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บทสรุปผู้บริหาร
การสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ประจาปีงบประมาณ 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจความพึงพอใจ
ของผู้ รั บ บริ ก ารที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น อั น เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ใน
กระบวนการของการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขอกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีสาหรับพนั กงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2559 ซึ่งในส่วนขององค์การบริหารส่วนตาบลอมก๋อย อาเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่ ได้กาหนดกรอบในการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการใน 4 ด้านประกอบด้วย
กระบวนการขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก าร ช่ องทางการให้ บ ริก าร เจ้ าหน้า ที่ผู้ ใ ห้ บ ริก ารและด้า นสิ่ งอ านวย
ความสะดวก
จากจานวนครัวเรือนประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล
อมก๋อย 5,499 ครัวเรือน ใช้กลุ่มตัวอย่ างศึกษาตัวแทนครัวเรือนจานวน 382 คน ซึ่งได้จากการคานวณ
ขนาดของกลุ่ มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane การสุ่มตัวอย่างวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม
(Cluster Random sampling) โดยแบ่งประชาชนออกเป็นพื้นที่ต่าง ๆ รวม 20 หมู่บ้าน และในแต่ละ
หมู่บ้านสุ่มตัวอย่างประชาชนอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional Random sampling) ของประชากรใน
หมู่บ้าน สาหรับเครื่องมือที่ใช้ในการสารวจ คือ แบบสอบถามมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scales)
5 ระดับวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการสารวจลักษณะประชาชนกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 53.70)
มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี (ร้อยละ 33.50) ส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนหนังสือ (ร้อยละ 22.00) ประชาชนอาศัย
อยู่ ใ นเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลอมก๋ อ ยส่ ว นใหญ่ อ าศั ย อยู่ ใ นพื้ น ที่ ม ามากกว่ า
20 ปี ขึ้ น ไป
(ร้อยละ 69.90) ส่วนใหญ่ประชาชนมาติดต่อขอรับบริการในส่วนงานรายได้หรือภาษี (ร้อยละ 28.50)
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก”
มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.28 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า ด้ า นกระบวนการขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก าร
ด้านช่องทางการให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก มีความพึงพอใจระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.28 รองลงมาคือ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาแนกรายด้าน มีดังนี้
1) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
ผลการสารวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการอยู่ในระดับ “มาก” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า
ด้านการให้บริการเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.31 รองลงมาได้แก่ ด้านการ
จัดเตรียมแบบฟอร์มเพื่อให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และด้านการสารวจปัญหาก่อน
ให้บริการแก่ประชาชน กับด้านการแจ้งเวลานัดหมายในคราวต่อไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29
2) ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ
ผลการสารวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการด้านช่องทางการ
ให้บริการ ในภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า
ด้านช่องทางการให้บริการที่หลากหลายและด้านหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
เท่ากับ 4.30 รองลงมาคือ ด้านช่องทางการให้บริการที่ครอบคลุม และด้านการให้บริการที่รวดเร็วและ
ทันสมัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 และด้านช่องทางติดต่อสื่อสารที่เข้าถึงประชาชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26
3) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ผลการสารวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่ อคุณภาพการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ ให้ บ ริ การอยู่ ใ นระดับ “มาก” มีค่ าเฉลี่ ยเท่า กับ 4.27 เมื่อ พิจ ารณาเป็น รายประเด็น พบว่ า
ด้านความประพฤติหรือกิริยามารยาท มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.30 รองลงมาคือ ด้านการรับฟังและเข้าถึง
ปัญหาของประชาชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 และด้านความเอาใจใส่ในการบริการและด้านการยิ้มแย้ม
แจ่มใส มนุษยสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.28
4) ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ผลการสารวจพบว่า กลุ่มตัว อย่างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการด้านสิ่งอานวย
ความสะดวกอยู่ในระดับ “มาก” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าด้านความ
สะอาดเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อยของสถานที่ และด้านการใช้เทคโนโลยีการกรอกข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง เช่ น
คอมพิวเตอร์ เครื่องขยายเสีย ง โทรศัพท์ โทรสาร เป็นต้น มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดเท่ากับ 4.31 รองลงมา
ด้านสถานที่จอดรถเพียงพอ ความร่มรื่นของสถานที่จอดรถ และด้านการมีป้ายประชาสัมพันธ์หรือแผนผัง
แสดงจุดบริการต่างๆ ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.29 และด้านการเข้าถึงที่ทาการเทศบาล/องค์การ
บริหารส่วนตาบล ที่นั่งพักคอยเพียงพอ แบบฟอร์มในการกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28
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ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการโดยภาพรวมของ
องค์การบริหารส่วนตาบลอมก๋อย จาแนกตามส่วนงาน
1) งานโยธา การขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง
ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่ มตัว อย่างผู้ มารับบริการงานที่เกี่ยวข้องในส่ วนงานโยธา การขอ
อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง โดยรวมอยู่ในระดับ “มาก” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านสิ่งอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.22 รองลงมา คือด้านกระบวนการขั้นตอน
การให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.19
2) งานเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ผลการสารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้มารับบริการงานที่เกี่ยวข้องในส่วนงานเทศกิจหรือป้องกัน
บรรเทาสาธารณภั ย โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ “มาก” มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.36 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากั บ 4.39 รองลงมาคือด้าน
สิ่งอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ด้านช่องทางการให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 และ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33
3) งานการศึกษา
ผลการสารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้มารับบริการงานที่เกี่ยวข้องในส่วนงานการศึกษา โดยรวม
อยู่ในระดับ “มาก” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านช่องทางการให้บริการ
มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด เท่ า กั บ 4.34 รองลงมา คื อ ด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.30
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการและด้านสิ่งอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.29
4) งานรายได้หรือภาษี
ผลการสารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้มารับบริก ารงานที่เกี่ยวข้องในส่วนงานรายได้ หรือภาษี
โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ “มาก” มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.24 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า ด้ า นช่ อ งทาง
การให้บริการและด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.25 รองลงมา คือ ด้านสิ่งอานวย
ความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23
5) งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ผลการสารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้มารับบริการงานที่เกี่ยวข้องในส่วนงานพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม โดยรวมอยู่ในระดับ “มาก” มีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.27 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้ า นช่ อ งทางการให้ บ ริ ก าร มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด เท่ า กั บ 4.28 รองลงมาคื อ ด้ า นกระบวนการขั้ น ตอน
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การให้บริการ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.26
จากการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลอมก๋อย ในภาพรวม อยู่ในระดับร้อยละ 85.44 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 8 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการ
ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก สูงสุดร้อยละ 85.44 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 8 รองลงมา
ด้านเจ้ าหน้าที่ผู้ให้บ ริการ อยู่ในระดับร้อยละ 85.29 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จาแนกตามรายด้านดังนี้
1) ด้านงานโยธา การขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง
ผลการสารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ งานโยธา การขอ
อนุญาตสิ่งปลูกสร้าง โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 83.85 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 7 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก สูงสุดร้อยละ 84.15 รองลงมา
คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อย
ละ 83.70 โดยทุกด้านได้คะแนนอยู่ในระดับ 7
2) งานเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ผลการสารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานเทศกิจหรือ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 86.65 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 8 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ สูงสุด ร้อยละ
87.10 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ร้อยละ 86.80 ด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 86.35
และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 86.20 โดยทุกด้านได้คะแนนอยู่ในระดับ 8
3) งานการศึกษา
ผลการสารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ งานการศึกษา
โดยภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 85.74 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 8 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ด้ า นช่อ งทางการให้ บ ริ ก าร สู งสุ ด ร้ อ ยละ 86.35 รองลงมา คื อ
ด้านเจ้ าหน้ าที่ผู้ ให้บ ริ การ ร้อยละ 85.74 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้ บริการและด้านสิ่ งอานวย
ความสะดวก อยู่ในระดับร้อยละ 85.59 เท่ากัน โดยทุกด้านได้คะแนนอยู่ในระดับ 8
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4) งานรายได้หรือภาษี
ผลการสารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานรายได้หรือ
ภาษี โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 84.45 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 7 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อด้านช่องทางการให้บริการและด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ สูงสุดร้อยละ
85.00 รองลงมาคื อ ด้า นสิ่ ง อ านวยความสะดวก ร้ อ ยละ 84.45 และด้า นกระบวนการขั้ นตอนการ
ให้บริการ ร้อยละ 84.30 โดยทุกด้านได้คะแนนอยู่ในระดับ 7
5) งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ผลการสารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ งานพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 85.29 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 8 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ สูงสุดร้อยละ 85.44 รองลงมาคือ
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก ร้อยละ 85.29 และด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ ร้อยละ 85.14 โดยทุกด้านได้คะแนนอยู่ในระดับ 8

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลอมก๋อย อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ผลรวมร้อยละของความพึงพอใจทุกด้าน = ร้อยละ 85.196 (425.98/5) ได้คะแนนระดับ 8
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