้าที่ผูใ้ห้บริการ 

 

ข้อ
ท่ี 

รายการประเมิน 
ความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
ค่า 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

๕ 
มาก
ที่สุด 

๔ 
มาก 

๓ 
ปาน
กลาง 

๒ 
น้อย 

๑ 
น้อย
ที่สุด 

๑ มีความรู้ ความสามารถใน
งานท่ีให้บริการเป็นอย่างดี 

16 10 0 0 0 4.62 0.50 มากท่ีสุด 

๒ ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม  
แจ่มใส สุภาพ และมีอัธยาศัย
ดี ให้คำแนะนำหรือช่วยตอบ
ข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 

15 10 1 0 0 4.54 0.58 มากท่ีสุด 

๓ ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ 
กระตือรือร้น มีความเต็มใจ
และมี ความพร้อมในการ
ให้บริการ 

15 11 0 0 0 4.58 0.50 มากท่ีสุด 

๔ ให้ บ ริ ก า ร อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง 
รวดเร็ว ด้วยความเสมอภาค 
ตามลำดับ 
ก่อน –หลัง 

15 11 0 0 0 4.58 0.50 มากท่ีสุด 

๕ มีความซื่อสัตย์สุจริต ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

16 10 0 0 0 4.62 0.50 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.58 0.52 มากที่สุด 

  
 จากตารางที่ ๔.๔ พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการงาน

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียรวม 4.58  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.52 
 



๔๘ 

 

 

ตารางที่ ๔.๕  แสดงจำนวน ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

 

ข้อ
ท่ี 

รายการประเมิน 
ความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
ค่า 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

๕ 
มาก
ที่สุด 

๔ 
มาก 

๓ 
ปาน
กลาง 

๒ 
น้อย 

๑ 
น้อย
ท่ีสุด 

๑ สถานท่ี ต้ังของหน่วยงานมี
บรรยากาศท่ีเหมาะสม โปร่ง 
โล่ง สะอาด และสะดวกใน
การเดินทางมารับบริการ 

19 6 0 1 0 4.65 0.69 มากท่ีสุด 

๒ มี ส่ิ ง อ ำน วยคว าม สะดวก
เห ม า ะ ส ม  ส ะ อ าด  แ ล ะ
เพียงพอ เช่น ท่ีจอดรถ ท่ีนั่ง
บริเวณรอรับบริการ น้ำด่ืม 
ห้องน้ำ 

21 4 1 0 0 4.77 0.51 มากท่ีสุด 

๓ การจัดสถานท่ีและอุปกรณ์/
ป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายบอก
จุดบริการมีความชัดเจนและ
เข้าใจง่าย 

13 13 0 0 0 4.50 0.51 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.64 0.57 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ ๔.๕ พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อส่ิงอำนวยความสะดวกงาน

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียรวม 4.64  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.57 
 



๔๙ 

 

 

4.2.2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ รับบริการที่ มีต่อการให้บริการงานด้าน การ
ส่งเสริมอาชีพ 

ตารางที่ ๔.๖ แสดงจำนวน ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ด้านขั้นตอนการให้บริการ 

 

ข้อ
ท่ี 

รายการประเมิน 
ความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
ค่า 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

๕ 
มาก
ที่สุด 

๔ 
มาก 

๓ 
ปาน
กลาง 

๒ 
น้อย 

๑ 
น้อย
ท่ีสุด 

๑ มีการให้บริการเป็นระบบ
แ ล ะ ข้ั น ต อ น  มี ค ว า ม
คล่องตัว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

175 18 6 1 0 4.84 0.48 มากท่ีสุด 

๒ มีป้ายแสดงข้ันตอนการ
ให้ บริก ารอย่ า งชั ด เจน 
เข้าใจง่าย 

171 23 6 0 0 4.83 0.45 มากท่ีสุด 

๓ มีระยะเวลาการให้บริการ
ร วด เร็ ว เห ม า ะ ส ม กั บ
กิจกรรม/สภาพงาน 

110 84 6 0 0 4.52 0.56 มากท่ีสุด 

๔ มี ก ารให้ บริก า ร เป็ น ไป
ตามลำดับก่อน-หลังอย่าง
ยุ ติ ธรรม เสมอภาคเท่ า
เทียม 

118 70 12 0 0 4.53 0.61 มากท่ีสุด 

๕ ก า ร รั บ บ ริ ก า ร แ ต่ ล ะ
ข้ันตอน  มีความสะดวก
รวดเร็ว 

85 109 6 0 0 4.40 0.55 มากท่ีสุด 

๖ มี คำแน ะน ำ/เอกสาร/
เจ้าหน้าท่ี/ป้ายประกาศ 
อย่างชัดเจนและเหมาะสม 

113 80 7 0 0 4.53 0.57 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.61 0.54 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ ๔.๖ พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อขั้นตอนการให้บริการงาน การ

ส่งเสริมอาชีพ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียรวม 4.61 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.54 
 



๕๐ 

 

 

ตารางที่ ๔.๗  แสดงจำนวน ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ด้านช่องทางการให้บริการ 

 

ข้อ
ท่ี 

รายการประเมิน 
ความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
ค่า 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

๕ 
มาก
ที่สุด 

๔ 
มาก 

๓ 
ปาน
กลาง 

๒ 
น้อย 

๑ 
น้อย
ที่สุด 

๑ มีช่องทางเลือกใช้ในการ
ติ ด ต่ อ ป ร ะ ส า น  ง า น
หลากหลายและเพียงพอ 
เช่น  โท ร ศัพ ท์  โท รสาร 
อีเมล์ และเว็บบอร์ด  

142 54 4 0 0 4.69 0.51 มากท่ีสุด 

๒ มีการเผยแพร่ข้อมูล ช่อง
ทางการติด ต่อสอบถาม
เกี่ยวกับการรับบริการ เช่น 
แจ้งรายช่ือและเบอร์ติดต่อ
ของผู้รับผิดชอบ  เพื่ อให้
ประสานงานหรือ ติดต่อ
สอบถามได้สะดวก รวดเร็ว 

111 88 1 0 0 4.55 0.51 มากท่ีสุด 

๓ ในการขอรับบริการตาม
ช่ อ ง ท า ง ต่ า ง ๆ  เ ช่ น 
โทรศัพท์ โทรสาร อี เมล์ 
เว็บบอร์ด มีความสะดวก 
คล่องตัว 

95 97 5 3 0 4.42 0.62 มากท่ีสุด 

๔ เปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการ
ให้บริการ เช่น  กล่องรับ
ความคิดเห็น แบบสอบถาม 
และเว็บบอร์ด 

84 113 2 1 0 4.40 0.54 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.52 0.55 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ ๔.๗ พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อช่องทางการให้บริการงานด้าน
การส่งเสริมอาชีพ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียรวม 4.52 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.55 



๕๑ 

 

 

ตารางที่ ๔.๘  แสดงจำนวน ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 

 

ข้อ
ท่ี 

รายการประเมิน 
ความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
ค่า 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

๕ 
มาก
ที่สุด 

๔ 
มาก 

๓ 
ปาน
กลาง 

๒ 
น้อย 

๑ 
น้อย
ที่สุด 

๑ มีความรู้ ความสามารถใน
งานท่ีให้บริการเป็นอย่างดี 

107 89 3 1 0 4.51 0.56 มากท่ีสุด 

๒ ให้บริการด้วยความยิ้ ม
แย้ม  แจ่มใส สุภาพ และมี
อัธยาศัยดี ให้คำแนะนำ
หรือช่วยตอบข้อซักถามได้
เป็นอย่างดี 

134 65 0 1 0 4.66 0.51 มากท่ีสุด 

๓ ให้บริการด้วยความเอาใจ
ใส่ กระตือรือร้น มีความ
เต็มใจและมีความพร้อมใน
การให้บริการ 

124 73 3 0 0 4.61 0.52 มากท่ีสุด 

๔ ให้ บ ริก ารอย่ างถู ก ต้ อ ง 
รวดเร็ว ด้วยความเสมอ
ภาค  ตามลำดับก่อน  –
หลัง 

120 80 0 0 0 4.60 0.49 มากท่ีสุด 

๕ มีความซื่อสัตย์สุจริต ใน
การปฏิบัติหน้าท่ี 

117 83 0 0 0 4.59 0.49 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.59 0.51 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ ๔.๘ พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการงานด้าน การ

ส่งเสริมอาชีพ อยูใ่นระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียรวม 4.59 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.51 
 
  
 
 
 
 
 



๕๒ 

 

 

 ตารางที่ ๔.๙ แสดงจำนวน ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
 

ข้อ
ท่ี 

รายการประเมิน 
ความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
ค่า 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

๕ 
มาก
ที่สุด 

๔ 
มาก 

๓ 
ปาน
กลาง 

๒ 
น้อย 

๑ 
น้อย
ที่สุด 

๑ สถานท่ีต้ังของหน่วยงาน
มีบรรยากาศท่ีเหมาะสม 
โปร่ง โล่ง สะอาด และ
สะดวกในการเดินทาง
มารับบริการ 

184 10 3 3 0 4.88 0.48 มากท่ีสุด 

๒ มีส่ิงอำนวยความสะดวก
เหมาะสม สะอาด และ
เพียงพอ เช่น ท่ีจอดรถ 
ท่ีนั่งบริเวณรอรับบริการ 
น้ำด่ืม ห้องน้ำ 

178 17 5 0 0 4.87 0.41 มากท่ีสุด 

๓ ก าร จั ด ส ถ าน ท่ี แ ล ะ
อุ ป ก ร ณ์ / ป้ า ย
ประชาสัมพั น ธ์ /ป้ าย
บอกจุดบริการมีความ
ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

98 95 6 1 0 4.45 0.58 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.73 0.49 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ ๔.๙ พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อส่ิงอำนวยความสะดวก การ

ส่งเสริมอาชีพ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียรวม 4.73 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.49 
 



๕๓ 

 

 

4.2.3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานด้าน
สวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ 

 

ตารางที่ ๔.๑๐  แสดงจำนวน ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการ  ด้านขั้นตอนการให้บริการ 

 

ข้อ
ท่ี 

รายการประเมิน 
ความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
ค่า 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

๕ 
มาก
ที่สุด 

๔ 
มาก 

๓ 
ปาน
กลาง 

๒ 
น้อย 

๑ 
น้อย
ที่สุด 

๑ มีการให้บริการเป็นระบบและ
ข้ันตอน  มีความคล่องตัว ไม่
ยุ่งยากซับซ้อน 

61 9 1 0 0 4.85 0.40 มากท่ีสุด 

๒ มี ป้ า ย แ ส ด ง ข้ั น ต อ น ก า ร
ให้บริการอย่างชัดเจน  เข้าใจ
ง่าย 

60 7 2 2 0 4.76 0.64 มากท่ีสุด 

๓ มีระยะเวลาการให้ 
บริการรวดเร็วเหมาะสมกั บ
กิจกรรม/สภาพงาน 

49 21 1 0 0 4.68 0.50 มากท่ีสุด 

๔ มี ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร เ ป็ น ไ ป
ตามล ำ ดับก่ อน -ห ลั งอ ย่ า ง
ยุติธรรมเสมอภาคเท่าเทียม 

46 21 4 0 0 4.59 0.60 มากท่ีสุด 

๕ การรับบริการแต่ละ 
ข้ันตอน มีความสะดวกรวดเร็ว 28 43 0 0 0 4.39 0.49 มากท่ีสุด 

๖ มี ค ำ แ น ะ น ำ / เ อ ก ส า ร /
เจ้าหน้าท่ี/ป้ายประกาศ อย่าง
ชัดเจนและเหมาะสม 

24 46 1 0 0 4.32 0.50 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.60 0.52 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ ๔.๑๐ พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อขั้นตอนการให้บริการงานด้าน

สวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียรวม 4.60 และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.52 

 
 



๕๔ 

 

 

ตารางที่ ๔.๑๑  แสดงจำนวน ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ  ด้านช่องทางการใหบ้ริการ 

 

ข้อ
ท่ี 

รายการประเมิน 
ความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใน 
ค่า 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

๕ 
มาก
ท่ีสุด 

๔ 
มาก 

๓ 
ปาน
กลาง 

๒ 
น้อย 

๑ 
น้อย
ที่สุด 

๑ มีช่องทางเลือกใช้ในการติดต่อ
ประสานงานหลากหลายและ
เพียงพอ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร 
อีเมล์ และเว็บบอร์ด 

47 21 2 1 0 4.61 0.62 มากท่ีสุด 

๒ มี ก า ร เผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล  ช่ อ ง
ทางการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับ
การรับบริการ เช่น แจ้งรายช่ือ
และเบอร์ติดต่อผู้รับผิดชอบ 
เพื่อให้ประสานงานหรือติดต่อ 
สอบถามได้สะดวก รวดเร็ว 

37 33 1 0 0 4.51 0.53 มากท่ีสุด 

๓ ใน ก า ร ข อ รั บ บ ริ ก า ร ต า ม
ช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ 
โทรสาร อี เมล์ เว็บบอร์ด มี
ความสะดวก คล่องตัว 

43 27 1 0 0 4.59 0.52 มากท่ีสุด 

๔ เปิดรับฟั งข้อ คิดเห็น ต่อการ
ให้บริการ เช่น กล่องรับความ
คิดเห็น แบบสอบถาม และเว็บ
บอร์ด 

34 36 0 1 0 4.45 0.58 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.54 0.56 มากทีสุ่ด 
   
 จากตารางที่ ๔.๑๑ พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อช่องทางการให้บริการงาน
ด้านสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียรวม 4.54 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 

     



๕๕ 

 

 

ตารางที่ ๔.๑๒  แสดงจำนวน ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

 

ข้อ
ท่ี 

รายการประเมิน 
ความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
ค่า 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

๕ 
มาก
ที่สุด 

๔ 
มาก 

๓ 
ปาน
กลาง 

๒ 
น้อย 

๑ 
น้อย
ท่ีสุด 

๑ มีความรู้ ความสามารถใน
งานท่ีให้บริการเป็นอย่าง
ดี 

36 31 4 0 0 4.45 0.60 มากท่ีสุด 

๒ ให้บริการด้วยความยิ้ ม
แย้ม  แจ่มใส สุภาพ และ
มีอัธยาศัยดี ให้คำแนะนำ
หรือช่วยตอบขอ้ซักถามได้
เป็นอย่างดี 

38 30 2 1 0 4.48 0.63 มากท่ีสุด 

๓ ให้บริการด้วยความเอาใจ
ใส่ กระตือรือร้น มีความ
เต็มใจและมีความพร้อม
ในการให้บริการ 

38 32 1 0 0 4.52 0.53 มากท่ีสุด 

๔ ให้บริการอย่ างถูก ต้อง 
รวดเร็ว ด้วยความเสมอ
ภาค  ตามลำดับก่อน  –
หลัง 

30 41 0 0 0 4.42 0.50 มากท่ีสุด 

๕ มีความซื่อสัตย์สุจริต ใน
การปฏิบัติหน้าท่ี 36 35 0 0 0 4.51 0.50 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.48 0.55 มากท่ีสุด 
 

จากตารางที่ ๔.๑๒ พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการงานด้าน
สวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียรวม 4.48 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.55 

            



๕๖ 

 

 

ตารางที่ ๔.๑๓ แสดงจำนวน ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

 

ข้อ
ท่ี 

รายการประเมิน 
ความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใน 
ค่า 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

๕ 
มาก
ที่สุด 

๔ 
มาก 

๓ 
ปาน
กลาง 

๒ 
น้อย 

๑ 
น้อย
ท่ีสุด 

๑ สถานท่ีต้ังของหน่วยงานมี
บรรยากาศท่ีเหมาะสม โปร่ง 
โล่ง สะอาด และสะดวกใน
การเดินทางมารับบริการ 

65 5 1 0 0 4.90 0.34 มากท่ีสุด 

๒ มี ส่ิงอำนวยความสะดวก
เห ม าะส ม  สะอ าด  แ ละ
เพียงพอ เช่น ท่ีจอดรถ ท่ีนั่ง
บริเวณรอรับบริการ น้ำด่ืม 
ห้องน้ำ 

60 9 0 2 0 4.79 0.58 มากท่ีสุด 

๓ การจัดสถานท่ีและอุปกรณ์/
ป้ายประชาสัมพันธ์/ป้าย
บอกจุดบริการมีความชัดเจน
และเข้าใจง่าย 

42 28 1 0 0 4.58 0.53 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.76 0.48 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ ๔.๑๓ พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อส่ิงอำนวยความสะดวกงานด้าน

สวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียรวม 4.76 และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.48 
  



๕๗ 

 

 

๔.๒.๔ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานด้าน
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

      ตารางท่ี ๔.๑๔   แสดงจำนวน ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการ ด้านขั้นตอนการให้บริการ 

 

ข้อ
ท่ี 

รายการประเมิน 
ความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
ค่า 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

๕ 
มาก
ที่สุด 

๔ 
มาก 

๓ 
ปาน
กลาง  

๒ 
น้อย 

๑ 
น้อย
ที่สุด 

๑ มีการให้บริการเป็นระบบและ
ขั้นตอน มีความคล่องตัว ไม่
ยุ่งยากซับซ้อน 

78 6 1 1 0 4.87 0.45 มากท่ีสุด 

๒ มี ป้ า ย แ ส ด งขั้ น ต อ น ก าร
ให้บริการอย่างชัดเจน เข้าใจ
ง่าย 

71 9 6 0 0 4.76 0.57 มากท่ีสุด 

๓ มีระยะเวลาการให้บริการ
รวดเร็วเหมาะสมกับกิจกรรม/
สภาพงาน 

37 46 3 0 0 4.40 0.56 มากท่ีสุด 

๔ มี ก า ร ให้ บ ริ ก า ร เป็ น ไ ป
ตามลำดับก่อน -ห ลังอย่าง
ยุติธรรมเสมอภาคเท่าเทียม 

42 40 4 0 0 4.44 0.59 มากท่ีสุด 

๕ การรับบริการแต่ละขั้นตอน มี
ความสะดวกรวดเร็ว 41 42 2 1 0 4.43 0.60 มากท่ีสุด 

๖ มี ค ำ แ น ะ น ำ / เอ ก ส า ร /
เจ้าหน้าท่ี/ป้ายประกาศ อย่าง
ชัดเจนและเหมาะสม 

51 32 3 0 0 4.56 0.57 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.58 0.56 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ ๔.๑๔ พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อขั้นตอนการงาน ด้าน
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียรวม 4.58 และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 
   
  



๕๘ 

 

 

 ตารางที่ ๔.๑๕   แสดงจำนวน ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการ  ด้านช่องทางการให้บริการ 
 

ข้อ
ท่ี 

รายการประเมิน 
ความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
ค่า 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

๕ 
มาก
ที่สุด 

๔ 
มาก 

๓ 
ปาน
กลาง 

๒ 
น้อย 

๑ 
น้อย
ที่สุด 

๑ มี ช่องทาง เลือกใช้ ในการ
ติ ด ต่ อ ป ร ะ ส า น ง า น
หลากหลายและเพี ยงพอ 
เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ 
และเว็บบอร์ด 

49 36 0 1 0 4.55 0.57 มากท่ีสุด 

๒ มีการเผยแพร่ข้อมูล  ช่อง
ท างก าร ติ ด ต่ อสอ บ ถาม
เกี่ยวกับการรับบริการ เช่น 
แจ้งรายช่ือและเบอร์ติดต่อ
ของผู้รับ ผิดชอบ  เพื่ อ ให้
ป ระสาน งาน ห รื อ ติ ด ต่ อ
สอบถามได้สะดวก รวดเร็ว 

42 41 3 0 0 4.45 0.57 มากท่ีสุด 

๓ ในก ารขอรับบริ การตาม
ช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ 
โทรสาร อีเมล์ เว็บบอร์ด มี
ความสะดวก คล่องตัว 

44 41 1 0 0 4.50 0.53 มากท่ีสุด 

๔ เปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการ
ให้ บ ริ การ  เช่น  ก ล่อ งรับ
ความคิดเห็น แบบสอบถาม 
และเว็บบอร์ด 

48 37 0 1 0 4.53 0.57 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.51 0.56 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ ๔.๑๕  พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อช่องทางการให้บริการ  

งานด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียรวม  
4.51 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 



๕๙ 

 

 

  ตารางที่ ๔.๑๖  แสดงจำนวน ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

 

ข้อ
ท่ี 

รายการประเมิน 
ความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
ค่า 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

๕ 
มาก
ที่สุด 

๔ 
มาก 

๓ 
ปาน
กลาง  

๒ 
น้อย 

๑ 
น้อย
ท่ีสุด 

๑ มีความรู้ ความ สามารถ
ในงานท่ีให้บริการเป็น
อย่างดี 

56 27 2 1 0 4.60 0.60 มากท่ีสุด 

๒ ให้บริการด้วยความยิ้ม
แย้ม แจ่มใส สุภาพ และ
มีอัธยาศัยดี ใหค้ำแนะนำ
หรือช่วยตอบข้อซักถาม
ได้เป็นอย่างดี 

49 35 2 0 0 4.55 0.55 มากท่ีสุด 

๓ ให้บริการด้วยความเอา
ใจใส่ กระตือรือร้น มี
ความเต็มใจและมีความ
พร้อมในการให้บริการ 

48 38 0 0 0 4.56 0.50 มากท่ีสุด 

๔ ใหบ้ริการอย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว ด้วยความเสมอ
ภาค  ตามลำดับก่อน –
หลัง 

50 36 0 0 0 4.58 0.50 มากท่ีสุด 

๕ มีความซื่อสัตย์สุจริต ใน
การปฏิบัติหน้าท่ี 

55 31 0 0 0 4.64 0.48 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.59 0.53 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ ๔.๑๖ พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการงาน

ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียรวม 4.59 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.53 
      



๖๐ 

 

 

ตารางที่ ๔.๑๗  แสดงจำนวน ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

 

ข้อ
ท่ี 

รายการประเมิน 
ความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
ค่า 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

๕ 
มาก
ที่สุด 

๔ 
มาก 

๓ 
ปาน
กลาง  

๒ 
น้อย 

๑ 
น้อย
ท่ีสุด 

๑ สถานท่ีต้ังของหน่วยงานมี
บรรยากาศท่ีเหมาะสม โปร่ง 
โล่ง สะอาด และสะดวกใน
การเดินทางมารับบริการ 

81 4 1 0 0 4.98 0.30 มากท่ีสุด 

๒ มี ส่ิ งอำนวยความสะดวก
เห ม าะสม  สะอาด  และ
เพียงพอ เช่น ท่ีจอดรถ ท่ีนั่ง
บริเวณรอรับบริการ น้ำด่ืม 
ห้องน้ำ 

77 7 2 0 0 4.87 0.40 มากท่ีสุด 

๓ การจัดสถานท่ีและอุปกรณ์/
ป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ าย
บอกจุดบริการมีความชัดเจน
และเข้าใจง่าย 

49 34 3 0 0 4.53 0.57 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.78 0.42 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ ๔.๑๗ พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อส่ิงอำนวยความสะดวกงาน
ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียรวม 4.78 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 
     

 



๖๑ 

 

 

ตารางที่ 4.18 แสดงจำนวน ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการภาพรวม งานด้านก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

 

ข้อที่ รายการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผลระดับ
ความพึงพอใจ 

๑ ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.53 0.62 มากท่ีสุด 
๒ ด้านช่องทางการให้บริการ 4.62 0.51 มากท่ีสุด 
๓ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.58 0.52 มากท่ีสุด 
๔ ด้านส่ิงอำนวยความสะดวก 4.64 0.57 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.59 0.56 มากที่สุด 
    

จากตารางที่ ๔.๑๘ พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวม ท่ีมีต่องานด้าน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด เฉล่ียรวม 4.59 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวม 
0.56 

 
      ตารางที่ ๔.๑๙ แสดงจำนวน ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึง

พอใจของผู้รับบริการภาพรวม งานด้านการส่งเสริมอาชีพ 
 

ข้อที่ รายการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผลระดับ
ความพึงพอใจ 

๑ ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.61 0.54 มากท่ีสุด 
๒ ด้านช่องทางการให้บริการ 4.52 0.55 มากท่ีสุด 
๓ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.59 0.51 มากท่ีสุด 
๔ ด้านส่ิงอำนวยความสะดวก 4.73 0.49 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.61 0.52 มากที่สุด 
 
    จากตารางที่ ๔.๑๙ พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวม ท่ีมีต่องานด้านการ

ส่งเสริมอาชีพ อยูใ่นระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียรวม 4.61  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวม 0.52 

 
    



๖๒ 

 

 

ตารางที่ ๔.๒๐ แสดงจำนวน ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการภาพรวม งานด้านสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ 

 

ข้อที่ รายการประเมินความพงึพอใจ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผลระดับ
ความพึง
พอใจ 

๑ ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.60 0.52 มากท่ีสุด 
๒ ด้านช่องทางการให้บริการ 4.54 0.56 มากท่ีสุด 
๓ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.48 0.55 มากท่ีสุด 
๔ ด้านส่ิงอำนวยความสะดวก 4.76 0.48 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.60 0.53 มากที่สุด 
 
    จากตารางที่ ๔.๒๐ พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวม ท่ีมีต่องานด้านสวัสดิการ

สังคมและการสังคมสงเคราะห์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด  คิดค่าเฉล่ียรวม 4.60 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานรวม 0.53 
 
 

    ตารางที่ ๔.๒๑ แสดงจำนวน ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการภาพรวม งานด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 

ข้อที่ รายการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผลระดับ
ความพึง
พอใจ 

๑ ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.58 0.56 มากท่ีสุด 
๒ ด้านช่องทางการให้บริการ 4.51 0.56 มากท่ีสุด 
๓ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.59 0.53 มากท่ีสุด 
๔ ด้านส่ิงอำนวยความสะดวก 4.78 0.42 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.62 0.52 มากที่สุด 
 
    จากตารางที่ ๔.๒๑ พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวม ท่ีมีต่องานด้าน

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดค่าเฉล่ียรวม 4.62
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 0.52 

 
    



๖๓ 

 

 

4.3 ผลการให้บริการในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว 
จังหวัดน่าน 
 

 ตารางที่ ๔.๒๒  แสดงค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัด
น่าน 

 

ข้อที่ รายการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ 

๑ ด้านก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 4.59 91.80 
๒ ด้านการส่งเสริมอาชีพ 4.61 92.20 
๓ ด้านสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ 4.60 92.00 
๔ ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 4.62 92.40 

เฉลี่ยรวม 4.60 92.00 
คะแนนท่ีได้  9 

 
จากตารางที่ ๔.๒๒ พบว่า ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมท่ีมีต่อ

คุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยภาพรวมทุก
ด้าน ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด เท่ากับร้อยละ  90 ค่าคะแนนท่ี
ได้รับฺ คือ  9  คะแนน พิจารณาจำแนกออกเป็นรายด้าน ท้ัง ๔ ด้าน พบว่า อยู่ในระดับความพงึพอใจ
มากท่ีสุดท้ัง ๔ ด้าน เมื่อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยสรุปได้ดังนี้  ลำดับท่ี ๑  คืองานด้านส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ( ค่าเฉล่ีย 4.62 คิดเป็นร้อยละ 92.40 ) ลำดับท่ี ๒  
คืองานด้านการส่งเสริมอาชีพ ( ค่าเฉล่ีย ๔.61 คิดเป็นร้อยละ 92.20 ) ลำดับท่ี ๓  คือ งานด้าน
สวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ (ค่าเฉล่ีย ๔.60 คิดเป็นร้อยละ 92.00 ) ลำดับท่ี ๔ คืองาน
ด้านก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ( ค่าเฉล่ีย ๔.59 เป็นร้อยละ 91.80 ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

 

 

บทที่ ๕ 

สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วน ตำบลป่ากลาง  อำเภอปัว จังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง  อำเภอปัว จังหวัด
น่าน  ๒) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ความต้องการ ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นของประชาชน
ผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง  อำเภอปัว จังหวัดน่าน 
ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ ประชาชน เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน
เอกชน ท่ีมารับบริการหรือติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโดยตรง มีกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๓8๓ คน 
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาประมวลและวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรมสถิติคอมพิวเตอร์สถิติสำเร็จรูปทางการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (SPSS) โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าสถิติความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) ซึ่งจากการศึกษา การวิเคราะห์ สังเคราะห์สามารถสรุปผล อภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะ ในการศึกษาได้ดังนี้ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
  ๕.๑.๑ ผลการศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้รับบริการ 
  ๕.๑.๒ ความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลป่ากลาง  อำเภอปัว จังหวัดน่าน   
  ๕.๑.๓ การให้บริการในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง  อำเภอปัว 
จังหวัดน่าน 

๕.๒ การอภิปรายผล  
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย  

 ๕.๑.๑ ผลการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับบริการ 
 ผลการศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้รับบริการ ได้ดังนี้ ผู้เข้ารับบริการส่วนใหญ่ เป็น

เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๕๑.70 โดยมีอายุ ๔๐-๔๙ ปีเข้ารับบริการมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 48.04 
มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๓9.95 มีการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม/ประมง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 61.36 งานท่ีผู้รับบริการติดต่อเข้ารับบริการมากท่ีสุด 
ได้แก่ งานด้านการส่งเสริมอาชีพคิดเป็นร้อยละ 52.22 และความถี่ในการเข้ารับบริการท่ีพบมาก
ท่ีสุดเฉล่ียต่อปี พบว่า เข้ารับบริการน้อยกว่า  ๓  ครั้งต่อปี คิดเป็นร้อยละ ๖1.62 

 
 



๖๕ 

 

 

๕.๑.๒ ความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วน ตำบลป่ากลาง  อำเภอปัว จังหวัดน่าน 
 ความพึ งพอใจของผู้รับบริการในด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร                
ส่วนตำบลป่ากลาง  อำเภอปัว จังหวัดน่าน พบว่าร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมท่ีมี
ต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน เท่ากับร้อยละ  
90 ค่าคะแนนท่ีได้รับฺ คือ 9 คะแนน แยกพิจารณาเป็นรายงานบริการ ๔ งาน ได้ดังนี้  
 ๑. ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมท่ีมีต่องานด้านก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด เฉล่ียรวม ๔.59 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวม 0.56 

๒. ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมท่ีมีต่องานด้านการส่งเสริมอาชีพ อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียรวม ๔.61 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวม 0.52 

๓. ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมท่ีมีต่องานด้านสวัสดิการสังคมและการ
สังคมสงเคราะห์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดค่าเฉล่ียรวม ๔.60 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวม  
0.53 

๔. ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมท่ีมีต่องานด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดค่าเฉล่ียรวม ๔.62 และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานรวม 0.52 
 
๕.๒ อภิปรายผล 

ในการอภิปรายผลผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยและอภิปราย
ข้อค้นพบใหมจ่ากการทำวิจัย ดังนี้ 

จากผลการวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง  อำเภอปัว 
จังหวัดน่าน ในลักษณะงานการให้บริการท่ีกำหนดให้ทำการสำรวจ ๔ งาน ได้แก่ ๑. ด้านก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน ๒. ด้านการส่งเสริมอาชีพ ๓. ด้านสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ ๔. ด้าน
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และกำหนดกรอบงานจากตัวช้ีวัด ๔ ตัวช้ีวัด 
คือ  ๑) ด้านความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ ๒) ด้านความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ   
๓) ด้านความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ และ ๔) ด้านความพึงพอใจต่อส่ิงอำนวยความสะดวก 
สามารถอภิปรายผลการสำรวจได้ดังนี้  

ผู้รับบริการในด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนองค์การบริหารส่วน
ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
เท่ากับร้อยละ 90 ค่าคะแนนท่ีได้รับฺ คือ 9 คะแนน พิจารณาจำแนกออกเป็นรายด้าน ท้ัง  ๔ ด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดท้ัง ๔ ด้าน เมื่อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยสรุปได้ดังนี้  
ลำดับท่ี ๑ คืองานด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ค่าเฉล่ีย 4.62 คิด
เป็นร้อยละ 92.40) ลำดับท่ี ๒ คืองานด้านการส่งเสริมอาชีพ (ค่าเฉล่ีย ๔.61 คิดเป็นร้อยละ 
92.20 ) ลำดับท่ี ๓ คือ งานด้านสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ (ค่าเฉล่ีย ๔.60 คิดเป็น
ร้อยละ 92.00) ลำดับท่ี ๔ คืองานด้านก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (ค่าเฉล่ีย ๔.59 เป็นร้อยละ 
91.80) 



๖๖ 

 

 

จากการประเมินผลระดับความพึงพอใจและระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่านส่วนใหญ่อยู่ในระดับท่ีพงึพอใจ
มากท่ีสุด เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาได้ในแต่ละประเด็นจะพบว่า ไม่มีข้อใดท่ีอยู่ในระดับความพึง
พอใจน้อย แสดงว่า การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ใน
ภารกิจท้ังหมดสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ท้ังในด้านกระบวนการให้บริการ ด้าน
เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ และด้านส่ิงอำนวยความสะดวก  
 
๕.๓ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการ 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านคุณภาพ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖5 ในครั้งนี้มีข้อเสนอแนะคุณภาพการให้บริการเพิ่มเติมสรุปได้ดังนี้ 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน บริการดี อำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้มารับบริการภายในสำนักงานเป็นอย่างดี  แต่อยากให้ปรับปรุงงานบริการประชาชนในเรื่อง
ระยะเวลาการให้บริการรวดเร็วเหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงาน เพื่อความสะดวกของประชาชน ส่วน
งานด้านอื่น ๆ พบว่าเจ้าหน้าท่ีให้บริการเป็นอย่างดีขอให้รักษามาตรฐานท่ีดีในการทำงานสืบต่อไป 



๖๗ 

 

 

บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย 
 
(๑) หนังสือ 
 
จินตนา บุญบงการ. จริยธรรมทางธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2545, หน้า  

40. 
จุมพล หนิมพานิช. การบริหารจัดการภาครัฐใหม่: หลักการ แนวคิด และกรณีตัวอย่างของไทย.  
 พิมพ์ครั้งท่ี 2. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2550, หน้า 28. 
ฉัตราพร เสมอใจ. การตลาดธุรกิจบริการ. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ธรรกมลการพิมพ์. 2546,  

หน้า 10. 
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ. การตลาดบริการ. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 2546, หน้า 173. 
ทศพร ศิริสัมพันธ์. ทิศทางและแนวโน้มของรัฐประศาสนศาสตร์ในประมวลสาระชุดวิชา แนวคิด  

ทฤษฎี และหลักการรัฐประศาสนศาสตร์. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
2551, หน้า 450. 

ภนิดา ชัยปัญญา. แนวคิดความพึงพอใจ. เชียงใหม:่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2541, หน้า 11 . 
รัฐกิจ หิมะคุณ. การบริหารจัดการกิจการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล. บัณฑิต 

วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2557, หน้า 151-164. 
สมิต สัชฌุกร. การต้อนรับและบริการที่เป็นเลิศ. กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน. 2542, หน้า 13. 
สมิต สัชฌุกร. การต้อนรับและบริการที่เป็นเลิศ. พิมพ์ครั้งท่ี 4. กรุงเทพมหานคร: สายธาร. 2546,  

หน้า 14. 
สมิต สัชฌุกร. การต้อนรับและบริการที่เป็นเลิศ. พิมพ์ครั้งท่ี 4. กรุงเทพมหานคร: สายธาร. 2546,  
 หน้า 177 
 
(๒) วิทยานิพนธ ์
 
กาญจนา อรุณสอนศรี. ความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ต่อการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตร

ไชยปราการจำกัด อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ . วิทยานิพนธ์เกษตรศาสตร
ม ห า บั ณ ฑิ ต . ส าข า วิ ช า เก ษ ต ร ศ าส ต ร์ เ ชิ ง ร ะ บ บ . ค ณ ะ เก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546. 

ชานันท์ ถ้าคู่.ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน ท่ีมีต่อการบริหารงานของโรงเรียน เลิศหล้า.  
วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา). กรุงเทพมหานคร: สถาบนัราชภัฏ บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา. 2545, หน้า10. 

 



๖๘ 

 

 

บุญเรือง ขจรศิลป.์ วิธีวิจัยทางการศึกษา. คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. การปฏิรูป 
การจัดการภาครัฐ: กรณีศึกษาการจัดการภาครัฐแนวใหม่ในประเทศไทยและสิงคโปร์. 
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: กรุงเทพมหานคร, 
2529. 

ภักด ีโพธิ์ สิงห์และคณะ. การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 4. มหาวิทยาลัยภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ, 2560. 

วิยะดา เสรีวิชยสวัสด์ิ. ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อการบริการของธุรกิจนำเท่ียวทางเรือ ล่องน้ำ 
โขง: กรณีศึกษาแห่สลองทัวร์. วิทยานิพนธ์การจัดการอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว. บัณฑิต
วิทยาลัย:มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2545. 

วิรุฬ พรรณเทวี. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานกระทรวงมหาดไทยใน 
อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาการ
บริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2542. 

สฤษด์ิ ผาอาจ และคณะ. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
วังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร: จังหวัดยะลา, 
2558. 

สฤษด์ิ ผาอาจ และคณะ. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
วังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร: จังหวัดยะลา, 
2560. 

สุธรรม ขนาบศักด์ิ. ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาคใต้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558”. ว.การบริหารท้องถิน่: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560. 

สุนันทา ทวีผล. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการด้านให้คำปรึกษา แนะนำปัญหาด้าน 
กฎหมายของสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 3 (สคช.)ปัญหาพิเศษ. รัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ: 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550. 

สุริยะ ประเสริฐศรี. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารช้ันประทวน สังกัดกรม 
สวัสดิการทหารอากาศ. สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิตคณะศิลปศาสต์. 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกริก, 2546. 

อัจฉรา สมสวย. ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการส่งเสริมและการให้บริการของสหกรณ ์การเกษตร 
 เมืองขอนแก่น จำกัด. วิทยานิพนธ์ วท.ม.(ส่งเสริมการเกษตร). บัณฑิตวิทยาลัย:    

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545. 
 
 
 
 



๖๙ 

 

 

(๕) สื่ออีเล็คโทรนิคส์ 
 

กฎกระทรวง. แบ่งส่วนราชการ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. กระทรวงมหาดไทย (ฉบับท่ี ๒) 
พ .ศ. ๒๕๕๙ . [ออนไลน์ ]. แหล่งท่ีมา : http://www.dla.go.th/visit/2559.pdf [16 
เมษายน 2565]. 

พระราชกฤษฎีกา. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี. [ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา:  
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%C338/%C338-2a-2546-a0002.htm 
[18 เมษายน 2565]. 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560. การปกครองท้องถ่ิน . [ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา: 
https://cdc.parliament.go.th/draftconstitution2/ewt_dl_link.php?nid=1038&file
name=index [16เมษายน 2565]. 

 
๒. ภาษาอังกฤษ 
 
Aday. Lu Ann. and Andersor. Ronald. Development of induces of Access to  

Medical Care. Michigan Ann Arbor: Health Administration Press. 1971, p 4-
11. 

Campbell. A.. Subjective Measures and of Well-being. The Western Journal of  
Medicine.31 (7). 117-124, 1976. 

Davis. K.. Human relation at work : The dynamic of organizational behavior. New York:  
Mc.Graw-Hill, 1967. 

Donabedian. A.. The Definition of Quality and Approaches to its Assessment  
(Vol.1). Michigan: The University of Michigan, 1980. 

Freud. S..Group Psychology and The Analysis of The Ego Sigmund Freud. New  
York: Bantam Books, 1964. 

Hinhaw. A.S. and Atwood J.R.. A Patient Satisfactory Instrument: Precision by  
Replication. Nursing Research. 31 May – June. 1982, p 170-171. 

Hood. C.. A public management for all seasons. Public Administration.69. 3-5. 1991. 
John. D.Millett. Human Relation at work. The Dynamic of Organizational Behavior.  

New York:The Macmillan Company, 1951.Kotler and Armstrong. Marketing  
Management: Analysis.planning Implementation and control. 10 th ed  
NJ:PernticeHall. Maslow. Abraham H. Motivation and Personality (New York:  

http://www.dla.go.th/visit/2559.pdf%20%5b16
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%C338/%C338-2a-2546-a0002.htm
https://cdc.parliament.go.th/draftconstitution2/ewt_dl_link.php?nid=1038&filename=index
https://cdc.parliament.go.th/draftconstitution2/ewt_dl_link.php?nid=1038&filename=index


๗๐ 

 

 

Harper and Row), 2002. 
Maslow.Abraham H.1954. Motivation and Persona lity. New york:Harper.OECD. 
(1991).  

Administration as service: The public as client. Paris: OECD.Risser. N.L. (1975). 
Development of an instrument to measure patient satisfaction with nurses 
and nursing care in primary care setting. Nursing Research. 24 (1),45-51. 

Taro Yamane.(1973 ). Statistics: An Introductory Analysis. 3rdEd.New York.Harper  
and Row. Publications. Vroom. H. V. (1967). Work and Motivation, p 125. 



๗๑ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก  ก  หนังสือขอความอนเุคราะหใ์นการลงพื้นที่ 
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ผนวก ข  คำสั่งวิทยาลัยสงฆ์นครน่านแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรายงานการ 
ประเมนิความพึง พอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2565 
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ผนวก ค  แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทีม่ีต่อคุณภาพ 

การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน 
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แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน 

ประจำปงีบประมาณ 2565 
 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง  โปรดใส่เครื่องหมาย  ✓  ลงใน    ท่ีตรงกับความรู้สึกของท่านตามความเป็นจริง 
 
1.  เพศ        ชาย             หญิง 
 
2.  อายุ            ต่ำกว่า 30 ปี     30-39 ปี 
        40-49 ปี     50 ปีข้ึนไป 
 
3. ระดับการศึกษา      ประถมศึกษา        มัธยมศึกษาตอนต้น  
         มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.    อนุปริญญา/ปวส./ปวท.  
        ปริญญาตร ี        สูงกว่าปริญญาตรี 
 
4.  อาชีพ    ข้าราชการ/รัฐวสิาหกิจ    ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ 
    เกษตรกรรม/ประมง    พนักงานบริษัท  
    นักเรียน/นักศึกษา               อื่นๆ ระบุ .......................................... 
 
5.  งานท่ีท่านมาติดต่อขอรับบริการ  (เลือก 1 ข้อ) 

 1. ด้านก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ด้านการส่งเสริมอาชีพ 
 3. ด้านสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห ์
 4. ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
6.  ท่านไปขอรับบริการ โดยเฉลี่ยกี่ครั้งต่อปี 
   น้อยกวา่  3  ครั้งต่อปี   3 - 5  ครั้งต่อป ี   มากกว่า  5  ครั้งต่อปี 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
คำชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็นโดยใส่เครือ่งหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 5    หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 4   หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
 3    หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 2   หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
 1    หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

ข้อความ ระดับความพึง
พอใจ 

ด้านขัน้ตอนการให้บริการ 5 4 3 2 1 
1.  มีการให้บริการเป็นระบบและข้ันตอน มีความคล่องตัว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน      
2.  มีป้ายแสดงข้ันตอนการให้บริการอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย      
3.  มีระยะเวลาการให้บริการรวดเร็วเหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงาน      
4.  มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรมเสมอภาคเท่าเทียม      
5.  การรับบริการแต่ละข้ันตอน มีความสะดวกรวดเร็ว              
6.  มีคำแนะนำ/เอกสาร/เจ้าหน้าท่ี/ป้ายประกาศ อยา่งชัดเจนและเหมาะสม            
ด้านช่องทางการให้บริการ 5 4 3 2 1 
7. มีชอ่งทางเลือกใช้ในการติดต่อประสานงานหลากหลายและเพียงพอ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ และเว็บบอร์ด       
8. มีการเผยแพร่ข้อมูล ช่องทางการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการรับบริการ เช่น แจ้งรายชื่อและเบอร์ติดต่อของ
ผู้รบัผิดชอบ เพื่อให้ประสานงานหรือติดต่อสอบถามได้สะดวก รวดเร็ว 

     

9. ในการขอรบับริการตามช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ เว็บบอร์ด มีความสะดวก คล่องตัว      

10. เปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม และเว็บบอร์ด      

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 5 4 3 2 1 
11. มีความรู ้ความสามารถในงานท่ีใหบ้ริการเป็นอย่างดี      
12. ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม  แจ่มใส สุภาพ และมีอัธยาศัยดี ให้คำแนะนำหรือช่วยตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างด ี      

13. ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น มีความเต็มใจและมีความพร้อมในการให้บริการ      
14. ใหบ้ริการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ด้วยความเสมอภาค ตามลำดับก่อน – หลัง      
15. มีความซื่อสัตย์สุจริต ในการปฏิบัติหน้าท่ี       
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 5 4 3 2 1 
16. สถานท่ีต้ังของหน่วยงานมีบรรยากาศท่ีเหมาะสม โปร่ง โล่ง สะอาด และสะดวกในการเดินทางมารับบริการ      

17. มีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะสม สะอาด และเพียงพอ เช่น ท่ีจอดรถ ท่ีนั่งบริเวณรอรับบริการ น้ำด่ืม ห้องน้ำ      

18. การจัดสถานท่ีและอุปกรณ์/ป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายบอกจุดบริการมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย      

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะคุณภาพการให้บริการ
....................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... 

ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ 
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ผนวก ง  ภาพกิจกรรมลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูล 
องคก์ารบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน 
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ภาพกิจกรรมการลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูล 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน 
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