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ค ำน ำ 
 
 

  การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับของความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการตามภารกิจ และเพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะที่มีต่อการ
ให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน การวิจัย
ประเมินความพึงพอใจในครั งนี เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  (Quantitative analysis) 
โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจประกอบการวิจัยเป็นหลัก  และมีค้าถามปลายเปิดในการให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  (Qualitative analysis) ร่วมด้วย 
ท้าให้องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน สามารถน้าข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงและพัฒนาผลการด้าเนินงานในการให้บริการประชาชนต่อไป  
 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต้าบล                    
น ้าเกี๋ยน และประชาชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือ พร้อมทั งอ้านวยความสะดวกในการ
ให้ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชนขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน ในปีงบประมาณ 2564 เป็นอย่างดียิ่ง และหวังว่ารายงานฉบับนี จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ต่อไป 
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บทที ่ 1 
บทน ำ 

 
 
 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรูปแบบของการปกครองที่เกิดจากการกระจายอ้านาจของ
การปกครองส่วนกลางไปยังส่วนท้องถิ่น โดยมีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยเป็น
ส่วนราชการที่รับผิดชอบดูแล พัฒนาและให้ค้าปรึกษาแนะน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการ
จัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นการบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการเพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ (กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น,2545,หน้า1)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั งโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชน
ในท้องถิ่นได้มีโอกาสเรียนรู้และด้าเนินกิจกรรมต่าง ๆในการปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยตนเองเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการในด้านต่าง ๆ และการแก้ไขปัญหาภายในท้องถิ่นเนื่องจากประชาชนใน
ท้องถิ่นนั น เป็นผู้รู้ปัญหาได้ดีกว่าบุคคลอ่ืน ๆ ดังนั นจึงควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือแสดงความต้องการของตนเองต่อการด้าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรที่เปรียบเสมือนตัวแทนของประชาชนในการบริหารด้าเนินงานด้าน
ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั นสามารถแยกได้                      
5 รูปแบบ ได้แก่ 1)กรุงเทพมหานคร 2) เมืองพัทยา 3) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 4) เทศบาล และ 
5) องค์การบริหารส่วนต้าบล ทั ง 5  รูปแบบนี จะจัดตั งอย่างสอดคล้องไปตามระดับความเจริญของ
ท้องถิ่น จ้านวนและความหนาแน่นของประชากร และองค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นทั ง  5  
รูปแบบ มีหน้าที่ส้าคัญ คือการให้บริการสาธารณะ และตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น ทั งนี การให้บริการสาธารณะเป็นบทบาทหนึ่งซึ่งส่งผลถึงประชาชนในเขตรับผิดชอบทุกคนใน
ทุกกิจกรรมในการด้าเนินชีวิตประจ้าวัน 

องค์การบร ิหารส ่วนตำบลเป ็นส ่วนราชการท ี่บริหารงานระดับตำบลตามพระราช 
บ ัญญ ัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562) 
องค์การบร ิหารส ่วนตำบล ม ีอำนาจหน้าท ี่ในการพัฒนาในด ้านเศรษฐก ิจส ังคมและว ัฒนธรรมโดย
กฎหมายได ้กำหนดกิจการที่เป็นอำนาจหน้าที่ขององค ์การบร ิหารส ่วนตำบลแยกไว้2ประเภทค ือ 
ประเภทแรก เป็นกิจการที่ต ้องทำ เป็นภารก ิจหร ือกิจกรรมที่องค์การบร ิหารส ่วนต้าบลนั น ๆต ้องถ ือ
ปฏ ิบ ัต ิเป็นส่วนหน ึ่งของแผนพ ัฒนาท ้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลม ีก ิจกรรมที่ต ้องทำในเขต
องค์การบร ิหารส ่วนตำบลได้แก่การจัดให ้ม ีการบำรุงรักษาทางน ้าและทางบกการรักษาความ
สะอาดของถนนทางน ้า  ทางเดิน และท ี่สาธารณะ รวมท ั งการกำจ ัดขยะม ูลฝอยและส ิ่งปฏิกูล                 
การป ้องกันโรคและระง ับโรคต ิดต ่อ การป ้องก ันและบรรเทาสาธารณภ ัยการส ่งเสร ิมการศึกษา
ศาสนาและว ัฒนธรรมการส ่งเสริมพ ัฒนาสตร ี เด ็กเยาวชนผู้ส ูงอายุ และผู้พิการการคุ้มครองดูแล
และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ ่งแวดลอมการบำร ุงร ักษาศิลปะจารีตประเพณี                  
ภ ูม ิป ัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดย



๒ 
 

จัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใช้ตามความจ้าเป็น เป็นต้น ประเภทที่สองเป็นกิจกรรมที่อาจจัดท้าเป็น
ภารกิจหรือกิจกรรมที่ตั งไว้ล่วงหน้าว่าองค์การบริหารส่วนต้าบลนั น  ๆ จะท้าในงบประมาณต่อ ๆ ไป           
องค์การบริหารส่วนต้าบลมีกิจกรรมที่ต้องท้าในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบล ได้แก่ การให้มีน ้าดื่ม
เพ่ือการอุปโภคบริโภค และการเกษตร การให้มีและบ้ารุงไฟฟ้า หรือแสงสว่างในเขตชุมชน การให้มี
และการมีบ้ารุงรักษาทางระบายน ้า  การให้มีและบ้ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ
และสวนสาธารณะ การให้มีและการส่งเสริมการเกษตรและกิจการสหกรณ์ การส่งเสริมให้มี
อุตสาหกรรมในครอบครัว การบ้ารุงและส่งเสริมประกอบอาชีพของราษฎร์ การคุ้มครองดูแลและ
รักษาทรัพย์สินของสาธารณสมบัติของแผ่นดิน การหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบล การให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้ามการส่งเสริมกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์                       
การท่องเที่ยว และการจัดท้าผังเมือง (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , 2545 , หน้า 23)                      
องค์การบริหารส่วนต้าบลแต่ละแห่งนั นจะจัดให้บริการแก่ประชาชนได้มากน้อย แตกต่างกันไปตาม
สภาพพื นที่ งบประมาณ และนโยบายของแต่ละองค์การบริหารส่วนต้าบล แต่อย่างไรก็ตามทุก
องค์การบริหารส่วนต้าบลย่อมมีหลักในการจัดการบริการเดียวกัน คือ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด  กล่าวโดยสรุปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมการให้บริการประชาชนและดูแลทุกข์สุข ของประชาชนแทนรัฐบาล 
 ตามพระราชกฤษฎ ีกาที่สำน ักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอ
และคณะรัฐมนตรีได้ม ีมติเห ็นชอบโดยประกาศให ้ม ีผลบ ังค ับใช้ต ั งแต่ว ันที่10 ต ุลาคม 2546                    
เพ่ือกำหนดหลักเกณฑ ์และว ิธ ีการในการปฏ ิบ ัติ รวมทั งว ิสัยทัศน์ของการพัฒนาระบบราชการให ้ม ี
ความเป ็นเลิศ สามารถรองร ับกับการพ ัฒนาประเทศโดยยึดหล ักการบร ิหารจ ัดการบ้านเมืองท ี่ด ี 
สำน ักงาน ก.พ.ร.จ ึงให้ส ่วนราชการทั งส ่วนกลาง ส่วนภ ูม ิภาคและส่วนท ้องถิ่นพัฒนาค ุณภาพ                     
การให ้บริการแก ่ประชาชนในหลายๆม ิติโดยม ีเป ้าหมายหลักค ือการพ ัฒนาค ุณภาพการให ้               
การบริการท ี่ดีขึ น ในการนี องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทั งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลม ี
ภารก ิจต่าง ๆ ในพ ื นท ี่ที่รับผิดชอบมีโครงสร ้างการบริการม ีบ ุคลากรและงบประมาณเพ่ือด้าเนินงาน
ตามภารก ิจ ซึ่งงานต่าง ๆต ้องได้รับการประเมินความพ ึงพอใจของผ ู้รับบร ิการที่สอดคล้องก ับความ
ต้องการของผ ู้ร ับบร ิการ ตามเกณฑ ์การประเมินประส ิทธิภาพและประส ิทธิผลการปฏิบัติราชการ                
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เป ็น
หน ่วยงานหนึ่งที่มุ ่งมั่นตอบสนอง ความต ้องการสาธารณะของประชาชนในเขตรับผ ิดชอบมาต ั งแต ่
อดีตจนถ ึงป ัจจุบ ันและม ีการบร ิหารจ ัดการท ี่ดีของผู้บริหารท้องถิ่นรวมถ ึงข้าราชการประจ้า ลูกจ้าง 
และสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีการร ่วมมือร่วมใจ ท ่ีจะ
พ ัฒนาองค์กรให ้ม ีความเจร ิญก ้าวหน ้าต ่อไป เน  ื่องจากประชาชนส ่วน ใหญ ่ต ้องการความ
เจริญก ้าวหน้าในพื นทีท่ ี่ตนอาศัยอยู่  
 ดังนั นองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จึงร่วมกับศูนย์วิจัย
พุทธศาสตร์น่าน วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ท้าการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหาร
ส่วนต้าบล ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือที่จะได้น้าผลการประเมินเสนอผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต้าบล เพ่ือก้าหนดแนวทางพัฒนาการ บริการในด้านที่ได้รับความพึงพอใจแล้วให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ น และก้าหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไขการให้บริการในด้านที่ย ังได้ร ับความพึงพอใจ
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ในระดับต่้ากว ่า ตามความคิดเห ็นของผ ู้รับบริการให้มีประสิทธ ิภาพมากยิ่งขึ นซ ึ่งการว ัดความพึง
พอใจของผ ู้ร ับบร ิการและผู้มีส่วนได ้ส่วนเสีย เป ็นสิ่งที่องค์กรปกครองส ่วนท้องถิน่ต้องดำเน ินการเพื่อ
ต ิดตามผลการให้บริการ และประเมินคุณภาพการให ้บร ิการว ่าอยู ่ในระดับที่ผ ู้ร ับบร ิการและผ ู้มีส ่วน
ได้ส ่วนเสียต ้องการคาดหวังไม่พ ึงพอใจหร ือพึงพอใจ เพ่ือนำผลที่ได ้มาพัฒนาให ้ม ีคุณภาพการ
ให ้บริการที ่ดีขึ น เพื่อสร ้างความประทับใจและภาพลักษณ์ท ี่ดีขององค ์กร เพื ่อพ ัฒนายกระด ับ
คุณภาพการบริหารของหน่วยราชการให ้สอดคล้องก ับพระราชกฤษฎ ีกาว ่าด้วยหล ักเกณฑ์และ
วิธ ีการบริหารกิจการบา้นเมืองท ี่ดพี.ศ.2546 ต ่อไป 
 ศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์น่าน วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น มีหน้าที่ส้าคัญด้านการจัดการศึกษา วิจัยชุมชน และบริการวิชาการแก่ ชุมชนท้องถิ่น จึงได้
ด้าเนินการส้ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมิติที่  2 มิติ                       
ด้านคุณภาพการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ทั งนี เพ่ือ
ประโยชน์ของ องค์การบริหารส่วนต้าบล ในการปรับปรุง ยกระดับ พัฒนากระบวนการด้าเนินงาน
ให้บริการแก่ ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานเอกชนที่มารับบริการหรือติดต่อ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกมิติที่ได้รับการประเมิน และเพ่ือสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลในการด้าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ น 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
 2. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค ความต้องการ และข้อเสนอแนะและความคิดเห็น              
ของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน อ้าเภอภูเพียง 
จังหวัดน่าน 
 
1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย  
        ขอบเขตประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
             1.3.1  ประชำกร (Population) 

 ประชากร หมายถึง ประชากรผู้รับบริการในภาระงานบริการขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลน ้าเกี๋ยน อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ที่ก้าหนดให้ท้าการส้ารวจและประเมินความพึงพอใจ 
จ้านวน 2,882 คน (รายงานสถิติจ้านวนประชากรและบ้าน จังหวัด รายอ้าเภอ  ที่ท้าการปกครอง
จังหวัดน่าน  ณ  31  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2563)   
      1.3.2  ขอบเขตเนื้อหำ  
             การส้ารวจครั งนี เป็นการส้ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่านจ้านวน  4 ด้าน ได้แก่ 

1. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
2. งานบริการกองคลัง 
3. งานโครงการบริหารจัดการขยะ 
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4. งานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนน ้าเกี๋ยน 
โดยก้าหนดกรอบการศึกษาระดับความพึงพอใจ จ้านวน  4 ด้าน คือ  

1.1 ความพึงพอใจของผ ู้ร ับบร ิการด้านขั นตอนการให้บริการ 
1.2 ความพึงพอใจของผ ู้ร ับบร ิการด้านช่องทางการให้บริการ 
1.3 ความพึงพอใจของผ ู้ร ับบร ิการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
1.4 ความพึงพอใจของผ ู้ร ับบร ิการด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก 

1.3.3 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
คณะผู้วิจัยส้ารวจเฉพาะเขตพื นที่การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน 

อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน   
1.3.4 ขอบเขตระยะเวลำ 
การส้ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ                      

การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่านในครั งนี   คณะผู้วิจัยใช้
ระยะเวลาด้าเนินการศึกษาตั งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2563 – 30 กันยายน  2564  
  
1.4 น ิยำมศัพท์ในกำรวิจัย 
 การส้ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่านคณะผู้วิจัยก้าหนดนิยามศัพท์เฉพาะ ไว้ดังนี  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หมายถึงราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั งจาก
ประชาชนในท้องถิ่นมีอ้านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการสาธารณะตามกฎหมายเพ่ือประโยชน์สุขของ
ชุมชนในท้องถิ่นนั นซึ่งประกอบด้วย 1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 2) เทศบาล ได้แก่เทศบาล
นครเทศบาลเมืองและเทศบาลต้าบล 3) องค์การบริหารส่วนต้าบล (อบต.) และ 4) การปกครอง
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) หมายถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจัดตั งขึ นตาม
พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบลพ .ศ. 2537 โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคลทั งนี 
องค์การบริหารส่วนต้าบลแต่ละแห่งจะมีพื นที่รับผิดชอบในเขตต้าบลที่ไม่อยู่ในเขตของเทศบาลหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

คุณภำพกำรให้บริกำร หมายถึง สภาวะการณ์ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้สินค้าหรือ
บริการขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง หรือสินค้าและบริการใดบริการหนึ่ง ซึ่งการให้บริการสามารถท้าได้
หลายวิธีที่จะท้าให้ผู้บริการเกิดความพึงพอใจหรือประทับใจในการบริการนั น  คุณภาพการให้บริการ
อาจประกอบกันเข้าด้วยหลายๆในองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  

ผู้รับบริกำร หมายถึง ประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน            
ที่เข้ามารับบริการจากองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

กำรให้บริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมายถึง การให้บริการประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอ้านาจหน้าที่ที่กฎหมายก้าหนด 

กำรบริกำรสำธำรณะ  หมายถึง กิจกรรมทุกประเภทที่รัฐจัดท้าขึ น  ซึ่งอาจจะเป็น
หน่วยงานรัฐหรือเอกชน เป็นผู้ด้าเนินการ สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและความต้องการของ
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ตัวแปรตำม 

   ความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน 
อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จ้านวน  4 ด้าน  คือ 
1. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
2. งานบริการกองคลัง 
3. งานโครงการบริหารจัดการขยะ 
4. งานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน
น ้าเกี๋ยน 

ประชาชน ผู้ใช้บริการในแต่ละเรื่องเพ่ือสนองตอบความต้องการของประชาชน  ซึ่งเป็นกระบวนการที่
เคลื่อนไหวเป็นพลวัตรและเปลี่ยนแปลงเสมอ การให้บริการนั นจะต้องมีการเคลื่อนย้ายตัวบริการผ่าน
ช่องทางและต้องตรงตามเวลาที่ก้าหนด 

ภำรกิจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมายถึงบทบาทภารกิจตามตัวชี วัดการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการในมิติที่  2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการที่
ขอรับการส้ารวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานของรัฐหน่วยงาน
เอกชนที่มารับบริการหรือติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควำมพ ึงพอใจหมายถึง ความรู้ส ึกหร ือความคิดเห็นของบ ุคคลแต ่ละคนต่อการได้ร ับ
บร ิการจากองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ท ั งในทางบวกหรือ
ในทางลบท ี่แสดงออกในล ักษณะเป ็นความชอบความสบายใจความส ุขใจและความคาดหว ังหรือ
ความร ู้ส ึกว่า สมควรจะได ้ร ับจากผ ู้ให้บร ิการ ผ ู้ร ับบร ิการประสบความสำเร็จเป ็นไปตามความคาดหวัง
ร ู้ส ึกพอใจบรรลุถึงความต ้องการ 
 
1.5 กรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรวิจัย 
 การวิจัยความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลน ้าเกี๋ยน อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ประจ้าปี 2564 คณะผู้วิจัยได้ก้าหนด กรอบแนวคิดการ
วิจัยไว้ดังนี  

 
 

                        
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภำพ 1  แสดงกรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 

 
 
 

ตัวแปรต้น 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. งานที่มาติดต่อขอรับบริการ 
6. โดยเฉลี่ยกี่ครั งต่อป ี



๖ 
 

1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
ในการวิจัย เรื่อง การส้ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่านนั น คณะผู้วิจัยคาดว่าประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากการส้ารวจความพึงพอใจในครั งนี  ดังนี  
 1. ผลจากการศึกษาท้าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่านในด้านขั นตอนการให้บริการ                    
ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก 
 2. ผลจากการศึกษาระดับความพึงพอใจท้าให้หน่วยงานสามารถน้าผลที่ได้เป็นแนวทางใน
การแก้ไขและพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ  
 3. ผลการจากการศึกษาผู้บริหารเข้าใจสภาพ และปัญหาของการให้บริการน้าไปสู่                      
การปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง 
               4. องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่านสามารถน้าข้อมูลที่ได้ไป
ปรับปรุงการด้าเนินการให้ดียิ่งขึ นไป  
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บทท่ี  2 
แนวคิดทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ประจ้าปีงบประมาณ 25๖4 คณะผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสาร งานวิจัย แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นพื นฐานและแนวทางในการศึกษาโดยตามล้าดับ
ขั นตอนดังนี   

 2.1 แนวคิดทฤษฎีความพึงพอใจ 
 2.2 แนวคิดทฤษฏีการให้บริการ 
 2.3 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.5 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื นฐานของพื นที่วิจัย 

 

2.1 แนวคิดทฤษฎคีวำมพึงพอใจ  
 ควำมหมำยของควำมพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจ ภาษาอังกฤษว่า “satisfaction” เป็นทัศนคติที่ เป็นธรรม ไม่สามารถ
มองเห็นเป็นรูปร่างได้ การที่เราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการ
แสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน จึงเป็นการยากที่จะวัดความพึงพอใจโดยตรง แต่สามารถวัดได้            
โดยอ้อม โดยการวัดความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั น และการแสดงความคิดเห็นจะต้องตรงกับ
ความรู้สึกที่แท้จริง  จึงสามารถวัดความพึงพอใจนั นได้ พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2530 
กล่าวไว้ว่า “พึง” เป็นค้าช่วยกิริยา หมายความว่า “ควร” เช่นพึงใจ หมายความว่า พอใจ ชอบใจ และ
ค้าว่า “พอ” หมายความว่า เท่าที่ต้องการ เต็มความต้องการ ถูก ชอบ เมื่อน้าค้าสองค้ามาผสมกัน                   
“พึงพอใจ” จึงหมายถึงชอบใจ ถูกใจตามที่ต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับ Wolman  (1973 อ้างใน     
ภนิดา ชัยปัญญา 2541,11) กล่าวถึงความพึงพอใจว่า เป็นความรู้สึกที่ได้รับความส้าเร็จตามมุ่งหวัง
และความต้องการ   มีผู้ให้ความหมายไว้หลายความหมาย  ดังนี   
 Phillip B. Applewhite (1965, p 6) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่าเป็น
ความสุข ความสบายที่ได้รับจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เป็นความสุขความสบายที่เกิดจากการ
เข้าร่วม ได้รู้ได้เห็นในกิจกรรมนั นๆ 
 Davis (1967) กล่าวว่าพฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษย์คือความพยายามของ
มนุษย์ที่จะขจัดความตึงเครียดหรือความกระวนกระวายหรือภาวะไม่ได้ดุลยภาพในร่างกายเมื่อมนุษย์
สามารถขจัดสิ่งต่างๆดังกล่าวได้แล้วมนุษย์ก็จะได้รับความพึงพอใจในสิ่งที่ตนต้องการขณะที่ Wolman 
(1973) ได้ให้ความหมายว่าความพึงพอใจคือความรู้สึกมีความสุขเมื่อได้รับผลส้าเร็จตามความมุ่ง
หมายที่ต้องการหรือแรงจูงใจส่วน  Mullins.(1985:280) ให้ความหมายไว้ว่าความพึงพอใจ               
เป็นทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆในหลายๆด้าน เป็นสภาพภายในที่มีความสัมพันธ์กับความรู้สึ ก
ของบุคคลที่ประสบความส้าเร็จในความต้องการหรือคาดหวัง 
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 Benjamin B. Wolman (1973, p 384) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า
หมายถึง ท่าทีทั่วๆ ไปที่เป็นผลมาจากท่าทีที่มีต่อสิ่งต่างๆ 3 ประการ คือ 
 1. ปัจจัยที่เก่ียวกับกิจกรรม  
 2. ปัจจัยที่เก่ียวกับบุคคล 
 3. ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม 
 Risser (1975, p 45-51) กล่าวว่า ความพึงพอใจของแต่ละคนเกิดจากการได้รับ
ประสบการณ์ หรือบรรลุในสิ่งที่คาดหวัง 
 Campbell (1976, p 117-124) กล่ าวว่า ความพึงพอใจเป็ นความรู้สึ กภายใน             
ที่แต่ละคนเปรียบเทียบระหว่างความคิดเห็นต่อสภาพการณ์ที่อยากให้เป็น หรือคาดหวังหรือรู้สึกว่า
สมควรจะได้รับผลที่ได้จะเป็นความพึงพอใจ  หรือไม่พึงพอใจเป็นการตัดสินของแต่ละบุคคล 
 Donabedian (1980) กล่าวว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง ผู้บริการประสบ
ความส้าเร็จในการท้าให้สมดุลระหว่างสิ่งที่ผู้รับบริการให้ค่ากับความคาดหวังของผู้รับบริการ และ
ประสบการณ์นั นเป็นไปตามความคาดหวัง 
 นอกจากนี ยั งมีนั กวิชาการชาวไทย เช่น  วิ รุฬ   พรรณ เทวี  (2542) ได้กล่ าวว่ า                 
ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกัน ขึ นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะมีความ
คาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างไร ถ้าคาดหวังหรือ  มีความตั งใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดีจะ
มีความพึงพอใจมาก แต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวัง หรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง  เมื่อไม่ได้รับการ
ตอบสนองตามท่ีคาดหวังไว้ ทั งนี ขึ นอยู่กับสิ่งที่ตั งใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อย 
 วิยะดา เสรีวิชยสวัสดิ์ (2545) ได้ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่ดีของ
บุคคลที่ได้รับการตอบสนองเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในสิ่งที่ต้องการก็จะท้าให้รู้สึกดี ชอบและสบายใจ
ห ากสอดคล้ อ งกั บ ความคาดห วั งห รื อม ากกว่ าที่ ค าดห วั ง ไว้ ก็ จ ะมี ค วาม รู้ สึ ก พึ งพอ ใจ                               
ส่วนปริญญา จเรรัชต์ และคณะ (2546) กล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึง ท่าทีความรู้สึกหรือทัศนคติ
ในทางที่ดีของบุคคลที่มีต่องานที่ปฏิบัติร่วมปฏิบัติหรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติโดยผลตอบแทนที่
ได้รับ รวมทั งสภาพแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่องานที่ท้า                 
และวาทินี  ไล้ง้อ (2549) ได้ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใด            
สิ่งหนึ่งเมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการท้าให้บุคคลมีความรู้สึกในทางบวกหรือมีความรู้สึก             
ในทางท่ีด ี
 กาญจนา อรุณสอนศรี  (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์เป็นการแสดงออกทาง
พฤติกรรมที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การที่เราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจ
หรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนและต้องมีสิ่งเร้าที่ตรงต่อความต้องการ
ของบุคคล จึงจะท้าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั นสิ่งเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั นให้เกิดความ
พึงพอใจในงานนั น 
 จากความหมายที่กล่าวมาทั งหมด สรุปความหมายของความพึงพอใจได้ว่า เป็นความรู้สึกของ
บุคคลในทางบวก ความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจต่อสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ หรือเป็นความรู้สึก
ที่พอใจต่อสิ่งที่ท้าให้เกิดความชอบ ความสบายใจ และเป็นความรู้สึกที่บรรลุถึงความต้องการ 
 



๙ 
 

 ลักษณะของควำมพึงพอใจ  
 อัจฉรา สมสวย (2545: 5-6) กล่าวถึงลักษณะของความพึงพอใจไว้ดังนี  
 1) ความพึงพอใจ คือ การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดบุคคลจ้าเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวและการตอบสนองความต้องการของ
บุคคลด้วยการตอบโต้กับบุคคลอ่ืนและสิ่งต่างๆในชีวิตประจ้าวันท้าให้แต่ละคนมีประสบการณ์การ
เรียนรู้สิ่งที่จะได้รับตอบแทนแตกต่างกัน 
 2) ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได้รับจริง
ในสถานการณ์หนึ่ง 
 3) ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ น
ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผันแปรได้ตามปัจจัยที่ไม่เก่ียวข้องกับความคาดหวังของ
บุคคลในแต่ละสถานการณ์นอกจากนี ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่แสดงออกมาในระดับมากน้อยได้
ขึ นอยู่กับความแตกต่างของการประเมินสิ่งที่ได้รับจริงกับสิ่งที่คาดหวังไว้ 
 นอกจากนี ความพึงพอใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะถูกก้าหนดจากความรู้สึกของแต่ละ
บุคคลโดยจากการพิจารณาความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนที่เกิดขึ นจริงและผลตอบแทนที่เขามี
ความรู้สึกว่าเขาควรจะได้รับแล้วถ้าหากผลตอบแทนที่ได้รับจริงมากกว่าผลตอบแทนที่เขาคาดว่าจะ
ได้รับย่อมจะก่อให้เกิดความพึงพอใจขึ นซึ่งความพอใจจะมากหรือน้อยหรือไม่พึงพอใจนั นขึ นอยู่กับ
ความยุติธรรมของผลตอบแทน 
 กำรวัดควำมพึงพอใจ 
 ในการวัดความพึงพอใจนั น บุญเรือง ขจรศิลป์ (2529) ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับเรื่องนี ว่า 
ทัศนคติหรือเจตคติเป็นนามธรรม เป็นการแสดงออกค่อนข้างซับซ้อน จึงเป็นการยากท่ีจะวัดทัศนคติได้
โดยตรง แต่เราสามารถที่จะวัดทัศนคติได้โดยอ้อม โดยวัดความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั นแทน ฉะนั น 
การวัดความพึงพอใจก็มีขอบเขตที่จ้ากัดด้วย อาจมีความคลาดเคลื่อนขึ นถ้าบุคคลเหล่านั นแสดงความ
คิดเห็นไม่ตรงกับความรู้สึกท่ีแท้จริง ซึ่งความคลาดเคลื่อนเหล่านี ย่อมเกิดขึ นได้เป็นธรรมดาของการวัด
โดยทั่วๆ ไป 
 ภณิดา ชัยปัญญา (2541) ได้กล่าวไว้ว่า การวัดความพึงพอใจนั น สามารถท้าได้หลายวิธี 
ดังต่อไปนี  
  1. การใช้แบบสอบถาม โดยผู้ออกแบบสอบถาม เพ่ือต้องการทราบความคิดเห็นซึ่ง
สามารถกระท้าได้ในลักษณะก้าหนดค้าตอบให้เลือก หรือตอบค้าถามอิสระ ค้าถามดังกล่าว อาจถาม
ความพอใจในด้านต่างๆ 
  2. การสัมภาษณ์เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรงซึ่งต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการ
ที่ดีจะไดข้้อมูลที่เป็นจริง 
  3. การสังเกต เป็นวิธีวัดความพึงพอใจ โดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย 
ไม่ว่าจะแสดงออกจากการพูดจากิริยา ท่าทาง วิธีนี ต้องอาศัยการกระท้าอย่างจริงจัง และสังเกตอย่างมี
ระเบียบแบบแผน 
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 จากแนวคิดข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า “ความพึงพอใจ” เป็นการแสดงความรู้สึกดีใจยินดีของ
เฉพาะบุคคลในการตอบสนองความต้องการในส่วนที่ขาดหายไป ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยต่าง ๆ                    
ที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจัยเหล่านั นสามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลทั งทางร่างกายและจิตใจได้
เหมาะสม และเป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลที่จะเลือกปฏิบัติในกิจกรรมนั น ๆ 
 

 ทฤษฎีกับควำมพึงพอใจ 
 Kotler and Armstrong (2002) รายงานว่า พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ นต้องมีสิ่งจูงใจ 
(motive) หรือแรงขับดัน (drive) เป็นความต้องการที่กดดันจนมากพอที่จะจูงใจให้บุคคลเกิด
พฤติกรรม เพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง ซึ่งความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน                  
ความต้องการบางอย่างเป็นความต้องการทางชีววิทยา (biological) เกิดขึ นจากสภาวะตึงเครียด เช่น 
ความหิวกระหาย หรือความล้าบากบางอย่าง เป็นความต้องการทางจิตวิทยา (psychological) เกิด
จากความต้องการการยอมรับ (recognition) การยกย่อง (esteem) หรือการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน 
(belonging) ความต้องการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอที่จะจูงใจให้บุคคลกระท้าในช่วงเวลานั น                 
ความต้องการกลายเป็นสิ่งจูงใจ เมื่อได้รับการกระตุ้นอย่างเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด โดยทฤษฎี         
ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มี 2 ทฤษฎี คือทฤษฎีของอับราฮัม มาสโลว์ และทฤษฎีของซิกมันด์ฟรอยด์ 
  

 ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด์ 
 ซิกมันด์ฟรอยด์ ( S. M. Freud) ตั งสมมุติฐานว่าบุคคลมักไม่รู้ตัวมากนักว่าพลังทาง
จิตวิทยามีส่วนช่วยสร้างให้เกิดพฤติกรรม ฟรอยด์พบว่าบุคคลเพ่ิมและควบคุมสิ่งเร้าหลายอย่าง สิ่งเร้า
เหล่านี อยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างสิ นเชิง บุคคลจึงมีความฝัน พูดค้าที่ไม่ตั งใจพูด มีอารมณ์อยู่เหนือ
เหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอย่างมาก 
 

 ทฤษฎีแรงจูงใจของมำสโลว์ (Maslow’s theory motivation) 
 อับราฮัม  มาสโลว์ (A.H.Maslow) ค้นหาวิธีที่จะอธิบายว่าท้าไมคนจึงถูกผลักดันโดยความ
ต้องการบางอย่าง ณ เวลาหนึ่ง ท้าไมคนหนึ่งจึงทุ่มเทเวลาและพลังงานอย่างมากเพ่ือให้ได้มาซึ่งความ
ปลอดภัยของตนเองแต่อีกคนหนึ่งกลับท้าสิ่งเหล่านั น เพ่ือให้ได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อ่ืน ค้าตอบ
ของมาสโลว์ คือ ความต้องการของมนุษย์จะถูกเรียงตามล้าดับจากสิ่งที่กดดันมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุด 
ทฤษฎีของมาสโลว์ได้จัดล้าดับความต้องการตามความส้าคัญ คือ 
 1. ความต้องการทางกาย (physiological needs) เป็นความต้องการพื นฐาน คือ อาหาร 
ที่พัก อากาศ ยารักษาโรค 
 2. ความต้องการความปลอดภัย (safety needs) เป็นความต้องการที่เหนือกว่าความต้อง  
 การเพ่ือความอยู่รอด เป็นความต้องการในด้านความปลอดภัยจากอันตราย 
 3. ความต้องการทางสังคม (social needs) เป็นการต้องการการยอมรับจากเพ่ือน 
 4. ความต้องการการยกย่อง (esteem needs) เป็นความต้องการการยกย่องส่วนตัว 
ความนับถือ และสถานะทางสังคม 
 5. ความต้องการให้ตนประสบความส้าเร็จ (self – actualization needs) เป็นความ
ต้องการสูงสุดของแต่ละบุคคล ความต้องการท้าทุกสิ่งทุกอย่างได้ส้าเร็จ บุคคลพยายามที่สร้างความ  
พึงพอใจให้กับความต้องการที่ส้าคัญที่สุดเป็นอันดับแรกก่อนเมื่อความต้องการนั นได้รับความพึงพอใจ 
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ความต้องการนั นก็จะหมดลงและเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลพยายามสร้างความพึงพอใจให้กับความ
ต้องการที่ส้าคัญที่สุดล้าดับต่อไป ตัวอย่าง เช่น คนที่อดอยาก (ความต้องการทางกาย) จะไม่สนใจ           
ต่องานศิลปะชิ นล่าสุด (ความต้องการสูงสุด) หรือไม่ต้องการยกย่องจากผู้อ่ืน หรือไม่ต้องการแม้แต่
อากาศที่บริสุทธิ์ (ความปลอดภัย) แต่เมื่อความต้องการแต่ละขั นได้รับความพึงพอใจแล้วก็จะมีความ
ต้องการในขั นล้าดับต่อไป 
 

2.2 แนวคิดทฤษฎีกำรให้บริกำร  
 การให้บริการเป็นหน้าที่หลักส้าคัญในการบริการงานในภาครัฐโดยเฉพาะงานที่จะต้องมีการ
ติดต่อสัมพันธ์กับประชาชนโดยตรงโดยหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีหน้าที่ในการส่งต่อการ
บริการ (Delivery service) ให้แก่ผู้ รับบริการ John D. Millett (1951:397-400) กล่าวไว้ว่า
คุณค่าประการแรกของการบริการงานรัฐกิจทั งหมดคือการปฏิบัติงานด้วยการให้บริการที่ก่อให้เกิด
ความพึงพอใจซึ่งมีลักษณะส้าคัญ  5 ประการคือการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน  (Equivalent 
Services) การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา  (Timely Services) การให้บริการอย่างเพียงพอ 
(Ample Services) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Services) และการให้บริการอย่าง
ก้าวหน้า (Progressive Services) 

2.2.1  ควำมหมำยของกำรบริกำร 
          จินตนา  บุญบงการ (2545, หน้า 40) ได้กล่าวถึงความหมายของการบริการไว้ว่า

การบริการหมายถึงสิ่งที่จับสัมผัสแตะต้องได้ยากและในขณะเดียวกันก็เสื่อมสูญสภาพได้ง่ายและจะ
กระท้าขึ นทันทีและส่งมอบให้ทันทีหรือเกือบทันที 

          ฉัตราพร เสมอใจ (2546, หน้า 10) ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับการบริการไว้ว่าการ
บริการเป็นกิจกรรมประโยชน์หรือความพึงพอใจที่จะจัดท้าเพ่ือเสนอขายหรือกิจกรรมที่จัดท้าขึ น
ร่วมกับการขายสินค้า 
        สมิต  สัชฌุกร (2550, หน้า 14) ได้กล่าวถึงความหมายของการบริการไว้ว่า            
การบริการคือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการในการให้บุคคลต่างๆได้ใช้ประโยชน์ในทางใด
ทางหนึ่งด้วยความพยายามใดๆก็ตามในการท้าให้บุคคลต่างๆที่มาติดต่อได้รับความช่วยเหลือ 

2.2.2  แนวคิดเกี่ยวกับคุณภำพกำรบริกำร 
       หน้าที่ของผู้ให้บริการคือต้องตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการให้ได้รับความ

พึงพอใจมากท่ีสุดซึ่งนอกจากคุณภาพของการบริการที่ดีและคุณสมบัติของผู้ให้บริการดังที่กล่าวมาแล้ว 
สิ่งที่ต้องค้านึงถึงอีกประการหนึ่ งก็คือหลักการบริการที่ดีซึ่งชัยสมพล ชาวประเสริฐ  (2546,            
หน้า 173) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับหลักการบริการที่ดีไว้ 10 ประการดังนี  

1. การให้บริการอย่างดีเลิศยึดลูกค้าเป็นหลักสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าเอาใจใส่ใน
การให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็วช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ และไม่เอาเปรียบลูกค้า 

2. ให้บริการอย่างถูกต้องตั งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ นสุดการให้บริการ 
3. สร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้าโดยการบริการลูกค้าด้วยความเต็มใจและมุ่งหวังให้ลูกค้า             

มีความสุขจากการได้รับบริการ 
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4. มีจุดติดต่อเพียง 1 จุดในการใช้บริการ หรือใช้พนักงาน 1 คนต่อการบริการในแต่ละ
เรื่องและหากมีพนักงานคนใดไม่อยู่ควรมีพนักงานคนอ่ืนเข้ามารับผิดชอบการส่งต่องาน  เพื่อไม่ให้การ
บริการสะดุด 

5. ติดต่อได้ทุกวันและทุกเวลาองค์กรแห่งการบริการจะต้องมีช่องทางให้ลูกค้าสามารถ
ติดต่อได้ทุกเวลาเช่นทางอีเมล์ทางโทรศัพท์ทางกล่องรับความคิดเห็นเป็นต้น 

6. ติดต่อเจ้าหน้าที่หรือพนักงานเหมือนติดต่อกับหัวหน้าหรือผู้จัดการลูกค้าโดยทั่วไปมัก
รู้สึกว่าการได้ติดต่อกับหัวหน้าหรือผู้จัดการจะท้าให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วมากกว่าติดต่อกับ
เจ้าหน้าที่หรือพนักงาน ดังนั นหัวหน้าหรือผู้จัดการจึงควรมอบหมายอ้านาจการตัดสินใจให้กับ
เจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่รับผิดชอบฝ่ายต่าง ๆให้สามารถบริการได้อย่างไม่ติดขัด 

7. มีการสื่อสารให้ข้อมูลลูกค้าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพ่ือให้
ลูกค้าได้รับรู้ว่าเราไม่ทอดทิ ง 

8. มีนวัตกรรมออกมาให้บริการลูกค้าเพ่ือสร้างความแปลกใหม่ในการให้บริการ 
9. บรรยากาศของความสนุกสนาน 
10. มีการปรับปรุงให้บริการอย่างต่อเนื่องและปลูกจิตสานึกด้านการให้บริการอย่าง

แท้จริง เพื่อให้เกิดการบริการที่ดีขึ นเรื่อย ๆ 
วรุณพร บุญสมบัติ (2548).ได้ให้ความหมายของการบริการ  (Service) หมายถึง

กิจกรรมหรือกระบวนการด้าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลหรือองค์กรในอันที่จะสนองความ
ต้องการของบุคคลอ่ืนตามที่คาดหวังและท้าให้เกิดความพึงพอใจต่อสิ่งที่ได้รับและกล่าวว่าการ
ให้บริการว่าคือประโยชน์หรือความพอใจซึ่งได้เสนอไว้เพ่ือขายหรือจัดขึ นรวมกับการขายสินค้า 

สุนันทา ทวีผล (2550, หน้า 13) กล่าวถึงการให้บริการสรุปได้ดังนี  
1. หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่กล่าวคือประโยชน์และ

บริการที่องค์การจัดให้นั น จะต้องตอบสนองความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่หรือทั งหมดมิใช่เป็น
การจัดให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะมิฉะนั นแล้วนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
เอื ออ้านวยประโยชน์และบริการแล้วยังไม่คุ้มค่ากับการด้าเนินงานนั น ๆ 

2. หลักความสม่้าเสมอ กล่าวคือ การให้บริการต้องด้าเนินการอย่างต่อเนื่องและ
สม่้าเสมอมิใช่ท้าๆหยุดๆตามความพอใจของผู้บริการหรือผู้ปฏิบัติ 

3. หลักความเสมอภาค บริการที่จัดนั นจะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการทุกคนอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน 

4. หลักความประหยัด ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการบริการจะต้องไม่มากจนเกินกว่าผลที่จะ
ได้รับ 

5. หลักความสะดวก บริการที่จัดให้แก่ผู้รับบริการจะต้องเป็นไปในลักษณะปฏิบัติได้ง่าย
สะดวกสบายสิ นเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ทั งยังไม่เป็นการสร้างภาระยุ่งยากใจให้แก่ผู้ให้บริการหรือ
ผู้ใช้บริการมากจนเกินไป 

สมิต  สัชฌุ กร  (2542,หน้ า  13 อ้างถึ งในสุนันทา ทวีผล , 2550,หน้ า  14) ให้
ความหมายว่าการบริการเป็นการปฏิบัติงานที่กระท้าหรือติดต่อเกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ การให้บุคคล
ต่างๆได้ใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง ทั งด้วยความพยายามใด ๆก็ตามด้วยวิธีการหลากหลายในการ
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ท้าให้บุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องได้รับความช่วยเหลือ จัดได้ว่าเป็นการให้บริการทั งสิ นการจัดอ้านวยความ
สะดวก การสนองความต้องการของผู้ใช้บริการก็เป็นการให้บริการ การให้บริการจึงสามารถด้าเนินการ
ได้หลากหลายวิธี จุดส้าคัญคือเป็นการช่วยเหลือและอ้านวยประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ 

     สรุปได้ว่าการให้บริการประชาชนที่ดี ควรเป็นการให้บริการแบบครบถ้วนสมบูรณ์เป็นการ
พัฒนาระบบการให้บริการและทัศนคติ วิธีคิดวิธีท้างานของพนักงานที่มีเป้าหมายที่จะให้ประชาชน
ได้รับบริการที่ ควรจะได้รับอย่ างครบถ้วนสมบู รณ์ มี ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ                 
มุ่งที่จะให้บริการในเชิงส่งเสริมและสร้างทัศนคติและความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการตลอดจนเป็นการให้บริการที่มีความถูกต้องชอบธรรม สามารถตรวจสอบได้สร้างความเสมอ
ภาคทั งในการให้บริการและในการที่จะได้รับบริการจากพนักงานของรัฐท้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 2.2.3 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
           Herbert (1960:180) กล่าวว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ามารับบริการ
สัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการ ส่วน Hinhaw and Atwood (1982:170-171) 
กล่าวว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการดูแลที่ได้รับจาก                      
ผู้ให้บริการ ซึ่งจัดเป็นเกณฑ์ประเมินด้านผลลัพธ์ ขณะที่  Aday and Andersen (1971:4-11)                   
กล่าวว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นความรู้สึกหรือความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติของคนที่
เกิดจากประสบการณ์ที่ผู้รับบริการเข้าไปใช้บริการในสถานบริการนั น และประสบการณ์นั นได้เป็นไป
ตามความคาดหวังของผู้รับบริการมากน้อยเพียงใด 
 2.2.4 เกณฑ์ในกำรพิจำรณำคุณภำพของบริกำร 
          สมิต สัชฌุกร ( 2546 : 177-179) กล่าวถึง เกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพของ
บริการไว้ดังนี  
     1) รูปธรรม  (Tangible) หมายถึง ลั กษณะทางกายภาพของการบริการที่
ผู้รับบริการได้รับท้าให้เขาสามารถคาดคะเนถึงคุณภาพของบริการดังกล่าวได้ 
    2) ความไว้วางใจ (Reliability) หมายถึง ผู้รับบริการเล็งเห็นถึงความสม่้าเสมอและ
ความถูกต้องในการให้บริการรวมทั งประสิทธิภาพของพนักงานที่ให้บริการ 
    3) การตอบสนองต่อผู้รับบริการ (Responsiveness) หมายถึง ผู้ ใช้บริการจะ
ค้านึงถึงเวลาและความสามารถในการแก้ไขปัญหาของผู้ให้บริการว่าตรงจุดหรือดีกว่าตามที่ผู้รับบริการ
ต้องการหรือไม่ 
  4) ความมั่นใจได้( Assurance) หมายถึงผู้รับบริการจะมองถึงความรู้ความช้านาญ
หรือความสามารถของบุคลากรซึ่งเป็นผลที่จะสร้างความมั่นใจรวมทั งความไว้วางใจในบริการนั น 
  5) ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ ( Empathy) หมายถึง ผู้ รับบริการจะ
พิจารณาถึงความสะดวกด้านเวลา สถานที่ ท้าเลที่ตั ง ตลอดจนความพยายามของพนักงานที่จะเข้าใจ 
 
 2.2.5 กำรวัดควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรบริกำร 
          ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการจะเกิดขึ นหรือไม่นั น จะต้องพิจารณาถึงลักษณะ
ของการให้บริการขององค์กรประกอบกับระดับความรู้สึกของผู้มารับบริการในมิติต่างๆของแต่ละ
บุคคลดังนั นการวัดความพึงพอใจในการใช้บริการสามารถท้าได้หลายวิธีดังนี  (ชานันท์ ถ้าคู,่ 2545: 10) 
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    1) การใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นวิธีการที่นิยมใช้กันแพร่หลายวิธีหนึ่งโดยการขอ
ความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลที่ต้องการวัดแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่ก้าหนดค้าตอบไว้ให้
เลือกตอบหรือเป็นค้าตอบอิสระค้าถามที่ถามอาจจะถามถึงความพึงพอใจในด้านต่างๆที่หน่วยงานหรือ
องค์กรก้าลังให้บริการอยู่เช่นลักษณะของการให้บริการ สถานที่ให้บริการ บุคลากรที่ให้บริการเป็นต้น 
    2) การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่ต้องอาศัยเทคนิคและความช้านาญพิเศษของ                   
ผู้สัมภาษณ์ท่ีจะจูงใจให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบค้าถามให้ตรงกับข้อเท็จจริง 
    3) การสังเกต เป็นวิธีการสังเกตจากพฤติกรรรมทั งก่อนมารับบริการ ขณะรับ
บริการและหลังจากการได้รับบริการแล้ว เช่น การสังเกตกิริยาท่าทาง การพูด สีหน้า และความถี่ของ
การมาขอรับบริการ เป็นต้น ผู้วัดจะต้องกระท้าอย่างจริงจังและมีแบบแผนที่แน่นอน 
 
2.3 แนวคิดกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ (New Public Management หรือ NPM) 

สถานการณ์ปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นโลกาภิวัตน์เพราะอิทธิพลของเทคโนโลยี
สมัยใหม่โดยสังคมโลกได้กลายมาเป็นสังคมแห่งความรู้นิยมเศรษฐกิจแบบเสรีและเกิดกระแส
ประชาธิปไตยที่รุนแรงและแพร่หลายซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้สภาพแวดล้ อมทั งภายในและ
ภายนอกประเทศเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งส้าหรับองค์กรทั งภาครัฐและ
เอกชนที่ต้องเพ่ิมศักยภาพและความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยน เพ่ือตอบสนองความต้องการของระบบ
ที่เปลี่ยนแปลงไป ปรากฏการณ์ของโลกในลักษณะเช่นนี  ท้าให้หลายๆประเทศปรับตัวเองได้ไม่ทันโลก 
ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจฯ ท้าให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจล่ม สังคมเสื่อม รัฐในฐานะผู้ดูแลและ                  
จัดระเบียบสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองจึงมีภาระงานที่เพ่ิมมากขึ น และงานที่ต้องรับผิดชอบมี
ลักษณะยุ่งยากมากขึ นในขณะเดียวกันกระแสประชาธิปไตยและเศรษฐกิจเสรีซึ่งเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายนอกก็ได้กดดันให้รัฐต้องมีขนาดที่เล็กลง มีจ้านวนคนท้างานที่น้อยลง สภาวะงานที่มากขึ นเงื่อนไข
ที่รัฐต้องเล็กลงเช่นนี ได้ส่งผลให้ต้องมีการพัฒนาระบบราชการ ถ้าภาครัฐไม่ปรับเปลี่ยนและพัฒนาการ
บริหารจัดการของภาครัฐ เพ่ือไปสู่องค์กรสมัยใหม่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ก็จะส่งผลบั่นทอน
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั งยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน
อนาคตด้วย ดังนั นการบริหารจัดการภาครัฐควรปรับเปลี่ยนจากสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  (As 
Is) ไปสู่สิ่งที่ควรจะเป็นอันมีลักษณะที่พึงประสงค์ (To Be) โดยเปลี่ยนจากความเป็นระบบราชการที่มี
ปัญหาไปสู่การเป็นองค์กรแบบ Corporate สมัยใหม่และมีลักษณะของระบบธรรมาภิบาล (Good 
Governance) อยู่ในตัว ซึ่งจะท้าให้มีการน้าไปสู่ลักษณะองค์กรที่พึงประสงค์ คือมีประสิทธิภาพ           
การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การมีระบบบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ยึดผลลัพธ์การท้างาน ยึดภารกิจ
เป็นตัวตั ง การท้างานแบบมีส่วนร่วมและโปร่งใส 

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) จึงเป็นแนวคิดพื นฐานของ
การบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งจะน้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบต่าง ๆของภาครัฐและยุทธศาสตร์            
ด้านต่าง ๆที่เป็นรูปธรรมมีแนวทางในการบริหารจัดการ ดังนี  

1. การให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน 
2. ค้านึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นหลัก 
3. รัฐพึงท้าบทบาทเฉพาะที่รัฐท้าได้ดีเท่านั น 
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4. ลดการควบคุมจากส่วนกลางเพ่ิมอิสระแก่หน่วยงาน 
5. ระบบการบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์  
6. มีระบบสนับสนุนทางด้านบุคลากรและเทคโนโลยี 
7. เน้นการแข่งขันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเอกชน 

 
 จุมพล หนิมพานิช (2550) ได้ให้ความหมายของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ไว้ว่า เป็นการ
บริหารปกครอง (Governance) ที่เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพและความทันสมัย ตลอดจนมีการทบทวนบทบาทและภารกิจ รวมถึง แนวทางในการ
ก้าหนดนโยบาย ตลอดจนรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างระบบราชการกับภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมใหม่
อีกด้วย 
 อรกันยา วิฑูรย์ (2555) ได้กล่าวว่าการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) หมายถึง รูปแบบการ
บริหารที่นา มาปรับใช้กับภาครัฐ เพ่ือลดปัญหาต่าง ๆ โดยเน้นการทา งานที่ยึดผลลัพธ์เป็นหลัก               
มีการวัดผลลัพธ์ และค่าใช้จ่ายอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเป้ าหมายสุดท้าย คือ ระบบราชการท้างานที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล เจ้าหน้าที่มีศักยภาพสูง และมีการบริหาร
จัดการทรัพยากรของภาครัฐอย่างประหยัด คุ้มค่า เหมาะสม ท้าให้ระบบมีความคล่องตัว ยืดหยุ่น
ปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและประชาคมโลก สนองตอบความต้องการและน้าบริการ
ที่ดีมีคุณภาพไปสู่ประชาชน 
 ดังนั นผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ หมายถึง การน้าวิธีการการจัดการ
แบบเอกชนมาปรับใช้ในการบริหารงานของภาครัฐ เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิมที่ไม่อาจจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพ่ิมศักยภาพให้ภาครัฐมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ น เพ่ือที่จะใช้ทรัพยากร 
ที่มีอยู่อย่างประหยัด คุ้มค่า เหมาะสมและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง 
 ควำมส ำคัญของกำรบริหำรจัดกำรภำครฐัแนวใหม่ 
 ในแง่ลักษณะส้าคัญของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ แม้จะมีนักวิชาการแสดงทัศนะไว้
อย่างหลากหลาย แต่นักวิชาการรุ่นแรกๆที่นาเสนอแนวคิดนี ได้อย่างครอบคลุมที่สุดคือโจนาธาน 
บอสตัน(Jonathan Boston) และคณะ อ้างถึงในทศพร ศิริสัมพันธ์ (2551,น.450-451) โดยได้
สรุปให้เห็นถึงลักษณะส้าคัญของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 10 ประการ ดังต่อไปนี   
 1. มีความเชื่อว่าการบริหารงานมีลักษณะความเป็นสากลสภาพ  หรือไม่มีความแตกต่าง  
อย่างเป็นนัยส้าคัญระหว่างการบริหารงานของภาคธุรกิจเอกชน และการบริหารงานภาครัฐ 
 2. ปรับเปลี่ยนการให้น ้าหนักความส้าคัญไปจากเดิมที่มุ่งเน้นการควบคุมทรัพยากร (ปัจจัยน้าเข้า) 
และกฎระเบียบ เป็นเรื่องของการควบคุมผลผลิตและผลลัพธ์ หรือปรับเปลี่ยนจากการให้ความส้าคัญ
ในภ าระรับ ผิ ดชอบต่ อกระบวน งาน  (Process accountability) ไป สู่ ภ าระรับ ผิ ด ชอบต่ อ
ผลสัมฤทธิ์(Accountability for result) 
 3. ให้ความส้าคัญต่อเรื่องทักษะการบริหารจัดการมากกว่าการก้าหนดนโยบาย 
 4. โอนถ่ายอ้านาจการควบคุมของหน่วยงานส่วนกลาง (Devolution of centralized 
power) เพ่ือให้อิสระและความคล่องตัวแก่ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน 
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 5. ปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานราชการใหม่ให้มีขนาดเล็กลงในรูปแบบของหน่วยงาน 
อิสระในก้ากับ โดยเฉพาะการแยกส่วนระหว่างภารกิจงานเชิงพาณิชย์ (การกากับดูแลควบคุม) 
ภารกิจงานเชิงนโยบายและการให้บริการออกจากกันอย่างเด็ดขาด 
 6.เน้นการแปรสภาพกิจการของรัฐให้เป็นของเอกชนและให้มีการจ้างเหมาบุคคลภายนอก 
(Outsourcing)รวมทั งการประยุกต์ใช้วิธีการจัดจ้างและการแข่งขันประมูลงาน (Competitive 
tendering)เพ่ือลดต้นทุน และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 
 7. ปรับเปลี่ยนรูปแบบสัญญาจ้างบุคลากรของภาครัฐให้มีลักษณะเป็นระยะสั นและก้าหนด 
เงื่อนไขข้อตกลงให้มีความชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 
 8. เลียนแบบวิธีการบริหารจดัการของภาคธุรกิจเอกชน เช่น การวางแผนกลยุทธ์ และแผน 
ธุรกิจ การท้าข้อตกลงว่าด้วยผลงาน (Performance agreement) การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน 
การจัดจ้างบุคคลภายนอกให้เข้ามาปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวเฉพาะกิจ การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารงาน และการให้ความส้าคัญต่อการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การ (Corporate 
image) 
 9. มีการสร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลตอบแทนในรูปของตัวเงิน (Monetary incentives) 
มากขึ น 
 10. สร้างระเบียบวินัยและความประหยัดในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  โดยพยายามลด
ต้นทุนค่าใช้จ่ายและเพ่ิมผลผลิต 
 ในสหรัฐอเมริกา การปฏิรูประบบราชการและการบริหารจัดการภาครัฐได้รับอิทธิทาง
ความคิดมาจากข้อเสนอแนะของสองนักวิชาการชื่อดัง David Osborn และ Ted Gaebler ดังที่
ปรากฏในหนังสือของพวกเขาที่ชื่อ Reinventing Government (การแปลงโฉมระบบราชการใหม่) 
ตีพิมพ์ในปี 1992 กล่าวได้ว่า ในผลงานชิ นนี ได้มีการนาเอาหลักการส้าคัญหลายข้อของการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่(NPM) มาปรับใช้กับบริบทสังคมอเมริกา (Denhardt, and Grubbs, 2003,p. 
335) โดยเนื อหาที่อยู่ภายในเล่มเสนอให้รัฐบาลสหรัฐดาเนินการปฏิรูประบบราชการและการบริหาร
จัดการภาครัฐให้มีลักษณะ10 ประการ ต่อไปนี  
 1. ต้องการให้ระบบราชการท้าหน้าที่เป็นพี่เลี ยงมากกว่าให้ระบบราชการลงมือท้างานเอง 
(Acatalytic government) 
 2. ต้องการให้ระบบราชการเป็นระบบที่ชุมชนเป็นเจ้าของและเป็นระบบราชการที่           
มอบอ้านาจให้กับประชาชนไปด้าเนินการเองมากกว่าที่จะเป็นกลไกที่คอยให้บริการแต่อย่างเดียว               
(A community -owned government) 
 3. ต้องการให้ระบบราชการมีลักษณะของการแข่งขันการให้บริการสาธารณะ (A competitive 
government) 
 4. ต้องการให้ระบบราชการเป็นระบบที่ขับเคลื่อนด้วยภารกิจมากกว่าขับเคลื่อนด้วย
กฎระเบียบ (A mission - driven government) 
 5. ต้องการให้ระบบราชการเป็นระบบที่ให้ความส้าคัญต่อผลของการปฏิบัติงานมากกว่าสนใจ
ถึงปัจจัยน้าเข้าทางการบริหารงานและขั นตอนการทา งานทั งหลาย (A results - oriented government) 
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 6. ต้องการให้ระบบราชการเป็นระบบที่มุ่งสนองตอบต่อการเรียกร้องของลูกค้ามากกว่าที่จะ
สนองตอบต่อความต้องการของตัวระบบราชการและข้าราชการเอง (A customer – driven government) 
 7. ต้องการให้ระบบราชการด้าเนินงานในลักษณะที่เป็นแบบรัฐวิสาหกิจมุ่งการแสวงหารายได้
มากกว่าการใช้จ่าย (An enterprising government) 
 8. ต้องการให้ระบบราชการเป็นระบบที่มีการเฝ้าระวังล่วงหน้า  คือ ให้มีการเตรียมป้องกัน
ปัญหาที่อาจจะเกิดในอนาคตมากกว่าที่จะคอยให้ปัญหาเกิดขึ นแล้วค่อยตามแก้ (An anticipatory 
government) 
 9. ต้องการให้ระบบราชการเป็นระบบที่มีการกระจายอ้านาจจากข้างบนลงไปสู่ข้างล่าง
ตามล้าดับชั น โดยเน้นให้ข้าราชการระดับปฏิบัติงานหลักมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการท้างานเป็น
ทีม (A decentralized government) 
 10. ต้องการให้ระบบราชการเป็นระบบที่ปรับเปลี่ยนไปตามกลไกของตลาด (A marketoriented 
government) (เทพศักดิ ์บุณยรัตพันธุ์, 2551,น.205-206) 
 จากแรงกดดันของการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ภาครัฐต้องท้างานอย่างมีศักยภาพ และกระแส
ประชาธิปไตยที่ภาคประชาชนมีความคาดหวังจากภาครัฐมากขึ น  การปฏิรูปราชการจึงเป็นภารกิจที่
รัฐบาลในประเทศต่าง ๆได้ทุ่มเทเวลาและทรัพยากรในการพลิกโฉมการบริหารราชการแผ่นดิน            
การให้บริการและพัฒนาระบบราชการตามหลักการบริหารราชการแนวใหม่  โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ได้ 
“ระบบราชการ” หรือ “ระบบบริหารงานภาครัฐยุคใหม่” ซึ่งหลังการปฏิรูปแล้วระบบราชการ หรือ
ระบบการบริหารงานภาครัฐควรมีลักษณะที่พึงประสงค์ 9 ประการดังนี  (จุมพล หนิมพานิช,2550,
น.414-416) 
 1. รัฐจะมีบทบาทหน้าที่เฉพาะในส่วนที่จ้าเป็นจะต้องท้าเท่านั น เพ่ือเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน
ประชาชน และชุมชนมีบทบาทมากขึ น 
 2. การบริหารภายในภาคราชการจะมีความรวดเร็ว มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูง 
 3. การจัดองค์กรมีความกะทัดรัด เหมาะสม คล่องตัว และสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่าง
รวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายและสภาพแวดล้อม 
 4. มีลักษณะของการท้างาน และการให้บริการที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมต่อการท้างานที่รวดเร็ว 
 5. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีคุณภาพและมีมาตรฐานทางคุณธรรมสูง เป็นมืออาชีพ 
(Professionalism) และวางตัวเป็นกลางทางการเมือง 
 6. ข้าราชการท้างานมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยมีประชาชนและประเทศชาติเป็นเป้าหมาย 
 7. มีกลไกการบริหารงานบุคคลที่ได้มาตรฐานสากล มีระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรม 
เพ่ือเปิดโอกาสให้คนไทยมีคุณภาพและมีศักยภาพสูงเต็มใจเข้ารับราชการเป็นอาชีพ 
 8. มีวัฒนธรรม และบรรยากาศในการท้างานแบบมีส่วนร่วม 
 9. มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ และตรวจสอบได้ 
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 องค์ประกอบของกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ 
 ประโยชน์ ส่งกลิ่น (2551,น.20) กล่าวว่า “ การจัดการภาครัฐแนวใหม่” นั นไม่ได้เป็นชื่อ
ของแนวคิดท่ีมีความเห็นพ้องต้องกันทั งหมด แต่เป็นค้า เรียกกว้างๆ ที่รวมเอาแนวคิดทางการบริหารที่
มีความคล้ายคลึงกันมาอยู่ด้วยกัน ฮูดซึ่งเป็นผู้บัญญัติศัพท์นี ขึ นมาคนแรกในปี 1991 ได้ใช้ชื่อนี ใน
ความหมายที่กว้างมากในฐานะ “ ชุดของแนวคิดทางการบริหารที่คล้ายคลึงกันอย่างกว้างๆ  ซึ่ง
ครอบง้าการปฏิรูประบบราชการในประเทศกลุ่มโออีซี ดี OECDตั งแต่ปลายทศวรรษที่ 1970 ดังนั น
องค์ประกอบของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมทางการบริหารที่เขียนโดย
นักวิชาการแต่ละคนแต่ละยุคจึงไม่เป็นเอกภาพ แต่จะมีลักษณะที่ซ ้าซ้อนกันอยู่คือ จะมีส่วนที่เหมือน 
และแตกต่างกัน ซึ่งในการศึกษาองค์ประกอบนี  เราจะได้ทราบว่าหน่วยงานและนักวิชาการที่มีชื่อเสียง 
ทางการบริหารจัดการภาครัฐเขาได้อธิบายองค์ประกอบของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ไว้ว่า                      
อย่างไรบ้าง 
 Hood(1991) ได้ เขี ย น บ ท ความ เรื่ อ ง  “การจั ด ก ารภ าครั ฐ  ส้ าห รั บ ทุ ก ฤดู ก าล ”                                            
(A public management for all seasons?) และในบทความนี เองที่มีการใช้คา ว่า “ การจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่” เป็นครั งแรก ซ่ึง ฮูดได้ให้องค์ประกอบของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ไว้ดังนี  
 1. การด้าเนินงานโดยผู้จัดการมืออาชีพ หมายถึง ในการจัดการภาครัฐแนวใหม่นั นจะมีการ 
มอบหมายให้ผู้จัดการที่เป็นมืออาชีพเข้ามาเป็นผู้ด้าเนินงานภาครัฐ โดยมีการระบุตัวบุคคลที่ควบคุม
การตัดสินใจในองค์การที่ชัดเจน และการให้ผู้จัดการมีอิสระในการดา เนินงานอย่างเพียงพอซึ่ง
เป้าหมายของการปฏิบัติในข้อนี ก็คือเพ่ือให้ผู้ที่รับผิดชอบต่องานและผลของงานที่ชัดเจน ไม่ใช่เป็นแผ่
กระจายของอ้านาจไปทั่วจนหาผู้รับผิดชอบที่แท้จริงไม่ได้ 
 2. การมีมาตรฐานและตัวชี วัดการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หมายถึง ในการจัดการภาครัฐแนวใหม่
นั นจะต้องมีการนิยามวัตถุประสงค์ เป้ าหมายและตัวชี วัดของความส้าเร็จให้ชัดเจน ซึ่งมักจะก้าหนด
เป็นเชิงปริมาณ โดยเป้าของการปฏิบัติในข้อนี ก็คือ ในการที่จะก้าหนดความรับผิดชอบได้นั น จ้าเป็น
จะต้องมีการก้าหนดเป้าหมายที่มีการระบุไว้อย่างชัดเจน  และการท้างานที่มีประสิทธิภาพก็คือการ
ด้าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั งไว้นั่นเอง 
 3. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ในการจัดการภาครัฐแนวใหม่นั นจะต้องมุ่งเน้นควบคุมผลที่จะ
ออกมา โดยการจัดสรรทรัพยากรและการให้รางวัลจะเชื่อมโยงกับการวัดผลการปฏิบัติงาน  มิได้       
ถูกก้าหนดโดยหน่วยงานส่วนกลางในระบบราชการอีกต่อไป ซึ่งเป้าหมายของการปฏิบัติในหัวข้อนี ก็
คือเพ่ือให้มีการเน้นที่ผลส้าเร็จของภารกิจมากกว่างที่จะเน้นในเรื่องของกระบวนการ 
 4. การแบ่งแยกหน่วยงาน หมายถึง ในการจัดการภาครัฐแนวใหม่นั นจะต้องมีการแยก
หน่วยงานภาครัฐ โดยการแบ่งแยกหน่วยงานที่ก่อนหน้านี  มีลักษณะเป็นหนึ่งเดียวไปสู่รูปแบบของ
หน่วยงานย่อยที่เป็นบริษัทตามประเภทของการผลิต  ซึ่งด้าเนินงานในรูปของการกระจายอ้านาจ
งบประมาณ และเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานในรูปของเครือข่ายในแนวนอนมิใช่ตามสายการบังคับ
บัญชาในแนวตั งตามแนวการบริหารแบบดั งเดิมอีกต่อไป ซึ่งเป้าหมายของการปฏิบัติในหัวข้อนี ก็คือ 
ต้องการสร้างหน่วยงานที่สามารถบริหารจัดการในลักษณะที่มีการแบ่งแยกหน่วยผลิตและหน่วยบริการ
ออกจากกัน และเพ่ือให้สามารถใช้วิธีกาจ้างเหมาหน่วยงานอ่ืนเข้ามาจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานจากภาคเอกชนหรือจากภาครัฐด้วยกันเอง 
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 5. การมุ่งเน้นการแข่งขัน หมายถึง ในการจัดการภาครัฐแนวใหม่นั นจะเน้นให้มีการแข่งขัน 
ในภาครัฐมากขึ น โดยมุ่งเน้นไปที่รูปแบบของการทา สัญญาและกระบวนการของการประมูลเป็น
ส้าคัญ ซึ่งเป้าหมายของการปฏิบัติในหัวข้อนี ก็คือ ใช้การแข่งขันเพ่ือเป็นวิธีการที่จะน้าไปสู่การมีต้นทุน
ที่ต่้า และมีมาตรฐานของการปฏิบัติงานที่สูงขึ น 
 6. การใช้รูปแบบการจัดการภาคเอกชน หมายถึง ในการจัดการภาครัฐแนวใหม่นั นจะมุ่งเน้น
ที่การนารูปแบบของการจัดการภาคเอกชนเข้ามาใช้ในภาครัฐ  เป็นการเปลี่ยนแปลงจากแนวคิดการ
ให้บริการภาครัฐที่มีการจัดการแบบกองทัพ ไปสู่รูปแบบของการจัดการที่มีความยืดหยุ่นในการจ้างงาน 
การให้รางวัลและการใช้เทคนิคการโฆษณาประชาสัมพันธ์มากขึ น ซึ่งเป้าหมายของการปฏิบัติในหัวข้อ
นี ก็คือ ต้องการน้าวิธีการหรือเครื่องมือที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ผลจากภาคเอกชนมาใช้ในภาครัฐ 
 7. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง ในการจัดการภาครัฐแนวใหม่นั นจะให้
ความส้าคัญกับความมีวินัยและความประหยัดในการใช้ทรัพยากรมากขึ น  โดยใช้วิธีการลดต้นทุนและ
เพ่ิมความมีระเบียบวินัยในการท้างาน ซึ่งเป้าหมายของการปฏิบัติในหัวข้อนี ก็คือต้องการให้มีการ
ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรภาครัฐ และต้องการให้ได้ผลงานที่มากขึ นด้วยทรัพยากรที่น้อยลงประเทศ
สมาชิกของ OECD (1991) ได้อธิบายว่า การด้าเนินงานตามแนวทางของการจัดการภาครัฐแนวใหม่
เพ่ือปรับปรุงการผลิตและการให้บริหารสาธารณะ โดยได้ด้าเนินการเป็น 2 แนวทางคือ 
 1. การยกระดับการด้าเนินการผลิตของหน่วยงานภาครัฐให้สูงขึ น   
 2. การใช้ประโยชน์จากภาคเอกชนให้มากขึ น จากทั ง 2 แนวทางนี จึงท้าให้ขยายออกไปเป็น
แนวปฏิบัติ 8 ประการ และถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ตามแนวคิดของ 
OECD ดังนี  
  1. การปรับปรุงการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง ในการจัดการภาครัฐแนวใหม่
นั นจะมีการปรับปรุงทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยให้มีการสรรหาบุคคลที่มีความสามารถมี
การพัฒนาศักยภาพที่ต่อเนื่องและมีการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน 
  2. การให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หมายถึง ในการจัดการภาครัฐแนวใหม่
นั น เจ้าหน้าที่หรือบุคากรภาครัฐจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการจัดการมากขึ น 
  3. การมุ่งเน้นที่เป้าหมายของการด้าเนินงานมากกว่ากฎระเบียบ หมายถึง ในการ
จัดการภาครัฐแนวใหม่นั นภาครัฐจะมีการผ่อนคลายการควบคุมในเชิงการบริหาร และหันไปมุ่งเน้นที่
เป้าหมายของการปฏิบัติงานมากขึ น 
  4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ในการจัดการภาครัฐแนวใหม่นั นภาครัฐจะ
มุ่งเน้นและให้ความส้าคัญต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการสาธารณะมากขึ น 
  5. มุ่งเน้นการให้บริการลูกค้า หมายถึง ในการจัดการภาครัฐแนวใหม่นั นภาครัฐจะมี
การปรับปรุงการให้บริการตามความต้องการของลูกค้า และมุ่งเน้นให้ความส้าคัญกับคุณภาพของการ 
บริการมากขึ น 
  6. การให้ผู้ใช้บริการเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย หมายถึง ในการจัดการภาครัฐแนวใหม่นั น
ภาครัฐจะเรียกเก็บค่าบริการบนพื นฐานของการเข้าใช้ประโยชน์จริง โดยให้ผู้รับบริการเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายส่วนผู้ที่ไม่ได้ใช้บริการก็ไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายนั นแต่อย่างใด 
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  7. การให้เอกชนมีส่วนร่วมในการให้บริการ หมายถึง ในการจัดการภาครัฐแนวใหม่
นั นภาครัฐจะสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการสาธารณะมากขึ นโดยสนับสนุน
ให้มีการแข่งขันและมีระบบที่เปิดให้มีการจ้างเหมาภาคเอกชน เพ่ือให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามามีส่วน
ร่วมในการผลิตและส่งมอบสินค้าและบริการสาธารณะมากขึ น 
  8. การลดการผูกขาดในการให้บริการ หมายถึง ในการจัดการภาครัฐแนวใหม่นั น
ภาครัฐจะมีการลดการผูกขาด และผ่อนคลายกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการผูกขาดในการให้บริการ
สาธารณะและการปกป้องทางการค้าต่าง ๆ เพ่ือลดบทบาทของภาครัฐและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการมากขึ น 
 

2.4  งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
             จตุรงค์ พานิชชานุรักษ์  (2556) ศึกษาความต้องการและมาตรการของประชาชนต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต้าบลคลองนารายณ์  อ้าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี กลุ่มตัวอย่าง             
ที่ใช้เป็นประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั งในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลคลองนารายณ์ อ้าเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี จ้านวน 349 คน พบว่า ประชาชนคลองนารายณ์  มีความต้องการมาในภาพรวม เมื่อ
เปรียบเทียบความต้องการของประชาชน พบว่า มีความแตกต่างจ้าแนกตามอายุที่ต่างกัน ในระดับนัย
ที่ส้าคัญที่ .05 และมาตรการการจัดบริการสาธารณะที่ประชาชนให้ความส้าคัญ  3 อันดับแรกได้แก่ 
การอบรมอัธยาศัยของพนักงาน การจัดท้าตู้รับความคิดเห็นและการจัดท้าป้ายหรือบอร์ด 
ประชาสัมพันธ์ แต่เมื่อพิจารณาในรายด้าน 
 สุริยะ ประเสริฐศร. (2556). ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของทหารชั นประทวน 
สังกัดกรมสวัสดิการทหารอากาศ ผลการศึกษา พบว่า ข้าราชการทหารชั นประทวน มีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เรียงล้าดับได้ดังนี  ความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก ่
ด้านความมั่นคงในงาน รองลงมา ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ ความพึงพอใจในระดับปานกลาง ได้แก่ 
ด้านความส้าเร็จในงาน รองลงมา ได้แก่ ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื อกูล ด้านความก้าวหน้าใน
ต้าแหน่งงาน และด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 
ด้านสภาพการท้างาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และด้านนโยบาย/แผนงานและการบริหารงาน 
ตามล้าดับ 
 รัฐกิจ หิมะคุณ (2557) ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการกิจการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลหนองเต่า จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษา พบว่า โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 
(4.20) เมื่อพิจารณา เป็นรายด้านโดยเรียงล้าดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด  จะได้ ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.36)               
ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (= 4.28) ด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.20) ด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (= 3.91) ด้านโครงสร้างพื นฐาน 
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (= 3.89) ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วน
ราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (= 3.40) และด้านการ
วางแผน การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชกรรมและการท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง                
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(= 2.94) ตามล้าดับ ส่วนความส้าเร็จของการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองเต่า
โดยรวมค่าเฉลี่ยความส้าเร็จอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.33) โดยมิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติ
ราชการและมิติด้านประสิทธิภาพขอการปฏิบัติราชการ  มีค่าเฉลี่ยความส้าเร็จอยู่ในระดับมากที่สุด           
(= 4.35) รองลงมาคือ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ยความส้าเร็จอยู่ในระดับมากที่สุด              
(= 4.24) และมิติด้านการพัฒนาองค์การ ค่าเฉลี่ยความส้าเร็จอยู่ในระดับมาก ( = 3.58) 
 สฤษดิ์ ผาอาจ และคณะ (2558) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต้าบลวังพญา โดยใช้วิธีการเชิงปริมาณ ผลการวิจัยพบว่า             
กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 60.8 และเพศชายคิดเป็น
ร้อยละ 39.2 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 21 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.7  ส่วน
ใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 31.7 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 27.5  ส้าหรับความพึงพอใจในภาพรวม 
อยู่ในระดับค่อนข้างพอใจ ( X  =3.88, S.D. = 0.57, 77.60 %) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจ
รายด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด มี 2 ด้าน คือ ความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บรายได้ ภาษี
โรงเรือน ภาษีที่ดิน (ด้านรายได้หรือภาษี) ( X  =3.89, S.D. = 0.60, 77.99 %) และความพึง
พอใจต่อการบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ หรือการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ( X  =3.89, S.D. = 
0.61, 77.99 %) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่้าที่สุด คือ ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านเบี ยยังชีพ
ผู้สูงอายุหรือผู้พิการ (พัฒนาชุมชนฯ) ( X  =3.84, S.D. = 0.66, 76.84 %)     
 สุธรรม ขนาบศักดิ์ (2558) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ              
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา และเปรียบเทียบ
ระดับความพึงพอใจ ตลอดจนศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะของผู้รับบริการต่อการให้บริการ                 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ  พ.ศ.2557 โดยศึกษาข้อมูลจากองค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในรูปแบบองค์การบริหารส่วนต้าบล และเทศบาล ซึ่งได้ท้าการส้ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวน 82 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ในเขตพื นที่  5 จังหวัด  ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล                   
จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปทุมธานี โดยคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ได้รับการมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นหน่วยประเมินความพึงพอใจดังกล่าว            
โดยส้ารวจด้านคุณภาพการให้บริการใน 3 ประเด็นหลัก คือ ด้านกระบวนการขั นตอนการให้บริการ             
ด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก พบว่า ในภาพรวมผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X ̅= 4.42) โดยพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการมากที่สุด 
(X ̅= 4.48) รองลงมาคือ ด้านกระบวนการขั นตอนการให้ บริการ (X ̅= 4.40) และด้านสิ่งอ้านวย
ความสะดวก (X ̅= 4.38) ส่วนการเปรียบเทียบความพึงพอใจ พบว่า ผู้รับบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลามีความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ที่ประเมิน
แตกต่างกัน ส่วนจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดอ่ืน ๆ (สตูล และปทุมธานี) ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ในด้านต่าง ๆ ที่ประเมินไม่แตกต่างกัน  และรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แตกต่างกัน 
ผู้รับบริการจะมีความพึงพอใจที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
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 ภักดี โพธิ์สิงห์และคณะ .(2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจขอ ง
ประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต้าบลศรีฐาน อ้าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย           
ผลการศึกษาพบว่า 1) ความพึงพอใจ การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ พบว่า              
โดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใจ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับพอใจทุกด้านด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คืองานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รองลงมาคืองานด้านไฟฟ้าสาธารณะและงานด้านโยธา
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี ่ยต่้าสุด  คืองานด้านกฎหมายและ  2) ประชาชนให้ข้อเสนอแนะดังนี                 
1) ด้านกระบวนการขั นตอนการให้บริการควรจัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ืออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ที่มาติดต่อราชการว่าปัญหาเรื่องนี ควรติดต่อที่ไหนอย่างไรกับใครเวลาใด  2) ด้านช่องทางการ
ให้บริการควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ 24 ชม.ไว้คอยรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้ารับบริการ
หรือปัญหาที่เกิดขึ นอย่างเร่งด่วนและสามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที 3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการควร
จัดเจ้าหน้าที่คอยแนะน้าบริการเพ่ิมเพราะเจ้าหน้าที่ให้บริการบางแผนกไม่เพียงพอกับประชาชนผู้มา
ใช้บริการ 4) ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวกควรเพ่ิมเติมปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้น่าดู  น่าอยู่ น่ามาใช้
บริการและเทศบาลควรเพ่ิมสถานที่พัก/นั่งรอเมื่อไปติดต่องาน 
 ดุษฎีวัฒน์  แก้วอินทร์. (2560) การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อ
การให้บริการของเทศบาลต้าบลบ่อซีน อ้าเภอปากชม จังหวัดเลย ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้ รับบริการ ที่ มีต่อการให้บริการของเทศบาลต้ าบลบ่อซีน  อ้า เภอปากชม                   
จังหวัดเลย  โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจ 2) ประชาชนให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจตาม
ลักษณะงานที่ให้บริการทั ง 4 ด้าน ดังนี  (1) ด้าเนินการต่อเนื่องและมีการติดตามผล (2) ประชาชนมี
ส่วนรับรู้ในข้อมูลพื นฐานการศึกษาเด็กก่อนเกณฑ์ (3) มีนโยบายทางการศึกษาอย่างชัดเจนตรวจสอบ
ได้ (4) เจ้าหน้าที่สุภาพ แต่งกายเรียบร้อย  มีข้อเสนอแนะ ดังนี คือ (1) ควรจัดหาเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้
ความสามารถในการอธิบายงาน (2) ควรจัดเจ้าหน้าที่บริการ 24 ชม. (3) ควรจัดเจ้าหน้าที่คอย
แนะน้าบริการด้วยความเต็มใจเสมอเหมือนเป็นญาติพ่ีน้อง และควรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขยายเขตพื นที่
การเกษตรให้ดีกว่าที่เป็นอยู่อย่างท่ัวถึง 
 สฤษดิ์ ผาอาจ และคณะ (2560)   ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต้าบลวังพญา โดยใช้วิธีการเชิงปริมาณ ผลการศึกษา พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 66.0 และเพศชายคิดเป็น
ร้อยละ 34.0 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 21 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.5 กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 52.0 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวส. คิดเป็นร้อยละ 63.0  ส้าหรับความ                    
พึงพอใจในภาพรวม มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต. อยู่ในระดับพอใจมาก                  
( X  =4.53, S.D. = 0.08, 90.68 %) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
คือ ความพึงพอใจต่อการให้บริการงานกู้ชีพ กู้ภัย  หรืองานเทศกิจ(ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย)                
( X  = 4.63, S.D. = 0.13, 92.69 %) รองลงมาคือ ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านเบี ยยัง
ชีพผู้สูงอายุหรือผู้พิการ (พัฒนาชุมชนฯ) ( X  = 4.62, S.D. = 0.09, 92.48 %) ล้าดับต่อมา 
คือ ความพึงพอใจต่อการบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์  หรือการให้บริการข้อมูลข่าวสาร                      
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( X  = 4.55, S.D. = 0.11, 91.07 %) และล้าดับสุดท้าย คือ ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
จัดเก็บรายได้ ภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน (ด้านรายได้หรือภาษี)  ( X  = 4.35, S.D. = 0.18, 
86.94 %) 
 
2.5 สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนของพื้นที่วิจัย 
 ข้อมูลสภำพทั่วไป 

 ประวัติ ที่ตั้ง อำณำเขตติดต่อ 
 องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน เดิมเป็นสภาต้าบลน ้าเกี๋ยน ได้รับประกาศจัดตั งยก

ฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต้าบลจากกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2542   
 ที่ตั้ง 
 ตั งอยู่เลขที่ 173 หมู่ที่ 4 ต้าบลน ้าเกี๋ยน อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วน

ต้าบลน ้าเกี๋ยน มีเนื อที่ประมาณ 88 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 43,600 ไร่ โดยมีระยะทางห่าง
จากอ้าเภอภูเพียง 3 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองประมาณ 5 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ  670 
กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทางจากองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน ถึงอ้าเภอภูเพียงประมาณ  5  นาท ี
มีอาณาเขตติดต่อกับพื นที่ต่าง ๆดังนี          
  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ต้าบลฝายแก้ว           
  ทิศใต้  ติดต่อกับ ต้าบลน ้าแก่น      
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ พื นที่อ้าเภอแม่จริม     
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต้าบลม่วงตึ๊ด   

เขตการปกครอง  
             องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยนได้จัดตั งขึ นตามพระราชบัญญัติสภาต้าบล และองค์การ
บริหารส่วนต้าบล พ.ศ.2537 ได้รับการประกาศจัดตั งเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 254 2 แบ่งการ
ปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้ำน ชื่อผู้ใหญ่บ้ำน 
1 บ้านน ้าเกี๋ยนใต้ นายจิตติกร  ล้าทะสอน 
2 บ้านน ้าเกี๋ยนเหนือ นายต๋อม คุณะยศ 
3 บ้านต้นกอก นายพิสูจน์ เกี๋ยนเรือน 
4 บ้านใหม่พัฒนา นายปรีชา  ดีสม 
5 บ้านใหม่สันติสุข นายผ่อง  มหาวงศนันท์ (ก้านันต้าบลน ้าเกี๋ยน) 

 

กำรเลือกตั้ง 
องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกีย๋น แบ่งเขตการเลือกตั งเป็นจ้านวน 5 เขต คือแบ่งตามหมู่บ้าน 
 

 

 



๒๔ 
 

ประชำกร 
ข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนประชำกร  
 

ปี พ.ศ. ชำย หญิง รวม ครัวเรือน 
2563 1,391 1,436 2,827 864 

   (ท่ีมา : แหล่งข้อมูล ฝ่ายทะเบียนและบัตร อ้าเภอภูเพียง  ณ  เม.ย. 63) 

ช่วงอำยุและจ ำนวนประชำกร 
จ้านวนประชากรภายในต้าบลน ้าเก๋ียน ทั ง 5 หมู่บ้าน โดยแสดงตามตาราง ดังต่อไปนี  

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้ำน ครัวเรือน 
จ ำนวน

ประชำกร 
ชำย หญิง 

1 บ้านน ้าเกี๋ยนใต้ 216 719 346 373 
2 บ้านน ้าเกี๋ยนเหนือ 142 445 220 225 
3 บ้านต้นกอก 169 594 293 301 
4 บ้านใหม่พัฒนา 192 616 308 308 
5 บ้านใหม่สันติสุข 145 453 224 229 

รวม 864 2,827 1,391 1,436 
(ท่ีมา : แหล่งข้อมูล ฝ่ายทะเบียนและบัตร อ้าเภอภูเพียง  ณ  เม.ย. 63) 

 
จ้าแนกประชากรทั งหมด ภายในต้าบลน ้าเกี๋ยน ตามช่วงอายุ สามารถจ้าแนกได้ตาม ตาราง ดังต่อไปนี  
 

แผนภูมิ แสดงจ้านวนประชากรของต้าบลน ้าเกี๋ยน (แยกตามช่วงอายุ) 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้ำน 
ประชำกรที่
มีช่วงอำยุ   
(0-17 ปี) 

ประชำกรที่มี
ช่วงอำยุ  

(18-60 ปี) 

ประชำกรที่มี
ช่วงอำยุ  

(60 ปีข้ึนไป) 

รวมจ ำนวน

ประชำกร

ทัง้หมด 

ร้อยละจ ำนวน
ประชำกร
ทั้งหมด 

1 บ้านน ้าเกี๋ยนใต้ 115 456 146 717 25.36 
2 บ้านน ้าเกี๋ยนเหนือ 62 285 99 446 15.78 
3 บ้านต้นกอก 111 402 77 590 20.87 
4 บ้านใหม่พัฒนา 121 392 113 626 22.14 
5 บ้านใหม่สันติสุข 95 289 64 448 15.85 

รวม 504 1,824 499 2,827 100.00 
(ที่มา : แหล่งข้อมูล  ฝ่ายทะเบียนและบัตร อ้าเภอภูเพียง) 
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 สำธำรณสุข 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล จ้านวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต้าบลน ้าเกี๋ยน ตั งอยู่ในพื นที่ หมู่ที่ 4 
- อสม.ต้าบลน ้าเกี๋ยน   จ้านวน 68 คน 
- สถานพยาบาลเอกชน  จ้านวน 4 แห่ง 

 อำชญำกรรม  ในต้าบลน ้าเกี๋ยนไม่มีปัญหาอาชญากรรมที่รุนแรง 

 ยำเสพติด  ปัญหายาเสพติดในต้าบลน ้าเกี๋ยนยังพบว่ามีอยู่ แต่ทาง อบต.ได้มีการรณรงค์ 
และจัดโครงการแก้ปัญหายาเสพติดทุกปี 

 กำรสังคมสงเครำะห์ 
การให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนในพื นที่ องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน นอกจาก

การจ่ายเบี ยยังชีพแก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื อ ตามนโยบายของรัฐแล้ว ยังได้ด้าเนินการอีกหลาย
ประการ ดังนี   

- สงเคราะห์เงนิช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสในสังคม         
- แจกจ่ายเครื่องห่มกันหนาว เสื อกันหนาว ผ้าห่มนวม ในช่วงฤดูหนาว         
- ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ โดยการแจกจ่ายข้าวสาร ถุง

ยังชีพ วัสดุต่าง ๆ ไม้ สังกะสี เพ่ือการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย หรือฟ้ืนฟู เยียวยา ฯลฯ 
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ระบบบริกำรพื้นฐำน 
กำรคมนำคมขนส่ง(ทำงบก,ทำงน้ ำ,ทำงรำง ฯลฯ)   
ต้าบลน ้าเกี๋ยนมีถนนผ่านชุมชนหลายสาย  เช่น ทางหลวงชนบทหมายเลข  1169  (ผ่าน

บริเวณหมู่ท่ี 4,1,2,5)  ทางหลวงชนบทหมายเลข 2022 (ผ่านหมู่ที่ 3)  เป็นถนนสายหลักท่ีเชื่อมโยง
ระหว่างต้าบลและอ้าเภอ มีบ้านเรือนของประชาชนสร้างติดกับเขตทาง  โดยส่วนใหญ่ประชาชนจะใช้
รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ส่วนตัวในการสัญจร ส่วนการคมนาคมภายในต้าบลจะมีถนนลาดยางและ
ถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 
 

 กำรไฟฟ้ำ 
ในต้าบลน ้าเกี๋ยนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน แต่เนื่องจากในปัจจุบันนี เกษตรกรได้พัฒนาการ

เกษตรในไร่นา และมีความสัมพันธ์กับไฟฟ้าในไร่นามากขึ น แต่การพัฒนาด้านไฟฟ้ายังไปไม่ทั่วถึง จึง
เป็นปัญหาการขาดแคลนการใช้ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 

 กำรประปำ 
ในต้าบลน ้าเกี๋ยนมีระบบประปาหมู่บ้าน ทั ง 5 หมู่บ้าน ประปาเข้าถึงทุกครัวเรือน แต่ยัง

ขาดแคลนในเรื่องน ้าใช้เพื่อการเกษตร 

 โทรศัพท์ 
ในต้าบลน ้าเกี๋ยน ด้านโทรคมนาคม มีบริษัทผู้ประกอบธุรกิจให้บริการ โครงข่าย

โทรศัพท์เคลื่อนที่ มีเสาส่งสัญญาณ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ในแหล่งชุมชนสามารถติดต่อสื่อสารมีสัญญาณ
โทรศัพทค์รบทุกชุมชน แต่ในพื นที่ป่าบางส่วนยังไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

 ไปรษณีย์หรือกำรสื่อสำรหรือกำรขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์        
หน่วยไปรษณีย์     จ้านวน  1 แห่ง ตั งอยู่ในพื นที่หมู่ที่ 4  
 
ระบบเศรษฐกิจ 
กำรเกษตร กำรประกอบอำชีพ 
อาชีพราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพทางด้านการเกษตร เช่น การท้าไร่ ท้าสวน  พืชสวน ส่วน

ใหญ่ได้แก่  ข้าวโพด ยางพารา ถั่วเหลือง ข้าว โดยเกษตรกรส่วนใหญ่จะมุ่งผลิตเพ่ือจ้าหน่ายผลผลิต
โดยตรง ไม่มุ่งเน้นในด้านการแปรรูปหรือแบบครบวงจร สรุปได้ ดังนี  

หมู่ที่ ท ำนำ ท ำไร่ 
ท ำสวน 

พืชเศรษฐกิจ 
ผัก ผลไม้ ยำง 

1 80 80 0 0 30 0 
2 69 80 0 0 87 10 
3 80 140 2 0 140 10 
4 72 72 0 1 72 0 
5 60 60 0 7 76 0 



๒๗ 
 

กำรประมง 
ในพื นที่ต้าบลน ้าเกี๋ยน ไม่มีการประกอบอาชีพด้านการประมง 
 

กำรปศุสัตว์ 
ในพื นที่ต้าบลน ้าเกี๋ยนมีการเลี ยงสัตว์ ในครัวเรือน ได้แก่ โคเนื อ สุกร เป็ด ไก่ ฯลฯ ใน

ต้าบลน ้าเกี๋ยนยังไม่มีการเลี ยงในเชิงพาณิชย์ 
 

กำรบริกำร การบริการ ในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน สามารถแยกได้ตามตาราง ดังนี  

ล ำดับ
ที ่

ประเภท 
จ ำนวน
รวม 

หมู่ที่/จ ำนวน 
1 2 3 4 5 

1 วัด/ส้านักสงฆ์ 1 - - - 1 - 
2 โบสถ ์ 1 - - - - 1 
3 โรงเรียนประถมศึกษา 1 - 1 - - - 
4 โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) 1 - 1 - - - 
5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน 1 - - - 1 - 
6 ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน 5 1 1 1 1 1 
7 หอประชุมหมู่บ้าน 5 1 1 1 1 1 
8 สนามกีฬา/สนามเด็กเล่น 2 - 1 - 1 - 
9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 - - - 1 - 

10 หอกระจายข่าว 5 1 1 1 1 1 
11 อินเตอร์เน็ตต้าบล 1 - - - 1 - 
12 ตู้ไปรษณีย์ 1 - - - 1 - 
13 โทรศัพท์สาธารณะ - - - - - - 
14 ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 5 1 1 1 1 1 
15 คลินิก/ร้านขายยา 3 1 - - 1 1 
16 ที่พักสายตรวจ/ป้อมต้ารวจ 1 - - - 1 - 
17 ที่ท้าการ อบต.น ้าเกี๋ยน 1 - - - 1 - 
18 ปั๊มน ้ามัน/ปั๊มหลอด 9 3 2 3 - 1 
19 ร้านค้า/ขายของช้า 14 4 3 3 2 2 
20 ร้านค้าชุมชน/สหกรณ์ 5 1 1 1 1 1 
21 ร้านซ่อมรถ 4 1 1 1 - 1 
22 ร้านอาหาร 11 2 3 2 2 2 
23 ตลาดนัด/ตลาดสด 1 - 1 - - - 
24 โรงสี 10 2 1 1 3 3 
25 ร้านตัดผม 4 - 2 - 1 1 
26 วิสาหกิจชุมชน(ชีววิถี) 1 - - - 1 - 



๒๘ 
 

กำรท่องเที่ยว 
ต้าบลน ้าเกี๋ยนมีสถานที่ส้าคัญ ประกอบด้วย 
1.แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติการอนุรักษ์ป่า อ่างเก็บน ้าตามแนวพระราชด้าริ 
2.แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา  ได้แก่  วัดโป่งค้า, พิพิธภัณฑ์ชุมชน 
3.แหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ศึกษาดูงาน ได้แก่ กลุ่มชีววิถี 

อุตสำหกรรม 
ต้าบลน ้าเกี๋ยนส่วนใหญ่จะเป็นการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน ได้แก่ จักรสาน 

ทอผ้าพื นเมือง เพาะเห็ด ตัดเย็บเสื อผ้า ฯลฯ 
 

 

กำรพำณิชย์และกลุ่มอำชีพ 
กำรพำณิชย์ 

ศูนย์สาธิตการตลาด  จ้านวน   4  แห่ง 
ปั้มน ้ามันและก๊าซ  จ้านวน   1  แห่ง 
ปั้มหลอด   จ้านวน   3  แห่ง 
โรงสีขนาดเล็ก  จ้านวน 13  แห่ง 
ร้านค้า   จ้านวน 21  แห่ง 
ร้านตัดผม   จ้านวน   4  แห่ง 
ตลาดสดและลานค้าชุมชน จ้านวน    1 แห่ง 

กลุ่มอำชีพ 
1.กลุ่มผลิตภัณฑ์ขวัญธารา 9.กลุ่มท้ากล้วยฉาบบ้านบ้าน 
2.กลุ่มชาเมี่ยง 10.กลุ่มท้าไม้กวาด หมู่ที่ 2 
3.กลุ่มชีววิถีต้าบลน ้าเกี๋ยน 11.กลุ่ม 3 พ่ีน้องแฮนเมด 
4.กลุ่มท้าข้าวแต๋นสัมมาชีพ 12.กลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 3 
5.กลุ่มข้าวแต๋นป้าขันค้า 13.กลุ่มแคบหมู 
6.กลุ่มจักสาน 14.กลุ่มผ้ามัดย้อม หมู่ที่ 5 
7.กลุ่มตุ๊กตาสมุนไพร 15.กลุ่มท้าตุ้มหู หมู่ที่ 5 
8.กลุ่มท้าดอกไม้จันทน์ 16.กลุ่มโฮมสเตย์ 

 

แรงงำน 
ประชาชนในต้าบลน ้าเกี๋ยน ส่วนใหญ่ ในช่วงอายุ 15-59 ปี ทั งหมดจ้านวน  2,123 คน 

ประกอบอาชีพ และมีรายได้ มีจ้านวน 643 คน คิดเป็นร้อยละ 30.28 ซึ่งรายได้จากการประกอบ
อาชีพรับจ้างมีจ้านวน 125 ครัวเรือน และในช่วงอายุ ดังกล่าว ไม่ประกอบอาชีพ และไม่มีรายได้ มี
จ้านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 4.99 

 
 
   



๒๙ 
 

ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม 
การนับถือศาสนา ด้านศาสนา  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง

ชุมชน ต้าบลน ้าเกี๋ยนมีวัด 1 แห่ง ได้แก่ วัดโป่งค้า มีคริสตจักร 1 แห่ง คือคริสจักรกัณฑาทิพย์  
 ประเพณีและงำนประจ ำปี 1.งานประเพณีสงกรานต์ 2.งานประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง)
3.งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 

 ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำถิ่น 

ภูมิปัญญำท้องถิ่นได้เกิดขึ นจากประสบการณ์ต่าง  ๆและการด้ารงชีวิต หรือมาจากเพ่ือนบ้าน  เช่น 
-  การตีเหล็ก 
-  หมอพื นบ้านและการใช้สมุนไพรรักษาโรค 
-  การอ่านและเขียนภาษาล้านนา 
-  การสู่ขวัญ 
-  การเล่นเครื่องดนตรีพื นบ้าน 

ภำษำถิ่น ใช้ภาษาเหนือ  (ภาษาเมือง) ในการสื่อสารเป็นส่วนใหญ่ 
  

 สินค้ำพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
สินค้าพื นเมืองและของที่ระลึก จะได้จากลุ่มอาชีพภายในต้าบล ได้แก่ 

1.กลุ่มผลิตภัณฑ์ขวัญธารา 9.กลุ่มท้ากล้วยฉาบบ้านบ้าน 
2.กลุ่มชาเมี่ยง 10.กลุ่มท้าไม้กวาด หมู่ที่ 2 
3.กลุ่มชีววิถีต้าบลน ้าเกี๋ยน 11.กลุ่ม 3 พ่ีน้องแฮนเมด 
4.กลุ่มท้าข้าวแต๋นสัมมาชีพ 12.กลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 3 
5.กลุ่มข้าวแต๋นป้าขันค้า 13.กลุ่มแคบหมู 
6.กลุ่มจักสาน 14.กลุ่มผ้ามัดย้อม หมู่ที่ 5 
7.กลุ่มตุ๊กตาสมุนไพร 15.กลุ่มท้าตุ้มหู หมู่ที่ 5 
8.กลุ่มท้าดอกไม้จันทน์  
ทรัพยำกรธรรมชำติ 

น้ ำ 
แหล่งน ้าธรรมชาติ  แหล่งน ้าที่ส้าคัญท่ีประชาชนใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรและ          

การอุปโภคบริโภค คือ ล้าห้วยน ้าเกี๋ยน และล้าห้วยสาขาต่าง ๆ เป็นจ้านวนมาก   
แหล่งน ้าที่สร้างขึ น  เช่น  อ่างเก็บน ้า คลองชลประทาน  ฝาย บ่อน ้าตื น สระน ้าขุดเอง  

บ่อบาดาลและประปาหมู่บ้าน  เป็นต้น 
 

ป่ำไม้ 
ต้าบลน ้าเกี๋ยนมีเนื อที่ป่าไม้  24,156.69 ไร่  หรือร้อยละ 44.74 ของพื นที่ต้าบล           

โดยเป็นพื นที่เขตป่าไม้ตามกฎหมายหรือเขตป่าสงวนแห่งชาติ  



๓๐ 
 

ภูเขำ 
ต้าบลน ้าเกี๋ยนพื นที่บางส่วนเป็นภูเขาสูง และสลับกับพื นที่ราบ 
 

ทรัพยำกรธรรมชำติที่ส ำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ล้าห้วยน ้าเกี๋ยน 
 

 

สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำเกี๋ยน 
 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

นายยงยุทธ  ดีค้าวงค์       
นายกัณหา   ธนะวงค์ 
ส.ต.อ.เสงี่ยม   สายอุทธา 
นายไชยรัตน์  ดีอิ่นค้า 
นางสุภาพ   ใจจันทร์ 
นายสันต์   ศรสีดา 
นายสุชาติ   ดีสุดหล้า 
นางขันทอง   ดีพิชัย 
นายพัฒน์  ค้านนฐี 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล 

 
คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำเกี๋ยน 

 
ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง 

1 
2 
3 
4 

นายมังกร  ดีปินตา 
นายสมพงษ์  กันทะ 
นางเมฆขลา  ดีปินตา 
นางธิดารัตน์  ค้าเฟ่ืองฟู 

นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

พนักงำนส่วนต ำบลน้ ำเกี๋ยน 
 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

ส.ต.อ.เสงี่ยม   สายอุทธา 
นางธัญชนก  ศรีทองสุข 
นางสุวลักษณ์  สนทิม 
นายอดิศร   ศรีจันทร์ดี 
นายศาสตรา  สินันตา 
นายโยธิน  ดีปินตา 
นายพงษ์พันธ์   สารรัตนะ  
นายธนพงษ์  คงบุญพัฒนาภรณ์ 
นางอัญชลี  ปันทา 
นายศรรัก   รินทร์รัชต 
จ่าสิบเอกกรุงไกร ดีอุต 
นางอมรรัตน์  ดีปินตา 
นางสุภาพร  ชิณะวงศ์    
นางทิวาวรรณ ล้าค้า 
นายวิทยา ธนะวงค์ 
นางสาววันทนีย์ อุ่นเรือน 
นางสาววราภรณ์  เกี๋ยนสืบ 
นางสาวภัทรานิษฐ์  ธนูสาร 
นายอนุรักษ์   ค้าเฟ่ืองฟู 
นายโชติ   ข่มแก้ว 
นางจรรยา   อุดอ้าย 
นางนุชนาถ กันปวน 
นางบังอร   เกี๋ยนสืบ 
นางจันทร์จิรา   มหาวัตร์ 
นางสอด  นิ่มนวล 
นายอภิวัฒน์  ภิยะ 
นายกิตติศักดิ์  บุญยืน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล 
หัวหน้าส้านักปลัด 
ผู้อ้านวยการกองคลัง 
ผู้อ้านวยการกองช่าง 
ผู้อ้านวยการกองการศึกษาฯ 
นักจัดการงานช่าง 
นักทรัพยากรบุคคล 
นักพัฒนาชุมชน 
นักวิชาการการเงินและบัญชี 
นักวิชาการพัสดุ 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักวิชาการศึกษา 
นายช่างโยธา 
เจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
คนงานทั่วไป 
นักการภารโรง 
คร ู
คร ู
ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็ก 
แม่บ้าน 
พนักงานขับรถยนต์ 
คนงานทั่วไป 

 

 

 
 



๓๒ 
 

บทท ี่ 3 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย  
 

 

 การศึกษาวิจัยในครั งนี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) ใช้วิธีการวิจัย             
เชิงส้ารวจ (Survey Research) โดยสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยส้ารวจความพึงพอใจของประชาชนในด้าน
กระบวนการขั นตอนการให้บริการด้านช่องทางการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ้านวย
ความสะดวก รวมถึงศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับงานที่ขอรับบริการ นอกจากนี 
ผู้วิจัยยังท้าการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งท้าการรวบรวมเอกสารทั งทางด้าน
แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั งนี ใช้แบบสอบถามแบบบรรยาย
ประกอบร่วมด้วยเพ่ือให้ได้ข้อมูลข้อเสนอแนะในการปรับปรุงด้านการให้บริการ โดยผู้วิจัยได้ก้าหนด
แนวทางในการด้าเนินการวิจัยดังต่อไปนี  

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6 การว ิเคราะห์ข ้อม ูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 
3.1.1  ประชำกร ได้แก่ ประชาชนผู้รับบริการในเขตพื นที่องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน 

อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จ้านวน  2,882 คน 
3.1.2   กลุ่มตัวอย่ำง (Sample) ผู้รับบริการที่เป็นตัวแทนของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อ

คุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ซึ่งคณะผู้วิจัย
ท้าการส้ารวจและประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างนั น  สามารถน้าไปประยุกต์ใช้
อ้างอิงกับกลุ่มตัวอย่างได้ โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Tao Yamane, 1973,pp.125) ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 ดังนี  

 

N    =        N 
             1+ Ne2 
เมือ  n  =   ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

N = ขนาดประชากร 
e = ความคลาดเกิดข้ึนจากการสุ่มตัวอย่างโดยก าหนดเป็น 0.5 สามารถ

ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ดังนี้ 



๓๓ 
 

 
N    =        2,882 
             1+ 2,882 * (0.5)2 
N    =  351 คน 

การศึกษาวิจัยในครั งนี ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนในพื นที่ 2,882 คน ได้
จ้านวนกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั งนี  จ้านวน 351 คน  
 
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย 

3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั งนี คือ 
1. ตัวแปรต้น คือ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ 

การศึกษา อาชีพ งานที่มาติดต่อขอรับบริการ โดยเฉลี่ยกี่ครั งต่อปี 
2. ตัวแปรตำม คือ ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จ้านวน 4 ด้าน 1. งานด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม 2. งานบริการกองคลัง 3. งานโครงการบริหารจัดการขยะ 4. งานโครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนน ้าเกี๋ยน 

 
3.3 เครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
                 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั งนี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับการส้ารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน 
อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ นจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตาม
หลักเกณฑ์และตัวชี วัดในด้านคุณภาพการให้บริการแบ่งออกได้เป็น 3 ตอนดังนี  
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด 
(Check List) โดยจ้าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ งานที่มาติดต่อขอรับบริการ  โดยเฉลี่ย               
กี่ครั งต่อปี  
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามประเด็นวัดระดับความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีลักษณะแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งระดับของการวัดออกเป็น 5 ระดับ 

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

  คะแนน 1 = มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับพอใจน้อยที่สุด 
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจผู้รับบริการที่มี
ต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ลักษณะ
เป็นค้าถามปลายเปิด (Open-ended) 
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3.4 กำรสร้ำงและกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 

ผู้วิจัยด้าเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้ด้าเนินการ
ตามล้าดับขั นตอนดังนี  

1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารต้าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการก้าหนด
ขอบเขตของเนื อหาในการวิจัยและขอบเขตเนื อหาของแบบสอบถาม 

2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ก้าหนดรูปแบบเครื่องมือที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3. จัดท้าเครื่องมือในการวิจัยแล้วน้ าแบบสอบถามที่ สร้างขึ นตามเนื อหาและ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องเพ่ือปรับปรุงแก้ไขความเที่ยงตรง              
ทั งด้านโครงสร้างด้านเนื อหาและส้านวนภาษา 

      4. น้าแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไขปรับปรุงจากผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้วมาด้าเนินการ
จัดพิมพ์และน้าไปใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
3.5 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั งนี มีขั นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั นตอนดังนี  
3.5.1 ท้าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์ 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ถึงผู้น้าท้องถิ่นในการขออนุญาตจัดเก็บข้อมูล 
3.5.2 ผู้วิจัยลงพื นที่เก็บข้อมูลจากประชาชนผู้รับบริการที่อาศัยในเขตองค์การบริหารส่วน

ต้าบลน ้าเกี๋ยน อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
3.5.3 ก่อนแจกแบบสอบถามผู้วิจัยได้ขออนุญาตพร้อมทั งชี แจงถึงจุดประสงค์ของการวิจัยให้ 

ผู้รับบริการในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน (กลุ่มตัวอย่าง) ทราบก่อน 
 3.5.4 แจกแบบสอบถามให้ผู้รับบริการในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน อ้าเภอภูเพียง 
จังหวัดน่าน ตอบแบบสอบถามเสร็จผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามชุดนั นเพราะผู้วิจัยจะได้ตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามหากพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่านใดที่ตอบค้าถาม ไม่ครบทุกข้อผู้วิจัยจะ
ได้ถามค้าตอบข้อนั นได้ทันที 

3.5.5 ในกรณีที่ผู้รับบริการที่ถูกเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างไม่สะดวกหรือไม่สามารถตอบ
แบบสอบถามด้วยตัวเองได้ครบถ้วนผู้เก็บรวบรวมข้อมูลก็จะอ่านข้อค้าถามทุกตอนให้ผู้ตอบฟังและ
บันทึกค้าตอบลงในแบบสอบถามอย่างครบถ้วนถูกต้องตามท่ีผู้ตอบแบบสอบถามตอบมา 

3.5.6 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามอีกครั งและเก็บแบบสอบถามโดยเรียงตาม
เลขที่แบบสอบถามจากเลขที่ 1 ถึงเลขท่ี 351 

3.5.7 เตรียมแบบสอบถามที่เรียงเลขแล้วไว้วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
 

3.6 กำรว ิเครำะหข์ ้อม ูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูล และการประมวลผลด้วยโปรแกรมผลทางคอมพิวเตอร์ และใช้วิธีทางสถิติ
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ในการวิเคราะห์และน้าเสนอข้อมูลดังนี  
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยสถิติการแจกแจงความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percent) 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ วิเคราะห์โดยสถิติการ                 
แจกแจงความถี่ (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percent) และค่าเฉลี่ย (Mean) การแปลความหมาย
ก้าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี   
 1. การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยวิธีการหา
ความกว้างของอันตราภาคชั นตามของ เบสท์ (Best, 1981 อ้างอิงใน ธานินธ์ ศิลป์จารุ, 2550) ดังนี  
 

ค่ำเฉลี่ย กำรแปลควำมหมำย 
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 และก้าหนดเกณฑ์การให้คะแนนจากร้อยละความพึงพอใจ
รวมทุกด้านตามแบบประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี  

 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจ = ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจรวมทุกด้าน X 100 
 
เกณฑ์การแปลความหมายเป็นค่าคะแนน  ดังนี  
 

ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจ เกณฑ์ค่ำคะแนน 
มากกว่าร้อยละ 95 ขึ นไป   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 
ไม่เกินร้อยละ 55 1 
ไม่เกินร้อยละ 50 0 

 

5 
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บทท่ี 4 
ผลกำรวิจัย 

 
 การวิจัยความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลน ้าเกี๋ยน อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ประจ้าปีงบประมาณ 25๖4 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) ใช้วิธีการวิจัยเชิงส้ารวจ (Survey 
Research) โดยสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยส้ารวจความพึงพอใจของประชาชนในด้านกระบวนการขั นตอน การให้บริการด้านช่องทางการ
ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก รวมถึงศึกษาระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนเกี่ยวกับงานที่ขอรับบริการ นอกจากนี ผู้วิจัยยังท้าการศึกษาเอกสาร  (Documentary 
Research) ซึ่งท้าการรวบรวมเอกสารทั งทางด้านแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลครั งนี ใช้แบบสอบถาม แบบบรรยาย ประกอบร่วมด้วย เพ่ือให้ได้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ ใน
การปรับปรุงด้านการให้บริการ จากนั นผู้วิจัยจะน้าข้อมูลมาสังเคราะห์และวิเคราะห์ โดยสรุปผลการศึกษา
ของงานวิจัย ได้ดังนี  

4.1 ผลการศึกษาข้อมูลเบื องต้นของผู้รับบริการ 
4.2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านคุณภาพการให้บริการ 

4.2.1 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงาน                  
ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

4.2.2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ รับบริการที่มีต่อการให้บริการงาน                     
บริการกองคลัง 

4.2.3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงาน 
โครงการบริหารจัดการขยะ 

4.2.4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงาน
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนน ้าเกี๋ยน 

 4.3 การให้บริการในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

4.1 ผลกำรศึกษำข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับบริกำร 
             ตำรำงที่ 4.1 แสดงจ้านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ้าแนกตาม เพศ อำยุ ระดับ
กำรศึกษำ อำชีพ งำนที่มำติดต่อ และ กำรขอรับบริกำร โดยเฉลี่ยกี่ครั้งต่อปี 
 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 
1.เพศ    

ชาย 170 48.43 
หญิง 181 51.57 

รวม 351 100.00 
2.อำยุ   
ต่้ากว่า 30 ปี 42 11.97 
30-39 ป ี 138 39.32 
40-49 ป ี 100 28.49 
50 ปีขึ นไป 71 20.23 

รวม 351 100.00 
3.ระดับกำรศึกษำ   
ประถมศึกษา 38 10.83 
มัธยมศึกษาตอนต้น 95 27.07 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 106 30.20 
อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 32 9.12 
ปริญญาตรี 71 20.23 
สูงกว่าปริญญาตรี 9 2.56 

รวม 351 100.00 
4.อำชีพ   
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 54 15.38 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ 86 24.50 
เกษตรกรรม/ประมง 124 35.33 
พนักงานบริษัท 64 18.23 
นักเรียน/นักศึกษา 19 5.41 
อ่ืน ๆ 4 1.14 

รวม 351 100.00 
 
 
 
 



๓๘ 
 

 ตำรำงที่ 4.1 แสดงจ้านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ้าแนกตาม เพศ อำยุ ระดับ
กำรศึกษำ อำชีพ งำนที่มำติดต่อ และ กำรขอรับบริกำร โดยเฉลี่ยกี่ครั้งต่อปี (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 

5.งำนที่มำติดต่อ    

งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 114 32.48 
งานบริการกองคลัง 107 30.48 
งานโครงการบริหารจัดการขยะ 67 19.09 
งานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนน ้าเกี๋ยน 63 17.95 

รวม 351 100.00 

6.กำรขอรับบริกำร โดยเฉลี่ยกี่ครั้งต่อปี   
น้อยกว่า  3  ครั งต่อปี 216 61.54 
มากกว่า  5  ครั งต่อปี 97 27.64 
3 - 5 ครั งต่อปี 36 10.26 

รวม 351 100.00 
 
 จากตารางที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่าเพศหญิงเข้ารับบริการมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 

51.57 โดยมีอายุระหว่าง 30-39 ปี ที่เข้ารับบริการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.32 มีระดับ
การศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 30.20 มีการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม/ประมงสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 35.33 และงานที่ผู้รับบริการติดต่อเข้ารับบริการมากที่สุด 
คืองานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม คิดเป็นร้อยละ 32.48 และความถี่ในการเข้ารับบริการ 
เฉลี่ยต่อปี พบว่า น้อยกว่า 3 ครั งต่อปี คิดเป็นร้อยละ 61.54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

4.2 ผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร 
4.2.1 ผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่ มีต่อกำรให้บริกำรงำน                    

ด้ำนพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม 

 ตำรำงที่ 4.2 แสดงจ้านวน ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ ด้านขั นตอนการให้บริการ 

 
ข้อ
ที ่

รำยกำรประเมิน 
ควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 

ค่ำเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล
ระดับ

ควำมพึง
พอใจ 

5 
มำก
ที่สุด 

4 
มำก 

3 
ปำน
กลำง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

1 มีการให้บริการเป็นระบบ
แ ล ะ ขั น ต อ น  มี ค ว า ม
คล่องตัว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

80 34 0 0 0 4.68 0.57 มากที่สุด 

2 มีป้ ายแสดงขั น ตอนการ
ให้บริการอย่างชัดเจน  
เข้าใจง่าย 

71 40 2 1 0 4.59 0.58 มากที่สุด 

3 มีระยะเวลาการให้บริการ
ร ว ด เร็ ว เห ม า ะ ส ม กั บ
กิจกรรม/สภาพงาน 

83 30 1 0 0 4.72 0.47 มากที่สุด 

4 มี ก า ร ให้ บ ริ ก า ร เป็ น ไป
ตามล้าดับก่อน-หลังอย่าง
ยุติธรรมเสมอภาคเท่าเทียม 

80 31 3 0 0 4.68 0.52 มากที่สุด 

5 การรับบริการแต่ละขั นตอน 
มีความสะดวกรวดเร็ว  

84 22 8 0 0 4.67 0.60 มากที่สุด 

6 มี ค้ า แ น ะ น้ า / เอ ก ส า ร /
เจ้ าหน้ าที่ /ป้ ายประกาศ
อ ย่ า ง ชั ด เ จ น แ ล ะ
เหมาะสม       

87 19 7 1 0 4.68 0.63 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.67 0.56 มำกที่สุด 

  
จากตารางที่ 4.2 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อขั นตอนการให้บริการงานด้านพัฒนา

ชุมชนและสวัสดิการสังคม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวม 4.67 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 
 

 
 



๔๐ 
 

ตำรำงท่ี 4.3   แสดงจ้านวน ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ ด้านช่องทางการให้บริการ 

ข้อที่ 
รำยกำรประเมิน 
ควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 
ค่ำ 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล
ระดับ

ควำมพึง
พอใจ 

5 
มำก
ที่สุด 

4 
พอใจ
มำก 

3 
ปำน
กลำง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

1 มีช่องทางเลือกใช้ ในการ
ติ ด ต่ อ ป ร ะ ส า น ง า น
หลากหลายและเพียงพอ 
เช่ น  โท รศั พ ท์  โท รส าร 
อีเมล์ และเว็บบอร์ด  

57 55 2 0 0 4.48 0.54 มากที่สุด 

2 มีการเผยแพร่ข้อมูล  ช่อง
ท างการติ ด ต่ อสอบถาม
เกี่ยวกับการรับบริการ เช่น 
แจ้งรายชื่อและเบอร์ติดต่อ
ของผู้ รับผิ ดชอบ  เพ่ื อให้
ป ระสาน งานหรือติ ดต่ อ
สอบถามได้สะดวก รวดเร็ว 

79 29 6 0 0 4.64 0.58 มากที่สุด 

3 ในการขอรับบริการตาม
ช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ 
โทรสาร อีเมล์ เว็บบอร์ด มี
ความสะดวก คล่องตัว 

80 28 6 0 0 4.65 0.58 มากที่สุด 

4  เปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการ
ให้ บ ริการ เช่น  กล่องรับ
ความคิดเห็น แบบสอบถาม 
และเว็บบอร์ด 

87 24 3 0 0 4.74 0.50 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.63 0.55 มำกที่สุด 

 
จากตารางที่ 4.3 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อช่องทางการให้บริการงานด้านพัฒนา

ชุมชนและสวัสดิการสังคม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวม 4.63 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

ตำรำงที่ 4.4  แสดงจ้านวน ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ข้อ
ที ่

รำยกำรประเมิน 
ควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 
ค่ำ 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล
ระดับ

ควำมพึง
พอใจ 

5 
มำก
ที่สุด 

4 
พอใจ
มำก 

3 
ปำน
กลำง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

1 มีความรู้ ความสามารถใน
งานที่ให้บริการเป็นอย่างด ี

50 61 3 0 0 4.41 0.55 มากที่สุด 

2 ให้บริการด้วยความยิ มแย้ม  
แ จ่ ม ใส  สุ ภ า พ  แ ล ะ มี
อัธยาศัยดี ให้ค้าแนะน้าหรือ
ช่วยตอบข้อซักถามได้เป็น
อย่างดี 

84 27 3 0 0 4.71 0.51 มากที่สุด 

3 ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ 
กระตือรือร้น มีความเต็มใจ
และมีความพร้อมในการ
ให้บริการ 

28 5 1 0 0 4.64 0.61 มากที่สุด 

4 ให้ บ ริ ก า รอ ย่ า งถู ก ต้ อ ง 
รวดเร็ว ด้วยความเสมอภาค  
ตามล้าดับก่อน –หลัง 

81 28 5 0 0 4.67 0.56 มากที่สุด 

5 มีความซื่อสัตย์สุจริต ในการ
ปฏิบัติหน้าที่  

83 24 7 0 0 4.67 0.59 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.62 0.56 มำกที่สุด 

 
จากตารางที่  4.4 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ รับบริการที่มีต่อเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ                      

งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวม 4.62 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.56 

 
 
 
 
 
 
 

 



๔๒ 
 

ตำรำงที่ 4.5  แสดงจ้านวน ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก 

ข้อ
ที ่

รำยกำรประเมิน 
ควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 
ค่ำ 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล
ระดับ

ควำมพึง
พอใจ 

5 
มำก
ที่สุด 

4 
พอใจ
มำก 

3 
ปำน
กลำง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

1 สถานที่ตั งของหน่วยงานมี
บรรยากาศที่ เหมาะสม 
โปร่ง โล่ ง สะอาด และ
สะดวกในการเดินทางมา
รับบริการ 

77 34 3 0 0 4.65 0.53 มากที่สุด 

2 มีสิ่งอ้านวยความสะดวก
เหมาะสม  สะอาด และ
เพียงพอ เช่น ที่จอดรถ ที่
นั่งบริเวณรอรับบริการ น ้า
ดื่ม ห้องน ้า 

84 28 2 0 0 4.72 0.49 มากที่สุด 

3 ก า ร จั ด ส ถ า น ที่ แ ล ะ
อุ ป ก ร ณ์ / ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์/ป้ายบอก
จุดบริการมีความชัดเจน
และเข้าใจง่าย 

84 27 3 0 0 4.73 0.49 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.70 0.50 มำกที่สุด 

 
จากตารางที่ 4.5 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อสิ่งอ้านวยความสะดวกงานด้าน

พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวม 4.70 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.50 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๓ 
 

4.2.2 ผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรงำนบริกำรกองคลัง 
ตำรำงที่ 4.6 แสดงจ้านวน ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการ ด้านขั นตอนการให้บริการ 

ข้อ
ที ่

รำยกำรประเมิน 
ควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 

ค่ำเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล
ระดับ

ควำมพึง
พอใจ 

5 
มำก
ที่สุด 

4 
มำก 

3 
ปำน
กลำง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

1 มี ก าร ให้ บ ริ ก าร เป็ น
ระบบและขั นตอน  มี
ค ว า ม ค ล่ อ ง ตั ว  ไ ม่
ยุ่งยากซับซ้อน 

46 60 1 0 0 4.42 0.51 มากที่สุด 

2 มีป้ายแสดงขั นตอนการ
ให้บริการอย่างชัดเจน 
เข้าใจง่าย 

41 65 1 0 0 4.37 0.51 มากที่สุด 

3 มี ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร
ให้ บ ริ ก า ร ร ว ด เร็ ว
เหมาะสมกับกิจกรรม/
สภาพงาน 

51 55 1 0 0 4.47 0.52 มากที่สุด 

4 มีการให้บริการเป็นไป
ตามล้ าดับก่ อน -หลั ง
อย่างยุติธรรมเสมอภาค
เท่าเทียม 

55 52 0 0 0 4.50 0.52 มากที่สุด 

5 การรับบ ริการแต่ ล ะ
ขั นตอน มีความสะดวก
รวดเร็ว         

49 58 0 0 0 4.45 0.52 มากที่สุด 

6 มีค้าแนะน้า/เอกสาร/
เจ้าหน้าที่/ป้ายประกาศ 
อ ย่ า ง ชั ด เ จ น แ ล ะ
เหมาะสม       

54 51 2 0 0 4.49 0.54 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.45 0.52 มำกที่สุด 

 
จากตารางที่ 4.6 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อขั นตอนการให้บริการ                 

งานบริการกองคลัง อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวม 4.45 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 
 
 



๔๔ 
 

 ตำรำงท่ี 4.7  แสดงจ้านวน ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ ด้านช่องทางการให้บริการ 

ข้อ
ที ่

รำยกำรประเมิน 
ควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 

ค่ำเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล
ระดับ

ควำมพึง
พอใจ 

5 
มำก
ที่สุด 

4 
พอใจ
มำก 

3 
ปำน
กลำง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

1 มีช่องทางเลือกใช้ในการ
ติ ด ต่ อ ป ร ะ ส าน  ง า น
หลากหลายและเพียงพอ 
เช่น  โทรศัพท์  โทรสาร 
อีเมล์ และเว็บบอร์ด  

67 40 0 0 0 4.62 0.51 มากที่สุด 

2 มีการเผยแพร่ข้อมูล ช่อง
ทางการติดต่อสอบถาม
เกี่ยวกับการรับบริการ 
เช่น แจ้งรายชื่อและเบอร์
ติดต่อของผู้ รับผิดชอบ 
เพ่ือให้ประสานงานหรือ
ติดต่อสอบถามได้สะดวก 
รวดเร็ว 

52 52 3 0 0 4.46 0.55 มากที่สุด 

3 ในการขอรับบริการตาม
ช่ อ งท า งต่ า ง  ๆ  เช่ น 
โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ 
เว็บบอร์ด มีความสะดวก 
คล่องตัว 

57 45 5 0 0 4.49 0.59 มากที่สุด 

4  เปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อ
การให้บริการ เช่น กล่อง
รั บ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น 
แบบสอบถาม และเว็บ
บอร์ด 

52 51 3 1 0 4.44 0.60 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.50 0.56 มำกที่สุด 

 
จากตารางที่ 4.7 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อช่องทางการให้บริการ                 

งานบริการกองคลัง อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวม 4.50 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 
 
 



๔๕ 
 

ตำรำงที่ 4.8  แสดงจ้านวน ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ข้อ
ที ่

รำยกำรประเมิน 
ควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 

ค่ำเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล
ระดับ

ควำมพึง
พอใจ 

5 
มำก
ที่สุด 

4 
มำก 

3 
ปำน
กลำง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

1 มีความรู้ ความสามารถ
ในงานที่ให้บริการเป็น
อย่างดี 

70 36 1 0 0 4.64 0.50 มากที่สุด 

2 ให้บริการด้วยความยิ ม
แย้ม   แจ่มใส สุภ าพ 
และมี อั ธยาศั ยดี  ให้
ค้าแนะน้าหรือช่วยตอบ
ข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 

57 50 0 0 0 4.53 0.50 มากที่สุด 

3 ให้บริการด้วยความเอา
ใจใส่  กระตือรือร้น มี
ความเต็มใจและมีความ
พร้อมในการให้บริการ 

58 45 4 0 0 4.50 0.57 มากที่สุด 

4 ให้บริการอย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว ด้วยความเสมอ
ภาค  ตามล้าดับก่อน –
หลัง 

62 43 2 0 0 4.56 0.54 มากที่สุด 

5 มีความซื่อสัตย์สุจริต ใน
การปฏิบัติหน้าที่  

72 35 0 0 0 4.67 0.47 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.58 0.52 มำกที่สุด 

 
จากตารางที่  4.8 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ รับบริการที่มีต่อเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ                    

งานบริการกองคลัง อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวม 4.58 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 
 
 
 
 
 
 

 



๔๖ 
 

ตำรำงที่ 4.9  แสดงจ้านวน ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก 

ข้อ
ที ่

รำยกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 

ค่ำเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล
ระดับ

ควำมพึง
พอใจ 

5 
มำก
ที่สุด 

4 
มำก 

3 
ปำน
กลำง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

1 ส ถ า น ที่ ตั ง ข อ ง
ห น่ ว ย ง า น มี
บรรยากาศที่ เหมาะ 
สม โปร่ง โล่ง สะอาด 
และสะดวกในการเดิน 
ทางมารับบริการ 

63 44 0 0 0 4.59 0.49 มากที่สุด 

2 มี สิ่ ง อ้ า น ว ย ค ว า ม
ส ะ ด ว ก เห ม าะ ส ม 
สะอาด และเพียงพอ 
เช่น ที่ จอดรถ ที่นั่ ง
บริเวณรอรับบริการ 
น ้าดื่ม ห้องน ้า 

65 41 1 0 0 4.60 0.51 มากที่สุด 

3 การจัดสถานที่ และ
อุ ป ก ร ณ์ / ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์/ป้าย
บอกจุดบริการมีความ
ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

80 26 1 0 0 4.74 0.46 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.64 0.49 มำกที่สุด 

 
จากตารางที่ 4.9 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อสิ่งอ้านวยความสะดวก               

งานบริการกองคลัง อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวม 4.64 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

 4.2.3 ผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่ มีต่อกำรให้บริกำรงำน 
โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะ 
 ตำรำงที่ 4.10 แสดงจ้านวน ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ ด้านขั นตอนการให้บริการ 

ข้อ
ที ่

รำยกำรประเมิน     
ควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 

ค่ำเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล
ระดับ

ควำมพึง
พอใจ 

5 
มำก
ที่สุด 

4 
มำก 

3 
ปำน
กลำง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

1 มี ก าร ให้ บ ริ ก าร เป็ น
ระบบและขั นตอน  มี
ค ว า ม ค ล่ อ ง ตั ว  ไ ม่
ยุ่งยากซับซ้อน 

61 4 2 0 0 4.88 0.41 มากที่สุด 

2 มีป้ายแสดงขั นตอนการ
ให้บริการอย่างชัดเจน 
เข้าใจง่าย 

20 46 1 0 0 4.28 0.49 มากที่สุด 

3 มี ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร
ให้ บ ริ ก า ร ร ว ด เ ร็ ว
เหมาะสมกับกิจกรรม/
สภาพงาน 

30 35 2 0 0 4.42 0.55 มากที่สุด 

4 มีการให้บริการเป็นไป
ตามล้ าดั บก่ อน -หลั ง
อย่างยุติธรรมเสมอภาค
เท่าเทียม 

35 30 2 0 0 4.49 0.56 มากที่สุด 

5 การรับบ ริการแต่ ล ะ
ขั นตอน มีความสะดวก
รวดเร็ว 

43 22 2 0 0 4.61 0.55 มากที่สุด 

6 มีค้าแนะน้า/เอกสาร/
เจ้าหน้าที่/ป้ายประกาศ 
อ ย่ า ง ชั ด เ จ น แ ล ะ
เหมาะสม 

39 27 1 0 0 4.57 0.53 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.54 0.51 มำกที่สุด 

 
 จากตารางที่ 4.10 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อขั นตอนการให้บริการ                
งานโครงการบริหารจัดการขยะ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวม 4.54 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.51 



๔๘ 
 

 ตำรำงที่ 4.11  แสดงจ้านวน ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการ ด้านช่องทางการให้บริการ 

ข้อ
ที ่

รำยกำรประเมิน 
ควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใน 

ค่ำเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล
ระดับ

ควำมพึง
พอใจ 

5 
มำก
ที่สุด 

4 
มำก 

3 
ปำน
กลำง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

1 มีช่องทางเลือกใช้ในการ
ติดต่อประสานงาน
หลากหลายและเพียงพอ 
เช่น โทรศัพท์ โทรสาร 
อีเมล์ และเว็บบอร์ด  

32 34 1 0 0 4.46 0.53 มากที่สุด 

2 มีการเผยแพร่ข้อมูล ช่อง
ทางการติดต่อสอบถาม
เกี่ยวกับการรับบริการ เช่น 
แจ้งรายชื่อและเบอร์ติดต่อ
ของผู้รับผิดชอบ เพ่ือให้
ประสานงานหรือติดต่อ
สอบถามได้สะดวก รวดเร็ว 

20 46 1 0 0 4.28 0.49 มากที่สุด 

3 ในการขอรับบริการตาม
ช่องทางต่าง ๆ เช่น 
โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ 
เว็บบอร์ด มีความสะดวก 
คล่องตัว 

32 33 2 0 0 4.45 0.56 มากที่สุด 

4  เปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการ
ให้บริการ เช่น กล่องรับ
ความคิดเห็น แบบสอบถาม 
และเว็บบอร์ด 

32 35  0 0 4.48 0.50 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.42 0.52 มำกที่สุด 

 

จากตารางที่ 4.11 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อช่องทางการให้บริการ                            
งานโครงการบริหารจัดการขยะ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวม 4.42 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.52 

 
 
 



๔๙ 
 

ตำรำงที่ 4.12  แสดงจ้านวน ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ข้อ
ที ่

รำยกำรประเมิน 
ควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 

ค่ำเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล
ระดับควำม
พึงพอใจ 

5 
มำก
ที่สุด 

4 
มำก 

3 
ปำน
กลำง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

1 มีความรู้ ความสามารถ
ในงานที่ให้บริการเป็น
อย่างดี 

46 21 0 0 0 4.69 0.47 มากที่สุด 

2 ให้บริการด้วยความยิ ม
แย้ม  แจ่มใส สุภาพ 
และมีอัธยาศัยดี ให้
ค้าแนะน้าหรือช่วยตอบ
ข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 

43 23 1 0 0 4.63 0.52 มากที่สุด 

3 ให้บริการด้วยความเอา
ใจใส่ กระตือรือร้น มี
ความเต็มใจและมีความ
พร้อมในการให้บริการ 

40 26 1 0 0 4.57 0.58 มากที่สุด 

4 ให้บริการอย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว ด้วยความเสมอ
ภาค  ตามล้าดับก่อน –
หลัง 

39 25 3 0 0 4.54 0.59 มากที่สุด 

5 มีความซื่อสัตย์สุจริต ใน
การปฏิบัติหน้าที่  

38 27 2 0 0 4.54 0.56 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.59 0.54 มำกที่สุด 

 
จากตารางที่ 4.12 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ                

งานโครงการบริหารจัดการขยะ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวม 4.59 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.54 

 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

ตำรำงที่ 4.13 แสดงจ้านวน ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก 

ข้อ
ที ่

รำยกำรประเมิน 
ควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใน 

ค่ำเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล
ระดับ

ควำมพึง
พอใจ 

5 
มำก
ที่สุด 

4 
มำก 

3 
ปำน
กลำง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

1 สถานที่ตั งของหน่วยงาน
มีบรรยากาศที่เหมาะสม 
โปร่ง โล่ง สะอาด และ
สะดวกในการเดินทางมา
รับบริการ 

44 21 2 0 0 4.63 0.55 มากที่สุด 

2 มีสิ่งอ้านวยความสะดวก
เหมาะสม สะอาด และ
เพียงพอ เช่น ที่จอดรถ 
ที่นั่งบริเวณรอรับบริการ 
น ้าดื่ม ห้องน ้า 

40 25 2 0 0 4.57 0.56 มากที่สุด 

3 การจัดสถานที่และ
อุปกรณ์/ป้าย
ประชาสัมพันธ์/ป้าย
บอกจุดบริการมีความ
ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

49 15 3 0 0 4.69 0.56 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.63 0.55 มำกที่สุด 

 
จากตารางที่ 4.13 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อสิ่งอ้านวยความสะดวก     

งานโครงการบริหารจัดการขยะ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวม 4.63 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.55 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 

4.2.4 ผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรงำนโครงกำร
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยววิถีชุมชนน้ ำเกี๋ยน 

ตำรำงที่ 4.14 แสดงจ้านวน ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ ด้านขั นตอนการให้บริการ 

ข้อ
ที ่

รำยกำรประเมินควำม
พึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 

ค่ำเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล
ระดับ

ควำมพึง
พอใจ 

5 
มำก
ที่สุด 

4 
พอใจ
มำก 

3 
ปำน
กลำง  

2 
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

1 มีการให้บริการเป็นระบบ
และขั น ตอน   มี ค วาม
ค ล่ อ ง ตั ว  ไ ม่ ยุ่ ง ย า ก
ซับซ้อน 

50 13 0 0 0 4.79 0.41 มากที่สุด 

2 มีป้ายแสดงขั นตอนการ
ให้บริการอย่ างชัด เจน 
เข้าใจง่าย 

28 35 0 0 0 4.44 0.50 มากที่สุด 

3 มีระยะเวลาการให้บริการ
รวด เร็ ว เห ม าะส ม กั บ
กิจกรรม/สภาพงาน 

36 26 1 0 0 4.56 0.53 มากที่สุด 

4 มีการให้บริการเป็น ไป
ตามล้าดับก่อน-หลังอย่าง
ยุติ ธรรมเสมอภาคเท่ า
เทียม 

31 30 2 0 0 4.46 0.56 มากที่สุด 

5 ก า ร รั บ บ ริ ก า ร แ ต่ ล ะ
ขั นตอน มีความสะดวก
รวดเร็ว         

38 24 1 0 0 4.59 0.53 มากที่สุด 

6 มีค้ าแนะน้ า/เอกสาร/
เจ้าหน้าที่/ป้ายประกาศ 
อ ย่ า ง ชั ด เ จ น แ ล ะ
เหมาะสม       

40 22 1 0 0 4.62 0.52 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.58 0.51 มำกที่สุด 

  
 จากตารางที่ 4.14 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อด้านขั นตอนการให้บริการ     
งานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนน ้าเกี๋ยน อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวม 4.58 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 
 



๕๒ 
 

 ตำรำงที่ 4.15   แสดงจ้านวน ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความ      
พึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านช่องทางการให้บริการ 

ข้อ
ที ่

รำยกำรประเมิน 
ควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 

ค่ำเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล
ระดับ

ควำมพึง
พอใจ 

5 
มำก
ที่สุด 

4 
มำก 

3 
ปำน
กลำง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

1 มีช่องทางเลือกใช้ในการ
ติ ด ต่ อ ป ร ะ ส า น ง า น
หลากหลายและเพียงพอ 
เช่น  โทรศัพท์  โทรสาร 
อีเมล์ และเว็บบอร์ด  

42 21 0 0 0 4.67 0.48 มากที่สุด 

2 มีการเผยแพร่ข้อมูล ช่อง
ทางการติดต่อสอบถาม
เกี่ยวกับการรับบริการ 
เช่น แจ้งรายชื่อและเบอร์
ติดต่อของผู้ รับผิดชอบ 
เพ่ือให้ประสานงานหรือ
ติดต่อสอบถามได้สะดวก 
รวดเร็ว 

36 27 0 0 0 4.57 0.50 มากที่สุด 

3 ในการขอรับบริการตาม
ช่ อ ง ท า งต่ า ง  ๆ  เช่ น 
โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ 
เว็บบอร์ด มีความสะดวก 
คล่องตัว 

43 20 0 0 0 4.68 0.47 มากที่สุด 

4  เปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อ
การให้บริการ เช่น กล่อง
รั บ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น 
แบบสอบถาม และเว็บ
บอร์ด 

43 20 0 0 0 4.68 0.47 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.65 0.48 มำกที่สุด 

 
จากตารางที่  4.15 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อช่องทางการให้บริการ       

งานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนน ้าเกี๋ยน อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวม 4.65 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 



๕๓ 
 

ตำรำงที่ 4.16  แสดงจ้านวน ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ข้อ
ที ่

รำยกำรประเมิน 
ควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 

ค่ำเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล
ระดับ

ควำมพึง
พอใจ 

5 
มำก
ที่สุด 

4 
พอใจ
มำก 

3 
ปำน
กลำง  

2 
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

1 มี ค ว า ม รู้  ค ว า ม 
ส า ม า ร ถ ใ น ง า น ที่
ให้บริการเป็นอย่างดี 

37 26 0 0 0 4.59 0.50 มากที่สุด 

2 ให้บริการด้วยความยิ ม
แย้ม   แจ่มใส สุภาพ 
และมี อัธยาศัยดี  ให้
ค้ าแนะน้ าห รือช่ วย
ตอบข้อซักถามได้เป็น
อย่างดี 

35 28 0 0 0 4.56 0.50 มากที่สุด 

3 ให้บริการด้วยความเอา
ใจใส่ กระตือรือร้น มี
ค ว าม เต็ ม ใจ แ ล ะ มี
ค ว าม พ ร้ อม ใน การ
ให้บริการ 

33 29 0 0 0 4.51 0.54 มากที่สุด 

4 ให้บริการอย่างถูกต้อง 
รวด เร็ ว  ด้ ว ยค ว าม
เสมอภาค  ตามล้าดับ
ก่อน –หลัง 

37 26 0 0 0 4.59 0.50 มากที่สุด 

5 มีความซื่อสัตย์สุจริต 
ในการปฏิบัติหน้าที่  

36 27 0 0 0 4.57 0.50 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.56 0.51 มำกที่สุด 

 
จากตารางที่  4.16 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ         

งานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนน ้าเกี๋ยน อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวม 4.56 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 

 
 
 

 



๕๔ 
 

ตำรำงที่ 4.17  แสดงจ้านวน ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการ ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก 

ข้อ
ที ่

รำยกำรประเมิน   
ควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 

ค่ำเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล
ระดับ

ควำมพึง
พอใจ 

5 
มำก
ที่สุด 

4 
มำก 

3 
ปำน
กลำง  

2 
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

1 ส ถ า น ที่ ตั ง ข อ ง
หน่วยงานมีบรรยากาศ
ที่เหมาะสม โปร่ง โล่ง 
สะอาด และสะดวกใน
ก า ร เดิ น ท า ง ม า รั บ
บริการ 

47 16 0 0 0 4.75 0.44 มากที่สุด 

2 มี สิ่ ง อ้ า น ว ย ค ว า ม
ส ะ ด ว ก เห ม า ะ ส ม 
สะอาด และเพียงพอ 
เช่ น  ที่ จ อด รถ  ที่ นั่ ง
บริเวณรอรับบริการ น ้า
ดื่ม ห้องน ้า 

33 30 0 0 0 4.52 0.50 มากที่สุด 

3 การจั ด ส ถ าน ที่ แ ล ะ
อุ ป ก ร ณ์ / ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ /ป้ าย
บอกจุดบริการมีความ
ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

43 20 0 0 0 4.68 0.47 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.65 0.47 มำกที่สุด 

 
จากตารางที่ 4.17 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อสิ่งอ้านวยความสะดวก     

งานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนน ้าเกี๋ยน อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวม 4.65 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 

 
 
 
 
 
 

 



๕๕ 
 

ตำรำงที่ 4.18 แสดงจ้านวน ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการภาพรวมงำนด้ำนพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม 

 

ข้อที่ รำยกำรประเมินควำมพึงพอใจ ค่ำเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 
แปลผลระดับ
ควำมพึงพอใจ 

1 ด้านขั นตอนการให้บริการ 4.67 0.56 มำกที่สุด 
2 ด้านช่องทางการให้บริการ 4.63 0.55 มำกที่สุด 
3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.62 0.56 มำกที่สุด 
4 ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก 4.70 0.50 มำกที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.65 0.54 มำกที่สุด 

 
จากตารางที่ 4.18 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมที่มีต่องานด้านพัฒนา

ชุมชนและสวัสดิการสังคม อยู่ในระดับมากที่สุด คิดค่าเฉลี่ยรวม 4.65 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 
0.54 

 
ตำรำงที่ 4.19 แสดงจ้านวน ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการภาพรวมงำนบริกำรกองคลัง 
 

ข้อที่ รำยกำรประเมินควำมพึงพอใจ ค่ำเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 
แปลผลระดับ
ควำมพึงพอใจ 

1 ด้านขั นตอนการให้บริการ 4.45 0.52 มากที่สุด 

2 ด้านช่องทางการให้บริการ 4.50 0.56 มากที่สุด 

3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.58 0.52 มากที่สุด 

4 ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก 4.64 0.49 มากที่สุด 
เฉลี่ยรวม 4.54 0.52 มำกที่สุด 

 

จากตารางที่ 4.19 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมที่มีต่องานบริการกองคลัง
อยู่ในระดับมากที่สุด คิดค่าเฉลี่ยรวม 4.54 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 0.52 

 
 
 
 



๕๖ 
 

 ตำรำงที่ 4.20 แสดงจ้านวน ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการภาพรวมงำนโครงกำรบริหำรจัดกำรขยะ 

 

ข้อที่ รำยกำรประเมินควำมพึงพอใจ ค่ำเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 
แปลผลระดับ
ควำมพึงพอใจ 

1 ด้านขั นตอนการให้บริการ 4.54 0.51 มากที่สุด 

2 ด้านช่องทางการให้บริการ 4.42 0.52 มากที่สุด 

3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.59 0.54 มากที่สุด 

4 ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก 4.63 0.55 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.54 0.53 มำกที่สุด 
 

จากตารางที่  4.20 พบว่า ความ พึ งพอใจของผู้ รับบริการโดยภาพรวมที่ มี ต่ อ                         
งานโครงการบริหารจัดการขยะ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดค่าเฉลี่ยรวม 4.54 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานรวม 0.53 
 

 ตำรำงที่ 4.21 แสดงจ้านวน ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการภาพรวมงำนโครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยววิถีชุมชนน้ ำเกี๋ยน 

 

ข้อที่ รำยกำรประเมินควำมพึงพอใจ ค่ำเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 
แปลผลระดับ
ควำมพึงพอใจ 

1 ด้านขั นตอนการให้บริการ 4.58 0.51 มากที่สุด 
2 ด้านช่องทางการให้บริการ 4.65 0.48 มากที่สุด 
3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.56 0.51 มากที่สุด 
4 ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก 4.65 0.47 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.61 0.49 มำกที่สุด 
 

จากตารางที่ 4.21 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมที่มีต่อ งานโครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนน ้าเกี๋ยน อยู่ในระดับมากที่สุด คิดค่าเฉลี่ยรวม 4.61 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานรวม 0.49 
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4.3 ผลกำรให้บริกำรในภำพรวมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำเกี๋ยน อ ำเภอภูเพียง 
จังหวัดน่ำน 

ตำรำงที่ 4.22  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

 

ข้อที่ รำยกำรประเมินควำมพึงพอใจ ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ 

1 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 4.65 93.00 

2 งานบริการกองคลัง 4.54 90.80 
3 งานโครงการบริหารจัดการขยะ 4.54 90.80 

4 งานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนน ้าเกี๋ยน 4.61 92.20 

เฉลี่ยรวม 4.59 91.70 
คะแนนที่ได้ 9 

  
จากตารางที่ 4.22 พบว่า ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมที่มีต่อคุณภาพการ

ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  โดยภาพรวมทุกด้าน
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด  เท่ากับร้อยละ  91.70 ค่าคะแนนที่
ได้รับคือ  9  คะแนน   พิจารณาจ้าแนกออกเป็นรายด้าน ทั ง  4 ด้าน พบว่า อยู่ในระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด 4 ด้าน เมื่อเรียงล้าดับจากมากไปหาน้อยสรุปได้ดังนี   ล้าดับที่ 1  คือด้านงานด้านพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.65 คิดเป็นร้อยละ 93.00) ล้าดับที่ 2 งานโครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยววิถีชุมชนน ้าเกี๋ยน (ค่าเฉลี่ย 4.61 คิดเป็นร้อยละ 92.20)  ล้าดับที่ 3 มีค่าเฉลี่ย และค่า
ร้อยละ เท่ากัน ๒ ด้าน คือ งานบริการกองคลัง และ งานโครงการบริหารจัดการขยะ (ค่าเฉลี่ย 4.54 คิด
เป็นร้อยละ 90.80)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 

บทท่ี 5 
สรุป อภิปรำยผลและขอ้เสนอแนะ 

 
 การวิจัยความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีคุณภาพต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลน ้าเกี๋ยน อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน อ้าเภอภูเพียง จังหวัด
น่าน 2) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค ความต้องการ และข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน
เอกชน ที่มารับบริการหรือติดต่อองค์การบริหารส่วนต้าบลโดยตรง มีกลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 351 คน ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือน้ามาประมวลและวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสถิติ
คอมพิวเตอร์สถิติส้าเร็จรูปทางการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (SPSS) โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ได้แก่ค่าสถิติความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) ซึ่ งจาก
การศึกษา การวิเคราะห์ สังเคราะห์สามารถสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ในการศึกษาได้ดังนี  

5.1 สรุปผลการวิจัย 
  5.1.๑ ผลการศึกษาข้อมูลเบื องต้นของผู้รับบริการ 
  5.1.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
  5.1.3 การให้บริการในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน อ้าเภอภูเพียง 
จังหวัดน่าน 

5.2 การอภิปรายผล  
5.3 ข้อเสนอแนะ 

 
 

5.1 สรุปผลกำรวิจัย  

 5.1.๑ ผลกำรศึกษำข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับบริกำร 
 ผลการศึกษาข้อมูลเบื องต้นของผู้รับบริการ ได้ดังนี  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง 

เข้ารับบริการมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 51.57 โดยมีอายุระหว่าง 30-39 ปี ที่เข้ารับบริการ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.32 มีระดับการศึกษาที่พบมากที่สุดอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. คิดเป็นร้อยละ 30.20 มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม/ประมงสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 35.33 
และงานที่ผู้รับบริการติดต่อเข้ารับบริการมากที่สุด คืองานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม               
คิดเป็นร้อยละ 32.48 และความถี่ในการเข้ารับบริการ เฉลี่ยต่อปี พบว่า น้อยกว่า 3  ครั งต่อปี คิดเป็น
ร้อยละ 61.54 
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5.1.2 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลน้ ำเกี๋ยน อ ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน 
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต้าบล
น ้าเกี๋ยน อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน พบว่าร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมที่มีต่อ
คุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เท่ากับร้อยละ 
91.70 ค่าคะแนนที่ได้รับคือ 9 คะแนน แยกพิจารณาเป็นรายงานบริการ 4 งาน ได้ดังนี   
 1.  ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมที่มีต่องานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม อยู่ในระดับมากที่สุด คิดค่าเฉลี่ยรวม 4.65 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 0.54 
 2.  ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมที่มีต่องานบริการกองคลัง อยู่ในระดับมาก
ที่สุด คิดค่าเฉลี่ยรวม 4.54 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 0.52 

 3.  ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมที่มีต่องานโครงการบริหารจัดการขยะ อยู่
ในระดับมากท่ีสุด คิดค่าเฉลี่ยรวม 4.54 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 0.53 

 4.  ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมที่มีต่องานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถี
ชุมชนน ้าเกี๋ยน อยู่ในระดับมากที่สุด คิดค่าเฉลี่ยรวม 4.61 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 0.49
  
  
 

5.2 อภิปลำยผล 
ในการอภิปรายผลผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยและอภิปราย

ข้อค้นพบใหม่จากการท้าวิจัย ดังนี  
จากผลการวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน อ้าเภอ   

ภูเพียง จังหวัดน่าน ในลักษณะงานการให้บริการที่ก้าหนดให้ท้าการส้ารวจ 4 งาน ได้แก่ 1. งานด้าน
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 2. งานบริการกองคลัง 3. งานโครงการบริหารจัดการขยะ 4. งาน
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนน ้าเกี๋ยน และก้าหนดกรอบงานจากตัวชี วัด 4 ตัวชี วัด คือ     
1) ด้านความพึงพอใจต่อขั นตอนการให้บริการ 2) ด้านความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ                    
3) ด้านความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ 4) ด้านความพึงพอใจต่อสิ่งอ้านวยความสะดวก 
สามารถอภิปรายผลการส้ารวจได้ดังนี   

ผู้รับบริการในด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต้าบลน ้ าเกี๋ยน                    
อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.70 เรียงล้าดับความพึง
พอใจตามรายด้าน  และความถี่ของประชาชนผู้รับบริการจากมากไปหาน้อยดังนี   ล้าดับที่ 1  คือ                       
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.65 คิดเป็นร้อยละ 93.00) ล้าดับที่ 2 คือ                    
งานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนน ้าเกี๋ยน (ค่าเฉลี่ย 4.61 คิดเป็นร้อยละ 92.20) ล้าดับที่ 
๓ มี ๒ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยและร้อยละเท่ากัน คือ งานบริการกองคลัง และ งานโครงการบริหารจัดการขยะ 
(ค่าเฉลี่ย 4.54 คิดเป็นร้อยละ 90.80) 

จากการประเมินผลระดับความพึงพอใจและระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ                   
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่
พึงพอใจมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาได้ในแต่ละประเด็นจะพบว่า ไม่มีข้อใดที่อยู่ในระดับ
ความพึงพอใจน้อย แสดงว่า การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน อ้าเภอภูเพียง 
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จังหวัดน่าน ในภารกิจทั งหมดสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั งในด้านกระบวนการ
ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ และด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก  
 

5.3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรให้บริกำร 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการส้ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านคุณภาพ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ประจ้าปีงบประมาณ 
2564 ในครั งนี มีข้อเสนอแนะคุณภาพการให้บริการเพ่ิมเติมสรุปได้ดังนี  

1. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พบว่าองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน 
ควรเพ่ิมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพโดยใช้ภูมิภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชนที่หลากหลายเพื่อการ
สร้างอาชีพและสร้างรายได้ 

2. งานบริการกองคลัง พบว่าได้ลดระยะเวลาและขั นตอนการติดต่อหรือการจัดท้าเอกสาร
ลงเพื่อไม่ก่อให้เกิดความยุ่งยาก ซับซ้อน และเพ่ิมช่องทางการให้บริการได้ดีมาก 

3. งานโครงการบริหารจัดการขยะ พบว่า องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยนด้าเนินงานได้
ตรงเวลาจัดการปัญหาขยะในชุมชนได้มาตราฐานและมีความเหมาะสม 

4. งานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนน ้าเกี๋ยน พบว่า เจ้าหน้าที่ให้ต้อนรับให้
ค้าแนะน้าในการให้บริการของประชาชนได้งานชัดเจน และรวดและเร็ว ควรรักษามาตรฐานที่ดีในการ
ให้บริการและหาแนวทางปรับปรุงในส่วนที่บกพร่องเพ่ือส่งเสริมการบริการที่ดีต่อไป 
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ที่ อว ๘๐๕๒/ ว 23                     วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                     
 สยามบรมราชกุมารี                                          
 อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  ๕๕๐๐๐    

       ๒๓ มีนาคม  ๒๕6๔ 
เรื่อง   ลงพื นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม ประเมินความพึงพอใจต่อการบริการขององค์การบริหารส่วน      
           ต้าบลน ้าเกี๋ยน อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

เจริญพร  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
  

สิ่งท่ีส่งมำด้วย  แบบส้ารวจความพึงพอใจฯ        จ้านวน ๑ ชุด 
     

 ด้วยวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
จังหวัดน่านจ้านวน ๔๑ แห่ง เพ่ือท้าการออกแบบส้ารวจความพึงพอใจต่อการบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการในปี งบประมาณ ๒๕๖๔ ตั งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
ตามพันธกิจของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั น 
  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี จึงจะได้ให้บุคลากรลงเก็บข้อมูลในรูปแบบ แบบสอบส้ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่
มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน ในเขตความรับผิดชอบของท่าน โดยมี                            
นางสาวอรพินท์ อินวงค์ เป็นหัวหน้าเก็บข้อมูล และมีสมาชิกร่วมเก็บ จ้านวน 1  คน  เก็บข้อมูลใน
ต้าบลน ้าเกี๋ยน  จ้านวน 5 หมูบ้าน 351 ฉบับ  โดยลงพื นที่ตั งแต่ ๒๕ มีนาคม -  ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔                    
จึงขอให้ท่านแจ้งบุคลากรของท่านเพ่ือทราบ  
  จึงเจริญพรมาเพ่ือโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี   

ขอเจริญพร 
 
 

(พระชยานันทมุนี, ผศ.ดร.) 
 ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติฯ 

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์น่าน 
 

ผู้ประสานงาน 
นางสาวอรพินท์ อินวงค์  ศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์น่าน วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ 
โทร. 054-601063 , 0954457308 
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ผนวก ข  ค ำสั่งวทิยำลัยสงฆ์นครน่ำนแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำร 
ประเมินควำมพึง พอใจของประชำชนต่อคุณภำพกำรให้บริกำร 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่ำน ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 
 

 

 
 
 



๖๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ค  แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อคุณภำพกำรให้บริกำร  
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำเกี๋ยน อ ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗๐ 
 

 
 
 

แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อคณุภำพกำรให้บริกำร 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำเกี๋ยน อ ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน 

ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ค ำชี้แจง  โปรดใส่เครื่องหมาย  ✓  ลงใน    ที่ตรงกับความรู้สึกของท่านตามความเป็นจริง 
 
1.  เพศ        ชาย             หญิง 
 
2.  อายุ            ต่้ากว่า 30 ปี     30-39 ปี 
        40-49 ปี     50 ปีขึ นไป 
 
3. ระดับการศึกษา      ประถมศึกษา        มัธยมศึกษาตอนต้น  
         มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.    อนุปริญญา/ปวส./ปวท.  
        ปริญญาตรี        สูงกว่าปริญญาตรี 
 
4.  อาชีพ    ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ    ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ 
    เกษตรกรรม/ประมง    พนักงานบริษัท  
    นักเรียน/นักศึกษา               อ่ืนๆ ระบุ .......................................... 
 
5.  งานที่ทา่นมาติดต่อขอรับบริการ  (เลือก 1 ข้อ) 

 1.  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคม 
 2.  งานบริการกองคลัง 
 3.  งานโครงการบริหารจัดการขยะ 
 4.  งานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนน ้าเก๋ียน 

 
6.  ท่านไปขอรับบริการ โดยเฉลี่ยกี่ครั งต่อปี 
   น้อยกว่า  3  ครั งต่อปี   3 - 5  ครั งต่อปี    มากกว่า  5  ครั งต่อปี 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร 
ค ำชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็นโดยใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดบัความพงึพอใจมากที่สุด 
 5    หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 4   หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
 3    หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 2   หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
 1    หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

ข้อควำม ระดับควำมพึง
พอใจ 

ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร 5 4 3 2 1 
1.  มีการให้บริการเป็นระบบและขั นตอน มีความคล่องตัว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน      
2.  มีป้ายแสดงขั นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย      
3.  มีระยะเวลาการให้บริการรวดเร็วเหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงาน      
4.  มีการให้บริการเป็นไปตามล้าดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรมเสมอภาคเท่าเทียม      
5.  การรับบริการแต่ละขั นตอน มีความสะดวกรวดเร็ว              
6.  มีค้าแนะน้า/เอกสาร/เจ้าหน้าที่/ป้ายประกาศ อย่างชัดเจนและเหมาะสม            
ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร 5 4 3 2 1 
7. มีช่องทางเลือกใช้ในการติดต่อประสานงานหลากหลายและเพียงพอ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ และเว็บบอร์ด       
8. มีการเผยแพร่ข้อมูล ช่องทางการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการรับบริการ เช่น แจ้งรายชื่อและเบอร์ติดต่อของ
ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ประสานงานหรือติดต่อสอบถามได้สะดวก รวดเร็ว 

     

9. ในการขอรับบริการตามช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ เว็บบอร์ด มีความสะดวก คล่องตัว      

10. เปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม และเว็บบอร์ด      

ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 5 4 3 2 1 
11. มีความรู้ ความสามารถในงานที่ให้บริการเป็นอย่างดี      
12. ให้บริการด้วยความยิ มแย้ม  แจ่มใส สุภาพ และมีอัธยาศัยดี ให้ค้าแนะน้าหรือช่วยตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี      

13. ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น มีความเต็มใจและมีความพร้อมในการให้บริการ      
14. ให้บริการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ด้วยความเสมอภาค  ตามล้าดับก่อน –หลัง      
15. มีความซื่อสัตย์สุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่       
ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 5 4 3 2 1 
16. สถานที่ตั งของหน่วยงานมีบรรยากาศที่เหมาะสม โปร่ง โล่ง สะอาด และสะดวกในการเดินทางมารับบริการ      

17. มีสิ่ งอ้านวยความสะดวกเหมาะสม สะอาด และเพียงพอ เช่น ที่ จอดรถ ที่นั่ งบริเวณรอรับบริการ               
น ้าดื่ม ห้องน ้า 

     

18. การจัดสถานที่และอุปกรณ์/ป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายบอกจุดบริการมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย      

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะคุณภำพกำรให้บริกำร
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................... 

ขอบคุณที่ให้ควำมร่วมมือ 



๗๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผนวก ง  ภำพกิจกรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๓ 
 

ภำพกิจกรรมกำรลงพื้นทีเ่ก็บข้อมูล 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำเกี๋ยน อ ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน 

 

                   

 



๗๔ 
 

 

         

 

 



๗๕ 
 

 

  

   

       

 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 
 

 

 
 
 



๗๗ 
 

 
 

 
 
 



๗๘ 
 

 
 
 

 
 
 



๗๙ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 


