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 รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน 

อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม ่

 

ส่วนที่ 1 

ความเป็นมาและระเบียบวิธีวิจัย 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอนมีที่ท าการตั้งอยู่ เลขที่ 1  หมู่ที่ 14 บ้านแม่งอนสันติสุข 

ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50320 ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอฝาง 15.40 

กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลแม่สูน  และ  ต าบลม่อนปิ่น 

ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลแม่ข่า  และ  ต าบลปงต า 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลแม่ข่า 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
 

สภาพพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่งอน ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงต่ าสลับซับซ้อนทอดยาวตามแนวเหนือใต้ซึ่ง

เป็นเทือกเขาหินปูนกั้นระหว่างพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่งอน และพ้ืนที่แอ่งกระทะบริเวณดอยอ่างขาง มีความ

ลาดชันของพ้ืนที่ระหว่าง 15-45 เปอร์เซ็นต์ ยอดเขาที่สูงที่สุดของพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่งอน มีความสูง

ประมาณ 1,506.00  เมตร (รทก.)  สภาพพ้ืนที่เป็นภูเขาสูงที่ราบสลับเนินเขา และเป็นหุบเหวลึก ซึ่ง

เกิดจากการกระท าของกระแสน้ ากัดเซาะ ท าให้เกิดล าน้ าสาขาย่อยของลุ่มน้ าฝางและเป็นแหล่งต้นน้ า

ล าธารของแม่น้ าฝาง ซึ่งไหลลงสู่แม่น้ ากก ที่ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่    
 

สภาพภูมิอากาศในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่งอน จัดอยู่ในประเภท Temperate Rainy Climate 

คือ มีอากาศอบอุ่นและแห้งแล้ง ในฤดูหนาวมีอากาศหนาวจัด บางปีมีน้ าค้างแข็ง แต่มีสภาพ

ภูมิอากาศโดยรวมหนาวเย็นตลอดปี โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 16.90 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 

32.0 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุด -3.0 องศาเซลเซียส (บนดอยอ่างขาง) และมีปริมาณ

น้ าฝนเฉลี่ย 1,541.20 มิลลิเมตรต่อปี โดยมีการกระจายของฝนค่อนข้างสม่ าเสมอตลอดปี    มี

อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี ประมาณ 25°c อากาศหนาวในช่วงเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
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จ านวนหลังครัวเรือนทั้งสิ้น 5,427หลังครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 16,576 คน แยกเป็นชาย 

8,343 คน หญิง 8,233 คน   มีความหนาแน่นเฉลี่ย   155 คน / ตารางกิโลเมตร 
    

ตารางท่ี 1 : จ านวนหมู่บ้าน ครัวเรือน และประชากร จ าแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ 

 

(ที่มา :  ข้อมูลจากงานทะเบียนราษฎร์ ที่ท าการปกครองอ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่   

 

การด าเนินงานวิจัยครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

เป็นผู้ประเมินระดับคุณภาพการให้บริการ ตามรูปแบบและวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ในการ

ประเมินผลนั้น ได้ยึดหลักการทางวิชาการและอาศัยเกณฑ์การประเมิน ตัวชี้วัด และวิธีการประเมิน

ของส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยได้ก าหนดตัวชี้วัดไว้ 4 ด้าน ได้แก่ด้าน

กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ และ 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  โดยที่แบบสอบถามได้เพ่ิมรายละเอียดต่างๆ ปัญหา และอุปสรรค เพ่ือให้

ได้ทราบข้อมูลเชิงลึกในการปรับปรุงการให้บริการต่อไป 

 

ที่ หมู่บ้าน จ านวนหลังคาเรือน ชาย หญิง รวม 

1. บ้านห้วยห้อม 281 416 359 775 
2. บ้านแมง่อนกลาง 335 491 510 1,001 
3. บ้านห้วยลึก 361 620 515 1,135 
4. บ้านแมง่อนขี้เหล็ก 303 400 374 774 
5. บ้านหลวง 854 1,583 1,466 3,049 
6. บ้านปางควาย 592 1,266 1,286 2,552 
7. บ้านทุ่งหลุก 607 806 788 1,594 
8. บ้านหนองขวาง 284 411 374 785 
9. บ้านสันมะกอกหวาน 505 739 753 1,492 
10. บ้านทุ่งทอง 204 290 298 588 
11. บ้านป่าจี ้ 170 213 243 456 
12. บ้านยาง 305 542 596 1,138 
13. บ้านใหม่หลวง 138 165 199 364 
14. บ้านแมง่อนสนัติสุข 141 168 212 380 
15. บ้านใหม่ทุ่งเจริญ 167 233 260 493 

รวม    5,247 8,343 8,233 16,576 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการในภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่งอน ตามมิติด้านคุณภาพการให้บริการ 

2. เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการพิจารณาการก าหนดผลตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษส าหรับ

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน 

 

ผลที่ได้จากการวิจัย 

1. ท าให้ทราบระดับคุณภาพของความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล                 

แม่งอน 

2. ท าให้ทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล                 

แม่งอน เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

3. ท าให้ทราบถึงพัฒนาการของการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน เพ่ือพัฒนาการ

ท างานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องสามารถน าผลการส ารวจไปใช้ประกอบการพิจารณาการก าหนด

ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างใน

องค์กรได้อย่างยุติธรรม 

 

ขอบเขตการศึกษา 

 ขอบเขตประชากร ประชากรที่ด าเนินการศึกษาในครั้งนี้คือ ประชากรในหมู่บ้านต่างๆ ที่

อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน 

 ขอบเขตเนื้อหา ในการศึกษาและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลแม่งอนในครั้งนี้ ได้ยึดหลักการทางวิชาการด้านการวิจัยและอาศัยเกณฑ์การประเมินจาก

ตัวชี้วัดตามมิติคุณภาพที่ก าหนดโดย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มา

เป็นกรอบในการวัด ซึ่งได้มีการก าหนดไว้ 4 ด้านคือ 

1. ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 

2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

3. ด้านช่องทางการให้บริการ 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

 ระเบียบและข้ันตอนของการวิจัย มีดังต่อไปนี้ 

 

 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย 

 ส าหรับจ านวนแบบส ารวจหรือกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษานั้น คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจากกลุ่ม

ตัวอย่าง ของจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่ในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน ทั้งนี้ การก าหนดกลุ่ม

ตัวอย่างในการเก็บข้อมูลจะใช้วิธีการสุ่มของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

ได้ค านวณจากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ คือ 

 

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

       1+Ne2  

 เมื่อ n คือ จ านวนตัวอย่าง หรือขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

   N  คือ จ านวนหน่วยทั้งหมด หรือ ขนาดของประชากรทั้งหมด 

e คือ ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ (ในที่นี้

ก าหนดเท่ากับ 0.05 ภายใต้ความเชื่อมั่น 95%) แทนค่าสูตรได้

ดังนี้ 

   n = 16,576 /{ 1 + 16,576 (0.05)2  }   

                                                          =         390.57 หรือประมาณ 391 คน 

 จากสูตรการค านวณข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน ซึ่งมีประชากรทั้งหมด 16,576 

คน ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 391 ตัวอย่าง  
 

 การด าเนินการวิจัย 

   จัดแบ่งข้อมูลในการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของประชาชนที่ขอใช้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลแม่งอน 

 ส่วนที่ 2 เป็นการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลแม่งอน โดยมีรายละเอียดในแต่ละข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลแม่งอน ให้กระจายไปตามหมู่บ้านต่างๆ ของต าบลที่ส ารวจ เพ่ือให้ได้ครบทุก

หมู่บ้านเท่าที่จะกระท าได้ เป้าหมายจะเป็นผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน เป็นการ

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยบุคคลที่มีความเป็นกลางเป็นผู้ด าเนินการจัดเก็บ ทั้งแบบการให้ข้อมูลตาม

แบบฟอร์ม การสัมภาษณ์ การพูดคุย  ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลในด้านความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ

การให้บริการอย่างแท้จริง 

 การประเมินผล 

 การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่งอน ได้ด าเนินการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน 

ภายใต้หลักการทางวิชาการและอาศัยการประเมินที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ก าหนดให้

มาเป็นตัวชี้วัด 

 จากการประเมิน ตลอดจนการก าหนดขั้นตอนในการด าเนินการประเมินดังที่ได้กล่าวมา

ข้างต้น สามารถสรุปเป็นแผนภาพ ดังต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ 1  แสดงขั้นตอนในการด าเนินการประเมิน 

ประชากรในเขตพื้นที่ด าเนินการศกึษา 

ด าเนินการได้ขนาดตัวอย่าง 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

ด้านความพึงพอใจ 

ศึกษาเกณฑ์การประเมินของกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก าหนดเกณฑ์ในการประเมิน 

วิเคราะห์และประมวลผลข้อมลู เปรียบเทยีบผลการวิเคราะห์กับเกณฑ ์

สรุปผลการประเมินและรายงานผล 
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 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เดือนตุลาคม 2559 จนถึงเดือนกันยายน 2560 รวมระยะเวลาทั้งหมด 12 เดือน 

 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้คือ แบบสอบถามที่มีโครงสร้าง (Structured 

Questionnaire) โดยเนื้อหาของแบบสอบถามจะครอบคลุมเรื่องของการให้บริการในด้านต่างๆ ทั้ง 4

ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านช่องทางการ

ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยเพ่ิมรายละเอียดที่จ าเป็นเพ่ือใช้เป็นตัวชี้วัดให้มีความ

ครอบคลุมมากขึ้น โดยเพ่ิมเข้าไปในแต่ละด้านและยึดแนวทางตามที่องค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละ

แห่งได้ร้องขอ เพ่ือให้การชี้วัดในแต่ละด้านสามารถวัดในเชิงลึกได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังได้ขอให้

ประชาชนผู้รับบริการได้ระบุปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ได้รับจากการไปขอรับบริการและการติดต่อ

ประสานงาน ตลอดจนได้ขอให้ผู้รับบริการได้ให้ข้อเสนอแนะในอันจะเป็นประโยชน์กับการให้บริการ

ในด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้านด้วยเช่นกัน 

 

 การสร้างเครื่องมือในการประเมิน 

ใช้เกณฑ์การสอบถามของลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) ส าหรับวัดความคิดเห็นเป็นเครื่องมือเพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบที่

เหมาะสมในการเก็บรวมรวมข้อมูล แล้วน ามาใช้ในการประเมินผลในครั้งนี้ 

 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) ซึ่งได้แก่ ข้อมูลจากแบบสอบถาม

ปลายเปิด (Open Ended) และวิเคราะห์ในเชิงเนื้อหา (Content Analysis) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ได้ด าเนินการดังนี้ 

ก าหนดระดับความพึงพอใจโดยใช้มาตราส่วน (Rating scale) ตามแบบลิเคิร์ท ซึ่งแบ่ง

ออกเป็น 5 ระดับ เพื่อให้สามารถวัดในเชิงลึกได้มากขึ้น คือ พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจ 

พึงพอใจน้อย และพึงพอใจน้อยที่สุด โดยได้ให้น้ าหนักในแต่ละระดับไว้ ดังนี้ 

คะแนน  1 หมายถึง  พึงพอใจน้อยที่สุด 

คะแนน  2 หมายถึง  พึงพอใจน้อย 
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คะแนน  3 หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 

คะแนน  4 หมายถึง  พึงพอใจมาก 

คะแนน  5 หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด 

 

จากข้อมูลระดับความพึงพอใจดังกล่าว ได้น ามาหาค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเป็นรายกลุ่ม ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ยรายกลุ่ม = ผลบวกของคะแนนรวมทุกข้อค าถามของทุกคน 

                                                จ านวนคน × จ านวนข้อค าถาม 
 

 

แปลความตามเกณฑ์ ดังนี้ 

 ช่วงคะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

 ช่วงคะแนน 1.81 -  2.60 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อย 

 ช่วงคะแนน 2.61 – 3.4       หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

 ช่วงคะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมาก 

 ช่วงคะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 

ระดับคุณภาพการประเมิน 

มีการก าหนดเกณฑ์โดยอาศัยหลักการให้คะแนนและน้ าหนักคุณภาพ น ามาคิดค่าคะแนน

เฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในการให้บริการที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างในแต่ละด้าน แล้วน าค่าคะแนน

เฉลี่ยที่ได้มาคิดเป็นร้อยละ โดยเทียบค่าจากคะแนนเต็มเท่ากับร้อยละ 100 แล้วน าค่าร้อยละที่ได้มา

เทียบค่าคุณภาพการให้บริการหรือใช้สูตรการค านวณต่อไปนี้ 
 

ร้อยละของความพึงพอใจ =      ผลบวกของคะแนนรวมทุกข้อค าถามของทุกคน 

                                                           จ านวนคน × จ านวนข้อค าถาม 
 

คุณภาพของการให้บริการระดับ  0  เท่ากับคะแนน ต่ ากว่าร้อยละ 50 

คุณภาพของการให้บริการระดับ   1 เท่ากับคะแนน ร้อยละ 50.00 – 55 

คุณภาพของการให้บริการระดับ   2 เท่ากับคะแนน  ร้อยละ 55.01 – 60 

คุณภาพของการให้บริการระดับ   3 เท่ากับคะแนน  ร้อยละ 60.01 – 65 

คุณภาพของการให้บริการระดับ  4  เท่ากับคะแนน  ร้อยละ 65.01 – 70 

คุณภาพของการให้บริการระดับ   5 เท่ากับคะแนน  ร้อยละ 70.01 – 75 



8 
 

รายงานผลการประเมินการให้บริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่                                                               ตุลาคม  2560 

คุณภาพของการให้บริการระดับ   6 เท่ากับคะแนน  ร้อยละ 75.01 – 80 

คุณภาพของการให้บริการระดับ   7 เท่ากับคะแนน  ร้อยละ 80.01 – 85 

คุณภาพของการให้บริการระดับ   8 เท่ากับคะแนน  ร้อยละ 85.01 – 90 

คุณภาพของการให้บริการระดับ  9 เท่ากับคะแนน  ร้อยละ 90.01 – 95 

คุณภาพของการให้บริการระดับ   10 เท่ากับคะแนน  ร้อยละ 95.01 ขึ้นไป 
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ส่วนที่ 2 

ผลการวิจัย 
 

จากแบบส ารวจเก็บจากประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน มี

จ านวนทั้งสิ้น 392 ชุด สามารถจ าแนกรายละเอียดได้ ดังนี้ 

 

2.1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที ่2 : จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ 

หมู่บ้าน จ านวน (คน) ร้อยละ 

หมู่ที่ 1   บ้านห้วยห้อม 29 7.40 

หมู่ที่ 2   บ้านแม่งอนกลาง 35 8.93 

หมู่ที่ 3   บ้านห้วยลึก 25 6.38 

หมู่ที่ 4   บ้านแม่งอนขี้เหล็ก 30 7.65 

หมู่ที่ 5   บ้านหลวง 30 7.65 

หมู่ที่ 6   บ้านปางควาย 

หมู่ที่ 7   บ้านทุ่งหลุก 

หมู่ที่ 8   บ้านหนองขวาง 

หมู่ที่ 9   บ้านสันมะกอกหวาน 

หมู่ที่ 10  บ้านทุ่งทอง 

หมู่ที่ 11  บ้านป่าจี้ 

หมู่ที่ 12  บ้านยาง 

หมู่ที่ 13  บ้านใหม่หลวง 

หมู่ที่ 14  บ้านแม่งอนสันติสุข 

หมู่ที่ 15  บ้านใหม่ทุ่งเจริญ 

29 

25 

21 

25 

21 

26 

25 

24 

22 

25 

7.40 

6.38 

5.36 

6.38 

5.36 

6.63 

6.38 

6.12 

5.61 

6.38 

       รวม   392 100.00 

 จากตารางที่ 2 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในหมู่ที่  2 คือ คิดเป็นร้อยละ 8.93 ของผู้ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด รองลงมาคือ ผู้ตอบแบบสอบถามที่อาศัยอยู่ในหมู่ที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 7.65 

และผู้ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุดอาศัยอยู่ในหมู่ที่ 8 คิดเป็นร้อยละ 5.36 ของผู้ตอบค าถามทั้งหมด 

โดยรวมแล้วจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามตามหมู่บ้านมีจ านวนคละๆกัน 
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ตารางที ่3 : จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนครั้งที่รับบริการต่อปี 

จ านวนครั้งที่รับบริการต่อป ี จ านวน (คน) ร้อยละ 

น้อยกว่า 3 ครั้ง 307 78.32 

 4 – 6 คร้ัง 78 19.90 

มากกว่า 6 ครั้ง 7 1.79 

รวม 392 100.00 
 

 จากตารางที่ 3 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามจ านวนครั้งที่เข้ารับ

บริการต่อปี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มารับบริการ น้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี (ร้อยละ 78.32 

ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด) รองลงมาคือ 4 – 6 ครั้งต่อปี (ร้อยละ 19.90 ของผู้ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด) และ มากกว่า 6 ครั้งต่อปี (ร้อยละ 1.79 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด)  

 

ตารางที่ 4 : จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงเวลาในการเข้ารับบริการ 

ช่วงเวลาในการเข้ารับบริการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

8.30 – 12.00 น. 180 45.92 

13.00 – 16.30 น. 151 38.52 

นอกเวลาราชการ หรือ ช่วงเวลาที่หน่วยงานมาให้บริการในพื้นที่ 61 15.56 

รวม 392 100.00 
 

 จากตารางที่ 4 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วง เวลาที่เข้ารับ

บริการต่อปี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มารับบริการในช่วงเวลา 8.30 – 12.00 น. (ร้อยละ 

45.92 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด) รองลงมาคือ ผู้ตอบแบบสอบถามมารับบริการในช่วงเวลา 

13.00 – 16.30 น. (ร้อยละ 38.52 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด) และช่วงเวลา นอกเวลาราชการ 

หรือ ช่วงเวลาที่หน่วยงานมาให้บริการในพ้ืนที่ (ร้อยละ 15.56 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด) 
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ตารางที่ 5 : จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 232 59.18 

หญิง 160 40.82 

รวม 392 100.00 
 

 จากตารางที่ 5 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 59.18 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด) และเพศหญิง 

(ร้อยละ 40.82 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด)  

 

ตารางที่ 6 : จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

เกษตรกร 194 49.49 

รับจ้างทั่วไป 125 31.89 

ค้าขายรายย่อย 44 11.22 

เจ้าของธุรกิจ / ผู้ประกอบการ 13 3.32 

ลูกจ้างพนักงานบริษัทเอกชน 7 1.79 

รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 9 2.30 

รวม 392 100.00 
 

 จากตารางที่ 6 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร (ร้อยละ 49.49 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด) รองลงมา

คือ อาชีพรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 31.89 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด) และผู้ที่ท าอาชีพลูกจ้าง

พนักงานบริษัทเอกชนมีจ านวนน้อยที่สุด (ร้อยละ 3.32 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด) 
 

ตารางที ่7 : จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น 193 49.23 

มัธยมศึกษาตอนต้น 132 33.67 

มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. 40 10.20 

อนุปริญญา หรือ ปวส. 11 2.81 
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ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ปริญญาตรี หรือ สูงกว่า 16 4.08 

รวม 392 100.00 

จากตารางที่ 7 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษา 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 49.23 

ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด) รองลงมาคือการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 

33.67 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด) และการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช . (ร้อย

ละ 10.20 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด) ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 8 : จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน 72 18.37 

5,000 – 9,999 บาทต่อเดือน 150 38.27 

10,000 – 19,999 บาทต่อเดือน 137 34.95 

20,000 – 29,999 บาทต่อเดือน 28 7.14 

30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 5 1.28 

รวม 392 100.00 

จากตารางที่ 8 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงของรายได้เฉลี่ย

ต่อเดือน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 5,000 – 9,999 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 38.27 

ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด) รองลงมาคือมีรายได้ 10,000 – 19,999 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 

34.95 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด) และมีรายได้ ต่ ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 18.37 

ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด) ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 9 : จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามลักษณะส่วนงานที่เข้ารับบริการ 

ลักษณะส่วนงานที่เข้ารับบริการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 107 23.36 

2. ด้านการรักษาความสะอาดในทีส่าธารณะ 99 21.62 

3. ด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิง่ก่อสร้าง 126 27.51 

4. ด้านสิง่แวดล้อมและสุขาภิบาล 126 27.51 
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จากตารางที่ 9 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามถึงลักษณะส่วนงานที่รับบริการต่อ

ปี ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ด้าน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับ 

บริการเรียง 4 ล าดับที่เลือก คือ ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จ านวน 126 คน  (ร้อยละ 27.51 

ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด) เท่ากับด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง จ านวน 126 คน 

(ร้อยละ 27.51 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด) ด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 

107 คน และด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ จ านวน 99 คน (ร้อยละ 21.62 ของผู้ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด) ตามล าดับ  

 

2.2 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

ตารางที่ 10 : ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ                         

                 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการ

ให้บริการ 

X SD แปลผล 

1. ความชัดเจนของแผนผังแสดงขั้นตอนการ

ให้บริการ 

4.08 0.52 มาก 

2. การให้บริการเป็นระบบและขั้นตอน 4.44 0.50 มากที่สุด 

3. ความสะดวกที่ได้รับจากการให้บริการแต่ละ

ขั้นตอน 

4.66 0.48 มากที่สุด 

4. ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 4.70 0.46 มากที่สุด 

5. การให้บริการตามล าดับก่อนหลัง 4.58 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.49 0.54 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 10 การวิเคราะห์ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนให้บริการ ใน

ภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อกระบวนการและขั้นตอนให้บริการอยู่ในระดับ 

มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.49 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า เกือบทุกประเด็นใน

กระบวนการและขั้นตอนให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และมีความพอใจ

สูงสุด 3 อันดับแรกคือความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.70) รองลงมาคือความสะดวก

ที่ได้รับจากการให้บริการแต่ละขั้นตอน (ค่าเฉลี่ย 4.66) และรองลงมาสุดท้ายคือ การให้บริการ

ตามล าดับก่อนหลัง (ค่าเฉลี่ย 4.58)  ตามล าดับ 
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ตารางที่ 11 : ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ               

                 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ X SD แปลผล 

1. บุคลิก ท่วงที วาจา และการต้อนรับของเจ้าหน้าที่ 4.29 0.47 มากที่สุด 

2. การแต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับสถานที่ราชการ 4.44 0.50 มากที่สุด 

3. ความเอาใจใส่ ความกระตือรือร้นในการให้บริการ 4.61 0.51 มากที่สุด 

4. ความตรงต่อเวลา และความพร้อมในการปฏิบัติงาน 4.55 0.52 มากที่สุด 

5. ความรู้ ความสามารถในการอธิบายข้อมูล และการตอบข้อ

ซักถาม 

4.60 0.49 มากที่สุด 

6. เจ้าหน้าที่ให้ความเสมอภาคในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ 4.61 0.49 มากที่สุด 

7. เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน 4.60 0.49 มากที่สุด 

8. การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ เช่น การให้

ค าแนะน า หรือ การกรอกแบบฟอร์มให้แก่ผู้รับบริการ 

4.59 0.49 มากที่สุด 

รวม 4.54 0.50 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 11 การวิเคราะห์ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในภาพรวม พบว่า

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย

โดยรวมเท่ากับ 4.54 พบว่าทุกประเด็นในกระบวนการและขั้นตอนให้บริการ ประชาชนมีความพึง

พอใจในระดับมากที่สุด ประเด็นที่มีความพอใจสูงสุด 3 อันดับแรกคือเจ้าหน้าที่ให้ความเสมอภาคใน

การให้บริการแก่ผู้รับบริการ (ค่าเฉลี่ย 4.61) รองลงมาคือความเอาใจใส่ ความกระตือรือร้นในการ

ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.61) และรองลงมาสุดท้ายคือเจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน 

(ค่าเฉลี่ย 4.60) ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 12 : ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ                   

                 ด้านช่องทางการให้บริการ 

ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ X SD แปลผล 

1. มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการแก่ประชาชน 4.42 0.50 มากที่สุด 

2. มีความหลากหลายของช่องทางการให้บริการ เช่น 

โทรศัพท์ หรือ เว็บไซต์ เป็นต้น 

4.71 0.45 มากที่สุด 

3. ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็วทันต่อ

ความต้องการของประชาชน 

4.68 0.48 มากที่สุด 
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ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ X SD แปลผล 

4. ช่องทางการให้บริการประชาชนนอกสถานที่มีความ

เหมาะสม 

4.67 0.47 มากที่สุด 

รวม 4.62 0.49 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 12 การวิเคราะห์ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการในภาพรวม พบว่า

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อช่องทางการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย

โดยรวมเท่ากับ 4.62 พบว่าทุกประเด็นในกระบวนการและขั้นตอนให้บริการ ประชาชนมีความพึง

พอใจในระดับมากที่สุด ประเด็นที่มีความพอใจสูงสุด 3 อันดับแรกคือ มีความหลากหลายของช่อง

ทางการให้บริการ เช่น โทรศัพท์ หรือ เว็บไซต์ เป็นต้น  (ค่าเฉลี่ย 4.71) รองลงมาคือ ช่องทางการ

ให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็วทันต่อความต้องการของประชาชน (ค่าเฉลี่ย 4.68) และรองลงมา

สุดท้ายคือ ช่องทางการให้บริการประชาชนนอกสถานที่มีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.67) ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 13 : ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ  

                 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก X SD แปลผล 

1. ผังแสดงขั้นตอนในการเข้ารับบริการ พร้อมป้ายอธิบาย 4.24 0.56 มากที่สุด 

2. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ สะดวกต่อการให้บริการ 4.32 0.50 มากที่สุด 

3. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์ 4.64 0.49 มากที่สุด 

4. ความพร้อมของแบบฟอร์มต่างๆ 4.68 0.46 มากที่สุด 

5. ความชัดเจนของป้ายแสดงชื่อส่วนงาน/จุดบริการ 4.66 0.47 มากที่สุด 

6. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ที่จอด

รถ ห้องน้ า ที่นั่งขณะรอรับบริการ ฯลฯ 

4.54 0.50 มากที่สุด 

7. การจัดภูมิทัศน์ สะอาด งามตา 4.61 0.49 มากที่สุด 

8. ความเหมาะสมของสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสาร

เผยแพร่ความรู้ 

4.65 0.47 มากที่สุด 

รวม 4.54 0.52 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 13 การวิเคราะห์ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในภาพรวม พบว่า

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อสิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย

โดยรวมเท่ากับ 4.54 พบว่าทุกประเด็นในกระบวนการและขั้นตอนให้บริการ ประชาชนมีความพึง
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พอใจในระดับมากที่สุด ประเด็นที่มีความพอใจสูงสุด 3 อันดับแรกคือ ความพร้อมของแบบฟอร์ม

ต่างๆ (ค่าเฉลี่ย 4.68) รองลงมาคือ ความชัดเจนของป้ายแสดงชื่อส่วนงาน/จุดบริการ  (ค่าเฉลี่ย 4.66) 

และรองลงมาสุดท้ายคือ ความเหมาะสมของสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารเผยแพร่ความรู้ 

(ค่าเฉลี่ย 4.65) ตามล าดับ 

2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการในภารกิจหลักต่างๆ 

ตารางที่ 14 : สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการในแต่ละด้าน 

ประเด็นการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 125 คะแนน) 

ด้านกระบวนการ

และขั้นตอนการ

ให้บริการ 

(เต็ม = 25) 

ด้าน

เจ้าหน้าที่ผู้

ให้บริการ 

(เต็ม = 40) 

ด้านช่องทาง

การให้บริการ 

(เต็ม = 20) 

ด้านสิ่ง

อ านวยความ

สะดวก 

(เต็ม = 40) 

ค่าเฉลี่ย 

(เต็ม = 125) 

1. ด้านเทศกิจหรือป้องกัน

บรรเทาสาธารณภัย 

23.10 36.30 17.95 36.98 114.33 

2. ด้านการรักษาความสะอาดใน

ที่สาธารณะ 

22.72 36.41 18.19 36.08 113.40 

3. ด้านโยธา การขออนุญาตปลูก

สิ่งก่อสร้าง 

22.77 36.47 20.12 36.07 115.43 

4. ด้านสิง่แวดล้อมและ

สุขาภิบาล 

21.29 35.98 17.66 36.23 111.16 

เฉลี่ย 22.47 36.29 18.48 36.34 113.58 
 

ตารางที่ 15 : สรุปผลการประเมินระดับคุณภาพในการให้บริการในแต่ละด้าน 

ประเด็นการประเมิน 

คะแนนเต็ม 125 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 

ด้าน 
คิดเป็นร้อยละ ระดับคุณภาพ 

1. ด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณ

ภัย 

114.33 91.46 9 

2. ด้านการรักษาความสะอาดในที่

สาธารณะ 

113.40 90.72 9 

3. ด้านโยธา การขออนุญาตปลูก

สิ่งก่อสร้าง 

115.43 92.34 9 

4. ด้านสิง่แวดล้อมและสุขาภิบาล 111.16 88.93 8 

เฉลี่ย 113.58 90.86 9 
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จากตารางที่ 15 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการในแต่ละด้านขององค์การ

บริหารส่วนต าบลแม่งอน น าคะแนนเฉลี่ยที่ได้ไปหาระดับคุณภาพจากภาพรวมของการประเมิน

คุณภาพในด้านต่างๆ ในตารางที่ 16 

 

ตารางที่ 16 : สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของการให้บริการ 

ประเด็นการประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนนเฉลี่ย

ของกลุ่ม 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

ระดับ

คุณภาพ 

1. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการ

ให้บริการ 

25 22.47 89.87 8 

2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 40 36.29 90.73 9 

3. ด้านช่องทางการให้บริการ 20 18.48 92.42 9 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 40 36.34 90.85 9 

รวม 125 113.58 90.87 9 

 

จากตารางที่ 16 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการในภาพรวมของ

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน พบว่ามีผลการประเมินความพึงพอใจด้วยค่าคะแนนเท่ากับ 

113.58 จากคะแนนเต็ม 125 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 90.87 ของคะแนนเต็ม  

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ =  90.87 ระดับคุณภาพ 9 

2.4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการ 
 

การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา

เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ และรับทราบปัญหา

อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน โดยมีวิธี

การศึกษาระเบียบวิธีการวิจัยด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) วิธีการศึกษาวิจัยคือ 

การศึกษาวิจัยจากเอกสาร (Documentary research) และการศึกษาวิจัยภาคสนาม (Field 

research) โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนประกอบกัน โดยมีผลการศึกษาดังนี้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน เลือกลักษณะส่วนงานที่รับบริการต่อปี  4 ด้าน คือ  

1) ด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

2) ด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 

3) ด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
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4) ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 

 จากการศึกษาพบว่า ระดับคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน อยู่ใน

ระดับ 9 มีคะแนนรวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 90.87  คิดเป็นระดับคุณภาพที่สูงมาก  โดยมีรายละเอียด

ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ พบว่ามีคุณภาพการให้บริการในระดับ 8 

คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 89.87 ประเด็นที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุดคือ ความ

สะดวกรวดเร็วในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.70)   

 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่ามีคุณภาพการให้บริการในระดับ 9 คะแนนเฉลี่ยคิดเป็น

ร้อยละ 90.73 โดยประชาชนมี ประเด็นทีผู่้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุดคือ เจ้าหน้าที่

ให้ความเสมอภาคในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ (ค่าเฉลี่ย 4.61) 

 ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่ามีคุณภาพการให้บริการในระดับ 9 คะแนนเฉลี่ยคิด

เป็นร้อยละ 92.42 ประเด็นที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุดคือ มีความหลากหลาย

ของช่องทางการให้บริการ เช่น โทรศัพท์ หรือ เว็บไซต์ เป็นต้น (ค่าเฉลี่ย 4.71) 

 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่ามีคุณภาพการให้บริการในระดับ 9 คะแนนเฉลี่ยคิด

เป็นร้อยละ 90.85 ประเด็นที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุดคือ ความพร้อมของ

แบบฟอร์มต่างๆ (ค่าเฉลี่ย 4.68) 
 

 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า แนวทางการบริหารจัดการในการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลแม่งอน ในทั้ง 4 ด้าน สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้รับบริการหรือระดับ

คุณภาพการให้บริการเท่ากับ 9  ซ่ึงเป็นระดับคุณภาพที่สูงมาก ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลแม่

งอน ควรที่จะคงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการนี้ไว้ และควรน าข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยนี้ไปใช้

พัฒนาและปรับปรุงในประเด็นต่างๆ เพ่ือสร้างความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการให้สามารถ

ปรากฏผลความพึงพอใจที่มีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน ให้มากขึ้น 

ในการสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน โดยใช้

แบบสอบถามที่มีค าถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุถึงสิ่งที่ต้องการให้องค์การบริหาร

ส่วนต าบลแม่งอน ควรปรับปรุง สามารถสรุปข้อคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ดังนี้  

 ควรน าผังให้บริการแต่ละส่วนลงในเวปไซต์ 
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ภาคผนวก 
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ท่ี ศธ ๐๕๒๓.๑.๑./๖๐๘๓00                                                                   มหาวิทยาลัยแม่โจ้                                                         

                   ๖๓ หมู่ ๔ ต าบลหนองหาร               

                    อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๙๐                               

                              ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

เรื่อง   ขอเสนอประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เรียน     นายกเทศมนตรี / นายกองค์การบริหารส่วนต าบล / ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   1. แบบเสนอโครงการและงบประมาณ   จ านวน ๑ ชุด 

  2. แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ   จ านวน ๑ ฉบับ 

  3. ขั้นตอนการด าเนินการโครงการฯ               จ านวน ๑ ชุด 

  4. แบบสอบถามความพึงพอใจ    จ านวน ๑ ชุด 

  5. บันทึกข้อตกลงการจ้าง    จ านวน ๑ ชุด 

  ตามท่ีคณะกรรมการกลาง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลาง พนักงาน

เทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงาน ส่วนต าบล (ก.อบต.) มีมติเห็นชอบก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น   กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับ

พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงในการขอรับการประเมินเพื่อขอรับเงิน

รางวัลประจ าปีดังกล่าว ต้องมีการด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม

ตัวชี้วัดที่ ๑ มิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพของการให้บริการ โดยให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีการเปิดสอนในระดับ ปริญญาตรี

ขึ้นไปท่ีได้มาตรฐานและมีความเป็นกลาง 

ในการน้ี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงขอเสนอประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการตามหลักเกณฑ์ 

เง่ือนไข  และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี  ส าหรับ

พนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม  

พ.ศ. ๒๕๕๘ ของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล ในพื้นท่ีรับผิดชอบของท่าน ด้วยระบบโปรแกรมประเมินความพึง

พอใจของประชาชน  เพื่อน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะในการให้บริการ เป็นข้อมูลปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนน าไปเป็นตัวชี้วัดในการให้ประโยชน์ตอบแทนอื่นใดเป็นกรณี

พิเศษ (โบนัส) ประจ าปี ๒๕๖๐ โดยมอบอ านาจให้รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์  พวงงามชื่น ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นหัวหน้า

โครงการฯ และมอบหมายให้นางสาวนิวัติ ช่างซอ นักวิชาการศึกษา เป็นผู้ประสานงานโครงการฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ 

๑๕๙๕ ๘๗๖๕ , ๐๕๓๘๗ ๓๔๗๖ หมายเลขโทรสาร ๐ ๕๓๘๗ ๓๔๕๒  

                          ขอแสดงความนับถือ 

 

                                       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน  บัวจูม) 

                           รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

โทรศัพท์ 0 5387 3476   
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แบบเสนอโครงการและงบประมาณ 

1. ชื่อโครงการ 

โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล/องค์การ

บริหารส่วนต าบล จังหวัดเชียงใหม่/แม่ฮ่องสอน/ล าพูน ประจ าปี  2560 

2. ที่ปรึกษาโครงการ 

 2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ าเนียร ยศราช   อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 2.2 รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์  หงษ์วิทยากร    ที่ปรึกษาอธิการบดี 

3. คณะท างานที่รับผิดชอบโครงการ 

3.1 รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์  พวงงามชื่น  หัวหน้าโครงการ 

3.2 นายกิตติยุต  พรพิบูลย์    นักวิจัย 

3.3 นายณัฒพล  ศรีบุญเที่ยง    นักวิจัย 

3.4 นางสาวนิวัติ  ช่างซอ     เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ 

4. หลักการและเหตุผล 

 เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

จัดตั้งขึ้นมาเพ่ือให้บริการแก่ประชาชนในจังหวัด โดยภายในองค์กรจะประกอบด้วยผู้น าองค์กรที่มี

ความรู้ความสามารถในการด าเนินงานและมีคณะท างานที่สามารถตอบรับความต้องการของผู้มารับ

บริการและชุมชนได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามต้องการ ประเด็นที่ควรมีการส ารวจหรือเก็บข้อมูล

เพ่ือการประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดเชียงใหม่/

แม่ฮ่องสอน/ล าพูน ประกอบด้วย 

1. การบริการที่เป็นไปตามระบบขั้นตอน 

2. ช่องทางการให้บริการ ที่ท าขึ้นทันที และส่งมอบให้ผู้รับบริการทันที หรือเกือบจะทันที 

3. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและผู้เกี่ยวข้องในเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล                       

จังหวัดเชียงใหม่ 

4. สิ่งอ านวยความสะดวกและปัจจัยที่เอ้ือต่อการเข้ามารับบริการของประชาชน 

5. ผลงานการด าเนินการตามภารกิจหลักท่ีปรากฏเป็นที่พอใจของผู้รับบริการ 
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ประเด็นเหล่านี้ถือว่าควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถามความคิดเห็นและ/หรือการ

สัมภาษณ์เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพที่เป็นจริงของการด าเนินงานบริหารจัดการ ข้อมูลที่ได้จะ

สามารถน ามาเป็นแนวทางในการวงแผนกลยุทธ์ การจัดท ายุทธศาสตร์ของเทศบาล/องค์การบริหาร

ส่วนต าบล จังหวัดเชียงใหม่/แม่ฮ่องสอน/ล าพูน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพต่อไป รวมถึง

น าไปใช้เป็นหลักฐานการอ้างอิงเพ่ือการตรวจสอบการประกันคุณภาพ ด้านการบริหารจัดการของ 

ตามมิติที่ 2 โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบสอบถามที่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ง

ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานการด าเนินงานของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดเชียงใหม่/

แม่ฮ่องสอน/ล าพูน ที่จัดบริการให้กับผู้มารับบริการทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานทั้งภาครัฐ

และเอกชน ตลอดจนประชาชนที่มารับบริการ 

5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานเทศบาล/องค์การบริหารส่วน

ต าบล จังหวัดเชียงใหม่/แม่ฮ่องสอน/ล าพูน 

5.2 เพ่ือน าผลที่ได้มาเป็นตัวชี้วัดคุณภาพมาตรฐานของการให้บริการจากหน่วยงานเทศบาล/

องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดเชียงใหม่/แม่ฮ่องสอน/ล าพูน 

6. ประเด็นการส ารวจความพึงพอใจ 

 ประกอบด้วยประเด็นส าคัญดังนี้ 

6.1 ความพึงพอใจด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 

6.2 ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ 

6.3 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

6.4 ความพึงใจด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับในการด าเนินโครงการ 

7.1 ทราบผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานเทศบาล/องค์การบริหาร

ส่วนต าบล จังหวัดเชียงใหม่/แม่ฮ่องสอน/ล าพูน 

7.2 น าผลการด าเนินงานมาเป็นแนวทางในการพัฒนาบริหารจัดการของเทศบาล/องค์การ

บริหารส่วนต าบล จังหวัดเชียงใหม่/แม่ฮ่องสอน/ล าพูน ให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 

8. วิธีการด าเนินงานวิจัยและประเมินผล 

8.1 ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างตามหลักทางสถิติ  โดยค านวณจากสูตร  Taro 

Yamane     ทุกโครงการ 
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8.2 การสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามหลักการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  (Simple  Random Sampling)        

ตามสัดส่วนของจ านวนประชากร 

8.3 การเก็บข้อมูลด้วยการใช้แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคิดเป็นร้อยละ  5  

ของจ านวนประชากรทั้งหมด 

8.4 การวิเคราะห์ข้อมูลได้จากการน าแบบสอบถาม  มาวิเคราะห์โดยโปรแกรมประเมินความ

พึงพอใจประชาชน  ซึ่งค่าสถิติที่ใช้ได้แก่  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (    )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D) 

8.5 รายงานผลการศึกษาต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

9. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

เดือนตุลาคม 2559 –  กันยายน 2560 

10. งบประมาณในการด าเนนิงาน 

 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ  หน่วยงานละ 20,000 บาท 

รายการค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน (บาท) 

1. ค่าตอบแทนนักวิจัยจ านวน 3 คน 10,000 

3. ค่าจ้างนักศึกษาช่วยงานจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูล 5,000 

4. ค่านิเทศ/บริหารโครงการ ของคณะผู้วิจัย 2,000 

5. ค่าจัดท าเอกสารการวิจัย  ค่าวัสดุ การสื่อสาร 3,000 

รวม 20,000 

11. สรุปโครงการ 

จัดท ารายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  3  เล่ม  และซีดีบันทึกข้อมูล  จ านวน  1  แผ่น       

 

 

                 ลงชื่อ............................................................. 

                       หัวหน้าโครงการ 

                                                              (รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์  พวงงามชื่น) 

                                                                              ผู้ช่วยอธิการบดี 
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แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

อบต./เทศบาล …………………………………………………...อ าเภอ……………………………………….……. 

จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปี 2560 

ค าชี้แจง  
แบบสอบถามนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการจากองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการ

ให้บริการของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี ้

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะแนวทางส าหรับการพัฒนาการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน    

1. หมู่ที่ …………… 

2. จ านวนคร้ังท่ีรับบริการต่อปี 

  1) น้อยกว่า 3 ครั้ง  

  2) 4-6 ครั้ง 

 3) มากกว่า 6 ครั้ง  

3. ช่วงเวลาในการเข้ารับบริการ 

 1) 8.30 – 12.00 น.  

  2) 13.00 – 16.30 น. 

 3) นอกเวลาราชการ หรือช่วงเวลาที่

หน่วยงานให้บริการในพื้นที ่

4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

 1) ต่ ากว่า 5,000 บาท  

 2) 5,000 – 9,999 บาท 

 3) 10,000 – 19,999 บาท 

 4) 20,000 – 29,999 บาท 

 5) 30,000 บาท ข้ึนไป 

 

5. อาชีพประจ า  

  1) เกษตรกร 

  2) รับจ้างท่ัวไป 

 3) ค้าขายรายย่อย 

 4) เจ้าของธุรกิจ/ผู้ประกอบการ  

 5) ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 

 6) รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 

 7) อื่น ๆ (โปรดระบุ ………………………..) 

6. ระดับการศึกษา 

 1) ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น 

 2) มัธยมศึกษาตอนต้น 

 3) มัธยมศึกษาตอนปลาย หรอื ปวช. 

 4) อนุปริญญา หรือ ปวส. 

 5) ปริญญาตรี หรือสูงกว่า 

7. เพศ 

 ชาย      หญิง  
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ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  2.1 โปรดระบุลักษณะส่วนงานทีท่่านรับบริการ 

 1) ด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย               6) ด้าน

การศึกษา 

 2) ด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ    7) ด้านเทศกิจ หรือ

ป้องกัน   

                                                                    บรรเทาสาธารณภัย 

 3) ด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  8) ด้านรายไดห้รือภาษ ี

 4) ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภบิาล   9) ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

 5) ด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ  10) ด้านสาธารณสุข 

 11. อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ ...................................................................................... 

 

2.2 โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน โดยการให้เป็นค่าคะแนนตามเกณฑ์ต่อไปนี้    

ระดับคะแนน  1 =  พึงพอใจน้อยท่ีสุด   2 =  พึงพอใจน้อย      3 =  พึงพอใจปานกลาง      

  4 =  พึงพอใจมาก    5 =  พึงพอใจมากท่ีสุด  

   

ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ระดับความพึงพอใจ 

1 

น้อยที่สุด 

2 

น้อย 

3 

ปานกลาง 

4 

มาก 

5 

มากที่สุด 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ      

1. ความชัดเจนของแผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการ      

2. การให้บริการเป็นระบบและขั้นตอน      

3. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน      

4. ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ      

5. การให้บริการตามล าดับก่อนหลัง      

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      

1. บุคลิก ท่วงที วาจา และการต้อนรับของเจ้าหน้าท่ี      

2. การแต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับสถานท่ีราชการ      

3. ความเอาใจใส่ ความกระตือรือร้นในการให้บริการ      

4. ความตรงต่อเวลาและความพร้อมในการปฏิบัติงาน      

5. ความรู้ ความสามารถในการอธิบายข้อมูล และการตอบข้อซักถาม      

6. เจ้าหน้าท่ีให้ความเสมอภาคในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ      
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ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ระดับความพึงพอใจ 

1 

น้อยที่สุด 

2 

น้อย 

3 

ปานกลาง 

4 

มาก 

5 

มากที่สุด 

7. เจ้าหน้าท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน      

8. การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ี เช่น การให้ค าแนะน า หรือ 

การกรอกแบบฟอร์มให้แก่ผู้รับบริการ 

 

 

    

ด้านช่องทางการให้บริการ      

1. มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการแก่ประชาชน      

2. มีความหลากหลายของช่องทางการให้บริการ เช่น โทรศัพท์ หรือ 

เว็บไซต์  เป็นต้น 

     

3. ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็วทันต่อความ

ต้องการของประชาชน 

     

4. ช่องทางการให้บริการประชาชนนอกสถานท่ีมีความเหมาะสม      

ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก      

1. ผังแสดงขั้นตอนในการเข้ารับบริการ พร้อมป้ายอธิบาย       

2.  การจัดสถานท่ีและอุปกรณ์สะดวกต่อการให้บริการ      

3. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์      

4.  ความพร้อมของแบบฟอร์มต่าง ๆ      

5. ความชัดเจนของป้ายแสดงช่ือส่วนงาน/จุดบริการ      

6. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ที่จอดรถ 

ห้องน้ า ที่น่ังขณะรอรับบริการ ฯลฯ 

     

7. การจัดภูมิทัศน์ สะอาด งามตา      

8. ความเหมาะสมของสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารเผยแพร่

ความรู้ 

     

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางส าหรับการพัฒนาการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

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

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

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

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

ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งท่ีท่านได้กรุณาให้ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ 

 


