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บทท่ี 1 
บทนำ 

 
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของการศึกษา 

องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหน่วยงานปกครองท้องถิ่น ที่เป็นผลมาจากแนวคิดในการ 
กระจายอำนาจ ซึ่งรัฐบาลได้มอบอำนาจหน้าที่ในการปกครองและจัดบริการสาธารณะโดยดําเนินงาน 
ด้วยงบประมาณและเจ้าหน้าที่ของตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับการจัดตั้งขึ้นในฐานะเป็น 
นิติบุคคลตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ไปจนถึงการ 
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 โดยมีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทำหน้าที่กำหนดนโยบายและ
กำกับดูแล การบริหารของกรรมการและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจ
บริหารงาน มีปลัด และรองปลัด เป็นหัวหน้างานบริหาร ซึ่งแบ่งออกเป็นหน่วยงานต่าง ๆ เท่าที่
จําเป็นเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งรับผิดชอบอยู่ โดยมีพนักงานประจำที่
เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ทำงานประจำวัน 

องค์การบริหารส่วนตำบล มีจุดมุ่งหมายและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ ตามมาตราต่าง ๆ 
ได้แก่ มาตรา 66 พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา 67 มีหน้าที่ต้องทำ 
ดังเช่นการจัดให้มีและบํารุงทาง รักษาความสะอาด ป้องกันและระงับโรคติดต่อ ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณะภัย ส่ งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คุ้มครอง ดูแล และบ ำรุงรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรา 68 มีหน้าที่ที่อาจทำในเขตความรับผิดชอบ เช่น การให้มี
และบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ ส่งเสริมให้มี อุตสาหกรรม
ในครอบครัว คุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ให้มี ตลาด ท่าเทียบ
เรือ และท่าข้าม เป็นต้น นอกจากนี้ พระราชบัญญัติ ยังได้กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล มี
อำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเองตามมาตรา 16 ได้แก่ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง การจัดให้มีและควบคุมตลาด 
ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 
และผู้ด้อยโอกาส การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอ่ืน ๆ การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา 
ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 

จึงเห็นได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่โดยตรงในการบําบัดทุกข์และบํารุงสุขของ 
ประชาชน ไปจนถึงการพัฒนาและบำรุงรักษาเขตพ้ืนที่ซึ่งตนรับผิดชอบอยู่ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ไปจนถึงทรัพยากรธรรมชาติ และอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน ทั้งนี้เป็นผลมาจากการสนับสนุน 
ให้มีการกระจายอำนาจการปกครองและบริหารไปสู่ท้องถิ่นต่าง ๆ ทั้งในส่วนของโครงสร้าง บทบาท 
ภารกิจ อำนาจหน้าที่ รายได้และภาษีอากร และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วน 
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ท้องถิ่นมากขึ้น โดยทำการถ่ายโอนภารกิจอำนาจหน้าที่หลายประการที่รัฐดำเนินการอยู่ให้กับองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพ้ืนที่นั้น ๆ ดำเนินการ และจัดสรรรายได้ให้เหมาะสมกับกิจการ 

จากที่กล่าวมาในเรื่องของการกระจายอำนาจจากรัฐไปสู่หน่วยงานท้องถิ่นต่าง ๆ ซึ่งรวมไป
ถึงองค์การบริหารส่วนตำบล การที่จะพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงาน เพ่ือ 
จุดมุ่งหมายสูงสุดในการตอบสนองความต้องการและสร้างความสุขให้กับประชาชนได้นั้น การบริการ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีคุณภาพ ให้บริการได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ อันจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนในทุก ๆ ด้านในที่สุด 

ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงมีจุดประสงค์ที่จะสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ 2564 
โดยผลของการสํารวจนี้ จะทำให้ทราบถึงความคิดเห็น และทัศนคติของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยม้า มีหน้าที่ความรับผิดชอบและดูแลในการให้บริการแก่ประชาชนว่าการ
ให้บริการนั้นสามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้
หรือไม่ และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ตามนโยบายส่วนกลางจากรัฐบาล ซึ่งถูกส่งต่อมายัง
องค์กรส่วนท้องถิ่นเพ่ือทำการปฏิบัติโดยตรงต่อประชาชนมากน้อยเพียงใด 

   
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพ่ือสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า 
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ในภาพรวม และความต้องการของประชาชนในการรับบริการสาธารณะ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 1.3.1 ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัด
แพร่ 
 1.3.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน ที่มารับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า อำเภอเมือง
แพร ่จังหวัดแพร่  
 1.3.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า 
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในงานบริการด้านต่าง ๆ ได้แก่  
  1) งานการจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ 
  2) งานให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
  3) งานให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  4) งานให้บริการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID19) 



3 

 

 ประเด็นการให้บริการต่างๆ ดังนี้  1) ขั้นตอนการให้บริการ 2) ช่องทางการให้บริการ  
3) เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4 ) สิ่งอำนวยความสะดวก 
 1.3.4 ขอบเขตด้านเวลา ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 
 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. เพ่ือทราบระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการของหน่วยงาน และนำผลที่
ได้มาปรับปรุงในงานด้านต่าง ๆ 
 2. เพ่ือเป็นแนวทางให้องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้กับ
นโยบาย แผนงาน และนำสู่การพัฒนาองค์กร 
 
1.5 นิยามคำศัพท์เฉพาะ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า หมายถึง หน่วยงานราชการปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่ที่
ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
 ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้รับบริการงานให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล  
ห้วยม้า 

บริการสาธารณะ  หมายถึงบริการของรัฐ ซึ่งเป็นกิจการที่อยู่ในความอำนวยการ หรือ 
ในความควบคุมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า ที่จัดทำข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนองความ
ต้องการส่วนรวมของประชาชน 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ หมายถึงสภาวะการแสดงออกของความรู้สึกต่อคุณภาพของ
การให้บริการที่ได้รับ ทั้งในทางบวกและทางลบจาก 4 ด้าน  ได้แก่ 

1. ด้านกระบวนการขั้นตอน การให้บริการ   
2. ด้านช่องทางการให้บริการ  

  3.  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
  4.  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  

โดยคำนึงถึงเกณฑ์ของคุณภาพการให้บริการ 5 หลัก ได้แก่ 
1. หลักความสอดคล้อง 
2. หลักความสม่ำเสมอ 
3. หลักความเสมอภาค 
4. หลักความประหยัด 
5. หลักความสะดวก 

 
  
 
 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า

คณะผู้วิจัยได้ค้นคว้า ทฤษฎี แนวคิด ข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงาน และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
นำเสนอเป็นหัวข้อตามลำดับ ดังนี้ 
 2.1 การใหบ้รกิารสาธารณะและการให้บริการประชาชนภาครัฐ 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีการให้บริการ 
 2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

2.4 แนวคิดเก่ียวกับการวัดความพึงพอใจ 
2.5 แนวคิดเก่ียวกับการประเมิน 
2.6 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ-

ราชการ (กพร.) 
2.7 ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า 
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 การให้บริการสาธารณะและการให้บริการประชาชนภาครัฐ 

 บริการของรัฐ หมายถึง บริการสาธารณะ (Public Service) ซึ่งเป็นกิจการที่อยู่ในความ
อำนวยการ หรือในความควบคุมของฝ่ายปกครองที่จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนองความ
ต้องการส่วนรวมของประชาชน แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  

1. บริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครอง (Service public administrative) ได้แก่ 
กิจกรรมที่โดยสภาพเป็นงานในหน้าที่ของฝ่ายปกครอง (รัฐ) ที่จะต้องจัดทำเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และส่วนใหญ่ประชาชนไม่ต้องเสียค่าตอบแทน กิจกรรมเหล่านี้เป็นเรื่องการ
ดูแลความปลอดภัย และความสงบสุขของชุมชน เช่น ด้านการยุติธรรม การสาธารณสุข การศึกษา
ของชาติ ด้านสังคม วัฒนธรรม การรักษาความสงบ และความปลอดภัยของสังคม  

2. การบริการสาธารณะที่มีลักษณะทางอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม  ได้แก่  กิจกรรม     
ที่ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์แห่งบริการเน้นทางด้านการผลิตการจำหน่าย การให้บริการ และ มี
การแบ่งผลประโยชน์ที่ได้รับดังเช่น กิจการของเอกชน พฤติกรรม กิจกรรม หรือ  กระบวนการ
ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคล หรือ องค์การ เพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคคลอ่ืน และ
ก่อให้เกิดความ และก่อให้เกิดความพึงพอใจจากผลการกระทำนั้น การบริการที่ดีจะเป็นการกระทำที่
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ที่แสดงเจตจำนงให้ตรงกับสิ่งที่บุคคลนั้น คาดหวังไว้พร้อมทั้ง
ทำให้บุคคลดังกล่าวเกิดความรู้สึกท่ีดีและประทับใจในสิ่งที่รับในเวลาเดียวกัน 
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การบริการประชาชน (Public service) หมายถึง กิจการทุกประเภทที่รัฐจัดทำขึ้น เพ่ือสนอง
ความต้องการส่วนรวมของประชาชน การให้บริการที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
มากที่สุด จะต้องไม่คำนึงถึงตัวบุคคล คือ เป็นลักษณะการให้บริการที่ปราศจากอารมณ์และไม่มี
ความชอบพอหรือสนใจเป็นพิเศษ ทุกคนได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกันตามหลักเกณฑ์ที่มีในสถานที่
เหมือนกัน (Weber, 1966) บริการประชาชนแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ กิจการที่ตอบสนองความ
ต้องการในด้านความปลอดภัย และกิจการที่ตอบสนองความต้องการในด้านความสะดวกในการ
ดำเนินชีวิต การให้บริการสาธารณะ อาจกล่าวได้ว่าเป็นหน้าที่สำคัญในการบริหารงานภาครัฐ 
โดยเฉพาะ ในลักษณะงานที่ต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กับประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยองค์กรหรือ
หน่วยงาน ผู้ให้บริการมีหน้าที่ในการส่งต่อการบริการ (Delivery Service) ให้แก่ ผู้รับบริการซึ่งความ
พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของภาครัฐเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็น
การแสดงให้เห็นว่าการบริการสาธารณะ เป็นการให้บริการในฐานะที่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มี
อำนาจกระทำเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการเพ่ือให้เกิดความพอใจ จากความหมายนี้จึงเป็นการ
พิจารณาการให้บริการว่าประกอบด้วยผู้ให้บริการ(Provider) และผู้รับบริการ (Recipients) โดยฝ่าย
แรกถือเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในการให้บริการเพ่ือให้ฝ่ายหลังเกิดความพึงพอใจ หรือการที่องค์การ
ราชการได้กระจายสินค้าสาธารณะ หรือ สินค้าเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ไม่คิดราคาจากประชาชน
ออกไปให้คนในสังคมเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (มณีวรรณ ตั้นไทย. 2533: 27) ปัจจัยที่สำคัญ คือ ตัว
บริการ (Service)แหล่งหรือสถานที่ที่ให้บริการ (Sources) ช่องทางการให้บริการ ผู้รับบริการ ปัจจัย
เหล่านี้สนับสนุนการให้บริการสาธารณะว่าเป็นการเคลื่อนย้ายเรื่องที่ให้บริการจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุด
หนึ่ง เพ่ือให้เป็นไปตามที่ต้องการ เป็นระบบที่มีการเคลื่อนย้ายบริการอย่างคล่องตัวผ่านช่องทางที่
เหมาะสมจากแหล่งให้บริการที่มีคุณภาพไปยังผู้รับบริการตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ จุดมุ่งหมายเพ่ือ
สนองต่อความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวม มีองค์ประกอบที่สำคัญ 6 ส่วน คือ สถานที่หรือ
บุคคลที่ให้บริการ ปัจจัยที่นำเข้า หรือทรัพยากรกระบวนการและกิจกรรม ผลผลิต หรือ ตัวบริการ
ช่องทางการให้บริการ ผลกระทบที่มีต่อผู้รับบริการ (เทพศักดิ์  บุญรัตพันธ์ 2547 : 13) 

การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนมีหลักและแนวทาง คือ การ
ให้บริการอย่างเสมอภาศ หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงานภาครัฐที่มีฐานคติที่ว่า คนทุกคน
เท่าเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในแง่มุมของ กฎหมายไม่มี
การแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการประชาชนจะได้รับการปฏิบัติในฐานะที่เป็นปัจเจก บุคคลที่ใช้
มาตรฐานในการให้บริการเดียวกันการให้บริการที่ตรงเวลา หมายถึง ในการบริการ จะต้องมองว่า การ
ให้บริการสาธารณะจะต้องตรงต่อเวลา ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะ ถือว่าไม่มี
ประสิทธิผลไสยถ้าไม่มีการตรงต่อเวลา ซึ่งจะต้องสร้างความไม่พอใจให้แก่ประชาชน การให้บริการ
อย่างเพียงพอ การให้บริการสาธารณะต้องมีลักษณะ มีจำนวนการให้บริการและสถานที่ ให้บริการ
อย่างเหมาะสม 

Millet (1954, หน้า 397 อ้างถึงใน นพคุณ ติลกภากรณ์ , 2546, หน้า 12) ได้ให้ทัศนะว่า 
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของหน่วยงานภาครัฐนั้น โดยได้สรุปประเด็นว่า 
เป้าหมายที่เป็นทีน่ิยมมากที่สุดที่ผู้ปฏิบัติต้องยึดถือไว้เสมอในหลักการ 5 ประการ คือ 



6 
 

1. การให้บริการอย่างเสมอภาศ (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการ 
บริหารงานภาครัฐที่มีฐานของความคิดว่าทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนจะได้รับการ 
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในทุกแง่มุมของกฎหมายไม่มีการแบ่งแยกก็อกันในการให้บริการประชาชนจะ 
ได้รับการปฏิบัติในฐานะท่ีเป็นปัจเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน 

2. การให้บริการที่ตรงเวลา Timely Service) หมายถึง ในการให้บริการจะต้องมองว่าการ 
ให้บริการจะต้องตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มีประสิทธิผลเลยถ้าไม่มี 
การตรงเวลาซึ่งจะสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน 

3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริการจะต้องมีลักษณะที่ 
มีจำนวนการให้บริการและสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม 

4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) คือ การให้บริการที่เป็นไปอย่าง 
สม่ำเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณชนเป็นหลักไม่ใช่ยึดตามความพอใจของหน่วยงานที่ให้บริการ 
ว่าจะให้หรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได ้

5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) คือ การให้บริการที่มีการปรับปรุง 
คุณภาพและผลการปฏิบัติงาน กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความสามารถที่จะทำ 
หน้าที่ได้มากข้ึนโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิมเลื่อมใสใจแจ้ง (2546, หน้า 31 34} ได้เสนอแนวความคิด ใน
การบริการประชาชนที่ดีและมีคุณภาพต้องอาศัยเทคนิค กลยุทธ์ ทักษะที่จะทำให้ชนะใจ ผู้รับบริการ 
ซึ่งสามารถกระทำได้ทั้งก่อนการติดต่อระหว่างการติดต่อและหลักการติดต่อโดยได้รับการ บริการจาก
ตัวบุคคลทุกระดับในองค์กร รวมทั้งผู้บริหารขององค์กรนั้น ๆ ทั้งนี้การบริการที่ดี จะเป็น เครื่องมือ
ช่วยให้ผู้ติดต่อรับบริการเกิดความเชื่อถือ ศรัทธาและสร้างภาพลักษณ์ ซึ่งจะมีผลในการใช้ บริการต่าง 
ๆ ในโอกาสหน้าต่อไป 

จากแนวคิดข้างต้น สรุปได้ว่า การให้บริการสาธารณะทั่วไป คือ การที่รัฐหรือองค์กรของรัฐ
จัดบริการต่างๆ ให้แก่ประชาชนโดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ คือ ข้าราชการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้นำ
บริการนั้นสู่ประชาชนเพ่ือให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี มีความม่ันคง ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
โดยรัฐไม่คิดมูลค่าจากประชาชน บริการต่างๆ จะเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันซ่ึงนับวันก็จะ
เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้ทันและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และชุมชนที่ในอนาคตจะยิ่งเพ่ิม
มากขึ้น ตามสภาพและวิถีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงแสดงให้
เห็นว่า เป้าหมายของการให้บริการสาธารณะบรรลุเป้าหมายหรือไม่วิธีหนึ่ง คือ การวัดความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการ 
เพราะการวัดความพึงพอใจนี้เป็นการตอบคำถามว่า หน่วยงานมีหน้าที่ให้บริการ มีความสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้หรือไม่เพียงใด 
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีการให้บริการ 
 การให้บริการเป็นหน้าที่หลักที่สำคัญในการบริหารงานของภาครัฐโดยเฉพาะในลักษณะงานที่
ต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กับประชาชน หรือผู้รับบริการโดยตรง ซึ่งหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
มีหน้าที่ในการส่งต่อการบริการให้แก่ผู้รับบริการ ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวความคิดเกี่ยวกับ
การให้บริการ ดังนี้ 
 Weber (1966 : 340) ได้ชี้ให้เห็นว่าการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนมากที่สุดก็คือ การให้โดยไม่คำนึงถึงตัวบุคคล กล่าวคือ เป็นการให้บริการที่ปราศจากความ
เกลียด หรืออารมณ์ และไม่มีความชอบพอหรือสนใจใครเป็นพิเศษ หลักการนี้มุ่ งให้การปฏิบัติงาน 
โดยไม่นำความเป็นส่วนตัวมาเกี่ยวข้องทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักเกณฑ์ที่
อยู่ในสภาพเหมือนกัน 

Katz, and Kahn (1978 : 4) เห็นว่า หลักการที่สำคัญในการให้บริการที่ควรยึดถือปฏิบัติ  
มีดังนี้ 

1. การติดต่อเฉพาะงาน (Specificity) เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการกับ 
ลูกค้า โดยจำกัดอยู่เฉพาะในเรื่องของงานเท่านั้น 

2. การให้บริการที่มีลักษณะเป็นทางการ (Universality) หมายถึง การที่ผู้ให้บริการจะต้อง 
ปฏิบัติต่อผู้รับบริการอย่างเป็นทางการไม่ยึดถือความสัมพันธ์ส่วนตัว แต่ยึดถือการให้บริการแก่ลูกค้า
ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในทางปฏิบัติ 

3. การวางตนเป็นกลาง (Affective neutrality) หมายถึง การให้บริการแก่ผู้รับบริการ โดย 
จะต้องไม่นำเอาเรื่องของอารมณ์ของเจ้าหน้าที่ให้บริการมาเกี่ยวข้อง 

Hoffman and Bateson (2006). ได้รวบรวมหลักการบริการเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจของ         
ผู้ให้บริการไว้  5  ข้อ  ดังนี้ 
 1. หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่  กล่าวคือ  ประโยชน์และ
บริการที่องค์การจัดให้นั้น  จะต้องตอบสนองความต้องการของบุคคลากรส่วนใหญ่หรือทั้งหมดมิใช่
เป็นการจัดให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ 
 2. หลักความสม่ำเสมอ  กล่าวคือ  การให้บริการนั้น ๆ ต้องดำเนินงานไปอย่างต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอ มิใช่ทำ ๆ หยุด ๆ  ตามความพอใจของผู้บริการหรือปฏิบัติงาน 
 3. หลักความเสมอภาค บริการที่จัดนั้นจะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการ ทุกคนอย่างเสมอภาคและ
เท่าเทยีมกัน ไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใดหรือกลุ่มใดในลักษณะแตกต่างจากกลุ่มคน อื่น ๆ อย่าง
เห็นได้ชัด 
 4. หลักประหยัด ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ไปในการบริการจะต้องไม่มากจนเกินกว่าผลทีไ่ด้รับ 
 5. หลักความสะดวก บริการที่จัดให้แก่ผู้รับบริการจะต้องเป็นไปในลักษณะที่ปฏิบัติได้อย่าง
สะดวกสบายสิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ทั้งยังไม่เป็นการสร้างภาวะยุ่งยากใจให้แก่ผู้ให้บริการหรือ
ผู้ใช้บริการมากจนเกินไป 
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 กรมการปกครอง (2538 : 4) ได้กำหนดหลักการบริการประชาชน (Public Service 
Delivery) หมายถึง การที่องค์กรของรัฐได้กระจายสินค้าสาธารณะออกไปให้กับประชาชนในสังคม 
เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน และเอ้ืออำนวยประโยชน์สุขแก่ประชาชนให้มากที่สุดโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
โดยมีหลักการให้การบริการดังนี้ 
 1. หลักในการปฏิบัติตน 
  1.1 การแต่งกายที่ดี เหมาะสม เป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพ และเป็นที่ประทับใจ
แก่ผู้พบเห็นและติดต่อด้วย ผู้แต่งกายดีไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีรูปร่างและหน้าตาดีเสมอไป  การแต่ง
กายที่นับว่างามและถูกต้องนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการสวมเสื้อผ้าที่มีราคาแพง หลักสำคัญอยู่ที่ความ
สุภาพ สะอาด เรียบร้อย ถูกกาลเทศะ 
  1.2 การรักษาเวลา ข้าราชการต้องอุทิศเวลาในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   1)  การมาปฏิบัติงานและเวลากลับ ไม่มาทำงานสายและกลับก่อนเวลา 
   2)  การพักกลางวันเป็นไปตามเวลาที่กำหนด 
   3)  ไม่ผิดนัด 
   4)  ถ้าจำเป็นต้องปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจากแล้วเสร็จ แม้จะเลยเวลา
ปฏิบัติงานตามปกติ ก็ควรปฏิบัติต่อไปให้แล้วเสร็จ 
  1.3 การแสดงความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
  1.4 หลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ การโต้แย้ง และแสดงความฉุนเฉียวกับผู้มารับบริการ 
  1.5 มีมารยาทในการให้บริการกับประชาชน ให้การต้อนรับเมื่อประชาชนเข้ามา
ติดต่อที่สำนักงาน 
  1.6 มีความสามัคคีช่วยเหลือกันในการทำงาน 
 2.  หลักในการปฏิบัติงาน 
  2.1  การจัดงานสำนักงานควรดำเนินการดังนี้ 
   1) งานบริการประชาชนควรอยู่ชั้นล่างของอาคาร และใกล้ทางเข้า – ออก    
เพ่ือสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อ และช่องทางเข้า – ออก ควรจะกว้างขวางพอ 
  2) ควรมีแสงสว่างพอและอากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่ตั้งชั้น ตู้ บังประตูหรือหน้าต่าง 
   3) การจัดโต๊ะทำงาน ควรเป็นไปตามสายงานหรือทิศทางเดินของงาน
ตามลำดับเป็นเส้นตรง ไม่ย้อนไปย้อนมา 
   4) การเก็บเอกสารต้องไม่เกะกะและมีที่ว่างพอที่จะเปิดประตูให้ได้สะดวก
และควรวางชิดฝาผนังห้อง ไม่ควรวางปิดประตู หน้าต่าง 
   5) สำนักงานต้องสะอาด เรียบร้อย สวยงาม 
   6) สำนักงานควรมี พ้ืนที่กว้างขวางพอสมควร และควรจัดที่สำหรับ
ประชาชน   ผู้มาติดต่อ พร้อมทั้งจัดที่นั่งพักรอ มีน้ำดื่ม ที่อ่านหนังสือพิมพ์ โทรศัพท์สาธารณะ 
   7) สะอาด 
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  2.2  อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ 
   1) อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ หรือเอกสารที่ต้องใช้ร่วมกันควรอยู่ใกล้กัน
หรือที่เดียวกัน หรือใกล้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
   2) ควรจัดให้มี เพียงพอ เบิกจ่ายได้สะดวก พร้อมสำรองไว้ เพ่ื อการ
ปฏิบัติงาน  แต่ละช่วงเวลาให้เพียงพอใช้งาน เช่น แบบพิมพ์ต่าง ๆ เป็นต้น 
   3) ควรจัดให้มีตัวอย่าง คำร้อง แบบพิมพ์ต่าง ๆ เขียนติดไว้เป็นตัวอย่างแก่
ประชาชน พร้อมทั้งปากกาหรือดินสอ 
  2.3  วิธีการปฏิบัติงาน 
   1) ศึกษาหาความรู้ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ความรู้
ความสามารถเป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานสำคัญในการปฏิบัติราชการ งานบริการประชาชนของทางราชการ 
จะบกพร่องขาดประสิทธิภาพ ถ้าข้าราชการขาดความรู้ ความสามารถในการทำงานในหน้าที่ ดังนั้นจึง
สามารถพิจารณาเรื่องความรู้ ความสามารถนี้ได้ใน 2 ลักษณะ ดังนี้ 
    1.1)  ความรู้ ความสามารถ ในงานในหน้าที่ที่ได้ รับมอบหมาย 
ข้าราชการคนใดได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานใด ก็ต้องหมั่นศึกษาความรู้งานในหน้าที่นั้น ๆ  
    1.2)  ความรู้ ความเข้าใจ ในระบบงานและโครงสร้างการทำงาน
ของหน่วยงาน  เมื่อต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานนอกจากความรู้ ความเข้าใจงานในหน้าที่แล้วยังต้องมี
ความเข้าใจในการทำงานของส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เพ่ือสามารถตอบคำถามหรือให้
คำแนะนำต่างๆ เบื้องต้นแก่ประชาชนที่มาติดต่องานได้ 
   2)  การปฏิบัติงาน 
    2.1)  ข้าราชการต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอว่า งานที่รับผิดชอบอยู่
นั้นเราเกิดความชำนาญ มีความรู้ ทำให้ดูเหมือนเป็นสิ่งง่าย แต่สำหรับประชาชนแล้วเรื่องต่าง ๆ 
เหล่านี้ไม่ใช่กิจวัตรประจำวัน เขาย่อมขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนั้น 
    2.2) การซักถามควรทำเพ่ื อให้ ได้ ข้ อ เท็ จจริงที่ จ ำเป็ น เพ่ื อ
ประกอบการพิจารณาในเรื่องนั้นด้วยวาจาสุภาพ เหมาะสม ไม่ให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าถูกซักถาม
เสมือนเป็นผู้กระทำผิด กรณีงานที่ประชาชนมาติดต่อเกินขอบเขตของเจ้าหน้าที่ หรือเป็นเรื่องที่ไม่
เคยปฏิบัติมาก่อน และ กระทรวง กรม มิได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวไว้  อย่าด่วน
ตัดสินใจ เอาเองว่าเป็นเรื่องที่ ไม่สามารถดำเนินการได้ ให้นำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ จนถึงผู้มี
อำนาจวินิจฉัยสั่งการ 
    2.3)  บริการใด ถ้าประชาชนต้องรอระหว่างดำเนินการควรแจ้งให้
ประชาชนทราบ พร้อมทั้งแจ้งเวลาว่าจะเสร็จเมื่อใด 
    2.4)  ควรให้ข้าราชการสามารถทำงานแทนกันได้ เพราะถ้าหาก
ข้าราชการคนใดลาหยุดงาน หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยเหตุใด ข้าราชการคนอ่ืนสามารถ
ปฏิบัติงานแทนได้ งานบริการประชนมีความต่อเนื่องไม่ต้องสะดุดหยุดลง 
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    2.5) การจัดลำดับก่อนหลัง คนที่มาก่อนต้องได้รับการบริการก่อน  
การทำงานที่ต้องติดต่อให้บริการประชาชนในแต่ละวัน อาจก่อให้เกิดปัญหาทางอารมณ์  ความ
หงุดหงิด ความเครียด ซึ่งข้าราชการต้องควบคุมความรู้สึกเหล่านั้นทั้งท่าทาง   กิริยาและคำพูด    
ห้ามกล่าวคำว่า “ทำไม่ได้” โดยไม่ชี้แจงเหตุผลให้ประชาชนทราบให้ชัดเจน 

การปรับมุมมองว่าประชาชนคือลูกค้าคนสำคัญได้แก่ 

1. เราจะต้องกระตือรือร้นที่จะบริการประชาชน  

2. มีจิตสํานึกในการให้บริการที่ดีต่อประชาชน (Service Mind)  

3. เราจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแนะให้แก่เรา  

4. เราจะต้องสร้างค่านิยมใหม่ว่า ความพึงพอใจของประชาชน คือ ความสำเร็จ 

การสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการบริการ 

1. มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน  

2. ปรับตัวให้ทันสมัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  

3. คำนึงถึงผลลัพธ์มากกว่าวิธีการ  

4. ลดความเป็นทางการในการประสานงาน  

5. ใช้กฎระเบียบอย่างมีดุลยพินิจ  

6. มีความริเริ่มสร้างสรรค์ 

เทคนิคในการต้อนรับประชาชน 

1. ต้อนรับด้วยความคุ้นเคย เป็นกันเอง  

2. ต้อนรับด้วยความสุภาพอ่อนโยนให้เกียรติอยู่เสมอ  

3. ต้อนรับด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส  

4. ต้อนรับด้วยความอบอุ่น  

5. ต้อนรับด้วยความเข้าใจใส่  

6. ต้อนรับด้วยความปฏิบัติหน้าที่ให้ทันใจ  

7. ต้อนรับด้วยความอดทน  

8. ต้อนรับด้วยความเพียร  

9. ต้อนรับด้วยความจริงใจ  

10. ต้อนรับด้วยการให้บริการเสมอ 

กล่าวโดยสรุป การบริการ หมายถึง กิจกรรม หรือกระบวนการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ของบุคคล หรือองค์กรเพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคคลอ่ืนและก่อให้เกิดความต้องการของผู้ที่
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แสดงเจตจำนงให้ได้ตรงกับสิ่งที่บุคคลนั้นคาดหวังไว้ พร้อมทั้งทำให้บุคคลดังกล่าวเกิดความรู้สึกที่ดี 
และประทับใจในสิ่งที่ได้รับในเวลาเดียวกัน 

  
2.3 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

โดยทั่วไปการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจมักนิยมศึกษากันในสองมิติ คือ มิติความพึงพอใจ 
ของผู้ปฏิบัติ (Job satisfaction) และมิติความพึงพอใจในการรับบริการ (Service satisfaction) ผู้ให้
ความหมายของคําว่า ความพึงพอใจ (Satisfaction) ไว้ไว้เป็นจำนวนมากในลักษณะใกล้เคียงและ 
สัมพันธ์กับเรื่องทัศนคติ (ผจงจิตต์ พูลศิลป์, 2551, หน้า 28} แตกต่างกัน ดังนี้ 

ความพึงพอใจ ตรงกับคําในภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” ซึ่ง Chaplin (1968, หน้า 437 
อ้างถึงใน วันชัย แก้วศิริโกมล, 2550, หน้า6) ให้ความหมายว่า เป็นความรู้สึกของผู้รับบริการต่อสถาน 
ประกอบการตามประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าไปติดต่อขอรับบริการในสถานบริการนั้น ๆ 

ลักษณวรรณ พวงไม้มิ่ง (2545, หน้า 9} กล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึง สภาพของจิตที่ 
ปราศจากความเครียด ทั้งนี้เพราะธรรมชาติของมนุษย์นั้นมีความต้องการ ถ้าความต้องการนั้นได้รับ 
การตอบสนองทั้งหมดหรือบางส่วนความเครียดจะน้อยลงความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้นและในทาง 
กลับกันถ้าความต้องการนั้นไม่ได้รับการตอบสนองความเครียดและความไม่พึงพอใจจะเกิดขึ้น 

พิณ ทองพูน (2549, หน้า 21) กล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกชอบ ยินดี เต็มใจ 
หรือมีเจตคติที่ดีของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับการตอบสนองความ 
ต้องการทั้งดา้นวัตถุและจิตใจ 

ชนะดา วีระพันธ์ (2555) ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีต่อ 
สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือมีความชื่นชอบพอใจต่อการที่บุคคลอ่ืนกระทําการสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอบสนองความ 
ต้องการของบุคคลหนึ่งที่ปรารถนาให้กระทําในสิ่งที่ต้องการ ซึ่งจะเกิดขึ้ นก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถ 
ตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้ แต่ทั้งนี้ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่าง 
กันหรือมีความพึงพอใจมากน้อยขึ้นอยู่กับค่านิยมของแต่ละบุคคลและความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ทําให้ 
เกิดความพึงพอใจตลอดจนสิ่งเร้าต่าง ๆ ซึ่งอาจสามารถทําให้ระดับความพึงพอใจแตกต่างกันได้ เช่น 
ความสะดวกสบายที่ได้รับความสวยงาม ความเป็นกันเอง ความภูมิใจ การยกย่อง การได้รับการ 
ตอบสนองในสิ่งที่ต้องการและความศรัทธา เป็นต้น 

 Porter and Lawler (2543 : 7) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจ คือ แนวคิด หรือ
ทัศนคติอย่างหนึ่ง เป็นสภาวะรับรู้ภายในซึ่งเกิดจากความคาดหวัง ถ้าได้รับตามที่คาดหวังความพึง
พอใจก็จะเกิดข้ึน แต่ถ้าได้น้อยกว่าที่คาดหวังก็จะทำให้เกิดความไม่พอใจ 
 วิรุฬ  พรรณเทวี (2542) ได้ให้ความไว้ว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์
ที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่า จะคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างไร ถ้าคาดหวัง และได้รับ
การตอบสนองด้วยดี จะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทางตรงกันข้าม อาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็น
อย่างยิ่ง เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามท่ีคาดไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตนตั้งใจไว้ว่าจะมีมาก หรือ น้อย 
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 Shelly (1975 : 47) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึก
ในทางบวก และความรู้สึกในทางลบ ความรู้สึกในทางบวกเป็นความรู้สึกที่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว จะทำให้
เกิดความสุข 
 จากความหมาย และ คำจำกัดความข้างต้นสามารถสรุปได้คือ ความพึงพอใจ หมายถึง
หมายถึง ความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือความพอใจต่อการที่บุคคลอ่ืนกระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ตอบสนอง ความต้องการของบุคคลนั้นได้ ถ้าได้รับตามที่คาดหวังความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น แต่ถ้าไม่
เป็นไปตามท่ีคาดหวังก็จะเกิด  ความไม่พึงพอใจ 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ คือ ความพึงพอใจหรือความพอใจในบริการที่ได้รับของผู้มารับ
บริการ มักจะให้ความสนใจด้านต่าง ๆ ที่ได้รับมีผู้ให้ความเห็นไว้  ดังนี้  

Millet  (1954 : 4)  ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับความพึงพอใจในบริการ  (Satisfactory 
Services) หรือความสามารถในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ รับบริการให้ พิจารณาจาก
องค์ประกอบ 5 ด้าน คือ  

1. ความต้องการในการจัดบริการให้อย่างเพียงพอแก่ความต้องการของผู้บริการ (Ample  
Service) 

2. ความสามารถในการจัดบริการให้อย่างยุติธรรม โดยลักษณะการจัดให้นั้น จะต้องเป็นไป 
อย่างสม่ำเสมอภาค และเสมอหน้า (Equitable Service) แก่ผู้รับบริการ 

3. ความสามารถในการจัดบริการให้อย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) โดยไม่มีการ 
หยุดชะงัก หรือติดขัดในการให้บริการนั้นๆ  

4. ความสามารถในการจัดบริการให้รวดเร็ว  ทันต่อเวลา (Timely Service) ตามลักษณะ 
ความจำเป็นรีบด่วนในการบริการ และความต้องการของประชาชนในบริการนั้นๆ 

5. ความสามารถในการพฒันาบริการที่จัดให้ทั้งในด้านปริมาณ และ คุณภาพให้มีความ 
เจริญก้าวหน้า (Progressive Service) ตามลักษณะของการบริการนั้นขึ้นไปเรื่อยๆ 
 ปุระชัย  เปี่ยมสมบูรณ์  (2531 : 1157) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการ
สาธารณะด้านต่างๆ เกิดจากความได้ผลคุ้มค่าภาษีอากร รวดเร็วมีมนุษย์สัมพันธ์ เป็นระบบตาม
ขัน้ตอน สุจริตในหน้าที่ เสมอภาคและเป็นธรรม 
 มณีวรรณ ตั้นไทย (2533 : 33) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจหลังการได้รับบริการไว้ว่า 
หมายถึง ระดับความพึงพอใจของประชาชนว่าเกิดขึ้นหลังจากได้รับบริการ เจ้าหน้าที่สามารถ
สนองตอบความต้องการหรือแก้ไขปัญหาที่ตนประสบอยู่ได้หรือไม่ และทำให้ประชาชนเกิดความ
ภาคภูมิใจมากน้อยเพียงใด 
 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการวัดความพึงพอใจ 
 การวัดความพึงพอใจ เป็นการวัดความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง อีกทั้งความพึงพอใจยังเป็นส่วนหนึ่งของเจตคติ ซึ่งไม่สามารถสังเกต หรือวัดได้โดยตรง 
ดังนั้นจะต้องสังเกต และสันนิษฐานจากพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกต่อบุคคลอ่ืน หรือเหตุการณ์
ที่เป็นเป้าหมาย ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ลักษณะ ดังนี้คือ (สงวนศรี  วิรัชชัย,2527: 64-65) 

1. มาตรวัดเจตคติของเธอร์สโตน (Thurstone’s Equal-appearing interval scale) 
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เธอร์สโตนได้เสนอให้รวบรวมข้อความที่แสดงเจตคติต่อที่หมายให้ได้จำนวนมากกว่า 100 
ข้อความ โดยให้มีทั้งข้อความที่เป็นนิมานอย่างมาก ข้อความที่เป็นนิมานไม่มากนัก ข้อความที่เป็น
กลางๆ ข้อความที่เป็นนิเสธไม่มาก และข้อความท่ีเป็นนิเสธอย่างมาก แล้วนำข้อความทั้งหมดไปให้คน
กลุ่มใหญ่ตัดสินแบ่งข้อความออกเป็น 11 กลุ่ม ตามปริมาณความเข้มของความรู้สึกที่มีอยู่แต่ในแต่ละ
ข้อความ โดยผู้ตัดสินสินอย่างเป็นปรนัย ไม่นำเจตคติที่ตนมีต่อที่หมายนั้นมาเกี่ยวข้องกับการพิจารณา
แบ่งประเภท หรือแบ่งกลุ่มของข้อความ เมื่อได้ข้อความ 11 กลุ่ม ที่มีความเข้มของเจตคติต่างๆ     
กันแล้ว ก็เลือกแต่เฉพาะข้อความที่ผู้ตัดสินส่วนมากเห็นพ้องกันนำมาทำเป็นแบบสอบถาม เพ่ือให้
ผู้ตอบระบุว่าเห็นด้วยกับข้อความใด และไม่เห็นด้วยกับข้อความใด 

2. มาตราวัดของลิเคิร์ท (Likert’s summated rating scale) 
การจัดให้มีข้อความที่แสดงเจตคติที่หมายในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง (ข้อความหนึ่งๆ จะแสดง

ทิศทางของเจตคติเพียงทิศทางเดียว คือ นิมาน หรือ นิเสธ) แล้วให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็น หรือ 
ตอบว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย กับข้อความนั้นๆ มากน้อยเพียงใด คำตอบของแต่ละข้อความจะมีให้
เลือกตอบ 5 ช่วง ตั้งแต่ เห็นด้วยอย่างมาก เห็นด้วย เฉยๆ หรือยังไม่ได้ตัดสินใจ ไม่เห็นด้วย และ    
ไม่เห็นด้วยอย่างมาก 

มาตรวัดเจตคติแบบนี้นิยมใช้กันมาก เพราะ สร้างได้ง่ายกว่าแบบของเธอร์สโตน และ ใน
ระยะหลังๆ ก็มีการดัดแปลงไปบ้าง เช่น ตัดคำตอบที่เป็นกลาง (ยังไม่ได้ตัดสินใจ) ออกไป ด้วยเหตุผล
ที่ว่า ผู้ตอบไม่แน่ใจในการประเมินของตน หรือผู้ที่ไม่ต้องการแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกที่แท้จริง
มักจะเลือกคำตอบนี้  และในบางครั้งก็มีการเพ่ิมช่วงคำตอบเป็น 6-7 หรือ 8-9 ช่วง แล้วแต่
จุดประสงค์ของการวัด 

3. มาตรจำแนกลักษณะ (Semantic differential scale) 
ออสกูดซัคซิ และ แทนเนนเบาว์ม (Osgood, Suci and Tannenbaum) เสนอการวัดเจต

คติโดยให้ผู้ตอบประเมินคุณสมบัติที่อาจจะมีได้ในทางตรงกันข้ามกัน เช่น ดี - เลว อ่อนแอ – เข้มแข็ง 
เกียจคร้าน – ขยัน สุภาพ – หยาบคาย ฯลฯ ของบุคคล 

4. มาตรวัดระยะทางสังคม (Social distance dimensional scale) 
การวัดเจตคติต่อผู้คน โดยจัดให้มีข้อความแสดงถึงความสัมพันธ์ และความรู้สึกของบุคคลที่

จะมีต่อผู้เป็นที่หมายของเจตคติ 7 ข้อความ แต่ละข้อความจะบ่งบอกความสัมพันธ์ทางสังคมในระดับ
ต่างๆ กัน ตั้งแต่ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมาก ซึ่งแสดงถึงการมีเจตคตินิมานไปจนถึงความสัมพันธ์ในทาง
ลบ ซึ่งแสดงถึงการมีเจตคตินิเสธ แล้วให้ผู้ตอบเลือกตอบว่า ต้องการจะมีความสัมพันธ์กับบุคคล หรือ 
กลุ่มคนที่เป็นที่หมายของเจตคติในระดับใดจาก 7 ระดับ ดังต่อไปนี้ คือ ยอมรับถึงข้ันแต่งงาน ยอมรับ
เป็นเพ่ือนสนิท ยอมรับเป็นเพ่ือนบ้าน ยอมรับเป็นเพ่ือนร่วมอาชีพ ยอมรับเป็นพลเมืองของประเทศ 
ยอมรับในฐานะเป็นผู้มาเยือนของประเทศ และไม่ยอมรับให้เข้ามาในประเทศ มาตรานี้เสนอโดย  
โบการ์ดัส (Bogardus) 

5. การจัดให้มีข้อความชุดหนึ่ง ซึ่งแต่ละข้อความจะแสดงเจตคติในทิศทางเดียวกัน แต่มี 
ความเข้มข้น หรือปริมาณของความรู้สึกแตกต่างกัน ข้อความชุดนี้จะจัดเรียงลำดับความเข้มข้นของ
เจตคติที่มีอยู่ในแต่ละข้อความไว้ แล้วให้ผู้เลือกตอบด้วยข้อความใดข้อความหนึ่ง โดยถือว่ าคำตอบ 
หรือ ข้อความที่ผู้ตอบเลือกจะเป็นการยืนยันคำตอบ หรือข้อความที่แสดงความเข้มต่างๆ กัน ตั้งแต่
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มากไปหาน้อย ถ้าผู้ตอบเลือกตอบว่าเป็นเพ่ือนสนิท ก็จะสรุปว่า ผู้ตอบยืนยันไปจนถึงการยอมรับเป็น
เพ่ือนบ้าน ยอมรับเป็นเพ่ือนร่วมงาน และยอมรับเป็นพลเมืองของประเทศด้วย ปัจจุบันมาตราวัด
แบบนี้ไม่ได้รับความนิยม เพราะพบมีสภาพความเป็นจริงที่ขัดกับหลักการของมาตรวัดนี้ คือ พบว่า 
ที่เรายอมรับคนหนึ่งเป็นเพ่ือนสนิทนั้น ไม่ได้หมายความว่าเราจะยอมรับเขาเป็นเพ่ือนบ้าน และ  
เพ่ือนร่วมงานด้วยเสมอไป 

โยธิน ศันสนยุทธ (2525 :11) กล่าวว่า มาตรการวัดความพึงพอใจจริงๆ นั้นกระทำได้โดยวิธี
ดังต่อไปนี้ 
  1.  การใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นวิธีการที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายอีกวิธีหนึ่ง 
โดยการขอร้องหรือขอความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลที่ต้องการวัด แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่
กำหนดคำตอบไว้ให้เลือกตอบหรือเป็นคำตอบอิสระ โดยคำถามที่ถามอาจจะถามถึงความพึงพอใจใน
ด้าน ต่าง ๆ ที่หน่วยงานกำลังให้บริการอยู่ เช่น ลักษณะของการให้บริการ ระยะเวลาในการให้บริการ
พนักงานที่ให้บริการ เป็นต้น 
  2.  การสัมภาษณ์ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ   
ซึ่งเป็นวิธีที่ต้องอาศัยเทคนิคและความชำนาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์ นับเป็นวิธีการที่ประหยัดและมี
ประสิทธิภาพมากอีกวิธีหนึ่ง 
  3.  การสังเกต เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ   
โดยวิธีสังเกตจากพฤติกรรมทั้งก่อนมารับบริการ ขณะรอรับการบริการ และ หลังจากรับบริการแล้ว  
เช่น การสังเกตกิริยาท่าทาง การพูด สีหน้า และความถี่ของการมาขอรับบริการ เป็นต้น การวัดความ
พึงพอใจด้วยวิธีนี้ จะต้องกระทำ อย่างจริงจังและมีแบบแผนที่แน่นอน จึงจะสามารถประเมินถึงระดับ
ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการได้อย่างถูกต้อง 
 จากความหมายข้างต้นพอสรุปได้ว่า การวัดความพึงพอใจเป็นทัศนคติอย่างหนึ่ง ซึ่งทัศนคติ 
หรือเจตคติเป็นนามธรรม เป็นการแสดงออกค่อนข้างสลับซับซ้อน จึงเป็นการยากที่จะวัดทัศนคติได้
โดยตรง แต่เราสามารถที่จะวัดทัศนคติได้โดยทางอ้อม โดยวัดจากความคิดเห็นของบุคคลที่ต้องการจะ
ศึกษาแทน ฉะนั้นการวัดความพึงพอใจก็มีขอบเขตจำกัดด้วย อาจจะมีความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึน 
 
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน (Evaluation) 

การประเมิน มีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษว่า Evaluation ซึ่งมีผู้ให้ความหมายไว้อย่าง
หลากหลาย จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินยั งพบว่า การประเมินมีคำที่
เกี่ยวข้อง หรือใช้ในความหมายเดียวกัน  ได้แก่  การประเมินผล  การวัดผล  การตรวจสอบ            
การรายงานผล การควบคุมดูแล การประมาณและการตัดสินใจ การประเมิน เป็นการวิจัยประยุกต์ที่
นำเอาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์มาประยุกต์ใช้ ในความหมายของคำว่า 
การประเมิน มีผู้ให้ความหมายและนิยาม ไว้ดังนี้ 

Stufflebeam.(1990 : 159) ได้กล่าวถึงการประเมินไว้ว่า เป็นกระบวนการบรรยาย เก็บ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมาย การวางแผน การดำเนินการ และผลกระทบ เพ่ือนำไปเป็นแนวทาง
ในการตัดสินใจ เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือและส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์ของโครงการ 
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มติภิายนอก 
(รอ้ยละ70 ) 

การประเมนิประสทิธผิล (รอ้ยละ 60)  

ระดับความส าเร็จในการบรรลเุป้าหมาย 

• ระดับกระทรวง 

• กลุม่ภารกจิ (ถา้ม)ี  

• กรม 
➢ การประเมนิผลประโยชน์ต่อค่าจ่าย Benefit – 

Cost Ratio หรอืการประเมนิประสทิธผิล 

ต่อค่าใชจ้่าย Cost – Effectiveness 

➢ การประเมนิผลกระทบ 

 

การประเมนิคณุภาพ (รอ้ยละ10) 

• รอ้ยละของระดับความพงึพอใจ
ของผูร้ับบรกิารตอ่กระบวนการ
ใหบ้รกิาร 

• รอ้ยละของระดับความพงึพอใจ
ของผูก้ าหนดนโยบาย 

มติภิายใน 
(รอ้ยละ30 ) 

การพฒันาองคก์าร 
(รอ้ยละ15) 

ขดีสมรรถนะของการบรหิาร
จัดการ 

• ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
สมรรถนะของบคุลากร 

• ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ปรับปรุงสารสนเทศ 

• ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองคก์าร 

 

การประเมนิประสทิธภิาพ 

 (รอ้ยละ15) 

• ตน้ทนุตอ่หน่วย  

• สัดสว่นคา่ใชจ่้ายจรงิตอ่คา่ใชจ่้ายตาม
แผน 

• ปรมิาณผลผลติทีท่ าไดจ้รงิเปรยีบเทยีบ
กับแผน 

 

มิ
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กรอบการประเมนิผลภาคราชการ 

Rossi and Freeman.(1988 : 14) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การประเมินเป็นแบบแผนในการ
กำกับควบคุมการดำเนินงานของโครงการ และประมาณค่า หรือ คุณประโยชน์ของโครงการ 

สุวิมล  ติรการนันท์ (2543 : 15) การประเมิน เป็นการสร้างสารสนเทศ ที่ถูกต้อง ชัดเจน 
และเพียงพอแก่ผู้ใช้เพ่ือประกอบการตัดสินใจ ในการดำเนินงานโดยต้องทำควบคู่ไปกับการดำเนิน
แผนงาน หรือโครงการ ทั้งนี้เพ่ือให้ได้สารสนเทศท่ีทันเวลาสำหรับการแก้ไข ปรับปรุงโครงการ อีกทั้ง
เป็นการกำกับให้มีการดำเนินโครงการตามแผน หรือโครงการที่วางไว้ 

การประเมิน เป็นการตัดสินใจที่ให้คุณค่าของผลงานที่ดำเนินการไปจากการกำหนดเกณฑ์
การประเมิน โดยอาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นกระบวนการตามหลัก และวิธีการศึกษาเพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่จะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณค่าของผลงาน และตัดสินใจ
เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการ 

 
2.6 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(กพร.) 
 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นี้เป็นไปตามระบบ
การประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการที่คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 
2554 มีมติเห็นควรให้มีการบูรณาการระบบการติดตามและประเมินผลภาครัฐให้มีความเป็นเอกภาพ 
ลดความซ้ำซ้อนและภาระงานเอกสาร เพ่ือให้ส่วนราชการมุ่งเน้นเฉพาะตัวชี้วัดหลักที่มีความจำเป็น
ทั้งนี้ ให้เริ่มดำเนินงานในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 ที่สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวข้างต้นได้เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เป็นต้นไปและเมื่อดำเนินงานตามระบบประเมินผลดังกล่าวในส่วนราชการแล้ว ให้สำนักงาน ก.พ.ร. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาปรับใช้ในการประเมินผลของจังหวัดและองค์การมหาชนต่อไป 
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ระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการนี้ เป็นการบู รณาการการติดตามและ
ประเมินผลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และ สำนักงาน ก.พ.ร. เข้ามาอยู่ในระบบเดียวกัน โดยแบ่งออกเป็น  2  มิติ ส่วน
ราชการจะจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ
รับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เพ่ือรับการจัดสรรสิ่งจูงใจภายใต้กรอบการประเมินผลทั้ง 
2 มิตินี้โดยมิติภายนอกเป็นการประเมินประสิทธิผลในการบรรลุเป้าหมายระดับกระทรวง ระดับกลุ่ม
ภารกิจ (ถ้ามี) และ ระดับกรม รวมถึงระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของ
รัฐบาล และ ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวง(ถ้ามี) และการประเมินคุณภาพ ได้แก่ การวัดระดับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ และ ผู้กำหนดนโยบายที่มีประโยชน์ต่อการใช้บริการ และกระบวนการ
ให้บริการของหน่วยงานภาคราชการ ส่วนมิติภายในเป็นการประเมินความสำเร็จของการบริ หาร
จัดการทรัพยากรและการพัฒนาองค์การ 

 
2.7 ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า 
 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
ประจำปี 2540  เมื่อวันที่  16  ธันวาคม  2539  ทำให้สภาตำบล (นิติบุคคล) ได้ประกาศขึ้นเป็น
องค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538      
ได้ยกฐานะจากสภาตำบลห้วยม้า  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
2540  จนถึงปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลา 20 ปี (ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ประกาศ
ทั่วไป  เล่ม  113  ตอนพิเศษ  52  ลงวันที่  25  ธันวาคม  2539)  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
ม้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดแพร่  (ก.อบต.
จังหวัดแพร่) ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 12/2551 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551 ให้องค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยม้า ปรับขนาดจากองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาด
กลาง 
 ที่ตั้ง 
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  สำนักงานตั้งอยู่ หมู่ที่ 11 
ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยอยู่ห่างจากอำเภอเมืองแพร่ไปทางทิศเหนือประมาณ  
17 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1134 ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 590 
กิโลเมตร  หมู่บ้านทั้งหมด  จำนวน  14  หมู่บ้าน  มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ 
 ทิศใต้  ติดต่อกับตำบลน้ำชำ  อำเภอเมืองแพร่ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลบ้านเวียง   อำเภอร้องกวาง 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลแม่หล่าย  อำเภอเมืองแพร่ 
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ลักษณะหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 
 ตำบลห้วยม้า มีลำห้วยไหลผ่านกลางหมู่บ้าน และมีแม่น้ำลำน้ำแม่หล่าย ซึ่งเป็นแหล่งน้ำ
ขนาดใหญ่ระบายน้ำจากป่าไม้ต้นน้ำภูเขาและอ่างเก็บน้ำแม่ถาง ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง 
จังหวัดแพร่  มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะกับการทำการเกษตร พ้ืนที่นาส่วนใหญ่ประชาชนที่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกข้าวเหนียวหรือข้าวจ้าว รองลงมาปลูกข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว 
พ้ืนที่ดอนใช้ทำสวน ปลูกพืชไร่และพืชสวน เช่น ข้าวโพด ถั่วแขก ผักสวนครัวต่าง ๆ  และประชาชนที่
ไม่มีพ้ืนที่ทำกินในพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า ส่วนหนึ่งทำไร่ขนภูเขาในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่ ส่วนใหญ่ทำไร่ข้าวโพด 
รองลงมาทำไร่ถั่วเหลือง ถั่วเขียวผิวมัน โดยเฉพาะประชาชนบ้านปง หมู่ 4, หมู่ 8, หมู่ 10, หมู่ 12 
และ บ้านห้วยหอย หมู่ 7 ตำบลห้วยม้า ซึ่งสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของประชาชนประมาณ 714 
ครัวเรือน 
เนื้อที ่
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า มีพ้ืนที่ในเขตรับผิดชอบประมาณ 45.27  ตารางกิโลเมตร  
หรือประมาณ  28,294  ไร ่ 

ลักษณะภูมิประเทศ 
  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า เป็นที่ราบลุ่ม  สำหรับทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้มีลักษณะเป็นภูเขาสูง  พ้ืนใช้ในการเกษตรกรรม  เช่น ทำนา ปลูกพืชไร่ ประชาชนส่วนใหญ่
จะตั้งหลักแหล่งที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ราบลุ่ม  มีแหล่งน้ำที่สำคัญคือ ลำน้ำห้วยม้า และลำน้ำแม่หล่าย  

ลักษณะภูมิอากาศ 
   อากาศเย็น (ฤดูหนาว) ช่วงเดือน พฤศจิกายน – มกราคม 

อากาศร้อน (ฤดูร้อน) ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม   
ฝนตก (ฤดูฝน)  ช่วงเดือน กรกฎาคม – ตุลาคม 

 ลักษณะของดิน 
   ที่นาดินส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นดินเหนียว เหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว ข้าวโพด     
ถั่วเหลือง ถั่วเขียวที่ดอนดินส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นดินเหนียวแต่ขาดน้ำ เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชไร่
และพืชสวน   

ลักษณะของแหล่งน้ำ 
   มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ คือ ลำน้ำแม่หล่ายไหลผ่านและเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญในการใช้
น้ำเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที ่ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ระบายน้ำจากป่าไม้ต้นน้ำภูเขา และอ่างเก็บน้ำ
แม่ถาง ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  มีอ่างเก็บน้ำห้วยหอย ตั้งอยู่ในพ้ืนที่บ้านห้วย
หอย หมู่ 7 และอ่างเก็บน้ำห้วยหิน ตั้งอยู่ในพ้ืนที่บ้านทุ่งล้อม หมู่ 9 ตำบลห้วยม้า 
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ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
   ตำบลห้วยม้า มีไม้สักที่ประชาชนนิยมนำมาสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและมีป่าไม้
ชุมชนแต่ต้นไม้นานาพันธุ์ แต่ไม่มีป่าไม้ใหญ่ ประชาชนปลูกป่าไม้สักเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้
ให้กับตนเองและครอบครัว 

การเมือง/การปกครอง 

ประชาชนยึดหลักการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย (Democracy)  หรือ
รูปการปกครองที่ยึดถืออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน ภายใต้รัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายหลักหรือ
เป็นกติกาที่กำหนดแนวทางสำหรับการที่รัฐจะใช้อำนาจปกครอง  เช่น การเลือกตั้งผู้แทน
ระดับประเทศ มีการเลือกตั้งผู้นำท้องถิ่น และการเลือกตั้งฝ่ายปกครอง และยึดหลักการมีส่วนร่วม
ของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

เขตการปกครอง 
ตำบลห้วยม้า มีผู้นำการปกครองท้องที่ โดยกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน   มีจำนวนหมู่บ้านในเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า  มี 14  หมู่บ้าน ดังนี้ 
   ชื่อหมู่บ้าน     หัวหน้าฝ่ายปกครองท้องที่ 
 บ้านวังเย็น หมู่ที่  1    มีนายบรรเล็ง  ม้าห้วย    เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 บ้านห้วยฮุง หมู่ที่  2    มีนายไกรวิทย์  มานะเจริญจิรชนม์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 บ้านห้วยม้า หมู่ที่  3    มีนายมนัส  จันดี      เป็น ผู้ใหญ่บ้าน 
 บ้านปง  หมู่ที่  4    มีนายบัณฑิต  เสมานุสรณ์   เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

บ้านศรีสิทธิ์ หมู่ที่  5    มีนายยิ่งยงค์  กันทะหมื่น   เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 บ้านทุ่งล้อม หมู่ที่  6    มีนายสาคร  โลกคำลือ    เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 บ้านห้วยหอย หมู่ที่  7    มีนายนรินทร์  ปาโผ    เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 บ้านปง  หมู่ที่  8     มีนายยุรนันท์  ฝายถิ่น    เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

บ้านทุ่งล้อม หมู่ที่  9    มีนายมนู  มะหิงษา    เป็นกำนันตำบลห้วยม้า 
 บ้านปง  หมู่ที่  10   มีนายอัศวิน  ชนสยอง    เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 บ้านห้วยม้า หมู่ที่  11   มีนางภัทราวรรณ  ชัยสุรัตน์   เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 บ้านปง  หมู่ที่  12   มีนายธนัส  สุขมี    เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

บ้านห้วยม้า หมู่ที่  13   มีนายผดุง  ฤทธิบุญ  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 บ้านห้วยม้าพัฒนา  หมู่ที่  14   มีนายพลากร  ทรงกูล    เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
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ประชากร 

 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

  ประชากร    ชาย  หญิง  รวม      บ้านปกต ิ
หมู่ที่  1 บ้านวังเย็น  266  286  552  168 

 หมู่ที่  2  บ้านห้วยฮุง  222  238  460  156 
 หมู่ที่  3  บ้านห้วยม้า  314  302  616  233 
 หมู่ที่  4  บ้านปง   266  269  535  177 
 หมู่ที่  5  บ้านศรีสิทธิ์  372  365  737  231 
 หมู่ที่  6  บ้านทุ่งล้อม  188  222  410  185 
 หมู่ที่  7  บ้านห้วยหอย  189  167  356  121 
 หมู่ที่  8  บ้านปง   387  372  759  235 
 หมู่ที่  9  บ้านทุ่งล้อม  163  218  381  152 
 หมู่ที่ 10  บ้านปง  146  156  302   97 
 หมู่ที่ 11  บ้านห้วยม้า       167  166  333  147 
 หมู่ที่ 12  บ้านปง  125  127  252   84 
 หมู่ที่ 13  บ้านห้วยม้า  207  240  447  134 
 หมู่ที่ 14  บ้านห้วยม้าพัฒนา 184  205  389  133 
       รวม  3,196  3,333  6,529        2,253 
 มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย  145 คน/ตารางกิโลเมตร 
หมายเหตุ :  จำนวนประชากร ที่มีอยู่จริงตามข้อมูลสถิติ  ณ  วันที่  30  กันยายน 2561 
        จากสำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองแพร่ 

ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
 ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 

จำนวนเยาวชน  425  362  787 อายุต่ำกว่า 18 ปี 
จำนวนประชากร 2,258 2,265 4,523 อายุ 18-60 ปี 
จำนวนผู้สูงอายุ  491  728 1,219 มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 

รวม 3,174 3,355 6,529  
หมายเหตุ :  ข้อมลู  ณ วันที่  9  ตุลาคม 2561 

สภาพทางสังคม 

 การศึกษา สาเหตุที่ทำให้เด็กในพ้ืนที่ได้รับการศึกษาไม่เท่าเทียมกันเกิดจากฐานะของ
ครอบครัว ครอบครัวที่มีฐานะดีกว่าจะส่งบุตรหลานไปศึกษาในโรงเรียนที่ได้มาตรฐานในเมือง ส่วน
เด็กจากครอบครัวยากจน ยังศึกษาในหมู่บ้านหรือชุมชน ทำให้เด็กไม่ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียมกัน นโยบายเรียนฟรี 12 ปี ไม่ได้เรียนฟรีจริงและไม่ได้ช่วยคนจนได้จริง เนื่องจากรัฐบาล
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จัดสรรงบประมาณไว้ไม่พอเพียง โรงเรียนขนาดใหญ่หลายแห่งโดยเฉพาะโรงเรียนในเมืองที่มีชื่อเสียง
เก็บค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม ทั้งการส่งลูกหลานไปเรียนยังมีค่าใช้จ่ายอ่ืนนอกจากค่าเล่าเรียน ทั้งค่าเดินทาง 
ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ รวมทั้ง ค่าอาหาร ค่าที่พัก (สำหรับบางคน) ค่าเสื้อผ้า ค่าเสีย
โอกาสในการทำงาน ทำให้คนจนต้องรับภาระค่าใช้จ่ายการศึกษาสูงเมื่อเทียบกับรายได้ของครอบครัว 
และคนจนไม่สามารถลงทุนทางการศึกษาแข่งขันกับคนชั้นกลางและคนรวยได้อย่างเท่าเทียม ทั้งคน
จนที่ต้องอพยพโยกย้ายที่ทำงานบ่อย เช่น แรงงานก่อสร้าง ก็มักจะทำให้ลูกไม่ค่อยได้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง  สาเหตุต่อมา คือ การจัดสรรงบประมาณและการกระจายครูอาจารย์สู่สถานศึกษาต่าง  ๆ 
ของรัฐบาลมีความไม่เป็นธรรม เอ้ือต่อโรงเรียนขนาดใหญ่ในเมืองมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็กใน
หมู่บ้านหรือชนบท ทำให้โรงเรียนมีคุณภาพแตกต่างกัน ทั้งการจัดสรรงบประมาณก็เอ้ือต่อการศึกษา
ระดับสูง (มัธยมปลายและอุดมศึกษา) ซึ่งคนรวยและคนชั้นกลาง มีโอกาสสอบแข่งขันไปเรียนต่อ
ระดับสูงได้มากกว่าคนจน 

 สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า มีสถานศึกษาและโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่
รับผิดชอบ ดังนี้  

1. โรงเรียนบ้านห้วยม้า (สุนทรนิวาส)  
2. โรงเรียนบ้านบ้านปง (ป้อมประชานุกูล) 
3. โรงเรียนวัดทุ่งล้อม (ทองประชานุเคราะห์) 
4. โรงเรียนบ้านศรีสิทธิ์ (ใจมาอนุเคราะห์) ปัจจุบันปิดการเรียนการสอน ให้เด็ก 

ย้ายไปศึกษารวมกับโรงเรียนวัดทุ่งล้อม (ทองประชานุเคราะห์) 
5. โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  
6. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำตำบลห้วยม้า  สังกัด ศูนย์การศึกษานอก 

โรงเรียนอำเภอเมืองแพร่  
7. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า  ที่ได้ยุบรวมมาจาก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งล้อม, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยม้า 

 สาธารณสุข 
โรงพยาบาล 2   แห่ง 
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยม้า (บ้านศรีสิทธิ์)   

ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  บ้านศรีสิทธิ์ ตำบลห้วยม้า 
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยฮุง   

ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  บ้านห้วยฮุง ตำบลห้วยม้า 
อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ  100 เปอร์เซ็นต์ 
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อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน   มีจำนวน  209 คน ดังนี้    
หมู่บ้าน อสม. (คน) 
หมู่ที่ 1 15 
หมู่ที่ 2 13 
หมู่ที่ 3 15 
หมู่ที่ 4 23 
หมู่ที่ 5 26 
หมู่ที่ 6 10 
หมู่ที่ 7 13 
หมู่ที่ 8 28 
หมู่ที่ 9 11 
หมู่ที่ 10 9 
หมู่ที่ 11 10 
หมู่ที่ 12 11 
หมู่ที่ 13 10 
หมู่ที่ 14 15 

  อาชญากรรม 
    อาชญากรรม คือ การกระทำความผิดทางอาญา ซึ่งเป็นปัญหาของสังคมอย่างหนึ่ง
ที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการกระทำผิดทางอาญานั้นได้กระทำขึ้นโดย 
“อาชญากร” เช่น คดีฆ่าผู้อ่ืน ทำร้ายร่างกาย ข่มขืนกระทำชำเรา ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ 
และปล้นทรัพย์ เป็นต้น   

การป้องกันปัญหาอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นในหมู่บ้าน ชุมชนในเขตรับผิดชอบของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้านั้น  จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่งไม่ได้  ประชาชนทุกคน
ต้องร่วมมือร่วมใจกัน ช่วยเหลือพ่ึงพากัน โดยแต่ละหมู่บ้านจะตั้งกฎ ข้อบังคับของหมู่บ้านขึ้นเอง เข้า
มาเป็นตัวช่วยในการขจัดปัญหาอาชญากรรม มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรห้วยม้า แม้จะมี
เพียงน้อยนิดปฏิบัติหน้าที่ได้ครอบคลุมทั่วถึง ประกอบกับประชาชนในหมู่บ้านยังมีงานและรายได้ไม่มี
ความรุนแรงที่จะก่อเหตุอาชญากรรม ส่งผลทำให้ในพื้นท่ีพบปัญหาอาชญากรรมน้อยมาก 

หน่วยงานภาครัฐท่ีทำหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
• สถานีตำรวจ  1 แห่ง  

-  สถานีตำรวจภูธรห้วยม้า ตั้งอยู่  หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำชำ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่  
โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ จำนวน 52 นาย ผู้บังคับบัญชาสูงสุด พ.ต.อ.ทศพร  เพียรปรุ ตำแหน่ง ผู้กำกับ
การสถานีตำรวจภูธรห้วยม้า   และมีจุดให้บริการประชาชน  ดังนี้ 

จุดที 1  ที่ทำการตำรวจตำบลห้วยม้า ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10  บ้านปง  ตำบลห้วยม้า 
จุดที่ 2  ที่ทำการตำรวจตำบลน้ำชำ  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2  บ้านน้ำชำ  ตำบลน้ำชำ 
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จุดที่ 3  ที่ทำการตำรวจตำบลวังเย็น  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1  บ้านวังเย็น  ตำบลห้วยม้า 
จุดที่ 4  ที่ทำการตำรวจตำบลบ้านถิ่น ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7  บ้านถิ่น  ตำบลบ้านถิ่น  

ยาเสพติด 
   ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญระดับประเทศ ในพ้ืนที่พบว่า  ยังมีประชาชนที่
ลักลอบค้า/เสพยาเสพติด    ส่วนใหญ่จะเป็นเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนที่ยังมีการลักลอบเสพยาเสพติด
และประชาชนวัยแรงงาน  ทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ไม่รุนแรง และยัง
ต้องมีการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหา  ยาเสพติดอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานภาครัฐ 
ตลอดจนประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

การสังคมสงเคราะห์ 
  ผู้สูงอายุ  มีจำนวน 1,219 คน  ดังนี้ 

หมู่บ้าน 
อายุ 60-69 

ปี 
อายุ 70-79 

ปี 
อายุ 80-89 ปี 

อายุ 90 ปีขึ้น
ไป 

รวม 

หมู่ที่ 1 54 26 12 - 92 
หมู่ที่ 2 56 26 11 1 94 
หมู่ที่ 3 46 44 16 - 106 
หมู่ที่ 4 40 42 17 1 100 
หมู่ที่ 5 66 43 18 2 129 
หมู่ที่ 6 36 30 6 3 75 
หมู่ที่ 7 26 3 2 - 31 
หมู่ที่ 8 83 72 27 3 185 
หมู่ที่ 9 31 25 7 1 64 
หมู่ที่ 10 34 30 8 - 72 
หมู่ที่ 11 33 19 7 1 60 
หมู่ที่ 12 35 18 6 1 60 
หมู่ที่ 13 56 20 10 - 87 
หมู่ที่ 14 34 26 2 2 64 

 
  ผู้พิการ  มีจำนวน 246 คน  ดังนี้ 

หมู่บ้าน จำนวน (คน) 
หมู่ที่ 1 11 
หมู่ที่ 2 22 
หมู่ที่ 3 23 
หมู่ที่ 4 28 
หมู่ที่ 5 19 
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หมู่ที่ 6 14 
หมู่ที่ 7 12 
หมู่ที่ 8 47 
หมู่ที่ 9 7 
หมู่ที่ 10 9 
หมู่ที่ 11 14 
หมู่ที่ 12 9 
หมู่ที่ 13 20 
หมู่ที่ 14 11 

 
ผู้ป่วยเอดส์ มีจำนวน  9  คน ดังนี้ 

หมู่บ้าน จำนวน (คน) 
หมู่ที่ 1 1 
หมู่ที่ 2 1 
หมู่ที่ 3 - 
หมู่ที่ 4 1 
หมู่ที่ 5 1 
หมู่ที่ 6 - 
หมู่ที่ 7 - 
หมู่ที่ 8 1 
หมู่ที่ 9 - 
หมู่ที่ 10 1 
หมู่ที่ 11 1 
หมู่ที่ 12 1 
หมู่ที่ 13 1 
หมู่ที่ 14 - 

   หมายเหตุ :  ข้อมูลผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์  ณ วันที่  30 เมษายน 2562  
ระบบบริการพื้นฐาน 
 การคมนาคมขนส่ง 
  ถนนสายหลักเป็นถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกทางหลวงหมายเลข 1134 (แม่หล่าย- 
ร้องเข็ม) เชื่อมต่อเขตจากตำบลน้ำชำ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่  ผ่านตำบลห้วยม้า อำเภอเมือง 
จงัหวัดแพร่ สิ้นสุดเขตเชื่อมต่อตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
      ถนนคอนกรีต   จำนวน  94    เส้น 
  ถนนลูกรัง   จำนวน  40    เส้น 
  ถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก จำนวน   13    เส้น 
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   สะพานคอนกรีต   จำนวน   28    แห่ง 
   สะพานสลิง    จำนวน     1    แห่ง 
 ไฟฟ้า 
  ไฟฟ้าภายในครัวเรือน  -  หน่วยบริการผู้ใช้ไฟฟ้า  สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอร้องกวาง   ยกเว้นบางครัวเรือนที่ปลูกสร้างที่พักอาศัยใหม่ครัวเรือนตั้งห่างไกลจากชุมชนยังไม่
มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน   ปัจจุบันใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 
   ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟส่องสว่าง) การติดตั้งดำเนินการไปแล้ว ยังไม่ทั่งถึง ครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่  เนื่องจากต้องใช้งบประมาณสูง 

การประปา 
   ประปาหมู่บ้าน     จำนวน 12 แห่ง 

ประปาผิวดินขนาดใหญ่   จำนวน  2  แห่ง 
ประปาผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ 11 (สูบน้ำจากบ่อบาดาล) 
ประปาผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ 1  (สูบน้ำจากลำน้ำแม่หล่าย) 

 โทรศัพท ์
  โทรศัพท์สาธารณะทางไกลชนบท จำนวน    -     แห่ง 
   เสาส่งสัญญานโทรศัพท์   จำนวน   2     แห่ง 

การใช้โทรศัพท์ระบบไร้สาย/มือถือกันอย่างแพร่หลาย  
   มีการใช้ศัพท์ด้วยระบบอินเทอร์เน็ต 

ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์ 
    ทีท่ำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน  1 แห่ง 
  เสาส่งสัญญานโทรศัพท์  จำนวน  3   แห่ง 
      มีรถบรรทุกขยะ   จำนวน   1       คัน 
  มีรถบรรทุกน้ำ  จำนวน   1       คัน 

ระบบเศรษฐกิจ 
  การเกษตร  
      พ้ืนที่ทำการเกษตรกรรม มีพ้ืนที่ทั้งหมด 12,423  ไร่  ผลผลิตการเกษตรที่สำคัญและมี
ชื่อเสียงของตำบลห้วยม้า เช่น ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง เป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนมากที่สุด 
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การให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า ได้ประกาศกำหนดระยะเวลางานบริการของ
หน่วยงาน ประกาศ  ณ  วันที่  10  เดือน ตุลาคม    พ.ศ. 2559  ดังนี้ 

งานบริการ 

ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
(เดิม) 

ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
(ใหม่) 

ระยะเวลา
ที ่

ให้บริการ
เดิม 

ระยะเวลาที่ 
ให้บริการ

ใหม่ 

กองคลัง 
1. การจัดเก็บภาษี 
บำรุงท้องที ่

1. เจ้าของที่ดินแบบแสดง
รายการที่ดินเป็นรายแปลง  
ตามแบบ ภ.บ.ท.5 ต่อ 
เจ้าพนักงานประเมิน 
ณ  อบต.ห้วยม้า 
2. เจ้าพนักงานตรวจสอบ
ความถูกต้อง แนบพิมพ์ 
ภ.บ.ท.5 
3. เจ้าพนักงานประเมิน
ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภาษี
บำรุงท้องที่รอรับใบเสร็จ 

1. เจ้าของที่ดินแบบแสดง
รายการที่ดินเป็นรายแปลง  
ตามแบบ ภ.บ.ท.5 ต่อ 
เจ้าพนักงานประเมิน 
ณ  อบต.ห้วยม้า 
2. เจ้าพนักงานตรวจสอบ
ความถูกต้อง แนบพิมพ์ 
ภ.บ.ท.5 
3. เจ้าพนักงานประเมิน
ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภาษี
บำรุงท้องทีร่อรับใบเสร็จ 

5 นาที/
ราย 

3 นาที/ราย 

2. การจัดเก็บภาษี 
โรงเรือนและท่ีดิน 

1. เจ้าของทรัพย์สิน/
โรงเรือน ยื่นแบบพิมพ์แจ้ง
รายการทรัพยส์ิน (แบบ 
ภ.ร.ด.2) ต่อเจ้าหน้าที่ 
(ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของ
ทุกปี) 
2. เจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจ
แบบภ.ร.ด.2 
3. เจ้าหน้าที่กำหนด
ประเภทของทรัพย์สิน/ค่า
รายปี/ค่าภาษีที่ต้องชำระ 
4. เมื่อได้รับประเมินแล้วจะ
ชำระภาษีโดยรอรับ
ใบเสร็จรับเงิน 
 
 
 
 
 

1. เจ้าของทรัพย์สิน/
โรงเรือน ยื่นแบบพิมพ์แจ้ง
รายการทรัพย์สิน(แบบ 
ภ.ร.ด.2) ต่อเจ้าหน้าที่
(ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของ
ทุกปี) 
2. เจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจ
แบบภ.ร.ด.2 และกำหนด
ประเภทของทรัพย์สิน/ค่า 
รายปี/ค่าภาษีที่ต้องชำระ 
3. เมื่อได้รับประเมินแล้วจะ
ชำระภาษีโดยรอรับ
ใบเสร็จรับเงิน 

5 นาที/
ราย 

3 นาที/ราย 
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งานบริการ 

ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
(เดิม) 

ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
(ใหม่) 

ระยะเวลา
ที ่

ให้บริการ
เดิม 

ระยะเวลาที่ 
ให้บริการ

ใหม่ 

3. การจัดเก็บภาษี
ป้าย 

1. รับแบบแสดงรายการ
ภาษีป้าย (แบบ ภ.ป.1) โดย
ผู้เป็นเจ้าขอป้ายยื่นแสดง
รายการต่อเจ้าหน้าที่  
ณ อบต.ห้วยม้า 
2. เจ้าของป้ายกรอกแบบ
พิมพ์ (ภ.ป.1)  เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความถูกต้องของ
แบบพิมพ์ 
3. เจ้าหน้าที่ประเมินภาษี
ป้าย 
4. การชำระภาษีป้าย ผู้
ชำระภาษีป้าย รอรับ
ใบเสร็จ 
 

1. รับแบบแสดงรายการ
ภาษีป้าย (แบบ ภ.ป.1) โดย
ผู้เป็นเจ้าขอป้ายยื่นแสดง
รายการต่อเจ้าหน้าที่ ณ 
อบต.ห้วยม้า 
2. เจ้าของป้ายกรอกแบบ
พิมพ์ (ภ.ป.1)  เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความถูกต้องของ
แบบพิมพ์ 
3. เจ้าหน้าที่ประเมินภาษี
ป้าย 
4. การชำระภาษีป้าย ผู้
ชำระภาษีป้าย รอรับ
ใบเสร็จ 

5 นาที/
ราย 

5 นาที/ราย 

กองช่าง 
4. ขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร 
 - การออกหนังสือ
รับรอง  (พ้ืนที่ไม่อยู่
เขตควบคุมอาคาร) 

1. รับยื่นแบบคำขอตาม
แบบ พร้อมเอกสารแนบ
แปลน, สำเนาบัตร
ประชาชน, สำเนาทะเบียน
บ้าน, สำเนาเอกสารสิทธิ์ 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร
แนบแปลนที่ยื่นตามกำหนด
ว่าครบถ้วนหรือไม่ 
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการ
ออกแบบด้านวิศวกรรม
ความแข็งแรง 
4. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจพิจารณาออกหนังสือ
รับรอง ให้ 
ผู้ขอรับการอนุญาต ภายใน 
1 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ 

1. รับยื่นแบบคำขอตาม
แบบ พร้อมเอกสารแนบ
แปลน, สำเนาบัตร
ประชาชน, สำเนาทะเบียน
บ้าน, สำเนาเอกสารสิทธิ์ 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร
แนบแปลนที่ยื่นตามกำหนด
ว่าครบถ้วนหรือไม่ 
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการ
ออกแบบด้านวิศวกรรม
ความแข็งแรง 
4. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจพิจารณาออกหนังสือ
รับรอง ให้ผู้ขอรับการ
อนุญาต ภายใน 1 วัน  
นับแต่วันที่ได้รับคำ 

1 วัน 10  นาที/
ราย 
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งานบริการ 

ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
(เดิม) 

ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
(ใหม่) 

ระยะเวลา
ที ่

ให้บริการ
เดิม 

ระยะเวลาที่ 
ให้บริการ

ใหม่ 

5. การขออนุญาตรื้อ
ถอนอาคาร 
- การออกหนังสือ
รับรอง  (พ้ืนที่ไม่อยู่
เขตควบคุมอาคาร) 

1. รับยื่นแบบคำขอตาม
แบบ พร้อมเอกสารแบบ
แปลน, สำเนาบัตร
ประชาชน,สำเนาทะเบียน
บ้าน, สำเนาเอกสารสิทธิ์  
2. เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร
แบบ 
แปลนที่ยื่นตามกำหนดว่า
ครบถ้วนหรือไม่ 
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
อนุญาตเดิมและตรวจสอบ
สถานที่รื้อถอนตามวันเวลา
นัดโดยทำบันทึกรายงาน
และรวมเรื่องส่งให้ผู้
พิจารณาแบบ และออก
หนังสือรับรองการรื้อถอน  
ให้ผู้ขอรับการอนุญาต  
ภายใน 
1 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำ
ขอ 

1. รับยื่นแบบคำขอตาม
แบบ พร้อมเอกสารแบบ
แปลน, สำเนาบัตร
ประชาชน,สำเนาทะเบียน
บ้าน, สำเนาเอกสารสิทธิ์  
2. เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร
แบบ 
แปลนที่ยื่นตามกำหนดว่า
ครบถ้วนหรือไม่ และ
ตรวจสอบใบอนุญาตเดิม
และตรวจสอบสถานที่รื้อ
ถอนตามวันเวลานัดโดยทำ
บันทึกรายงานและรวมเรื่อง
ส่งให้ผู้พิจารณาแบบ และ   
ออกหนังสือรับรองการรื้อ
ถอน  ใ 
ห้ผู้ขอรับการอนุญาต 
ภายใน  
1 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำ
ขอ 

1 วัน 10  นาที/
ราย 

6. สนับสนุนน้ำเพ่ือ
การอุปโภคบริโภค 

1. รับเรื่องขอรับบริการฯ 
จากประชาชน 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ/
สอบถามความต้องการ แจ้ง 
นายก อบต.ทราบ เพ่ือ
พิจารณาสั่งการ 
3. ออกให้ความช่วยเหลือ
น้ำอุปโภค-บริโภค  

1. รับเรื่องขอรับบริการฯ 
จากประชาชน 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ/
สอบถามความต้องการ แจ้ง 
นายก อบต.ทราบ เพ่ือ
พิจารณาสั่งการ 
3. ออกให้ความช่วยเหลือ
น้ำอุปโภค-บริโภค 
 
 
 
 

1 วัน ในทันที 
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งานบริการ 

ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
(เดิม) 

ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
(ใหม่) 

ระยะเวลา
ที ่

ให้บริการ
เดิม 

ระยะเวลาที่ 
ให้บริการ

ใหม่ 

สำนักงานปลัด 
7. ขอรับช่วยเหลือ 
สาธารณภัย 

 
1. รับเรื่องแจ้งเหตุจาก
ประชาชน 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ/
สอบถามให้เจ้าหน้าที่ออก
ให้ความช่วย เหลือทันทีท่ี
เกิดเหตุหรือ 
สาธารณภัย      
3. แจ้ง นายก อบต.ทราบ
ทันที  

 
1. รับเรื่องแจ้งเหตุจาก
ประชาชน 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ/
สอบถาม ให้เจ้าหน้าที่ออก
ให้ความช่วย เหลือทันทีท่ี
เกิดเหตุหรือ 
สาธารณภัย      
3. แจ้ง นายก อบต.ทราบ
ทันที 

 
ในทันที 

 
ในทันที 

8. รับแจ้งเรื่องราว
ร้องทุกข์ 

1.  ผู้แจ้งเรื่องยื่นเรื่องให้
เจ้าหน้าที่ท่ีรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ 
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เสนอ 
ต่อผู้บังคับบัญชา  
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ
และตรวจสอบข้อเท็จจริง 
4. แจ้งเรื่องให้ผู้ร้องทุกข์
ทราบพร้อมทั้งเหตุผลและ
สรุปเรื่อง 
ร้องทุกข์ 

1.  ผู้แจ้งเรื่องยื่นเรื่องให้
เจ้าหน้าที่ท่ีรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ 
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เสนอ 
ต่อผู้บังคับบัญชา  
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ
และตรวจสอบข้อเท็จจริง 
4. แจ้งเรื่องให้ผู้ร้องทุกข์
ทราบพร้อมทั้งเหตุผลและ
สรุปเรื่องร้องทุกข์ 

 ภายใน 7 
วัน 

9. การขอใช้สถานที่ 
 

1. ผู้แจ้งเรื่องยื่นเรื่องให้
เจ้าหน้าที่ 
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
3. เจ้าหน้าที่แจ้งตอบรับผู้
มาขอใช้บริการ 

1. ผู้แจ้งเรื่องยื่นเรื่องให้
เจ้าหน้าที่ 
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
3. เจ้าหน้าที่แจ้งตอบรับผู้
มาขอ ใช้บริการ 
 
 
 
 

 ภายใน 3 
วัน 
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งานบริการ 

ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
(เดิม) 

ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
(ใหม่) 

ระยะเวลา
ที ่

ให้บริการ
เดิม 

ระยะเวลาที่ 
ให้บริการ

ใหม่ 

10. การขออนุญาต
ประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ  
 

1. ยื่นคำขอพร้อมเอกสาร 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสาร 
3. นัดตรวจสถานที่ 
   - การควบคุมปอ้งกัน
มลพิษ 
จากขบวนการผลิตกิจการ
นั้น 
   - ความปลอดภัยในการ
ทำงาน 
4. เจ้าหน้าที่นัดวันมารับ
ใบอนุญาต 
5. เมื่อมารับใบอนุญาต
จะต้องชำระค่าธรรมเนียม
พร้อมรับใบอนุญาต 
3. เจ้าหน้าที่แจ้งตอบรับผู้
มาขอ 
ใช้บริการ 
 

1. ยื่นคำขอพร้อมเอกสาร 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสาร 
3. นัดตรวจสถานที ่
    - การควบคุมป้องกัน
มลพิษจากขบวนการผลิต
กิจการนั้น 
   - ความปลอดภัยในการ
ทำงาน 
4. เจ้าหน้าที่นัดวันมารับ
ใบอนุญาต 
5. เมื่อมารับใบอนุญาต
จะต้องชำระค่าธรรมเนียม
พร้อมรับใบอนุญาต 
3. เจ้าหน้าที่แจ้งตอบรับผู้
มาขอ ใช้บริการ 

 ภายใน 3 
วัน 

11. การจ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ  

1. เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน  
ภายในเดือนพฤศจิกายน
ของทุกปี  
2. เจ้าหน้าที่รวบรวมรายชื่อ
ฯ รายงานอำเภอ จังหวัด 
ตามระเบียบฯ ขั้นตอน 
3. การจ่ายเบี้ยยังชีพให้
เป็นไป 
ตามระเบียบฯ ก่อนวันที่ 10  
ของทุกเดือน 
 

1. เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน  
ภายในเดือนพฤศจิกายน
ของทุกปี 
2. เจ้าหน้าที่รวบรวมรายชื่อ
ฯ รายงานอำเภอ จังหวัด 
ตามระเบียบฯ ขั้นตอน 
3. การจ่ายเบี้ยยังชีพให้
เป็นไป 
ตามระเบียบฯ ก่อนวันที่ 10  
ของทุกเดือน 
 
 
 

ภายในวันที่ 
10 ของ
เดือน   
 

ภายในวันที่ 
10 ของ
เดือน   
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งานบริการ 

ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
(เดิม) 

ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
(ใหม่) 

ระยะเวลา
ที ่

ให้บริการ
เดิม 

ระยะเวลาที่ 
ให้บริการ
ใหม่ 

12. ขออนุญาต
จัดตั้งตลาด 

1. ยื่นคำขอพร้อมเอกสาร
หลักฐาน 
2. ตรวจสอบเอกสาร 
3. นัดตรวจสถานที่ 
4. ออกใบอนุญาต พร้อม
ชำระค่าธรรมเนียม 

1. ยื่นคำขอพร้อมเอกสาร
หลักฐาน 
2. ตรวจสอบเอกสาร 
3. นัดตรวจสถานที่ 
4. ออกใบอนุญาต พร้อม
ชำระค่าธรรมเนียม 

 ภายใน 5 
วัน   
 

13. การจดทะเบียน
พาณิชย์ 

- ไม่มี 1. ผู้ประกอบการยื่นขอจด
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 
2499 มาตรา 11 พร้อมเอ
การหลักฐาน (ภายใน 30 
วัน นับแต่วันที่เริ่มกิจการ 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสารและซักถามข้อมูลที่
จำเป็น (ระยะเวลา 10 
นาที) 
3. จัดพิมพ์ใบทะเบียน
พาณิชย์และเสนอนาย
ทะเบียนพิจารณาลงนาม 
(ระยะเวลา 10 นาที) 
4. ออกใบเสร็จรับเงินค่า 
ธรรมเนียม (ระยะเวลา 10 
นาที) 

- ภายใน 30 
นาท ี

14. การออก
ใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทำการ
เก็บ ขน หรือกำจัด
สิ่งปฏิกูล 

- ไม่มี 1. ยื่นคำขอพร้อมเอกสาร 
หลักฐานใบรับอนุญาต 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสาร 
3. นัดตรวจสถานที่ 
4. ออกใบอนุญาต พร้อม
ชำระ 
ค่าธรรมเนียม 
 
 

- ไม่เกิน 7 วัน  
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งานบริการ 

ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
(เดิม) 

ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
(ใหม่) 

ระยะเวลา
ที ่

ให้บริการ
เดิม 

ระยะเวลาที่ 
ให้บริการ
ใหม่ 

15. การจ่ายเบี้ยยัง
ชีพ 
คนพิการ  

1. เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
ภายในเดือนพฤศจิกายน
ของทุกปี  
2. เจ้าหน้าที่รวบรวมรายชื่อ
ฯ รายงานอำเภอ จังหวัด 
ตามระเบียบฯ ขั้นตอน 
3. การจ่ายเบี้ยยังชีพให้
เป็นไป 
ตามระเบียบฯ ก่อนวันที่ 10  
ของทุกเดือน 
 

1. เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน  
ทุกวันในเวลาราชการ  
2. เจ้าหน้าที่รวบรวมรายชื่อ
ฯ รายงานอำเภอ จังหวัด 
ตามระเบียบฯ ขั้นตอน 
3. การจ่ายเบี้ยยังชีพให้ใน 
เดือนถัดไป ก่อนวันที่ 10  
ของทุกเดือน 

ภายในวันที่ 
10 ของ
เดือน   

ภายในวันที่ 
10 ของ
เดือน   
 

16. การจ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้ติดเชื้อเอดส์  

1. เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน 
ภายในเดือนพฤศจิกายน
ของทุกปี  
2. เจ้าหน้าที่รวบรวมรายชื่อ
ฯ รายงานอำเภอ จังหวัด 
ตามระเบียบฯ ขั้นตอน 
3. การจ่ายเบี้ยยังชีพให้
เป็นไป 
ตามระเบียบฯ ก่อนวันที่ 10 
 ของทุกเดือน 

1. เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน 
ทุกวันในเวลาราชการ  
2. เจ้าหน้าที่รวบรวมรายชื่อ
ฯ รายงานผู้บริหาร และ
อำเภอ จังหวัด ตามระเบียบ
ฯ ขั้นตอน 
3. การจ่ายเบี้ยยังชีพในปี
ถัดไป   ก่อนวันที่ 10 ของ
ทุกเดือน 

ภายในวันที่ 
10 ของ
เดือน   

ภายในวันที่ 
10 ของ
เดือน   
 

 
การท่องเที่ยว 
  - มีวนอุทยานม่อนแก้วม่อนเด็ง ตั้งอยู่หมู่ที ่7 บ้านห้วยหอย ตำบลห้วยม้า อำเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  จำนวน  1  แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน
ป่าไม้พ้ืนที่ 39 จังหวัดแพร่  

การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
   1. กลุ่มเกษตรกรพืชไร่และทำนา    หมู่ 1  2. กลุ่มพืชไร่   หมู่ 2   
 3. กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าหม้อห้อม     หมู่ 2  4. กลุ่มเฟอร์นิเจอร์และของชำร่วย     

5. กลุ่มธนาคารข้าว    หมู่ 3   6. กลุ่มเย็บผ้า   หมู่ 3  
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7. กลุ่มเลี้ยงสุกร    หมู่ 3    8. กลุ่มข้าวโพดเลี้ยงสัตว์    หมู่ 3 
 9. กลุ่มเลี้ยงสุกร    หมู่ 4    10. กลุ่มทำนาข้าว    หมู่ 5 

11. กลุ่มเกษตรทำนาข้าว-ถั่วเหลือง    หมู่ 6 12. กลุ่มเลี้ยงสุกร    หมู่ 6 
13. กลุ่มปลูกถ่ัวเหลือง   หมู่ 7    14. กลุ่มส่งเสริมการปลูกข้าว    หมู่ 8

 15. กลุ่มปลูกถ่ัวเหลือง หมู่ 8   16. กลุ่มเลี้ยงสุกร    หมู่ 9 
17. กลุ่มปุ๋ยเพ่ือการเกษตร    หมู่ 9  17. กลุ่มเกษตรกรพืชไร่และทำนา    1

 18. กลุ่มกลุ่มตัวเย็บเสื้อผ้า     หมู่ 11  19. กลุ่มเลี้ยงสุกร    หมู่ 11 
 20. กลุ่มเลี้ยงผึ้งพันธุ์     หมู่ 11   21. กลุ่มเลี้ยงสุกร    หมู่ 12 

22. กลุ่มเลี้ยงสุกร    หมู่ 14   23. กลุ่มเย็บผ้า หมู่ 15  
 24. กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า หมู่ 13    
แรงงาน 
 ประชาชนส่วน.ใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ ทำนา ทำไร่ การใช้แรงงานของประชาชน จึง
เป็นการใช้แรงงานจากงานรับจ้างทั่วไปเป็นอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมให้กับครอบครัว 

เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
 เกษตรกรในหมู่บ้าน/ชุมชน ปลูกพืชเศรษฐกิจหลักโดยยึดอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ปลูกข้าว
เหนียวเป็นส่วนใหญ่ มีต้นทุนการผลิตราคาสูงกว่าราคาผลิตที่ออกจำหน่วยในท้องตลาด เกษตรกร
สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อยู่ในระดับยังชีพได้ดี  
 น้ำเพื่อการเกษตรซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญในแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน มีเพียงพอในการเพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตรได้ทั่วถึง ในขณะเดียวกันเกษตรกรในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับประโยชน์จากแหล่ง
น้ำอย่างท่ัวถึง โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำได้รับประโยชน์มากกว่าประชาชนที่ในพ้ืนที่
ห่างไกลแหล่งน้ำ ทำให้ยังต้องมีการพัฒนาด้านการเกษตรและแหล่งน้ำเพิ่มข้ึน 
 น้ำอุปโภคบริโภค (น้ำกินน้ำใช้) สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน มีน้ำ
กินน้ำใช้เพียงพอและทั่วถึง แต่ยังประสบปัญหาบ้างในฤดูแล้งของทุกปี จึงต้องจัดเตรียมรถบรรทุก
เพ่ือขนน้ำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้าน/ชุมชน  
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 ข้อมูลด้านการเกษตร ข้อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
พ้ืนที่ปลูก 
ข้าวนาปี 

(ไร่) 

พ้ืนที่ปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ (ไร่) 

พ้ืนที่ปลูก 
ถั่วเหลือง 

(ไร่) 

พ้ืนที่ปลูก 
ไม้ผล 
(ไร่) 

พ้ืนที่ปลูก    
ไม้ยนืต้น 

(ไร่) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

วังเย็น 
ห้วยฮุง 
ห้วยม้า 
ปง 
ศรีสิทธิ 
ทุ่งล้อม 
ห้วยหอย 
ปง 
ทุ่งล้อม 
ปง 
ห้วยม้า 
ปง 
ห้วยม้า 
ห้วยม้าพัฒนา 

749 
504 
290 
250 
200 
573 
200 
654 
600 
260 
100 
200 
276 
250 

380 
320 
200 
130 
20 
200 
70 
340 
100 
180 
40 
80 
130 
125 

251 
50 
80 
100 
170 
360 
50 
80 
250 
50 
50 
100 
40 
80 

1 
1 
35 
60 
51 
60 
- 
7 
17 
2 
25 
- 

37 
       18 

- 
32 
190 
13 
80 
28 
11 
57 
30 
5 
34 
- 

40 
67 

 รวม 5,106 2,315 1,711 314 587 
 ที่มา  :   ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลห้วยม้า 

 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 
แหล่งน้ำที่สร้างข้ึน 

สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งล้อม ตำบลห้วยม้า  
(โครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี)  
อ่างเก็บน้ำห้วยหอย หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยม้า 
อ่างเก็บน้ำห้วยหิน  หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยม้า 
อ่างเก็บน้ำห้วยม้า (โป่งปี้)  หมู่ที่ 11  ตำบลห้วยม้า 
(โครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี) 
สระน้ำ รพช. ห้วยกระถี่ หมู่ที่ 13 

  ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
1. ประปาหมู่บ้าน     จำนวน 12 แห่ง 
2. ประปาผิวดินขนาดใหญ่   จำนวน  2  แห่ง 
  2.1 ประปาผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ 11 (สูบน้ำจากบ่อบาดาล) 

2.2 ประปาผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ 1  (สูบน้ำจากลำน้ำแม่หล่าย) 
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ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
การนับถือศาสนา 

       ประชาชนสว่นใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.25 และมีส่วนน้อยนับถือศาสนา
คริสต์ ร้อยละ 0.75  

• วัด    5 แห่ง     

วัด 
จำนวนพระภิกษุ สามเณร 

(รูป) รวม (รูป) 
พระภิกษุ สามเณร 

วัดสุนทรนิวาส ตั้งอยู่ หมู่ที ่3 4 8 12 
วัดพงชัย      ตั้งอยู่ หมู่ที ่4 2 - 2 
วัดทุ่งล้อม      ตั้งอยู่ หมูท่ี ่6 2 - 2 
วัดศรีสิทธิ์      ตั้งอยู่ หมู่ที ่5 1 - 1 
วัดวังเย็น       ต้ังอยู่ หมูท่ี ่1 3 - 3 

รวม 12 9 21 
• โบสถ์   1 แห่ง 

-  คริสตจักรร่มพระคุณ    ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5  บ้านศรีสิทธิ์  ตำบลห้วยม้า 
• ฌาปนสถาน   5 แห่ง 

1.  ฌาปนสถานบ้านวังเย็น      ตั้งอยู่  หมู่ที่  1 
2.  ฌาปนสถานบ้านห้วยม้า     ตั้งอยู่  หมู่ที่  2 
3.  ฌาปนสถานบ้านศรีสิทธิ์  ตั้งอยู่  หมู่ที่  5 
4.  ฌาปนสถานบ้านปง  ตั้งอยู่  หมู่ที่  8 
5.  ฌาปนสถานบ้านห้วยหอย    ตั้งอยู่  หมู่ที่ 10 

ประเพณีและงานประจำปี 
   1. งานประเพณีวันสงกรานต์ วันที่ 13 - 15 เมษายนของทุกปี 

2. งานประเพณีวันลอยกระทง ช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 
3. งานประเพณีตานก๋วยสลาก 
4. งานประเพณีวันสำคัญทางพุทธศาสนา ช่วงเวลาจัดตามวันสำคัญทางพุทธศาสนา 

หรือตามปีปฏิทิน 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ประชาชนพูดภาษาถิ่น ที่เรียกว่า “ภาษาเหนือ” ด้วยสำเนียงที่มีเอกลักษณ์และอัต
ลักษณ์ และประชาชนที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านและมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปรุงอาหาร เช่น การผลิต
น้ำปูไว้กินและจำหน่าย เช่น การประกอบอาหารตามวิถีของคนท้องถิ่น เช่น แกงฮักแล , แกงแค, แกง
คั่ว, น้ำพริกน้ำปู 
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 สินค้าพื้นเมืองของท่ีระลึก 
  สำหรับสิ้นค้าพ้ืนเมืองที่เป็นของที่ระลึก ประชาชนไม่นิยมหรือประดิษฐ์ จะมีแต่ของ
ฝากที่เป็นอาหาร เช่น  น้ำปู หน่อไม้ดอง ผลไม้ตามฤดูกาล และอาหารที่ประกอบจากสัตว์และสัตว์ป่า 
และพืชพรรณสมุนไพรตามธรรมชาติเป็นต้น 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ทรัพยากรน้ำ   อบต.ห้วยม้า มีสายน้ำที่สำคัญจากลำน้ำแม่หล่าย ที่ไหลมาจากอ่างเก็บน้ำแม่

ถาง เขตพ้ืนที่ตำบลบ้านเวียง  อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  ใช้ในการอุปโภคบริโภคและการ
เกษตรกรรม 

ป่าไม้ ป่าไม้เป็นป่าไม้สักท่ีเป็นพืชเศรษฐกิจและนำมาปลูกสร้างที่อยู่อาศัย และไม้นานาพันธุ์
มีสภาพเป็นป่าชุมชนเป็นส่วนใหญ่  

ภูเขา ภูเขาลูกเล็ก มีต้นไม้นานาพันธุ์ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้มีพ้ืนที่ติดต่อตำบลบ้าน
เวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ตำบลบ้านถิ่น และตำบลน้ำชำ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่  
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ทรัพยากรดิน   เป็นดินที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกพืช  ซึ่งประชาชนใช้ในการประกอบ 
อาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว  ข้าวโพด  ถั่วเหลือง  ถั่วเขียว และพืชสวน 

กีฬาและนันทนาการ  
1. สนามกีฬาโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม อยู่ในพื้นที่ หมู่ 11  บ้านห้วยม้า 
2. สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยม้า  อยู่ในพื้นที่ หมู่ 3  บ้านห้วยม้า 
3. สนามกีฬาโรงเรียนบ้านปง   อยู่ในพื้นที่ หมู่ 4  บ้านปง 
4. สนามกีฬาโรงเรียนบ้านศรีสิทธิ์ อยู่ในพืน้ที่ หมู่ 5  บ้านศรีสิทธิ์ 
5. สนามกีฬาโรงเรียนวัดทุ่งล้อม   อยู่ในพื้นที่ หมู่ 6  บ้านทุ่งล้อม 
6. สนามกีฬาตำบลห้วยม้า   อยู่ในพื้นที่ หมู่ 9  บ้านทุ่งล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

  1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพ แก่ประชาชนให้เข้มแข็งและได้
มาตรฐาน 

1.2  แนวทางการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการ 

  2.1 แนวทางการพัฒนาการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
2.2 แนวทางการพัฒนาด้านข้อมูลข่าวสารของ อบต. และหน่วยงานอื่น ๆ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
  3.1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมและสวัสดิการสังคม 
  3.2 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านสาธารณสุข และสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 

3.3  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมชุมชนให้เข็มแข็ง   
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.1 แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   4.2 แนวทางการพัฒนาการบำบัดและกำจัดขยะ การรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ลด
การใช้สารเคมี และการควบคุมมลภาวะเป็นพิษ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
กีฬา และนันทนาการ 
  5.1. แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ ทั้งในระบบ นอกระบบ 
และตามอัธยาศัย 
  5.2 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  6.1 แนวทางการพัฒนาถนน สะพาน และรางระบายน้ำ  
  6.2 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงแหล่งน้ำ และระบบการจัดการน้ำเพ่ือการอุปโภค
บริโภค 

6.3 แนวทางการพัฒนาขยายเขตไฟฟ้า และนำพลังงานทดแทนมาใช้  ตลอดจนการ
บริการสาธารณะอ่ืน ๆ 

   เป้าประสงค์ 
  1. ส่งเสริมอาชีพ  เพ่ือเพ่ิมรายได้  ตลอดจนเสริมสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 

2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัย  และคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยทั่วถึง 
3. ดำเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริการสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึง

  
4. จัดการด้านการศึกษาแก่ประชาชนทุกระดับอย่างมีคุณภาพ  โดยมุ่งเน้นให้

ประชาชนมี 
ความเข้มแข็ง  ทางด้านความคิด  ความรู้เทคโนโลยีในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

5. ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  อย่างยั่งยืน 
6. ชุมชนน่าอยู่มีสภาพแวดล้อมที่ดี  พร้อมทั้งที่มีการจัดทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม    
อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. จัดระบบบริหารการจัดการที่ดี  มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี 
8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  ในการบริหารและการพัฒนาจากทุกภาคส่วน   
 
 
 
 
 



37 
 

 ตัวช้ีวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวช้ีวัด 

1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 1. จำนวนโครงการ/กิจกรรม 
2. ร้อยละของงบประมาณท่ีดำเนินการ/ได้รับจัดสรร 
3. ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 
4. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน 
5. ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายได้เพ่ิมข้ึน 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการปกครอง
และการบริหารจัดการ 

1. ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม 
2. ร้อยละของความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากร 
3. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับ
บริการ 
4. ร้อยละของงบประมาณท่ีดำเนินการ/ได้รับจัดสรร 
3. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการบริการ 
4. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน 

3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์และ
สังคม 

1. จำนวนโครงการ/กิจกรรม 
2. ร้อยละของงบประมาณท่ีดำเนินการ/ได้รับจัดสรร 
3. ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 
4. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน 
5. ร้อยละของผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม  

4. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. จำนวนโครงการ/กิจกรรม 
2. ร้อยละของงบประมาณท่ีดำเนินการ/ได้รับจัดสรร 
3. ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 
4. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน 
5. ร้อยละของผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม  
6. ร้อยละของป่าไม้/ป่าชุมชนที่ได้รับการดูแล/อนุรักษ์/ 
รักษาฟ้ืนฟู  

5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กีฬาและนันทนาการ 

1. จำนวนโครงการ/กิจกรรม 
2. ร้อยละของงบประมาณท่ีดำเนินการ/ได้รับจัดสรร 
3. ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 
4. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน 
5. ร้อยละของผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม  

6. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1. จำนวนโครงการ/กิจกรรม 
2. ร้อยละของงบประมาณท่ีดำเนินการ/ได้รับจัดสรร 
3. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน 
4. ร้อยละของผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม  
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2.8 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 ในการศึกษาเพ่ือจัดทำปัญหาในครั้งนี้   คณะผู้วิจัยได้ค้นคว้าผลงานวิจัยของนักวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

ผจงจิตต์ พูลศิลป์ (2551: บทคัดย่อ) ศึกษาการใช้บริการและความพึงพอใจของประชาชนที่ 
มีต่อการบริหารจัดการเทศบาลตำบล ในเขตอำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็น 
ประชาชนในเทศบาลตำบล อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง จำนวน 400 คน พบว่าประชาชนมีความพึง 
พอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบล ในเขตอำเภอไชโย จังหวัดอ่างทองโดย 
รวมอยู่ในระดับปานกลาง มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการเทศบาลตำบล ด้านการวางแผน ด้าน 
การจัดองค์การ ด้านการนํา/จูงใจ และด้านการควบคุมโดยรวมเห็นด้วยต่อการบริหารจัดการอยู่ใน 
ระดับมาก ระดับความคิดเห็นของต่อการบริหารจัดการเทศบาลตำบล มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ 
ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ และมีความสัมพันธ์ทาง 
ลบในด้านอ่ืน ๆ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

วิรัช พงศ์นภารักษ์ (2551 : บทคัดย่อ) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
ของสำนักงานสรรพสามิต พื้นที่สาขาเมืองอุตรดิตถ์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นประชาชนผู้มารับบริการของ 
สำนักงานสรรพสามิต พ้ืนที่สาขาเมืองอุตรดิตถ์จำนวน 348 คน พบว่าความพึงพอใจของประชาชนต่อ 
การให้บริการของสำนักงานสรรพสามิต พื้นที่สาขาเมืองอุตรดิตถ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยด้าน 
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเป็นลำดับแรก รองลงมาคือด้านอาคารสถานที่ และด้านกระบวนการให้บริการ 
ตามลำดับ ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี อายุ ระดับการศึกษา เวลาที่ใช้ 
บริการ ระยะทางของผู้มารับบริการ และความถ่ีของการมารับบริการไม่แตกตา่งกัน 

วุฒิไกร ดวงพิกุล (2551 : บทคัดย่อ) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นประชาชน ทุก
หมู่บ้านในตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน อายุ 18 ปี ขึ้นไป จำนวน 400 คน พบว่า ความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัด
น่าน ด้านการพัฒนาคนและสังคมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากด้านเศรษฐกิจและอาชีพ ด้าน
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ด้านสาธารณสุข ด้านแหล่งน้ำด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ด้านการเมือง และการบริหารจัดการ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับน้อย 

เจนจิรา ปักษา (2552 : บทคัดย่อ) ศึกษาความพึงพอใจในการอํานวยความสะดวกและ การ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลในพ้ืนที่อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็น 
ประชาชนที่มาใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลในพ้ืนที่อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จำนวน 400 คน 
พบว่าความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัด
พะเยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายต้านพบว่าประชาชนที่มาใช้บริการ องค์การ
บริหารส่วนตำบล มีความพึงพอใจด้านสถานที่มากที่สุด รองลงมาด้านการบริการ ด้านเวลา และด้าน
การประชาสัมพันธ์ เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจโดยรวม ในด้านสถานที่ ด้านการบริการ ด้านเวลา 
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ต้านการประชาสัมพันธ์ในการอํานวยความสะดวกและการให้บริการประชาชนแต่ละ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลในพ้ืนที่อำเภอเมือง ได้ผลว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 

วิภาวรรณ ทองชัยวัฒน์ (2552 : บทคัดย่อ ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการ 
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล และปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อการ 
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็น 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยองนวน 350 คน พบว่า
ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยรวมอยู่ใน 
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับจากคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ต้าน
การส่งเสริมการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมและวัฒนธรรม ด้านสังคม 
สงเคราะห์ และลำดับสุดท้าย ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของ 
ประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยรวมมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน 

นรินทร์ คลังผา (2552 : บทคัดย่อ) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นประชาชนที่ 
อาศัยอยู่ในเขตอำเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี จำนวน 400 คน พบว่าความพึงพอใจของประชาชน 
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรีจำนวน 4 ด้าน 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความเชื่อถือ 
ด้านความสามารถ ด้านความเต็มใจ และลำดับสุดท้าย ด้านความรวดเร็ว การเปรียบเทียบความพึง 
พอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอโคกสําโรง จังหวัด
ลพบุรี เมื่อจําแนกตามอาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ทาง
สถิติที่ระดับ .05 และเมื่อจําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส และประเภทของงานบริการที่ใช้ ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 บรรดิษฐ์ เรืองศรี. (2550 : 65) ได้ศึกษา การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
พบว่าประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบล มีความแตกต่างกันในด้านระดับการศึกษา 
ความถี่ในการได้รับข้อมูลข่าวสาร และระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลคอกกระบือ แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในการให้บริการแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนประชาชนที่แตกต่างกันใน ด้านเพศ อายุ อาชีพ รายได้ การดำรง
ตำแหน่งทางสังคม การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ได้รับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่แตกต่างกัน มีระดับ
ความพึงพอใจในการให้บริการแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ  ทั้งนี้  อาจเนื่องมาจาก
ประชาชนที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่มีความถี่การรับข้อมูลข่าวสารจากองค์การบริหารส่วน
ตำบล จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ มากกว่า
ประชาชนกลุ่มอ่ืนๆ ซึ่งความรู้ความเข้าใจเป็นเหตุผลให้บุคคลมีความเชื่อถือ และ แสดงความคิดเห็น
ในเรื่องที่แตกต่างกันออกไป จึงมีผลให้มีความพึงพอใจต่อบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล 
แตกต่างกันออกไปด้วย  
  



 
 

บทท่ี 3 
วิธีดำเนินการศึกษา 

 
3.1ขั้นตอนการดำเนินการศกึษา 
 การประเมินเกี่ยวกับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า 
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  ใช้การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)  โดยอาศัยระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เพ่ืออธิบายความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า ตลอดจนศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะ
ต่างๆ เพ่ือพัฒนาการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 
โดยมีวิธีการดำเนินการศึกษา ดังนี้ 
  1.  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  2.  กำหนดกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ 
  3. กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  4. การสร้างเครื่องมือ   
  5. เก็บรวบรวมข้อมูล 
  6. วิเคราะห์ข้อมูล 
  7. สรุปและรายงานผลการวิจัย 
 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ในช่วงปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.2563 – ก.ย.2564) ใน 4 โครงการ คือ   

1 งานให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ  จำนวน 200 คน 
2 งานให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    จำนวน 100 คน 
3 งานให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   จำนวน 240 คน 
4 งานให้บริการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID19) จำนวน 320 คน 
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กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม  มีวิธีการหาโดยใช้สูตรของ Yamane’s  
เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
   n  =  N 
    1+Ne2 

 
โดย n = จำนวนของขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

  N = จำนวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
  e = ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ (โดยกำหนดให้เท่ากับ0.05) 
 
เมื่อทำการแทนค่าจากสูตรแล้วจะได้กลุม่ตัวอย่างรวมทั้งหมด 480 คน ดังนี้ 

1 งานให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ  กลุ่มตัวอย่าง 100 คน 
2 งานให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    กลุ่มตัวอย่าง   80 คน 
3 งานให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   กลุ่มตัวอย่าง 140 คน 
4 งานให้บริการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID19) กลุ่มตัวอย่าง 160 คน 

 
3.3 การสร้างเครื่องมือ 
 3.3.1  ตัวแปรในการศึกษา 

  ได้แก่  ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ประกอบด้วย งานให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพ
สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ งานให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  งานให้บริการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID19)   

3.3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการแบ่งออกเป็น 3  ส่วน ดังนี้ 

  ส่วนที่  1ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย  เพศ  สถานภาพ  
อายุ  ระดับการศึกษา  และอาชีพ 
  ส่วนที่  2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของการรับบริการ โดยแบ่งออกเป็น   
4  ด้าน  ดังนี้ 

1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 

   3.   ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
   4.   ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
  ส่วนที่  3  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
 
 
 3.3.3  การสร้างแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์กรปกครอง 
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ส่วนท้องถิ่น  มีขั้นตอนดังนี้ 
  1.  ศึกษาเอกสารเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
  2.  ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสร้างแบบสำรวจความพึงพอใจ 
  3.  นำแบบสำรวจที่สร้างข้ึนให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสม 
ของข้อคำถาม 

4. นำกลับมาแก้ไข 
5. นำกลับมาปรับปรุงอีกครั้ง 
6. นำไปเก็บข้อมูลสถานที่จริง 

 
3.4  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา 
         ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยดำเนินตามข้ันตอนดังนี้ 

3.5.1  ติดต่อประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า ให้ทำการประชาสัมพันธ์ แก่
ประชาชนในเขตบริการ เพ่ือขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลและตอบแบบสอบถามของคณะผู้ศึกษา 
ในการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 

3.5.2  คณะผู้ศึกษาดำเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิ ธีการ
สอบถาม และสัมภาษณ์ประชาชนที่เข้ารับบริการ งานให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า 

 
3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.6.1  ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  แล้วนำมาประมวลผลผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม SPSS / FW. V.11  ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

3.6.2  สถิติที่ใช้ได้แก่ความถี่ (Frequency) และร้อยละ  (Percentage) ของความพึงพอใจ
มาวิเคราะห์เป็นรายด้าน 

3.6.3  เกณฑ์การคิดคะแนนรวมแต่ละด้านของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 
3.6  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.6.1  หาค่าร้อยละ(Percentage)  ดังนี้ 
    

 สูตรหาค่าร้อยละ =  คะแนนที่ได้รับทั้งหมด   X   100 
 คะแนนเต็ม 
 
 
 
 

3.6.2  คะแนนรวมความพึงพอใจในแต่ละด้าน คำนวณตามสมการที่กำหนดโดยสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2554) ดังนี้ 
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 1. กำหนดน้ำหนักของคะแนนของคำตอบ  คือ 
 พึงพอใจมากที่สุด มีค่าคะแนนเท่ากับ  5 
 พึงพอใจ  มีค่าคะแนนเท่ากับ  4 
 เฉย ๆ  มีค่าคะแนนเท่ากับ  3 
 ไมพึ่งพอใจ  มีค่าคะแนนเท่ากับ  2 
 ไม่พึงพอใจมากที่สุด มีค่าคะแนนเท่ากับ  1 
 2. คำนวณคะแนนรวมจากคะแนนในแต่ละประเด็นตามสมการ 
 

 คะแนนรวม  = ( /Q) * (100/5) 
  

โดย   S = ค่าคะแนนเฉลี่ยในแต่ละประเด็น 
 Q  =   จำนวนข้อคำถามในแต่ละประเด็น 
 
และ S  =   
 
โดย Q1  =  จำนวนผู้ตอบพึงพอใจมากท่ีสุดในแต่ละข้อ 
 Q2  = จำนวนผู้ตอบพึงพอใจในแต่ละข้อ 
 Q3  =  จำนวนผู้ตอบเฉย ๆ ในแต่ละข้อ 
 Q4 =  จำนวนผู้ตอบไม่พึงพอใจในแต่ละข้อ 
 Q5 =  จำนวนผู้ตอบไม่พึงพอใจมากที่สุดในแต่ละข้อ 
 N   =   Q1+ Q2+ Q3+Q4+Q5 

 



บทท่ี  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ในช่วงปีงบประมาณ 2564  
(ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564)  ได้ศึกษาความพึงพอใจของงานให้บริการ จำนวน 4 งาน ซึ่งแต่ละงานจะมี
จำนวนผู้รับบริการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1 งานให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ  จำนวน 200 คน 
2 งานให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    จำนวน 100 คน 
3 งานให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   จำนวน 240 คน 
4 งานให้บริการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID19) จำนวน 320 คน 

 ประชากรที่เข้ารับบริการงานให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า ทั้ง 4 งาน     
ทำให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน 480 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1 งานให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ  กลุ่มตัวอย่าง 100 คน 
2 งานให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    กลุ่มตัวอย่าง   80 คน 
3 งานให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   กลุ่มตัวอย่าง 140 คน 
4 งานให้บริการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID19) กลุ่มตัวอย่าง 160 คน 

 
  ผลการศึกษาความพึงพอใจผู้รับบริการงานให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า  
อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ จะนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามลำดับดังนี้ คือ 
  4.1  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการให้บริการตามงานให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยม้า แยกตามงานที่ให้บริการ 
    4.2  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยม้า ในภาพรวม 
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4.1  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการให้บริการ ตามงานให้บริการขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลห้วยม้า แยกตามงานที่ให้บริการ 
  
 4.1.1  งานให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ 
 
ตอนที ่1   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 4.1  จำนวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามงานให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับ
ผู้สูงอายุและคนพิการ  แยกตามเพศ  
 
 

เพศ จำนวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 44 44.6 
หญิง 56 55.4 
รวม 100 100.0 

 

  จากตารางที่ 4.1  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นผู้เข้ารับบริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จำนวน 56 คน  คิดเป็นร้อยละ 55.4  และเป็นเพศชาย จำนวน 44 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.6  
ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 4.2  จำนวนและค่าร้อยละของสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามงานให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพ
สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ  
 

สถานภาพ จำนวน (คน) ร้อยละ 
โสด 9 8.9 

สมรส 89 88.1 
หย่าร้าง หม้าย แยกกันอยู่ 2 3.0 

รวม 100 100.0 
 

   จากตารางที่ 4.2  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จำนวน 89 คน   
คิดเป็นร้อยละ 88.1  รองลงมาคือ สถานภาพโสด  จำนวน 9 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.9 และหย่าร้าง 
หม้าย แยกกันอยู่  จำนวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามลำดับ  
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ตารางท่ี 4.3  จำนวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามงานให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับ
ผู้สูงอายุและคนพิการ  แยกตามอายุ 
 
 

อายุ จำนวน (คน) ร้อยละ 
 ต่ำกว่า 20 ปี 5 5.0 
 ตั้งแต่ 20 ปี – 30 ปี 11 10.9 
 ตั้งแต่ 31 ปี – 40 ปี 7 6.9 
 ตั้งแต่ 41 ปี – 50 ปี 12 12.9 
 ตั้งแต่ 51 ปี – 60 ปี 30 28.7 
 อายุ  60 ปี ขึ้นไป 35 35.6 

รวม 100 100.0 
 

  จากตารางที่ 4.3  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 35 คน   
คิดเป็นร้อยละ 35.6 รองลงมาคือ อายุตั้งแต่ 51 ปี – 60 ปี  จำนวน 30 คน  คิดเป็นร้อยละ 28.7      
อายุตั้งแต่ 41 ปี – 50 ปี  จำนวน 12 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.9 อายุตั้งแต่ 20 ปี – 30 ปี จำนวน 11 
คน  คิดเป็นร้อยละ 10.9  อายุ ตั้งแต่ 31 ปี – 40 ปี  จำนวน 7 คน  คิดเป็นร้อยละ 6.9  อายุต่ำกว่า 
20 ปี  จำนวน 5 คน  คิดเป็นร้อยละ 5  ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 4.4  จำนวนและค่าร้อยละของผู้ที่ตอบแบบสอบถามงานให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับ
ผู้สูงอายุและคนพิการ  แยกตามระดับการศึกษา 
 
 

การศึกษา จำนวน (คน) ร้อยละ 
 ต่ำกว่ามัธยมศึกษา 57 57.4 
 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 33 33.7 
 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 9 7.9 
 ปริญญาตรี 1 1.0 

รวม 100 100.0 
 

จากตารางที่  4.4  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับต่ำกว่า
มัธยมศึกษา จำนวน 57  คน  คิดเป็นร้อยละ 57.4 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
จำนวน 33 คน  คิดเป็นร้อยละ 33.7  ระดับอนุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จำนวน 9 คน  คิดเป็นร้อย
ละ 7.9  ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.5  จำนวนและค่าร้อยละของผู้ที่ตอบแบบสอบถามงานให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับ
ผู้สูงอายุและคนพิการ  แยกตามอาชีพ 
 
 

อาชีพ จำนวน (คน) ร้อยละ 
 ว่างงาน 12 11.9 
 เกษตรกร 39 37.6 
 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ 2 2.0 
 ประกอบธุรกิจส่วนตัว 22 22.8 
 ลูกจ้าง 17 17.8 
 นักเรียน นักศึกษา 8 7.9 

รวม 100 100.0 
 

 จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จำนวน 39 คน   
คิดเป็นร้อยละ 37.6  รองลงมาคือ ประกอบธุรกิจส่วนตัว จำนวน 22 คน  คิดเป็นร้อยละ 22.8  และ 
ลูกจ้าง  จำนวน 17 คน  คิดเป็นร้อยละ 17.8 ว่างงาน  จำนวน 12 คน  คิดเป็นร้อยละ 11.9 นักเรียน 
นักศึกษา  จำนวน 8 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.9 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ  จำนวน 2 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 2.0 ตามลำดับ 
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ตอนที ่2   ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของการรับบริการ 
 
ตารางท่ี 4.6  แสดงจำนวนและร้อยละความพึงพอใจของงานให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ
และคนพิการ  ด้านกระบวนขั้นตอนการให้บริการ 
 
 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
N = 100 

พึงพอใจ 
มากท่ีสุด 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

พึงพอใจ 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

เฉย ๆ 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ไม่พึง
พอใจ 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ไม่พึงพอใจ 
มากท่ีสุด 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ในภาพรวม 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

1.  ขั้นตอนกระบวนการมีระบบเหมาะสม  
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

84 
(84.0) 

10 
(10.0) 

2 
(2.0) 

4 
(4.0) 

- 94.8 

2.  ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะนำ 
ขั้นตอนการให้บริการ  

86 
(86.0) 

7 
(7.0) 

4 
(4.0) 

3 
(3.0) 

- 95.2 

3.  ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม 
ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ 

87 
(87.0) 

8 
(8.0) 

2 
(2.0) 

3 
(3.0) 

- 95.8 
 

4.  มีการให้บริการตามลำดับก่อนหลัง  
88 

(88.0) 
5 

(5.0) 
2 

(2.0) 
5 

(5.0) 
- 95.2 

5.  มีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 
85 

(85.0) 
12 

(12.0) 
2 

(4.0) 
1 

(1.0) 
- 96.2 

รวม 86.0 8.4 2.4 3.2 - 95.4 
 

 จากตารางที่ 4.6 แสดงจำนวนและร้อยละความพึงพอใจของงานให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพ
สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 
95.4 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการ มีความพึงพอใจมากเป็นอันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 96.2  รองลงมาคือ มีการ
ให้บริการตามลำดับก่อนหลัง คิดเป็นร้อยละ 95.8  ความชัดเจนในการอธิบายชี้แจงและแนะนำ
ขั้นตอนการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 95.2 ขั้นตอนกระบวนการมีระบบเหมาะสม ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
คิดเป็นร้อยละ 95.2 และมีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการคิดเป็นร้อยละ 94.8 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.7  แสดงจำนวนและร้อยละความพึงพอใจของงานให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ
และคนพิการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
   N = 100 

พึงพอใจ 
มากท่ีสุด 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

พึงพอใจ 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

เฉย ๆ 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ไม่พึง
พอใจ 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ไม่พึงพอใจ 
มากท่ีสุด 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ในภาพรวม 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

1.  มีมนุษย์สัมพันธ์และเอาใจใส่ผู้รับบริการ 
81 

(81.0) 
17 

(17.0) 
2 

(2.0) 
- - 95.8 

2. มีความรอบรู้และเต็มใจให้บริการอย่างเสมอภาค  
87 

(87.0) 
11 

(11.0) 
2 

(2.0) 
- - 97.0 

3.  มีอัธยาศัยดี พูดจาสุภาพ แต่งกายเรียบร้อย
เหมาะสม  

86 
(86.0) 

10 
(10.0) 

4 
(4.0) 

- - 96.4 

4.  มีความเต็มใจ ดูแลเอาใจใส่และพร้อมในการ
ให้บริการ 

89 
(89.0) 

8 
(8.0) 

3 
(3.0) 

-  97.2 

5.  ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามและแก้ปัญหาได้  
85 

(85.0) 
2 

(2.0) 
10 

(10.0) 
3 

(3.0) 
- 93.8 

รวม 85.6 9.6 4.2 0.6 - 96.0 
 

 จากตารางที่ 4.7 แสดงจำนวนและร้อยละความพึงพอใจของงานให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพ
สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.0 และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความรอบรู้และเต็มใจให้บริการอย่างเสมอภาค มีความพึงพอใจมากเป็น
อันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 97.2 รองลงมาคือ มีความเต็มใจ ดูแลเอาใจใส่และพร้อมในการให้บริการ     
คิดเป็นร้อยละ 97.0  ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามและแก้ปัญหาได้ คิดเป็นร้อยละ 96.4  มีอัธยาศัยดี 
พูดจาสุภาพ แต่งกายเรียบร้อยเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 95.8 และมีมนุษย์สัมพันธ์และเอาใจใส่
ผู้รับบริการ  คิดเป็นร้อยละ 93.8  ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.8  แสดงจำนวนและร้อยละความพึงพอใจของงานให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ
และคนพิการ  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
 

 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
   N = 100 

พึงพอใจ 
มากท่ีสุด 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

พึงพอใจ 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

เฉย ๆ 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ไม่พึง
พอใจ 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ไม่พึงพอใจ 
มากท่ีสุด 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ในภาพรวม 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

1.  ความสะดวกของสถานที่ให้บริการ 
83 

(83.0) 
15 

(15.0) 
2 

(2.0) 
- - 96.2 

2.  คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์และ
เครื่องมือในการให้บริการ 

88 
(88.0) 

10 
(10.0) 

2 
(2.0) 

- - 97.2 

3.  ความเพียงพอของอุปกรณ์และเครื่องมือในการ
ให้บริการ 

84 
(84.0) 

11 
(11.0) 

5 
(5.0) 

- - 95.8 

4.  ป้ายข้อความบอกจุดบริการหรือประชาสัมพันธ์
มีข้อความชัดเจนเห็นได้ง่าย 

82 
(82.0) 

12 
(12.0) 

6 
(6.0) 

- - 95.2 

5.  มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่
ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ ที่นั่งพัก ห้องน้ำ  

87 
(87.0) 

6 
(7.0) 

7 
(7.0) 

- - 96.0 

รวม 84.8 10.8 4.4 - - 96.1 
 

 จากตารางที่ 4.8 แสดงจำนวนและร้อยละความพึงพอใจของงานให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพ
สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.1  และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์และเครื่องมือในการให้บริการมี
ความพึงพอใจมากเป็นอันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 97.2 รองลงมาคือ มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก
ในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ ที่นั่งพัก ห้องน้ำ  คิดเป็นร้อยละ 96.2 ความเพียงพอของอุปกรณ์
และเครื่องมือในการให้บริการคิดเป็นร้อยละ 96.0 ป้ายข้อความบอกจุดบริการหรือประชาสัมพันธ์มี
ข้อความชัดเจนเห็นได้ง่าย คิดเป็นร้อยละ 95.8 และความสะดวกของสถานที่ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 
95.2 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.9   แสดงจำนวนและร้อยละความพึงพอใจของงานให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ
และคนพิการ  ด้านช่องทางการให้บริการ 

 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
   N = 100 

พึงพอใจ 
มากที่สุด 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

พึงพอใจ 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

เฉย ๆ 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ไม่พึง
พอใจ 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ไม่พึงพอใจ 
มากที่สุด 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ในภาพรวม 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

1.  มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ 
85 

(85.0) 
10 

(10.0) 
5 

(5.0) 
- - 96.0 

2.  มีการให้บริการหลายช่องทาง  
86 

(86.0) 
5 

(5.0) 
9 

(9.0) 
- - 95.4 

3.  เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว 
83 

(83.0) 
15 

(15.0) 
2 

(2.0) 
- - 96.2 

4.  มีช่องทางเพ่ือรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของ
ผู้รับบริการ 

81 
(81.0) 

17 
(17.0) 

2 
(2.0) 

- - 95.8 

5.  มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจุบัน
และมีความทันสมัย 

85 
(85.0) 

12 
(12.0) 

3 
(3.0) 

- - 96.4 

รวม 84.0 11.8 4.2 - - 96.0 
 
 จากตารางที่ 4.9 แสดงจำนวนและร้อยละความพึงพอใจของงานให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพ
สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ด้านช่องทางการให้บริการ มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 96.0 และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว มีความพึงพอใจมากเป็น
อันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 96.4 รองลงมาคือ มีช่องทางเพ่ือรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นขอผู้รับบริการ 
คิดเป็นร้อยละ 96.2 มีการให้บริการหลายช่องทาง คิดเป็นร้อยละ 96.0 มีช่องทางการให้บริการ
เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 95.8  และมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจุบันและ
มีความทันสมัย คิดเป็นร้อยละ 95.4 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.10  แสดงร้อยละความพึงพอใจงานให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ  
ในภาพรวม 
 

 

รายการ 
N = 100 

พึงพอใจ 
มากท่ีสุด 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

พึงพอใจ 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

เฉย ๆ 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ไม่พึง
พอใจ 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ไม่พึงพอใจ 
มากท่ีสุด 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ในภาพรวม 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 86.0 8.4 2.4 3.2 - 95.4 
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 85.6 9.6 4.2 0.6 - 96.0 
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 84.8 10.8 4.4 - - 96.1 
4. ด้านช่องทางการให้บริการ 84.0 11.8 4.2 - - 96.0 

รวม 85.1 10.2 3.8 1.0 - 95.9 
 

  จากตารางที่ 4.10 แสดงร้อยละความพึงพอใจงานให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ
และคนพิการ  ในภาพรวม  มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 95.9  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.1 รองลงมาคือ ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านช่องทางการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 96.0 ด้านกระบวนการขั้นตอน
การให้บริการ  คิดเป็นร้อยละ 95.4 ตามลำดับ 

 
4.1.2  งานการให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางท่ี 4.11 จำนวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามงานการให้บริการรับชำระภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แยกตามเพศ  
 

เพศ จำนวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 32 40.0 
หญิง 48 60.0 
รวม 80 100.0 

 
 จากตารางที่ 4.11 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นผู้เข้ารับบริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
จำนวน 48 คน  คิดเป็นร้อยละ 60.0 และเป็นเพศชาย จำนวน 32 คน  คิดเป็นร้อยละ 40.0
ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.12 จำนวนและค่าร้อยละของสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามงานการให้บริการรับชำระ 
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 

สถานภาพ จำนวน (คน) ร้อยละ 
โสด 15 18.5 

สมรส 61 76.5 
หย่าร้าง หม้ายหรือแยกกันอยู่ 4 5.0 

รวม 80 100.0 
  

จากตารางที่ 4.12  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จำนวน 61 คน  
คิดเป็นร้อยละ76.5 รองลงมาคือ สถานภาพโสด  จำนวน 15 คน  คิดเป็นร้อยละ 18.5 และน้อยที่สุด
คือ มีสถานภาพหย่าร้าง หม้ายหรือแยกกันอยู่  จำนวน 4 คน  คิดเป็นร้อยละ5.0 ตามลำดับ 
 

ตารางท่ี 4.13 จำนวนและค่าร้อยละของผู้ที่ตอบแบบสอบถามการให้บริการรับชำระภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แยกตามอายุ 
 

อายุ จำนวน (คน) ร้อยละ 
 ตั้งแต่ 20 ปี – 30 ปี 7 8.5 
 ตั้งแต่ 31 ปี –40 ปี 26 32.5 
 ตั้งแต ่41 ปี – 50 ปี 33 41.0 
 ตั้งแต ่51 ปี – 60 ปี 12 15.0 
มากกว่า 60 ปี 2 3.0 
รวม 80 100.0 

 
 จากตารางที่ 4.13 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง41 ปี –50 ปีจำนวน 33 
คน  คิดเป็นร้อยละ41.0 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 31 ปี – 40 ปี จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.5 อายุระหว่าง 51 ปี - 60ปี จำนวน 12 คน  คิดเป็นร้อยละ 15.0 อายุระหว่าง    20 ปี –30 ปี 
จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 และน้อยที่สุด อายุมากกว่า 60 ปี จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 
ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.14 จำนวนและค่าร้อยละของผู้ที่ตอบแบบสอบถามการให้บริการรับชำระภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แยกตามการศึกษา 
 

การศึกษา จำนวน (คน) ร้อยละ 
 ต่ำกว่ามัธยมศึกษา   38 47.0 
 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 34 42.0 
 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 7 9.0 
ปริญญาตรี 2 2.0 

รวม 80 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.14  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ำกว่ามัธยมศึกษา   
จำนวน 38 คน  คิดเป็นร้อยละ 47.0 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 34 คน  คิดเป็น 
ร้อยละ 42.0  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 ระดับปริญญาตรี จำนวน 
2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามลำดับ 
 

ตารางท่ี 4.15 จำนวนและค่าร้อยละของผู้ที่ตอบแบบสอบถามการให้บริการรับชำระภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แยกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จำนวน (คน) ร้อยละ 
ว่างงาน 6 7.0 
 เกษตรกร 38 47.0 
 ข้าราชการ,เจ้าพนักงานภาครัฐ 2 2.0 
 ธุรกิจส่วนตัว 14 18.0 
 ลูกจ้าง 18 23.0 
เจ้าหน้าที,่พนักงานเอกชน 3 3.0 

รวม 80 100.0 
3.9 
 จากตารางที่ 4.15 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จำนวน 38 คน   
คิดเป็นร้อยละ 47.0 รองลงมาคือลูกจ้าง จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
จำนวน 14 คน  คิดเป็นร้อยละ 18.0 ว่างงาน จำนวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.0 เจ้าหน้าที่,พนักงาน
เอกชน จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ3.0 และข้าราชการ,เจ้าพนักงานภาครัฐ จำนวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.0 ตามลำดับ 
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ตอนที ่2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของการรับบริการ 
 
ตารางท่ี 4.16 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของความพึงพอใจการเข้ารับบริการรับชำระภาษีท่ีดินและ
สิ่งปลูกสร้าง ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
N = 80 

พึงพอใจ 
มากท่ีสุด 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

พึงพอใจ 
 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

เฉย ๆ 
 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

ไม่พึง
พอใจ 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ไม่พึงพอใจ 
มากท่ีสุด 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ในภาพรวม 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

1.  ขั้นตอนกระบวนการมีระบบเหมาะสม  
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

70 
(85.5) 

7 
(8.8) 

3 
(3.8) 

- - 96.7 

2.  ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะนำ 
ขั้นตอนการให้บริการ  

69 
(86.3) 

6 
(7.5) 

4 
(6.3) 

- - 96.0 

3.  ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม 
ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ 

73 
(91.3) 

4 
(5.0) 

3 
(3.8) 

- - 97.5 

4.  มีการให้บริการตามลำดับก่อนหลัง  
71 

(88.8) 
4 

(5.0) 
5 

(6.3) 
- - 96.5 

5.  มีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 
66 

(83.8) 
8 

(10.0) 
5 

(6.3) 
- - 95.5 

รวม 87.1 7.3 5.3 - - 96.4 
 
 จากตารางที่ 4.16 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของความพึงพอใจการเข้ารับบริการรับชำระ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 
96.4 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ขั้นตอนกระบวนการมีระบบเหมาะสม ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มี
ความพึงพอใจมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 97.5 รองลงมาคือ มีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ คิด
เป็นร้อยละ 96.7 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ คิด
เป็นร้อยละ 96.5 มีการให้บริการตามลำดับก่อนหลัง คิดเป็นร้อยละ 96.0 และความชัดเจนในการ
อธิบาย ชี้แจงและแนะนำขั้นตอนการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 95.5 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.17 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของความพึงพอใจการเข้ารับบริการรับชำระภาษีท่ีดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
N = 80 

พึงพอใจ 
มากท่ีสุด 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

พึงพอใจ 
 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

เฉย ๆ 
 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

ไม่พึง
พอใจ 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ไม่พึงพอใจ 
มากท่ีสุด 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ในภาพรวม 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

1.  มีมนุษย์สัมพันธ์และเอาใจใส่ผู้รับบริการ 
68 

(85.0) 
8 

(10.0) 
4 

(5.0) 
- - 96.0 

2.  มีความรอบรู้และเต็มใจให้บริการอย่างเสมอ
ภาค  

70 
(87.5) 

6 
(7.5) 

4 
(5.0) 

- - 96.5 

3.  มีอัธยาศัยดี พูดจาสุภาพ แต่งกายเรียบร้อย
เหมาะสม  

72 
(90.0) 

4 
(5.0) 

4 
(5.0) 

- - 97.0 

4.  มีความเต็มใจ ดูแลเอาใจใส่และพร้อมในการ
ให้บริการ 

68 
(85.0) 

4 
(5.0) 

8 
(10.0) 

- - 95.0 

5.  ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามและแก้ปัญหาได้  
68 

(88.8) 
5 

(6.3) 
4 

(5.0) 
- - 96.8 

รวม 87.3 6.8 6.0 - - 96.3 
 
 จากตารางที่ 4.17 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของความพึงพอใจการเข้ารับบริการรับชำระ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 96.3 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีอัธยาศัยดี พูดจาสุภาพ แต่งกายเรียบร้อยเหมาะสม มีความ พึงพอใจ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.0 รองลงมาคือ ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามและแก้ปัญหาได้ คิดเป็นร้อย
ละ 96.8 มีมนุษย์สัมพันธ์และเอาใจใส่ผู้รับบริการ คิดเป็นร้อยละ 96.5 และ มีความรอบรู้และเต็มใจ
ให้บริการอย่างเสมอภาค คิดเป็นร้อยละ 96.0 และมีความเต็มใจ ดูแลเอาใจใส่และพร้อมในการ
ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 95.0 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.18 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของความพึงพอใจการเข้ารับบริการรับชำระภาษีท่ีดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
N = 80 

พึงพอใจ 
มากท่ีสุด 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

พึงพอใจ 
 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

เฉย ๆ 
 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

ไม่พึง
พอใจ 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ไม่พึงพอใจ 
มากท่ีสุด 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ในภาพรวม 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

1.  ความสะดวกของสถานที่ให้บริการ 
72 

(90.0) 
4 

(5.0) 
4 

(5.0) 
- - 97.0 

2.  คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์และ
เครื่องมือในการให้บริการ 

65 
(81.5) 

12 
(15.5) 

2 
(3.0) 

- - 96.0 

3.  ความเพียงพอของอุปกรณ์และเครื่องมือในการ
ให้บริการ 

72 
(90.5) 

4 
(5.5) 

3 
(4.0) 

- - 97.5 

4.  ป้ายข้อความบอกจุดบริการหรือประชาสัมพันธ์
มีข้อความชัดเจนเห็นได้ง่าย 

68 
(85.5) 

7 
(8.5) 

5 
(6.0) 

- - 95.7 

5.  มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่
ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ ที่นั่งพัก ห้องน้ำ  

75 
(93.5) 

4 
(5.5) 

1 
(1.0) 

- - 98.5 

รวม 88.2 8.0 3.8 - - 96.9 
 
 จากตารางที่ 4.18 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของความพึงพอใจการเข้ารับบริการงานรับ
ชำระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.9 และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ ที่
นั่งพัก ห้องน้ำ มีความพึงพอใจมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 98.5 รองลงมาคือ ความเพียงพอของอุปกรณ์
และเครื่องมือในการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 97.5 คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์และ
เครื่องมือในการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 97.0 ป้ายข้อความบอกจุดบริการหรือประชาสัมพันธ์มี
ข้อความชัดเจนเห็นได้ง่าย คิดเป็นร้อยละ 95.7 และความสะดวกของสถานที่ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 
94.2 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.19   แสดงจำนวนและร้อยละความพึงพอใจของการรับบริการรับชำระภาษีท่ีดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง ด้านช่องทางการให้บริการ 

 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
   N = 80 

พึงพอใจ 
มากที่สุด 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

พึงพอใจ 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

เฉย ๆ 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ไม่พึง
พอใจ 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ไม่พึง
พอใจ 

มากที่สุด 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ใน
ภาพรวม 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

1.  มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อ
ผู้ใช้บริการ 

68 
(85.0) 

8 
(10.0) 

4 
(5.0) 

- - 96.0 

2.  มีการให้บริการหลายช่องทาง  
65 

(81.0) 
14 

(15.0) 
1 

(1.5) 
- - 95.0 

3.  เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่สะดวก
รวดเร็ว 

68 
(85.0) 

10 
(11.0) 

2 
(2.0) 

- - 95.5 

4.  มีช่องทางเพ่ือรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็น
ของผู้รับบริการ 

70 
(82.5) 

6 
(10.0) 

4 
(5.5) 

- - 96.5 

5.  มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเป็น
ปัจจุบันและมีความทันสมัย 

72 
(90.0) 

5 
(6.3) 

3 
(3.8) 

- - 97.2 

รวม 84.7 10.5 3.6 - - 96.0 
 
 จากตารางที่ 4.19   แสดงจำนวนและร้อยละความพึงพอใจของการเข้ารับบริการรับชำระ
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ด้านช่องทางการให้บริการ มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 96.0  และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว มีความพึงพอใจมากเป็น
อันดับแรก  คิดเป็นร้อยละ 97.2 รองลงมาคือ มีการให้บริการหลายช่องทาง คิดเป็นร้อยละ 96.5 มี
ช่องทางเพ่ือรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ คิดเป็นร้อยละ 96.0  มีช่องทางการให้บริการ
เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 95.5 และมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจุบันและมี
ความทันสมัย คิดเป็นร้อยละ 95.0 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.20 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจการเข้ารับบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
ในภาพรวม 
 

รายการ 
N = 80 

พึงพอใจ 
มากท่ีสุด 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

พึงพอใจ 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

เฉย ๆ 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ไม่พึง
พอใจ 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ไม่พึงพอใจ 
มากท่ีสุด 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ในภาพรวม 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 87.1 7.3 5.3 - - 96.4 
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 87.3 6.8 6.0 - - 96.3 
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 88.2 8.0 3.8 - - 96.9 
4. ด้านช่องทางการให้บริการ 84.7 10.5 3.6 - - 96.0 

รวม 70.2 11.9 4.5 - - 96.4 
 
 จากตารางที่ 4.20 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจการเข้ารับบริการรับชำระภาษีท่ีดินและ
สิ่งปลูกสร้าง ในภาพรวม มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.4 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีความพึงพอใจมากเป็นอันดับแรกคิดเป็นร้อยละ 96.9 รองลงมาคือ ด้าน
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 96.4 ด้านช่องทางการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 
96.3 และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 96.0 ตามลำดับ 

 
4.1.3  การให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ตอนที ่1   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 4.21  จำนวนและค่าร้อยละของผู้ตอบคำถามการให้บริการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แยกตามเพศ  

 
เพศ จำนวน (คน) ร้อยละ 

 ชาย 48 33.1 
 หญิง 92 66.9 

รวม 140 100.0 
 
       จากตารางที ่4.21 พบว่าผู้ตอบคำถามเป็นผู้เข้ารับบริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 92 คน   
คิดเป็นร้อยละ 66.9 เป็นเพศชาย  จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 33.1  ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.22  จำนวนและค่าร้อยละของสถานภาพผู้ตอบงานการให้บริการการให้บริการงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  
 

สถานภาพ จำนวน (คน) ร้อยละ 
โสด 25 17.3 

สมรส 108 79.7 
หย่าร้าง หม้าย แยกกันอยู่ 7 3.0 

รวม 140 100.0 
 
จากตารางที่  4.22 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จำนวน 108 คน  

คิดเป็นร้อยละ 79.7  รองลงมาคือ สถานภาพโสด  จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 และ
สถานภาพหย่าร้าง หม้าย แยกกันอยู่  จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 4.23  จำนวนและค่าร้อยละของผู้ที่ตอบแบบสอบถามการให้บริการงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย แยกตามอายุ  
 

อายุ จำนวน (คน) ร้อยละ 
 ตั้งแต่ 20 ปี – 30 ปี 20 14.3 
 ตั้งแต่ 31 ปี – 40 ปี 9 5.3 
 ตั้งแต ่41 ปี – 50 ปี 60 44.4 
 ตั้งแต ่51 ปี – 60 ปี 14 8.3 
 อายุ 60 ปีขึ้นไป 37 27.8 

รวม 140 100.0 
   

จากตารางที่  4.23  พบว่า ผู้ตอบคำถามส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 41 ปี – 50 ปี  จำนวน 60 คน  
คิดเป็นร้อยละ 44.4  รองลงมาคือ อายุ 60 ปีขึ้นไป  จำนวน 37 คน  คิดเป็นร้อยละ 27.8 และอายุ
ตั้งแต่ 20 ปี – 30 ปี  จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 อายุตั้งแต่ 51 ปี – 60 ปี  จำนวน 14 คน  
คิดเป็นร้อยละ 8.3   อายุตั้งแต่ 31 ปี – 40 ปี  จำนวน 9 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.3  ตามลำดับ 
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ตารางท่ี  4.24  จำนวนและค่าร้อยละของผู้ที่ตอบแบบสอบถามการให้บริการงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย แยกตามระดับการศึกษา 
 

การศึกษา จำนวน (คน) ร้อยละ 
 ต่ำกว่ามัธยมศึกษา 105 77.4 
 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 21 14.3 
 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 14 8.3 

รวม 140 100.0 
 
จากตารางที่  4.24 พบว่า ผู้ตอบคำถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับต่ำกว่ามัธยมศึกษาจำนวน  

105 คน  คิดเป็นร้อยละ 77.8  รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 21 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 14.3  และระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  จำนวน 14 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.3  ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 4.25  จำนวนและค่าร้อยละของผู้ที่ตอบแบบสอบถามการให้บริการงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย แยกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จำนวน (คน) ร้อยละ 
 เกษตรกร 75 55.6 
 ประกอบธุรกิจส่วนตัว 24 16.5 
 ลูกจ้าง 6 3.0 
 พนักงานเอกชน 35 24.8 

รวม 140 100.0 
 
          จากตารางที่ 4.25 พบว่า ผู้ตอบคำถามส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร จำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 
55.6  รองลงมาคือ  พนักงานเอกชน จำนวน 35 คน  คิดเป็นร้อยละ 24.8 และประกอบธุรกิจส่วนตัว  
จำนวน 24 คน  คิดเป็นร้อยละ 16.5  ลูกจ้าง  จำนวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามลำดับ   
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ตอนที ่2   ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของการเข้ารับบริการ 
 
ตารางท่ี 4.26 แสดงจำนวนและค่าร้อยละความพึงพอใจการให้บริการงานป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัย ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
N = 140 

พึงพอใจ 
มากท่ีสุด 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

พึงพอใจ 
 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

เฉย ๆ 
 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

ไม่พึง
พอใจ 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ไม่พึงพอใจ 
มากท่ีสุด 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ในภาพรวม 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

1.  ขั้นตอนกระบวนการมีระบบเหมาะสม  
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

122 
(87.1) 

11 
(7.9) 

7 
(5.0) 

- - 96.4 

2.  ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะนำ 
ขั้นตอนการให้บริการ  

118 
(84.3) 

16 
(11.4) 

6 
(4.3) 

- - 96.0 

3.  ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม 
ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ 

115 
(82.1) 

19 
(13.6) 

6 
(4.3) 

- - 95.6 

4.  มีการให้บริการตามลำดับก่อนหลัง  
113 

(80.7) 
22 

(15.7) 
5 

(3.6) 
- - 95.4 

5.  มีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 
120 

(85.7) 
17 

(12.1) 
3 

(2.1) 
- - 96.7 

รวม 84.0 12.1 3.9 - - 96.0 
 
 จากตารางที่ 4.26 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของความพึงพอใจการให้บริการงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 96.0 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ขั้นตอนกระบวนการมีระบบเหมาะสม ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความ
พึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.7 รองลงมาคือ มีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ คิดเป็น
ร้อยละ 96.4 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ คิดเป็น
ร้อยละ 96.0 มีการให้บริการตามลำดับก่อนหลัง คิดเป็นร้อยละ 95.6 และความชัดเจนในการอธิบาย 
ชี้แจงและแนะนำขั้นตอนการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 95.4 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.27 แสดงจำนวนและค่าร้อยละความพึงพอใจการให้บริการงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
N = 140 

พึงพอใจ 
มากท่ีสุด 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

พึงพอใจ 
 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

เฉย ๆ 
 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

ไม่พึง
พอใจ 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ไม่พึงพอใจ 
มากท่ีสุด 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ในภาพรวม 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

1.  มีมนุษย์สัมพันธ์และเอาใจใส่ผู้รับบริการ 
121 

(86.4) 
13 

(9.3) 
6 

(4.3) 
- - 96.4 

2.  มีความรอบรู้และเต็มใจให้บริการอย่างเสมอ
ภาค  

118 
(84.3) 

13 
(9.3) 

9 
(6.4) 

- - 95.6 

3.  มีอัธยาศัยดี พูดจาสุภาพ แต่งกายเรียบร้อย
เหมาะสม  

126 
(90.0) 

8 
(5.7) 

6 
(4.3) 

- - 97.1 

4.  มีความเต็มใจ ดูแลเอาใจใส่และพร้อมในการ
ให้บริการ 

115 
(82.1) 

18 
(12.90) 

7 
(5.0) 

- - 95.4 

5.  ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามและแก้ปัญหาได้  
116 

(82.9) 
15 

(10.7) 
9 

(6.4) 
- - 95.2 

รวม 85.1 9.6 5.3 - - 95.9 
 
 จากตารางที่ 4.27 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของความพึงพอใจการให้บริการงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 95.9 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีอัธยาศัยดี พูดจาสุภาพ แต่งกายเรียบร้อยเหมาะสม มีความ พึงพอใจ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.1 รองลงมาคือ ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามและแก้ปัญหาได้ คิดเป็นร้อย
ละ 96.4 มีมนุษย์สัมพันธ์และเอาใจใส่ผู้รับบริการ คิดเป็นร้อยละ 95.6 และ มีความรอบรู้และเต็มใจ
ให้บริการอย่างเสมอภาค คิดเป็นร้อยละ 95.4 และมีความเต็มใจ ดูแลเอาใจใส่และพร้อมในการ
ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 95.2 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.28 แสดงจำนวนและค่าร้อยละความพึงพอใจการให้บริการงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
N = 140 

พึงพอใจ 
มากท่ีสุด 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

พึงพอใจ 
 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

เฉย ๆ 
 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

ไม่พึง
พอใจ 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ไม่พึงพอใจ 
มากท่ีสุด 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ในภาพรวม 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

1.  ความสะดวกของสถานที่ให้บริการ 
117 

(83.6) 
16 

(11.4) 
7 

(5.0) 
- - 95.7 

2.  คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์และ
เครื่องมือในการให้บริการ 

122 
(87.1) 

8 
(5.7) 

10 
(7.1) 

- - 96.0 

3.  ความเพียงพอของอุปกรณ์และเครื่องมือในการ
ให้บริการ 

128 
(91.4) 

7 
(5.0) 

5 
(3.6) 

- - 97.5 

4.  ป้ายข้อความบอกจุดบริการหรือประชาสัมพันธ์
มีข้อความชัดเจนเห็นได้ง่าย 

121 
(86.4) 

14 
(10.0) 

5 
(3.6) 

- - 96.6 

5.  มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่
ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ ที่นั่งพัก ห้องน้ำ  

127 
(90.7) 

7 
(5.0) 

6 
(4.3) 

- - 97.2 

รวม 87.8 7.4 4.7 - - 96.6 
 
 จากตารางที่ 4.28 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของความพึงพอใจการให้บริการงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.6 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ ที่นั่ง
พัก ห้องน้ำ มีความพึงพอใจมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 97.5 รองลงมาคือ ความเพียงพอของอุปกรณ์
และเครื่องมือในการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 97.2 คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์และ
เครื่องมือในการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 96.6 ป้ายข้อความบอกจุดบริการหรือประชาสัมพันธ์มี
ข้อความชัดเจนเห็นได้ง่าย คิดเป็นร้อยละ 96.0 และความสะดวกของสถานที่ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 
95.7 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.29   แสดงจำนวนและร้อยละความพึงพอใจการให้บริการงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ด้านช่องทางการให้บริการ 

 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
   N = 140 

พึงพอใจ 
มากที่สุด 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

พึงพอใจ 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

เฉย ๆ 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ไม่พึง
พอใจ 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ไม่พึง
พอใจ 

มากที่สุด 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ใน
ภาพรวม 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

1.  มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อ
ผู้ใช้บริการ 

114 
(81.4) 

17 
(12.1) 

9 
(6.4) 

- - 95.0 

2.  มีการให้บริการหลายช่องทาง  
116 

(82.9) 
16 

(11.4) 
8 

(5.7) 
- - 95.4 

3.  เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่สะดวก
รวดเร็ว 

121 
(86.4) 

14 
(10.0) 

5 
(3.6) 

- - 96.8 

4.  มีช่องทางเพ่ือรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็น
ของผู้รับบริการ 

118 
(84.3) 

13 
(9.3) 

9 
(6.4) 

- - 95.6 

5.  มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเป็น
ปัจจุบันและมีความทันสมัย 

122 
(87.1) 

9 
(6.4) 

9 
(6.4) 

- - 96.1 

รวม 84.4 9.8 5.7 - - 95.8 
 
 จากตารางที่ 4.29 แสดงจำนวนและร้อยละความพึงพอใจการให้บริการงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ด้านช่องทางการให้บริการมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 95.8 และเม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว มีความพึงพอใจมากเป็นอันดับแรก  
คิดเป็นร้อยละ 96.8 รองลงมาคือ มีการให้บริการหลายช่องทาง คิดเป็นร้อยละ 96.1 มีช่องทางเพ่ือ
รับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ คิดเป็นร้อยละ 95.6 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
เป็นปัจจุบันและมีความทันสมัย คิดเป็นร้อยละ 95.4 และมีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อ
ผู้ใช้บริการคิดเป็นร้อยละ 95.0  ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.30 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจการให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ในภาพรวม 
 

รายการ 
N = 140 

พึงพอใจ 
มากท่ีสุด 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

พึงพอใจ 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

เฉย ๆ 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ไม่พึง
พอใจ 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ไม่พึงพอใจ 
มากท่ีสุด 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ในภาพรวม 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 84.0 12.1 3.9 - - 96.0 
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 85.1 9.6 5.3 - - 95.9 
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 87.8 7.4 4.7 - - 96.6 
4. ด้านช่องทางการให้บริการ 84.4 9.8 5.7 - - 95.8 

รวม 85.3 9.7 4.9 - - 96.0 
 
 จากตารางที่ 4.30 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจการให้บริการงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ในภาพรวม มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.1 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจมากเป็นอันดับแรกคิดเป็นร้อยละ 96.6 
รองลงมาคือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 96.0 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ คิดเป็นร้อย
ละ 95.9 และด้านช่องทางการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 95.8 ตามลำดับ 
 
  4.1.4  งานให้บริการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID19)  
 
ตอนที่ 1   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบคำถาม 
 
ตารางท่ี 4.31  จำนวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามงานให้บริการป้องกันและควบคุมโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID19) แยกตามเพศ  
 

เพศ จำนวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 76 47.5 
หญิง 84 52.5 
รวม 160 100.0 

 
 จากตารางที่  4.31 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้เข้ารับบริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 เป็นเพศชายจำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.32  จำนวนและค่าร้อยละสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามงานให้บริการป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID19) 
 

สถานภาพ จำนวน (คน) ร้อยละ 
โสด 29 17.7 

สมรส 122 76.6 
หย่าร้าง หม้าย แยกกันอยู่ 9 5.7 

รวม 160 100.0 
 
   จากตารางที่  4.32 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จำนวน 122 คน   
คิดเป็นร้อยละ 76.6 รองลงมาคือ สถานภาพโสด จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 17.7 และสถานภาพ
หย่าร้าง หม้าย แยกกันอยู่ จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7 ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 4.33  จำนวนและค่าร้อยละ ของผู้ที่ตอบแบบสอบถามงานให้บริการป้องกันและควบคุมโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID19) แยกตามอายุ  
 

อายุ จำนวน (คน) ร้อยละ 
ต่ำกว่า 20 ปี 4 2.5 

ตั้งแต่ 20 ปี – 30 ปี 8 5.1 
ตั้งแต่ 31 ปี – 40 ปี 26 16.5 
ตั้งแต ่41 ปี – 50 ปี 64 39.8 
ตั้งแต ่51 ปี – 60 ปี 43 26.6 

อายุ 60 ปีขึ้นไป 15 9.5 
รวม 160 100.0 

   
จากตารางที่  4.33 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 41 ปี– 50 ปี จำนวน 64 

คน คิดเป็นร้อยละ 39.8 รองลงมาคือ อายุ 51 ปี – 60 ปี จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 26.6 อายุ
ตั้งแต่ 31 ปี – 40 ปี จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5  อายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 15 คน คิดเปน็
ร้อยละ 9.5 อายุ 20 – 30 ปี จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.1 และอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.34 จำนวนและค่าร้อยละของผู้ที่ตอบแบบสอบถามงานให้บริการป้องกันและควบคุมโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID19) แยกตามระดับการศึกษา 
 

การศึกษา จำนวน (คน) ร้อยละ 
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา 107 67.1 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 35 21.5 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 14 8.9 

ปริญญาตรี 4 2.5 
รวม 160 100.0 

 
จากตารางที่ 4.34 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ ต่ำกว่ามัธยมศึกษา 

จำนวน  107 คน คิดเป็นร้อยละ 67.1 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 35 คน   
คิดเป็นร้อยละ 21.5  ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.9 และระดับ
ปริญญาตรี จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 4.35  จำนวนและค่าร้อยละของผู้ที่ตอบแบบสอบถามงานให้บริการป้องกันและควบคุมโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID19) แยกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จำนวน (คน) ร้อยละ 
เกษตรกร 103 64.6 

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 4 2.5 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 22 13.3 

ลูกจ้าง 17 10.8 
เจ้าหน้าที่บริษัทเอกชน 14 8.8 

รวม 160 100.0 
 
 จากตารางที่  4.35 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร จำนวน 103 คน   
คิดเป็นร้อยละ 64.6 รองลงมาคือ ประกอบธุรกิจส่วนตัว จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3  และ 
ลูกจ้าง  จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8  เจ้าหน้าที่บริษัทเอกชน จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.8  และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามลำดับ   
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ตอนที ่2   ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของการเข้ารับบริการ 
 
ตารางท่ี 4.36 แสดงจำนวนและร้อยละความพึงพอใจงานให้บริการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า(COVID19) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
N =160 

พึงพอใจ 
มากที่สุด 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

พึงพอใจ 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

เฉย ๆ 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ไม่พึง
พอใจ 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ไม่พึงพอใจ 
มากที่สุด 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ในภาพรวม 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

1.  ขั้นตอนกระบวนการมีระบบเหมาะสม  
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

144 
(90.0) 

12 
(75.0) 

4 
(2.8) 

- - 97.5 

2.  ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะนำ 
ขั้นตอนการให้บริการ  

143 
(89.4) 

9 
(5.6) 

8 
(5.0) 

- - 96.8 

3.  ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม 
ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ 

138 
(86.3) 

12 
(7.5) 

10 
(6.3) 

- - 96.0 

4.  มีการให้บริการตามลำดับก่อนหลัง  
141 

(88.1) 
8 

(5.0) 
11 

(6.9) 
- - 96.2 

5.  มีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 
137 

(85.6) 
10 

(6.3) 
13 

(8.1) 
- - 95.5 

รวม 85.6 6.3 8.1 - - 96.4 
 

จากตารางที่ 4.36 แสดงจำนวนและร้อยละความพึงพอใจงานให้บริการป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID19) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการมีความพึงพอใจ คิดเป็น
ร้อยละ 96.4 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะนำ
ขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจมากเป็นอันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 97.5 รองลงมาคือ 
ระยะเวลาในการให้บริการ มีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ คิดเป็นร้อยละ 96.8 
ขั้นตอนกระบวนการ มีระบบเหมาะสมไม่ยุ่งยากซับซ้อน คิดเป็นร้อยละ 96.2 มีความสะดวกรวดเร็ว
ในการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 96.0  และมีการให้บริการตามลำดับก่อนหลัง คิดเป็นร้อยละ 95.5 
ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.37 แสดงจำนวนและร้อยละความพึงพอใจงานให้บริการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า(COVID19) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
N = 160 

พึงพอใจ 
มากที่สุด 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

พึงพอใจ 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

เฉย ๆ 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ไม่พึง
พอใจ 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ไม่พึงพอใจ 
มากที่สุด 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ในภาพรวม 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

1.  มีมนุษย์สัมพันธ์และเอาใจใส่ผู้รับบริการ 
136 

(85.0) 
18 

(11.3) 
6 

(3.8) 
- - 96.2 

2.  มีความรอบรู้และเต็มใจให้บริการอย่างเสมอ
ภาค  

139 
(86.9) 

14 
(8.8) 

7 
(4.4) 

- - 96.5 

3.  มีอัธยาศัยดี พูดจาสุภาพ แต่งกายเรียบร้อย
เหมาะสม  

137 
(85.6) 

16 
(10.0) 

7 
(4.4) 

- - 96.2 

4.  มีความเต็มใจ ดูแลเอาใจใส่และพร้อมในการ
ให้บริการ 

133 
(83.1) 

19 
(11.9) 

8 
(5.0) 

- - 95.6 

5.  ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามและแก้ปัญหาได้  
141 

(88.1) 
11 

(6.9) 
8 

(5.0) 
- - 96.6 

รวม 85.7 9.8 4.5 - - 96.2 
 
 จากตารางที่ 4.37 แสดงจำนวนและร้อยละความพึงพอใจงานให้บริการป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID19) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.2 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความรอบรู้และเต็มใจให้บริการอย่างเสมอภาค มีความพึงพอใจ
มากเป็นอันดับแรก  คิดเป็นร้อยละ 96.6  รองลงมาคือ มีมนุษย์สัมพันธ์และเอาใจใส่ผู้รับบริการ คิด
เป็นร้อยละ 96.5  มีอัธยาศัยดี พูดจาสุภาพ แต่งกายเรียบร้อยเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 96.2 ให้
คำแนะนำ ตอบข้อซักถามและแก้ปัญหาได้ คิดเป็นร้อยละ 96.2 และมีความเต็มใจ ดูแลเอาใจใส่และ
พร้อมในการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 95.6 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.38 แสดงจำนวนและร้อยละความพึงพอใจงานให้บริการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า(COVID19) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
N = 160 

พึงพอใจ 
มากที่สุด 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

พึงพอใจ 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

เฉย ๆ 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ไม่พึงพอใจ 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ไม่พึงพอใจ 
มากที่สุด 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ใน
ภาพรวม 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

1.  ความสะดวกของสถานที่ให้บริการ 
132 

(82.5) 
19 

(11.9) 
9 

(5.6) 
- - 95.4 

2.  คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์และ
เครื่องมือในการให้บริการ 

138 
(86.3) 

12 
(7.5) 

10 
(6.3) 

- - 96.0 

3.  ความเพียงพอของอุปกรณ์และเครื่องมือใน
การให้บริการ 

131 
(81.9) 

25 
(15.6) 

4 
(2.5) 

- - 95.8 

4.  ป้ายข้อความบอกจุดบริการหรือ
ประชาสัมพันธ์มีข้อความชัดเจนเห็นได้ง่าย 

135 
(84.4) 

10 
(6.3) 

15 
(9.4) 

- - 95.0 

5.  มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่
ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ ที่นั่งพัก ห้องน้ำ  

138 
(85.6) 

18 
(11.3) 

5 
(3.1) 

- - 96.5 

รวม 85.6 11.3 3.1 - - 95.7 
 

จากตารางที่  4.38  แสดงจำนวนและร้อยละความพึงพอใจของการเข้ารับบริการงานด้าน
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 95.7  
และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ 
ที่นั่งพัก ห้องน้ำ มีความพึงพอใจมากเป็นอันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 96.5 รองลงมาคือ ป้ายข้อความ
บอกจุดบริการหรือประชาสัมพันธ์มีข้อความชัดเจนเห็นได้ง่าย คิดเป็นร้อยละ 96.0  ความสะดวกของ
สถานที่ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 95.8 คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์และเครื่องมือในการ
ให้บริการคิดเป็นร้อยละ 95.4 และความเพียงพอของอุปกรณ์และเครื่องมือในการให้บริการ คิดเป็น
ร้อยละ 95.0 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.39 แสดงจำนวนและร้อยละความพึงพอใจงานให้บริการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า(COVID19) ด้านช่องทางการให้บริการ 

 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
   N = 160 

พึงพอใจ 
มากที่สุด 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

พึงพอใจ 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

เฉย ๆ 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ไม่พึง
พอใจ 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ไม่พึงพอใจ 
มากที่สุด 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ในภาพรวม 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

1.  มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อ
ผู้ใช้บริการ 

138 
(82.3) 

15 
(9.4) 

7 
(4.4) 

- - 96.4 

2.  มีการให้บริการหลายช่องทาง  
140 

(87.5) 
9 

(5.6) 
11 

(6.9) 
- - 96.1 

3.  เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่สะดวก
รวดเร็ว 

142 
(89.9) 

9 
(5.7) 

7 
(4.4) 

- - 97.0 

4.  มีช่องทางเพ่ือรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็น
ของผู้รับบริการ 

139 
(86.2) 

9 
(5.6) 

12 
(7.5) 

- - 95.8 

5.  มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเป็น
ปัจจุบันและมีความทันสมัย 

136 
(85.0) 

11 
(6.9) 

13 
(8.1) 

- - 95.4 

รวม 86.2 6.6 8.1 - - 96.1 
 
 จากตารางที่ 4.39 แสดงจำนวนและร้อยละความพึงพอใจงานให้บริการป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID19) ด้านช่องทางการให้บริการมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 96.1 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว มีความพึงพอใจมาก
เป็นอันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 97.0 รองลงมาคือ มีมีช่องทางเพ่ือรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของ
ผู้รับบริการ คิดเป็นร้อยละ 96.4 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจุบันและมีความทันสมัย คิด
เป็นร้อยละ 96.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 95.8 และมีการ
ให้บริการหลายช่องทาง คิดเป็นร้อยละ 95.1 ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 
 

ตารางท่ี 4.40  แสดงร้อยละความพึงพอใจงานให้บริการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
(COVID19) ในภาพรวม 
 

รายการ 
N = 160 

พึงพอใจ 
มากที่สุด 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

พึงพอใจ 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

เฉย ๆ 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ไม่พึง
พอใจ 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ไม่พึงพอใจ 
มากที่สุด 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ในภาพรวม 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 85.6 6.3 8.1 - - 96.4 
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 85.7 9.8 4.5 - - 96.2 
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 85.6 11.3 3.1 - - 95.7 
4. ด้านช่องทางการให้บริการ 86.2 6.6 8.1 - - 96.1 

รวม 85.8 8.5 6.0  - 96.2 
 
  จากตารางที่ 4.40  แสดงร้อยละความพึงพอใจงานให้บริการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า(COVID19) ในภาพรวม มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 96.2 และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.4 
รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 96.2 ด้านช่องทางการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 
96.1 และด้านช่องทางการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 95.7 ตามลำดับ 
 
4.2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า  
ในภาพรวม 
  จากการสำรวจความพึงพอใจการรับบริการงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า อำเภอ
เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ซึ่งประกอบด้วย งานให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ งาน
ให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  งานให้บริการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID19) ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ทั้ง 4 งาน ในภาพรวม ได้ผลออกมาดังนี้  
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ตารางท่ี 4.41  แสดงร้อยละความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า       
ในภาพรวม 
 
 

รายการ 
 

พึงพอใจ 
มากท่ีสุด 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

พึงพอใจ 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

เฉย ๆ 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ไม่พึงพอใจ 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ไม่พึง
พอใจ 

มากท่ีสุด 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ใน
ภาพรวม 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. งานให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ
และคนพิการ (N=100) 

85.1 10.2 3.8 1.0 - 95.9 

2. การให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง(N=80) 

70.2 11.9 4.5 - - 96.4 

3. การให้บริการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(N=140) 

85.3 9.7 4.9 - - 96.0 

4. งานให้บริการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า(COVID19) (N=160) 

85.8 8.5 6.0  - 96.2 

รวม 81.6 10.1 4.8 0.3 - 96.1 
 

 จากตารางที่ 4.41  แสดงร้อยละความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยม้าในภาพรวม มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.1 และเมื่อพิจารณาตามงานให้บริการ พบว่า 
การให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.4 
รองลงมาคือ งานให้บริการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID19) คิดเป็นร้อยละ 
96.2 การให้บริการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  คิดเป็นร้อยละ 96.0 และงานให้บริการจ่ายเบี้ย
ยังชีพสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ คิดเป็นร้อยละ 95.9 ตามลำดับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 



 
 

บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาระดับความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า    
อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.2563 - ก.ย.2564) สามารถสรุปผล
การศึกษาไดด้ังนี้ 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพ่ือสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า 
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ในภาพรวม และความต้องการของประชาชนในการรับบริการสาธารณะ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือทราบระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการของหน่วยงาน และนำผลที่
ได้มาปรับปรุงในงานด้านต่าง ๆ 
 2. เพ่ือเป็นแนวทางให้องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้กับ
นโยบาย แผนงาน และนำสู่การพัฒนาองค์กร 
 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
  ผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ ในช่วง
ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.2563 - ก.ย.2564)  ใน 4 กลุ่มงานคือ งานให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับ
ผู้สูงอายุและคนพิการ งานให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งานให้บริการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID19) การศึกษาครั้งนี้เก็บ
ข้อมูลจากผู้มารับบริการงานให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า  โดยใช้คำถามเพ่ือการ
ตรวจสอบติดตามผลการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า  ซ่ึงผลการศึกษาสรุปไดด้ังนี้ 
         1.งานจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ            ความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 95.9 
         2.งานรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง              ความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.4 
         3.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย             ความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.0 
         4.งานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID19)ความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ96.2 
 ความพึงพอใจของการเข้ารับบริการงานให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า   
ในภาพรวม มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.1 
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5.2  อภิปรายผล 
  5.2.1 งานให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ พบว่า จุดเด่นที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
มากที่สุดคือ ความชัดเจนในการอธิบายชี้แจงและแนะนำขั้นตอนการให้บริการ รองลงมาคือระยะเวลา
ในการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ ขั้นตอนกระบวนการมีระบบ
เหมาะสมไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ และมีการให้บริการตามลำดับ
ก่อนหลัง 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า จุดเด่นที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ 
มีความรอบรู้และเต็มใจให้บริการอย่างเสมอภาค  รองลงมาคือ มีมนุษย์สัมพันธ์และเอาใจใส่
ผู้รับบริการ มีอัธยาศัยดี พูดจาสุภาพ แต่งกายเรียบร้อยเหมาะสม ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามและ
แก้ปัญหาได ้และมีความเต็มใจ ดูแลเอาใจใส่และพร้อมในการให้บริการ 
  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า จุดเด่นที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ  
มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ ที่นั่งพัก ห้องน้ำ  รองลงมาคือ 
ความสะดวกของสถานที่ให้บริการ ความเพียงพอของอุปกรณ์และเครื่องมือในการให้บริการ ป้าย
ข้อความบอกจุดบริการหรือประชาสัมพันธ์มีข้อความชัดเจนเห็นได้ง่าย และคุณภาพและความทันสมัย
ของอุปกรณ์และเครื่องมือในการให้บริการ  

ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า จุดเด่นที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ 
เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว รองลงมาคือ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเป็น
ปัจจุบันและมีความทันสมัย มีการให้บริการหลายช่องทาง มีช่องทางเพ่ือรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็น
ของผู้รับบริการ และมีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ 

5.2.2  งานให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ พบว่า  จุดเด่นที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

มากที่สุดคือ ขั้นตอนกระบวนการมีระบบเหมาะสม ไม่ยุ่งยากซับซ้อน รองลงมาคือ มีความสะดวก
รวดเร็วในการให้บริการ ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ มีการให้บริการตามลำดับก่อนหลัง และความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะนำ 
ขั้นตอนการให้บริการ 

 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า จุดเด่นที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ   
มีอัธยาศัยดี พูดจาสุภาพ แต่งกายเรียบร้อยเหมาะสม รองลงมาคือ มีความเต็มใจ ดูแลเอาใจใส่และ
พร้อมในการให้บริการ ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามและแก้ปัญหาได้ มีมนุษย์สัมพันธ์และเอาใจใส่
ผู้รับบริการ และ มีความรอบรู้และเต็มใจให้บริการอย่างเสมอภาค     

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า จุดเด่นที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ   
มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ ที่นั่งพัก ห้องน้ำ  รองลงมาคือ 
ความเพียงพอของอุปกรณ์และเครื่องมือในการให้บริการ  ป้ายข้อความบอกจุดบริการหรือ
ประชาสัมพันธ์มีข้อความชัดเจนเห็นได้ง่าย คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์และเครื่องมือใน
การให้บริการ และความสะดวกของสถานที่ให้บริการ   

ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า จุดเด่นที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ 
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เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว รองลงมาคือ มีการให้บริการหลายช่องทาง มีช่องทาง
เพ่ือรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจุบันและมี
ความทันสมัย และมีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ 
  5.2.3 งานให้บริการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ พบว่า จุดเด่นที่ผู้รับบริการมีความ 
พึงพอใจมากที่สุดคือ ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ 
รองลงมาคือ มีการให้บริการตามลำดับก่อนหลัง ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะนำขั้นตอน 
การให้บริการ ขั้นตอนกระบวนการมีระบบเหมาะสม ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความสะดวกรวดเร็วใน 
การให้บริการ   

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า จุดเด่นที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ  
มีความรอบรู้และเต็มใจให้บริการอย่างเสมอภาค รองลงมาคือ มีความเต็มใจ ดูแลเอาใจใส่และพร้อม
ในการให้บริการ  ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามและแก้ปัญหาได้ มีอัธยาศัยดี พูดจาสุภาพ แต่งกาย
เรียบร้อยเหมาะสม และมีมนุษย์สัมพันธ์และเอาใจใส่ผู้รับบริการ  

  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า จุดเด่นที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ  
คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์และเครื่องมือในการให้บริการ รองลงมาคือ มีการจัดสิ่งอำนวย
ความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ ที่นั่งพัก ห้องน้ำ ความเพียงพอของอุปกรณ์และ
เครื่องมือในการให้บริการ ป้ายข้อความบอกจุดบริการหรือประชาสัมพันธ์มีข้อความชัดเจนเห็นได้ง่าย  
และความสะดวกของสถานที่ให้บริการ   

ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า จุดเด่นที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ 
เข้าถึงช่องทางการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว รองลงมาคือ มีช่องทางเพ่ือรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็น
ของผู้รับบริการ มีการให้บริการหลายช่องทาง มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ และมี
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจุบันและมีความทันสมัย 

5.2.4 งานให้บริการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID19) 
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ พบว่า จุดเด่นที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

มากที่สุดคือ  ขั้นตอนกระบวนการมีระบบเหมาะสมไม่ยุ่งยากซับซ้อน  รองลงมาคือ ความชัดเจนในการ 
อธิบาย ชี้แจงและแนะนำขั้นตอนการให้บริการ มีการให้บริการตามลำดับก่อนหลัง ระยะเวลาในการ 
ให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ และมีความสะดวกรวดเร็วในการ 
ให้บริการ    

  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า จุดเด่นที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ  
มีความรอบรู้และเต็มใจให้บริการอย่างเสมอภาค รองลงมาคือ มีความเต็มใจ ดูแลเอาใจใส่และพร้อม
ในการให้บริการ ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามและแก้ปัญหาได้ มีอัธยาศัยดี พูดจาสุภาพ แต่งกาย
เรียบร้อยเหมาะสม และมีมนุษย์สัมพันธ์และเอาใจใส่ผู้รับบริการ  

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า จุดเด่นที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ 
ความเพียงพอของอุปกรณ์และเครื่องมือในการให้บริการ รองลงมาคือ มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก
ในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ ที่นั่งพัก ห้องน้ำ คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์และ
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เครื่องมือในการให้บริการ ความสะดวกของสถานที่ให้บริการ และป้ายข้อความบอกจุดบริการหรือ
ประชาสัมพันธ์มีข้อความชัดเจนเห็นได้ง่าย  

ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า จุดเด่นที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ 
มีช่องทางเพ่ือรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ รองลงมาคือ มีการให้บริการหลายช่องทาง 
มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจุบันและมีความทันสมัย มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อ
ผู้ใช้บริการ  และเข้าถึงช่องทางการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว 

5.2.5 งานการให้บริการในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า 
  งานบริการที่เป็นจุดเด่นที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดคือการให้บริการรับ
ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทั้งนี้ถือได้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า เน้นประโยชน์สูงสุด
ของประชาชนผู้เข้ารับบริการ ดำเนินงานได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด คำนึงถึงความสะดวกรวดเร็ว
ของการปฏิบัติงาน โดยเน้นการตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้บริการแก่ประชาชนด้วย
ความเต็มใจ ทุ่มเทให้กับการทำงาน ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน มีความ
เป็นกันเองกับประชาชน เจ้าหน้าที่สามารถแนะนำให้ความรู้และข้อมูลแก่ประชาชนที่มาติดต่อรับ
บริการเป็นอย่างดี สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ประชาชนเกิด
ความประทับใจ รองลงมาคือ งานให้บริการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID19) 
การให้บริการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และงานให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุและ
คนพิการ ตามลำดับ             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
5.3  ข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า ทำให้ทราบว่า 
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตามในการตอบแบบสอบถามของผู้ขอรับบริการยัง
มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมความต้องการในด้าน อ่ืน ๆ เช่น บำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
ยิ้มแย้มแจ่มใสกับประชาชนที่มาใช้บริการ ให้ความเสมอภาคในการให้บริการ ให้คำปรึกษา คำแนะนํา 
เพ่ิมความรวดเร็วในการให้บริการในกรณีที่มีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก มีเอกสารแนะนําขั้นตอนใน
การให้บริการ มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้าจัดขึ้น
ให้ทั่วถึง ด้านสถานที่ ควรจัดพ้ืนที่บริการงานต่าง ๆ ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้าให้
เพียงพอต่อผู้ที่มาใช้บริการ ความเพียงพอของที่นั่งคอยรับบริการ เน้นการรักษาความสะอาดของ
ห้องน้ำเพ่ือให้ถูกสุขลักษณะเพ่ือจะทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการรับบริการจากองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยม้าต่อไป 
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แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสอบถามเพื่อการตรวจสอบประเมินผลการให้บริการ 
 

เร่ือง     การตรวจสอบประเมินผลการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  กรณีศึกษา  องค์การบรหิารส่วนตำบลห้วยมา้  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร ่
ผู้ศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์  ศูนย์วิทยบริการจังหวดัแพร ่
 
คำชี้แจง 
  แบบสอบถามชุดนี้เป็นแบบสอบถามในการเก็บข้อมลูการตรวจสอบประเมินผลการให้บริการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและเป็นการรวบรวมขอ้มูลเพื่อไปใช้ประกอบการประเมนิคุณภาพการให้บริการ ผู้ศึกษาขอรับรองว่าคำตอบ 
ของท่านถือเป็นความลับและจะไม่มีผลกระทบใด ๆ  เกิดขึ้นแก่ผูต้อบแบบสอบถาม และจะนำเสนอข้อมูลโดยรวมทีไ่ด ้
จากการวิเคราะห์แล้วเท่าน้ัน  

1.  แบบสอบถามชุดนี้มีคำถามจำนวน 21 ข้อแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
           ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกีย่วกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  จำนวน 5 ข้อ 

         ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกีย่วกับความพึงพอใจของการรับบรกิารจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า  
จำนวน 15 ข้อ          

         ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของผูต้อบแบบสอบถาม จำนวน 1 ข้อ  
2.  ข้อมูลที่ได้จากท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในครั้งนี้   ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจาก

ท่านด้วยดี และขอขอบคุณอย่างสงูที่กรุณาสละเวลาอันมีคา่ของท่านในการตอบแบบสอบถามชุดนี ้
 
ส่วนที่ 1   ข้อมูลส่วนตัวสำหรับผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง  กรุณาตอบคำถามต่อไปนี้ โดยทำเครื่องหมาย  ในวงเลบ็ท่ีกำหนด ท่ีตรงกับข้อมูลของท่านมากท่ีสุด 
 

1.    เพศ               ชาย               หญิง  
 
2..   สถานภาพ    โสด      สมรส    หย่าร้าง หม้าย หรือแยกกันอยู่ 
 
3.    อายุ    อายุต่ำกว่า 20 ปี      อายุ   20 - 30 ปี  
     อายุ   31-40 ปี      อายุ   41 - 50 ปี 
      อายุ   51-60 ปี      อายุ   60 ปี ขึ้นไป 
 
4.   ระดับการศึกษา   ต่ำกว่ามัธยมศึกษา        มัธยมศึกษา/หรือเทียบเท่า       
                อนุปริญญา/หรือเทียบเท่า      ปริญญาตร ี    สูงกว่าปริญญาตร ี
 
5.   อาชีพ               ว่างงาน           เกษตรกร 
     ข้าราชการ     ประกอบธุรกิจส่วน 
                                      ลูกจ้าง     เจ้าหน้าท่ี,พนักงานเอกชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของงานให้บริการจ่ายเบ้ียยังชีพสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ 
คำชี้แจง  ท่านมีความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจในประเด็นการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า  ในประเด็นต่อไปนีห้รือไม่
อย่างไร ให้ทำเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องระดับความพึงพอใจท่ีตรงกับ ความคิดเห็นของท่าน กรณุาตอบตามความรู้สึกท่ีแท้จริงของท่าน
มากที่สุด  

ส่วนที่ 3  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ  
…………………………………................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................... 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่  ขอขอบคุณในความร่วมมือ   
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2.1 ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ      

1.  ขั้นตอนกระบวนการมีระบบเหมาะสม ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
 

    

2.  ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจงและแนะนำขั้นตอนการใหบ้ริการ  
 

    

3.  ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ 
 

    

4.  มีการให้บริการตามลำดับก่อนหลัง  
 

    

5.  มีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 
 

    

2.2  ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่/บุคลากร      

1.  มีมนุษย์สัมพันธ์และเอาใจใสผู่ร้ับบริการ 
 

    

2.  มีความรอบรู้และเต็มใจให้บรกิารอย่างเสมอภาค  
 

    

3.  มีอัธยาศัยดี พูดจาสุภาพ แต่งกายเรียบร้อยเหมาะสม  
 

    
4.  มีความเต็มใจ ดูแลเอาใจใส่และพร้อมในการให้บริการ 

 
    

5.  ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามและแก้ปัญหาได้  
 

    

2.3  ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก      

1.  ความสะดวกของสถานท่ีให้บรกิาร 
 

    

2.  คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์และเครื่องมือในการให้บรกิาร 
 

    

3.  ความเพียงพอของอุปกรณ์และเครื่องมือในการให้บริการ 
 

    

4.  ป้ายข้อความบอกจุดบริการหรอืประชาสัมพันธ์มีข้อความชัดเจนเห็นได้ง่าย 
 

    
5.  มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานท่ีให้บริการ เช่น ท่ีจอดรถ ที่น่ังพัก ห้องน้ำ  

 
    

2.4  ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 
 

    

1.  มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ 
 

    

2.  มีการให้บริการหลายช่องทาง  
 

    

3.  เข้าถึงช่องทางการให้บริการทีส่ะดวกรวดเร็ว 
 

    

4.  มีช่องทางเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผูร้ับบริการ 
 

    

5.  มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจุบันและมีความทันสมยั 
 

    



 
แบบสอบถามเพื่อการตรวจสอบประเมินผลการให้บริการ 

 
เร่ือง     การตรวจสอบประเมินผลการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  กรณีศึกษา  องค์การบรหิารส่วนตำบลห้วยมา้  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร ่
ผู้ศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์  ศูนย์วิทยบริการจังหวดัแพร ่
 
คำชี้แจง 
  แบบสอบถามชุดนี้เป็นแบบสอบถามในการเก็บข้อมลูการตรวจสอบประเมินผลการให้บริการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและเป็นการรวบรวมขอ้มูลเพื่อไปใช้ประกอบการประเมนิคุณภาพการให้บริการ ผู้ศึกษาขอรับรองว่าคำตอบ 
ของท่านถือเป็นความลับและจะไม่มีผลกระทบใด ๆ  เกิดขึ้นแก่ผูต้อบแบบสอบถาม และจะนำเสนอข้อมูลโดยรวมทีไ่ด ้
จากการวิเคราะห์แล้วเท่าน้ัน  

1.  แบบสอบถามชุดนี้มีคำถามจำนวน 21 ข้อแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
           ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกีย่วกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  จำนวน 5 ข้อ 

         ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกีย่วกับความพึงพอใจของการรับบรกิารจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า  
จำนวน 15 ข้อ          

         ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของผูต้อบแบบสอบถาม จำนวน 1 ข้อ  
2.  ข้อมูลที่ได้จากท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในครั้งนี้   ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจาก

ท่านด้วยดี และขอขอบคุณอย่างสงูที่กรุณาสละเวลาอันมีคา่ของท่านในการตอบแบบสอบถามชุดนี ้
 
ส่วนที่ 1   ข้อมูลส่วนตัวสำหรับผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง  กรุณาตอบคำถามต่อไปนี้ โดยทำเครื่องหมาย  ในวงเลบ็ท่ีกำหนด ท่ีตรงกับข้อมูลของท่านมากท่ีสุด 
 

1.    เพศ               ชาย               หญิง  
 
2..   สถานภาพ    โสด      สมรส    หย่าร้าง หม้าย หรือแยกกันอยู่ 
 
3.    อายุ    อายุต่ำกว่า 20 ปี      อายุ   20 - 30 ปี  
     อายุ   31-40 ปี      อายุ   41 - 50 ปี 
      อายุ   51-60 ปี      อายุ   60 ปี ขึ้นไป 
 
4.   ระดับการศึกษา   ต่ำกว่ามัธยมศึกษา        มัธยมศึกษา/หรือเทียบเท่า       
                อนุปริญญา/หรือเทียบเท่า      ปริญญาตร ี    สูงกว่าปริญญาตร ี
 
5.   อาชีพ               ว่างงาน           เกษตรกร 
     ข้าราชการ     ประกอบธุรกิจส่วน 
                                      ลูกจา้ง     เจ้าหน้าท่ี,พนักงานเอกชน 



ส่วนที่ 2   แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของงานให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง 
คำชี้แจง  ท่านมีความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจในประเด็นการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า ในประเด็นต่อไปนี้หรือไม่
อย่างไร ให้ทำเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องระดับ ความพึงพอใจท่ีตรงกับความคิดเห็น  ของท่าน กรุณาตอบตามความรูส้ึกท่ีแท้จริงของ
ท่านมากที่สุด  

 

ส่วนที่ 3  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ  
…………………………………................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
................................................................. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่  ขอขอบคุณในความร่วมมือ   
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2.1 ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ      

1.  ขั้นตอนกระบวนการมีระบบเหมาะสม ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
 

    

2.  ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจงและแนะนำขั้นตอนการใหบ้ริการ  
 

    

3.  ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ 
 

    

4.  มีการให้บริการตามลำดับก่อนหลัง  
 

    

5.  มีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 
 

    

2.2  ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่/บุคลากร      

1.  มีมนุษย์สัมพันธ์และเอาใจใสผู่ร้ับบริการ 
 

    

2.  มีความรอบรู้และเต็มใจให้บรกิารอย่างเสมอภาค  
 

    

3.  มีอัธยาศัยดี พูดจาสุภาพ แต่งกายเรียบร้อยเหมาะสม  
 

    
4.  มีความเต็มใจ ดูแลเอาใจใส่และพร้อมในการให้บริการ 

 
    

5.  ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามและแก้ปัญหาได้  
 

    

2.3  ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก      

1.  ความสะดวกของสถานท่ีให้บรกิาร 
 

    

2.  คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์และเครื่องมือในการให้บรกิาร 
 

    

3.  ความเพียงพอของอุปกรณ์และเครื่องมือในการให้บริการ 
 

    

4.  ป้ายข้อความบอกจุดบริการหรอืประชาสัมพันธ์มีข้อความชัดเจนเห็นได้ง่าย 
 

    
5.  มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานท่ีให้บริการ เช่น ท่ีจอดรถ ที่น่ังพัก ห้องน้ำ  

 
    

2.4  ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 
 

    

1.  มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ 
 

    

2.  มีการให้บริการหลายช่องทาง  
 

    

3.  เข้าถึงช่องทางการให้บริการทีส่ะดวกรวดเร็ว 
 

    

4.  มีช่องทางเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผูร้ับบริการ 
 

    

5.  มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจุบันและมีความทันสมยั 
 

    



 
 

แบบสอบถามเพื่อการตรวจสอบประเมินผลการให้บริการ 
 

เร่ือง     การตรวจสอบประเมินผลการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  กรณีศึกษา  องค์การบรหิารส่วนตำบลห้วยมา้  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร ่
ผู้ศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์  ศูนย์วิทยบริการจังหวดัแพร ่
 
คำชี้แจง 
  แบบสอบถามชุดนี้เป็นแบบสอบถามในการเก็บข้อมลูการตรวจสอบประเมินผลการให้บริการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและเป็นการรวบรวมขอ้มูลเพื่อไปใช้ประกอบการประเมนิคุณภาพการให้บริการ ผู้ศึกษาขอรับรองว่าคำตอบ 
ของท่านถือเป็นความลับและจะไม่มีผลกระทบใด ๆ  เกิดขึ้นแก่ผูต้อบแบบสอบถาม และจะนำเสนอข้อมูลโดยรวมทีไ่ด ้
จากการวิเคราะห์แล้วเท่าน้ัน  

1.  แบบสอบถามชุดนี้มีคำถามจำนวน 21 ข้อแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
           ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกีย่วกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  จำนวน 5 ข้อ 

         ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกีย่วกับความพึงพอใจของการรับบรกิารจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า  
จำนวน 15 ข้อ          

         ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของผูต้อบแบบสอบถาม จำนวน 1 ข้อ  
2.  ข้อมูลที่ได้จากท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในครั้งนี้   ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจาก

ท่านด้วยดี และขอขอบคุณอย่างสงูที่กรุณาสละเวลาอันมีคา่ของท่านในการตอบแบบสอบถามชุดนี ้
 
ส่วนที่ 1   ข้อมูลส่วนตัวสำหรับผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง  กรุณาตอบคำถามต่อไปนี้ โดยทำเครื่องหมาย  ในวงเลบ็ท่ีกำหนด ท่ีตรงกับข้อมูลของท่านมากท่ีสุด 
 

1.    เพศ               ชาย               หญิง  
 
2..   สถานภาพ    โสด      สมรส    หย่าร้าง หม้าย หรือแยกกันอยู่ 
 
3.    อายุ    อายุต่ำกว่า 20 ปี      อายุ   20 - 30 ปี  
     อายุ   31-40 ปี      อายุ   41 - 50 ปี 
      อายุ   51-60 ปี      อายุ   60 ปี ขึ้นไป 
 
4.   ระดับการศึกษา   ต่ำกว่ามัธยมศึกษา        มัธยมศึกษา/หรือเทียบเท่า       
                อนุปริญญา/หรือเทียบเท่า      ปริญญาตร ี    สูงกว่าปริญญาตร ี
 
5.   อาชีพ               ว่างงาน           เกษตรกร 
     ข้าราชการ     ประกอบธุรกิจส่วน 
                                      ลกูจ้าง     เจ้าหน้าท่ี,พนักงานเอกชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของงานให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
คำชี้แจง  ท่านมีความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจในประเด็นการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า  ในประเด็นต่อไปนีห้รือไม่
อย่างไร ให้ทำเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องระดับความพึงพอใจท่ีตรงกับ ความคิดเห็นของท่าน กรณุาตอบตามความรู้สึกท่ีแท้จริงของท่าน
มากที่สุด  

ส่วนที่ 3  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ  
…………………………………................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
................................................................. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่  ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
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2.1 ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ      

1.  ขั้นตอนกระบวนการมีระบบเหมาะสม ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
 

    

2.  ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจงและแนะนำขั้นตอนการใหบ้ริการ  
 

    

3.  ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ 
 

    

4.  มีการให้บริการตามลำดับก่อนหลัง  
 

    

5.  มีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 
 

    

2.2  ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่/บุคลากร      

1.  มีมนุษย์สัมพันธ์และเอาใจใสผู่ร้ับบริการ 
 

    

2.  มีความรอบรู้และเต็มใจให้บรกิารอย่างเสมอภาค  
 

    

3.  มีอัธยาศัยดี พูดจาสุภาพ แต่งกายเรียบร้อยเหมาะสม  
 

    
4.  มีความเต็มใจ ดูแลเอาใจใส่และพร้อมในการให้บริการ 

 
    

5.  ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามและแก้ปัญหาได้  
 

    

2.3  ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก      

1.  ความสะดวกของสถานท่ีให้บรกิาร 
 

    

2.  คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์และเครื่องมือในการให้บรกิาร 
 

    

3.  ความเพยีงพอของอุปกรณ์และเครื่องมือในการให้บริการ 
 

    

4.  ป้ายข้อความบอกจุดบริการหรอืประชาสัมพันธ์มีข้อความชัดเจนเห็นได้ง่าย 
 

    
5.  มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานท่ีให้บริการ เช่น ท่ีจอดรถ ที่น่ังพัก ห้องน้ำ  

 
    

2.4  ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 
 

    

1.  มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ 
 

    

2.  มีการให้บริการหลายช่องทาง  
 

    

3.  เข้าถึงช่องทางการให้บริการทีส่ะดวกรวดเร็ว 
 

    

4.  มีช่องทางเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผูร้ับบริการ 
 

    

5.  มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจุบันและมีความทันสมยั 
 

    



 
แบบสอบถามเพื่อการตรวจสอบประเมินผลการให้บริการ 

 
เร่ือง     การตรวจสอบประเมินผลการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  กรณีศึกษา  องค์การบรหิารส่วนตำบลห้วยมา้  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร ่
ผู้ศกึษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์  ศูนย์วิทยบริการจังหวดัแพร ่
 
คำชี้แจง 
  แบบสอบถามชุดนี้เป็นแบบสอบถามในการเก็บข้อมลูการตรวจสอบประเมินผลการให้บริการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและเป็นการรวบรวมขอ้มูลเพื่อไปใช้ประกอบการประเมนิคุณภาพการให้บริการ ผู้ศึกษาขอรับรองวา่คำตอบ 
ของท่านถือเป็นความลับและจะไม่มีผลกระทบใด ๆ  เกิดขึ้นแก่ผูต้อบแบบสอบถาม และจะนำเสนอข้อมูลโดยรวมทีไ่ด ้
จากการวิเคราะห์แล้วเท่าน้ัน  

1.  แบบสอบถามชุดนี้มีคำถามจำนวน 21 ข้อแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
           ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกีย่วกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  จำนวน 5 ข้อ 

         ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกีย่วกับความพึงพอใจของการรับบรกิารจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า  
จำนวน 15 ข้อ          

         ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของผูต้อบแบบสอบถาม จำนวน 1 ข้อ  
2.  ข้อมูลที่ได้จากท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในครั้งนี้   ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจาก

ท่านด้วยดี และขอขอบคุณอย่างสงูที่กรุณาสละเวลาอันมีคา่ของท่านในการตอบแบบสอบถามชุดนี ้
 
ส่วนที่ 1   ข้อมูลส่วนตัวสำหรับผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง  กรุณาตอบคำถามต่อไปนี้ โดยทำเครื่องหมาย  ในวงเลบ็ท่ีกำหนด ท่ีตรงกับข้อมูลของท่านมากท่ีสุด 
 

1.    เพศ               ชาย               หญิง  
 
2..   สถานภาพ    โสด      สมรส    หย่าร้าง หม้าย หรือแยกกันอยู่ 
 
3.    อายุ    อายุต่ำกว่า 20 ปี      อายุ   20 - 30 ปี  
     อายุ   31-40 ปี      อายุ   41 - 50 ปี 
      อายุ   51-60 ปี      อายุ   60 ปี ขึ้นไป 
 
4.   ระดับการศึกษา   ต่ำกว่ามัธยมศึกษา        มัธยมศึกษา/หรือเทียบเท่า       
                อนุปริญญา/หรือเทียบเท่า      ปริญญาตร ี    สูงกว่าปริญญาตร ี
 
5.   อาชีพ               ว่างงาน           เกษตรกร 
     ข้าราชการ     ประกอบธุรกิจส่วน 
                                      ลูกจ้าง     เจ้าหน้าท่ี,พนักงานเอกชน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2   แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของงานให้บริการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID19) 
คำชี้แจง  ท่านมีความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจในประเด็นการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า ในประเด็นต่อไปนี้หรือไม่
อย่างไร ให้ทำเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องระดับ ความพึงพอใจท่ีตรงกับความคิดเห็น  ของท่าน กรุณาตอบตามความรูส้ึกท่ีแท้จริงของ
ท่านมากที่สุด  

 

ส่วนที่ 3  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ  
…………………………………................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
................................................................. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ศูนย์วทิยบริการจังหวัดแพร่  ขอขอบคุณในความร่วมมือ   
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2.1 ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ      

1.  ขั้นตอนกระบวนการมีระบบเหมาะสม ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
 

    

2.  ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจงและแนะนำขั้นตอนการใหบ้ริการ  
 

    

3.  ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ 
 

    

4.  มีการให้บริการตามลำดับก่อนหลัง  
 

    

5.  มีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 
 

    

2.2  ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่/บุคลากร      

1.  มีมนุษย์สัมพันธ์และเอาใจใสผู่ร้ับบริการ 
 

    

2.  มีความรอบรู้และเต็มใจให้บรกิารอย่างเสมอภาค  
 

    

3.  มีอัธยาศัยดี พูดจาสุภาพ แต่งกายเรียบร้อยเหมาะสม  
 

    
4.  มีความเต็มใจ ดูแลเอาใจใส่และพร้อมในการให้บริการ 

 
    

5.  ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามและแก้ปัญหาได้  
 

    

2.3  ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก      

1.  ความสะดวกของสถานท่ีให้บรกิาร 
 

    

2.  คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์และเครื่องมือในการให้บรกิาร 
 

    

3.  ความเพียงพอของอุปกรณ์และเครื่องมือในการให้บริการ 
 

    

4.  ป้ายข้อความบอกจุดบริการหรอืประชาสัมพันธ์มีข้อความชัดเจนเห็นได้ง่าย 
 

    
5.  มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานท่ีให้บริการ เช่น ท่ีจอดรถ ที่น่ังพัก ห้องน้ำ  

 
    

2.4  ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 
 

    

1.  มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ 
 

    

2.  มีการให้บริการหลายช่องทาง  
 

    

3.  เข้าถึงช่องทางการให้บริการทีส่ะดวกรวดเร็ว 
 

    

4.  มีช่องทางเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผูร้ับบริการ 
 

    

5.  มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจุบันและมีความทันสมยั 
 

    



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสำรวจเพ่ือหาคุณภาพของแบบประเมิน 
ความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล 

และเทศบาลตำบล 
 

  
 

1. อาจารย์ ดร.ภาณ ุ  สิทธิวงศ์ 
ตำแหน่ง              รองอธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์

         การศึกษาสูงสุด  PhD. (Political science) 
 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ   คำทิพย์ 
ตำแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
การศึกษาสูงสุด - กศ.บ. (สังคมศึกษา) 
   - M.Ed. (Teacher Education) 

 
3. คุณต่อพงษ์   ทับทิมโต 

ตำแหน่ง  นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ 
การศึกษาสูงสุด   ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 


