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ค ำน ำ 
 
 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองพิชัย               
มีเป้าหมายเพ่ือให้ผลที่ได้จากการประเมินน าไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการแก่ผู้รับบริการ             
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางได้รับความไว้วางใจจากเทศบาลเมืองพิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ให้เป็น
ผู้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองพิชัย ซึ่งนับเป็นเกียรติ
อย่างยิ่งทีค่ณะฯ ได้มีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดความร่วมมือและให้บริการทางวิชาการให้กับท้องถิ่น 
 ขอขอบคุณประชากรในเขตเทศบาลเมืองพิชัย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน
เทศบาลเมืองพิชัย  อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลต่างๆ จนท าให้การด าเนินการ
ประเมินในครั้งนี ้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 
 
 
 

   คณะผู้วิจัย 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 
          ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

 
 
 



 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

รายงานการวิจัย 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ 

ของเทศบาลเมืองพิชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
 

รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาล
เมืองพิชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับของความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมี ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองพิชัย และเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อการให้บริการประชาชนของเทศบาลเมืองพิชัย การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัย               
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามถามความพึงพอใจของประชาชน
ประกอบในการวิจัย 

 

 จากการศึกษาพบว่า ประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลเมืองพิชัย มีความพึงพอใจ                         
ต่อการได้รับการบริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๐ 
 

สรุปภาพรวมการบริการตามภารกิจผู้ให้บริการ ดังนี้ 
 

๑. งานด้านการจัดเก็บภาษี 
 

๑) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๕๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๐ 

๒) ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ               
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๐ 

๓) ด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากร พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ                 
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๐ 

๔) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ                
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๐ 

๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ             
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๐ 

 

ประชาชนผู้ ใ ช้บ ริการ เทศบาล เ มืองพิชั ย  มีความพึงพอใจต่อการปฏิบั ติงาน                    
ด้านการจัดเก็บภาษี อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๐ 



ค 
 

 ๒. งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
 

๑) ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ                 
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๕๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๐ 

๒) ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ              
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๕๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๐ 

๓) ด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๕๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๐ 

๔) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ                 
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๕๕ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๐๐ 

๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ               
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๕๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๐ 
 

ประชาชนผู้ ใ ช้บ ริการ เทศบาล เ มืองพิชั ย  มีความพึงพอใจต่อการปฏิบั ติงาน                      
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๐ 

 
 

 ๓. งานด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
 

๑) ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ             
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๕๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๐ 

๒) ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ              
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๐ 

๓) ด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากร พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับ                 
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๕๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๐ 

๔) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ             
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๐ 

๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ              
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๐ 

 

ประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลเมืองพิชัย มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้าน              
โครงการโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๙ คิดเป็นร้อยละ 
๙๑.๘๐ 



ง 
 

 
๔. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
 

๑) ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ             
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๕๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๐ 

๒) ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ                
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๕๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๐ 

๓) ด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากร พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ             
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๐ 

๔) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ                 
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๐ 

๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ                 
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๐ 

 
ประชาชนผู้ ใ ช้บ ริการ เทศบาล เ มืองพิชั ย  มีความพึงพอใจต่อการปฏิบั ติงาน                            

ด้ า น พัฒน าชุ มชน แ ล ะส วั ส ดิ ก า รสั ง คม  อ ยู่ ใ น ร ะ ดับ มา กที่ สุ ด  มี ค่ า เ ฉลี่ ย  ๔ . ๖ ๐                                 
คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๐ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ 
 

 
จากการออกแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อขอข้อเสนอแนะจากประชาชนผู้รับบริการ

ผลการสอบถามพอสรุปได้ว่าประชาชนผู้รับบริการต้องการให้ เทศบาลเมืองพิชัย เร่งประสาน               
การพัฒนา/ปรับปรุงสะพานข้ามแม่น้ าและถนนสาธารณะ ให้มีสภาพท่ีสมบูรณ์ สร้างความปลอดภัย
ให้ประชาชนในเขตพื้นท่ีและผู้สัญจร ไป – มา หากได้รับงบประมาณในการขยาย/ปรับปรุงถนน
สาธารณะ ควรมีการวางแผน/จัดวางระบบการจราจรให้มีความคล่องตัวในช่วงท่ีมีการก่อสร้าง มีการ
เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการก่อสร้าง /ปรับปรุง
สะพานหรือถนนสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนเส้นทางในการเดินทางแต่ละวันได้ ,    
เร่งประสานการพัฒนา/ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ โดยเฉพาะบริเวณตรอกซอยภายในหมู่บ้าน ให้
มีสภาพที่ใช้งานได้ดี เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนในเขตพื้นท่ีและผู้ท่ีสัญจร ไป – มา ในเวลา
กลางคืน, พัฒนาปรับปรุงการก่อสร้างท่อระบายน้ าในพื้นท่ีเพิ่มเติมตามความต้องการ การด าเนินการ
ท่ีปลอดภัย มีการปิดฝาท่อให้อยู่ในสภาพมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของประชาชน และท าการขุด
ลอกท่อระบายน้ าไม่ให้เกิดการอุดตันต่อเนื่อง  สามารถมีการระบายน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหา
น้ าท่วมขังและไม่ส่งกล่ินเหม็น รวมท้ังไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและแหล่งของโรคระบาดต่าง  ๆ,  
วางระบบการแก้ปัญหาให้กับประชาชนท่ีประสบปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ าประปาท่ีใช้ในการ
อุปโภค – บริโภค โดยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเป็นระบบ ครอบคลุม 
เพียงพอต่อความต้องการ และมีลักษณะสะอาด ประชาชนรู้สึกปลอดภัย, ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ หรือตัดหญ้าสองข้างทางบริเวณไหล่ทาง เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสะดวก 
ปลอดภัย น่าอภิรมย์ และมีทัศนวิสัยในการมองเห็นมากขึ้น แจ้งผู้เกี่ยวข้องท าการจัดเก็บสายไฟและ
สายส่ือสารต่าง ๆ ให้เรียบร้อย มีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจร, จัดหางบประมาณเพื่อ
สนองตอบความต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน ในการติดต้ังป้าย
สัญญาณจราจร การติดต้ังกล้องวงจรปิด กระจกโค้งนูน บริเวณทางแยก/ทางโค้ง ในเส้นทางท่ี
ประชาชนใช้สัญจรไป – มา ท้ังในชุมชนและเส้นทางระหว่างชุมชนเพื่อให้ประชาชนและผู้ใช้เส้นทาง
สัญจรมีความปลอดภัยมากขึ้น, การให้ความรู้และการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยบน
ท้องถนนให้กับคนในชุมชน โดยเริ่มต้ังแต่วัยเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเท้า การใช้รถจักรยาน การ
ใช้รถจักรยานยนต์ หรือพาหนะอื่น ๆ เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการเดินทางและการใช้
ถนนร่วมกันเกิดขึ้น และต้องมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชนในความ
เข้มงวดและความต่อเนื่องในการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างจริงจัง เพื่อสร้างนิสัยของผู้ขับขี่ 
ผู้โดยสารและผู้ใช้ถนน จนกลายเป็น “วัฒนธรรมการขับขี่ยานยนต์บนท้องถนนของประชาชน”,   
ควรให้ความส าคัญต่อระบบการบริหารจัดการขยะ ไม่ว่าจะเป็นการใช้วิธีการก าจัดท่ีถูกหลักวิธี           
ในทุกขั้นตอน จัดหารถเก็บขนขยะท่ีอยู่ในสภาพดี ได้มาตรฐาน ท าการจัดเก็บอย่างสม่ าเสมอ             
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มีจ านวนถุงขยะ / ถังขยะหรือถังคัดแยกขยะให้เพียงพอในชุมชน จัดต้ังจุดท้ิงขยะท่ีเหมาะสม รณรงค์
หรือสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดความตระหนักให้ประชาชนเกิดการลด ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติก หรือ
การคัดแยกขยะท่ีต้นทาง และหาวิธีการในการสร้างมูลค่าของขยะ เช่น การส่งเสริมให้มีการท าปุ๋ยจาก
ขยะ, การสร้างผลิตภัณฑ์รีไซเคิลจากขยะ ฯลฯ นอกจากนี้ควรมีมาตรการทางกฎหมายใช้บังคับกับผู้ท่ี
ฝ่าฝืนหรือลักลอบเผาขยะ หรือน าขยะมาท้ิงในพื้นท่ีอย่างจริงจัง , ให้ความส าคัญและท าความเข้าใจ
และเตรียมรับสถานการณ์ของโครงสร้างสังคมท่ีเปล่ียนไป ต้องมีมาตรการท่ีหลากหลายรูปแบบเพื่อ
ดูแลผู้สูงวัย ท่ีมีท้ังผู้สูงวัยท่ีอยู่คนเดียว ผู้สูงวัยอยู่เป็นคู่ไม่มีลูก ,ผู้สูงวัยอัลไซเมอร์,ผู้สูงวัยอยู่กับเพศ
เดียวกัน ผู้สูงวัยไม่มีรายได้ ผู้สูงวัยถูกลูกหลานทอดท้ิง ฯลฯ โดยประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน
การดูแลผู้สูงอายุ ท้ังใน (๑) ด้านสุขภาพที่ควรมีการจัดต้ังให้บริการคลินิกผู้สูงอายุ การให้บริการตรวจ
สุขภาพฟรี, การดูแลและเย่ียมบ้านผู้ป่วยสูงอายุท่ีนอนติดเตียง/ผู้สูงอายุป่วยเรื้อรัง เป็นต้น  (๒) ด้าน
สังคม อาจส่งเสริมให้มีการจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุท่ีมีหลักสูตรท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับผู้สูงอายุ 
มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุท าร่วมกัน มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน สร้างความรักความ
อบอุ่นให้ผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดชุมนุม/ชมรมผู้สูงอายุในด้านต่างๆให้เป็น
รูปธรรม และ (๓) ด้านรายได้ ควรมีการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาระบบตลาดให้แก่ผู้สูงอายุอย่าง
เหมาะสม สามารถเล้ียงตัวเองได้, จัดให้มีการวางแผน ประชุม รับฟังปัญหาและความต้องการ รวมถึง
ข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ีท่ีได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่ว่าจะ
เป็นการอบรมเสริมอาชีพ / การพัฒนาบรรจุภัณฑ์/ การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางการเกษตรหรือ
สินค้าทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น /การขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชนในรูปแบบออนไลน์ ,           
การด าเนินการประสานกับหน่วยงานรัฐท่ีเกี่ยวข้อง  ไม่ว่าจะเป็นการอ านวยความสะดวกในส่วนของ
ข้อมูลหรือส่วนอื่นๆให้ประชาชนมีความสะดวกมากขึ้น โดยการด าเนินการใดๆจะต้องเป็นไปตาม
มาตรการในการเฝ้าระวังและควบคุมมิให้มีการแพร่กระจายเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
อย่างเคร่งครัด, ควรมีแผนหรือนโยบายรองรับเกี่ยวกับการท าเมืองให้น่าอยู่ในเขตพื้นท่ีเทศบาลเมือง
พิชัย ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ หรือตัดหญ้าสองข้างทางบริเวณไหล่ทาง เพื่อให้
ประชาชนเดินทางอย่างสะดวก ปลอดภัย น่าอภิรมย์ และมีทัศนวิสัยในการมองเห็นมากขึ้น ในฤดูแล้ง
ควรท าการฉีดพ่นน้ าในอากาศท่ีมีความแห้งเพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ ฉีดน้ าท าความสะอาดพื้นผิว
ถนนอย่างสม่ าเสมอ รวมท้ังประสานประโยชน์ร่วมกับทุกภาคส่วนในการสร้างความตระหนักและ
ส านึกร่วมกัน มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องในเรื่องของการรักษาความสะอาดในพื้นท่ีสาธารณะหรือ
บริเวณบ้านเรือนของประชาชนให้น่าอยู่มากขึ้น, ในการจัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาหรือ
แก้ปัญหาในพื้นท่ี ควรมีการจัดสรรงบประมาณโดยเรียงล าดับของปัญหาและความต้องการก่อน-หลัง
อย่างเท่าเทียมกัน มีความยุติธรรมและรวดเร็ว ใช้มติส่วนใหญ่ของประชาคมในการด าเนินการพัฒนา 
แต่ในขณะเดียวกันควรรับฟังปัญหาและความต้องการของเสียงส่วนน้อยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
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พัฒนาด้านต่างๆอย่างท่ัวถึง และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกัน 
โดยให้มีรูปแบบท่ีหลากหลาย ประชาชนในพื้นท่ีเกิดความตระหนักและเกิดจิตส านึกร่วมในทางท่ีดี 
รวมถึงพัฒนาภาวะผู้น าให้แก่ผู้น าทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นการสาธิต การฝึกอบรม การไปศึกษาดูงาน 
ฯลฯ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติอันจะน าไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และสามารถอยู่ร่วมกัน
อย่างยั่งยืน  

ในส่วนของผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย รวมท้ังพนักงานเทศบาล           
เมืองพิชัย ควรลงพื้นท่ีตามชุมชนต่าง ๆให้บ่อยครั้งขึ้น เพื่อพบปะพูดคุยกับประชาชน รับฟังและ 
ทราบถึงปัญหาหรือความต้องการของประชาชน จัดวงเสวนาการพูดคุยท้ังการใช้ระบบออนไลน์ผ่าน
แอปพลิเคชันต่าง ๆ ควบคู่กับการลงพื้นท่ีจริงกับคนกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ น าข้อมูลปัญหา ประเด็น
ต่างๆท่ีได้มารวบรวม, วิเคราะห์, สังเคราะห์น าไปสู่การพัฒนา ต่อยอด ปรับปรุง นโยบายต่างๆของ
ท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมให้ดียิ่งขึ้น, ควรจะต้องพิจารณาความพร้อมของสถานท่ีในการ
ให้บริการ ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ ทบทวนประสิทธิภาพของช่องทางการให้บริการแต่ละช่องทาง
เพื่อเลือกใช้ในการติดต่อประสานงานได้หลายรูปแบบ ควรจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสาร
ให้ความรู้ท่ีหลากหลาย ชัดเจนเข้าใจง่าย รวมท้ังพัฒนาการใช้ส่ือประชาสัมพันธ์ทุกชนิด เช่น ส่ือ
บุคคลเพื่อท าหน้าท่ีส่ือสารและบอกต่อประชาสัมพันธ์ภารกิจต่างๆของเทศบาลเมืองพิชัย โดยจะต้อง
จัดการทรัพยากรดังกล่าวให้เหมาะสมกับงานแต่ละงานท่ีจะบริการประชาชนผู้รับบริการ โดยค านึงถึง
ประสิทธิภาพท่ีเกิดจากการใช้ทรัพยากรนั้น ๆ ให้เกิดความคุ้มค่าควบคู่กันไปด้วย นอกจากพัฒนา
ระบบการให้บริการประชาชนท่ีมารับบริการแล้ว ควรจัดเตรียมบุคลากรให้เพียงพอต่อการให้บริการ 
มีการเตรียมพร้อมในส่วนของเอกสารต่างๆท่ีจะให้บริการประชาชน มีการมาปฏิบัติหน้าท่ีก่อนเวลา
หรือตรงต่อเวลา หากพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีการลงพื้นท่ีให้บริการประชาชนภาคสนาม ควรมีการแจ้งให้
ประชาชนทราบล่วงหน้าหรือจัดตารางเวรเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีแทนในส านักงาน มีวิธีการใช้ถ้อยค าในการ
ส่ือสารท่ีชัดเจน ตอบค าถามอย่างตรงไปตรงมาด้วยกิริยาท่าทางท่ีมีความอ่อนน้อม ถ้อยทีท่ีมีความ
สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และเต็มใจให้บริการ สามารถปรับปรุงการท างานให้มีความฉับไว กระตือรือร้น 
ไม่เลือกปฏิบัติเฉพาะกลุ่ม เอาใจใส่ดูแลประชาชนอย่างเป็นมิตรและจริงใจด้วยช่องทางการส่ือสารท่ี
หลากหลาย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย  

แม้ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อเทศบาลเมืองพิชัย จะอยู่ในระดับ            
มากท่ีสุดก็ตาม ทางเทศบาลควรต้องมีการพัฒนาต่อไปอีก ซึ่งส่ิงท่ีทางเทศบาลเมืองพิชัยควรให้
ความส าคัญ คือการติดตามปัญหาต่าง ๆ ของชาวบ้าน เพื่อท าการแก้ไขและปรับปรุงเพิ่มเติมการ
ประชาสัมพันธ์ การลงพื้นท่ีพบปะกับชาวบ้าน และการพัฒนาพนักงานเจ้าหน้าท่ีให้มีความรู้
ความสามารถในงานท่ีปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมหรือการอบรมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบล พนักงานเทศบาลเมืองพิชัยมีการปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาและปรับปรุง
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ระบบการให้บริการสาธารณะอันเป็นอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต าบลให้ดียิ่งๆขึ้น โดยมีระบบการ
บริหารจัดการงบประมาณท่ีดี เกิดความคุ้มค่า ท าให้การบริการประชาชนเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และท่ีส าคัญท่ีสุดอีกประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น 
ท้ังรูปแบบท่ีเป็นทางการและ ไม่เป็นทางการ อาทิ ส่ือออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันทุกช่องทางท่ีสามารถ
ร้องทุกข์หรือเสนอแนะวิธีการต่างๆในการแก้ปัญหาหรือแนวทางในการพัฒนาผ่านผู้บริหารได้โดยตรง 
(สายตรงนายกเทศมนตรี) หรือจัดให้มีตู้รับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ การจัดเสวนา แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกันในโอกาสต่าง ๆ ท้ังจากการลงพื้นท่ีจริงหรือจากการประชุมออนไลน์ผ่าน
แอปพลิเคชันต่าง ๆ ส่ิงเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลท่ีทางเทศบาลเมืองพิชัย จะได้น ามาปรับปรุง
แก้ไขกระบวนการท างานให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประชาชนในท้องถิ่นและ
ภาพลักษณ์ขององค์กรเอง 

ท้ังนี้ เทศบาลเมืองพิชัย ควรน าผลการวิจัยท่ีค้นพบไปประยุกต์ใช้เพื่อสะท้อนภาพ
ผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการอันจะน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ วิธีปฏิบัติท่ีดีในการน ายุทธศาสตร์การ
พัฒนาตามนโยบายการบริหารของเทศบาลเมืองพิชัยสู่ชุมชนท้องถิ่น ท าให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับ
การพัฒนาศักยภาพทุกด้าน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น อันจะน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์การเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี และมีการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทยในการสร้างระบบความเป็นเลิศด้านการให้บริการประชาชนต่อไป 

 
 



สารบญั 
 

                  
          หน้า 

ค าน า           ก 
บทสรุปผู้บริหาร          ข 
สารบัญ           ฌ 
สารบัญตาราง          ฎ 
สารบัญภาพ          ฑ 

บทที่ ๑ บทน า          ๑ 
 ๑.๑ ท่ีมาและความส าคัญ        ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย       ๓ 
 ๑.๓ ขอบเขตโครงการวิจัย       ๔ 
 ๑.๔ นิยามศัพท์เฉพาะ        ๕ 
 ๑.๕ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ       ๕ 

บทที่ ๒ ทบทวนวรรณกรรม        ๖ 
 ๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นไทย   ๖ 
 ๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่     ๑๐ 
 ๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการ       ๒๑ 
 ๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการสาธารณะ     ๒๔ 
 ๒.๕ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ     ๒๗ 
 ๒.๖ แนวคิดเกี่ยวกับเทศบาล       ๔๒ 
 ๒.๗ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองพิชัย    ๕๐ 
 ๒.๘ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง        ๖๑ 
 ๒.๙ กรอบแนวคิดในการศึกษา       ๖๙ 

บทที่ ๓ ระเบียบวิธีวิจัย         ๗๐
 ๓.๑ วิธีการด าเนินการวิจัย       ๗๐ 
 ๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง       ๗๐ 
 ๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูล      ๗๒ 

๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล        ๗๓ 



 ญ 

สารบญั (ต่อ) 

         หน้า 

บทที่ ๔ ผลการศึกษา         ๗๔ 
๔.๑ ข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม      ๗๕ 
๔.๒ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม      ๗๖ 
๔.๓ ข้อมูลความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองพิชัย   ๗๘ 
๔.๔ ข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการให้บริการของเทศบาลเมืองพิชัย           ๑๐๒ 

บทที่ ๕ บทสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ             ๑๐๗ 
๕.๑ สรุป                 ๑๐๗ 

 ๕.๒ อภิปรายผล                 ๑๑๖ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ                ๑๑๙ 

บรรณานุกรม                  ๑๒๘ 
คณะผู้ด าเนินงานฯ                 ๑๓๑         
ภาคผนวก                  ๑๓๒
 ภาคผนวก ก ประมวลรูปภาพการลงพื้นท่ีส ารวจข้อมูลฯ  
 ภาคผนวก ข แบบส ารวจความพึงพอใจฯ 
 



สารบญัตาราง 
 

          หน้า 
 

ตารางที่ ๓ – ๑ แสดงจ ำนวนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง      ๗๑ 
ตารางที่ ๔ - ๑ ข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ตอบแบบสอบถำม      ๗๕ 
ตารางที่ ๔ - ๒ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถำม       ๗๖ 
ตารางที่ ๔ - ๓ ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรปฏิบัติงำน 
  งำนด้ำนกำรจัดเก็บภำษีของเทศบำลเมืองพิชัย   
  ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอน        ๗๙ 
ตารางที่ ๔ - ๔ ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรปฏิบัติงำน 
  งำนด้ำนกำรจัดเก็บภำษีของเทศบำลเมืองพิชัย   
  ด้ำนช่องทำงในกำรให้บริกำร       ๘๐ 
ตารางที่ ๔ - ๕ ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรปฏิบัติงำน 
  งำนด้ำนกำรจัดเก็บภำษีของเทศบำลเมืองพิชัย   
  ด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีและบุคลำกรผู้ให้บริกำร      ๘๑ 
ตารางที่ ๔ - ๖ ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรปฏิบัติงำน 
  งำนด้ำนกำรจัดเก็บภำษีของเทศบำลเมืองพิชัย   
  ด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก       ๘๒ 
ตารางที่ ๔ – ๗ ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรปฏิบัติงำน 
  งำนด้ำนกำรจัดเก็บภำษีของเทศบำลเมืองพิชัย   
  ด้ำนคุณภำพในกำรให้บริกำร       ๘๓ 
ตารางที่ ๔ – ๘ ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล 
  ของเทศบำลเมืองพิชัย ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอน      ๘๕ 
ตารางที่ ๔ – ๙ ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล 
  ของเทศบำลเมืองพิชัย ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร    ๘๖ 
ตารางที่ ๔ – ๑๐ ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล 
                     ของเทศบำลเมืองพิชัย  ด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีและบุคลำกรผู้ให้บริกำร  ๘๗ 
ตารางที่ ๔ – ๑๑ ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล 
  ของเทศบำลเมืองพิชัย ด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก    ๘๘ 
 



ฏ 
 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
 

          หน้า 
 

ตารางที่ ๔ – ๑๒ ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล 
  ของเทศบำลเมืองพิชัย  ด้ำนคุณภำพในกำรให้บริกำร   ๘๙ 
ตารางที่ ๔ – ๑๓ ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรปฏิบัติงำน 
  ด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคของเทศบาลเมืองพิชัย 
  ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอน       ๙๑ 
ตารางที่ ๔ – ๑๔ ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรปฏิบัติงำน 
  ด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคของเทศบาลเมืองพิชัย 
  ด้ำนช่องทำงในกำรให้บริกำร       ๙๒ 
ตารางที่ ๔ – ๑๕ ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรปฏิบัติงำน 
  ด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคของเทศบาลเมืองพิชัย 
  ด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีและบุคลำกรผู้ให้บริกำร     ๙๓ 
ตารางที่ ๔ – ๑๖ ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรปฏิบัติงำน 
  ด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคของเทศบาลเมืองพิชัย 
  ด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก        ๙๔ 
ตารางที่ ๔ – ๑๗ ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรปฏิบัติงำน 
  ด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคของเทศบาลเมืองพิชัย 
  ด้ำนคุณภำพในกำรให้บริกำร                      ๙๕ 
ตารางที่ ๔ - ๑๘ ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงำน 
  ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของเทศบำลเมืองพิชัย  
  ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอน       ๙๗ 
ตารางที่ ๔ - ๑๙ ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงำน 
  ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของเทศบำลเมืองพิชัย 
  ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร            ๙๘ 
ตารางที่ ๔ - ๒๐ ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงำน 
  ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของเทศบำลเมืองพิชัย 
  ด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีและบุคลำกรผู้ให้บริกำร                       ๙๙ 
 
 



ฐ 
 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
 

          หน้า 
 

ตารางที่ ๔ - ๒๑ ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงำน 
  ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของเทศบำลเมืองพิชัย 
  ด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก                             ๑๐๐ 
ตารางที่ ๔ – ๒๒ ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงำน 
  ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของเทศบำลเมืองพิชัย 
  ด้ำนคุณภำพในกำรให้บริกำร                       ๑๐๑ 



สารบญัภาพ 
 

          หน้า 
 

ภาพที่ ๒.๑ ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ    ๓๑ 

ภาพที่ ๒.๒ ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในงานของผู้ให้บริการ    ๓๒ 

ภาพที่ ๒.๓ องค์ประกอบของความพึงพอใจในการให้บริการ     ๓๗ 

ภาพที่ ๒.๔ ความส าเร็จในงานบริการ       ๔๑ 

ภาพที่ ๒.๕ กรอบแนวคิดในการวิจัย       ๖๙ 

 



บทท่ี ๑ 
บทน ำ 

 

๑.๑ ที่มำและควำมส ำคัญ 
 
 ประเทศไทยมีวิวัฒนาการของการปกครองท้องถิ่นไทย ซึ่งได้รับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มาตามล าดับจนถึงปัจจุบัน การปกครองท้องถิ่นไทยจึงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดระบบการปกครอง
ภายในประเทศ ที่มีหลักการส าคัญคือการให้ประชาชนได้ปกครองและบริหารกันเอง มีความสัมพันธ์
กันอย่างมากกับแนวคิดในการกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) โดยที่รัฐธรรมนูญ                  
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปกครองส่วนท้องถิ่นและกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒ ประการ ได้แก่ ประการแรก  การขยายอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบทบาทที่ชัดเจนและกว้างขวางขึ้น ประการที่๒ บัญญัติให้ต้องมี
กฎหมายท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ หมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น มีการแสดงเจตนารมณ์ให้มีการกระจายอ านาจให้กับ
ท้องถิ่นโดยเน้นให้ท้องถิ่นมีสิทธิปกครองตนเอง มีอิสระในการก าหนดทิศทางในการบริหารท้องถิ่น
ของตนเอง รวมทั้งมีอิสระในการบริหารงานทั้งทางด้านการบริหารก าลังคนและงบประมาณโดยเน้น
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเห็นได้จากการประกาศใช้กฎหมายท้องถิ่น           
ตามรัฐธรรมนูญ โดยมีแก้ไขเพ่ิมเติมในปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ หลายฉบับ ส่งผลให้บทบาทของ               
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมภายใต้ขอบเขตของกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ก าหนด
แบ่งภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบการจัดบริการสาธารณะระดับชุมชน ส่วนการ
บริหารราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รับผิดชอบการด าเนินภารกิจของรัฐในระดับประเทศและ
ภูมิภาคโดยให้ค าปรึกษาและสนับสนุน ก ากับดูแลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
เพียงเท่าที่จ าเป็น 
 บทบัญญัติส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐ ส่วนที่ ๑๔ การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มาตรา ๒๕๐ ได้กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท า
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนา
อย่างยั่งยืน การด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจดูแลตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้นั้น สมควรให้เป็น
หน้าที่และอ านาจโดยเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ หรือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการใดให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งต้องสอดคล้องกับ
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีแต่ละแห่งจะมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ของตนเอง  
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 การจัดท าบริการสาธารณะระดับท้องถิ่น (Local Affairs) จึงเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับท้องถิ่น
โดยเฉพาะ และเพ่ือตอบสนองความต้องการของคนในท้องถิ่น มีลักษณะเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองคน
ในท้องถิ่น ซึ่งแต่ละท้องถิ่นอาจจะมีความแตกต่างกันออกไป ส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน
ของคนในท้องถิ่น ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม การอ านวยความสะดวก รวมไปถึงการจัด
สวัสดิการให้คนในท้องถิ่นโดยตรง และบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) คือ การท าให้ประชาชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ และยังเป็นหน้าที่หลักส าคัญประการ
หนึ่งที่รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (ราชกิจจานุเบกษา.๒๕๖๐ : 
๒๒) 
 กอปรกับการปฏิรูประบบราชการโดยใช้โมเดลประเทศไทย ๔.๐  ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์
เชิงนโยบายที่เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพ่ือจะ
ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน นั่นคือ ภาครัฐหรือระบบราชการจะต้องท างาน 
โดยยึดหลัก “ธรรมาภิบาลเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน” (Better Government, Happier 
Citizens) โดยการจัดโครงสร้างใหม่เพ่ือสร้างสมดุลและจัดการความสัมพันธ์ระหว่างกลไกภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคส่วนอ่ืนๆให้เป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งออกแบบโครงสร้างภายในภาครัฐเอง
ให้กระชับ และไม่เกิดความซ้ าซ้อน การวางระบบและวิธีการท างานใหม่โดยยึดคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในการบริหารงานภาครัฐหรือหลักการบริหารราชการแผ่นดินที่ดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) ในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐระดับล่างสุดที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มี
ความส าคัญในการให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆได้ดีที่สุด และสามารถท าให้ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการให้บริการได้มากที่สุด ดังนั้น การสร้างเสริมก าลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) ไม่ว่าจะเป็นก าลังทรัพย์ ก าลังคน และก าลังปัญญา รวมทั้งการเพ่ิมอ านาจในการตัดสินใจ
ทางการบริหารงานท้องถิ่นในด้านต่างๆ นับเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญอันจะก่อให้เกิดกระบวนการในการ
พัฒนาท้องถิ่น ผ่านกระบวนการท างานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และ
ประชาชน นอกจากการปกครองท้องถิ่นจะเป็นรากฐานที่ส าคัญในการพัฒนาตามหลักการพัฒนา
ประชาธิปไตยแล้ว ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในนโยบายรัฐที่มีผลกระทบต่อ
ประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นตัวอย่างที่ชัดเจน เพราะ
สามารถเข้าถึงได้ง่าย ทั้งการรู้จักภูมิหลังของผู้น ากับคณะท างานและการติดตามดูผลงานว่าเป็นไป
ตามนโยบายหรือไม่ ตลอดจนการร้องเรียนทักท้วงเมื่อมีปัญหา รวมทั้งการตัดสินใจจะสนับสนุนให้
กลับเข้ามาท าหน้าที่ต่อหรือไม่นั้น บทบาทหน้าที่ของประชาชนจึงมีความส าคัญยิ่งต่อการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินการการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองท้องถิ่น
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ตั้งแต่ระดับกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล หรือองค์การบริหาร
ส่วนต าบล การที่รัฐธรรมนูญให้อ านาจแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็น
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชน อันจะน ามาซึ่งความสุขความเจริญแก่ท้องถิ่นนั้นได้ดียิ่งๆขึ้นต่อไป 
 เทศบาลเมืองพิชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กร
หนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการปกครองตนเองและมีอิสระในการบริหารงานตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมาย
ก าหนดไว้  โดยที่เทศบาลเมืองพิชัยเป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด             
ในการบริหารงานจึงถูกคาดหวังจากหลายฝ่ายว่าจะสามารถพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการกับประชาชน
ในท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเน้นการให้บริการ
ประชาชนเป็นหัวใจส าคัญและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
จึงจ าเป็นต้องมีหน่วยงานกลางที่มีความเป็นอิสระมารับผิดชอบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการ  “มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง” จัดเป็นหน่วยงานกลางและเป็นสถาบันการศึกษาที่
มีความพร้อมในการด าเนินการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลเมือง
พิชัย เพ่ือน าผลการศึกษาที่ได้จากการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยตรงในพ้ืนที่
เทศบาลเมืองพิชัย น าไปเป็นแนวทางในการพัฒนา การแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ และเพ่ือให้
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท างานด้านการให้บริการประชาชนตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี            
มีการท างานโดยยึดหลัก “ธรรมาภิบาลเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน” ในเขตเทศบาลเมืองพิชัย 
อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ต่อไป 

 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 

๑.๒.๑  เพ่ือศึกษาระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล
เมืองพิชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

๑.๒.๒  เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อการให้บริการประชาชนของ               
เทศบาลเมืองพิชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

 
 
 
 
 



๔ 
 

๑.๓ ขอบเขตโครงกำรวิจัย 
 

๑.๓.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
เป็นการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิชัยที่มีต่อการให้บริการของ

เทศบาลเมืองพิชัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้านการให้บริการประชาชนใน ๕ ลักษณะ ได้แก่  
๑. ด้านกระบวนการและข้ันตอน  
๒. ด้านช่องทางในการให้บริการ  
๓. ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ  
๔. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
๕. ด้านคุณภาพในการให้บริการ   

โดยครอบคลุม ๔ ภารกิจ ได้แก่ 
๑. งานด้านการจัดเก็บภาษ ี
๒. งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
๓. งานด้านโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 
๔. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
 

๑.๓.๒ ขอบเขตด้ำนประชำกร 
การศึกษาครั้งนี้จะท าการศึกษาเฉพาะข้อมูลจากประชาชนที่รับบริการจาก เทศบาล                

เมืองพิชัย จ านวน ๔๐๐ คน ในเขตเทศบาลเมืองพิชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ซึ่งสอบถาม
ความพึงพอใจด้านการให้บริการประชาชนใน ๕ ด้าน ได้แก่  

๑. ด้านกระบวนการและข้ันตอน  
๒. ด้านช่องทางในการให้บริการ  
๓. ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ  
๔. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
๕. ด้านคุณภาพในการให้บริการ  

โดยครอบคลุม ๔ ภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้แก่ 
๑. งานด้านการจัดเก็บภาษ ี
๒. งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
๓. งานด้านโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 
๔. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
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๑.๓.๓ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการจากเทศบาลเมือง

พิชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

๑.๔ นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
 ๑.๔.๑  การบริการ หมายถึง การให้บริการประชาชนของเทศบาลเมืองพิชัย อ าเภอเมือง
ล าปาง จังหวัดล าปาง ใน ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการและขั้นตอน, ด้านช่องทางในการให้บริการ, 
ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ, ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านคุณภาพในการให้บริการ  
 ๑.๔.๒  ผู้รับบริการ  หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่รัฐ                 
หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากเทศบาลเมืองพิชัย อ าเภอเมืองล าปาง                
จังหวัดล าปาง 
 ๑.๔.๓  เทศบาลเมือง  หมายถึง เทศบาลเมืองพิชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
 ๑.๔.๔  ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการประจ าปี ๒๕๖๔
ใน ๔ ภารกิจ ได้แก่ งานด้านการจัดเก็บภาษี, งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล, งานด้านโครงการ
โครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของเทศบาลเมือง
พิชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
 

๑.๕ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

๑.๕.๑ ผลจากการศึกษาท าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการของเทศบาลเมืองพิชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

๑.๕.๒  ผลจากการศึกษาท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการ
ของเทศบาลเมืองพิชัย เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป  

๑.๕.๓  ผลจากการศึกษาท าให้เทศบาลเมืองพิชัยทราบถึงแนวทางในการพัฒนาการท างาน
ของเจ้าหน้าทีใ่ห้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

๑.๕.๔ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลการส ารวจไปใช้ประกอบการพิจารณาการก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างในองค์กร
ได้อย่างยุติธรรม 

 



บทที่ ๒ 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองพิชัย 

อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง โดยใช้เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับเทศบาล แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย 
ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 
  ๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นไทย 
  ๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ 
  ๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการ 
  ๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการสาธารณะ 
  ๒.๕ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
  ๒.๖ แนวคิดเกี่ยวกับเทศบาล 
  ๒.๗ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองพิชัย 
  ๒.๘ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๒.๙ กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอ านาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น 

       ๒.๑.๑ แนวคิดเก่ียวกับการกระจายอ านาจ 
 โกวิทย์  พวงงาม (๒๕๕๓: ๑๖-๑๗) กล่าวว่า การกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ
การโอนกิจการบริการสาธารณะบางเรื่องจากรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนกลางไปให้ชุมชนซึ่งต้ังอยู่ใน
ท้องถิ่นต่างๆของประเทศหรือหน่วยงานบางหน่วยงานรับผิดชอบจัดท าอย่างเป็นอิสระจากองค์กร
ปกครองส่วนกลาง  ดังนั้นเห็นว่าการกระจายอ านาจมี ๒ รูปแบบ คือ หนึ่ง การกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่น หรือ  การกระจายอ านาจตามอาณาเขต หมายถึง การมอบอ านาจให้ท้องถิ่นจัดท ากิจการหรือ
บริการสาธารณะบางภายเรื่องในเขตของแต่ละท้องถิ่น และท้องถิ่นมีอิสระในการปกครองตนเอง
พอสมควร และ สอง การกระจายอ านาจตามบริการหรือการกระจายอ านาจทางเทคนิค หมายถึงการ
โอนกิจการบริการสาธารณะบางกิจการจากรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนกลางไปให้หน่วยงานบาง
หน่วยงานรับผิดชอบจัดท าแยกต่างหากและอย่างเป็นอิสระ ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๒ หมวด ๔ แผนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา ๓๐ แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร



 

 

 

๗ 

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการดังนี้ ด าเนินการถ่ายโอนภารกิจ กิจการให้บริการสาธารณะท่ีรัฐ
ด าเนินการอยู่ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นภายในเวลาก าหนด
ได้แก่ ภารกิจท่ีเป็นการด าเนินการซ้ าซ้อนระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภารกิจท่ีรัฐ
จัดให้บริการในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทบถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้
ด าเนินการให้เสร็จภายในส่ีปี และภารกิจท่ีเป็นการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ให้ด าเนินการ
ให้เสร็จส้ินภายในส่ีปี พร้อมท้ังคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (๒๕๔๗) กล่าว
ไว้ว่าแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ มีหลักการอันเป็นกรอบ
ความคิดท่ีส าคัญ ๓ ประการ คือ ประการแรก หลักความคิดอิสระขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
กล่าวคือ ในการกระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องค านึงถึงการเปิดโอกาสให้
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการก าหนดนโยบายและการจัดบริการสาธารณะ ตลอดจนการ
บริหารภายในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริงภายใต้ความเป็นรัฐเดียวและความมีเอกภาพ
ของประเทศ โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแห่งรัฐ ดังนั้นการกระจายอ านาจจึงเสมือนเป็น
การมอบความรับผิดชอบในการจัดบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะต้อง
รับผิดชอบและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างอิสระมิใช่เป็นการมอบภารกิจ
ท่ีรัฐเคยด าเนินการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการแทนเท่านั้น ประการที่สอง หลัก
ความสัมพันธ์ ของการบริหารราชการแผ่นดินกล่าวคือ ในการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นการปรับบทบาท อ านาจ หน้าท่ีระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่นใหม่ ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นจะท าหน้าท่ีเป็นผู้ปฏิบัติการหลักในการด าเนินกิจการของรัฐ 
ในขณะท่ีราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในภารกิจระดับ             
มหภาคและท าหน้าท่ีส่งเสริม สนับสนุน และก ากับดูแลการด าเนินงานของราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
ประการที่สาม หลักประสิทธิภาพการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ ในการ
กระจายอ านาจต้องค านึงถึงการเพิ่มขีดความสามารถ และประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นหลักประกันว่าประชาชนในท้องถิ่นจะได้รับการบริการสาธารณะท่ีมี
คุณภาพ และได้มาตรฐาน ดังนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ตลอดจนการเร่งส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามีส่วนร่วมใน
การบริหารท้องถิ่น สนับสนุน และตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
จริงจังและต่อเนื่องจากหลักการซึ่งเป็นกรอบความคิดส าคัญของแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสอดคล้องกับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (๒๕๔๓) ท่ีกล่าวว่าการ
กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการบริหารจัดการบ้านเมืองของรัฐ ในระบบ
ประชาธิปไตยโดยมุ่งลดบทบาทของรัฐส่วนกลาง ลดเหลือภารกิจหลักเท่าท่ีต้องท าเท่าท่ีจ าเป็นและให้
ประชาชนได้มีส่วนในการบริการงานชุมชนท้องถิ่น ตามเจตนารมณ์ของประชาชนมากขึ้น  



 

 

 

๘ 

 การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพการณ์บ้านเมือง ท่ีเปล่ียนแปลงไปใน
สภาวะท่ีสังคมมีกลุ่มท่ีหลากหลายมีความต้องการและความคาดหวังจากรัฐท่ีเพิ่มขึ้นและแตกต่างกัน 
ขัดแย้งกัน ในขณะท่ีรัฐเองก็มีขีดความสามารถและทรัพยากรท่ีจ ากัด ในการตอบสนองปัญหาความ
ต้องการท่ีเกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่นได้ทันต่อเหตุการณ์และตรงกับความต้องการของท้องถิ่นโดยการ
กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเป็นการกระจายส่ิงต่อไปนี้จากส่วนกลางให้กับท้องถิ่นได้แก่ หน้าที่ เป็นการ
กระจายอ านาจหน้าท่ีท่ีเป็นประโยชน์โดยตรงกับท้องถิ่นให้ท้องถิ่นรับผิดชอบด าเนินการเอง อ านาจ
การตัดสินใจเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจด าเนินการตามหน้าท่ีท่ีส่วนกลางกระจายไปให้
ท้องถิ่นด าเนินการ ทรัพยากรการบริหาร เป็นการกระจายบุคคลากร งบประมาณ เทคโนโลยี            
ท่ีเหมาะสมให้กับท้องถิ่น ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี เป็นการกระจายความรับผิดชอบต่อภา รกิจ 
หน้าท่ี ท่ีรัฐกับผู้บริหารท้องถิ่น และประชาชนร่วมกันรับผิดชอบ และความพร้อมเป็นการกระจาย
ความพร้อมท่ีมีอยู่ในส่วนกลางให้กับท้องถิ่น เพื่อสร้างขีดความสามารถให้แก่ท้องถิ่น เป็นการท าให้
ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย สยาม  เจริญอินทร์
พรหม (๒๕๕๓: ๙๓-๑๐๓) กล่าวว่า หลักเกณฑ์ในการจัดโครงสร้างอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นปัจจุบันควรจะต้องมีการยึดถือเอาหลักเกณฑ์สองประการเป็นหลัก หลักเกณฑ์แรก            
ในเชิงวัตถุประสงค์ของการบริการสาธารณะต้องถือเอาประชาชนในพื้นท่ี เป็นหลักและอ านวย
ประโยชน์กับบุคคลท่ัวไป หลักเกณฑ์ท่ีสอง หลักความสามารถในการตอบสนองและแก้ปัญหาในพื้นท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
 ๒.๑.๒ แนวคิดเก่ียวกับการปกครองท้องถ่ิน 
 ความหมายของการปกครองท้องถิ่นนั้น ได้มีผู้ให้ความหมายหรือค านิยามไว้มากมาย                
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วค านิยามเหล่านั้นต่างมีหลักการท่ีส าคัญคล้ายคลึงกันจะมีต่างกันบ้างก็ส านวนและ
รายละเอียดปลีกย่อย ซึ่งสามารถพิจารณาได้ดังนี้ จอร์น เจ . คลาร์ก (John J. Clarke,๑๙๕๗: ๘๗ -
๘๙ อ้างถึงในโกวิทย์ พวงงาม,๒๕๕๓: ๒) นิยามว่า การปกครองท้องถิ่นหมายถึงหน่วยการปกครองท่ี
มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนในเขตพื้นท่ีหนึ่งพื้นท่ีใดโดยเฉพาะ และหน่วย
การปกครองและหน่วยการปกครองดังกล่าวนี้จัดต้ังและอยู่ในความดูแลของรัฐบาลกลางพร้อมท้ัง 
ประทาน คงฤทธิศึกษากร (๒๕๔๒: ๑๕อ้างถึงใน โกวิทย์  พวงงาม,๒๕๕๓ :๒) นิยามว่าการปกครอง
ท้องถิ่นเป็นระบบการปกครองท่ีเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระจายอ านาจทางการปกครองของรัฐ 
และโดยนัยนี้จะเกิดองค์การท าหน้าท่ีปกครองท้องถิ่นโดยคนในท้องถิ่นนั้นๆ องค์การนี้จัดต้ังและถูก
ควบคุมโดยรัฐบาล แต่ก็มีอ านาจในการก าหนดและควบคุมให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของ
ตนเอง โดย รศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ (๒๕๔๗:๔-๕อ้างถึงใน โกวิทย์  พวงงาม,๒๕๕๓:๓) นิยามว่า 
การปกครองท้องถิ่นคือ การให้คนในท้องถิ่นมีอิสระในการปกครองกันเองกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ            



 

 

 

๙ 

การปกครองตนเองโดยประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับความรู้ เกี่ยวกับองค์กรปกครอง                
ส่วนท้องถิ่น ให้ความหมายของการปกครองท้องถิ่นว่าหมายถึงการปกครองท่ีรัฐบาลให้อ านาจหรือ
การกระจายอ านาจไปให้หน่วยงานปกครองท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน
การปกครองท้องท่ีละชุมชนโดยมีองค์กรผู้รับผิดชอบมีอิสระในการใช้ดุลยพินิจมีเจ้าหน้าท่ีและ
งบประมาณในการด าเนินงานแยกออกจากราชการส่วนภูมิภาคแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็
มิได้มีอธิปไตยในตัวเอง ยังต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลกลาง ตามวิธีท่ีเหมาะสม การปกครอง
ท้องถิ่นมีหลายรูปแบบ ซึ่งการปกครองท้องถิ่นมีความส า คัญในด้านการช่วยแก้ปัญหาของท้องถิ่น 
เพราะประชาชนในท้องถิ่นย่อมรู้ปัญหาดีท่ีสุดกว่าคนภายนอก ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง
ตนเองเท่ากับเป็นการฝึกฝนประชาชนได้รู้ถึงการปกครองระดับชาติ แบ่งเบาภาระด้านการเงินและ
อัตราก าลังคน หากท้องถิ่นมีความมั่นคงแข็งแรง และมีเสถียรภาพประชาชนย่อมมีความเช่ือมั่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นและมีความรับผิดชอบต่อประชาชนและนอกจากเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของ
รัฐบาลแล้ว ยังฝึกให้ประชาชนรู้จักการปกครองตนเอง 
         ส่วนสถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่าภายในรัฐสมัยใหม่ การรวมศูนย์อ านาจมีขีดจ ากัด เนื่องจาก
การบริหารปกครองประเทศท่ีประกอบไปด้วยประชากรมากมายและพื้นท่ีอันกว้างไกลโดยรัฐบาลท่ีมี
ศูนย์กลางแต่เพียงสถาบันเดียวย่อมเป็นส่ิงท่ีเป็นไปได้ยากหรือเกิดสภาพของความ “ไม่ประหยัดใน 
เชิงขนาด” จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการถ่ายเทอ านาจในทางการเมืองการปกครองให้อยู่ในมือของ
องค์กรหรือสถาบันท่ีอยู่นอกศูนย์กลางออกไป ด้วยเหตุนี้คุณค่าและความส าคัญของการปกครอง
ท้องถิ่นได้แก่ หนึ่ง การปกครองท้องถิ่นสามารถช่วยตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของชุมชน
ภายในท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานทางการปกครองจ านวนเล็กๆท่ีมีมากมาย
กระจายอยู่ ท่ัวประเทศ โดยพื้นท่ีเหล่านั้นย่อมมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะทางกายภาพ 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นนั้นๆท าให้การบริหารและการปกครองท่ีมีลักษณะของการ
รวมศูนย์อ านาจอยู่ท่ีรัฐบาลเพียงแห่งเดียว ไม่สามารถท่ีจะตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาท่ี
เกิดขึน้ภายในชุมชนนั้นๆจึงจ าเป็นต้องกระจายระบบงานให้มีลักษณะคล่องตัวและปรับตัวให้ยืดหยุ่น
นั่นก็คือการสร้างหน่วยการปกครองท่ีเรียกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้มาจัดท าบริการและ
แก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น และยังจะเป็นการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับหลักความ
รับผิดชอบตามระบอบประชาธิปไตย (Democratic Accountability) สอง การปกครองท้องถิ่นเป็น
โรงเรียนประชาธิปไตยระดับรากหญ้า ระบบการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีการเลือกต้ังมีระบบพรรค
การเมืองระดับท้องถิ่น มีการต่อสู้และการแข่งขันในทางการเมืองตามวิถีทางและตามกติกา ในท่ีสุด            
ก็จะท าให้ประชาชนเข้าใจถึงระบบการปกครองตนเอง เข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีของแต่ละฝ่ายท่ีอยู่
ภายใต้โครงสร้างทางการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารและท่ีส าคัญคือการเข้าใจ
ถึงบทบาทหน้าท่ีของประชาชนและในท่ีสุดก็จะท าให้เกิดการพัฒนาทางการเมืองได้และ การท่ี           



 

 

 

๑๐ 

การปกครองท้องถิ่นช่วยสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในทางการเมืองถือได้ว่าเป็นสถาบันฝึกสอน
ประชาธิปไตยให้ประชาชน  สาม สร้างการมีส่วนร่วม (Participation) การมีอยู่ของรัฐบาลในระดับ
ท้องถิ่น หรือในระดับภูมิภาค ย่อมเอื้อต่อประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองได้มากกว่า 
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับชุมชนของตน และการเข้ามา
บริหารกิจการสาธารณะต่างๆภายในชุมชนด้วยตนเอง จะเป็นผลให้ประชาชนเหล่านี้ได้เรียนรู้และมี
ประสบการณ์ในทางการเมืองการปกครองตามหลักการปกครองตนเอง และน า ไปสู่การเติบโตของ 
“ความเป็นพลเมือง”ในหมู่ประชาชน สี่ สร้างความชอบธรรม (Legitimacy) ความห่างไกลท้ังในทาง
ภูมิศาสตร์และในทางการเมือง ย่อมท าให้การตัดสินใจโดยสถาบันทางการเมืองท่ีห่างไกลออกไปจาก
ชุมชนท้องถิ่นอาจจะไม่ได้รับการยอมรับ ในทางตรงกันข้ามหากการตัดสินใจกระท าในระดับชุมชน
ท้องถิ่นมีแนวโน้มท่ีจะได้รับการยอมรับและเป็นการสมเหตุสมผลมากกว่าท าให้การตัดสินใจในทาง
การเมืองการปกครองนั้นมีความชอบธรรมและ ห้า ด ารงหลักเสรีภาพ (Liberty) หากใช้อ านาจทาง
การเมืองการปกครองถูกรวบอยู่ท่ีศูนย์กลางมากเกินไปเป็นไปได้ท่ีจะเกิดการใช้อ านาจในทางท่ีลิดรอน
สิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลและสร้างความเสียหายให้กับสังคมโดยรวมได้ง่าย ในทางตรงข้าม            
การกระจายอ านาจถือเป็นมรรควิธีหนึ่งในการปกป้องเสรีภาพของปัจเจกบุคคลโดยการท าให้อ านาจมี
การกระจัดกระจายออกไป อันจะน าไปสู่การสร้างโครงข่ายของการตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจซึ่งกัน
และกัน (Checks and Balances) ระหว่างศูนย์กลางกับพื้นท่ีนอกศูนย์กลาง 
 
 

๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ 
 
 การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) คือ การปรับเปล่ียนการ
บริหารจัดการภาครัฐโดยน าหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการน าเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงาน
ของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงานภาครัฐ เช่น การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การ
บริหารงานแบบมืออาชีพ การค านึงถึงหลักความคุ้มค่า การจัดการโครงสร้างท่ีกะทัดรัดและแนวราบ 
การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขันการให้บริการสาธารณะ การให้ความส าคัญต่อค่านิยม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดท้ังการมุ่งเน้นการให้บริการ แก่ประชาชนโดย
ค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคัญ 
 
 
 



 

 

 

๑๑ 

 ๒.๒.๑  เหตุผลที่ต้องน าแนวการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาใช้ 
 ๑) กระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกประเทศเปล่ียนแปลง
อย่าง รวดเร็วจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชน ท่ีต้องเพิ่มศักยภาพและ
ความยืดหยุ่นใน การปรับเปล่ียนเพื่อตอบสนองความต้องการของระบบท่ีเปล่ียนแปลงไป 
    ๒) ระบบราชการไทยมีปัญหาท่ีส าคัญ คือ ความเส่ือมถอยของระบบราชการ และขาด            
ธรรมาภิบาล ถ้าภาครัฐไม่ปรับเปล่ียนและพัฒนาการบริหารจัดการของภาครัฐเพื่อไปสู่องค์กร
สมัยใหม่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ก็จะส่งผลบั่นทอนความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ท้ังยัง
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตด้วย 
 ดังนั้นการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ New Public Management) จึงเป็นแนวคิด
พื้นฐานของการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงระบบต่างๆของภาครัฐและ
ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆท่ีเป็นรูปธรรม มีแนวทางในการบริหารจัดการดังนี้ 
     (๑) การให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน 
     (๒) ลดการควบคุมจากส่วนกลางและเพิ่มอิสระในการบริหารให้แก่หน่วยงาน 
    (๓) การก าหนด การวัด การให้รางวัลแก่ผลการด าเนินงานท้ังในระดับองค์กร และ
ระดับบุคคล 
    (๔) การสร้างระบบสนับสนุนในด้านบุคลากร (เช่น การฝึกอบรม ระบบค่าตอบแทน
และระบบคุณธรรม) เทคโนโลยี เพื่อช่วยให้หน่วยงานสามารถท างานได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ 
     (๕) การเปิดกว้างต่อแนวคิดในเรื่องของการแข่งขัน ท้ังการแข่งขันระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐด้วยกัน และระหว่างหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานของภาคเอกชน ในขณะเดียวกันภาครัฐก็
หันมาทบทวนตัวเองว่าส่ิง ใดควรท าเองและส่ิงใดควรปล่อยให้เอกชนท า 
 
 ๒.๒.๒ แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
 หลักใหญ่ของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ คือ การเปล่ียนระบบราชการท่ีเน้นระเบียบและ
ขั้นตอนไปสู่การบริหารแบบใหม่ซึ่งเน้นผลส าเร็จและความรับผิดชอบ รวมท้ังใช้เทคนิคและวิธีการของ
เอกชนมาปรับปรุงการท างาน 
    Hood เห็นว่าส่ิงท่ีเรียกว่า “การจัดการภาครัฐแนวใหม่” มีหลักส าคัญ ๗ ประการ คือ 
    ๑) จัดการโดยนักวิชาชีพที่ช านาญการ (Hands-on professional management) หมายถึง
ให้ผู้จัดการมืออาชีพได้จัดการด้วยตัวเอง ด้วยความช านาญ โปร่งใส และมีความสามารถในการใช้
ดุลพินิจ เหตุผล เพราะเมื่อรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายแล้ว ก็จะเกิดความรับผิดชอบต่อการ
ตรวจสอบจากภายนอก 



 

 

 

๑๒ 

    ๒) มีมาตรฐานและการวัดผลงานท่ีชัดเจน (Explicit standards and measures of 
performance) ภาครัฐจึงต้องมีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายของผลงาน และการตรวจสอบจะมีได้ก็ต้อง
มีจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจน 
    ๓) เน้นการควบคุมผลผลิตท่ีมากขึ้น (Greater emphasis on output Controls) การใช้
ทรัพยากร ต้องเป็นไปตามผลงานท่ีวัดได้ เพราะเน้นผลส าเร็จมากกว่าระเบียบวิธี 
    ๔) แยกหน่วยงานภาครัฐออกเป็นหน่วยย่อยๆ (Shift to disaggregation of units in the 
public sector) การแยกหน่วยงานใหญ่ออกเป็นหน่วยงานย่อยๆ ตามลักษณะสินค้าและบริการท่ี
ผลิต ให้เงินสนับสนุน แยกกัน และติดต่อกันอย่างเป็นอิสระ 
    ๕) เปล่ียนภาครัฐให้แข่งขันกันมากขึ้น (Shift to greater Competition in the public 
sector) เป็นการเปล่ียนวิธีท างานไปเป็นการจ้างเหมาและประมูล เหตุผลก็เพื่อให้ฝ่ายท่ีเป็นปรปักษ์
กัน (rivalry) เป็นกุญแจส าคัญท่ีจะท าให้ต้นทุนต่ าและมาตรฐานสูงขึ้น 
    ๖) เน้นการจัดการตามแบบภาคเอกซน (Stress on private sector styles of 
management practice) เปล่ียนวิธีการแบบข้าราชการไปเป็นการยืดหยุ่นในการจ้างและให้รางวัล 
    ๗) เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีวินัยและประหยัด (Stress on greater discipline and 
parsimony กาว resource use) วิธีนี้อาจท าได้ เช่น การตัดค่าใช้จ่าย เพิ่มวินัยการท างาน หยุดยั้ง
การเรียกร้องของสหภาพแรงงาน จ ากัดต้นทุนการปฏิบัติ เหตุผลก็เพราะต้องการตรวจสอบความ
ต้องการใช้ทรัพยากรของภาครัฐ และท างานมากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรน้อยลง” (do more with less) 
 
 ๒.๒.๓ รูปแบบการน าการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในระบบราชการ 
    ๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ เหตุในการตรา
พระราชบัญญัตินี้คือ เพื่อเป็นการปรับปรุงระบบบริหารราชการเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตอบสนอง
ต่อการพัฒนาประเทศและการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยก าหนดให้การ
บริหารราชการแนวทางใหม่ต้องมีการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้
สามารถประเมินผลการปฏิบั ติราชการในแต่ละระดับได้อย่างชัดเจน มีกรอบการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีเป็นแนวทางในการก ากับการก าหนดนโยบายและการปฏิบัติราชการ และเพื่อให้
กระทรวงสามารถจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ จึงก าหนดให้มีรูปแบบการบริหารใหม่ 
โดยกระทรวงสามารถแยกส่วนราชการจัดต้ังเป็นหน่วยงานตามภาระหน้าท่ี เพื่อให้เกิดความคล่องตัว
และสอดคล้องกับเป้าหมายของงานท่ีจะต้องปฏิบัติและก าหนดให้มีกลุ่มภารกิจของส่วนราชการต่างๆ 
ท่ีมีงานสัมพันธ์กัน เพื่อท่ีจะสามารถก าหนดเป้าหมายการท างานร่วมกันได้ และมีผู้รับผิดชอบก ากับ
การบริหารงานของกลุ่มภารกิจนั้นโดยตรง เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว รวมท้ัง
ให้มีการประสานการปฏิบัติงาน และการใช้งบประมาณเพื่อท่ีจะให้การบริหารงานของทุกส่วนราชการ 



 

 

 

๑๓ 

บรรลุเป้าหมายของกระทรวงได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความซ้ าซ้อน มีการมอบหมายงานเพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ และสมควรก าหนดการบริหารราชการในต่างประเทศให้เหมาะสมกับ
ลักษณะการปฏิบัติหน้าท่ีและสามารถปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วและมีเอกภาพ โดยมีหัวหน้าคณะ
ผู้แทนเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารราชการ นอกจากนี้ สมควรให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการเพื่อเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการดูแลการจัดส่วนราชการและการปรับปรุงระบบการ
ท างานของภาคราชการให้มีการจัดระบบราชการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 ใน มาตรา ๓/๑ ได้ก าหนดให้การพัฒนาระบบราชการต้องสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ความต้องการของประชาชนและทันต่อการบริหารราชการตาม
พระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบ
เลิกหน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจาย อ านาจ
ตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ท้ังนี้ โดยมี
ผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน 
 การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าท่ี
ต้อง ค านึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง 
     ในการปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล 
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     ๒) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ ได้
ก าหนด ขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นไปตามหลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ดังนี้ 
     (๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
     (๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
     (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
     (๔) ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  
     (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ 
     (๖) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ 
     (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบและวัด 
เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมตนเอง 
 
 



 

 

 

๑๔ 

 ๒.๒.๔ การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑) 
     แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.๒๕๕๖ - พ.ศ.๒๕๖๑) ได้ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ โดยก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ๗ 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑: การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน 
     มีเป้าหมายเพื่อพัฒนางานบริการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสู่ความเป็น
เลิศ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ โดยออกแบบการบริการท่ียึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเหมาะสมมาใช้เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้
บริการได้ง่ายและหลากหลายรูปแบบ เน้นการบริการเชิงรุกท่ีมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างภาครัฐและ
ประชาชน การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จอย่างแท้จริง พัฒนาระบบการจัดการ ข้อร้องเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริการท่ีเป็นเลิศ เช่น 
      (๑) ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาระบบการเช่ือมโยงงานบริการซึ่งกันและกัน 
และวางรูปแบบการให้บริการประชาชนท่ีสามารถขอรับบริการจากภาครัฐได้ทุกเรื่อง โดยไม่ค านึงว่า
ผู้รับบริการจะมาขอรับบริการ ณ ท่ีใด (No Wrong Door) 
      (๒) ยกระดับการด าเนินงานของศูนย์บริการร่วม (One Stop Service) ด้วยการ
เช่ือมโยงและบูรณาการกระบวนงานบริการท่ีหลากหลายจากส่วนราชการต่าง ๆ มาไว้ ณ สถานท่ี
เดียวกัน เพื่อให้ประชาชนสามารถรับบริการได้สะดวก รวดเร็ว ณ จุดเดียว เช่น ศูนย์รับค าขออนุญาต 
ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและสตรีในภาวะวิกฤต (One Stop Crisis Center: OSCC) เป็นต้น 
     (๓) ส่งเสริมให้ส่วนราชการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเข้ามาใช้ในการ
ให้บริการประชาชน (e-Service) เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้ง่ายขึ้น รวมท้ังพัฒนารูปแบบ 
การบริการท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนเป็นผู้เลือกรูปแบบการรับบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของ
ตนเอง (Government You Design) โดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ เช่น m  Government ซึ่ง
ให้บริการผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ี (Mobile G๒C Service) ท่ีส่งข้อมูลข่าวสารและบริการถึง ประชาชน 
แจ้งข่าวภัยธรรมชาติ ข้อมูลการเกษตร ราคาพืชผล หรือการติดต่อและแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านสังคม
เครือข่ายออนไลน์ (Social Network) เป็นต้น 
     (๔) ส่งเสริมให้มีเว็บกลางของภาครัฐ (Web Portal) เพื่อเป็นช่องทางของบริการ
ภาครัฐทุกประเภท โดยให้เช่ือมโยงกับบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกหน่วยงานของภาครัฐ 
รวมถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 
     (๕) ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการให้บริการประชาชนท่ีมีความเช่ือมโยงกันระหว่าง
หลายส่วนราชการ น าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศและการเพิ่มขีด



 

 

 

๑๕ 

ความสามารถในการแข่งขัน โดยทบทวนขั้นตอน ปรับปรุงกระบวนงาน หรือแก้ไขกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและเอื้อต่อการแข่งขันของประเทศ 
  (๖) ส่งเสริมให้มีการน าระบบการรับประกันคุณภาพมาตรฐานการให้บริการ 
(Service Level Agreement) มาใช้ในภาครัฐ ซึ่งเป็นการก าหนดเงื่อนไขในการให้บริการของ
หน่วยงานของรัฐท่ีมีต่อประชาชน โดยการก าหนดระดับการให้บริการ ซึ่งครอบคลุมการก าหนด
ลักษณะความส าคัญ ระยะเวลา รวมถึงการชดเชยกรณีท่ีการให้บริการไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด 
     (๗) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริการภาครัฐโดยใช้ประโยชน์
จากบัตรประจ าตัวประชาชน ในการเช่ือมโยงและบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การให้บริการประชาชนตามวงจรชีวิต โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากบัตรสมาร์ทการ์ด (Smart 
Card) หรือ เลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก 
     (๘) ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐมีการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ ค่านิยม และหล่อ
หลอมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ มีจิตใจท่ีเอื้อต่อการให้บริการท่ีดี 
รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพการบริการโดยตรงมากขึ้น 
     (๙) ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐยกระดับระบบการบริการประชาชนโดยการจ าแนก
กลุ่มผู้รับบริการการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีใช้บริการ เพื่อให้สามารถน ามาปรับปรุง 
และพัฒนาคุณภาพการบริการได้อย่างจริงจัง เน้นการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ณ จุด
บริการ หลังจากได้รับการบริการ และน าผลส ารวจความพึงพอใจมาวิเคราะห์ ศึกษาเปรียบเทียบ เพื่อ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน และเผยแพร่ผลการส ารวจให้ประชาชนทราบ โดยอาจจัดต้ัง 
สถาบันการส่งเสริมการให้บริการประชาชนท่ีเป็นเลิศ (Institute for Citizen-Centered Service 
Excellence) เพื่อท าหน้าท่ีในการส ารวจความคิดเห็น วิเคราะห์ ติดตาม เสนอแนะ การปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการบริการประชาชนแก่ส่วนราชการต่าง ๆ 
     (๑๐) ส่งเสริมให้ส่วนราชการมีการพัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างจริงจัง โดยเน้นการจัดการเชิงรุก มีการรวบรวมหลักเกณฑ์
และกระบวนการ จัดการข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐาน ตอบสนองทันท่วงที สามารถ
ติดตามเรื่องร้องเรียนได้ต้ังแต่จุดเริ่มต้นและส้ินสุดของการให้บริการ รวมไปถึงการมีฐานข้อมูลและ 
ระบบสารสนเทศในการเช่ือมโยงข้อมูลกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
     (๑๑) วางหลักเกณฑ์ แนวทาง และกลไกการช่วยเหลือเยียวยาเมื่อประชาชนได้รับ
ความไม่เป็นธรรม หรือได้รับความเสียหายท่ีเกิดจากความผิดพลาดของการด าเนินการของภาครัฐและ
ปัญหาท่ีเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือปัญหาอื่นๆท่ีรัฐมีส่วนเกี่ยวข้อง 
 



 

 

 

๑๖ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒: การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมี
ความเป็นมืออาชีพ 
      มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศ 
โดยเน้นการจัดโครงสร้างองค์การท่ีมีความทันสมัย กะทัดรัด มีรูปแบบเรียบง่าย (Simplicity) มีระบบ
การท างานท่ีคล่องตัว รวดเร็ว ปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ในการท างาน เน้นการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
(Creativity) พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลาลากรในองค์การ เน้นการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ สร้าง
คุณค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่าง ๆ และสร้างความ
รับผิดชอบต่อสังคม อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมท่ียั่งยืน เช่น 
     (๑) ปรับปรุงหน่วยงานราชการให้มีความเหมาะสมกับภารกิจท่ีรับผิดชอบ ลดความ
ซ้ าซ้อน มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง สามารถปรับตัวได้อย่างต่อเนื่อง ตอบสนองต่อบทบาทภารกิจหรือ
บริบทในสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
     (๒) ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐมีการแลกเปล่ียนประสบการณ์และจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบ ก้าวไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
     (๓ )  ยกระ ดับการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัด การ สู่ความเป็น เ ลิศตาม
มาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นให้การน าองค์การเป็นไปอย่างมีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม การ
วางแผนยุทธศาสตร์ และผลักดันสู่การปฏิบัติ การให้ความส าคัญกับประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ ให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัว การส่งเสริมให้บุคลากร
พัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตัดสินใจโดยอาศัยข้ อมูลสารสนเทศอย่าง
แท้จริง และท างานโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นส าคัญ 
     (๔) ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานของรัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Government) 
     (๕) น าเทคโนโลยีมาใช้ภายในองค์การ เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
การบริหารงานของภาครัฐมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น ยกระดับคุณภาพ การให้บริการประชาชน 
สร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานและให้บริการ รวมท้ังส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานแบบเวอร์ช่วล 
(Virtual Office) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และประหยัดค่าใช้จ่าย 
     (๖) ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ (Government Website Standard) และสามารถบูรณาการเช่ือมโยงหน่วยงานของรัฐ 
(Connected Government) ท่ีสมบูรณ์แบบเพื่อก้าวไปสู่ระดับมาตรฐานสากล 
     (๗) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักโดยการจัดระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการ
ให้บริการภาครัฐ และพัฒนาระบบสารสนเทศบนโครงสร้างพื้นฐานหลักท่ีทางภาครัฐพัฒนาขึ้น ได้แก่ 
ระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network: GIN) และเครื่องแม่ข่าย 



 

 

 

๑๗ 

(Government Cloud Service G - Cloud) เพื่อลดค่าใช้จ่ายทรัพยากร และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      (๘) น ากรอบแนวทางมาตรฐานการแลกเปล่ียนข้อมูลแห่งชาติ (Thailand e-
Government Interoperability Framework: TH e-GIF) มาใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ภาครัฐ เพื่อให้สามารถแลกเปล่ียน และเช่ือมโยงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      (๙) พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การภาครัฐ ให้สามารถเช่ือมโยงข้อมูลระหว่าง 
ส่วนราชการด้วยกัน ในลักษณะโครงข่ายข้อมูลท่ีเช่ื อมต่อถึงกัน เพื่อให้กระบวนการท างาน               
มีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งเสริมการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ เพื่อสามารถเช่ือมโยง
ข้อมูลท่ีส าคัญต่อการบริหารราชการแผ่นดินและการตัดสินใจไปยังศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี 
(PMOC) เพื่อให้เกิดการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลท่ีมีความเป็นปัจจุบันและถูกต้อง 
     (๑๐) ส่งเสริมให้ส่วนราชการมีแผนการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินงาน 
(Business Continuity Plan) เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้
ทันท่วงที โดยก าหนดแนวทางขั้นตอนการช่วยเหลือ การซักซ้อม และ การประชาสัมพันธ์ รวมท้ัง
ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และสนับสนุนให้มีการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Crisis 
Management Center) ในการบริหาร จัดการสภาวะวิกฤตแต่ละประเภท ท้ังในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค 
     (๑๑) วางแผนก าลังคนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Workforce Plan) ให้มีความ
เหมาะสม ไม่เป็นภาระต่องบประมาณของประเทศ พัฒนาและบริหารก าลังคนเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะ
ของบุคลากรและประสิทธิภาพของระบบราชการ สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
สามารถรองรับต่อการเปล่ียนแปลงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการ รวมท้ั งการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ประเทศไปสู่การปฏิบัติ 
     (๑๒) ส่งเสริมให้มีการวางระบบเตรียมความพร้อมเพื่อทดแทนบุคลากร เช่น 
แผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) เป็นต้น ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และเปิดโอกาส
ให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้โดยง่ายมากขึ้นในทุกระดับ รวมท้ังสนับสนุนให้มีการ
แลกเปล่ียนบุคลากรระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Talent mobility) ซึ่งสามารถเช่ือมโยงได้ท้ังสอง
ทางจากภาครัฐไปสู่ภาคเอกชน และจากภาคเอกชนไปสู่ภาครัฐ 
     (๑๓ )  ส่ ง เสริม ให้หน่ วยงานของรั ฐ ให้ ความส า คัญ ต่อการ เพิ่ มผ ลิตภาพ 
(Productivity) ในการปฏิบัติราชการ โดยเฉพาะการวัดผลการปฏิบัติงานในเชิงเปรียบเทียบอ้างอิง  
กับเกณฑ์มาตรฐานและ/ หรือแนวทางการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ รวมถึงปรับปรุงการท างาน โดยน าเทคนิค
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภาพมาใช้ มุ่งขจัดความสูญเปล่าของการด าเนินงานในทุกกระบวนการ 
ตัดกิจกรรมท่ีไม่มีประโยชน์หรือไม่มีการเพิ่มคุณค่าในกระบวนการออกไป เพิ่มความยืดหยุ่นของ



 

 

 

๑๘ 

องค์การด้วยการออกแบบกระบวนการใหม่และปรับปรุง กระบวนการเพื่อสร้างคุณค่าในการ
ปฏิบัติงาน เช่น Lean Management เป็นต้น 
     (๑๔) ส่งเสริมให้มีการน ารูปแบบการใช้บริการร่วมกัน (Shared Services) เพื่อ
ประหยัดทรัพยากร ลดค่าใช้จ่าย ยกระดับคุณภาพมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของ
หน่วยงานของรัฐ โดยรวมกิจกรรมหรือกระบวนงานลักษณะ/ประเภทเดียวกัน (Common Process) 
ซึ่งเดิม ต่างหน่วยงานต่างด าเนินงานเองเข้ามาไว้ในศูนย์บริการร่วมโดยเฉพาะงานสนับสนุน (Back 
Office) ได้แก่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ การเงินการคลัง และระบบบุคลากร เป็นต้น 
     (๑๕) ส่งเสริมให้การปฏิบั ติงานของหน่วยงานของรัฐ จะต้องค านึงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน 
ความสงบ และปลอดภัยของสังคมส่วนรวม รวมท้ังสนับสนุน เสริมสร้าง พัฒนาและสร้างความ
เข้มแข็ง ให้แก่สังคมและชุมชน เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓: การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
    มีเป้าหมายเพื่อวางระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์ของราชการอย่างครบวงจร โดยค านึงถึง
ค่าใช้จ่าย ท่ีผูกมัด/ ผูกพันติดตามมา (Ownership Cost) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือสร้าง
มูลค่าเพิ่ม สร้างโอกาสและสร้างความมั่นคงตามฐานะเศรษฐกิจของประเทศ ลดความสูญเสีย
ส้ินเปลืองและเปล่าประโยชน์ รวมท้ังวางระบบและมาตรการท่ีจะมุ่งเน้นการบริหารสินทรัพย์เพื่อให้
เกิดผลตอบแทนคุ้มค่า สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยรวม มีต้นทุนท่ีต่ าลงและลดความต้องการของ
สินทรัพย์ใหม่ท่ีไม่จ าเป็น เช่น ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสินทรัพย์และ
บูรณาการเข้ากับระบบบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การ (Enterprise Resource Planning: 
ERP) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์และการบริหารจัดการ องค์การโดยรวม และ การลด
ต้นทุน โดยจัดให้มีระบบและข้อมูลเพื่อให้หน่วยราชการใช้ประกอบการวัดและ วิเคราะห์ การใช้
สินทรัพย์เพื่อให้เกิดผลิตภาพ (Asset Productivity) และเกิดประโยชน์สูงสุด (Asset Utilization) 
เป็นต้น 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔: การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
    มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการท างานร่วมกันภายในระบบราชการด้วยกันเอง เพื่อแก้ปัญหาการ
แยกส่วนในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการวางระบบความสัมพันธ์และประสานความ
ร่วมมือระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบของการประสาน
ความร่วมมือท่ีหลากหลาย ภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกัน คือ น าศักยภาพเฉพาะของแต่ละหน่วยงานมา



 

 

 

๑๙ 

สร้างคุณค่าให้กับงานตามเป้าหมายท่ีก าหนดเพื่อขับเคล่ือนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของประเทศและการ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น 
    (๑) วางระบบการบริหารงานแบบบูรณาการในยุทธศาสตร์ส า คัญของประเทศ (Cross 
Functional Management System) ตามห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chains) ครอบคลุม
กระบวนการตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า จนกระท่ังปลายน้ า รวมท้ังก าหนดบทบาทภารกิจให้มีความชัดเจน
ว่าใครมีความรับผิดชอบในเรื่องหรือกิจกรรมใด รวมท้ังการจัดท าตัวช้ีวัดของกระทรวงท่ีมีเป้าหมาย
ร่วมกัน (Joint KPIs) 
    (๒) การออกแบบโครงสร้างและระบบบริหารงานราชการใหม่ ในรูปแบบของหน่วยงาน
รูปแบบพิเศษ เพื่อให้สามารถรองรับการขับเคล่ือนประเด็นยุทธศาสตร์ส าคัญของประเทศท่ีต้องอาศัย 
การด าเนินงานท่ีมีความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ยึดติดกับโครงสร้างองค์การและระบบราชการแบบเดิม 
    (๓) ปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให้มีลักษณะแบบยึดยุทธศาสตร์และเป้าหมายร่วมเป็น
หลัก เพื่อให้เอื้อต่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ส าคัญของประเทศและการบริหารงานแบบบูรณาการ 
    (๔ )  พัฒนารูปแบบและวิ ธี ก ารท า ง านของภาครั ฐ ในระ ดับ ต่าง  ๆ  (Multi-Level 
Governance) ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยเน้นการยึดพื้นท่ี
เป็นหลัก เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ประสานสัมพันธ์กันในการปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าและไม่เกิดความซ้ าซ้อน และปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณ ให้
เป็นแบบยึดพื้นท่ีเป็นตัวต้ัง (Area-based Approach) รวมท้ังวางเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้
กระทรวง/กรม ต้องสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในสัดส่วนวงเงิน
งบประมาณท่ีเหมาะสม 
 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕: การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
    มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานราชการทบทวนบทบาทและภารกิจของตนให้มีความ
เหมาะสม โดยให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน มุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์
ระหว่างภาครัฐกับภาคส่วนอื่น การถ่ายโอนภารกิจบางอย่างท่ีภาครัฐไม่จ าเป็นต้องด าเนินงานเองให้
ภาคส่วนอื่น รวมท้ังการสร้างความร่วมมือหรือความเป็นภาคีหุ้นส่วน (Partnership) ระหว่างภาครัฐ
และภาคส่วนอื่น เช่น 
    (๑) ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือในรูปภาคีหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับเอกชน (Public-
Private Partnership : PPP) เพื่อให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะในด้านต่างๆท่ี
จ าเป็นของ ประเทศท่ีต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก และภาครัฐยังไม่สามารถด า เนินการได้
เพียงพอกับความต้องการของประชาชน ได้รับการสนับสนุนกลไกการด าเนินการแบบร่วมลงทุนกับ
ภาคเอกชนด้วยความซัดเจน โปร่งใส และเกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ให้มีการลงทุนท่ี



 

 

 

๒๐ 

ซ้ าซ้อน มีการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด สนับสนุนให้มีการจัดต้ังกองทุน
ส่งเสริมการลงทุนของเอกชนร่วมในกิจการของรัฐ ตลอดจนให้มีหน่วยงานรับผิดชอบก าหนด
มาตรฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการร่วมลงทุนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ ความมั่นคงทางการเงินและ
การคลังของประเทศในระยะยาว 
    (๒) เปิดให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาแข่งขันกันเพื่อจัดท าบริการสาธารณะแทนภาครัฐ 
(Contestability) ในภารกิจของภาครัฐท่ีภาครัฐไม่จ าเป็นต้องด าเนินการเอง และภาคเอกชนสามารถ 
ด าเนินการแทนได้ โดยสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีผ่านกลไกตลาด เพื่อให้ ภาคเอกชน
สามารถเข้ามาแข่งขันได้โดยง่าย รวมท้ังป้องกันและลดปัญหาการผูกขาดในระยะยาว ตลอดจนท าให้
ภาครัฐสามารถปรับเปล่ียนบทบาทของตนให้เป็นผู้ก าหนดมาตรฐานและระดับการให้บริการ รวมท้ัง
ติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของภาคเอกชน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีวางไว้ได้อย่างแท้จริง 
    (๓) เปิดให้องค์กรภาคประชาสังคมและชุมชนสามารถเข้ามาเป็นผู้จัดบริการสาธารณะแทน
ภาครัฐ โดยอาศัยการจัดท าข้อตกลงร่วม (Compact) ในรูปแบบการด าเนินงานในลักษณะหุ้นส่วน 
ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคมและชุมชน ซึ่งมีเป้าหมายของข้อตกลงอยู่ท่ีการร่วมกันด าเนิน
ภารกิจจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
    (๔) พัฒนารูปแบบและแนวทางการบริหารงานแบบเครือข่าย (Networked Governance) 
โดยการปรับเปล่ียนบทบาท โครงสร้าง และกระบวนการท างานขององค์กรภาครัฐให้สามารถเช่ือมโยง 
การท างานและทรัพยากรต่าง ๆ ของหน่วยงาน ท้ังในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้
เกิดการพึ่งพากันในรูปแบบพันธมิตร มีการบริหารงานแบบยืดหยุ่น เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ มีการ
ตัดสินใจท่ีรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ เช่ือมโยงระบบการท างานระหว่างองค์กรได้ ด้วยความสะดวก
และรวดเร็ว 
 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖: การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาในการ
บริหารราชการแผ่นดิน 
    มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและวางกลไกให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารและ สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ รวมท้ังส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการท างานของทางราชการ ตลอดจนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์และมาตรการใน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม เช่น 
    (๑) เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยการพัฒนาระบบการตรวจสอบสาธารณะ (Public 
Scrutiny) และ ผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก (Independent Assessor) ท่ีผ่านการฝึกอบรมและ
ได้รับการรับรองเข้ามาด าเนินการสอดส่องดูแลและสอบทานกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของทาง
ราชการ รวมท้ังวางกลไกสนับสนุนให้ด าเนินการจัดท าราคากลางและข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 



 

 

 

๒๑ 

    (๒) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบในเรื่องการทุจริต 
คอร์รัปช่ันในเชิงรุก รวมท้ังพัฒนาเครื่องมือวัดระดับความเช่ือมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน 
เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคล่ือนนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗: การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน 
    มีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน รวมท้ังประสานพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกันในการส่งเสริมและยกระดับธรรมาภิบาลใน
ภาครัฐของประเทศ สมาชิก อาเซียน อันจะน าไปสู่ความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางการเมือง 
และความเจริญผาสุกของ สังคม ร่วมกัน 
    กล่าวโดยสรุป คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องมีการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ 
เพื่อขับเคล่ือนประเทศไทยสู่ความมั่งค่ัง มั่นคง และยั่งยืน และบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) คือ การท าให้ประชาชนมีความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม 
 
 

๒.๓ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการ 
 

๒.๓.๑ ความส าคัญของการบริการ  
            การบริการเป็นส่ิงส าคัญยิ่งในงานด้านต่างๆ เพราะบริการคือการให้ความช่วยเหลือ หรือ
การด าเนินการท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ไม่มีการด าเนินงานใดๆ ท่ีปราศจากบริการ ท้ังในภาคราชการ 
และภาคธุรกิจเอกชน ในส่วนของภาคราชการ ปัจจุบันหากเป็นการให้บริการแก่ประชาชน ส่ิงท่ีได้
ให้บริการแก่ประชาชนนั้นมักจะเป็นในรูปแบบของสินค้าสาธารณะ หรือการอ านวยความสะดวก              
แก่ประชาชนในรูปแบบต่างๆ หน่วยงานภาคราชการจึงจ าต้องมีระบบการให้บริการท่ีดี คือ ต้องดูแล 
เอาใจใส่ประชาชนอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 

๒.๓.๒ ความหมายของการบริการ  

ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๒๕: ๔๖๓) ให้ความหมายของการบริการไว้ว่า หมายถึง การปฏิบัติ
รับใช้ การให้ความสะดวกต่าง ๆ เช่น ให้บริการ ใช้บริการ  

การบริการ คือ กิจกรรมหรือกระบวนการในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลหรือ
องค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลอื่นให้ได้รับความสุข และความสะดวกสบายหรือเกิด



 

 

 

๒๒ 

ความพึงพอใจจากผลของการกระท านั้น โดยมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง ไม่สามารถจับต้องได้ ไม่
สามารถครอบครองเป็นเจ้าของในรูปธรรม และไม่จ าเป็นต้องรวมอยู่กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ท้ัง
ยังเกิดจากความเอื้ออาทร มีน้ าใจไมตรี เปี่ยมด้วยความปรารถนาดีช่วยเหลือเกื้อกูลให้ความสะดวก
รวดเร็ว ให้ความเป็นธรรมและความเสมอภาค (อรุณทิพย์ วรชีวัน, ๒๕๔๕ : ๑๑) หลักในการ
ให้บริการนั้น ต้องตอบสนองความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ โดยด าเนินการไปอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอเท่าเทียมกันทุกคน ท้ังยังให้ความสะดวกสบายไม่ส้ินเปลืองทรัพยากร และไม่สร้างความ
ยุ่งยากให้แก่ผู้ใช้บริการมากจนเกินไป (กุลธน ธนาพงศธร, อ้างถึงใน ธีระ อัมพรพฤติ, ๒๕๔๒ : ๑๐) 
การให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการมากท่ีสุด คือ การให้บริการท่ีไม่ 
ค านึงถึงตัวบุคคลหรือเป็นการให้บริการที่ปราศจากอารมณ์ไม่มีความชอบพอ  

Parasuraman, Zeithesel และ Berry (อ้างใน รัชยา กุลวานิชไชยนันท์ ๒๕๓๕: ๑๔-๑๕) 
กล่าวไว้ว่า การบริการท่ีประสบความส าเร็จจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติส าคัญต่างๆ ดังนี้  

๑. ความเช่ือถือได้ (reliability) ประกอบด้วย  
๑.๑ ความสม่ าเสมอ (consistency)  
๑.๒ ความพึ่งพาได้ (dependability)  

๒. การตอบสนอง (responsive) ประกอบด้วย  
๒.๑ ความเต็มใจท่ีจะให้บริการ  
๒.๒ ความพร้อมท่ีจะให้บริการ  
๒.๓ มีการติดต่ออย่างต่อเนื่อง  
๒.๔ ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี  

๓. ความสามารถ (competency) ประกอบด้วย  
๓.๑ สามารถในการส่ือสาร  
๓.๒ สามารถในการให้บริการ  
๓.๓ สามารถในความรู้วิชาการท่ีจะให้บริการ  

๔. การเข้าถึงบริการ (access) ประกอบด้วย  
๔.๑ ผู้ใช้บริการเข้าใช้หรือรับบริการได้สะดวก ระเบียบข้ันตอนไม่ควรมากมายซับซ้อนเกินไป  

๔.๒ ผู้บริการใช้เวลารอคอยไม่นาน  
๔.๓ เวลาท่ีให้บริการเป็นเวลาสะดวกส าหรับผู้ใช้บริการ  
๔.๔ อยู่ในสถานท่ีท่ีผู้ใช้บริการติดต่อได้สะดวก 
 
 
 



 

 

 

๒๓ 

๕. ความสุภาพอ่อนโยน (courtesy) ประกอบด้วย 
๕.๑ การแสดงความสุภาพต่อผู้ใช้บริการ 
๕.๒ ให้การต้อนรับท่ีเหมาะสม 
๕.๓ ผู้ให้บริการมีบุคลิกภาพท่ีดี 

๖. การส่ือสาร (communication) ประกอบด้วย 
๖.๑ มีการส่ือสารชี้แจงขอบเขตและลักษณะงานบริการ 
๖.๒ มีการอธิบายข้ันตอนให้บริการ 

๗. ความซื่อสัตย์ (credibility) คุณภาพของงานบริการมีความเท่ียงตรงน่าเช่ือถือ 
๘. ความมั่นคง (security) ประกอบด้วย ความปลอดภัยทางกายภาพ เช่น เครื่องมืออุปกรณ์ 
๙. ความเข้าใจ (understanding) ประกอบด้วย 

๙.๑ การเรียนรู้ผู้ใช้บริการ 
๙.๒ การแนะน าและการเอาใจใส่ผู้ใช้บริการ 

๑๐. การสร้างส่ิงท่ีจับต้องได้ (tangibility) ประกอบด้วย 
๑๐.๑ การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อมส าหรับให้บริการ 
๑๐.๒ การเตรียมอุปกรณ์เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ 
๑๐.๓ การจัดสถานท่ีให้บริการสวยงาม 

 กุลธน ธนาพงศธร (๒๕๓๗ : ๓๔) ได้ให้ความเห็นในเรื่องหลักการให้บริการท่ีดีไว้ว่า                  
มีหลักการดังต่อไปนี้ 

๑. ให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของคนส่วนใหญ่ 
๒. ให้บริการโดยยึดหลักความสม่ าเสมอ 
๓. ให้บริการโดยยึดหลักความเสมอภาค 
๔. ให้บริการโดยยึดหลักประหยัด 
๕. ให้บริการโดยยึดหลักความสะดวก 
 

จากการพิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการ แสดงให้เห็นว่า เป้าหมายของการให้บริการ
นั้น คือ การสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ ดังนั้นการท่ีจะวัดว่าการให้บริการบรรลุเป้าหมาย
หรือไม่ วิธีหนึ่ง คือการวัดความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ เพราะการวัดความพึงพอใจนี้ เป็น
การตอบค าถามว่าหน่วยงานมีหน้าท่ีให้บริการมีความสามารถสนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนได้หรือไม่ เพียงใด อย่างไร พอสรุปความหมายของการบริการได้ว่า เป็นการปฏิบัติรับใช้
เพื่อตอบสนองความต้องการและความจ าเป็นของลูกค้า บริการเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถสัมผัสจับต้องได้
หรือแสดงความเป็นเจ้าของได้ แต่สามารถท่ีจะถูกรับรู้ในเชิงความพึงพอใจ และสามารถช่วยรักษา
ประชาชนเอาไว้ได้ 



 

 

 

๒๔ 

๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการสาธารณะ 
 

Millet  (๑๙๕๔, p, ๑๓) กล่าวว่า  เป้าหมายส าคัญของการบริการ  คือ การสร้างความพอใจ           
ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน โดยมีหลักและแนวทาง คือ การให้บริการอย่างเสมอภาค  
หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารภาครัฐท่ีมีฐานคติท่ีว่า คนทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้น ประชาชน               
ทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในแง่มุมของกฎหมาย ไม่มีการแบ่งแยก กีดกัน                   
ในการให้บริการประชาชน หมายถึง การให้บริการจะต้องมองว่าการให้บริการสาธารณะ                      
ต้องตรงต่อเวลา ซึ่งเป็นการสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน การให้บริการอย่างเพียงพอ หมายถึง             
การให้บริการสาธารณะ ต้องมีลักษณะ มีจ านวนการให้บริการสถานท่ีให้บริการอย่างเหมาะสม              
Millet เห็นว่า ความเสมอภาค หรือการตรงต่อเวลาจะไม่มีความหมายเลย ถ้ามีจ านวนการให้บริการ           
ไม่เพียงพอ และสถานท่ีต้ังท่ีให้บริการสร้างความไม่ยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการ การให้บริการ           
อย่างต่อเนื่อง หมายถึง การให้บริการสาธารณะอย่างสม่ าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็น
หลัก  ไม่ใช่ยึดความพอใจของหน่วยงานท่ีให้บริการว่า จะให้บริการหรือหยุดให้บริการเมื่อใดก็ได้                
และการให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะท่ีมี           
การปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพหรือ
ความสามารถท่ีจะท าหน้าท่ีได้มากขึ้นโดยการใช้ทรัพยากรเท่าท่ีมี  

แนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ เป็นส่ิงส าคัญส่ิงหนึ่งในการสร้างความแตกต่าง         
ของธุรกิจการให้บริการ คือ การรักษาระดับการให้บริการท่ีเหนือกว่า คู่แข่งขัน โดยเสนอคุณภาพ            
การให้บริการตามลูกค้าคาดหวังไว้ ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการท่ีลูกค้าต้องการ             
ได้จากประสบการณ์ในอดีตจากการพูดปากต่อปาก จากการโฆษณาของธุรกิจให้บริการ ลูกค้าจะ
พอใจถ้าของได้รับในส่ิงท่ีเขาต้องการ เมื่อเขามีความต้องการในรูปแบบท่ีเขาต้องการ ดังนั้น จึงต้อง
ค านึงถึงคุณภาพการให้บริการซึ่งการบริการท่ีประสบความส าเร็จจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติต่างๆ 
เหล่านี้ คือ ประการแรก ความเช่ือถือได้ อันประกอบด้วย ความสม่ าเสมอ ความพึ่งพาได้ ประการที่
สอง การตอบสนอง ประกอบด้วยการเต็มใจท่ีจะให้บริการความพร้อมท่ีจะให้บริการ และการอุทิศ
เวลา มีการติดต่ออย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี ประการที่สาม ความสามารถ 
ประกอบด้วยสามารถให้บริการ สามารถในการส่ือสาร สามารถในความรู้วิชาการท่ีจะให้บริการ 
ประการที่สี่ การเข้าถึงการบริการ ประกอบด้วย ผู้ใช้บริการเข้าถึง การใช้บริการสะดวก ระเบียบ
ขั้นตอนไม่ควรมากมายซับซ้อนเกินไป ผู้ใช้บริการใช้เวลารอคอยน้อย เวลาท่ีให้บริการเป็นเวลาท่ี
สะดวกอยู่ในสถานท่ีท่ีผู้ใช้บริการติดต่อได้สะดวก ประการที่ห้า ความสุขภาพอ่อนโยน ประกอบด้วย 
การแสดงความสุภาพต่อผู้ใช้บริการ ให้การต้อนรับท่ีเหมาะสม ผู้ให้บริการมีบุคลิกภาพท่ีดี ประการที่
หก การส่ือสาร ประกอบไปด้วย มีการส่ือสาร ช้ีแจงขอบเขต และลักษณะการให้บริการ มีการอธิบาย



 

 

 

๒๕ 

ขั้นตอนการให้บริการ ประกาศที่เจ็ด ความซื่อสัตย์ คุณภาพของงานท่ีมีความเท่ียงตรงน่าเช่ือถือ 
ประการที่แปด ความมั่นคง ประกอบไปด้วย ความปลอดภัยทางกายภาพ เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ 
ประการที่เก้า ความเข้าใจประกอบด้วยการเรียนรู้ ผู้ใช้บริการ การให้ค าแนะน าและเอาใจใส่
ผู้รับบริการ การให้ความสนใจต่อผู้ใช้บริการ และประการสุดท้าย การสร้างส่ิงจับต้องได้ ประกอบไป
ด้วยการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมส าหรับให้บริการ การเตรียมอุปกรณ์เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการการจัดสถานท่ีให้บริการสวยงาม สะอาด โดยคุณภาพการให้บริการเป็นแนวคิดในการ
บริหารภาครัฐแนวใหม่  

ผลิตภาพในการให้บริการ ในการเพิ่มผลิตภาพของการให้บริการสามารถท าได้หลายวิธี คือ  
การให้พนักงานท างานมากขึ้นหรือมีความช านาญสูง โดยจ้างค่าจ้างเท่าเดิม เพิ่มปริมาณการให้บริการ
โดยยอมสูญเสียคุณภาพบางส่วน เช่น หมอตรวจคนไข้มีจ านวนมากขึ้น โดยลดเวลาท่ีใช้ส าหรับ             
แต่ละรายลง เปล่ียนบริการนี้ให้เป็นแบบอุตสาหกรรมโดยเพิ่มเครื่องมือเข้ามาช่วยและสร้างมาตรฐาน
การให้บริการเช่น บริการขายอาหารแบบเร่งด่วนและบริการตัวเอง การให้บริการท่ีไปลดการใช้
บริการหรือสินค้าอื่นๆ เช่น บริการซักรีด เป็นบริการท่ีลดคนใช้ หรือ การใช้เตารีด การออกแบบการ
บริการให้มีคุณภาพมากขึ้น เช่น ชมรมวิ่งจ๊อกกิ้งจะช่วยลดการใช้บริการการรักษาพยาบาลลง การให้
ส่ิงจูงใจลูกค้าให้ใช้แรงงานของเขาแทนแรงงานของบริษัท เช่น ร้านขายอาหารแบบให้ลูกค้าช่วย
ตัวเอง ธุรกิจท่ีให้บริการท่ีต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิด
ภาพพจน์ในแง่การลดคุณภาพของบริการ รวมท้ังรักษาระดับความพึงพอใจของลูกค้า 
 การวัดความพึงพอใจในการให้บริการ Millet (๑๙๕๔, p, ๓๙๗) ได้กล่าวเกี่ยวกับ             
ความพึงพอใจในการบริการ หรือสามารถท่ีจะพิจารณาว่าบริการนั้น เป็นท่ีน่าพอใจหรือไม่ วัดได้จาก
การให้บริการอย่างเท่าเทียม คือ การบริการท่ีมีความยุติธรรมเสมอภาคและเสมอหน้า ไม่ว่าผู้นั้นจะ
เป็นใครการให้บริการรวดเร็ว คือ การให้บริการในลักษณะจ าเป็น รีบด่วน และตามความต้องการของ
ผู้รับบริการการให้บริการอย่างเพียงพอ คือ ความเพียงพอในด้านสถานท่ี บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 
การให้บริการอย่างต่อเนื่อง และการให้บริการท่ีมีความก้าวหน้า คือ การพัฒนางานบริการทางด้าน
ปริมาณและคุณภาพให้มีความเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆ 
 วรเดช  จันทรศร (๒๕๔๔) ได้ศึกษาและได้พัฒนาต้นแบบการบริการสาธารณะท่ีเป็นเลิศ : 
กรณีศึกษาจากต่างประเทศการปรับปรุงบริการสาธารณะให้มีคุณภาพต้องให้ ความส าคัญกับการ
น าเสนอวิธีการบริการคุณภาพ โดยเน้นผลผลิตตรงตามความต้องการของหน่วยงาน การให้ความ
มั่นใจว่ามีการแก้ไขปรับปรุงท่ีเหมาะสม หากมีส่ิงผิดพลาดต้องแก้ไข ช้ีแจง ขอโทษและการมุ่งให้
ความส าคัญแก่ลูกค้า โดยจัดท ามาตรฐานการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการแต่ละ กลุ่ม จัดหาข้อมูลท่ี
เท่ียงตรง สมบูรณ์ จัดให้มีทางเลือกในการให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษาเพื่อประเมินผลด้านการ
ปรับปรุงการให้บริการและผู้ใช้บริการสามารถให้การเสนอแนะได้ 



 

 

 

๒๖ 

 Hoffman and Bateson (๒๐๐๖) สรุปเกี่ยวกับการบริการว่า การบริการเป็นกิจกรรม
ผลประโยชน์หรือความพึงพอใจท่ีสนองความต้องการของผู้มารับบริการ โดยต้องสร้างระบบการ
บริการท่ีมีคุณภาพ ซึ่งต้องค านึงถึงองค์ประกอบหลัก คือ ต้องรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการอย่าง
ต่อเนื่อง ให้บริการที่น่าเช่ือถือ ไว้วางใจ บริการท่ีเป็นไปตามท่ีให้สัญญาหรือตามท่ีเสนอไว้ รูปแบบการ
ให้บริการที่หลากหลายจะได้ไม่ลดคุณภาพบริการหลักท่ีมีอยู่เดิม การให้บริการต้องมีการปรับปรุงให้ดี
ขึ้น เสนอบริการท่ีเกินความคาดหวังแก่ผู้รับบริการ ทีมงานต้องพร้อมเสมอ ให้มีการวิจัยเกี่ยวกับการ
ให้บริการของเจ้าหน้าท่ี และรูปแบบการบริการต้องมีรูปแบบท่ีพิเศษอยู่ในระดับช้ันน าการบริการนั้นๆ 
ดังนั้น การให้บริการควรค านึงถึงหลักการส าคัญ ดังนี้ คือ (๑) หลักความสอดคล้องความต้องการ
ของบุคลากรส่วนใหญ่ กล่าวคือ ประโยชน์หรือบริการท่ีองค์การจัดหาให้นั้น จะต้องตอบสนอง ความ
ต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ มิใช่เป็นการจัดให้แก่บุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยเฉพาะ มิฉะนั้น นอกจาก
จะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดในการเอื้ออ านวยประโยชน์และบริการแล้ว ยังไม่คุ้มค่ากับการด าเนินงาน
นั้นๆ ด้วย (๒) หลักความสม่ าเสมอ กล่าวคือ การให้บริการนั้นจะต้องด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอไม่ใช่ท าๆ หยุดๆ ตามความพอใจของผู้บริการหรือผู้ปฏิบั ติ (๓) หลักความเสมอภาค 
กล่าวคือ บริการท่ีจัดนั้นจะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการอย่างเสมอหน้าและเท่าเทียมกัน ไม่มีการใช้สิทธิ
พิเศษแก่บุคคลหรือกลุ่มใดในลักษณะแตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด (๔) หลักความประหยัด 
กล่าวคือ ค่าใช่จ่ายท่ีจะต้องใช้ในการให้บริการจะต้องไม่มาก เกินกว่าผลท่ีจะได้รับ และ(๕) หลัก
ความสะดวก กล่าวคือ บริการท่ีจัดให้แก่ ผู้รับบริการจะต้องเป็นไปในลักษณะปฏิบัติได้ง่าย 
สะดวกสบาย ส้ินเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ท้ังยังไม่เป็นการสร้างภาวะยุ่งยากใจให้แก่ผู้ให้บริการ
หรือผู้มาใช้บริการมากจนเกินไปโดยให้เอกชนมาร่วมด าเนินการแทนงานบางอย่างท่ีมิใช่งานหลัก เน้น
ลูกค้าหรือผู้รับบริการมีการกระจายอ านาจสนับสนุนให้หน่วยงานท่ีมิใช่ภาครัฐมีบทบาทมากขึ้น 
(Rhodes, ๑๙๙๖) 
 เรวัต แสงสุริยงค์ (๒๕๔๗) ได้ท าการศึกษาการท าบริการอิเล็กโทรนิกส์ : ตัวแบบส าหรับ             
การให้บริการสาธารณะของไทย พบว่า การบริการรูปแบบใหม่ภายใต้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Service Delivery – ESD) มุ่งเน้น                 
การให้บริการต่อประชาชน คือ ประชาชนสามารถติดต่อกับรัฐบาลได้จากทุกท่ีและทุกเวลา คือ              
เปิดให้บริการ ๒๔ ช่ัวโมง การให้บริการกระท าได้จากหลายช่องทางจะใช้แบบใหม่ หรือโทรศัพท์ 
โทรสารท่ีเป็นบริการแบบเดิม รัฐบาลให้บริการประชาชนเหมือนลูกค้า ประชาชนสามารถเข้าถึง             
และแนะน าข้อมูลของรัฐจากทุกหน่วยงานไปใช้กับศูนย์กลางการให้บริการของรัฐ (Government to 
gateway) โดยรูปแบบของการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลจ าแนกได้ ๔ รูปแบบ รูปแบบที่
หนึ่ง คือ รัฐบาลสู่ประชาชน (Government to Citizen-G๒C) เป็นเว็บท่ีบริการประชาชน ซึ่งรัฐบาล
ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของรายได้เข้าหน่วยงานรัฐ เช่น การเก็บภาษี การออกใบรับรอง รูปแบบ



 

 

 

๒๗ 

ที่สอง คือ บริการของรัฐสู่ธุรกิจ (Government to Business-G๒B) เป็นการท่ีรัฐบาลจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการท าธุรกรรมกับภาครัฐ เช่น การขายข้อมูล ออกใบอนุญาต ให้ลิขสิทธิ์ 
รูปแบบที่สาม บริการจากรัฐบาลสู่รัฐบาล (Government to Government G๒G) เป็นการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงาน ( Intra and inter administration) และรูปแบบสุดท้าย บริการจาก
รัฐบาลสู่ต่างประเทศ Government to Foreign-G๒F) เป็นบริการระหว่างรัฐบาลและรัฐหรือ
หน่วยงานต่างประเทศ เช่น ประสานความร่วมมือในการลงทุนการท่องเท่ียว  
 
 

๒.๕ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 
 ความพึงพอใจ (satisfaction) เป็นทัศนคติท่ีเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ 
การท่ีเราจะทราบว่า บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ีค่อนข้าง
สลับซับซ้อน จึงเป็นการยากท่ีจะวัดความพึงพอใจโดยตรง แต่สามารถวัดได้โดยทางอ้อม โดยการวัด
ความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้น และการแสดงความคิดเห็นนั้นจะต้องตรงกับความรู้สึกท่ีแท้จริง              
จึงสามารถวัดความพึงพอใจนั้นได้พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๓๐ กล่าวไว้ว่า “พึง”             
เป็นค าช่วยกริยาอื่น หมายความว่า “ควร” เช่น พึงใจ หมายความว่า พอใจ ชอบใจ และค าว่า “พอ” 
หมายความว่า เท่าท่ีต้องการ เต็มความต้องการ ถูก ชอบ เมื่อน าค าสองค ามาผสมกัน “พึงพอใจ”           
จะหมายถึง ชอบใจ ถูกใจตามท่ีต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับ Wolman (๑๙๗๓ อ้างใน ภนิดา ชัยปัญญา 
๒๕๔๑ : ๑๑) กล่าวถึง ความพึงพอใจว่า เป็นความรู้สึกท่ีได้รับความส าเร็จตามความมุ่งหวังและ            
ความต้องการ มีผู้กล่าวถึงความหมายของความพึงพอใจไว้ ดังนี้ 
 

 ๒.๕.๑ ความหมายของความพึงพอใจ 

 กิลเมอร์ (Gillmer, ๑๙๖๕ , ๒๕๔ – ๒๕๕ อ้างถึงใน เพ็ญแข ช่อมณี ๒๕๔๔, หน้า ๖)            
ได้ให้ความหมายไว้ว่า ผลของเจตคติต่างๆ ของบุคคลท่ีมีต่อองค์กร องค์ประกอบของแรงงาน           
และมีส่วนสัมพันธ์กับลักษณะงานและสภาพแวดล้อมในการท างาน ซึ่งความพึงพอใจนั้น ได้แก่ 
ความรู้ สึกมีความส าเร็จในผลงาน ความรู้ สึกว่าได้รับการยกย่องนับถือ และความรู้ สึกว่ามี
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 

Strauss (๑๙๘๐ อ้างถึงใน เพ็ญแข ช่อมณี ๒๕๔๔, หน้า ๗) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจ           
ไว้ว่า ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกพอใจในงานท่ีท าและเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานนั้นให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร คนจะรู้สึกพอใจในงานท่ีท าเมื่องานนั้นให้ผลประโยชน์ท้ังด้านวัตถุและ                  
ด้านจิตใจ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานของเขาได้ 



 

 

 

๒๘ 

ชิลเมอร์ (Silmer, ๑๙๘๔, ๒๓๐ อ้างถึงใน ประภาภรณ์ สรุปภา ๒๕๔๔, หน้า ๙) กล่าวไว้ว่า 
ความพึงพอใจเป็นระดับขั้นตอนความรู้สึกในทางบวกหรือทางลบของคนท่ีมีลักษณะต่างๆ ของงาน
รวมท้ังงานท่ีได้รับมอบหมาย การจัดระบบงาน และความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 

อุทัย หิรัญโต  (๒๕๒๓, หน้า ๒๗๒ อ้างอิงจาก นริษา นราศรี ๒๕๔๔, หน้า ๒๘) ได้ให้
ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า “ความพึงพอใจ” เป็นส่ิงท่ีท าให้ทุกคนเกิดความสบายใจ 
เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการของเขา ท าให้เขาเกิดความสุข 

สุพล (๒๕๔๐ : ๒๗) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็นในลักษณะ           
เชิงบวกของบุคคล เมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการหรือได้รับส่ิงตอบแทนท่ีคาดหวังไว้ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (๒๕๔๒ : ๗๗๕) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ 
หมายถึง พอใจ ชอบใจพฤติกรรม เกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษย์ คือ ความพยายามท่ีจะขจัดความ
ตึงเครียดหรือความกระวนกระวาย หรือภาวะไม่ได้ดุลยภาพในร่างกาย ซึ่งเมื่อมนุษย์สามารถขจัด          
ส่ิงต่างๆ ดังกล่าวได้แล้ว มนุษย์ย่อมได้รับความพึงพอใจในส่ิงท่ีตนต้องการ (เศกสิทธิ์, ๒๕๔๔ : ๖) 
 ไพบูลย์  ช่างเรียน (๒๕๔๒. หน้า ๑๔๖ - ๑๔๗) อ้างอิงจาก นริษา  นราศรี ๒๕๔๔. หน้า 
๒๘) ได้กล่าวถึงความหมายของความพึงพอใจ สรุปได้ว่า “ความพึงพอใจ” เป็นความต้องการทาง
ร่างกายมีความรุนแรงในตัวบุคคลในการร่วมกิจกรรมเพื่อสนองความต้องการทางร่างกาย เป็นผลท า
ให้เกิดความพึงพอใจแล้วจะรู้สึกต้องการความมั่นคง ปลอดภัย เมื่อบุคคลได้รับการตอบสนองความ
ต้องการทางร่างกายและความต้องการความมั่นคงแล้วบุคคลจะเกิดความผูกพันมากขึ้นเพื่อให้เป็นท่ี
ยอมรับว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 
 อุทัยพรรณ  สุดใจ (๒๕๔๕ : ๗) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคล           
ท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง โดยอาจจะเป็นไปในเชิงประเมินค่าว่า ความรู้สึกหรือทัศนคติติส่ิงหนึ่งส่ิงใดนั้น      
เป็นไปในทางบวกหรือทางลบ 
 สายจิตร (๒๕๔๖ : ๑๔) ได้สรุปว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซึ่งเป็นไป
ได้ท้ังทางบวกและทางลบ แต่ถ้าเมื่อใดท่ีส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความต้องการหรือท าให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายได้ ก็จะเกิดความรู้สึกทางบวก แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าส่ิงใดสร้างความรู้สึกผิดหวัง               
ไม่บรรลุจุดมุ่งหมาย ก็จะท าให้เกิดความรู้สึกทางลบเป็นความรู้สึกไม่พอใจ 
 อรรถพร (๒๕๔๖: ๒๙) ได้สรุปว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติหรือระดับความพึงพอใจ 
ของบุคคลต่อกิจกรรมต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมนั้นๆ โดยเกิดจากพื้นฐาน 
ของการรับรู้ค่านิยมและประสบการณ์ท่ีแต่ละบุคคลได้รับ ระดับของความพึงพอใจจะเกิดขึ้น                 
เมื่อกิจกรรมนั้นๆ สามารถตอบสนองความต้องการแก่บุคคลนั้นได้ 



 

 

 

๒๙ 

 ในการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจนั้น โดยท่ัวไปนิยมศึกษากันในสองมิติ คือ มิติความ              
พึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานและมิติความพึงพอใจในการรับบริการ ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาใน
รูปแบบผู้รับบริการ ซึ่งมีนักการศึกษาได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 
 Oskamps (๑๙๘๔, อ้างถึงใน ประภาภรณ์ สรุปภา ๒๕๔๔,หน้า ๑๑) ได้กล่าวไว้ว่า               
ความพึงพอใจมีความหมายอยู่ ๓ นัย คือ 
 ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพการณ์ท่ีผลการปฏิบัติจริงได้เป็นไปตามท่ีบุคคลคาดหวังไว้ 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับของความส าเร็จท่ีเป็นไปตามความต้องการ 
 ความพึงพอใจ หมายถึง งานท่ีได้ตอบสนองต่อคุณค่าของบุคคล 
 วิรุฬ  พรรณเทวี (๒๕๔๒) ได้ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจ            
ของมนุษย์ท่ีไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะคาดหมายกับส่ิงหนึ่ง ส่ิงใดอย่างไร ถ้าคาดหวัง         
หรือมีความต้ังใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทางตรงกันข้าม           
อาจผิดหวังหรือไม่พอใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามท่ีคาดหวังไว้ ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับ               
ส่ิงท่ีต้ังใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อย 
 กาญจนา  อรุณสอนศรี (๒๕๔๖) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์ เป็นการแสดงออก            
ทางพฤติกรรมท่ีเป็นธรรมไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การท่ีเราจะทราบว่า บุคคลมีความ              
พึงพอใจหรือไม่สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนและต้องมีส่ิงเร้าท่ีตรงต่อความ
ต้องการของบุคคล จึงจะสามารถให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้น การสร้างส่ิงเร้าจึงเป็นแรงจูงใจ
ของบุคคลให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้น 
 สมพงษ์  เกษมสิน (๒๕๒๖) ได้กล่าวถึงแรงจูงใจของ Maslow ว่า A.H.Maslow ได้เสนอ
ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ ซึ่งเป็นท่ียอมรับกันแพร่หลาย และได้ต้ังสมมุติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
มนุษย์ไว้ ดังนี้   
 ๑. มนุษย์มีความต้องการ ความต้องการมีอยู่เสมอและไม่ส้ินสุด ความต้องการใดท่ีได้รับ          
การตอบสนองแล้วความต้องการอย่างอื่นจะเข้ามาแทนท่ี ขบวนการนี้ไม่มีท่ีส้ินสุดต้ังแต่เกิดจนตาย 
 ๒. ความต้องการท่ีได้รับการตอบสนองแล้ว จะไม่เป็นส่ิงจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป          
ความต้องการท่ีไม่ได้รับการตอบสนองเท่านั้นท่ีเป็นส่ิงจูงใจของพฤติกรรม 
 ๓. ความต้องการของมนุษย์มีล าดับขั้น ตามความส าคัญ (a hierarchy of needs) กล่าวคือ 
เมื่อความต้องการในระดับต่ าได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการในระดับสูงก็จะเรียกร้อง                 
ให้มีการตอบสนอง 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๓๐ 

 ๒.๕.๒ การวัดความพึงพอใจ 

 การวัดความพึงพอใจ นั้น บุญเรียง  ขจรศิลป์ (๒๕๒๙) ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า 
ทัศนคติหรือเจตคติเป็นนามธรรม เป็นการแสดงออกค่อนข้างซับซ้อน จึงเป็นการยากท่ีจะวัดทัศนคติ
โดยตรง  แต่เราสามารถท่ีจะวัดทัศนคติได้โดยอ้อม โดยวัดความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้นแทน ฉะนั้น 
การวัดความพึงพอใจก็มีขอบเขตท่ีจ ากัดด้วย อาจมีความคาดเคล่ือนเกิดขึ้นถ้าบุคคลเหล่านั้นแสดง
ความคิดเห็นไม่ตรงกับความรู้สึกท่ีแท้จริง ซึ่งความคาดเคล่ือนเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นได้เป็นธรรมดาของ
การวัดโดยท่ัวๆ ไป 
 ภณิดา ชัยปัญญา (๒๕๔๑) กล่าวว่า การวัดความพึงพอใจนั้น สามารถท าได้หลายวิธี 
ดังต่อไปนี้ 
 ๑. การใช้แบบสอบถาม เพื่อต้องการทราบความคิดเห็น ซึ่งสามารถกระท าได้ในลักษณะ
ก าหนดค าตอบให้เลือกหรือตอบค าถามอิสระ ค าถามดังกล่าวอาจถามความพึงพอใจในด้านต่างๆ 
 ๒. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรง ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการท่ีดี         
จะได้ข้อมูลท่ีเป็นจริง 
 ๓. การสังเกต เป็นวิธีวัดความพึงพอใจโดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย                       
ไม่ว่าจะแสดงออกจากการพูดจา กริยา ท่าทาง วิธีนี้ต้องอาศัยการกระท าอย่างจริงจังและสังเกต           
อย่างมีระเบียบแบบแผน 
 จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า “ความพึงพอใจ” เป็นการแสดงความรู้สึกดีใจ 
ยินดีของเฉพาะบุคคลในการตอบสนองความต้องการในส่วนท่ีขาดหายไป ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัย
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยปัจจัยเหล่านั้น สามารถสนองความต้องการของบุคคลท้ังทางร่างกายและจิตใจ                  
ได้เหมาะสม และเป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลท่ีจะเลือกปฏิบัติในกิจกรรมนั้นๆ 
 

 ๒.๕.๓ ความหมายและความส าคัญของความพึงพอใจในการบริการ 

 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (บทเรียนออนไลน์ , 
http://cyberclass.msu.ac.th/cyberclass/cyberclass-uploads/libs/html/๓๐๘๑๓/unit๐๙_
๑.html) ได้ให้ความหมายและความส าคัญของความพึงพอใจในการบริการไว้ในบทเรียนวิชาจิตวิทยา
บริการ ว่า 
 ค าว่า “ความพึงพอใจ” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” ซึ่งมีความหมายโดยท่ัวๆ ไป
ว่า “ระดับความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง” 
 ความหมายของความพึงพอใจในการบริการ สามารถจ าแนกเป็น ๒ ความหมาย ใน
ความหมายท่ีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้บริโภคหรือผู้รับบริการ (Consumer Satisfaction) 
และความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) ของผู้ให้บริการ 
 

http://cyberclass.msu.ac.th/cyberclass/cyberclass-uploads/libs/html/๓๐๘๑๓/unit๐๙_๑.html)%20ได้
http://cyberclass.msu.ac.th/cyberclass/cyberclass-uploads/libs/html/๓๐๘๑๓/unit๐๙_๑.html)%20ได้


 

 

 

๓๑ 

 ๑. ความหมายของความพึงพอใจในการบริการ 

 ๑.๑ ความหมายของความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามแนวคิดของนักการตลาดจะพบนิยาม
ของความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็น ๒ นัย คือ 
   ๑.๑ .๑  ความหมาย ท่ียึ ดสถานการณ์การซื้ อ เป็นหลัก ให้ความหมายว่ า                   
“ความพึงพอใจเป็นผลท่ีเกิดขึ้น เนื่องจากการประเมินภาพรวมท้ังหมดของประสบการณ์หลายๆ 
อย่าง ท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการในระยะเวลาหนึ่ง” หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า “ความพึงพอใจ 
หมายถึงการประเมินความสามารถของการน าเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีตรงกับความต้องการของ
ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง” 
  ๑.๑.๒ ส าหรับความหมายท่ีพบใช้อย่างแพร่หลาย โอลิเวอร์ (Oliver) ได้ให้ค าจ ากัด
ความว่า “ความพึงพอใจของผู้บริโภค หมายถึง ภาวการณ์แสดงออกท่ีเกิดจากการประเมิน
ประสบการณ์การซื้อและการใช้สินค้าและบริการ” ซึ่งอาจขยายความให้ชัดเจนว่าได้ว่า “ความพึง
พอใจ หมายถึง ภาวการณ์แสดงออกถึงความรู้สึกในทางลบท่ีเกิดจากการประเมินเปรียบเทียบ 
ประสบการณ์ การได้รับบริการที่ต่ ากว่าความคาดหวังของลูกค้า” ดังภาพ 
 
 
 
 สถานการณ์ก่อนซ้ือ        สถานการณ์หลังซ้ือ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒.๑ ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ 
 
 
 
 

ความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ 

ลักษณะบริการท่ี
ผู้รับบริการได้รับ 

ความไม่พึงพอใจบริการ 
รับจริง   บริการคาดหวัง 

ความพึงพอใจบริการ             
รับจริง   บริการคาดหวัง 

การประเมิน 
เปรียบเทียบ 



 

 

 

๓๒ 

 ๑.๒ ความหมายของความพึงพอใจในงานของผู้ให้บริการ ตามแนวคิดของนักจิตวิทยา
องค์การความพึงพอใจในการท างานจะมีผลต่อความส าเร็จของงาน มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้
ความหมายของความพึงพอใจในงานไว้ ดังนี้ 
 ล็อค (Locke) ได้ให้ค าจ ากัดความว่า “ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ภาวการณ์
แสดงออกทางอารมณ์ในทางบวกอันเป็นผลมาจากคุณค่าท่ีได้รับจากงาน และประสบการณ์ท างาน           
ของบุคคลหนึ่ง” 
 พอร์ตเตอร์ (Porter) และคณะ ให้นิยามว่า “ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความรู้สึก          
ท่ีมีต่องาน และประเมินได้จากความแตกต่างระหว่างปริมาณของคุณค่าผลตอบแทน ท่ีได้รับ                   
กับผลตอบแทนท่ีบุคคลคาดหวังไว้ว่าจะได้รับ” 
 แครนนี่ (Cranny) และคณะ กล่าวว่า “ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ปฏิกิริยา
ตอบสนองทางอารมณ์และความรู้สึกต่องานอันเป็นผลมาจากการประเมิน เปรียบเทียบส่วนต่างของ
ผลตอบแทนท่ีได้รับจริงกับผลตอบแทนท่ีปรารถนาหรือคาดว่าควรจะได้รับ” 
 

 อาจกล่าวได้ว่า “ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ภาวการณ์แสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวก          
ท่ีเกิดจากการประเมินเปรียบเทียบ ประสบการณ์และผลตอบแทน (ได้แก่ ลักษณะงาน อัตราค่าจ้าง 
โอกาสก้าวหน้าและผลประโยชน์) ท่ีได้รับจากงานในระดับท่ีเป็นไปตามความคาดหวังท่ีบุคคลต้ังไว้” 
ในทางตรงกันข้าม “ความไม่พึงพอใจในงาน หมายถึง ภาวการณ์แสดงออกถึงความรู้สึกในทางลบ            
ท่ีเกิดจากการประเมินเปรียบเทียบ ประสบการณ์และผลตอบแทนท่ีได้รับจากงาน ในระดับท่ีต่ ากว่า           
ส่ิงท่ีคาดหวังไว้ว่าจะได้รับ” ดังภาพ 
 

สถานการณ์การท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒.๒ ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในงานของผู้ให้บริการ 
 

ความคาดหวังเก่ียวกับงาน
และผลตอบแทนที่ควร

ได้รับ 

การประเมิน
เปรียบเทียบ 

การรับรู้เก่ียวกับงานและ
ผลตอบแทนที่ได้รับจริง 

ความไม่พึงพอใจ ผลรับที่ 
ได้   ผลที่คาดหวัง 

ความพึงพอใจ 
ผลที่ได้รับ   ผลที่คาดหวัง 



 

 

 

๓๓ 

 ความพึงพอใจท้ังสองลักษณะข้างต้น มีความหมายเกี่ยวพันกันกับความพึงพอใจในการ
บริการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทส าคัญในสถานการณ์               
การบริการให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากองค์การบริการสามารถสร้างความพึงพอใจ              
ในการบริการ โดยท าให้ผู้เกี่ยวข้องกับการบริการมีความรู้สึกในทางบวก อันเป็นผลมาจากการ
ประเมินเปรียบเทียบส่ิงท่ีได้รับจริงในระดับท่ีสอดคล้องหรือมากกว่าส่ิงท่ีคาดหวังไว้ในสถานการณ์การ
บริการท่ีเกิดขึ้นย่อมก่อให้เกิดผลดีต่อกิจการบริการนั้น 
 จึงได้กล่าวว่า ความพึงพอใจในการบริการ หมายความถึง ภาวการณ์แสดงออกถึงความรู้สึก          
ในทางบวกของบุคคลอันเป็นผลจากการเปรียบเทียบการ รับรู้ส่ิงท่ีได้จากการบริการ ไม่ว่าจะเป็น              
การรับบริการหรือการให้บริการในระดับท่ีตรงกับการรับรู้ ส่ิงท่ีคาดหวังเกี่ยวกับการบริการนั้น              
ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้รับบริการและความพึงพอใจในงานของผู้ให้บริการ 

 ๒. ความส าคัญของความพึงพอใจในการบริการ  

เป้าหมายสูงสุดของความส าเร็จในการด าเนินงานบริการขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ การสร้าง             
ความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกท่ีดีและประทับใจในบริการท่ีได้รับจนติดใจ           
และกลับมาใช้บริการเป็นประจ า การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าตลอดจนผู้ปฏิบัติงานบริการ            
จึงเป็นส่ิงส าคัญ เพราะความรู้ความเข้าใจในท่ีนี้จะน ามาซึ่งความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน                 
ทางการตลาด เพื่อความก้าวหน้าและการเติบโตของธุรกิจบริการอย่างไม่หยุดยั้ง และส่งผลให้สังคม
ส่วนรวมมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น จึงกล่าวได้ว่า ความพึงพอใจมีความส าคัญต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 

 ๒.๑. ความส าคัญต่อผู้ให้บริการ องค์การบริการจ าเป็นต้องค านึงถึงความพึงพอใจ          
ต่อการบริการ ดังนี้ 
  ๒.๑.๑. ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นตัวก าหนดคุณลักษณะของการบริการ ผู้บริหาร
การบริการ และผู้ปฏิบัติงานบริการจ าเป็นต้องส ารวจความพึ งพอใจของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
บริการและลักษณะของการน าเสนอ บริการท่ีลูกค้าช่ืนชอบ เพราะข้อมูลดังกล่าวจะบ่งบอกถึงการ
ประเมินความรู้สึกและความคิดเห็นของลูกค้าต่อคุณสมบัติของการบริการท่ีลูกค้าต้องการ และวิธีการ
ตอบสนองความต้องการแต่ละบริการ และสามารถสนองตอบบริการท่ีตรงกับลักษณะและรูปแบบท่ี
ผู้รับบริการคาดหวังไว้ ได้จริง 
  ๒.๑.๒. ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นตัวแปรส าคัญในการประเมินคุณภาพของ             
การบริการ หากกิจการใดน าเสนอบริการท่ีดีมีคุณภาพตรงกับความต้องการตามความคาดหวัง           
ของลูกค้าก็ย่อมส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อบริการนั้น และมีแนวโน้มจะใช้บริการซ้ าอีกต่อๆ 
ไป คุณภาพของการบริการท่ีจะท าให้ลูกค้าพึงพอใจขึ้นอยู่กับลักษณะการบริการท่ีปรากฏให้เห็น             
(ได้แก่ สถานท่ี อุปกรณ์เครื่องใช้ และบุคลิกลักษณะของพนักงานบริการ ) ความน่าเช่ือถือ ความ



 

 

 

๓๔ 

ไว้วางใจของการบริการ ความเต็มใจท่ีจะให้บริการ ตลอดจนความรู้ความสามารถในการให้บริการ                
ด้วยความเช่ือมั่นและความเข้าใจต่อผู้อื่น 
  ๒.๑.๓. ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานบริการเป็นตัวช้ีคุณภาพและความส าเร็จ               
ของงานบริการ การให้ความส าคัญกับความต้องการและความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงานบริการเป็น
เรื่องท่ีจ าเป็นไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการให้ความส าคัญกับลูกค้า การสร้างความพึงพอใจในงานให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานบริการย่อมท าให้พนักงานมีความรู้สึกท่ีดีต่องานท่ีได้รับมอบหมาย และต้ังใจปฏิบัติงาน                     
อย่างเต็มความสามารถ อันจะน ามาซึ่งคุณภาพของการบริการท่ีจะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า                
และส่งผลให้กิจการบริการประสบความส าเร็จในท่ีสุด 
 ๒.๒. ความส าคัญต่อผู้รับบริการ สามารถแบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 
  ๒.๒.๑. ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นตัวผลักดันคุณภาพชีวิตท่ีดี เมื่อองค์การบริการ
ตระหนักถึงความส าคัญของความพึงพอใจของลูกค้า ก็พยายามค้นหาปัจจัยท่ีก าหนดความพึงพอใจ            
ของลูกค้าส าหรับน าเสนอบริการท่ีเหมาะสม เพื่อการแข่งขันแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดธุรกิจบริการ 
ผู้รับบริการย่อมได้รับการบริการท่ีมีคุณภาพและตอบสนองความต้องการท่ีตนคาดหวังไว้ได้             
การด าเนินชีวิตท่ีต้องพึ่งพาการบริการในหลายๆ สถานการณ์ทุกวันนี้ย่อมน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีตามไปด้วย เพราะการบริการหลายด้านช่วยอ านวยความสะดวกและแบ่งเบาภาระการ
ตอบสนองความต้องการของบุคคลด้วยตนเอง 
  ๒.๒.๒. ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานบริการช่วยพัฒนาคุณภาพของงานบริการ              
และอาชีพบริการ งานเป็นส่ิงท่ีส าคัญต่อชีวิตของคนเราเพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้ในการด ารงชีวิต              
และการแสดงออกถึงความสามารถในการท างานให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เ ป็นท่ียอมรับว่า                  
ความพึงพอใจในงานมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในแต่ละองค์การ ในอาชีพ
บริการก็เช่นเดียวกัน เมื่อองค์การบริการให้ความส าคัญกับการสร้างความพึงพอใจในงานให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานบริการท้ังในด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และความก้าวหน้า     
ในชีวิตการงาน พนักงานบริการก็ย่อมทุ่มเทความพยายามในการเพิ่มคุณภาพมาตรฐานของงาน
บริการ ให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ข้ึนไป ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการสร้างสายสัมพันธ์ท่ีดี
กับลูกค้า ให้ใช้บริการต่อๆ ไปท าให้อาชีพบริการเป็นท่ีรู้จักมากข้ึน 
 

 สรุปได้ว่า ความพึงพอใจในการบริการเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ               
ต่อการบริการและความพึงพอใจในงานของผู้ปฏิบัติงานบริการ ซึ่งนับว่า ความพึงพอใจท้ังสอง
ลักษณะ มีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของการบริการและการด าเนินงานบริการให้ประสบ
ความส าเร็จ เพื่อสร้างและรักษาความรู้สึกท่ีดีต่อบุคคลทุกคนท่ีเกี่ยวข้องกับการบริการ 
 
 



 

 

 

๓๕ 

 ๒.๕.๔ ลักษณะและองค์ประกอบของความพึงพอใจในการบริการ 

 การด าเนินงานบริการจ าเป็นต้องใช้กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ท่ีมุ่งเน้นท่ีตัวลูกค้า                 
และความพยายามท่ีจะท าให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อบริการท่ีได้รับให้มากท่ีสุด โดยการท า             
ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและองค์ประกอบของความพึงพอใจในการบริการ 

 ๑. ลักษณะของความพึงพอใจในการบริการ ความพึงพอใจในการบริการมีความส าคัญ 
ต่อการด าเนินงานบริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีลักษณะท่ัวไป ดังนี้ 
  ๑.๑. ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกในทางบวกของ
บุคคลต่อส่ิงหนึ่งส่ิงใด บุคคลจ าเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมรอบตัว การตอบสนองความ
ต้องการ ส่วนบุคคลด้วยการโต้ตอบกับบุคลอื่นและส่ิงต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ท าให้แต่ละคนมี
ประสบการณ์รับรู้ เรียนรู้ส่ิงท่ีจะได้รับตอบแทนแตกต่างกันไป ในสถานการณ์การบริการก็เช่นเดียวกัน 
บุคคลรับรู้หลายส่ิงหลายอย่างเกี่ยวกับการบริการ ไม่ว่าจะเป็นประเภทของการบริการ หรือคุณภาพ
ของการบริการซึ่งประสบการณ์ท่ีได้รับจากการสัมผัสบริการต่างๆ หากเป็นไปตามความต้องการของ
ผู้รับบริการโดยสามารถท าให้ผู้รับบริการได้รับส่ิงท่ีคาดหวังก็ย่อมก่อให้เกิดความรู้สึกท่ีดี และพึงพอใจ
ในบริการท่ีได้รับ เช่น ลูกค้าเข้าไปในร้านอาหารและส่ังอาหารชนิดหนึ่ง พนักงานเสิร์ฟอาหารน า
อาหารมาเสิร์ฟอย่างครบถ้วนถูกต้อง ตามท่ีลูกค้าต้องการ ลูกค้าย่อมเกิดความรู้สึกพึงพอใจต่อการ
บริการท่ีได้รับแต่ในทางกลับกัน ถ้าพนักงานเสิร์ฟน าอาหารมาเสิร์ฟไม่ตรงกับท่ีลูกค้าต้องการ ไม่ว่าจะ
เป็นเพราะเหตุใด ลูกค้าย่อมเกิดความไม่พึงพอใจต่อบริการท่ีได้รับ 
  ๑.๒. ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่าง ระหว่างส่ิงท่ีคาดหวัง              
กับส่ิงท่ีได้รับจริงในสถานการณ์หนึ่งในสถานการณ์การบริการ ก่อนท่ีลูกค้าจะมาใช้บริการใดก็ตาม 
มักจะมีมาตรฐานของการบริการนั้นไว้ในใจอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งอาจมีแหล่งอ้างอิงมาจากคุณค่าหรือเจตคติ          
ท่ียึดถือต่อบริการ ประสบการณ์ด้ังเดิมท่ีเคยใช้บริการ การบอกเล่าของผู้อื่น การรับทราบข้อมูล            
การรับประกันบริการจากโฆษณา การให้ค ามั่นสัญญาของผู้ให้บริการเหล่านี้เป็นปัจจัยพื้นฐาน             
ท่ีผู้รับบริการใช้เปรียบเทียบกับบริการท่ีได้รับในวงจรของการบริการตลอดช่วงเวลาของความจริง           
ส่ิงท่ีผู้รับบริการได้รับรู้เกี่ยวกับการบริการก่อนท่ีจะมารับบริการหรือความคาดหวังในส่ิงท่ีคิดว่า              
ควรจะได้รับ (Expectations) นี้ มีอิทธิพลต่อช่วงเวลาของการเผชิญความจริงหรืออาจพบปะระหว่าง            
ผู้ให้บริการและผู้รับบริการเป็นอย่างมาก เพราะผู้รับบริการจะประเมินเปรียบเทียบส่ิงทีได้รับจริง              
ในกระบวนการบริการท่ีเกิดขึ้น (Performance) กับส่ิงท่ีคาดหวังเอาไว้ หากส่ิงท่ีได้รับเป็นไป                   
ตามความคาดหวังถือว่าเป็นการยืนยันท่ีถูกต้อง (Confirmation) กับความคาดหวังท่ีมีอยู่ ผู้รับบริการ             
ย่อมเกิดความพึงพอใจต่อบริการดังกล่าว แต่ถ้าไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวังอาจจะสูงกว่าหรือต่ ากว่า 
นับเป็นการยืนยันท่ีคาดเคล่ือน (Unconformities) จากความคาดหวังดังกล่าว ท้ังนี้ ช่วงความ
แตกต่าง (Discrepancy) ท่ีเกิดขึ้นจะช้ีให้เห็นถึงระดับของความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจ เช่น 



 

 

 

๓๖ 

ลูกค้าไปท าผมท่ีร้านเสริมสวยแห่งหนึ่ง และคาดหวังว่าจะใช้เวลาสระและแต่งทรง ประมาณ ๑ ช่ัวโมง         
ปรากฏว่าไม่มีลูกค้าอื่นและช่างท าผมว่างอยู่หลายคนจึงช่วยกันตกแต่งทรงผม อย่างประณีต                
ตามท่ีลูกค้าต้องการเสร็จภายในเวลารวดเร็วกว่าท่ีลูกค้าคาดไว้ หากประเมินความพึงพอใจท่ีเกิดขึ้น      
ส่ิงท่ีลูกค้าได้รับจากการบริการสูงกว่าความคาดหวังท่ีมีอยู่ (ข้อยืนยันเบ่ียงเบนไปในทางบวก) แสดงว่า 
ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ (สูง) ในสถานการณ์ตรงข้าม ถ้าลูกค้าต้องเสียเวลารอนานกว่าท่ีคาดไว้           
ลูกค้า ก็จะเกิดความไม่พึงพอใจได้ (ข้อยืนยันเบ่ียงเบนไปในทางลบ) 
  ๑.๓ ความพึงพอใจเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์
เกิดขึ้น ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ท่ีผันแปรได้ตามปัจจัยท่ีเข้ามาเกี่ยวข้ อง                
กับความคาดหวังของบุคคลในแต่ละสถานการณ์ ช่วงเวลาหนึ่งบุคคลอาจไม่พอใจต่อส่ิงหนึ่ง            
เพราะไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวังไว้ แต่อีกช่วงหนึ่งหากส่ิงท่ีคาดหวังไว้ได้รับการตอบสนองอย่างถูกต้อง  
บุคคลก็เปล่ียนความรู้สึกเดิมต่อส่ิงนั้นได้อย่างทันทีทันได้ แม้ว่าจะเป็นความรู้สึกท่ีตรงกันข้ามกันก็
ตาม  นอกจากนี้ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีสามารถแสดงออกในระดับมากน้อยได้ ขึ้นอยู่กับความ
แตกต่างของการประเมินส่ิงท่ีได้รับจริงกับส่ิงท่ีคาดหวังไว้ ส่วนใหญ่ลูกค้าจะใช้เวลาเป็นมาตรฐาน                  
ในการเปรียบเทียบความคาดหวังจากบริการต่างๆ เช่นลูกค้าไปซื้อสินค้าท่ีห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง  
และเลือกซื้อ ท่ีมีตราผลิตภัณฑ์ ท่ี เ ช่ือถือไ ด้ ปรากฏว่า สิน ค้าช ารุดใ ช้งานไม่ไ ด้ท าให้ ลูกค้า                        
เกิดความไม่พึงพอใจ เมื่อน าสินค้าไปขอเปล่ียนคืนใหม่  พนักงานขายใ ห้ความดูแลอย่างดี               
กล่าวค าขอโทษ และเปล่ียนสินค้าช้ินใหม่มาให้ พร้อมช่วยเหลือทดสอบการท างาน ท าให้ลูกค้าเปล่ียน
ความรู้สึกไม่พึงพอใจมาเป็นความรู้สึกพึงพอใจ และยิ่งรู้ สึกพึงพอใจมากขึ้นท่ีพนักงานยอมรับ
ข้อบกพร่องและเอาใจใส่ช่วยเหลือด้วยอัธยาศัยท่ีดี 

 ๒. องค์ประกอบความพึงพอใจในการบริการ ความพึงพอใจในการบริการท่ีเกิดขึ้น                 
ในกระบวนการการบริการระหว่างผู้ให้บริการและรับบริการ เป็นผลของการรับรู้และประเมินคุณภาพ
ของการบริการในส่ิงท่ีรับบริการคาดหวังว่าจะได้รับ และส่ิงท่ีผู้รับบริการได้รับจริงจากการบริการ          
ในแต่ละสถานการณ์บริการหนึ่ง ซึ่งระดับของความพึงพอใจอาจไม่คงท่ีผันแปรไปตามช่วงเวลา          
ท่ีแตกต่างกันได้ ท้ังนี้ ความพึงพอใจในการบริการ จะประกอบด้วยองค์ประกอบ ๒ ประการ คือ  
  ๒.๑ องค์ประกอบด้านการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการ ผู้รับบริการจะรับรู้ว่า
ผลิตภัณฑ์บริการที่ได้รับ มีลักษณะตามพันธะสัญญาของกิจการบริการแต่ละประเภทตามท่ีควรจะเป็น
มากน้อยเพียงใด เช่น แขกท่ีเข้ามาพักในโรงแรมจะได้พักในห้องพักท่ีจองไว้ ลูกค้าท่ีเข้าไปใน
ภัตตาคารจะได้รับอาหารตามท่ีส่ัง ผู้โดยสารจะสามารถเดินทางจากท่ีหนึ่งไปสู้จุดหมายปลายทางหนึ่ง 
หรือลูกค้าธนาคารจะได้รับการช่วยเหลือด้านสินเช่ือ เป็นต้น ส่ิงเหล่านี้ เป็นผลิตภัณฑ์บริการท่ี
ผู้รับบริการควรจะได้รับตามลักษณะของการบริการแต่ละประเภท ซึ่งจะสร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้าในส่ิงท่ีลูกค้าต้องการ 



 

 

 

๓๗ 

  ๒.๒ องค์ประกอบด้านการรับรู้คุณภาพของการน าเสนอบริการ ผู้รับบริการจะรับรู้
ว่าวิธีการน าเสนอบริการในกระบวนการบริการของผู้ให้บริการมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด               
ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกในการเข้าถึงบริการ พฤติกรรมการแสดงออกของผู้ให้บริการตามบทบาท
หน้าท่ีและปฏิกิริยาการตอบสนองการบริการของผู้ให้บริการต่อผู้รับบริการ ในด้านความรับผิดชอบ              
ต่องาน การใช้ภาษาส่ือความหมายและการปฏิบัติตนในการให้บริการ เช่น พนักงานโรงแรมต้อนรับ
แขกด้วยอัธยาศัยไมตรีจิตอันดีและช่วยเหลือแขกเรื่องสัมภาระ พนักงานเสิร์ฟอาหารรับค าส่ังอาหาร             
ด้วยความสุภาพเป็นกันเอง พนักงานธนาคารช่วยช้ีแจงระเบียบข้อบังคับการยื่นขอสินเช่ือ                    
ด้วยความเอาใจใส่ เป็นต้น ส่ิงเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยไมตรีจิต            
ของการบริการท่ีแท้จริง องค์ประกอบของความพึงพอใจในการบริการสามารถแสดงได้ ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๒.๓ องค์ประกอบของความพึงพอใจในการบริการ 

 
 จะเห็นได้ว่า ความพึงพอใจในการบริการเกิดจากการประเมินคุณค่า การรับรู้คุณภาพ          
ของการบริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริการตามลักษณะของการบริการ และกระบวนการน าเสนอบริการ    
ในวงจรของการให้บริการระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ซึ่งถ้าตรงกับส่ิงท่ีผู้รับบริการ                
มีความต้องการหรือตรงกับความคาดหวังท่ีมีอยู่หรือประสบการณ์ท่ีเคยได้รับบริการตามองค์ประกอบ
ดังกล่าว ย่อมน ามาซึ่งความพึงพอใจในการบริการนั้น หากเป็นไปในทางตรงกันข้าม การรับรู้                 
ส่ิงท่ีผู้บริการได้รับจริงไม่ตรงกับการรับรู้ส่ิงท่ีผู้รับบริการคาดหวัง ผู้บริการย่อมเกิดความไม่พึงพอใจ          
ต่อผลิตภัณฑ์บริการและการน าเสนอบริการนั้นได้ 
 

การรับรู้บริการที่
ควรจะเป็น 

การรับรู้บริการที่
เกิดข้ึนจริง 

การรับรู้บริการที่
ควรจะเป็น 

การรับรู้บริการที่
เกิดข้ึนจริง 

การรับรูคุ้ณภาพของ
ผลิตภัณฑ์บริการ 

การรับรูคุ้ณภาพของการ
น าเสนอบริการ 

ความพึงพอใจใน
การบริการ 



 

 

 

๓๘ 

 ๒.๕.๕ ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้องกับการบริการ 

 กุญแจส าคัญสู่ความส าเร็จในการบริการ คือ ความพึงพอใจในลูกค้าหรือผู้รับบริการท่ีมี               
ต่อการบริการนั้น คือ การท่ีลูกค้าได้ส่ิงท่ีคาดหวังไว้ในการท่ีลูกค้าจะได้รับในส่ิงท่ีคาดหวังได้            
ย่อมเกี่ยวกันกับการปฏิสัมพันธ์กับผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทมีความส าคัญในการรับรู้          
ความต้องการของการรับบริการและการสนองตอบบริการตามความต้องการของผู้รับบริการ คุณภาพ                  
และการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับ            
ความพึงพอใจของผู้ให้บริการต่อการบริการด้วย เพราะเมื่อผู้ปฏิบัติงานบริการมีความรู้สึกดีต่องาน            
ท่ีรับผิดชอบ ก็ย่อมจะปฏิบัติงานการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความเต็มใจอย่างเต็มความสามารถ 
 

๑. ความพึงพอใจของผู้ รับบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นการแสดงออก                  
ถึงความรู้สึกในทางบวกของผู้รับบริการต่อการบริการ อันเป็นผลมาจากการประเมินเปรียบเทียบ              
ส่ิงท่ีผู้รับบริการได้รับในการบริการกับส่ิงท่ีผู้รับบริการคาดหวังว่าจะได้รับจากการบริการในแต่ละ
สถานการณ์ของการบริการท่ีเกิดขึ้น ซึ่งความรู้สึกนี้สามารถแปรเปล่ียนได้หลายระดับตามปัจจัย
แวดล้อมและเงื่อนไขของการบริการในแต่ละครั้งได้ 

๑.๑ ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการมีปัจจัยส าคัญๆ ดังนี้ 
  ๑.๑.๑ ผลิตภัณฑ์บริการความพึงพอใจของผู้รับบริการจะเกิดขึ้น เมื่อได้รับบริการ            
ท่ีมีลักษณะคุณภาพและระดับการให้บริการตรงกับความต้องการ ความเอาใจใส่ขององค์การบริการ             
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยความสนใจในรายละเอียดของส่ิงท่ีลูกค้าต้องการใช้ในชีวิตประจ าวัน 
วิธีการใช้ หรือสถานการณ์ท่ีลูกค้าใช้สินค้าหรือบริการแต่ละอย่าง และค านึงถึงคุณภาพของการ
น าเสนอบริการ เป็นส่วนส าคัญยิ่งในการท่ีจะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
  ๑.๑.๒ ราคาค่าบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการขึ้นอยู่กับราคาค่าบริการ                
ท่ีผู้บริการยอมรับหรือพิจารณาว่าเหมาะสมกับคุณภาพของการบริการตามความต้ังใจท่ีจ่าย 
(Willingness to pay) ของผู้บริการ ท้ังเจตคติของผู้รับบริการท่ีมีต่อราคาค่าบริการกับคุณภาพ           
ของการบริการของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันออกไป เช่น บางคนอาจพิจารณาว่าสินค้าหรือบริการ               
ท่ีมีราคาสูงเป็นสินค้าหรือบริการท่ีมีคุณภาพสูง ในขณะท่ีลูกค้าบางคนพิจารณาจากราคาค่าบริ การ          
ตามลักษณะความยากง่ายของการให้บริการ เป็นต้น 
  ๑.๑.๓ สถานท่ีบริการ การเข้าถึงบริการได้สะดวก เมื่อลูกค้ามีความต้องการ         
ย่อมก่อให้เกิดความพอใจต่อการบริการ ท าเล ท่ีต้ัง และการกระจายสถานท่ีบริการให้ท่ัวถึง เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่ลูกค้าจึงเป็นเรื่องส าคัญ 
  ๑.๑.๔ การส่งเสริมแนะน าบริการ ความพึงพอใจของผู้บริการเกิดขึ้นได้จากการได้
ยินข้อมูลข่าวสารหรือบุคคลอื่นกล่าวขานถึงคุณภาพของการให้บริการไปในทางบวก ซึ่งหากตรงกับ             



 

 

 

๓๙ 

ความเช่ือท่ีมีอยู่ ก็จะรู้สึกดีกับบริการดังกล่าว อันเป็นแรงจูงใจผลักดันให้มีความต้องการบริการ           
ตามมาได้ 
  ๑.๑.๕ ผู้ให้บริการ/ผู้ประกอบการ/ผู้บริหารการบริการ และผู้ปฏิบัติงานบริการ            
ล้วนเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทส าคัญต่อการปฏิบัติงานบริการให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจท้ังส้ิน 
ผู้บริหารการบริการท่ีวางนโยบายการบริหารโดยค านึงถึงความส าคัญของลูกค้าเป็นหลัก ย่อม
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจได้ง่าย เช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติงานบริการหรือ
พนักงานบริการท่ีตระหนักถึงลูกค้าเป็นส าคัญ จะแสดงพฤติกรรมการบริการและสนองบริการท่ีลูกค้า
ต้องการด้วยความสนใจ เอาใจใส่อย่างเต็มท่ีด้วยจิตส านึกของการบริการ 
  ๑.๑.๖ สภาพแวดล้อมของการบริการ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการ
บริการ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ลูกค้ามักจะช่ืนชมสภาพแวดล้อมของการบริการท่ี
เกี่ยวข้องกับ การออกแบบอาคาร สถานท่ี ความสวยงามของการตกแต่งภายในด้วยเฟอร์นิเจอร์ และ
การให้สีสันจัดแบ่งพื้นท่ีเป็นสัดส่วน ตลอดจนการออกแบบวัสดุเครื่องใช้ในงานบริการ 
  ๑.๑.๗ กระบวนการการบริการ วิธีการน าเสนอบริการเป็นส่วนส าคัญในการสร้าง 
ความพึงพอใจให้กับลูกค้า ประสิทธิภาพของการจัดการระบบการบริการส่งผลให้การปฏิบั ติงาน
บริการแก่ลูกค้ามีความคล่องตัว และสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องมีคุณภาพ เช่น                 
การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาจัดการระบบข้อมูลการส ารองห้องพักโรงแรมหรือสายการบิน          
การใช้เครื่องฝาก – ถอน อัตโนมัติ การใช้ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติในการรับ – โอนในการติดต่อองค์กร
ต่างๆ เป็นต้น 
 ๑.๒ ระดับของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สามารถแบ่งออกได้ ๒ ระดับ คือ 
  ๑.๒.๑ ความพึงพอใจท่ีตรงกับความคาดหวัง เป็นการแสดงความรู้ สึกยินดี             
มีความสุขของผู้รับบริการ เมื่อได้รับบริการที่ตรงกับความคาดหวังท่ีมีอยู่ 
  ๑.๑.๒ ความพึงพอใจท่ีเกินคาดหวัง เป็นการแสดงความรู้ สึกปลาบปล้ืมใจ                
หรือประทับใจของผู้รับบริการ เมื่อได้บริการท่ีเกินความคาดหวังท่ีมีอยู่ 
  ส าหรับความไม่พึงพอใจเป็นการแสดงความรู้สึกขุ่นข้องใจ อารมณ์ไม่ดี เนื่องจาก          
ไม่ได้รับบริการตรงกับความต้องการ เช่น ลูกค้าส่ังอาหารแล้วนั่งรอเป็นเวลานาน 
 

 ๒. ความพึงพอใจของผู้ให้บริการ ความพึงพอใจของผู้ให้บริการเป็นการแสดงออก          
ถึงความรู้ สึกในทางบวกของผู้ให้บริการต่อการบริการ คาดหวังว่าจะได้รับจากการบริการ                  
ในการด าเนินงานบริการ ซึ่งความรู้สึกดังกล่าวแปรเปล่ียนได้หลายระดับ ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมและ 
นโยบายของงานบริการแต่ละประเภท 
 
 



 

 

 

๔๐ 

  ๒.๑ ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการ มีปัจจัยส าคัญ ดังนี้ 
   ๒.๑.๑ ลักษณะงาน ความน่าสนใจ และความท้าทายของงานมีผลต่อ             
ความพึงพอใจของผู้ให้บริการ ได้ท างานท่ีสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ และมีโอกาสท่ีจะท าให้งานส าเร็จ
ด้วยความสามารถของผู้กระท า ย่อมท าให้บุคคลนั้นมีความต้องการท่ีจะปฏิบัติงานด้วยความต้ังใจ          
เต็มใจ และเกิดความผูกพันต่องานนั้น 
   ๒.๑.๒ การนิ เทศงาน การ ช้ีแนะทางการด า เนินงานท่ี เหมาะสม                       
จากผู้บังคับบัญชาหรือผู้นิเทศ นับเป็นส่วนส าคัญในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ปฏิบัติงานบริการ           
ความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงานบริการกับผู้นิเทศงานจะก่อให้เกิดบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 
   ๒.๑.๓ เพื่อนร่วมงาน ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน ท าให้คนเรา          
มีความสุขในการท างาน สัมพันธภาพระหว่างกลุ่มเพื่อนร่วมงานด้วยความรู้สึกท่ีดีต่อกันมีความส าคัญ 
ต่อการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบั ติงานของบุคลากรทุกฝ่ายให้ด าเนินไปตามบทบาท                   
ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล  
   ๒.๑.๔ ค่าจ้าง ปริมาณรายได้ หรือเงินเดือน เป็นปัจจัยส าคัญท่ีสร้าง              
ความพึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ความยุติธรรม ความเสมอภาคในการจ้างและวิธีการให้ค่าจ้าง ล้วนมีผล
ต่อความพึงพอใจของพนักงาน นั่นคือ การให้ค่าจ้างในอัตราท่ีพอเหมาะกับลักษณะงานและ
ความสามารถของพนักงาน รวมท้ังการขึ้นเงินเดือนให้ตามโอกาส 
   ๒.๑.๕ โอกาสการก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานมีความส าคัญต่อความพึงพอใจ
ของผู้ให้บริการ ความยุติธรรมในการเล่ือนต าแหน่ง การเสนอความดีความชอบ ตลอดจนการยอมรับ
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานให้ได้รับความก้าวหน้า และรับผิดชอบงานในระดับสูงขึ้นตามล าดับขั้น
ของงานให้เกิดความพึงพอใจในการท างานส าหรับพนักงาน 
 

  ๒.๒ ประเภทของความพึงพอใจของผู้ให้บริการ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
   ๒.๒.๑ ความพึงพอใจในลักษณะงาน เป็นความพึงพอใจท่ัวๆ ไปในภาพรวม
เกี่ยวกับลักษณะของงานบริการ 
   ๒.๒.๒ ความพึงพอใจในองค์ประกอบของการท างาน เป็นความพึงพอใจ
เฉพาะในการท างานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัจจัยแวดล้อมในการท างาน เช่น ความพึงพอใจต่อรายได้        
และผลประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๔๑ 

 ๓. ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้บริการและผู้ให้บริการ ตระหนักถึง           
ความพึงพอใจของผู้ให้บริการโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานบริการควบคู่ไปกับความพึงพอใจของผู้บริการ คือ 
เป็นกลยุทธ์ส าคัญของการบริหารการบริการและการตลาดสมัยใหม่ หรือท่ีเรียกว่า “การบริหาร              
เชิงกลยุทธ์” ซึ่งน าเสนอโดย เฮสเก็ตต์ (Heskett) ได้กล่าวเน้นความสัมพันธ์ระหว่างการสร้าง          
ความพึงพอใจภายในองค์การและความพึงพอใจภายนอกองค์การให้มีความเช่ือมโยงกันเรีย กว่า 
“วงจรของความส าเร็จในงานบริการ” ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒.๔ ความส าเร็จในงานบริการ 
 
ท่ีมา : Heskett , J.L “Lessons in the Service Sector”. In C.H. Lovelock, Managing 
Services : Marketing, Operations and Human Resources. Englewood Cliffs, MJ : 
Prentice Hall,๑๙๘๘,P.๓๗๔ 
 
 
 
 



 

 

 

๔๒ 

 จากภาพ แสดงให้เห็นว่า บริการท่ีดีมีคุณภาพ ย่อมท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในบริการ          
ท่ีได้รับท าให้กิจการสามารถรักษาลูกค้าไว้ได้และมีรายได้ท่ีดี เมื่อกิจการมีรายได้สูงก็สามารถ               
จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานได้สูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้พนักงานเกิดความรู้สึกพึงพอใจต่องาน                  
ท่ีรับผิดชอบ และสามารถรักษาพนักงานไว้ เป็นการลดสถานการณ์ลาออกหรือเปล่ียนงานของ
พนักงาน ท าให้พนักงานมีความเช่ียวชาญในงาน และสามารถตอบสนองบริการท่ีมีคุณภาพตามความ
คาดหวัง ของลูกค้า ลูกค้าก็ย่อมพึงพอใจท่ีจะใช้บริการต่อเนื่องไป ตลอดจนเกิดเป็นความส าเร็จของ
กิจการบริการดังกล่าว 
 สรุปได้ว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ให้บริการต่างมีอิทธิพลต่อความส าเร็จ             
ในการด า เนินงานบริการจ า เป็น ท่ีจะ ต้องสร้ างและ รักษาความพึ งพอใจของผู้รับบริการ                   
และผู้ให้บริการท่ีมีต่อการบริการอย่างเท่าเทียมกัน ความพึงพอใจในการบริการจึงจะบังเกิดขึ้น             
อย่างแท้จริง 
 
 

๒.๖ แนวคิดเกี่ยวกับเทศบาล  
 

 เป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่มีวิวัฒนาการมาก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ 
และเป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบแรกของไทยด้วยมีผู้ให้ความเห็นไว้อย่างน่าสนใจ 
ดังนี้  
 ปธาน  สุวรรณมงคล (๒๕๔๘, หน้า ๓๐๑) ได้กล่าวไว้ว่า พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวพระราชทานสัมภาษณ์แก่ผู้ส่ือข่าวหนังสือพิมพ์ The New York Time ฉบับวันท่ี ๒๘ 
เมษายน ๒๔๗๔ ความตอนหนึ่งว่า “ข้าพเจ้าเห็นว่าสิทธิการเลือกต้ังของประชาชนควรจะเริ่มต้นท่ี
การปกครองท้องท่ีในรูปเทศบาล ข้าพเจ้าเช่ือว่าประชาชนควรจะมีสิทธิมีเสียงในกิจการของท้องถิ่น
เราก าลังพยายามให้การศึกษาเรื่องนี้แก่เขา ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นการผิดพลาดถ้าเราจะมีการปกครอง
ระบอบรัฐสภาก่อนท่ีประชาชนจะมีโอกาสเรียนรู้และมีประสบการณ์อย่างดีเกี่ยวกับการใช้สิทธิ
เลือกตั้งในกิจการปกครองท้องถิ่น”  
 สาระส าคัญของการมีการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลไว้ดังนี้ ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี ๑๔ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ก าหนดให้เมื่อท้องถิ่น
ใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นเทศบาลก็ให้จัดต้ังท้องถิ่นนั้นๆ เป็นเทศบาลต าบล เทศบาลเมือง 
เทศบาลนคร ตามพระราชบัญญัตินี้ให้เทศบาลเป็นทบวงการเมืองมีอ านาจ หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติ
นี้ และกฎหมายอื่น 



 

 

 

๔๓ 

 ๑. เทศบาลต าบล ได้แก่ ท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทย ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล
ต าบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุช่ือและเขตเทศบาลไว้ด้วย (มาตรา ๙) 
 ๒. เทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็นท่ีต้ังศาลากลางจังหวัด หรือท้องถิ่นชุมนุมชนท่ีมี
ราษฎรต้ังแต่หนึ่ งหมื่นคนขึ้นไป ท้ังมีรายได้พอควรแก่การท่ีจะปฏิบั ติหน้าท่ีอันต้องท าตาม
พระราชบัญญัตินี้ และซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทย ยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง ประกาศ
กระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุช่ือและเขตเทศบาลไว้ด้วย (มาตรา ๑๐)   
 ๓. เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นชุมนุมชนท่ีมีราษฎรตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไป ท้ังมีรายได้พอควร
แก่การท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีอันต้องตามพระราชบัญญัตินี้ และซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทย ยกฐานะ
เป็นเป็นเทศบาลนคร ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุช่ือและเขตของเทศบาลไว้ด้วย (มาตรา 
๑๑)  
 ท้ังนี้การเปล่ียนช่ือเทศบาล หรือเปล่ียนแปลงเขตเทศบาลให้กระท าโดยประกาศ
กระทรวงมหาดไทย (มาตรา ๑๒) และเทศบาลท่ียกฐานะอาจถูกเปล่ียนแปลงฐานะหรือยุบเลิกได้โดย
ประกาศกระทรวงมหาดไทย (มาตรา ๑๓)  
 

 สรุปได้ว่า เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ียกฐานะมาจากสุขาภิบาลตาม
พระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี ๑๔ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ได้แบ่ง
โครงสร้างของเทศบาล ออกเป็น ๒ ส่วน คือ สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี  
 

 สภาเทศบาล ซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ คอยควบคุมและตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหารซึ่ง
เป็นการถ่วงดุลอ านาจ (Check and Balance) ก าหนดให้สภาเทศบาลประกอบด้วย สมาชิกท่ีได้รับ
การเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน และสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในต าแหน่งได้คราวละ ๔ ปีนับแต่วัน
เลือกตั้ง จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลจะขึ้นอยู่กับประเภทของเทศบาล กล่าวคือ  
  (๑) สภาเทศบาลต าบล มีสมาชิกท้ังหมด ๑๒ คน  
  (๒) สภาเทศบาลเมือง มีสมาชิกท้ังหมด ๑๘ คน  
  (๓) สภาเทศบาลนคร มีสมาชิกท้ังหมด   ๒๔ คน  
 สภาเทศบาลนั้นมีประธานคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งต้ังมาจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล ประธานสภามีหน้าท่ีด าเนินกิจการของ
สภาเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมเทศบาล บังคับบัญชา รักษาความสงบ และ
เป็นตัวแทนสภาในกิจการภายนอก  
 
 



 

 

 

๔๔ 

 นายกเทศมนตรี ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารของเทศบาล ให้เทศบาลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่ง ซึ่งมา
จากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น นายกเทศมนตรีอยู่ในต าแหน่งได้คราวละ ๔ ปีนับแต่วันเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีอาจ
แต่งต้ังรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของ
เทศบาลตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมายได้ตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
  (๑) เทศบาลต าบล ให้แต่งต้ังรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน ๒ คน  
  (๒) เทศบาลเมือง ให้แต่งต้ังรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน ๓ คน  
  (๓) เทศบาลนคร ให้แต่งต้ังรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน ๓ คน 
 นายกเทศมนตรีอาจแต่งต้ังท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่
สมาชิกสภาเทศบาล โดยในกรณีเทศบาลต าบลให้แต่งต้ังได้จ านวนรวมกันไม่เกิน ๒ คน ในกรณี
เทศบาลเมืองให้แต่งต้ังได้จ านวนรวมกันไม่เกิน ๓ คน และในกรณีเทศบาลนครให้แต่งต้ังได้จ านวน
รวมกันไม่เกิน ๕ คน 
 
 พระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี ๑๔ พุทธศักราช               
๒๕๖๒ บัญญัติให้เทศบาลมีอ านาจหน้าท่ีในการพัฒนาต าบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม นอกจากนี้ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาล มีอ านาจหน้าท่ีของเทศบาล ในเขต
เทศบาล ดังต่อไปนี้ 
 ๑. เทศบาลต าบล มีหน้าท่ีต้องท าในเขตเทศบาล (มาตรา ๕๑) ดังต่อไปนี้ 
  (๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

(๒) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
  (๒.๑) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม 

สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว 
    (๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการก าจัด           

มูลฝอย และส่ิงปฏิกูล 
  (๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
  (๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
  (๖) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรม                   
ให้แก่ประชาชน รวมท้ังการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก 
  (๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
  (๘) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  (๙) หน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าท่ีของเทศบาล 



 

 

 

๔๕ 

 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดย
ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ว่าด้วยการ
นั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 

 เทศบาลต าบลอาจจัดท ากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 

 (๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
 (๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
 (๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
 (๕) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
 (๖) ให้มีและบ ารุงสถานท่ีท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข ้
 (๗) ให้มีและการบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
 (๘) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
 (๙) เทศพาณิชย์ 

 

 ๒. เทศบาลเมืองมีหน้าท่ีต้องท าในเขตเทศบาล (มาตรา ๕๓) ดังต่อไปนี้ 
 (๑) กิจการตามท่ีระบุไว้ในมาตรา ๕๐ 
 โดยเพิ่มเติม ๑) ด้านการดูแลจราจร ก าหนดให้เทศบาลรักษาความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว  และ  
๒) ด้านการศึกษาท้องถิ่น ก าหนดให้เทศบาลจัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา  

และการฝึกอบรม ให้แก่ประชาชน รวมท้ังการจัดการหรือสนับสนุนการ ดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก (ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี ๑๔ พุทธศักราช ๒๕๖๒ มาตรา 
๕๐)  

 (๒) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
 (๓) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
 (๔) ให้มีและบ ารุงสถานท่ีท าการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ 
 (๕) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
 (๖) ให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ 
 (๗) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
 (๘) ให้มีการด าเนินกิจการโรงรับจ าน าหรือสถานสินเช่ือท้องถิ่น 



 

 

 

๔๖ 

 (๙) จัดระเบียบการจราจร หรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว 
เทศบาลเมืองอาจจัดท ากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล (มาตรา ๕๔) ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
 (๒) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 

 (๓) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
 (๔) ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 

 (๕) ให้มีและบ ารุงโรงพยาบาล 
 (๖) ให้มีการสาธารณูปการ 
 (๗) จัดท ากิจการซึ่งจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข 
 (๘) จัดต้ังและบ ารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
 (๙) ให้มีและบ ารุงสถานท่ีส าหรับการกีฬาและพลศึกษา 

 (๑๐)  ให้มีและบ ารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
 (๑๑) ปรับปรุงแหล่งเส่ือมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น 
 (๑๒) เทศพาณิชย์ 

 

 ๓. เทศบาลนครมีหน้าท่ีต้องท าในเขตเทศบาล (มาตรา ๕๖) ดังต่อไปนี้ 
  (๑) กิจการตามท่ีระบุไว้ในมาตรา ๕๓ 
  โดยเพิ่มเติมด้านการจัดระเบียบจราจร ก าหนดให้เทศบาลจัดระเบียบการจราจร
หรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ในการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว (ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช 
๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี ๑๔ พุทธศักราช ๒๕๖๒ มาตรา ๕๓)  

 (๒) ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
 (๓) กิจการอย่างอื่นซึ่งจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข 
 (๔) การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจ าหน่ายอาหาร โรงมหรศพ และสถาน

บริการอื่น 
 (๕) จัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเส่ือมโทรม 
 (๖) จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
 (๗) การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง 
 (๘) การส่งเสริมกิจการการท่องเท่ียว 
และเทศบาลนครอาจจัดท ากิจการอื่นๆ ตามมาตรา ๕๔ ได้ 
 
 



 

 

 

๔๗ 

 ๒.๖.๑ การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งของเทศบาลเมืองพิชัย 
 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงโครงสร้างและระดับต าแหน่งของเทศบาลเมืองพิชัยให้
เหมาะสมกับภารกิจและอ านาจหน้าท่ีของเทศบาล ตามท่ี ก.ท. ได้ประกาศเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ส่วนราชการและระดับต าแหน่งของพนักงานเทศบาลจากเดิมท่ีเป็นไปตามขนาดของเทศบาล คือ 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ แก้ไขให้เป็นไปตามประเภทเทศบาล คือ ประเภทสามัญ และ
ประเภทพิเศษ ซึ่งแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ เทศบาลประเภทสามัญ  เทศบาลประเภทสามัญระดับสูง  
เทศบาลประเภทพิเศษ  และเทศบาลประเภทพิเศษระดับสูง  และตามประกาศของคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดล าปาง  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและ
ระดับต าแหน่งของเทศบาล  พ.ศ. 2558  ลงวันท่ี  30 ธันวาคม 2558  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าปาง   
ในการประชุมครั้งท่ี 3/2559 เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2559 ได้ก าหนดให้เทศบาลเมืองพิชัย เป็น
เทศบาลประเภทสามัญเทศบาลเมืองพิชัย จึงประกาศการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาล
เมืองพิชัย  ดังนี้  
 
 ๒.๖.1.๑ ส ำนักปลัดเทศบำล 
  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ เกี่ยวกับราชการท่ัวไปของเทศบาล และราชการท่ีมิได้
ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมท้ังก ากับและเร่งรัดการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลเมืองพิชัย ประกอบด้วย 
  (๑) ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
   - งานกิจการสภา 
   - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   - งานจัดท างบประมาณ 
   -  งานธุรการ 
   - งานประชาสัมพันธ์ 
  (2) ฝ่ำยอ ำนวยกำร 
   - งานส่งเสริมการท่องเท่ียว 
   -  งานการเจ้าหน้าท่ี 
   -  งานนิติการ 
   -  งานควบคุมเทศพาณิชย์ 
  (3) ฝ่ำยปกครอง 
   - งานทะเบียนราษฎร 
   -  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   -  งานรักษาความสงบเรียบร้อยฯ 
 



 

 

 

๔๘ 

  (4) ฝ่ำยส่งเสริมและสวัสดิกำรสังคม 
   -  งานสังคมสงเคราะห์ 
   -  งานพัฒนาชุมชน 
   -  งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม 
   -  งานส่งเสริมการท่องเท่ียว 
 

๒.๖.1.2 กองคลัง 
  มีหน้าท่ีรับผิดชอบ เกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และเอกสารทางการเงิน การตรวจใบส าคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับการเงิน เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
เงินบ าเหน็จบ านาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงิน
ต่างๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย 
การท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับพัสดุของเทศบาลและงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ี
ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย  
  (๑) งำนธุรกำร 
  (๒) ฝ่ำยบริหำรงำนคลัง 
   -  งานการเงินและบัญชี 
  (๓) ฝ่ำยพัฒนำรำยได้ 
   -  งานพัฒนารายได้ 
   -  งานผลประโยชน์ 
   -  งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
  (๔) ฝ่ำยพัสดุและทรัพย์สิน 
   -  งานพัสดุและทรัพย์สิน 
 
 ๒.๖.1.3 กองช่ำง 
  มีหน้าท่ีรับผิดชอบ เกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม 
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง การ
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานแผนงาน
ด้านวิศวกรรมเครื่องกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม 
การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่าย
วัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเช้ือเพลิง และงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของและได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย  
  (๑) ฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง 
   -  งานวิศวกรรม 
  (๒) ฝ่ำยกำรโยธำ 
   -  งานสาธารณูปโภค 
  (๓) ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
   -  งานธุรการ 



 

 

 

๔๙ 

 ๒.๖.1.4 กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยและ
ส่ิงแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานป้องกันและควบคุมโรค งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการให้บริการ 
ด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย 
  (๑) งำนธุรกำร 
  (๒) ฝ่ำยบริหำรงำนสำธำรณสุข 
   -  งานรักษาความสะอาด 
   -  งานสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดล้อม 
   -  งานวางแผนสาธารณสุข 
   -  งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
  (๓) ฝ่ำยบริกำรสำธำรณสุข 
   -  งานส่งเสริมสุขภาพ 
   -  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
   -  งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 
 ๒.๖.1.5 กองกำรศึกษำ 
  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ท้ังใน
การศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และการละเล่นพื้นเมืองอื่นๆ งานส่งเสริมงานประเพณี
ท้องถิ่น งานสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน งานเกี่ยวกับสนามเด็กเล่น สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ และ
ห้องสมุด งานปลูกฝ่ังวินัย งานถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ เผยแพร่ความรู้ต่างๆแก่เยาวชน และงาน
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย  
  (๑) งำนธุรกำร 
  (๒) งำนบริหำรกำรศึกษำ 
  (๓) งำนส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
  (๔) งำนกีฬำและนันทนำกำร 
 
 ๒.๖.1.6 หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสาร
การรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บ
รักษา งานตรวจสอบทรัพย์สิน และการท าประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาลและงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
และท่ีได้รับมอบหมายประกอบด้วย 
 
 
 
 



 

 

 

๕๐ 

๒.๗ สภาพท่ัวไป ข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลเมืองพิชัย  อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง 
 
1. ด้ำนกำยภำพ 

1.1 ที่ต้ังของต ำบลพิชัย 

ที่ต้ังและอำณำเขต 

เทศบาลเมืองพิชัยมีส านักงานต้ังอยู่เลขท่ี 999 บ้านต้นมื่น หมู่ท่ี 14 ถนนล าปาง - 
งาว ต าบลพิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง เทศบาลเมืองพิชัย มีพื้นท่ีรับผิดชอบท้ังหมด 16.5 ตาราง
กิโลเมตร ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอเมืองล าปางอยู่ห่างจากตัวอ าเภอไปประมาณ 8 กิโลเมตร 
พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดินสายพหลโยธิน ประมาณ 
614 กิโลเมตร 

อำณำเขต 

เทศบาลเมืองพิชัยมีอาณาเขตติดต่อกับต าบลและอ าเภอข้างเคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลบ้านเสด็จ 

 ทิศใต้  ติดต่อกับ ห้วยแม่กะต๊ิบ  ต าบลพิชัย 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลพิชัย 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลต าบลต้นธงชัย 
 

 
 



 

 

 

๕๑ 

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบเชิงเขา มีแม่น้ าวังไหลผ่านทางทิศตะวันตกตามแนว
เขตของต าบลจากทิศเหนือ ไปยังทิศใต้ ซึ่งเกษตรกรได้อาศัยแหล่งน้ าท าการเกษตร 

 
1.3 ลักษณะภูมิอำกำศ 

     ต าบลพิ ชัยเป็นต าบลท่ี ท่ีมีอากาศร้อนอบอ้าว เมื่ อ เทียบกับจังหวัดอื่น  ๆ                 
ในภาคเหนือและแบ่งภูมิอากาศออกได้เป็น 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 
 

1.4  ลักษณะของดิน 

ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว ซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูกและการเกษตรท่ัวไป
ท่ีดินส่วนใหญ่ใช้ในการเกษตรกรรม แต่ก็มีบางส่วนท่ีเป็นการจัดสรรท่ีดินเป็นบ้านจัดสรร            
และอุตสาหกรรมในครัวเรือน โดยมีบ้านพิชัย บ้านสามัคคี และบ้านสันติสุขบางส่วนอยู่ในเขตผังเมือง
รวม 

 
1.5 ลักษณะของแหล่งน้ ำ 

       เ ทศบาล เ มื อ งพิ ชั ย มี แ ห ล่ งน้ า ธ ร ร มช า ติ ท่ี ส า คัญ ต่ อก าร เก ษต รก ร ร ม                  
และการชลประทานไหลผ่านพื้นท่ีในเขตเทศบาลเมืองพิชัย ได้แก่ แม่น้ าวัง ซึ่งมีต้นก าเนิดจากอ าเภอ
วังเหนือ ซึ่งเป็นแม่น้ าสายหลักของจังหวัดล าปางและมีคลองชลประทานจากเขื่อนกิ่วลมไหลผ่าน      
เพื่อใช้ในการเกษตร 
 

1.6  ลักษณะของไม้และป่ำไม้ 

ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีการเกษตร แต่จะมีป่าชุมชนในบ้านต้นมื่น หมู่ท่ี 14 ซึ่งมีการปลูก
ต้นไม้ ไว้หลายชนิด 

 
2. ด้ำนกำรเมืองและกำรปกครอง 

2.1 เขตกำรปกครอง 

 เทศบาลเมืองพิชัยมีเขตการปกครอง 1 ต าบล คือ เมืองพิชัย มีหมู่บ้าน / ชุมชนอยู่
ในเขตเทศบาลเมืองพิชัย จ านวน 11 หมู่บ้าน   

 หมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีมีพื้นท่ีอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิชัยเต็มพื้นท่ี จ านวน 6 หมู่บ้าน/
ชุมชน ได้แก่ 

 หมู่ท่ี 3  ชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว, ชุมชนบ้านทุ่งกู่ 
 หมู่ท่ี 4  ชุมชนบ้านต้นยาง 
 หมู่ท่ี 9  บ้านฝายน้อย 



 

 

 

๕๒ 

 หมู่ท่ี 12  บ้านท่าเด่ือ 
 หมู่ท่ี 14  ชุมชนบ้านต้นมื่น 
 หมู่ท่ี 15  ชุมชนบ้านสันติสุข  แยกจาก  หมู่ท่ี 2 บ้านสามัคคี 
 

 หมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีมีพื้นท่ีอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิชัยบางส่วนจ านวน 5 หมู่บ้าน / 
ชุมชน  ได้แก่ 

 หมู่ท่ี 1  บ้านพิชัย 
 หมู่ท่ี 2  ชุมชนสามัคคี 
 หมู่ท่ี 5  บ้านต้นต้อง 
 หมู่ท่ี 8  บ้านทรายใต้ 
 หมู่ท่ี 13  บ้านใหม่-บ้านเด่น 
 

2.2 กำรเลอืกต้ัง 

เทศบาลเมืองพิ ชัย แบ่ง เป็น 3 เขตเลือกต้ังส่วนการเมืองท้องถิ่น ประกอบด้วย          
คณะผู้บริหารเทศบาล สภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล  ซึ่งแต่ละส่วนมีรายละเอียด  ดังนี้ 

- คณะผู้บริหาร ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีเมืองพิชัยซึ่งมาจากการเลือกต้ัง
โดยตรงจากประชาชน และมีรองนายกเทศมนตรีท่ีมาจากการแต่งต้ัง  จ านวน 3 คน มีเลขานุการ
นายกเทศมนตรี ท่ีมาจากการแต่งต้ัง  2 คน และมีท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีท่ีมาจากการแต่งต้ัง        
1 คน 

- สภาเทศบาลเมืองพิชัย เป็นสภาท่ีประกอบด้วยสมาชิกท่ีได้รับการเลือกต้ังจาก
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล โดยสมาชิกท้ังส้ิน 18 คน   

 
3. ประชำกร 

3.1 ข้อมูลเก่ียวกับประชำกร 

ในเขตเทศบาลเมืองพิชัยมีประชากร  ท้ังส้ินจ านวน 13,๒๒๐ คน เป็นชาย 6,๑๙๖ คน             
หญิง ๗,๐๒๔ คน จ านวนประชาชนและหลังคาเรือน แต่ละหมู่บ้าน มีดังนี้ 
 

หมู่ที ่ หมู่บ้ำน / ชุมชน ชำย หญิง ประชำกร 
๐ ทะเบียนบ้านกลาง ๑๑ ๙ ๒๐ 
1 บ้านพิชัย  1,0๖๓ 1,2๖๕ 2,3๒๘ 
2 บ้านสามัคคี 4๕๕ 47๓ 9๒๘ 
3 บ้านม่อนเขาแก้ว / บ้านทุ่งกู่ 55๘ ๖๐๔ 1,1๖๒ 
4 บ้านต้นยาง ๓๙๗ 4๖๑ ๘๕๘ 
5 บ้านต้นต้อง ๔๐๕ 4๕๕ 8๖๐ 
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หมู่ที ่ หมู่บ้ำน / ชุมชน ชำย หญิง ประชำกร 
8 บ้านทรายใต้ 41๔ ๕๑๒ 9๒๖ 
9 บ้านฝายน้อย 4๐๐ 4๔๒ 8๔๒ 

12 บ้านท่าเด่ือ 4๐๔ 4๖๗ 8๗๑ 
13 บ้านใหม่ –  บ้านเด่น 4๗๖ ๕๑๗ 9๙๓ 
14 บ้านต้นมื่น 7๘๙ 8๘๑ 1,6๗๐ 
15 บ้านสันติสุข 8๒๔ 9๓๘ 1,7๖๒ 

 รวม 6,๑๙๖ ๗,๐๒๔ 13,๒๒๐ 
 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 256๔ 
 
4. สภำพทำงสังคม 

4.1  กำรศึกษำ     

  สถานศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองพิชัย 
 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง  ได้แก่   

 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นต้อง  มีครู  จ านวน 2 คน  
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามัคคี  มีครู  จ านวน ๒ คน 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่อนเขาแก้ว   มีครู  จ านวน 2 คน 

 2. โรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองพิชัย 
   - โรงเรียนพิชัยวิทยา /มีนักเรียน ระดับประถมศึกษา จ านวน ๑๐1 คน / 
ระดับมัธยมศึกษา จ านวน  ๒๕  คน 

 - มีครู  จ านวน  14  คน 
 

4.2 สำธำรณสุข     

  -  มีสถานพยาบาลในเขตเทศบาล จ านวน 3 แห่ง  ได้แก่  โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง, 
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพของเทศบาลเมืองพิชัย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต้นมื่น 
  -  มีแพทย์  จ านวน   1   คน (สถานพยาบาลของเทศบาลเมืองพิชัย) 
  -  มีพยาบาล   จ านวน   5   คน (รพ.สต.ต้นมื่น) 
  -  มีผู้ช่วยทันตแพทย์  จ านวน   1   คน (รพ.สต.ต้นมื่น) 
  -  มีเภสัชกร  จ านวน   2   คน (รพ.สต.ต้นมื่น) 
  -  มี อสม.  จ านวน   323  คน 
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4.3 สังคมสงเครำะห์   

 - ได้ด าเนินการช่วยเหลือผู้ไร้ท่ีพึ่งโดยท าการปรับปรุงสภาพบ้าน ด้านเครื่องนุ่งห่ม
และอาชีพ 

- มีการประสานหน่วยงานอื่นในการส่งเคราะห์เก้าอี้ Wheel Chair เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน 

- ด าเนินการส ารวจและส่งรายช่ือผู้ยากไร้ให้กับ พมจ.ในการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ 
 

5. ระบบบริกำรพื้นฐำน 

5.1 กำรคมนำคมขนส่ง 

         1. เดินทางโดยทางบก จากกรุงเทพ โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ระยะทาง 
50 กิโลเมตร ต่อด้วยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ระยะทาง 190 กิโลเมตร แล้วจึงเดินทางตาม
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ระยะทาง 359 กิโลเมตร รวมระยะทาง 599 กิโลเมตรถึงจังหวัด
ล าปาง เขตต าบลพิชัย  
         2. การเดินทางโดยรถไฟ และสามารถต่อรถโดยสารหรือรถรับจ้างท่ัวไปมายังพื้นท่ี
ต าบลพิชัย 
         3. เดินทางโดยทางอากาศ จากสนามบินดอนเมือง  (กรุงเทพฯ) มี เท่ียวบิน 
กรุงเทพฯ-ล าปาง ทุกวัน และจากสนามบินล าปาง มีรถยนต์รับจ้างเข้าสู่หมู่บ้านต าบลตลอดปี โดย
สนามบินล าปาง อยู่ทางทิศใต้ของต าบลพิชัย ห่างกันเพียง 2 กิโลเมตร เท่านั้น 

 
5.2  กำรไฟฟ้ำ 

  ได้รับการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย  ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิชัย  หมู่ท่ี 4 บ้านต้นยาง จึงท าให้ได้รับการบริการไฟฟ้าครบทุก
หมู่บ้าน/ชุมชน 
 

5.3  กำรประปำ 

  ได้รับการบริการน้ าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดล าปางบางส่วน และมี
การจัดท าประปาหมู่บ้าน มีบ่อน้ าต้ืน และน้ าบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภค 
 

5.4  โทรศัพท์ 

  พื้นท่ีของเทศบาลเมืองพิชัย รับการบริการด้านการส่ือสารโทรคมนาคมจากในเมือง 
และได้รับการบริการโทรศัพท์สาธารณะประจ าหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน/ชุมชน 
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5.5  ไปรษณีย์หรือกำรสื่อสำรหรือกำรขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์ 

  มีการส่งวัสดุต่างๆ ทางไปรษณีย์ทุกวัน และยังมีรถขนส่งเอกชนเพื่อขนส่งสินค้า
ต่างๆ อย่างสะดวกสบายและมีขนส่งเอกชนอยู่ในเขตเทศบาล 
 
6.  ระบบเศรษฐกิจ 

6.1  กำรเกษตร 

  ประชาชนในพื้นท่ีมักจะมีการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อส่งขายหรือจ าหน่ายในตลาด       
ในท้องถิ่น และสู่ตลาดในเขตเมือง เช่น ท านา  ท าไร่  ท าสวน ปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น พริก ข้าวโพด 
ถั่ว มะเขือเทศ เป็นต้น 
 

6.2  กำรประมง 

  การประมงส่วนใหญ่ เป็นการประมงตามแหล่งน้ าธรรมชาติ ห้วยหนองคลองบึง                      
เพื่อเป็นอาหาร และจ าหน่ายในชุมชน 
 

6.3  กำรปศุสัตว์ 

  ส่วนใหญ่เล้ียง โค กระบือเพื่อจ าหน่าย และไก่ เพื่อบริโภคในครัวเรือนหรือจ าหน่าย 
และยังมีฟาร์มไก่ไข่ ฟาร์มกบ เพื่อจ าหน่ายท้ังในและนอกชุมชน 
 

6.4  พำณิชย์และกำรบริกำร 

  - ในเขตเทศบาลเมืองพิชัย มีตลาดสดเอกชน จ านวน 3 แห่ง คือ ตลาดริมวัง, ตลาด
บ้านต้นยาง และตลาดบ้านฝายน้อย   

- มีร้านค้าต่างๆ    จ านวน   ๒๗ แห่ง 
- มีเกสท์เฮ้าท์,รีสอร์ท  จ านวน   ๑๕  แห่ง   
- มีร้านอาหาร    จ านวน   ๓๔  แห่ง 
- มีปั้มน้ ามัน    จ านวน     4  แห่ง 
 

** ข้อมูล  ณ  เดือน  สิงหาคม ๒๕๖๔ ** 
 
6.5  กำรท่องเที่ยว 

  มีแหล่งท่องเท่ียวบ้านม่อนเขาแก้วเพื่อศึกษาวิธีชีวิตการปั้นเครื่องปั้นดินเผาแบบ
ด้ังเดิม นอกจากนี้ยังมีวัดเก่าแก่ในต าบลพิชัย ดังนี้  
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วัดม่อนคีรีชัย 
มีพระธาตุและวิหารศิลปะล้านนา น่าชมยิ่ง ห่างจากตัวล าปางเพียง 3 กิโลเมตร      

บนยอดเขา ติดถนนพหลโยธิน สายล าปาง-งาว ระหว่างกิโลเมตรที่ 604 กับ 605 
 

 
 

วัดม่อนเขาแก้ว 
เป็นวัดท่ีสร้างมานานกว่า 500 ปี มีพระธาตุศิลปะล้านนา อยู่บนยอดเขา ห่างจาก

ตัวเมืองล าปาง 6 กิโลเมตร  
 

 
 
วัดปูเหลือง 
เป็นวัดท่ีถูกท้ิงร้างมานาน จนมีผู้มีจิศรัทธามาบูรณะ  ประกอบด้วยพระธาตุท่ีมี        

อายุมาก สูง 49 เมตร และพระวิหารศิลปะล้านนา อยู่ห่างจากตัวเมืองล าปาง ทางด้านทิศเหนือ  
ตามถนนสายล าปาง-งาว ระยะทาง 12 กิโลเมตร 
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วนอุทยานม่อนพระยาแช่ 
มีพื้นท่ีอยู่ใกล้ตัวจังหวัดล าปางเพียง 6 กิโลเมตร สามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมือง

ล าปาง ได้ท้ังกลางวัน และกลางคืน และยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติและบริเวณรอบอ่างเก็บน้ า
ห้วยโจ้ สามารถใช้พักแรมสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติได้โดยต้ังอยู่ต าบลพิชัย อ าเภอเมืองล าปาง 
จังหวัดล าปางส่ิงส าคัญท่ีขึ้นทะเบียน  เจดีย์ ๑ องค์ 

 
 

อายุสมัยของการก่อสร้าง 
       วัดม่อนพญาแช่ มีประวัติท่ีเกี่ยวพันกับเมืองนครเขลางค์ โดยมีต านานท้องถิ่นท่ี
เกี่ยวกับฤาษีท่ีอาศัยอยู่บนยอดเขาเขลางค์บรรพต เจดีย์องค์เดิมถูกท าลายเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งท่ี 
๒ ปัจจุบันได้รับการบูรณะให้ได้ดีใหม่แล้ว 
 

6.6  อุตสำหกรรม 

  ในพื้นท่ีเทศบาลเมืองพิชัยมีโรงงานขนาดใหญ่  3 แห่ง 
 

6.7  กำรพำณิชยแ์ละกลุ่มอำชีพ 

  เทศบาลเมืองพิชัยมีกลุ่มอาชีพหลายกลุ่ม ดังนี้ 
   -  กลุ่มท าหัตถกรรมถักสานเส้นพลาสติก  บ้านสามัคคี 

 -  กลุ่มท าบายศรีใบตอง บ้านสามัคคี 
 -  กลุ่มผักปลอดสารพิษในโรงเรือนเพาะช า บ้านต้นต้อง 
 -  กลุ่มท าพวงหรีดและดอกไม้จัน บ้านพิชัย 
 -  กลุ่มผักปลอดสารพิษ บ้านพิชัย 
 -  กลุ่มเพาะเห็ด บ้านพิชัย 
 -  กลุ่มหม้อดินปั้นมือ บ้านม่อนเขาแก้ว 
 -  กลุ่มเมล็ดพันธ์ข้าว บ้านม่อนเขาแก้ว 
 -  กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์  ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพิชัย 
 -  กลุ่มบายศรี บ้านต้นมื่น 
 -  กลุ่มตัดเย็บเส้ือผ้า  บ้านต้นต้อง 
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6.8  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้ำนเกษตรและแหล่งน้ ำ) 

ข้อมูลด้านการเกษตร 

      ปฏิทินฤดูกาลส าหรับการท าการเกษตรในเขตต าบลพิชัย 
 

 
        อำชีพ 

เดือน 
ม

ม.ค 
ก

ก.พ 
มี

มี.ค 
 
เม.ย 

พ
พ.ค 

ม
มิ.ย 

ก
ก.ค 

ส
ส.ค 

ก
ก.ย 

ต
ต.ค 

พ
พ.ย 

ธ
ธ.ค 

ปลูกข้ำวนำป ี             
ปลูกข้ำวนำแล้ง             
ปลูกพริก             
ปลูกกระเทียม             
รับจ้ำงทั่วไป             
ปลูกข้ำวโพด             
หัตถกรรม             

 
ข้อมูลด้านแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

       ต าบลพิชัยต้ังอยู่ ลุ่มน้ าแม่น้ าวังตอนกลาง และแหล่งน้ าเพื่อใช้ในการเกษตรส่วน
ใหญ่มาจากแม่น้ าวัง และล าเหมืองเพื่อการเกษตรจาก เขื่อนกิ่วลมซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่และเป็น
แหล่งน้ าท่ีส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกในเขตต าบลพิชัย นอกจากนี้มีอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก
ได้แก่ อ่างเก็บน้ าบ้านต้นมื่น หมู่ท่ี 14, อ่างเก็บน้ าบ้านสันติสุข หมู่ท่ี 15 

 
ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากินน้ าใช้ 

                  จะใช้น้ าจากการประปาส่วนภูมิภาคและมีบางพื้นท่ียังคงใช้ระบบประปาหมู่บ้าน  
น้ าบาดาล น้ าบ่อ สระน้ า และแหล่งน้ าจากคลองชลประทาน 
 
7.  ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม 

7.1 กำรนับถือศำสนำ 

- ผู้นับถือศาสนาพุทธ   ร้อยละ 98 ของจ านวนประชากรท้ังหมด 
 - วัด      จ านวน   10   วัด 
 - ผู้นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1 ของจ านวนประชากรท้ังหมด 
 - มัสยิด    จ านวน -     แห่ง 
 - ผู้นับถือศาสนาคริสต์  ร้อยละ 1 ของจ านวนประชากรท้ังหมด 
 - โบสถ ์   จ านวน -     แห่ง 
 - ผู้นับถือศาสนาอื่นๆ   ร้อยละ - ของจ านวนประชากรท้ังหมด 
 -ผู้ไม่นับถือศาสนาใดเลย ร้อยละ - ของจ านวนประชากรท้ังหมด 



 

 

 

๕๙ 

7.2 ประเพณีและงำนประจ ำปี 

1. ประเพณีสงกรานต์                      เดือน เมษายน 
2. ประเพณีการกินข้าวสลาก    เดือน ตุลาคม 
3.  ประเพณีลอยกระทง     เดือน พฤศจิกายน 
4.  ประเพณีการถวายเทียนพรรษา   เดือน กรกฎาคม 
5.  ประเพณีการบวชเณร     เดือน พฤษภาคม   
6.  ประเพณีการทอดกฐินผ้าป่า    เดือน พฤศจิกายน 
7.  ประเพณีการแห่ลูกแก้ว    เดือน พฤษภาคม   
8.  ประเพณีการสรงน้ าพระธาตุ    เดือน เมษายน 
 

7.3 ภูมิปัญญำท้องถ่ิน ภำษำถ่ิน 

7.3.1 หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา  โดยการปั้นเครื่องปั้นดินเผานั้น บ้านม่อนเขา
แก้ว ได้มีการปั้นมาต้ังแต่บรรพบุรุษ  เป็นอาชีพท่ีเก่าแก่หลายช่ัวอายุคน  จนกระท่ังสืบทอดมาถึง      
รุ่นลูกรุ่นหลาน  โดยผลิตภัณฑ์ในอดีตส่วนมากจะเป็นเครื่องใช้สอยในครัวเรือนประเภทหม้อน้ า   
หม้อแกง หม้อต่อม หม้อสาว  และหม้อนึ่ง บ้านม่อนเขาแก้ว ได้มีการรวมกลุ่มกัน  ช่ือว่า  กลุ่มเครื่อง 
ปั้นดินเผาบ้านม่อนเขาแก้ว  โดยกลุ่มยังคงอนุรักษ์การปั้นเครื่องปั้นดินเผา ประเภทหม้อต่าง ๆ             
ในอดีตไว้อยู่   แต่ก็มีการปั้นผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาสมัยใหม่ ประเภท ของช าร่วย ของท่ีระลึก  
กระถางต้นไม้  ตุ๊กตาตกแต่งสวนชุดน้ าตก หม้ออบไก่  อ่างปลา ฯลฯ  ลักษณะการเครื่องปั้นดินเผา 
ในปัจจุบันนั้น จะเป็นการปั้นด้วยวิธีโบราณ คือการปั้น โดยใช้แท่นหมุนมือ ส่วนการเผานั้นยังคงเป็น
การเผาแบบโบราณ โดยใช้ฟาง ฟื้น แกลบ การปั้นเครื่องปั้นดินเผา ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากแต่ละครัวเรือน 
จะมีลักษณะและรูปแบบท่ีแต่งต่างกันตามความถนัดและความสวยงาม มีท้ังแบบฉลุลาย ชุดน้ าพุ  
ของตกแต่งเป็นรูปสัตว์ต่างๆหรือเป็นคน  โดยมีการผสมผสานเป็นศิลปะความเป็นล้านนาและเสน่ห์
ของความเก่า ด้วยกระบวนการผลิตแบบพื้นบ้านเดิมๆ  กรรมวิธีการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็น
เอกลักษณ์ของตนเอง ชาวญี่ปุ่นได้ให้ความสนใจมาก จึงเชิญกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาไปท าการสาธิต       
ในงาน เอ็กซ์ โป พ.ศ 2534 โดยประสานผ่านการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  (กศน.)                
และใน พ .ศ.2539 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่ อง เคลือบดินเผาภาคเหนือไ ด้ เ ชิญกลุ่ม
เครื่องปั้นดินเผาเดินทางไปสอนชาวญี่ปุ่นในการปั้นเครื่องปั้นดินเผาท่ีเมืองนางาซากิ  ประเทศญี่ปุ่น  
และจากท่ีบ้านม่อนเขาแก้ว มีผลงานออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องด้วยผลงาน ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง  
ท าให้ก ลุ่มเครื่องปั้นดินเผาได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นจากมูลนิธิอนุสรณ์           
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  ด้วยรางวัลโล่เกียรติคุณ “หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร” ประจ าปี 2545           
เมื่อวัน ท่ี 18 ตุลาคม 2545 และใน พ.ศ 2553 เทศบาลเมืองพิชัยและบ้านม่อนเขาแก้ว          
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดงานนวัตกรรมท้องถิ่นไทย  ครั้งท่ี 1  ประเภทส่งเสริมและอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเครื่องปั้นดินเผาบ้านม่อนเขาแก้ว  จากคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กถถ.)  



 

 

 

๖๐ 

             ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านม่อนเขาแก้ว ซึ่งมีหลากหลายประเภท             
ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแบบโบราณ อาทิ หม้อแกง  หม้อต่อม  หม้อนึ่ง  หรือจะเป็น
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัย อาทิ  กระถาง  ตุ๊กตาตกแต่งสวน  หม้ออบไก่ ฯลฯ โดยได้มี          
การส่งขายท้ังภายในจังหวัดล าปาง และต่างจังหวัด ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่หมู่บ้าน และเทศบาล       
เมืองพิชัย ได้นโยบายการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองพิชัย ในด้านการสนับสนุนส่งเสริม          
ความเข้มแข็งเศรษฐกิจของชุมชน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นฐานการพัฒนา เพื่อให้เกิด              
ความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ ประกอบกับหมู่บ้านม่อนเขาแก้ว เป็นหมู่บ้านท่ีมีการสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  การปั้นเครื่องปั้นดินเผามาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

7.3.2 ภาษาถิ่น  จะใช้ภาษาท้องถิ่น(ภาษาล้านนา)เป็นส่วนใหญ่ และมีการใช้
ภาษากลางในบางพื้นท่ี 

 

7.4 สิ้นค้ำพื้นเมืองและของที่ระลึก 

 - ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแบบโบราณ อาทิ หม้อแกง หม้อต่อม หม้อนึ่ง หรือจะ
เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัย   อาทิ  กระถาง  ตุ๊กตาตกแต่งสวน  หม้ออบไก่ ฯลฯ 

 -  ผลิตภัณฑ์จากเครือเถาวัลย์ 
 

8.  ทรัพยำกรธรรมชำติ 

8.1 น้ ำ มีแม่น้ าวังไหลผ่านทางทิศตะวันตกตามแนวเขตของต าบลจากทิศเหนือ ไปยังทิศใต้ 
ซึ่งเกษตรกรได้อาศัยแหล่งน้ าท าการเกษตร และมีล าเหมือง จากเขื่อนกิ่วลม ซึ่งเป็นแหล่งน้ าส าคัญ       
ท่ีเกษตรกรใช้ในการเกษตร 

8.2 ป่ำไม้ ส่วนใหญ่เทศบาลเมืองพิชัยเป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบท พื้นท่ีป่าไม้ไม่มี คงมีเพียงแต่
ป่าชุมชนบ้านต้นมื่นเท่านั้น  

8.3 ภูเขำ ลักษณะพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบเชิงเขา มีดอยฝรั่งเป็นเป็นแหล่งท่องเท่ียว        
ในเขตต าบลพิชัยซึ่งยังมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ 

8.4 คุณภำพของทรัพยำกร 

 ทรัพยากรในเขตเทศบาล อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี มีต้นไม้ ท่ีสมบูรณ์ในเขตป่าชุมชน          
และในพื้นท่ีการเกษตรและพื้นท่ีบ้านเรือนมีการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ส่วนคุณภาพของน้ า 
แม่น้ าวังอยู่ ในเกณฑ์ดี ไม่เน่าเสียและน้ าส าหรับการอุปโภค บริโภค ก็จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ี ดี           
และเทศบาลเมืองพิชัยได้ให้ความส าคัญกับการจัดการทางด้านทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมากและ
ได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย  
 
 
 
 



 

 

 

๖๑ 

๒.๘ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

จักรแก้ว นามเมือง (๒๕๖๐) ได้ศึกษาการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
(Customer Satisfaction) ในมิติด้านคุณภาพการให้บริการ งานขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ เทศบาลต าบลแม่ปืม อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในมิติด้านคุณภาพการให้บริการ งานขออนุญาตประกอบ
กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และมีวัตถุประสงค์ย่อย เพื่อประเมินความพึงพอใจด้านกระบวนการ
และขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ ให้บริการ และด้านส่ิงอ านวย
ความสะดวกประชากร ได้แก่ ประชาชนท่ีมารับบริการงานขออนุญาต ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ เทศบาลต าบลแม่ปืม จ านวน ๕๗ คน เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check list) มี ๒ ลักษณะ และ
แบบแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ แบบประเมินได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๓ ท่าน 
และน าไปทดลอง (Try Out) กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๐ คน แล้วน ามาหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ ครอนบัค ได้ค่าความ เช่ือมั่น ๐.๘๕ การวิเคราะห์
ข้อมูล โดยวิธีหาค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เทียบเกณฑ์การประเมิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

จากผลการประเมินพบว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการ ท่ีมีต่อการให้บริการงานขออนุญาต
ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เทศบาลต าบลแม่ปืม โดยภาพรวม มีคะแนนตามเกณฑ์การ
ประเมิน อยู่ในระดับ ๑๐ (ร้อยละ ๙๗.๔) จ าแนกเป็นรายด้าน ดังนี้  

๑) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน อยู่ในระดับ 
๑๐ (ร้อยละ ๙๖.๕)  

๒) ด้านช่องทางการให้บริการ มีคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน อยู่ในระดับ ๑๐                 
(ร้อยละ ๙๖.๕)  
 ๓) ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ มีคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน อยู่ในระดับ ๑๐                  
(ร้อยละ ๙๘.๒)  
 ๔) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก มีคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน อยู่ในระดับ ๑๐                
(ร้อยละ ๙๘.๒) 
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มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (๒๕๖๑) ได้ท าการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาล
ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลบ้านฉาง ๒) เพื่อให้ผู้บริหาร หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้
ทราบถึงปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆและน าผลการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการ
พัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่ผู้มาใช้บริการ ท าการศึกษาต่อ
การให้บริการ ๔ ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ  ด้านช่องทางการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้
ให้บริการและด้านส่ิงอ านวยความสะดวก โดยก าหนดความพึงพอใจ ๔ งานคือ งานด้านการลด
ขั้นตอนการท างานด้านการจัดเก็บรายได้, งานด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม, งานด้าน
ส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล และงานด้านการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ การศึกษาครั้งนี้เป็นการ
ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการสร้างแบบสอบถามเพื่อสอบถามประชาชน
ท่ีรับบริการโดยตรงจากเทศบาลต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง จ านวน ๓๘๘ ราย มี
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS ผลจากการศึกษาพบว่า งานด้านการ
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมมีคะแนนความพึงพอใจมาเป็นอันดับ๑ ร้อยละ ๙๖.๖ รองลงมาคือ
งานด้านการลดขั้นตอนการท างานด้านการจัดเก็บรายได้ ร้อยละ ๙๖.๒ ถัดมาคือ งานด้านส่ิงแวดล้อม
และสุขาภิบาล ร้อยละ ๙๖.๐ และงานด้านท่ีประชาชนในเขตต าบลบ้านฉางมีระดับความพึงพอใจ
น้อยท่ีสุดคือ งานด้านการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้อยละ ๙๕.๘ ส าหรับข้อเสนอแนะในการ
ให้บริการงานต่างๆ เทศบาลต าบลบ้านฉางควรด าเนินการดังนี้ ๑) ควรพิจารณาทบทวนประสิทธิภาพ
ของช่องทางการให้บริการแต่ละช่องทางเพื่อเลือกใช้ในการติดต่อประสานงานได้หลายรูปแบบ ๒) 
ควรจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้ท่ีหลากหลาย ชัดเจนเข้าใจง่าย และควร
พัฒนาการใช้ส่ือประชาสัมพันธ์ทุกชนิด เช่น ส่ือบุคคลเพื่อท าหน้าท่ีส่ือสารและบอกต่อประชาสัมพันธ์
ภารกิจต่างๆของเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๖๓ 

วรุณี เชาวน์สุขุม และคณะ (๒๕๕๙) ได้ท าการศึกษา ความพึงพอใจของผู้รับบริการของ
เทศบาลนครนนทบุรี อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี การศึกษาครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อ                   
๑) ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลนครนนทบุรีใน ๔ ด้าน           
คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ และ
ส่ิงอ านวยความสะดวก  ๒) ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลนคร
นนทบุรีใน ๔ งาน ได้แก่ งานปรับปรุงเปล่ียนแปลงเลขหมายประจ าบ้าน งานบริการเชิงรุกด้าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานศูนย์บริการสาธารณสุขท่ี ๒ และงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ๓) เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลนครนนทบุรีในด้านบริการจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
กลุ่มตัวอย่างท่ีท าการวิจัย จ านวน ๒,๐๐๐ ราย เครื่องมือท่ีใช้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งวัดค่าความ
เช่ือมั่นเท่ากับ ๐.๘๙ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สถิติทดสอบค่าทีแบบอิสระต่อกัน และค่าแปรปรวนทางเดียว โดยมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕  
 ๑) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลนครนนทบุรี ใน ๔ 
ด้าน คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
และส่ิงอ านวยความสะดวก ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีคะแนนสูงสุดตามล าดับ คือ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้
ให้บริการ   ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ และด้านส่ิงอ านวย
ความสะดวก  
 ๒) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลนครนนทบุรี ใน ๔ 
งาน ได้แก่ งานปรับปรุงเปล่ียนแปลงเลขหมายประจ าบ้าน งานบริการเชิงรุกด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย งานศูนย์บริการสาธารณสุขท่ี ๒ และงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผลการวิเคราะห์พบว่า 
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในภาพรวมทั้ง ๔ งาน อยู่ในระดับมากท่ีสุดท้ัง ๔ งาน เมื่อพิจารณาในราย
ด้านพบว่า งานท่ีมีคะแนนสูงสุดตามล าดับ คือ งานศูนย์บริการสาธารณสุขท่ี ๒ งานเชิงรุกด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และงานปรับปรุงเปล่ียนแปลงหมายเลข
ประจ าบ้าน  
 ๓) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้รับบริการท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ และ
รายไ ด้ ต่างกันมีความพึ งพอใจต่อการให้บริการของ เทศบาลนครนนทบุรี  ใน ๔ ด้านคือ                    
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ และ               
ส่ิงอ านวยความสะดวก ไม่แตกต่างกัน  
 



 

 

 

๖๔ 

วิจิตร วิชัยสาร และคณะ (๒๕๖๐) ศึกษาเรื่องการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมี
ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยการท าวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่องานบริการท่ี เป็นภารกิจ
หลักของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ๒) เพื่อ
ศึกษา ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะท่ีมีต่องานบริการท่ีเป็นภารกิจหลักของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ 
อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  ๓) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนางานบริการท่ีเป็นภารกิจหลักของ
เทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ าเภอ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ            
กลุ่มตัวอย่างท่ีท าการวิจัย ได้แก่ ประชาชนท่ี อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลบึงยี่โถ โดยมีจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง ๔๐๐ คน สถิติท่ีใช่ในการวิจัยประกอบด้วยสถิติเชิง  พรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ

(Percentage), ค่าเฉล่ีย (   ) ,และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
ผลการวิจัย พบว่า (๑) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ ๖๒.๐๐ มีอายุระหว่าง 

๕๑-๖๐ ปี ร้อยละ ๒๒.๐๐ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช./ปวส. ร้อยละ ๓๘.๘๐ ประกอบ
อาชีพธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ ๒๑.๐๐ มี รายได้ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๒๘.๐๐ โดยกลุ่มประชากร
ตัวอย่างส่วนใหญ่มาใช้บริการสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ร้อย ละ ๓๒.๐๐ (๒) ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความ
พึงพอใจต่องานบริการท่ีเป็นภารกิจหลักของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี             

ในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด (  =๔.๕๙ ,S.D.= .๕๐๑) โดยพิจารณาจากผลการ ส ารวจความ           
พึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่องานบริการท่ีเป็นภารกิจหลักของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี  
จังหวัดปทุมธานี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการมีความพึงพอใจ

สูงสุด (  =๔.๖๓ ,S.D.= .๔๙๓) คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๐ รองลงมาคือด้านกระบวนการขั้นตอนการ

ให้บริการ (  =๔.๖๓ ,S.D.= .๔๘๒) คิด เป็นร้อยละ ๙๒.๖๐ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก (  =๔.๕๔ 

,S.D.= .๕๑๗) คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๐ และด้านช่องทางการ ให้บริการ (  =๔.๕๖ ,S.D.= .๕๑๓)       
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๐ ตามล าดับ  

นอกจากนี้ยังได้มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานบริการท่ีเป็นภารกิจหลัก
ของ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ พบว่าความพึงพอใจในงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหมู่บ้านสถาพร 
งานศูนย์ การแพทย์และฟื้นฟู บึงยี่โถ งานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านฟ้ารังสิต งานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลบึงยี่โถ ศูนย์ ๔ (หมู่บ้านอยู่เจริญ ๑) ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ตามล าดับ 

 
 
 
 



 

 

 

๖๕ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (๒๕๕๙) ได้ศึกษาเรื่องความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ ท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น  อ าเภอ            
ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ท่ีมีต่อคุณภาพการให้ บริการของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีใน
งานบริการ ๔ งาน คือ ๑) งานบริการกองคลัง ๒) งานบริการกองช่าง ๓) งานบริการกองสวัสดิการ
สังคม และ ๔) งานบริการ ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น โดยศึกษาความพึง
พอใจท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการ ของแต่ละงานใน ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ ๒) ด้านช่องทางการให้ บริการ ๓) ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ และ ๔) ด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวก กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ ผู้รับบริการในงานท้ัง ๔ งาน จ านวน ๑,๐๖๗ คน เครื่องมือ ท่ี
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ วิเคราะห์ข้อมูล 
โดยใช้ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา  ผลการวิจัย
พบว่า  

๑. ภาพรวมของงานท่ีให้บริการทั้ง ๔ งาน พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากับ 
๔.๖๘ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๖๐ ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  

๒. งานบริการกองคลัง พบว่าผู้รับบริการมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๙จากคะแนน
เต็ม ๕.๐๐ หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๐ ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  

๓. งานบริการกองช่าง พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๗๑จากคะแนน
เต็ม ๕.๐๐ หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๐ ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  

๔. งานบริการกองสวัสดิการสังคม พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๗ 
จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๐ ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  

๕. งานบริการส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น พบว่า ผู้รับบริการมี  
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๗จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๐ซึ่งเป็นความ
พึงพอใจ ในระดับมากท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๖๖ 

สุนารี แสนพยุห์ (๒๕๕๗) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ
สาธารณะของเทศบาลต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอ
โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ๒) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการสาธารณะของ
เทศบาลต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนท่ีมี เพศ อายุระดับการศึกษา 
และอาชีพต่างกัน และ ๓) เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะของเทศบาล
ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนท่ีเป็นคณะกรรมการ
หมู่บ้านในเขตต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดจ านวน ๑๖๒ คนซึ่งก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน (Taro Yamane) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่าห้าระดับจ านวน ๒๗ ข้อ ค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ ๐. ๙๖ สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ ร้อยละค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test ทดสอบความแตกต่างรายคู่ตามวิธี
ของเชฟเฟ (Scheffe'  ) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบการวิเคราะห์ 

ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลโพธิ์ทอง 
อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดับมากหนึ่งด้าน และระดับปานกลางส่ีด้าน เรียงจากด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย  ได้แก่ ด้าน
การให้บริการอย่างเสมอภาค ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้าน
การให้บริการที่ตรงเวลา และด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า  
 ๒. ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สาธารณะโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ แต่ประชาชนอายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะโดยรวมไม่แตกต่างกัน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๖๗ 

เสาวรัตน์ บุษรานนท์ และ อารดา ลีชุติวัฒน์ (๒๕๕๗) ได้ท าการศึกษา ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ กรณีศึกษาเทศบาลต าบลนาขยาด อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลนาขยาด อ าเภอควน
ขนุน จังหวัดพัทลุง ๗ ด้าน ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าท่ีให้บริการ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค ด้านสาธารณสุข ด้านสังคม/
สวัสดิการ และด้านการศึกษา ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนท่ีอาศัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ
ของเทศบาลต าบลนาขยาด อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จ านวน ๒,๗๕๗ ครัวเรือน ใช้วิธีกลุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ จ านวน ๓๕๐ คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม และสถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถ่ีค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและใช้การทดสอบค่าที 
 ผลการวิจัย พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลนาขยาด 
อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก (๓.๖๐ ๐.๖๐) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ในระดับพอใจมาก ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าท่ี
ให้บริการ (๓.๗๑ ๐.๕๒) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ (๓.๖๔ ๐.๕๑) ด้านส่ิงอ านวย
ความสะดวก (๓.๕๕ ๐.๔๙) ด้านสาธารณสุข (๓.๘๑ ๐.๕๒) ด้านสังคม/สวัสดิการ (๓.๗๔ ๐.๕๒) 
และด้านการศึกษา (๓.๗๔ ๐.๕๑) และระดับพอใจปานกลาง ๑ ด้าน คือ โครงสร้างพื้นฐาน/
สาธารณูปโภค (๓.๐๐ ๐.๗๑) และนอกจากนี้มีข้อเสนอแนะปรับปรุงระบบน้ าท้ังปริมาณและ
คุณภาพ (น้ าด่ืม) สภาพถนน ระบบไฟฟ้า ส่องสว่างข้างทางและครัวเรือน และระบบการดูแลซ่อมแซม
อย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๖๘ 

อัจฉรีย์ พิมพิมูล และกันย์สินี จาฏพจน์ (๒๕๕๙) ท าการศึกษาเรื่อง ส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ปี ๒๕๕๙ การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการใน ๔ ภารกิจงาน ได้แก่ งานด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม (งานโครงการ อบจ. ห่วงใยใส่ใจคนพิการ) งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) งานด้านสาธารณสุข (งานโครงการ อบจ. ห่วงใยใส่ใจ
ประชาชน) งานอื่นๆ (งานชลประทานระบบท่อ) กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้รับบริการงานโครงการ อบจ. 
ห่วงใยใส่ใจคนพิการ จ านวน ๓๓๓ คน ผู้รับบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน ๒๔๔ 
คน ผู้รับบริการงานโครงการ อบจ.ห่วงใยใส่ใจประชาชน จ านวน ๔๐๐ คน และผู้รับบริการงาน
ชลประทานระบบท่อ จ านวน ๔๐๐ คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ใน
ภาพรวมท้ัง ๔ ด้าน ผู้รับบริการพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๕๘ จ าแนกเป็นรายได้ 
ได้แก่ ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวกและอาคารสถานท่ีและด้านเจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากรตามล าดับ และในภาพรวมเปรียบเทียบท้ัง 
๔ ภารกิจงาน พบว่า งานด้านสาธารณสุข มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๘๘ 
รองลงมาคือด้านงานเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย มีค่าเฉ ล่ียความพึงพอใจมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ีย ๔.๖๐ งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีค่าเฉล่ีย ความพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ีย 
๔.๔๘ และงานอื่นๆ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ีย ๔.๓๖ ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๖๙ 

๒.๙ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิ จัยสามารถน ามาสรุปเป็น                 
กรอบแนวคิดในการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการ ดังนี้ 
 
  IV (ตัวแปรต้น)     DV (ตัวแปรตาม) 
      Independent Variables               dependent Variables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ ๒.๕ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ข้อมูลทั่วไปของประชาชนผู้รับบริการ 
- เพศ 
- อายุ 
- สถานภาพ 
- การศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได้ส่วนตัวเฉล่ียต่อเดือน 

ง า น บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณ ะ ข อ ง เ ท ศ บ า ล              
เ มืองพิชัย อ าเภอเ มือง จังหวัดล าปาง            
ใน ๔ ภารกิจ  
 -  งานด้านการจัดเก็บภาษี 
 -  งานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล 
 -  งานด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
 -  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม 

ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
จากเทศบาลเ มืองพิชัย  อ า เภอ เ มือง 
จังหวัดล าปาง 

- ด้านกระบวนการและขั้นตอน 
- ด้านช่องทางในการให้บริการ 
- ด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากร           

ผู้ให้บริการ 
- ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
- ด้านคุณภาพในการให้บริการ  



บทที่ ๓ 
ระเบียบวิธีวิจยั 

 
๓.๑ วิธีการด าเนินการวิจัย  
 

ส ำหรับกำรศึกษำวิจัยกำรประเมินผลควำมพึงพอใจของประชำชนท่ีมีต่อกำรให้บริกำรของ
เทศบำลเมืองพิชัย อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวิธีกำรวิจัยเป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative research) ซึ่งวิธีกำรศึกษำวิจัย 
คือ ใช้ระเบียบวิธีกำรวิ จัยเชิงส ำรวจ (Survey research) โดยท ำกำรศึกษำวิจัยจำกเอกสำร 
(Documentary research) และกำรศึกษำวิจัยภำคสนำม (Field research)  
 

๓.๒ ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง  
 

ส ำหรับประชำกรท่ีท ำกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ ได้แก่ ประชำกรท่ีอยู่ในเขต
พื้นท่ีเทศบำลเมืองพิชัย ท้ังส้ินมีจ ำนวน ๑๓,๒๒๐ คน  

 
ท้ังนี้ กำรก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำงในกำรเก็บข้อมูล จะใช้วิธีกำรแบบสุ่มของ ทำโร่ ยำมำเน่  

(Taro Yamane) ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง ได้ค ำนวณจำกสูตรของทำโร่ ยำมำเน่ (Taro Yamane) คือ 
 
สูตร n  =           N  
             ๑+Ne๒ 
 
เมื่อ n คือ จ ำนวนตัวอย่ำง หรือขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง 

N        คือ จ ำนวนหน่วยทั้งหมด หรือ ขนำดของประชำกรท้ังหมด 
  E คือ ควำมคำดเคล่ือนในกำรสุ่มตัวอย่ำง (Sampling error) ในท่ีนี้จะ
ก ำหนดเท่ำกับ + / - ๐.๐๕ ภำยเหนือควำมเช่ือมั่น ๙๕ % จึงแทนค่ำสูตรได้ดังนี้ 

ประชำกรท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีเทศบำลเมืองพิชัย ซึ่งได้รับบริกำรจำกเทศบำลเมืองพิชัย 
 
แทนค่ำสูตร n =     ๑๓,๒๒๐  =    ๓๘๗.๖๖ คน 

          ๑ + ๑๓,๒๒๐ (๐.๐๕)๒ 



๗๑ 
 

ในกำรเก็บข้อมูลวิจัยครั้งนี้จำกสูตรของทำโร่  ยำมำเน่ (Taro Yamane) ท่ีค ำนวณออกมำได้ 
จ ำนวน ๓๘๗.๖๖ กลุ่มตัวอย่ำง นักวิจัยได้ท ำกำรเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน ๔๐๐ ตัวอย่ำง ซึ่งจะ
ท ำให้ผลกำรศึกษำมีควำมน่ำเช่ือถือมำกยิ่งขึ้น 
 
ตารางที่ ๓ – ๑ แสดงจ ำนวนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 

หมู่บ้าน จ านวนประชากร ร้อยละ จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
หมู่ท่ี ๑ บ้ำนพิชัย 
หมู่ท่ี ๒ บ้ำนสำมัคคี 
หมู่ท่ี ๓ บ้ำนม่อนเขำแก้ว/ชุมชนทุ่งกู่ 
หมู่ท่ี ๔ บ้ำนต้นยำง 
หมู่ท่ี ๕ บ้ำนต้นต้อง 
หมู่ท่ี ๘ บ้ำนทรำยใต้ 
หมู่ท่ี ๙ บ้ำนฝำยน้อย 
หมู่ท่ี ๑๒ บ้ำนท่ำเด่ือ 
หมู่ท่ี ๑๓ บ้ำนใหม่ – บ้านเด่น 
หมู่ท่ี ๑๔ บ้ำนต้นมื่น 
หมู่ท่ี ๑๕ บ้ำนสันติสุข 

๒,๓๔๘ 
๙๒๘ 

๑,๑๖๒ 
๘๕๘ 
๘๖๐ 
๙๒๖ 
๘๔๒ 
๘๗๑ 
๙๙๓ 

๑,๖๗๐ 
๑,๗๖๒ 

๑๗.๗๗๖ 
๗.๐๒ 
๘.๗๙ 
๖.๔๙ 
๖.๕๑ 
๗.๐๐ 
๖.๓๗ 
๖.๕๙ 
๗.๕๑ 

๑๒.๖๓ 
๑๓.๓๓ 

๗๑ 
๒๘ 
๓๕ 
๒๖ 
๒๖ 
๒๘ 
๒๖ 
๒๖ 
๓๐ 
๕๑ 
๕๓ 

รวม ๑๓,๒๒๐ ๑๐๐.๐ ๔๐๐ 
 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือท่ีใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกำรศึกษ ำวิ จัย                     
คือ ข้อมลูปฐมภูมิ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจะใช้เครื่องมือแบบสอบถำมท่ีถูกสร้ำงขึ้นมำเพื่อใช้
ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มประชำชนผู้รับบริกำรจำกเทศบำลเมืองพิชัย อ ำเภอเมืองล ำปำง 
จังหวัดล ำปำง 

ข้อมูลทุติยภูมิ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจะด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลในส่วนของสถิติ 
ข้อมูลเอกสำร (Documentary data) และผลงำนท่ีเกี่ยวข้องจำกหน่วยงำน  
  

 
 
 
 



๗๒ 
 

๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำรเทศบำลเมืองพิชัย ได้แก่ แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของประชำชนท่ีมำใช้บริกำรเทศบำล
เมืองพิชัย โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

 

 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ใช้บริกำร 
 เป็นข้อมูลเบื้องต้นของประชำชนผู้ตอบแบบสอบถำม ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับจ ำนวนครั้ง
ท่ีมำรับบริกำรและช่วงเวลำท่ีมำใช้บริกำร  
 

 ส่วนที่ ๒ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ใช้บริกำร 
 เป็นข้อมูลท่ัวไปของประชำชนผู้ตอบแบบสอบถำม ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ เพศ อำยุ 
สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้ส่วนตัวเฉล่ียต่อเดือน 
 

ส่วนที่ ๓ ระดับควำมพึงพอใจ 
 เป็นแบบสอบถำมระดับควำมพึงพอใจของประชำชน ท่ีใช้บริกำรเทศบำลเมืองพิชัย             
ใน ๕ ประเด็น ได้แก่ 

๑. ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอน 
๒. ด้ำนช่องทำงในกำรให้บริกำร 
๓. ด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีและบุคลำกรผู้ให้บริกำร 
๔. ด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
๕. ด้ำนคุณภำพในกำรให้บริกำร 

โดยครอบคลุม ๔ ภำรกิจ ได้แก่ 
๑. งานด้านการจัดเก็บภาษี 
๒. งานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล 
๓. งานด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
๔. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

 

ส่วนที่ ๔ ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
เป็นค ำถำมปลำยเปิด โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถำมแสดงควำมคิดเห็นในเรื่องปัญหำ อุปสรรค 

และข้อเสนอแนะในกำรให้บริกำรของเทศบำลเมืองพิชัย 
 
 



๗๓ 
 

๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 กำรวิจัยนี้จะใช้กำรวิเครำะห์ในเชิงปริมำณ ดังนี้ 
   ๑. กำรใช้สถิติเชิงพรรณนำ ได้แก่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และค่ำส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 
   ๒. กำรใช้กระบวนกำรวิเครำะห์ข้อมูลท่ีด ำเนินกำรควบคู่ไปกับกำรเก็บข้อมูลต้ังแต่
ขั้นแรกจนถึงขั้นสุดท้ำย โดยในกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมวัตถุประสงค์จะใช้หลักกำรสังเครำะห์ข้อมูล
ตีควำม (Interpretive analysis) 
 
 ระดับกำรแปลผลจำกกำรใช้สถิติเชิงพรรณนำ ได้แก่ ร้อยละ ค่ำเฉล่ีย ค่ำส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำนจำกแบบสอบถำมซึ่งใช้มำตรำส่วน (Rating scale) ตำมแบบไลเกิร์ด (Likert’s scale)    
จะแบ่งมำตรำส่วนออกเป็น ๕ ล ำดับ คือ 
 

มาตราส่วน             คะแนน 
  มำกท่ีสุด     ๕ 
  มำก      ๔ 
  ปำนกลำง     ๓ 
  น้อย      ๒ 
  น้อยท่ีสุด     ๑ 
 

ในกำรวิเครำะห์ระดับควำมพึงพอใจและระดับควำมคิดเห็นของประชำชนท่ีมีต่อกำร
ให้บริกำรของเทศบำลเมืองพิชัย จะใช้เกณฑ์คะแนน  ดังนี้ 

คะแนน   ระดับ   ร้อยละ 
  ๔.๕๐ – ๕.๐๐  มำกท่ีสุด  ๙๐ - ๑๐๐ 
  ๓.๕๐ – ๔.๔๙  มำก   ๗๐ - ๘๙ 
  ๒.๕๐ – ๓.๔๙  ปำนกลำง  ๕๐ - ๖๙   
  ๑.๕๐ – ๒.๔๙  น้อย   ๓๐ - ๔๙ 
  ๑.๐๐ – ๑.๔๙  น้อยท่ีสุด    ๐ - ๒๙ 



บทที่ ๔ 
  ผลการศึกษา 
 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ เทศบาลเมืองพิชัย 
อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง โดยท าการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการครอบคลุม                     
๔ ภารกิจ ได้แก่ 

 
๑. งานด้านการจัดเก็บภาษี 
๒. งานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล 
๓. งานด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 

 ๔. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
  

 โดยน าเสนอผลการศึกษา ดังนี้ 
๔.๑ ข้อมูลเบ้ืองต้น 
๔.๒ ข้อมูลท่ัวไป 
๔.๓ ข้อมูลความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองพิชัย 
๔.๔ ข้อมูลความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการให้บริการของเทศบาลเมืองพิชัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 
 

 

๔.๑ ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพิชัย 
จากการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้ใช้บริการของเทศบาลเมืองพิชัย จ านวน ๔๐๐ 

คน ผลการศึกษาจ าแนกตามจ านวนครั้งท่ีมารับบริการและช่วงเวลาในการมารับบริการ ดังแสดงใน
ตารางท่ี ๔ – ๑ 
 
ตารางที่ ๔ – ๑ ข้อมูลเบื้องต้น 

  n = ๔๐๐ 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

๑. จ านวนคร้ังที่มารับบริการ 
 นานๆ ครั้ง 
 ๑ – ๒ ครั้งต่อเดือน 
 ๓ – ๔ ครั้งต่อเดือน 
 มากกว่า ๔ ครั้งขึ้นไป 
๒. ช่วงเวลาที่มารับบริการ 
 ๐๘.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น. 
 ๑๐.๐๑ น. – ๑๒.๐๐ น. 
 ๑๒.๐๑ น. – ๑๔.๐๐ น. 
 ๑๔.๐๑ น. – ปิดท าการ 

 
๑๔๔ 
๑๒๐ 
๘๖ 
๕๐ 

 
๔๖ 

๑๐๔ 
๑๔๒ 
๑๐๘ 

 
๓๖.๐๐ 
๓๐.๐๐ 
๒๑.๕๐ 
๑๒.๕๐ 

 
๑๑.๕๐ 
๒๖.๐๐ 
๓๕.๕๐ 
๒๗.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 
 

๔.๒ ข้อมูลท่ัวไปผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพิชัย 
 

จากการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการของเทศบาลเมืองพิชัย จ านวน ๔๐๐ คน            
ผลการศึกษาจ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนดังแสดงใน 
ตารางท่ี ๔ – ๒ 

 
ตารางที่ ๔ – ๒ ข้อมูลทั่วไป 

n = ๔๐๐ 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

๑. เพศ 
 ชาย 
 หญิง 
๒. อายุ 
 ไม่เกิน ๒๐ ปี 
 ๒๑ – ๓๐ ปี 
 ๓๑ – ๔๐ ปี 
 ๔๑ – ๕๐ ปี 
 ๕๑ – ๖๐ ปี 
 ๖๐ ปีข้ึนไป 
๓. สถานภาพ 
 โสด 
 สมรส 
 หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 
๔. ระดับการศึกษา 
 ประถมศึกษา/ไม่ได้เรียน 
 มัธยมศึกษาตอนต้น 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
 อนุปริญญา/ปวท./ปวส. 
 ปริญญาตรี 
 สูงกว่าปริญญาตรี 

 
๑๗๖ 
๒๒๔ 

 
๒๔ 
๙๒ 
๖๘ 

๑๑๒ 
๗๐ 
๓๔ 

 
๑๒๖ 
๒๔๖ 
๒๘ 

 
๔๖ 

๑๐๐ 
๑๐๔ 
๙๖ 
๕๔ 
- 

 
๔๔.๐๐ 
๕๖.๐๐ 

 
๖.๐๐ 

๒๓.๐๐ 
๑๗.๐๐ 
๒๘.๐๐ 
๑๗.๕๐ 
๘.๕๐ 

 
๓๑.๕๐ 
๖๑.๕๐ 
๗.๐๐ 

 
๑๑.๕๐ 
๒๕.๐๐ 
๒๖.๐๐ 
๒๔.๐๐ 
๑๓.๕๐ 

- 

 



๗๗ 
 

ตารางที่ ๔ – ๒ ข้อมูลทั่วไป (ต่อ) 
n = ๔๐๐ 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
๕. อาชีพ  
 พนักงานภาครัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 
 ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ 
 ค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ 
 นักเรียน/นักศึกษา 
 รับจ้างท่ัวไป 
 แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 
 เกษตรกร/ประมง 
 ว่างงาน 
 อื่นๆ 
๖. รายได้ต่อเดือน 
 ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท 
 ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท 
 มากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท 

 
๒๔ 
๖๔ 
๒๒ 

๑๐๐ 
๓๐ 
๕๐ 
๑๔ 
๕๖ 
๒๖ 
๑๔ 

 
๗๔ 

๑๖๐ 
๑๔๖ 
๒๐ 

 
๖.๐๐ 

๑๖.๐๐ 
๕.๕๐ 

๒๕.๐๐ 
๗.๕๐ 

๑๒.๕๐ 
๓.๕๐ 

๑๔.๐๐ 
๖.๕๐ 
๓.๕๐ 

 
๑๘.๕๐ 
๔๐.๐๐ 
๓๖.๕๐ 
๕.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 
 

๔.๓ ข้อมูลความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองพิชัย 
 

ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองพิชัย พบว่า โดยภาพรวมแล้ว
ประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลเมืองพิชัยมีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการอยู่ในระดับมากท่ีสุด                  
มีค่าเฉล่ีย ๔.๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๐ โดยท าการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมาใช้บริการ
เทศบาลเมืองพิชัย ใน ๔ ภารกิจ ได้แก่ 

 
๑. งานด้านการจัดเก็บภาษี 
๒. งานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล 
๓. งานด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 

 ๔. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
 

 ๔.๓.๑ ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีของ
เทศบาลเมืองพิชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีของเทศบาล
เมืองพิชัย พบว่า โดยภาพรวมแล้วประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลเมืองพิชัยมีความพึงพอใจต่อการ
ได้รับบริการอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๐ โดยท าการศึกษาความ                 
พึงพอใจของประชาชนท่ีมาใช้บริการเทศบาลเมืองพิชัย ในภาพรวม ๕ ประเด็น ได้แก่  

  
๑) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่

ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๕๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๐ 
๒) ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ             

มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๐ 
๓) ด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากร พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ                  

มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๐ 
๔) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ          

มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๐ 
๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ                

มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๐ 
 
 



๗๙ 
 

 ๑) ด้านกระบวนการและข้ันตอน 
 

ตารางที่ ๔ – ๓ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี
ของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านกระบวนการและขั้นตอน 
ความพึ งพ อ ใ จขอ งป ร ะ ช าชน ต่ อ ก า รป ฏิ บั ติ ง า น                           
ด้ า น ก า ร จั ด เ ก็ บ ภ า ษี ข อ ง เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง พิ ชั ย                           
ด้านกระบวนการและข้ันตอน 

X S.D. แปลผล 

๑ มีการให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน 
๒ ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม รวดเร็ว ทันเวลา 
๓ มีอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีทันสมัยมีคุณภาพต่อการให้บริการ 
๔ การรับแจ้งข้อมูลข่าวสารรวดเร็ว ฉับไว และชัดเจน 
๕ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

๔.๖๑ 
๔.๕๖ 
๔.๔๘ 
๔.๖๑ 

 
๔.๕๖ 

๐.๕๐ 
๐.๕๙ 
๐.๖๕ 
๐.๕๐ 

 
๐.๕๗ 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

มาก 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและข้ันตอน ๔.๕๖ ๐.๕๖ มากที่สุด 
 

 จากตารางท่ี ๔ – ๓ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บ
ภาษีของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมากท่ีสุด                        
มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๖ (S.D. ๐.๕๖) คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๐ โดยประชาชนมี
ความพึงพอใจมากท่ีสุดในข้อท่ี ๑ มีการให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน ข้อท่ี ๔ การรับแจ้งข้อมูล
ข่าวสารรวดเร็ว ฉับไว และชัดเจน ซึ่งมีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากัน คือ ๔.๖๑ (S.D. ๐.๕๐, 
๐.๕๐) และข้อท่ี ๒ ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม รวดเร็ว ทันเวลา ข้อท่ี ๕ เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  ซึ่งมีค่าเฉล่ียคะแนนความ                   
พึงพอใจเท่ากัน คือ ๔.๕๖ (S.D. ๐.๕๙, ๐.๕๗) ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด                    
ด้านกระบวนการและขั้นตอนคือข้อท่ี ๓ มีอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีทันสมัยมีคุณภาพต่อการให้บริการ 
มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๘ (S.D. ๐.๖๕)  
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 
 

 ๒) ด้านช่องทางในการให้บริการ 
 

ตารางที่ ๔ – ๔ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี
ของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านช่องทางในการให้บริการ 
ความพึ งพ อ ใ จขอ งป ร ะ ช าชน ต่ อ ก า รป ฏิ บั ติ ง า น                           
ด้ า น ก า ร จั ด เ ก็ บ ภ า ษี ข อ ง เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง พิ ชั ย                              
ด้านช่องทางในการให้บริการ 

X S.D. แปลผล 

๑ มีช่องทางการติดต่อท่ีหลากหลาย (ตนเอง / โทรศัพท์ / 
เว็บไซต์/ส่ือออนไลน์ต่างๆ) 
๒ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเสียงตามสายประจ า
หมู่บ้าน 
๓ มีการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ีอย่างเป็นระบบและ
รวดเร็ว 
๔ มีจุดบริการการเขียนใบค าร้องแก่ผู้รับบริการ 

 
๔.๕๗ 

 
๔.๖๔ 

 
๔.๕๔ 
๔.๕๘ 

 
๐.๖๐ 

 
๐.๕๐ 

 
๐.๖๑ 
๐.๖๕ 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจด้านช่องทางในการให้บริการ ๔.๕๘ ๐.๕๙ มากที่สุด 
 

 จากตารางท่ี ๔ – ๔ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บ
ภาษีของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๘ (S.D. ๐.๕๙) คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๐ โดยประชาชนมีความ                     
พึงพอใจมากท่ีสุดในข้อท่ี ๒ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน มีค่าเฉล่ีย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๔ (S.D. ๐.๕๐) รองลงมาคือข้อท่ี ๔ มีจุดบริการการเขียนใบค าร้อง
แก่ผู้รับบริการ มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๘ (S.D. ๐.๖๕) และข้อท่ี ๑ มีช่องทางการ
ติดต่อท่ีหลากหลาย (ตนเอง / โทรศัพท์ / เว็บไซต์/ส่ือออนไลน์ต่างๆ) มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจ
เท่ากับ ๔.๕๗ (S.D. ๐.๖๐)  ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดด้านช่องทางในการ
ให้บริการคือข้อท่ี ๓ มีการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ีอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว                           
มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๔ (S.D. ๐.๖๑)  
 
 
 
 
 
 



๘๑ 
 

 ๓) ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ  
 
ตารางที่ ๔ – ๕ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี

ของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรผู้ให้บริการ 
คว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ป ร ะ ช าช น ต่ อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น                              
ด้ า น ก า ร จั ด เ ก็ บ ภ า ษี ข อ ง เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง พิ ชั ย                              
ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ 

X S.D. แปลผล 

๑ เจ้าหน้าท่ีมีความรู้  ความสามารถในการให้บริการ เช่น               
ตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้ 
๒ เจ้าหน้าท่ีมีการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว 
๓ เจ้าหน้าท่ีดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ 
๔ เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร 
๕ มีเจ้าหน้าท่ีเพียงพอต่อการให้บริการ 

 
๔.๖๐ 
๔.๖๓ 
๔.๖๑ 
๔.๕๓ 
๔.๕๔ 

 
๐.๕๙ 
๐.๔๐ 
๐.๕๙ 
๐.๖๘ 
๐.๕๘ 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าทีแ่ละบุคลากรผู้ให้บริการ ๔.๕๘ ๐.๕๗ มากที่สุด 
 

 จากตารางท่ี ๔ – ๕ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บ
ภาษีของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมากท่ีสุด 
มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๘ (S.D. ๐.๕๖) คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๐ โดยประชาชน                    
มีความพึงพอใจมากท่ีสุดในข้อท่ี ๒ เจ้าหน้าท่ีมีการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว  มีค่าเฉล่ีย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๓ (S.D. ๐.๔๐) รองลงมาคือข้อ ๓ เจ้าหน้าท่ีดูแลเอาใจใส่ 
กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๑ (S.D. ๐.๕๙) ถัดมาคือ
ข้อท่ี ๑ เจ้าหน้าท่ีมีความรู้  ความสามารถในการให้บริการ เช่น  ตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย                     
ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๐ (S.D. ๐.๕๙) และข้อ
ท่ี ๕ มีเจ้าหน้าท่ีเพียงพอต่อการให้บริการ มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๔ (S.D. ๐.๕๘) 
ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรผู้ให้บริการคือข้อท่ี ๔ 
เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร  มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๓        
(S.D. ๐.๖๘)  
 
 
 
 



๘๒ 
 

 ๔) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 
ตารางที ่๔ – ๖ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี

ของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
คว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ป ร ะ ช าช น ต่ อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น                     
ด้ า น ก า ร จั ด เ ก็ บ ภ า ษี ข อ ง เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง พิ ชั ย                              
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

X S.D. แปลผล 

๑ สถานท่ีต้ังของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ 
๒ ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ 
ห้องน้ า จุดบริการน้ าด่ืมและท่ีนั่งส าหรับผู้มารอรับบริการ 
๓ “คุณภาพและความทันสมัย”ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ ใน
การให้บริการ 
๔ ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความ
ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
๕ มีเอกสารแผ่นพับแจกให้ผู้มารับบริการได้รับความรู้และท า
ความเข้าใจ 

๔.๖๗ 
 

๔.๖๕ 
 

๔.๖๐ 
 

๔.๖๑ 
 

๔.๔๘ 

๐.๔๙ 
 

๐.๔๙ 
 

๐.๕๘ 
 

๐.๕๐ 
 

๐.๖๓ 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มาก 
ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ๔.๖๐ ๐.๕๔ มากที่สุด 

 

 จากตารางท่ี ๔ – ๖ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บ
ภาษีของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๐ (S.D. ๐.๕๔) คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๐ โดยประชาชนมีความ                  
พึงพอใจมากท่ีสุดในข้อท่ี ๑ สถานท่ีต้ังของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ มีค่าเฉล่ีย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๗ (S.D. ๐.๔๙) รองลงมาคือข้อท่ี ๒ ความเพียงพอของส่ิงอ านวย
ความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ า จุดบริการน้ าด่ืมและท่ีนั่งส าหรับผู้มารอรับบริการ  มีค่าเฉล่ีย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๕ (S.D. ๐.๔๙) ถัดมาคือข้อท่ี ๔ ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ / 
ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย  มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๑    
(S.D. ๐.๕๐) และข้อท่ี ๓ “คุณภาพและความทันสมัย”ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ ในการให้บริการ                   
มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๐ (S.D. ๐.๕๘) ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจ                 
น้อยท่ีสุดด้านส่ิงอ านวยความสะดวกคือข้อท่ี ๕ มีเอกสารแผ่นพับแจกให้ผู้มารับบริการได้รับความรู้
และท าความเข้าใจ มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๘ (S.D. ๐.๖๓) 
 



๘๓ 
 

 ๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ 
 
ตารางที ่๔ – ๗ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี

ของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านคุณภาพในการให้บริการ 
ความพึ งพอใจของประชาชนต่อการปฏิบั ติ งาน                         
ด้ า น ก า ร จั ด เ ก็ บ ภ า ษี ข อ ง เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง พิ ชั ย                           
ด้านคุณภาพในการให้บริการ 

X S.D. แปลผล 

๑ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิชัยได้รับความสะดวก
รวดเร็วต่อการมาช าระภาษี 
๒ เทศบาลเมืองพิ ชัยสามารถจัดเก็บรายได้  ไ ด้ตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีมากขึ้น 
๓ เทศบาลเมืองพิชัยมีข้อมูลการจัดเก็บรายได้และประเมิน
ภาษีอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 
๔ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิชัยได้รับทราบและเห็น
ความส าคัญของการช าระภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มมาก
ขึ้นเนื่องจากเป็นหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 

 
๔.๖๐ 

 
๔.๖๑ 

 
๔.๕๐ 

 
 

๔.๖๕ 

 
๐.๕๖ 

 
๐.๕๘ 

 
๐.๕๙ 

 
 

๐.๔๙ 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
 

มากท่ีสุด 
ความพึงพอใจด้านคุณภาพในการให้บริการ ๔.๕๙ ๐.๕๖ มากที่สุด 

 

 จากตารางท่ี ๔ – ๗ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บ
ภาษีของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๙ (S.D. ๐.๕๖) คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๐ โดยประชาชนมีความ               
พึงพอใจมากท่ีสุดในข้อท่ี ๔ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิชัยได้รับทราบและเห็นความส าคัญของ
การช าระภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเป็นหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติตามกฎหมาย มีค่าเฉล่ีย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๕ (S.D. ๐.๔๙) รองลงมาคือข้อท่ี ๒ เทศบาลเมืองพิชัยสามารถ
จัดเก็บรายได้ ได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีมากขึ้น  มีค่าเฉล่ียคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๑ (S.D. ๐.๕๘)  และข้อท่ี ๑ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิชัยได้รับความ
สะดวกรวดเร็วต่อการมาช าระภาษี มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๐ (S.D. ๐.๕๖)                  
ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดด้านคุณภาพในการให้บริการคือข้อท่ี ๓ เทศบาลเมือง
พิชัยมีข้อมูลการจัดเก็บรายได้และประเมินภาษีอย่างถูกต้องและเป็นธรรม มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึง
พอใจเท่ากับ ๔.๕๐ (S.D. ๐.๕๙)  
 



๘๔ 
 

 
 ๔.๓.๒ ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาลของเทศบาลเมืองพิชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

 
ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาลของเทศบาล

เมืองพิชัย พบว่า ประชาชนผู้ใช้บริการจากเทศบาลเมืองพิชัยมีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๕๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๐ โดยท าการศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมาใช้บริการเทศบาลเมืองพิชัยใน ๕ ประเด็น ได้แก่ 

  
๑) ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ                  

มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๕๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๐ 
๒) ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ                 

มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๕๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๐ 
๓) ด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๕๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๐ 
๔) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ                   

มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๕๕ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๐๐ 
๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ                

มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๕๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



๘๕ 
 

 ๑) ด้านกระบวนการและข้ันตอน 
 
ตารางที่ ๔ – ๘ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาลของ

เทศบาลเมืองพิชัย ด้านกระบวนการและขั้นตอน 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุ ข า ภิ บ า ล ข อ ง เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง พิ ชั ย                                       
ด้านกระบวนการและข้ันตอน 

X S.D. แปลผล 

๑ ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว 
๒ ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ 
๓ มีการให้บริการโดยเรียงล าดับก่อน – หลัง อย่างเป็นธรรม 
๔ ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม 
๕ มีความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะน าขั้นตอนใน
การให้บริการ 
๖ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม รับฟังข้อคิดเห็น /
ข้อเสนอแนะ 

๔.๕๓ 
๔.๕๘ 
๔.๕๙ 
๔.๕๙ 

 
๔.๕๘ 

 
๔.๕๔ 

๐.๕๗ 
๐.๕๐ 
๐.๕๘ 
๐.๕๙ 

 
๐.๖๐ 

 
๐.๕๔ 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและข้ันตอน ๔.๕๗ ๐.๕๖ มากที่สุด 
 

 จากตารางท่ี ๔ – ๘ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล
ของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๗ (S.D. ๐.๕๖) คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๐ โดยประชาชนมีความ                        
พึงพอใจมากท่ีสุดในข้อท่ี ๓ มีการให้บริการโดยเรียงล าดับก่อน – หลัง อย่างเป็นธรรม และข้อท่ี ๔ 
ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม ซึ่งมีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากัน คือ ๔.๕๙ 
(S.D. ๐.๕๘, ๐.๕๙) รองลงมาคือข้อท่ี ๕ มีความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะน าขั้นตอนใน
การให้บริการ มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๘ (S.D. ๐.๖๐) ถัดมาคือข้อท่ี ๒ ประชาชน
ได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๘      
(S.D. ๐.๕๐) และข้อท่ี ๖ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม รับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ มีค่าเฉล่ีย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๔ (S.D. ๐.๕๔) ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจใน                           
ด้านกระบวนการและขั้นตอนน้อยท่ีสุดคือข้อท่ี ๑ ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความ
คล่องตัว มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๓ (S.D. ๐.๕๗) 
 
 



๘๖ 
 

 ๒) ด้านช่องทางการให้บริการ 
 
ตารางที่ ๔ – ๙ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาลของ

เทศบาลเมืองพิชยั ด้านช่องทางการให้บริการ 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุ ข า ภิ บ า ล ข อ ง เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง พิ ชั ย                                
ด้านช่องทางการให้บริการ 

X S.D. แปลผล 

๑ มี ช่องทางการติดต่อท่ีหลากหลาย (ตนเอง / 
โทรศัพท์ / เว็บไซต์/ส่ือออนไลน์ต่างๆ) 
๒ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเสียงตามสาย
ประจ าหมู่บ้าน 
๓ มีการให้บริการออกตรวจสอบนอกสถานท่ี/นอก
เวลาราชการ/วันหยุดราชการ อย่างเป็นระบบและ
รวดเร็ว 

 
๔.๕๖ 

 
๔.๕๖ 

 
 

๔.๕๕ 

 
๐.๕๒ 

 
๐.๕๒ 

 
 

๐.๕๒ 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
 

มากท่ีสุด 
ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ ๔.๕๖ ๐.๕๒ มากที่สุด 

 

 จากตารางท่ี ๔ – ๙ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล
ของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๖ (S.D. ๐.๕๒) คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๐ โดยประชาชนมีความ                   
พึงพอใจมากท่ีสุดในข้อท่ี ๑ มีช่องทางการติดต่อท่ีหลากหลาย (ตนเอง / โทรศัพท์ / เว็บไซต์/ส่ือ
ออนไลน์ต่างๆ) และข้อท่ี ๒ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน                       
ซึ่งมีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากัน คือ ๔.๕๖ (S.D. ๐.๕๒) ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจ
ในด้านช่องทางการให้บริการน้อยท่ีสุดคือข้อท่ี ๓ มีการให้บริการออกตรวจสอบนอกสถานท่ี/นอก
เวลาราชการ/วันหยุดราชการ อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 
๔.๕๕ (S.D. ๐.๕๒) 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 
 

 ๓) ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ 
 
ตารางที่ ๔ – ๑๐ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล

ของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรผู้ให้บริการ 

ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุ ข า ภิ บ า ล ข อ ง เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง พิ ชั ย                                  
ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ 

X S.D. แปลผล 

๑ เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 
เช่น ตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วย
แก้ปัญหาได้ 
๒ เจ้าหน้าท่ีมีการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว 
๓ เจ้าหน้าท่ีดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ 
๔ เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร 
๕ มีเจ้าหน้าท่ีเพียงพอต่อการให้บริการ 

 
 

๔.๕๔ 
๔.๖๓ 
๔.๕๘ 
๔..๕๙ 
๔.๕๑ 

 
 

๐.๔๙ 
๐.๓๘ 
๐.๕๙ 
๐.๕๐ 
๐.๕๘ 

 
 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าทีแ่ละบุคลากรผู้ให้บริการ ๔.๕๗ ๐.๕๑ มากที่สุด 
 

 จากตารางท่ี ๔ – ๑๐ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล
ของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมากท่ีสุด                         
มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๗ (S.D. ๐.๕๑) คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๐ โดยประชาชน                    
มีความพึงพอใจมากท่ีสุดในข้อท่ี ๒ เจ้าหน้าท่ีมีการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว  มีค่าเฉล่ีย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๓ (S.D. ๐.๓๘) รองลงมาคือข้อท่ี ๔ เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความ
สุภาพ เป็นมิตร มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๙ (S.D. ๐.๕๐) ถัดมาคือข้อท่ี ๓ 
เจ้าหน้าท่ีดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๘ 
(S.D. ๐.๕๙) และข้อท่ี ๑ เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบค าถาม ช้ีแจง
ข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้  มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๔          
(S.D. ๐.๔๙) ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรผู้ให้บริการน้อยท่ีสุด
คือข้อท่ี ๕ มีเจ้าหน้าท่ีเพียงพอต่อการให้บริการ มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๑     
(S.D. ๐.๕๘) 
 
 
 
 



๘๘ 
 

 ๔) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 
ตารางที่ ๔ – ๑๑ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล

ของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุ ข า ภิ บ า ล ข อ ง เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง พิ ชั ย                                   
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

X S.D. แปลผล 

๑ สถานท่ีต้ังของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับ
บริการ 
๒ ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีจอด
รถ ห้องน้ า จุดบริการน้ าด่ืมและท่ีนั่งส าหรับผู้มารอรับ
บริการ 
๓ “ คุณภาพและความทันสมั ย ”ของอุปกรณ์  / 
เครื่องมือ ในการให้บริการ 
๔ ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพันธ์ มี
ความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

 
๔.๕๕ 

 
 

๔.๕๗ 
 

๔.๕๒ 
 

๔.๕๖ 

 
๐.๔๙ 

 
 

๐.๕๐ 
 

๐.๕๕ 
 

๐.๔๙ 

 
มากท่ีสุด 

 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ๔.๕๕ ๐.๕๑ มากที่สุด 

 

 จากตารางท่ี ๔ – ๑๑ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล
ของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๕ (S.D. ๐.๕๑) คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๐๐ โดยประชาชนมีความ                 
พึงพอใจมากท่ีสุดในข้อท่ี ๒ ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ า                    
จุดบริการน้ าด่ืมและท่ีนั่งส าหรับผู้มารอรับบริการ มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๗ (S.D. 
๐.๕๐) รองลงมาคือข้อท่ี ๔ ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและ
เข้าใจง่าย มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๖ (S.D. ๐.๔๙) และข้อท่ี ๑ สถานท่ีต้ังของ
หน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๕ (S.D. 
๐.๔๙) ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจในด้านส่ิงอ านวยความสะดวกน้อยท่ีสุดคือข้อ ท่ี ๓ 
“คุณภาพและความทันสมัย”ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ ในการให้บริการ มีค่าเฉล่ียคะแนนความ                            
พึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๒ (S.D. ๐.๕๕) 
 
 



๘๙ 
 

 ๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ 
 
ตารางที่ ๔ – ๑๒ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล

ของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านคุณภาพในการให้บริการ 

ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุ ข า ภิ บ า ล ข อ ง เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง พิ ชั ย                                 
ด้านคุณภาพในการให้บริการ 

X S.D. แปลผล 

๑ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิชัยได้รับการดูแล                 
ด้าน ส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาลอย่าง ท่ังถึ งและถูก
สุขลักษณะ 
๒ การให้บริการถูกต้อง ฉับไว มีความเหมาะสมและตรง
ตามความต้องการ 
๓ การด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาลได้
มาตรฐานมีความสะอาด ปลอดภัย 

 
 

๔.๕๓ 
 

๔.๕๔ 
 

๔.๕๔ 

 
 

๐.๔๙ 
 

๐.๔๙ 
 

๐.๕๓ 

 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
ความพึงพอใจด้านคุณภาพในการให้บริการ ๔.๕๔ ๐.๕๑ มากที่สุด 

 

 จากตารางท่ี ๔ – ๑๒ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล
ของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๔ (S.D. ๐.๕๑) คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๐ โดยประชาชนมีความ                   
พึงพอใจมากท่ีสุดในข้อท่ี ๒ การให้บริการถูกต้อง ฉับไว มีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการ 
และข้อท่ี ๓ การด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาลได้มาตรฐานมีความสะอาด ปลอดภัย มีซึ่งมี
ค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากัน คือ ๔.๕๔ (S.D. ๐.๔๙, ๐.๕๓) ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความ                  
พึงพอใจในด้านคุณภาพในการให้บริการน้อยท่ีสุดคือข้อท่ี ๑ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิชัยได้รับ
การดูแลด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาลอย่างท่ังถึงและถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจ
เท่ากับ ๔.๕๓ (S.D. ๐.๔๙) 
 
 
 
 
 



๙๐ 
 

 ๔.๓.๓ ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านโครงการโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภคของเทศบาลเมืองพิชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคของเทศบาลเมืองพิชัย พบว่า โดยภาพรวมแล้วประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลเมืองพิชัย
มีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๕๙คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๐                   
โดยท าการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมาใช้บริการเทศบาลเมืองพิชัยในภาพรวม ๕ ประเด็น 
ได้แก่  

  
๑) ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ                

มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๕๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๐ 
๒) ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ                  

มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๐ 
๓) ด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากร พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ                

มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๕๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๐ 
๔) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ                   

มากท่ีสุด ฒค่๊าเฉล่ีย ๔.๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๐ 
๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ               

มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๐ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๙๑ 
 

 
 ๑) ด้านกระบวนการและข้ันตอน 

 
ตารางที่ ๔ – ๑๓ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านโครงการ

โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านกระบวนการและขั้นตอน 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านโครงการ
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคของเทศบาลเมืองพิชัย                     
ด้านกระบวนการและข้ันตอน 

X S.D. แปลผล 

๑ ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม รวดเร็ว ทันเวลา 
๒ มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการโครงสร้างพื้นฐาน 
ให้ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจนและสม่ าเสมอ 
๓ การบริการโครงสร้างพื้นฐานแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
๔ งบประมาณส าหรับการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานมีความ
เหมาะสม 
๕ เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงแสดงความคิดเห็น / 
ข้อเสนอแนะ 

๔.๕๔ 
 

๔.๕๑ 
๔.๖๐ 

 
๔.๕๓ 

 
๔.๔๘ 

๐.๔๙ 
 

๐.๖๑ 
๐.๓๐ 

 
๐.๕๘ 

 
๐.๖๗ 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและข้ันตอน ๔.๕๓ ๐.๕๓ มากที่สุด 
 

 จากตารางท่ี ๔ – ๑๓ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านโครงการ
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า อยู่ใน
เกณฑ์ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๓ (S.D. ๐.๕๓) คิดเป็นร้อยละ 
๙๐.๖๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในข้อท่ี ๓ การบริการโครงสร้างพื้นฐานแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๐ (S.D. ๐.๓๐) รองลงมาคือข้อท่ี ๑ 
ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม รวดเร็ว ทันเวลา มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 
๔.๕๔ (S.D. ๐.๔๙) ถัดมาคือข้อท่ี ๔ งบประมาณส าหรับการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานมีความ
เหมาะสม มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๓ (S.D. ๐.๕๘) และข้อท่ี ๒ มีการแจ้งข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการบริการโครงสร้างพื้นฐาน ให้ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจนและสม่ าเสมอ                    
มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๑ (S.D. ๐.๖๑) ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจใน        
ด้านกระบวนการและขั้นตอนน้อยท่ีสุดคือข้อท่ี ๕ เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงแสดงความ
คิดเห็น / ข้อเสนอแนะ มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๘ (S.D. ๐.๖๗) 
 



๙๒ 
 

  ๒) ด้านช่องทางในการให้บริการ 
 
ตารางที่ ๔ – ๑๔ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านโครงการ

โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านช่องทางในการให้บริการ 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านโครงการ
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคของเทศบาลเมืองพิชัย                 
ด้านช่องทางในการให้บริการ 

X S.D. แปลผล 

๑ มีช่องทางการติดต่อท่ีหลากหลาย (ตนเอง / โทรศัพท์ / 
เว็บไซต์/ส่ือออนไลน์ต่างๆ) 
๒ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน 
๓ มีบริการรับแจ้งเรื่องการบริการโครงสร้างพื้นฐานตามขั้นตอน
ท่ีเป็นระบบ มีความรวดเร็ว ฉับไว 

 
๔.๖๒ 
๔.๕๓ 

 
๔.๖๒ 

 
๐.๕๐ 
๐.๕๗ 

 
๐.๓๘ 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจด้านช่องทางในการให้บริการ ๔.๕๙ ๐.๔๘ มากที่สุด 
 

 จากตารางท่ี ๔ – ๑๔ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านโครงการ
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า อยู่ใน
เกณฑ์ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๙ (S.D. ๐.๔๘) คิดเป็นร้อยละ 
๙๑.๘๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในข้อท่ี ๑ มีช่องทางการติดต่อท่ีหลากหลาย (ตนเอง 
/ โทรศัพท์ / เว็บไซต์/ส่ือออนไลน์ต่างๆ) และข้อท่ี ๓ มีบริการรับแจ้งเรื่องการบริการโครงสร้าง
พื้นฐานตามขั้นตอนท่ีเป็นระบบ มีความรวดเร็ว ฉับไว ซึ่งมีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 
๔.๖๒ (S.D. ๐.๕๐, ๐.๓๘) ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจในด้านช่องทางในการให้บริการ                 
น้อยสุดคือข้อท่ี ๒ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน มีค่าเฉล่ียคะแนนความ               
พึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๓ (S.D. ๐.๕๗)  

 
 
 
 
 
 
 
 



๙๓ 
 

 ๓) ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ  
 
ตารางที่ ๔ – ๑๕ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านโครงการ

โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรผู้ให้บริการ 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านโครงการ
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคของเทศบาลเมืองพิชัย    
ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ 

X S.D. แปลผล 

๑  เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบ
ค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้ 
๒ เจ้าหน้าท่ีมีการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว 
๓  เจ้าหน้าท่ีดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ 
๔  เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร  
๕  มีเจ้าหน้าท่ีเพียงพอต่อการให้บริการ 

 
๔.๖๕ 
๔.๖๓ 
๔.๕๒ 
๔.๖๓ 
๔.๖๐ 

 
๐.๕๐ 
๐.๕๐ 
๐.๕๙ 
๐.๕๐ 
๐.๕๙ 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าทีแ่ละบุคลากรผู้ให้บริการ ๔.๖๑ ๐.๕๓ มากที่สุด 
 

 จากตารางท่ี ๔ – ๑๕ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านโครงการ
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า 
อยู่ในเกณฑ์ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๑ (S.D. ๐.๕๓) คิดเป็นร้อยละ 
๙๑.๒๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือข้อท่ี ๑  เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการ เช่น ตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้ มีค่าเฉล่ียคะแนนความ
พึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๕ (S.D. ๐.๕๐) รองลงมาคือข้อท่ี ๒ เจ้าหน้าท่ีมีการให้บริการด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว และข้อท่ี ๔  เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร ซึ่งมีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจ
เท่ากับ ๔.๖๓ (S.D. ๐.๕๐) และข้อท่ี ๕  มีเจ้าหน้าท่ีเพียงพอต่อการให้บริการ มีค่าเฉล่ียคะแนนความ
พึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๐ (S.D. ๐.๕๙) ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากร
ผู้ให้บริการน้อยท่ีสุดคือข้อท่ี ๓  เจ้าหน้าท่ีดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ  มีค่าเฉล่ีย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๒ (S.D. ๐.๕๙)  
 
 
 
 
 



๙๔ 
 

 ๔) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 
ตารางที่ ๔ – ๑๖ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านโครงการ

โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านโครงการ
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคของเทศบาลเมืองพิชัย    
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

X S.D. แปลผล 

๑ ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ 
ห้องน้ า โทรศัพท์สาธารณะ ท่ีนั่งส าหรับผู้มารอรับบริการ 
๒ สถานท่ีให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ 
๓ มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ สะดวกต่อการติดต่อ 
๔ มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการก่อสร้าง/ซ่อมแซมตามการ
บริการโครงสร้างพื้นฐานทุกงาน 
๕ มีการอ านวยความสะดวกในการสัญจรไป-มาของประชาชน
ระหว่างท่ีมีการก่อสร้าง/ซ่อมแซมงานบริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 
๔.๕๙ 
๔.๖๒ 
๔.๖๐ 

 
๔.๖๐ 

 
 

๔.๕๗ 

 
๐.๔๖ 
๐.๕๐ 
๐.๖๐ 

 
๐.๕๐ 

 
 

๐.๕๙ 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
 

มากท่ีสุด 
ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ๔.๖๐ ๐.๕๓ มากที่สุด 

 

 จากตารางท่ี ๔ – ๑๖ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านโครงการ
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก พบว่า อยู่ใน
เกณฑ์ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๐ (S.D. ๐.๕๓) คิดเป็นร้อยละ 
๙๒.๐๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือข้อท่ี ๒ สถานท่ีให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ                  
มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๒ (S.D. ๐.๕๐) รองลงมาคือข้อท่ี ๓ มีป้ายข้อความบอก
จุดบริการ สะดวกต่อการติดต่อ ข้อท่ี ๔ มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการก่อสร้าง/ซ่อมแซมตามการ
บริการโครงสร้างพื้นฐานทุกงาน ซึ่งมีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๐ (S.D. ๐.๖๐, ๐.๕๐) 
และข้อท่ี ๑ ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ า โทรศัพท์สาธารณะ ท่ีนั่ง
ส าหรับผู้มารอรับบริการ มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๙ (S.D. ๐.๔๖) ส่วนข้อท่ี
ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านส่ิงอ านวยความสะดวกน้อยท่ีสุดคือข้อท่ี ๕ มีการอ านวยความ
สะดวกในการสัญจรไป-มาของประชาชนระหว่างท่ีมีการก่อสร้าง/ซ่อมแซมงานบริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๗ (S.D. ๐.๕๙) 
 



๙๕ 
 

 ๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ 
 
ตารางที่ ๔ – ๑๗ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านโครงการ

โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านคุณภาพในการให้บริการ 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบั ติงาน                  
ด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคของ
เทศบาลเมืองพิชัย ด้านคุณภาพในการให้บริการ 

X S.D. แปลผล 

๑ งานบริการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคท่ีผ่าน
การก่อสร้าง/ซ่อมแซมแล้วในเขตเทศบาลเมืองพิชัย มี
มาตรฐานและได้คุณภาพ 
๒ ประชาชนได้รับประโยชน์จากการให้บริการงาน
โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคอย่างท่ัวถึงและ
เพียงพอ 
๓  กา รด า เนิ น ก าร ต าม โค ร ง ส ร้ า งพื้ น ฐ านแ ละ
สาธารณูปโภคมีความครอบคลุมและตรงกับความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 

 
 

๔.๕๘ 
 

๔.๖๒ 
 
 
 

๔.๖๐ 

 
 

๐.๕๐ 
 

๐.๕๐ 
 
 
 

๐.๕๖ 

 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 
 
 

มากท่ีสุด 
ความพึงพอใจด้านคุณภาพในการให้บริการ ๔.๖๐ ๐.๕๒ มากที่สุด 

 

 จากตารางท่ี ๔ – ๑๗ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านโครงการ
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า อยู่ใน
เกณฑ์ ระ ดับมาก ท่ี สุด  มี ค่า เฉ ล่ียคะแนนความพึ งพอใจ เท่ากับ ๔ .๖๐ (S.D. ๐ .๕๒ )                                    
คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในข้อท่ี ๒ ประชาชนได้รับประโยชน์
จากการให้บริการงานโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคอย่างท่ัวถึงและเพียงพอ มีค่าเฉล่ียคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๒ (S.D. ๐.๕๐) และข้อท่ี ๓ การด าเนินการตามโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภคมีความครอบคลุมและตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี  มีค่าเฉล่ียคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๐ (S.D. ๐.๕๖) ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจในด้านคุณภาพในการ
ให้บริการน้อยท่ีสุดคือข้อท่ี ๑ งานบริการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคท่ีผ่านการก่อสร้าง/
ซ่อมแซมแล้วในเขตเทศบาลเมืองพิชัย มีมาตรฐานและได้คุณภาพ มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจ
เท่ากับ ๔.๕๘   (S.D. ๐.๕๐)  
 
 



๙๖ 
 

 ๔.๓.๔ ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคมของเทศบาลเมืองพิชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

 
ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของ

เทศบาลเมืองพิชัย พบว่า ประชาชนผู้ใช้บริการจากเทศบาลเมืองพิชัยมีความพึงพอใจต่อการได้รับ
บริการอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๐ โดยท าการศึกษาความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมาใช้บริการเทศบาลเมืองพิชัย ใน ๕ ประเด็น ได้แก่  

 
๑) ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ               

มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๕๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๐ 
๒) ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ                

มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๕๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๐ 
๓) ด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากร พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ              

มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๐ 
๔) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ                

มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๐ 
๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ            

มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๐ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



๙๗ 
 

 ๑) ด้านกระบวนการและข้ันตอน 
 
ตารางที่ ๔ – ๑๘ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

สังคมของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านกระบวนการและขั้นตอน 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนและ
ส วั ส ดิ ก า ร สั ง ค ม ข อ ง เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง พิ ชั ย                 
ด้านกระบวนการและข้ันตอน 

X S.D. แปลผล 

๑ ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความ
คล่องตัว 
๒ มีระยะเวลาการให้บริการ ท่ีเหมาะสม รวดเร็ ว 
ทันเวลา 
๓ มีการจัดกิจกรรมพัฒนาท่ีหลากหลายและมีความ
เหมาะสมตรงตามความต้องการของประชาชน 
๔ ให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสม 
๕ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ 

 
๔.๕๖ 

 
๔.๕๘ 

 
๔.๕๕ 
๔.๕๖ 

 
๔.๕๘ 

 
๐.๕๐ 

 
๐.๕๔ 

 
๐.๕๗ 
๐.๔๘ 

 
๐.๕๐ 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและข้ันตอน ๔.๕๗ ๐.๕๒ มากที่สุด 
 

 จากตารางท่ี ๔ – ๑๘ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคมของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า อยู่ในเกณฑ์
ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๗ (S.D. ๐.๕๒) คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๐ 
โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในข้อท่ี ๒ มีระยะเวลาการให้บริการท่ีเหมาะสม รวดเร็ว 
ทันเวลา ข้อท่ี ๕ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะ ซึ่งมีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๘ (S.D. ๐.๕๔, ๐.๕๐) และข้อท่ี ๑ 
ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว  และข้อท่ี ๔ ให้การสนับสนุน
งบประมาณอย่างเหมาะสม ซึ่งมีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๖ (S.D. ๐.๕๐, ๐.๔๘) 
ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจในด้านกระบวนการและขั้นตอนน้อยท่ีสุดคือข้อท่ี ๓ มีการจัด
กิจกรรมพัฒนาท่ีหลากหลายและมีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของประชาชน                   
มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๕ (S.D. ๐.๕๗) 
 
 
 



๙๘ 
 

 ๒) ด้านช่องทางการให้บริการ 
 
ตารางที่ ๔ – ๑๙ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

สังคมของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านช่องทางการให้บริการ 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน
และส วัส ดิก า รสั งคมของ เทศบาล เ มือ งพิ ชั ย                
ด้านช่องทางการให้บริการ 

X S.D. แปลผล 

๑ มี ช่องทางการติดต่อ ท่ีหลากหลาย (ตนเอง  / 
โทรศัพท์ / เว็บไซต์/ส่ือออนไลน์ต่างๆ) 
๒ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเสียงตามสาย
ประจ าหมู่บ้าน 
๓ มีการให้บริการอบรมหรือสร้างทักษะทางสังคมและ
อาชีพนอกสถานท่ีอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว 
๔ มีจุดบริการการเขียนใบค าร้องแก่ผู้รับบริการ 

 
๔.๕๖ 

 
๔.๕๗ 

 
๔.๖๐ 
๔.๕๑ 

 
๐.๕๖ 

 
๐.๔๙ 

 
๐.๓๙ 
๐.๖๒ 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ ๔.๕๖ ๐.๕๑ มากที่สุด 
 

 จากตารางท่ี ๔ – ๑๙ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคมของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมากท่ีสุด 
มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๖ (S.D. ๐.๖๑) คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๐ โดยประชาชน              
มีความพึงพอใจมากท่ีสุดในข้อท่ี ๓ มีการให้บริการอบรมหรือสร้างทักษะทางสังคมและอาชีพนอก
สถานท่ีอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๐ (S.D. ๐.๓๙) 
รองลงมาคือข้อท่ี ๒ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน มีค่าเฉล่ียคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๗ (S.D. ๐.๔๙) และข้อท่ี ๑ มีช่องทางการติดต่อท่ีหลากหลาย (ตนเอง / 
โทรศัพท์ / เว็บไซต์/ส่ือออนไลน์ต่างๆ) มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๖ (S.D. ๐.๕๖) 
ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจในด้านช่องทางการให้บริการน้อยท่ีสุดคือข้อท่ี ๔ มีจุดบริการการ
เขียนใบค าร้องแก่ผู้รับบริการ มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๑ (S.D. ๐.๖๒) 

 
 
 
 
 



๙๙ 
 

 ๓) ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ 
 
ตารางที่ ๔ – ๒๐ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

สังคมของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรผู้ให้บริการ 

ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนและ
ส วั ส ดิ ก า ร สั ง ค ม ข อ ง เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง พิ ชั ย                          
ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ 

X S.D. แปลผล 

๑ เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น 
ตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วย
แก้ปัญหาได้ 
๒ เจ้าหน้าท่ีมีการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว 
๓ เจ้าหน้าท่ีดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ 
๔ เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร  
๕ มีเจ้าหน้าท่ีเพียงพอต่อการให้บริการ 

 
 

๔.๖๐ 
๔.๕๙ 
๔.๖๒ 
๔.๖๑ 
๔.๖๕ 

 
 

๐.๕๐ 
๐.๕๘ 
๐.๕๐ 
๐.๕๐ 
๐.๔๙ 

 
 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าทีแ่ละบุคลากรผู้ให้บริการ ๔.๖๑ ๐.๕๑ มากที่สุด 
 

 จากตารางท่ี ๔ – ๒๐ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคมของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์
ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๑ (S.D. ๐.๕๑) คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๐ 
โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในข้อท่ี ๕ มีเจ้าหน้าท่ีเพียงพอต่อการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๕ (S.D. ๐.๔๙) รองลงมาคือข้อท่ี ๓ เจ้าหน้าท่ีดูแลเอาใจใส่ 
กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๒ (S.D. ๐.๖๐) ถัดมาคือ
ข้อท่ี ๔ เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๑ 
(S.D. ๐.๕๐) และข้อท่ี ๑ เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบค าถาม ช้ีแจง
ข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้  มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๐         
(S.D. ๐.๕๐) ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรผู้ให้บริการน้อยท่ีสุด
คือข้อท่ี ๒ เจ้าหน้าท่ีมีการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 
๔.๕๙ (S.D. ๐.๕๘)  
 

 
 



๑๐๐ 
 

 ๔) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 
ตารางที่ ๔ – ๒๑ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

สังคมของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคมของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

X S.D. แปลผล 

๑ สถานท่ีต้ังของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับ
บริการ 
๒ ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ 
ห้องน้ า จุดบริการน้ าด่ืมและท่ีนั่งส าหรับผู้มารอรับบริการ 
๓ “คุณภาพและความทันสมัย”ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ ใน
การให้บริการ 
๔ ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพันธ์ มี
ความชัดเจนและเข้าใจง่าย 
๕ มีเอกสารแผ่นพับแจกให้ผู้มารับบริการได้รับความรู้และ
ท าความเข้าใจ 

 
๔.๖๑ 

 
๔.๖๓ 

 
๔.๕๕ 

 
๔.๖๕ 

 
๔.๕๔ 

 
๐.๕๖ 

 
๐.๕๖ 

 
๐.๖๐ 

 
๐.๔๙ 

 
๐.๖๓ 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ๔.๖๐ ๐.๕๗ มากที่สุด 
 

 จากตารางท่ี ๔ – ๒๑ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคมของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมากท่ีสุด       
มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๐ (S.D. ๐.๕๗) คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๐ โดยประชาชน              
มีความพึงพอใจมากท่ีสุดในข้อท่ี ๔ ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจน
และเข้าใจง่าย มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๕ (S.D. ๐.๔๙) รองลงมาคือข้อท่ี ๒ ความ
เพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ า จุดบริการน้ าด่ืมและท่ีนั่งส าหรับผู้มารอรับ
บริการ มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ  ๔.๖๓ (S.D. ๐.๕๖) ถัดมาคือข้อท่ี ๑ สถานท่ีต้ังของ
หน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ  มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๑      
(S.D. ๐.๕๖) และข้อท่ี ๓ “คุณภาพและความทันสมัย”ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ ในการให้บริการ                   
มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๕ (S.D. ๐.๖๐) ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจใน            
ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกน้อยท่ีสุดคือข้อท่ี ๕ มีเอกสารแผ่นพับแจกให้ผู้มารับบริการได้รับความรู้
และท าความเข้าใจ มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๔ (S.D. ๐.๖๓) 



๑๐๑ 
 

 ๕) ด้านคณุภาพในการให้บริการ 
 
ตารางที่ ๔ – ๒๒ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

สังคมของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านคุณภาพในการให้บริการ 

ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนและ
ส วั ส ดิ ก า ร สั ง ค ม ข อ ง เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง พิ ชั ย                         
ด้านคุณภาพในการให้บริการ 

  X S.D. แปลผล 

๑ กลุ่มอาชีพต่างๆได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
๒ ผู้ด้อยโอกาสในต าบลในรับการพัฒนาศักยภาพท่ี
เหมาะสม 
๓ งานบริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเช้ือ มี
ความเหมาะสม 
๔ การให้บริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มี
ความครอบคลุม เหมาะสม ตรงตามความต้องการของ
ประชาชน ทุกเพศทุกวัย   

๔.๖๖ 
 

๔.๖๓ 
 

๔.๖๗ 
 
 

๔.๖๑ 

๐.๔๙ 
 

๐.๕๐ 
 

๐.๔๙ 
 
 

๐.๕๐ 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 
 

มากท่ีสุด 
ความพึงพอใจด้านคุณภาพในการให้บริการ ๔.๖๔ ๐.๔๙ มากที่สุด 

 

 จากตารางท่ี ๔ – ๒๒ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคมของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับ                                  
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๔ (S.D. ๐.๔๙) คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๐                     
โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในข้อท่ี ๓ งานบริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเช้ือ                     
มีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๗ (S.D. ๐.๔๙) รองลงมาคือข้อท่ี ๑ 
กลุ่มอาชีพต่างๆได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๖ 
(S.D. ๐.๔๙) และข้อท่ี ๒ ผู้ด้อยโอกาสในต าบลในรับการพัฒนาศักยภาพท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๓ (S.D. ๐.๕๐) ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจในด้านคุณภาพ
ในการให้บริการน้อยท่ีสุดคือข้อท่ี ๔ การให้บริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีความ
ครอบคลุม เหมาะสม ตรงตามความต้องการของประชาชน ทุกเพศทุกวัย  มีค่าเฉล่ียคะแนนความ                   
พึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๑ (S.D. ๐.๕๐) 
 
 
 
 



๑๐๒ 
 

๔.๔ ข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการของเทศบาลเมืองพิชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

 
 ๔.๔.๑) ข้อควรปรับปรุง / ปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการของเทศบาลเมืองพิชัย 

 
- สะพานข้ามแม่น้ าวังและถนนสาธารณะท่ีใช้สัญจรภายในชุมชน และระหว่างชุมชน

มีความคับแคบ บางจุดพื้นผิวถนนทรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ บางจุดซ่อมแซมแล้วแต่พังเสียหายง่าย มีน้ า
ท่วมขัง ท าให้การใช้เส้นทางสัญจรเกิดความไม่สะดวก อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

 -  ระบบไฟฟ้าสาธารณะ/ไฟฟ้าส่องสว่างไม่ท่ัวถึง เช่น บริเวณทางแยก/บริเวณทาง
โค้ง/บริเวณจุดอับบางจุด/บางจุดมีลักษณะช ารุด ประชาชนยังมีความต้องการให้มีการบริการด้าน
ไฟฟ้าสาธารณะอย่างท่ัวถึง 

- ปัญหาการวางระบบท่อระบายน้ า  ท าให้เกิดน้ าขัง น้ าไม่ระบาย ฝาปิดท่อระบาย
น้ าช ารุด ส่งผลให้เกิดกล่ินเหม็นรบกวนและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

 -  การให้บริการน้ าประปาท่ีใช้ส าหรับการอุปโภค-บริโภคยังไม่ท่ัวถึง ขาดแคลนใน
บางช่วง ไม่ไหลสม่ าเสมอ เพราะมีเศษหิน/ดิน/ทรายท่ีมักอุดตันท่อส่งน้้า และน้ าประปาไม่ค่อยสะอาด 
มีลักษณะขุ่นแดง 

- มีต้นไม้ใหญ่ และหญ้า ขึ้นบดบังบริเวณไหล่ทางในชุมชนและระหว่างชุมชน ท าให้
บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นของประชาชนท่ีใช้เส้นทาง ไม่มีความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ  
  -  มีสายไฟหรือสายส่ือสารห้อยระโยงระยาง รกรุงรังไม่เป็นระเบียบ บางจุดมีสภาพ
ขาด/ตก/ขวาง ทางสัญจร อาจเป็นอันตรายแก่ผู้ท่ีสัญจรไป – มา โดยเฉพาะเวลากลางคืน 
  -  ไม่มีป้ายจราจรและป้ายเตือนต่าง ๆ บริเวณมุมโค้งถนน/ทางแยกต่าง ๆท่ี
ประชาชนใช้สัญจร บางจุดกระจกโค้งนูนบริเวณทางแยกมีลักษณะขุ่นมัว ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
และยังติดต้ังไม่ท่ัวถึง  รวมถึงในชุมชนไม่มีกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ของชุมชน 

- ในชุมชนมีพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะท่ีค่อนข้างเร็ว อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุ
หรือเกิดอันตรายข้ึนแก่ผู้คนในชุมชนได้ 

- มีขยะถูกท้ิงในเส้นทางสัญจร ท าให้ดูสกปรก การบริหารจัดการขยะยังไม่
ครอบคลุม ไม่มีระบบท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน 
  -  ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองพิชัย ยังไม่ได้รับการดูแลเท่าท่ีควร ไม่มีอาชีพท่ีจะท า
ให้เกิดรายได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 



๑๐๓ 
 

  -  อยากให้มีการส่งเสริมทักษะทางอาชีพและการตลาดให้แก่ประชาชน , ผู้ว่างงาน
ผู้ด้อยโอกาสให้เป็นรูปธรรมชัดเจน โดยเฉพาะในยุคของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ท าให้คนไม่สามารถประกอบอาชีพได้เต็มรูปแบบ เกิดภาวะตกงาน ว่างงาน ไม่มี
อาชีพส ารอง อยากให้หน่วยงานภาครัฐช่วยดูแล 

- อยากให้ผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย รวมท้ังพนักงานของเทศบาล
เมืองพิชัย ลงพื้นท่ีรับฟังปัญหาต่างๆและหาวิธีแก้ไขปัญหาเพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง 

 
๔.๔.๒) ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทาง วิธีการและข้อควรปรับปรุงการให้บริการ                

ของเทศบาลเมืองพิชัย 
 
- เร่งประสานการพัฒนา/ปรับปรุงสะพานข้ามแม่น้ าและถนนสาธารณะ ให้มีสภาพท่ี

สมบูรณ์ สร้างความปลอดภัยให้ประชาชนในเขตพื้นท่ีและผู้สัญจร ไป – มา หากได้รับงบประมาณใน
การขยาย/ปรับปรุงถนนสาธารณะ ควรมีการวางแผน/จัดวางระบบการจราจรให้มีความคล่องตัว
ในช่วงท่ีมีการก่อสร้าง มีการเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การก่อสร้าง/ปรับปรุงสะพานหรือถนนสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนเส้นทางในการ
เดินทางแต่ละวันได้ 

-  เร่งประสานการพัฒนา/ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ โดยเฉพาะบริเวณตรอก
ซอยภายในหมู่บ้าน ให้มีสภาพท่ีใช้งานได้ดี เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนในเขตพื้นท่ีและผู้ท่ี
สัญจร ไป – มา ในเวลากลางคืน  

- พัฒนาปรับปรุงการก่อสร้างท่อระบายน้ าในพื้นท่ีเพิ่มเติมตามความต้องการ การ
ด าเนินการท่ีปลอดภัย มีการปิดฝาท่อให้อยู่ในสภาพมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของประชาชน และ
ท าการขุดลอกท่อระบายน้ าไม่ให้เกิดการอุดตันต่อเนื่อง  สามารถมีการระบายน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ ไม่
เกิดปัญหาน้ าท่วมขังและไม่ส่งกล่ินเหม็น รวมท้ังไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและแหล่งของโรค
ระบาดต่างๆ 

- วางระบบการแก้ปัญหาให้กับประชาชนท่ีประสบปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลน
น้ าประปาท่ีใช้ในการอุปโภค – บริโภค โดยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเป็น
ระบบ ครอบคลุม เพียงพอต่อความต้องการ และมีลักษณะสะอาด ประชาชนรู้สึกปลอดภัย 

 
 



๑๐๔ 
 

- ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ หรือตัดหญ้าสองข้างทางบริเวณ          
ไหล่ทาง เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสะดวก ปลอดภัย น่าอภิรมย์ และมี ทัศนวิสัยในการมองเห็น
มากขึ้น แจ้งผู้เกี่ยวข้องท าการจัดเก็บสายไฟและสายส่ือสารต่าง ๆ ให้เรียบร้อย มีความปลอดภัย           
แก่ผู้สัญจร  

- จัดหางบประมาณเพื่อสนองตอบความต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ให้แก่ประชาชน ในการติดต้ังป้ายสัญญาณจราจร การติดต้ังกล้องวงจรปิด กระจกโค้งนูน บริเวณทาง
แยก/ทางโค้ง ในเส้นทางท่ีประชาชนใช้สัญจรไป – มา ท้ังในชุมชนและเส้นทางระหว่างชุมชนเพื่อให้
ประชาชนและผู้ใช้เส้นทางสัญจรมีความปลอดภัยมากขึ้น 

- การให้ความรู้และการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนน
ให้กับคนในชุมชน โดยเริ่ม ต้ังแต่วัยเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเท้า การใช้รถจักรยาน การใช้
รถจักรยานยนต์ หรือพาหนะอื่น ๆ เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการเดินทางและการใช้ถนน
ร่วมกันเกิดขึ้น และต้องมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชนในความเข้มงวด
และความต่อเนื่องในการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างจริงจัง เพื่อสร้างนิสัยของผู้ขับขี่ ผู้โดยสารและ
ผู้ใช้ถนน จนกลายเป็น “วัฒนธรรมการขับขี่ยานยนต์บนท้องถนนของประชาชน” 

- ควรให้ความส าคัญต่อระบบการบริหารจัดการขยะ ไม่ว่าจะเป็นการใช้วิธีการก าจัด
ท่ีถูกหลักวิธีในทุกขั้นตอน จัดหารถเก็บขนขยะท่ีอยู่ในสภาพดี ได้มาตรฐาน ท าการจัดเก็บอย่าง
สม่ าเสมอ มีจ านวนถุงขยะ / ถังขยะหรือถังคัดแยกขยะให้เพียงพอในชุมชน จัดต้ังจุดท้ิงขยะท่ี
เหมาะสม รณรงค์หรือสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดความตระหนักให้ประชาชนเกิดการลด ละ เลิกการใช้
ถุงพลาสติก หรือการคัดแยกขยะท่ีต้นทาง และหาวิธีการในการสร้างมูลค่าของขยะ เช่น การส่งเสริม
ให้มีการท าปุ๋ยจากขยะ, การสร้างผลิตภัณฑ์รีไซเคิลจากขยะ ฯลฯ นอกจากนี้ควรมีมาตรการทาง
กฎหมายใช้บังคับกับผู้ท่ีฝ่าฝืนหรือลักลอบเผาขยะ หรือน าขยะมาท้ิงในพื้นท่ีอย่างจริงจัง 

- ให้ความส้าคัญและท้าความเข้าใจและเตรียมรับสถานการณ์ของโครงสร้างสังคมท่ี
เปล่ียนไป ต้องมีมาตรการที่หลากหลายรูปแบบเพื่อดูแลผู้สูงวัย ท่ีมีท้ังผู้สูงวัยท่ีอยู่คนเดียว ผู้สูงวัยอยู่
เป็นคู่ไม่มีลูก ,ผู้สูงวัยอัลไซเมอร์,ผู้สูงวัยอยู่กับเพศเดียวกัน ผู้สูงวัยไม่มีรายได้ ผู้สูงวัยถูกลูกหลาน
ทอดท้ิง ฯลฯ โดยประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการดูแลผู้สูงอายุ ท้ังใน (๑) ด้านสุขภาพท่ีควรมี
การจัดต้ังให้บริการคลินิกผู้สูงอายุ การให้บริการตรวจสุขภาพฟรี, การดูแลและเย่ียมบ้านผู้ป่วยสูงอายุ
ท่ีนอนติดเตียง/ผู้สูงอายุป่วยเรื้อรัง เป็นต้น  (๒) ด้านสังคม อาจส่งเสริมให้มีการจัดต้ังโรงเรียน
ผู้สูงอายุท่ีมีหลักสูตรท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับผู้สูงอายุ มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุท้าร่วมกัน มี การ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน สร้างความรักความอบอุ่นให้ผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม รวมถึง
การสนับสนุนให้เกิดชุมนุม/ชมรมผู้สูงอายุในด้านต่างๆให้เป็นรูปธรรม และ (๓) ด้านรายได้ ควรมีการ
ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาระบบตลาดให้แก่ผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม สามารถเล้ียงตัวเองได้ 



๑๐๕ 
 

  -  จัดให้มีการวางแผน ประชุม รับฟังปัญหาและความต้องการ รวมถึงข้อเสนอแนะ
จากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่ว่าจะเป็นการอบรม
เสริมอาชีพ / การพัฒนาบรรจุภัณฑ์/ การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางการเกษตรหรือสินค้าทาง
วัฒนธรรมของท้องถิ่น /การขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชนในรูปแบบออนไลน์ , การด าเนินการ
ประสานกับหน่วยงานรัฐท่ีเกี่ยวข้อง  ไม่ว่าจะเป็นการอ านวยความสะดวกในส่วนของข้อมูลหรือส่วน
อื่นๆให้ประชาชนมีความสะดวกมากขึ้น โดยการด าเนินการใดๆจะต้องเป็นไปตามมาตรการในการเฝ้า
ระวังและควบคุมมิให้มีการแพร่กระจายเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 

- ควรมีแผนหรือนโยบายรองรับเกี่ยวกับการท าเมืองให้น่าอยู่ในเขตพื้นท่ีเทศบาล
เมืองพิชัย ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ หรือตัดหญ้าสองข้างทางบริเวณไหล่ทาง 
เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสะดวก ปลอดภัย น่าอภิรมย์ และมีทัศนวิสัยในการมองเห็นมากขึ้น ใน
ฤดูแล้งควรท าการฉีดพ่นน้ าในอากาศท่ีมีความแห้งเพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ ฉีดน้ าท าความสะอาด
พื้นผิวถนนอย่างสม่ าเสมอ รวมท้ังประสานประโยชน์ร่วมกับทุกภาคส่วนในการสร้างความตระหนัก
และส านึกร่วมกัน มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องในเรื่องของการรักษาความสะอาดในพื้นท่ีสาธารณะหรือ
บริเวณบ้านเรือนของประชาชนให้น่าอยู่มากข้ึน  

- ในการจัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาหรือแก้ปัญหาในพื้นท่ี ควรมีการ
จัดสรรงบประมาณโดยเรียงล าดับของปัญหาและความต้องการก่อน -หลังอย่างเท่าเทียมกัน มีความ
ยุติธรรมและรวดเร็ว ใช้มติส่วนใหญ่ของประชาคมในการด าเนินการพัฒนา แต่ในขณะเดียวกันควรรับ
ฟังปัญหาและความต้องการของเสียงส่วนน้อยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาด้านต่างๆอย่างท่ัวถึง  

- ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกัน โดยให้มีรูปแบบ
ท่ีหลากหลาย ประชาชนในพื้นท่ีเกิดความตระหนักและเกิดจิตส านึกร่วมในทางท่ีดี รวมถึงพัฒนา
ภาวะผู้น าให้แก่ผู้น าทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นการสาธิต การฝึกอบรม การไปศึกษาดูงาน ฯลฯ เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติอันจะน าไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน  

- ผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย รวมท้ังพนักงานเทศบาลเมืองพิชัย ควร
ลงพื้นท่ีตามชุมชนต่าง ๆให้บ่อยครั้งขึ้น เพื่อพบปะพูดคุยกับประชาชน รับฟังและทราบถึงปัญหาหรือ
ความต้องการของประชาชน จัดวงเสวนาการพูดคุยท้ังการใช้ระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ 
ควบคู่กับการลงพื้นท่ีจริงกับคนกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ น าข้อมูลปัญหา ประเด็นต่างๆท่ีได้มารวบรวม, 
วิเคราะห์, สังเคราะห์น าไปสู่การพัฒนา ต่อยอด ปรับปรุง นโยบายต่างๆของท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติท่ี
เป็นรูปธรรมให้ดียิ่งขึ้น 

 



๑๐๖ 
 

 - เทศบาลเมืองพิชัย ควรจะต้องพิจารณาความพร้อมของสถานท่ีในการให้บริการ 
ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ ทบทวนประสิทธิภาพของช่องทางการให้บริการแต่ละช่องทางเพื่อ
เลือกใช้ในการติดต่อประสานงานได้หลายรูปแบบ ควรจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้
ความรู้ท่ีหลากหลาย ชัดเจนเข้าใจง่าย รวมท้ังพัฒนาการใช้ส่ือประชาสัมพันธ์ทุกชนิด เช่น ส่ือบุคคล
เพื่อท าหน้าท่ีส่ือสารและบอกต่อประชาสัมพันธ์ภารกิจต่างๆของเทศบาลเมืองพิชัย โดยจะต้องจัดการ
ทรัพยากรดังกล่าวให้เหมาะสมกับงานแต่ละงานท่ีจะบริการประชาชนผู้รับบริการ โดยค านึงถึง
ประสิทธิภาพท่ีเกิดจากการใช้ทรัพยากรนั้น ๆ ให้เกิดความคุ้มค่าควบคู่กันไปด้วย นอกจากพัฒนา
ระบบการให้บริการประชาชนท่ีมารับบริการแล้ว ควรจัดเตรียมบุคลากรให้เพียงพอต่อการให้บริการ 
มีการเตรียมพร้อมในส่วนของเอกสารต่างๆท่ีจะให้บริการประชาชน มีการมาปฏิบัติหน้าท่ีก่อนเวลา
หรือตรงต่อเวลา หากพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีการลงพื้นท่ีให้บริการประชาชนภาคสนาม ควรมีการแจ้งให้
ประชาชนทราบล่วงหน้าหรือจัดตารางเวรเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีแทนในส านักงาน มีวิธีการใช้ถ้อยค าในการ
ส่ือสารท่ีชัดเจน ตอบค าถามอย่างตรงไปตรงมาด้วยกิริยาท่าทางท่ีมีความอ่อนน้อม ถ้อยทีท่ีมีความ
สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และเต็มใจให้บริการ สามารถปรับปรุงการท างานให้มีความฉับไว กระตือรือร้น 
ไม่เลือกปฏิบัติเฉพาะกลุ่ม เอาใจใส่ดูแลประชาชนอย่างเป็นมิตรและจริงใจด้วยช่องทางการส่ือสารท่ี
หลากหลาย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย  

- เทศบาลเมืองพิชัย ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการสาธารณะ         
อันเป็นอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลเมืองให้ดียิ่งๆขึ้น โดยมีระบบการบริหารจัดการงบประมาณท่ีดี   
เกิดความคุ้มค่า การให้บริการประชาชนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชน          
เกิดความเช่ือมั่นในการบริหารงานท่ีเป็นรูปธรรมมากขึ้นต่อไป 

 



 

 

บทที่ ๕ 
บทสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

๕.๑ บทสรุป 
 

 รายงานการวิจัยการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของ
เทศบาลเมืองพิชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษา
ระดับของความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองพิชัย อ าเภอเมืองล าปาง 
จังหวัดล าปาง และเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อการให้บริการประชาชนของ
เทศบาลเมืองพิชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง โดยมีวิธีการศึกษาระเบียบวิธีการวิจัยเป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) วิธีการศึกษาวิจัย คือ การศึกษาวิจัยจากเอกสาร 
(Documentary research) และการศึกษาวิจัยภาคสนาม (Field research) โดยใช้แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของประชาชนประกอบกัน โดยผลการศึกษา มีดังนี้ 

 

  ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลเมืองพิชัย มีความพึงพอใจ                 
ต่อการได้รับบริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๐ 
 

 ๕.๑.๑ ข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 จากการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้ใช้บริการของเทศบาลเมืองพิชัย จ านวน ๔๐๐ 
คน ผลการศึกษาจ าแนกตามจ านวนครั้งในการให้บริการ ช่วงเวลาในการให้บริการ เพศ อายุ 
สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาใช้
บริการนานๆ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐๐ ช่วงเวลาท่ีมารับบริการส่วนใหญ่มารับบริการในช่วงเวลา 
๑๒.๐๑ น. – ๑๔ .๐๐ น . คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๕๐ ผู้มารับบริการส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง                               
คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐๐ อายุส่วนใหญ่มีอายุ ๔๑ – ๕๐ ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๐ สถานภาพ          
ส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๐ การศึกษาส่วนใหญ่มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. คิดเป็น  ร้อยละ ๒๖.๐๐ ในส่วนของอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ 
คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ และมีรายได้ ๕๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ 
 

 
 



๑๐๘ 
 

๕.๑.๒ ข้อมูลความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองพิชัย  
 

ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองพิชัย พบว่า โดยภาพรวมแล้ว
ประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลเมืองพิชัยมีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการอยู่ในระดับมากท่ีสุด                   
มีค่าเฉล่ีย ๔.๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๐ โดยท าการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมาใช้บริการ
เทศบาลเมืองพิชัย ใน ๔ ภารกิจ ได้แก่ 
 
 ๕.๑.๒.๑ ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีของ
เทศบาลเมืองพิชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
 

 ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีของเทศบาล
เมืองพิชัย พบว่า โดยภาพรวมแล้วประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลเมืองพิชัยมีความพึงพอใจต่อการ
ได้รับบริการอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๐ โดยท าการศึกษาความ                
พึงพอใจของประชาชนท่ีมาใช้บริการเทศบาลเมืองพิชัย ในภาพรวม ๕ ประเด็น ได้แก่  

  
 (๑) ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๖ (S.D. ๐.๕๖) คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจ             
มากท่ีสุดในข้อท่ี ๑ มีการให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน ข้อท่ี ๔ การรับแจ้งข้อมูลข่าวสาร
รวดเร็ว ฉับไว และชัดเจน ซึ่งมีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากัน คือ ๔.๖๑ (S.D. ๐.๕๐, ๐.๕๐) 
และข้อท่ี ๒ ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม รวดเร็ว ทันเวลา  ข้อท่ี ๕ เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  ซึ่งมีค่าเฉล่ียคะแนนความ                 
พึงพอใจเท่ากัน คือ ๔.๕๖ (S.D. ๐.๕๙, ๐.๕๗) ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด                   
ด้านกระบวนการและขั้นตอนคือข้อท่ี ๓ มีอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีทันสมัยมีคุณภาพต่อการให้บริการ 
มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๘ (S.D. ๐.๖๕) 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 
 

 (๒) ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๘ (S.D. ๐.๕๙) คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจ                    
มากท่ีสุดในข้อท่ี ๒ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน มีค่าเฉล่ียคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๔ (S.D. ๐.๕๐) รองลงมาคือข้อท่ี ๔ มีจุดบริการการเขียนใบค าร้องแก่
ผู้รับบริการ มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๘ (S.D. ๐.๖๕) และข้อท่ี ๑ มีช่องทางการ
ติดต่อท่ีหลากหลาย (ตนเอง / โทรศัพท์ / เว็บไซต์/ส่ือออนไลน์ต่างๆ) มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจ
เท่ากับ ๔.๕๗ (S.D. ๐.๖๐)  ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดด้านช่องทางในการ
ให้บริการคือข้อท่ี ๓ มีการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ีอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว  มีค่าเฉล่ีย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๔ (S.D. ๐.๖๑) 
 
 (๓) ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๘ (S.D. ๐.๕๖) คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๐ โดยประชาชนมีความ                   
พึงพอใจมากท่ีสุดในข้อท่ี ๒ เจ้าหน้าท่ีมีการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีค่าเฉล่ียคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๓ (S.D. ๐.๔๐) รองลงมาคือข้อ ๓ เจ้าหน้าท่ีดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น 
เต็มใจให้บริการ มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๑ (S.D. ๐.๕๙) ถัดมาคือข้อท่ี ๑ 
เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและ
ช่วยแก้ปัญหาได้มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๐ (S.D. ๐.๕๙) และข้อท่ี ๕ มีเจ้าหน้าท่ี
เพียงพอต่อการให้บริการ มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๔ (S.D. ๐.๕๘) ส่วนข้อท่ี
ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรผู้ให้บริการคือข้อท่ี ๔ เจ้าหน้าท่ี
ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๓ (S.D. ๐.๖๘) 
 
 (๔) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียคะแนนความ
พึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๐ (S.D. ๐.๕๔) คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด
ในข้อท่ี ๑ สถานท่ีต้ังของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ มีค่าเฉล่ียคะแนนความ               
พึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๗ (S.D. ๐.๔๙) รองลงมาคือข้อท่ี ๒ ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก 
เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ า จุดบริการน้ าด่ืมและท่ีนั่งส าหรับผู้มารอรับบริการ มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึง
พอใจเท่ากับ ๔.๖๕ (S.D. ๐.๔๙) ถัดมาคือข้อท่ี ๔ ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพันธ์ 
มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๑    (S.D. ๐.๕๐) และข้อท่ี 
๓ “คุณภาพและความทันสมัย”ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ ในการให้บริการ มีค่าเฉล่ียคะแนนความ               
พึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๐ (S.D. ๐.๕๘) ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวกคือข้อท่ี ๕ มีเอกสารแผ่นพับแจกให้ผู้มารับบริการได้รับความรู้และท าความเข้าใจ มีค่าเฉล่ีย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๘ (S.D. ๐.๖๓) 
 



๑๑๐ 
 

 (๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๙ (S.D. ๐.๕๖) คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจ              
มากท่ีสุดในข้อท่ี ๔ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิชัยได้รับทราบและเห็นความส าคัญของการช าระ
ภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเป็นหน้าท่ี ท่ีต้องปฏิบัติตามกฎหมาย มีค่าเฉล่ียคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๕ (S.D. ๐.๔๙) รองลงมาคือข้อท่ี ๒ เทศบาลเมืองพิชัยสามารถจัดเก็บ
รายได้ ได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีมากขึ้น  มีค่าเฉล่ียคะแนนความ               
พึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๑ (S.D. ๐.๕๘)  และข้อท่ี ๑ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิชัยได้รับความ
สะดวกรวดเร็วต่อการมาช าระภาษี มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๐ (S.D. ๐.๕๖)                   
ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดด้านคุณภาพในการให้บริการคือข้อท่ี ๓ เทศบาลเมือง
พิชัยมีข้อมูลการจัดเก็บรายได้และประเมินภาษีอย่างถูกต้องและเป็นธรรม มีค่าเฉล่ียคะแนนความ               
พึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๐ (S.D. ๐.๕๙) 
 
 ๕.๑.๒.๒ ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาลของเทศบาลเมืองพิชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาลของเทศบาล
เมืองพิชัย พบว่า ประชาชนผู้ใช้บริการจากเทศบาลเมืองพิชัยมีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๕๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๐ โดยท าการศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมาใช้บริการเทศบาลเมืองพิชัยใน ๕ ประเด็น ได้แก่ 

  
 (๑) ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๗ (S.D. ๐.๕๖) คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจ               
มากท่ีสุดในข้อท่ี ๓ มีการให้บริการโดยเรียงล าดับก่อน – หลัง อย่างเป็นธรรม และข้อท่ี ๔ ระยะเวลา
ในการให้บริการมีความเหมาะสม ซึ่งมีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากัน คือ ๔.๕๙ (S.D. ๐.๕๘, 
๐.๕๙) รองลงมาคือข้อท่ี ๕ มีความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ         
มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๘ (S.D. ๐.๖๐) ถัดมาคือข้อท่ี ๒ ประชาชนได้รับความ
สะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๘ (S.D. ๐.๕๐) และ
ข้อท่ี ๖ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม รับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ มีค่าเฉล่ียคะแนนความ              
พึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๔ (S.D. ๐.๕๔) ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจในด้านกระบวนการและ
ขั้นตอนน้อยท่ีสุดคือข้อท่ี ๑ ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว มีค่าเฉล่ีย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๓ (S.D. ๐.๕๗) 



๑๑๑ 
 

 (๒) ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียคะแนนความ
พึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๖ (S.D. ๐.๕๒) คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด
ในข้อท่ี ๑ มีช่องทางการติดต่อท่ีหลากหลาย (ตนเอง / โทรศัพท์ / เว็บไซต์/ส่ือออนไลน์ต่างๆ) และ
ข้อท่ี ๒ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน  ซึ่งมีค่าเฉล่ียคะแนนความ                 
พึงพอใจเท่ากัน คือ ๔.๕๖ (S.D. ๐.๕๒) ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจในด้านช่องทางการ
ให้บริการน้อยท่ีสุดคือข้อท่ี ๓ มีการให้บริการออกตรวจสอบนอกสถานท่ี/นอกเวลาราชการ/
วันหยุดราชการ อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๕ (S.D. 
๐.๕๒) 
 
 (๓) ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๗ (S.D. ๐.๕๑) คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๐ โดยประชาชนมีความ               
พึงพอใจมากท่ีสุดในข้อท่ี ๒ เจ้าหน้าท่ีมีการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีค่าเฉล่ียคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๓ (S.D. ๐.๓๘) รองลงมาคือข้อท่ี ๔ เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสุภาพ 
เป็นมิตร มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๙ (S.D. ๐.๕๐) ถัดมาคือข้อท่ี ๓ เจ้าหน้าท่ีดูแล
เอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๘ (S.D. ๐.๕๙) 
และข้อท่ี ๑ เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย                  
ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้ มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๔ (S.D. ๐.๔๙) ส่วนข้อ
ท่ีประชาชนมีความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรผู้ให้บริการน้อยท่ีสุดคือข้อท่ี ๕ มีเจ้าหน้าท่ี
เพียงพอต่อการให้บริการ มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๑ (S.D. ๐.๕๘) 
 
 (๔) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียคะแนนความ
พึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๕ (S.D. ๐.๕๑) คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๐๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด
ในข้อท่ี ๒ ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ า จุดบริการน้ าด่ืมและท่ีนั่ง
ส าหรับผู้มารอรับบริการ มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๗ (S.D. ๐.๕๐) รองลงมาคือข้อ
ท่ี ๔ ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มีค่าเฉล่ีย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๖ (S.D. ๐.๔๙) และข้อท่ี ๑ สถานท่ีต้ังของหน่วยงาน สะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๕ (S.D. ๐.๔๙) ส่วนข้อท่ีประชาชน
มีความพึงพอใจในด้านส่ิงอ านวยความสะดวกน้อยท่ีสุดคือข้อท่ี ๓ “คุณภาพและความทันสมัย”ของ
อุปกรณ์ / เครื่องมือ ในการให้บริการ มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๒ (S.D. ๐.๕๕) 
 
 



๑๑๒ 
 

 (๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๔ (S.D. ๐.๕๑) คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจ              
มากท่ีสุดในข้อท่ี ๒ การให้บริการถูกต้อง ฉับไว มีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการ และข้อท่ี 
๓ การด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาลได้มาตรฐานมีความสะอาด ปลอดภัย มีซึ่งมีค่าเฉล่ีย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากัน คือ ๔.๕๔ (S.D. ๐.๔๙, ๐.๕๓) ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจใน
ด้านคุณภาพในการให้บริการน้อยท่ีสุดคือข้อท่ี ๑ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิชัยได้รับการดูแล
ด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาลอย่างท่ังถึงและถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 
๔.๕๓ (S.D. ๐.๔๙) 
 
 ๕.๑.๒.๓ ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านโครงการโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภคของเทศบาลเมืองพิชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
 

 ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคของเทศบาลเมืองพิชัย พบว่า โดยภาพรวมแล้วประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลเมืองพิชัย
มีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๕๙คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๐                   
โดยท าการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมาใช้บริการเทศบาลเมืองพิชัยในภาพรวม ๕ ประเด็น 
ได้แก่   

 
 (๑) ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๓ (S.D. ๐.๕๓) คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจ            
มากท่ีสุดในข้อท่ี ๓ การบริการโครงสร้างพื้นฐานแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด มีค่าเฉล่ียคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๐ (S.D. ๐.๓๐) รองลงมาคือข้อท่ี ๑ ระยะเวลาการให้บริการมีความ
เหมาะสม รวดเร็ว ทันเวลา มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๔ (S.D. ๐.๔๙) ถัดมาคือข้อท่ี 
๔ งบประมาณส าหรับการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานมีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียคะแนนความ            
พึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๓ (S.D. ๐.๕๘) และข้อท่ี ๒ มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการ
โครงสร้างพื้นฐาน ให้ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจนและสม่ าเสมอ มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจ
เท่ากับ ๔.๕๑     (S.D. ๐.๖๑) ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจในด้านกระบวนการและขั้นตอน
น้อยท่ีสุดคือข้อท่ี ๕ เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงแสดงความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ มีค่าเฉล่ีย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๘ (S.D. ๐.๖๗) 
 
 



๑๑๓ 
 

 (๒) ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๙ (S.D. ๐.๔๘) คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจ             
มากท่ีสุดในข้อท่ี ๑ มีช่องทางการติดต่อท่ีหลากหลาย (ตนเอง / โทรศัพท์ / เว็บไซต์/ส่ือออนไลน์
ต่างๆ) และข้อท่ี ๓ มีบริการรับแจ้งเรื่องการบริการโครงสร้างพื้นฐานตามขั้นตอนท่ีเป็นระบบ มีความ
รวดเร็ว ฉับไว ซึ่งมีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๒ (S.D. ๐.๕๐, ๐.๓๘) ส่วนข้อท่ี
ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านช่องทางในการให้บริการน้อยสุดคือข้อท่ี ๒ มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน
เสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๓ (S.D. ๐.๕๗) 
 
 (๓) ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๑ (S.D. ๐.๕๓) คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๐ โดยประชาชนมีความ                
พึงพอใจมากท่ีสุดคือข้อท่ี ๑  เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบค าถาม 
ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้ มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๕         
(S.D. ๐.๕๐) รองลงมาคือข้อท่ี ๒ เจ้าหน้าท่ีมีการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และข้อท่ี ๔  
เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร ซึ่งมีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๓     
(S.D. ๐.๕๐) และข้อท่ี ๕  มีเจ้าหน้าท่ีเพียงพอต่อการให้บริการ มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจ
เท่ากับ ๔.๖๐ (S.D. ๐.๕๙) ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากร                 
ผู้ให้บริการน้อยท่ีสุดคือข้อท่ี ๓  เจ้าหน้าท่ีดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ  มีค่าเฉล่ีย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๒ (S.D. ๐.๕๙) 
 
 (๔) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียคะแนนความ
พึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๐ (S.D. ๐.๕๓) คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด
คือข้อท่ี ๒ สถานท่ีให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๒ (S.D. 
๐.๕๐) รองลงมาคือข้อท่ี ๓ มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ สะดวกต่อการติดต่อ ข้อท่ี ๔ มีการแจ้ง
เตือนล่วงหน้าก่อนการก่อสร้าง/ซ่อมแซมตามการบริการโครงสร้างพื้นฐานทุกงาน ซึ่งมีค่าเฉล่ีย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๐ (S.D. ๐.๖๐, ๐.๕๐) และข้อท่ี ๑ ความเพียงพอของส่ิงอ านวย
ความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ า โทรศัพท์สาธารณะ ท่ีนั่งส าหรับผู้มารอรับบริการ  มีค่าเฉล่ีย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๙ (S.D. ๐.๔๖) ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจในด้านส่ิง
อ านวยความสะดวกน้อยท่ีสุดคือข้อท่ี ๕ มีการอ านวยความสะดวกในการสัญจรไป-มาของประชาชน
ระหว่างท่ีมีการก่อสร้าง/ซ่อมแซมงานบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจ
เท่ากับ ๔.๕๗ (S.D. ๐.๕๙)  



๑๑๔ 
 

 (๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๐ (S.D. ๐.๕๒) คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจ                    
มากท่ีสุดในข้อท่ี ๒ ประชาชนได้รับประโยชน์จากการให้บริการงานโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภคอย่างท่ัวถึงและเพียงพอ มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๒ (S.D. ๐.๕๐) 
และข้อท่ี ๓ การด าเนินการตามโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคมีความครอบคลุมและตรงกับ
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๐ (S.D. ๐.๕๖)                         
ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจในด้านคุณภาพในการให้บริการน้อยท่ีสุดคือข้อท่ี ๑ งานบริการ
โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคท่ีผ่านการก่อสร้าง /ซ่อมแซมแล้วในเขตเทศบาลเมืองพิชัย                    
มีมาตรฐานและได้คุณภาพ มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๘ (S.D. ๐.๕๐) 
 
 ๕.๑.๒.๔ ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคมของเทศบาลเมืองพิชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของ
เทศบาลเมืองพิชัย พบว่า ประชาชนผู้ใช้บริการจากเทศบาลเมืองพิชัยมีความพึงพอใจต่อการได้รับ
บริการอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๐ โดยท าการศึกษาความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมาใช้บริการเทศบาลเมืองพิชัย ใน ๕ ประเด็น ได้แก่  
 
 (๑) ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๗ (S.D. ๐.๕๒) คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจ              
มากท่ีสุดในข้อท่ี ๒ มีระยะเวลาการให้บริการท่ีเหมาะสม รวดเร็ว ทันเวลา ข้อท่ี ๕ เปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งมีค่าเฉล่ียคะแนนความ
พึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๘ (S.D. ๐.๕๔, ๐.๕๐) และข้อท่ี ๑ ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน
และมีความคล่องตัว และข้อท่ี ๔ ให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสม ซึ่งมีค่าเฉล่ียคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๖ (S.D. ๐.๕๐, ๐.๔๘) ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจใน                       
ด้านกระบวนการและขั้นตอนน้อยท่ีสุดคือข้อท่ี ๓ มีการจัดกิจกรรมพัฒนาท่ีหลากหลายและมีความ
เหมาะสมตรงตามความต้องการของประชาชน มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๕       
(S.D. ๐.๕๗) 
 
 



๑๑๕ 
 

 (๒) ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียคะแนนความ
พึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๖ (S.D. ๐.๖๑) คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด
ในข้อท่ี ๓ มีการให้บริการอบรมหรือสร้างทักษะทางสังคมและ มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 
๔.๖๐ (S.D. ๐.๓๙) รองลงมาคือข้อท่ี ๒ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเสียงตามสายประจ า
หมู่บ้าน มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๗ (S.D. ๐.๔๙) และข้อท่ี ๑ มีช่องทางการติดต่อ
ท่ีหลากหลาย (ตนเอง / โทรศัพท์ / เว็บไซต์/ส่ือออนไลน์ต่างๆ) มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจ
เท่ากับ ๔.๕๖ (S.D. ๐.๕๖) ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจในด้านช่องทางการให้บริการน้อยท่ีสุด
คือข้อท่ี ๔ มีจุดบริการการเขียนใบค าร้องแก่ผู้รับบริการ มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 
๔.๕๑ (S.D. ๐.๖๒) 
 
 (๓) ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๑ (S.D. ๐.๕๑) คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๐ โดยประชาชนมีความ               
พึงพอใจมากท่ีสุดในข้อท่ี ๕ มีเจ้าหน้าท่ีเพียงพอต่อการให้บริการ มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจ
เท่ากับ ๔.๖๕ (S.D. ๐.๔๙) รองลงมาคือข้อท่ี ๓ เจ้าหน้าท่ีดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ 
มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๒ (S.D. ๐.๖๐) ถัดมาคือข้อท่ี ๔ เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วย
ความสุภาพ เป็นมิตร มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๑ (S.D. ๐.๕๐) และข้อท่ี ๑ 
เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและ
ช่วยแก้ปัญหาได้ มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๐ (S.D. ๐.๕๐) ส่วนข้อท่ีประชาชน               
มีความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรผู้ให้บริการน้อยท่ีสุดคือข้อท่ี ๒ เจ้าหน้าท่ีมีการ
ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๙ (S.D. ๐.๕๘) 
 
 (๔) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียคะแนนความ
พึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๐ (S.D. ๐.๕๗) คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด
ในข้อท่ี ๔ ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มีค่าเฉล่ีย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๕ (S.D. ๐.๔๙) รองลงมาคือข้อท่ี ๒ ความเพียงพอของส่ิงอ านวย
ความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ า จุดบริการน้ าด่ืมและท่ีนั่งส าหรับผู้มารอรับบริการ มีค่าเฉล่ีย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ  ๔.๖๓ (S.D. ๐.๕๖) ถัดมาคือข้อท่ี ๑ สถานท่ีต้ังของหน่วยงาน สะดวก
ในการเดินทางมารับบริการ มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๑ (S.D. ๐.๕๖) และข้อท่ี ๓ 
“คุณภาพและความทันสมัย”ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ ในการให้บริการ มีค่าเฉล่ียคะแนนความ                
พึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๕ (S.D. ๐.๖๐) ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจในด้านส่ิงอ านวยความสะดวก
น้อยท่ีสุดคือข้อท่ี ๕ มีเอกสารแผ่นพับแจกให้ผู้มารับบริการได้รับความรู้และท าความเข้าใจ มีค่าเฉล่ีย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๔ (S.D. ๐.๖๓) 
 



๑๑๖ 
 

 (๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๔ (S.D. ๐.๔๙) คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจ               
มากท่ีสุดในข้อท่ี ๓ งานบริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเช้ือ มีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๗ (S.D. ๐.๔๙) รองลงมาคือข้อท่ี ๑ กลุ่มอาชีพต่างๆได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๖ (S.D. ๐.๔๙) และข้อท่ี ๒ 
ผู้ด้อยโอกาสในต าบลในรับการพัฒนาศักยภาพท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 
๔.๖๓ (S.D. ๐.๕๐) ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจในด้านคุณภาพในการให้บริการน้อยท่ีสุดคือ
ข้อท่ี ๔ การให้บริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีความครอบคลุม เหมาะสม ตรงตาม
ความต้องการของประชาชน ทุกเพศทุกวัย  มีค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๑           
(S.D. ๐.๕๐) 
 
 

๕.๒ อภิปรายผล  
 
  จากผลของการวิจัยในครั้งนี้ท าให้ได้ข้อค้นพบซึ่งสามารถน ามาอภิปรายผลการประเมินผล
ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองพิชัย อ าเภอเมืองล าปาง                  
จังหวัดล าปาง ได้ดังต่อไปนี้ 
 

 ๕.๒.๑ ผลจากการศึกษาท าให้ทราบถึงความคิดเห็นของผู้รับบริการว่ามีความพึงพอใจ         
ต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองพิชัยในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๐           
ซึ่งพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม               
เป็นอันดับแรก คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๐ รองลงมาคืองานด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๐ ถัดรองลงมาคืองานด้านการจัดเก็บภาษี คิดเป็นร้อยละ 
๙๑.๖๐ ส่วนงานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานน้อยท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ ๙๑.๒๐ มีความสอดคล้องกับอ านาจหน้าท่ีและภารกิจของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี ๑๔ พุทธศักราช ๒๕๖๒ และยังสอดคล้องกับการ
บริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) คือ การปรับเปล่ียนการบริหารจัดการ
ภาครัฐโดยน าหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการน าเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้
กับการบริหารงานภาครัฐ เช่น การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานแบบมืออาชีพ 
การค านึงถึงหลักความคุ้มค่า การจัดการโครงสร้างท่ีกะทัดรัดและแนวราบ การเปิดโอกาสให้เอกชน
เข้ามาแข่งขันการให้บริการสาธารณะ การให้ความส าคัญต่อค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม



๑๑๗ 
 

และจริยธรรม ตลอดท้ังการมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนโดยค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคัญ ดังนั้น 
การให้บริการสาธารณะ จึงเป็นกิจกรรมท่ีด าเนินงานโดยหน่วยงานของภาครัฐท่ีมุ่งเน้นให้การบริการ
แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวกสบายและได้รับผลประโยชน์สู งสุดจากบริการ                
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ก็ถือว่า บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมท่ีส าคัญในล าดับแรกขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีจัดท าขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากท่ีสุด โดยระดับความพึง
พอใจของประชาชนในเขตพื้นท่ีท่ีได้รับบริการจากเทศบาลเมืองพิชัย อยู่ในระดับท่ีสนองตอบต่อความ
พึงพอใจของประชาชนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะประสิทธิภาพในการให้บริการงานด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม 

 
๕.๒.๒ จากผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในพื้นท่ีท่ีใช้บริการเทศบาลเมืองพิชัย ในภาพรวม              

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ “วงจรของความส าเร็จในงานบริการ” ของ              
เฮสเก็ตต์ (Heskett) ท่ีแสดงให้เห็นว่า บริการท่ีดี มีคุณภาพ ย่อมท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้ให้บริการต่างมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานบริการจ าเป็นท่ีจะต้องสร้าง
และรักษาความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ให้บริการท่ีมีต่อการบริการอย่างเท่าเทียมกัน ความ             
พึงพอใจในการบริการจึงจะบังเกิดขึ้นอย่างแท้จริง  ดังผลการศึกษาการให้บริการของเทศบาล                     
เมืองพิชัย ท้ัง ๔ ภารกิจ ซึ่งส่ิงเหล่านี้ทางเทศบาลเมืองพิชัย ควรจะได้มีการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อ
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนซึ่งจะเพิ่มระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาล
เมืองพิชัย ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับแนวคิดของ Parasuraman, Zeithesel และ Berry (๑๙๘๕) 
ท่ีกล่าวไว้ว่า การให้บริการที่ประสบความส าเร็จจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติส าคัญต่างๆ ดังนี้ 

 (๑) ความเช่ือถือได้ (reliability)  
 (๒) การตอบสนอง (responsive)  
 (๓) ความสามารถ (competency)  
 (๔) การเข้าถึงบริการ (access)  
 (๕) ความสุภาพอ่อนโยน (courtesy)  
 (๖) การส่ือสาร (communication)  
 (๗) ความซื่อสัตย์ (credibility)  
 (๘) ความมั่นคง (security)  
 (๙) ความเข้าใจ (understanding)  
 (๑๐) การสร้างส่ิงท่ีจับต้องได้ (tangibility) ท้ังนี้ยังสอดรับกับแนวคิดของ กุลธน 

ธนาพงศธร (๒๕๓๗: ๓๔) ท่ีได้ให้ความเห็นในเรื่องหลักการให้บริการท่ีดี ดังต่อไปนี้ 
 



๑๑๘ 
 

 (๑) ให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของคนส่วนใหญ่ 
 (๒) ให้บริการโดยยึดหลักความสม่ าเสมอ 
 (๓) ให้บริการโดยยึดหลักความเสมอภาค 
 (๔) ให้บริการโดยยึดหลักประหยัด 
  (๕) ให้บริการโดยยึดหลักความสะดวก 
 
๕.๒.๓ นอกจากนี้ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลเมืองพิชัย ยังมีความ

สอดคล้องกับผลการศึกษาของนักวิจัยหลายท่าน ได้แก่ 
 (๑) จักรแก้ว นามเมือง (๒๕๖๐) ได้ศึกษาการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

(Customer Satisfaction) ในมิติด้านคุณภาพการให้บริการ งานขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ เทศบาลต าบลแม่ปืม อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผลการประเมินพบว่าความพึง
พอใจของผู้รับบริการ ท่ีมีต่อการให้บริการงานขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
เทศบาลต าบลแม่ปืม โดยภาพรวม มีคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน อยู่ในระดับ ๑๐ (ร้อยละ ๙๗.๔) 
ท้ัง ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ๒) ด้านช่องทางการให้บริการ                         
๓) ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ และ ๔) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก  

 (๒) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (๒๕๖๑) ได้ท าการศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเทศบาลต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ผลจากการศึกษาพบว่า งานด้าน
การพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมมีคะแนนความพึงพอใจมาเป็นอันดับ๑ ร้อยละ ๙๖.๖๐รองลงมา
คืองานด้านการลดขั้นตอนการท างานด้านการจัดเก็บรายได้ ร้อยละ ๙๖.๒ ถัดมาคือ งานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร้อยละ ๙๖.๐ และงานด้านท่ีประชาชนในเขตต าบลบ้านฉางมีระดับ
ความพึงพอใจน้อยท่ีสุดคือ งานด้านการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้อยละ ๙๕.๘ ส าหรับ
ข้อเสนอแนะในการให้บริการงานต่างๆ เทศบาลต าบลบ้านฉางควรด าเนินการดังนี้ ๑) ควรพิจารณา
ทบทวนประสิทธิภาพของช่องทางการให้บริการแต่ละช่องทางเพื่อเลือกใช้ในการติดต่อประสานงานได้
หลายรูปแบบ ๒) ควรจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้ท่ีหลากหลาย ชัดเจนเข้าใจ
ง่าย และควรพัฒนาการใช้ส่ือประชาสัมพันธ์ทุกชนิด เช่น ส่ือบุคคลเพื่อท าหน้าท่ีส่ือสารและบอกต่อ
ประชาสัมพันธ์ภารกิจต่างๆของเทศบาล 

 (๓) วรุณี เชาวน์สุขุม และคณะ (๒๕๕๙) ได้ท าการศึกษา ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการของเทศบาลนครนนทบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
เทศบาลนครนนทบุรี ใน ๔ งาน เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า งานท่ีมีคะแนนสูงสุดตามล าดับ คือ                     



๑๑๙ 
 

งานศูนย์บริการสาธารณสุขท่ี ๒ งานเชิงรุกด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และงานปรับปรุงเปล่ียนแปลงหมายเลขประจ าบ้าน ตามล าดับ 

 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 

จากผลสรุปของการศึกษาวิจัย คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะท้ังในระดับนโยบายและระดับการ
ปฏิบัติ ส าหรับการบริหารงานของเทศบาลเมืองพิชัย ดังนี้ 

 

  ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย 
 

จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ท าให้ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ 
เทศบาลเมืองพิชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ในด้านกระบวนการและขั้นตอน, ด้านช่องทาง
ในการให้บริการ, ด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรผู้ให้บริการ, ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก และด้าน
คุณภาพในการให้บริการ ผลการประเมินช้ีให้เห็นถึงความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของ
เทศบาลเมืองพิชัย ในแต่ละด้านและในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด แม้ผลของการประเมินใน
ภาพรวมประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองพิชัยจะอยู่ในระดับ
มากท่ีสุดก็ตาม ทางเทศบาลเมืองพิชัย ควรต้องมีการพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพท่ีดีต่อไปอีก 
โดยรักษามาตรฐานการให้บริการท่ีดีอยู่แล้วไว้และในขณะเดียวกันก็ควรมุ่งปรับปรุงในประเด็นท่ียัง
ไม่ได้ระดับความพึงพอใจให้อยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

เพื่อเป็นแนวทางให้กับการบริหารงานของเทศบาลเมืองพิชัย ทางคณะผู้วิจัยจึงมีข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 (๑) เทศบาลเมืองพิชัย ควรให้มีการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ              
โดยองค์กรกลางหรือหน่วยงานกลาง ดังท่ีท าอยู่ในขณะนี้ต่อไป ท้ังนี้เพื่อความเป็นกลางและความชอบ
ธรรมในสายตาของสังคม และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย              
(พ.ศ.๒๕๕๖ - พ.ศ.๒๕๖๑) ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑: การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการ
ประชาชน ข้อท่ี ๙ คือการส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐยกระดับระบบการบริการประชาชนโดยการ
จ าแนกกลุ่มผู้รับบริการการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีใช้บริการ เพื่อให้สามารถน ามา
ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการบริการได้อย่างจริงจัง เน้นการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  
ณ จุดบริการ หลังจากได้รับการบริการ และน าผลส ารวจความพึงพอใจมาวิเคราะห์ ศึกษา
เปรียบเทียบ เพื่อ ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน และเผยแพร่ผลการส ารวจให้ประชาชนทราบ 
 



๑๒๐ 
 

(๒) เทศบาลเมืองพิชัย ควรมีการประเมินผลการให้บริการครบทุกภารกิจและทุกส่วนงานเป็น
ประจ าทุกปี เพื่อทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการและน าผลการประเมินมา
เปรียบเทียบกัน ท้ังนี้จะช่วยให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลเมืองพิชัย ทราบถึง
ปัญหา อุปสรรค ของส่วนงานตนเองและหาแนวทางพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุดยิ่งขึ้น  

 
๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะระดับการปฏิบัติ 
 

ผลการประเมนิช้ีให้เห็นว่าในภาพรวมแล้วทั้ง ๔ ภารกิจ คือ 
 

๑. งานด้านการจัดเก็บภาษี 
๒. งานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล 
๓. งานด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 

 ๔. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
 
ซึ่ ง ไ ด้ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองพิ ชัย ในประเด็น                 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ, ด้านช่องทางในการให้บริการ, ด้านเจ้าหน้าท่ีและ
บุคลากรผู้ให้บริการ, ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก และด้านคุณภาพในการให้บริการ ผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองพิชัย พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจใน
ด้านต่าง ๆ และในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เพื่อสะดวกในการน าเสนอข้อมูลคณะผู้วิจัยขอแยก
ประเด็นข้อเสนอแนะระดับการปฏิบัติออกเป็น ๕ ส่วน ดังนี้ 
 

๕.๓.๒.๑ ด้านกระบวนการและข้ันตอนให้บริการ 
 งานด้านการจัดเก็บภาษี ประชาชนท่ีมารับบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ มีการ
ให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน การรับแจ้งข้อมูลข่าวสารรวดเร็ว ฉับไว และชัดเจน  ส่วนท่ี
เทศบาลเมืองพิชัย ควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นคือ มีอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีทันสมัยมีคุณภาพต่อการ
ให้บริการ 
 งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ประชาชนท่ีมารับบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ                 
มีการให้บริการโดยเรียงล าดับก่อน – หลัง อย่างเป็นธรรม และระยะเวลาในการให้บริการมีความ
เหมาะสม ส่วนท่ีเทศบาลเมืองพิชัย ควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นคือ ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน
และมีความคล่องตัว 



๑๒๑ 
 

งานด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ประชาชนท่ีมารับบริการมีความ                   
พึงพอใจมากท่ีสุดคือ การบริการโครงสร้างพื้นฐานแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด ส่วนท่ีเทศบาล
เมืองพิชัย ควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นคือ เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงแสดงความคิดเห็น / 
ข้อเสนอแนะ 

งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ประชาชนท่ีมารับบริการมีความพึงพอใจ                 
มากท่ีสุดคือ มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสม รวดเร็ว ทันเวลา เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ส่วนท่ีเทศบาลเมืองพิชัย ควรปรับปรุงให้ดี
ยิ่งขึ้นคือ มีการจัดกิจกรรมพัฒนาท่ีหลากหลายและมีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของ
ประชาชน 

 
๕.๓.๒.๒ ด้านช่องทางการให้บริการ 

 งานด้านการจัดเก็บภาษี ประชาชนท่ีมารับบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ มีการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน ส่วนท่ีเทศบาลเมืองพิชัย ควรปรับปรุงให้ดี
ยิ่งขึ้นคือ มีการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ีอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว 
 งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ประชาชนท่ีมารับบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ                
มีช่องทางการติดต่อท่ีหลากหลาย (ตนเอง / โทรศัพท์ / เว็บไซต์/ส่ือออนไลน์ต่างๆ) และมีการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน ส่วนท่ีเทศบาลเมืองพิชัย ควรปรับปรุงให้ดี
ยิ่งขึ้นคือ มีการให้บริการออกตรวจสอบนอกสถานท่ี/นอกเวลาราชการ/วันหยุดราชการ อย่างเป็น
ระบบและรวดเร็ว 

งานด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ประชาชนท่ีมารับบริการมีความ                  
พึงพอใจมากท่ีสุดคือ มีช่องทางการติดต่อท่ีหลากหลาย (ตนเอง / โทรศัพท์ / เว็บไซต์/ส่ือออนไลน์
ต่างๆ) และมีบริการรับแจ้งเรื่องการบริการโครงสร้างพื้นฐานตามขั้นตอนท่ีเป็นระบบ มีความรวดเร็ว 
ฉับไวส่วนท่ีเทศบาลเมืองพิชัย ควรปรับปรุงให้ดียิ่ งขึ้นคือ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย
ประจ าหมู่บ้าน 
 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ประชาชนท่ีมารับบริการมีความพึงพอใจ                
มากท่ีสุดคือ มีการให้บริการอบรมหรือสร้างทักษะทางสังคมและอาชีพนอกสถานท่ีอย่างเป็นระบบ
และรวดเร็ว ส่วนท่ีเทศบาลเมืองพิชัย ควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นคือ มีจุดบริการการเขียนใบค าร้องแก่
ผู้รับบริการ 

 
 
 



๑๒๒ 
 

๕.๓.๒.๓ ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ 
 งานด้านการจัดเก็บภาษี ประชาชนท่ีมารับบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ เจ้าหน้าท่ีมี
การให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ส่วนท่ีเทศบาลเมืองพิชัย ควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นคือ เจ้าหน้าท่ี
ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร 
 งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ประชาชนท่ีมารับบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ 
เจ้าหน้าท่ีมีการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ส่วนท่ีเทศบาลเมืองพิชัย ควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
คือ มีเจ้าหน้าท่ีเพียงพอต่อการให้บริการ 

งานด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ประชาชนท่ีมารับบริการมีความ                
พึงพอใจมากท่ีสุดคือ เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบค าถาม ช้ีแจงข้อ
สงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้  ส่วนท่ีเทศบาลเมืองพิชัย ควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นคือ 
เจ้าหน้าท่ีดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ 
 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ประชาชนท่ีมารับบริการมีความพึงพอใจ               
มากท่ีสุดคือ มีเจ้าหน้าท่ีเพียงพอต่อการให้บริการ ส่วนท่ีเทศบาลเมืองพิชัย ควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นคือ 
เจ้าหน้าท่ีมีการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว 

 
๕.๓.๒.๔ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 งานด้านการจัดเก็บภาษี ประชาชนท่ีมารับบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ สถานท่ีต้ัง
ของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ ส่วนท่ีเทศบาลเมืองพิชัย ควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นคือ 
มีเอกสารแผ่นพับแจกให้ผู้มารับบริการได้รับความรู้และท าความเข้าใจ 
 งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ประชาชนท่ีมารับบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ 
ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ า จุดบริการน้ าด่ืมและท่ีนั่งส าหรับผู้มา
รอรับบริการ ส่วนท่ีเทศบาลเมืองพิชัย ควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นคือ “คุณภาพและความทันสมัย”ของ
อุปกรณ์ / เครื่องมือ ในการให้บริการ 

งานด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ประชาชนท่ีมารับบริการมีความ                 
พึงพอใจมากท่ีสุดคือ สถานท่ีให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ ส่วนท่ีเทศบาลเมืองพิชัย ควรปรับปรุงให้
ดียิ่งขึ้นคือ มีการอ านวยความสะดวกในการสัญจรไป-มาของประชาชนระหว่างท่ีมีการก่อสร้าง/
ซ่อมแซมงานบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ประชาชนท่ีมารับบริการมีความพึงพอใจ                         
มากท่ีสุดคือ ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย ส่วนท่ี
เทศบาลเมืองพิชัย ควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นคือ มีเอกสารแผ่นพับแจกให้ผู้มารับบริการได้รับความรู้และ
ท าความเข้าใจ 



๑๒๓ 
 

๕.๓.๒.๕ ด้านคุณภาพในการให้บริการ 
 งานด้านการจัดเก็บภาษี ประชาชนท่ีมารับบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองพิชัยได้รับทราบและเห็นความส าคัญของการช าระภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากเป็นหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ส่วนท่ีเทศบาลเมืองพิชัย ควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นคือ 
เทศบาลเมืองพิชัยมีข้อมูลการจัดเก็บรายได้และประเมินภาษีอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 
 งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ประชาชนท่ีมารับบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ 
การให้บริการถูกต้อง ฉับไว มีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการ  และการด าเนินงาน                 
ด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาลได้มาตรฐานมีความสะอาด ปลอดภัย ส่วนท่ีเทศบาลเมืองพิชัย                  
ควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นคือ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิชัยได้รับการดูแลด้านส่ิงแวดล้อมและ
สุขาภิบาลอย่างท่ังถึงและถูกสุขลักษณะ 

งานด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ประชาชนท่ีมารับบริการมีความ              
พึงพอใจมากท่ีสุดคือ ประชาชนได้รับประโยชน์จากการให้บริการงานโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภคอย่างท่ัวถึงและเพียงพอ ส่วนท่ีเทศบาลเมืองพิชัย ควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นคือ                    
งานบริการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคท่ีผ่านการก่อสร้าง /ซ่อมแซมแล้วในเขตเทศบาล                
เมืองพิชัย มีมาตรฐานและได้คุณภาพ 
 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ประชาชนท่ีมารับบริการมีความพึงพอใจ                
มากท่ีสุดคือ งานบริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเช้ือ มีความเหมาะสม ส่วนท่ีเทศบาลเมือง
พิชัย ควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นคือ การให้บริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีความ
ครอบคลุม เหมาะสม ตรงตามความต้องการของประชาชน ทุกเพศทุกวัย 

 
 ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะด้านการวิจัย 

 
(๑) เนื่องด้วยการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาท่ีมีขอบเขตเฉพาะการให้บริการของเทศบาล

เมืองพิชัย ในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี, งานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล, งานด้าน
โครงการโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ท้ังนี้ 
เทศบาลเมืองพิชัย ควรมีการประเมินผลในภารกิจด้านอื่นๆ ด้วยเพื่อทราบถึงระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ผลท่ีได้รับจากการประเมินจะน าไปสู่การบริหารจัดการท่ีดีของ
องค์กรต่อไป  
  (๒) การวิจัยครั้งนี้มีข้อจ ากัดท้ังในด้านระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถาม ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
บางส่วนท างานในช่วงกลางวัน ท าให้เก็บแบบสอบถามได้เฉพาะช่วงเย็นหลังเลิกงาน และช่วงวันหยุด
ตามเวลาท่ีกลุ่มตัวอย่างสะดวก ท้ังยังพบข้อจ ากัดในเรื่องของการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและ เฝ้าระวัง



๑๒๔ 
 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้กลุ่มตัวอย่างบางส่วนไม่สะดวก
ต่อการตอบแบบส ารวจ ผู้วิจัยจึงได้แก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการเพิ่มจ านวนผู้ช่วยนักวิจัย (นักศึกษา                
ช่วยเก็บข้อมูล) รวมถึงการเพิ่มมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าการประสาน และวางแผนตารางการลงพื้นท่ีในการเก็บส ารวจ
ข้อมูลให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย โดยอาศัยความพร้อมและความเหมาะสมของกลุ่มตัวอย่าง รวมถึง
การพัฒนาระบบการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานแต่ละด้าน โดยการสร้าง 
Google Form และให้ผู้รับบริการสามารถประเมินผลการให้บริการด้วยการแสกนผ่าน QR Code 
ตามความสะดวกของผู้รับบริการ ซึ่งวิธีการเหล่านี้ จะสามารถท าให้มีข้อมูลท่ีจะน ามาวิเคราะห์ผลการ
ประเมินมีความถูกต้อง แม่นย าและมีความน่าเช่ือถือของข้อมูลมากยิ่งขึ้น 
  

๕.๓.๔ ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 
จากการออกแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อขอข้อเสนอแนะจากประชาชนผู้รับบริการ

ผลการสอบถามพอสรุปได้ว่าประชาชนผู้รับบริการต้องการให้ เทศบาลเมืองพิชัย เร่งประสาน               
การพัฒนา/ปรับปรุงสะพานข้ามแม่น้ าและถนนสาธารณะ ให้มีสภาพท่ีสมบูรณ์ สร้างความปลอดภัย
ให้ประชาชนในเขตพื้นท่ีและผู้สัญจร ไป – มา หากได้รับงบประมาณในการขยาย/ปรับปรุงถนน
สาธารณะ ควรมีการวางแผน/จัดวางระบบการจราจรให้มีความคล่องตัวในช่วงท่ีมีการก่อสร้าง มีการ
เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการก่อสร้าง /ปรับปรุง
สะพานหรือถนนสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนเส้นทางในการเดินทางแต่ละวันได้ ,    
เร่งประสานการพัฒนา/ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ โดยเฉพาะบริเวณตรอกซอยภายในหมู่บ้าน ให้
มีสภาพที่ใช้งานได้ดี เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนในเขตพื้นท่ีและผู้ท่ีสัญจร ไป – มา ในเวลา
กลางคืน, พัฒนาปรับปรุงการก่อสร้างท่อระบายน้ าในพื้นท่ีเพิ่มเติมตามความต้องการ การด าเนินการ
ท่ีปลอดภัย มีการปิดฝาท่อให้อยู่ในสภาพมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของประชาชน และท าการขุด
ลอกท่อระบายน้ าไม่ให้เกิดการอุดตันต่อเนื่อง  สามารถมีการระบายน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหา
น้ าท่วมขังและไม่ส่งกล่ินเหม็น รวมท้ังไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและแหล่งของโรคระบาดต่าง  ๆ,  
วางระบบการแก้ปัญหาให้กับประชาชนท่ีประสบปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ าประปาท่ีใช้ในการ
อุปโภค – บริโภค โดยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเป็นระบบ ครอบคลุม 
เพียงพอต่อความต้องการ และมีลักษณะสะอาด ประชาชนรู้สึกปลอดภัย, ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ หรือตัดหญ้าสองข้างทางบริเวณไหล่ทาง เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสะดวก 
ปลอดภัย น่าอภิรมย์ และมีทัศนวิสัยในการมองเห็นมากขึ้น แจ้งผู้เกี่ยวข้องท าการจัดเก็บสายไฟและ
สายส่ือสารต่าง ๆ ให้เรียบร้อย มีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจร, จัดหางบประมาณเพื่อ



๑๒๕ 
 

สนองตอบความต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน ในการติดต้ังป้าย
สัญญาณจราจร การติดต้ังกล้องวงจรปิด กระจกโค้งนูน บริเวณทางแยก/ทางโค้ง ในเส้นทางท่ี
ประชาชนใช้สัญจรไป – มา ท้ังในชุมชนและเส้นทางระหว่างชุมชนเพื่อให้ประชาชนและผู้ใช้เส้นทาง
สัญจรมีความปลอดภัยมากขึ้น, การให้ความรู้และการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยบน
ท้องถนนให้กับคนในชุมชน โดยเริ่มต้ังแต่วัยเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเท้า การใช้รถจักรยาน การ
ใช้รถจักรยานยนต์ หรือพาหนะอื่น ๆ เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการเดินทางและการใช้
ถนนร่วมกันเกิดขึ้น และต้องมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชนในความ
เข้มงวดและความต่อเนื่องในการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างจริงจัง เพื่อสร้างนิสัยของผู้ขับขี่ 
ผู้โดยสารและผู้ใช้ถนน จนกลายเป็น “วัฒนธรรมการขับขี่ยานยนต์บนท้องถนนของประชาชน”,   
ควรให้ความส าคัญต่อระบบการบริหารจัดการขยะ ไม่ว่าจะเป็นการใช้วิธีการก าจัดท่ีถูกหลักวิธีในทุก
ขั้นตอน จัดหารถเก็บขนขยะท่ีอยู่ในสภาพดี ได้มาตรฐาน ท าการจัดเก็บอย่างสม่ าเสมอ มีจ านวนถุง
ขยะ / ถังขยะหรือถังคัดแยกขยะให้เพียงพอในชุมชน จัดต้ังจุดท้ิงขยะท่ีเหมาะสม รณรงค์หรือสร้าง
การมีส่วนร่วมให้เกิดความตระหนักให้ประชาชนเกิดการลด ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติก หรือการคัด
แยกขยะท่ีต้นทาง และหาวิธีการในการสร้างมูลค่าของขยะ เช่น การส่งเสริมให้มีการท าปุ๋ยจากขยะ , 
การสร้างผลิตภัณฑ์รีไซเคิลจากขยะ ฯลฯ นอกจากนี้ควรมีมาตรการทางกฎหมายใช้บังคับกับผู้ท่ีฝ่าฝืน
หรือลักลอบเผาขยะ หรือน าขยะมาท้ิงในพื้นท่ีอย่างจริงจัง , ให้ความส าคัญและท าความเข้าใจและ
เตรียมรับสถานการณ์ของโครงสร้างสังคมท่ีเปล่ียนไป ต้องมีมาตรการท่ีหลากหลายรูปแบบเพื่อดูแลผู้
สูงวัย ท่ีมีท้ังผู้สูงวัยท่ีอยู่คนเดียว ผู้สูงวัยอยู่เป็นคู่ไม่มีลูก ,ผู้สูงวัยอัลไซเมอร์,ผู้สูงวัยอยู่กับเพศเดียวกัน 
ผู้สูงวัยไม่มีรายได้ ผู้สูงวัยถูกลูกหลานทอดท้ิง ฯลฯ โดยประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการดูแล
ผู้สูงอายุ ท้ังใน (๑) ด้านสุขภาพที่ควรมีการจัดต้ังให้บริการคลินิกผู้สูงอายุ การให้บริการตรวจสุขภาพ
ฟรี, การดูแลและเยี่ยมบ้านผู้ป่วยสูงอายุท่ีนอนติดเตียง/ผู้สูงอายุป่วยเรื้อรัง เป็นต้น  (๒) ด้านสังคม 
อาจส่งเสริมให้มีการจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุท่ีมีหลักสูตรท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับผู้สูงอายุ มี
กิจกรรมให้ผู้สูงอายุท าร่วมกัน มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน สร้างความรักความอบอุ่น
ให้ผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดชุมนุม/ชมรมผู้สูงอายุในด้านต่างๆให้เป็น
รูปธรรม และ (๓) ด้านรายได้ ควรมีการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาระบบตลาดให้แก่ผู้สูงอายุอย่าง
เหมาะสม สามารถเล้ียงตัวเองได้, จัดให้มีการวางแผน ประชุม รับฟังปัญหาและความต้องการ รวมถึง
ข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ีท่ีได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่ว่าจะ
เป็นการอบรมเสริมอาชีพ / การพัฒนาบรรจุภัณฑ์/ การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางการเกษตรหรือ
สินค้าทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น /การขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชนในรูปแบบออนไลน์ ,           
การด าเนินการประสานกับหน่วยงานรัฐท่ีเกี่ยวข้อง  ไม่ว่าจะเป็นการอ านวยความสะดวกในส่วนของ
ข้อมูลหรือส่วนอื่นๆให้ประชาชนมีความสะดวกมากขึ้น โดยการด าเนินการใดๆจะต้องเป็นไปตาม
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มาตรการในการเฝ้าระวังและควบคุมมิให้มีการแพร่กระจายเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
อย่างเคร่งครัด, ควรมีแผนหรือนโยบายรองรับเกี่ยวกับการท าเมืองให้น่าอยู่ในเขตพื้นท่ีเทศบาลเมือง
พิชัย ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ หรือตัดหญ้าสองข้างทางบริเวณไหล่ทาง เพื่อให้
ประชาชนเดินทางอย่างสะดวก ปลอดภัย น่าอภิรมย์ และมีทัศนวิสัยในการมองเห็นมากขึ้น ในฤดูแล้ง
ควรท าการฉีดพ่นน้ าในอากาศท่ีมีความแห้งเพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ ฉีดน้ าท าความสะอาดพื้นผิว
ถนนอย่างสม่ าเสมอ รวมท้ังประสานประโยชน์ร่วมกับทุกภาคส่วนในการสร้างความตระหนักและ
ส านึกร่วมกัน มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องในเรื่องของการรักษาความสะอาดในพื้นท่ีสาธารณะหรือ
บริเวณบ้านเรือนของประชาชนให้น่าอยู่มากขึ้น, ในการจัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาหรือ
แก้ปัญหาในพื้นท่ี ควรมีการจัดสรรงบประมาณโดยเรียงล าดับของปัญหาและความต้องการก่อน-หลัง
อย่างเท่าเทียมกัน มีความยุติธรรมและรวดเร็ว ใช้มติส่วนใหญ่ของประชาคมในการด าเนินการพัฒนา 
แต่ในขณะเดียวกันควรรับฟังปัญหาและความต้องการของเสียงส่วนน้อยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาด้านต่างๆอย่างท่ัวถึง และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกัน 
โดยให้มีรูปแบบท่ีหลากหลาย ประชาชนในพื้นท่ีเกิดความตระหนักและเกิดจิตส านึกร่วมในทางท่ีดี 
รวมถึงพัฒนาภาวะผู้น าให้แก่ผู้น าทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นการสาธิต การฝึกอบรม การไปศึกษาดูงาน 
ฯลฯ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติอันจะน าไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และสามารถอยู่ร่วมกัน
อย่างยั่งยืน  

ในส่วนของผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย รวมท้ังพนักงานเทศบาล           
เมืองพิชัย ควรลงพื้นท่ีตามชุมชนต่าง ๆให้บ่อยครั้งขึ้น เพื่อพบปะพูดคุยกับประชาชน รับฟังและ 
ทราบถึงปัญหาหรือความต้องการของประชาชน จัดวงเสวนาการพูดคุยท้ังการใช้ระบบออนไลน์ผ่าน
แอปพลิเคชันต่าง ๆ ควบคู่กับการลงพื้นท่ีจริงกับคนกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ น าข้อมูลปัญหา ประเด็น
ต่างๆท่ีได้มารวบรวม, วิเคราะห์, สังเคราะห์น าไปสู่การพัฒนา ต่อยอด ปรับปรุง นโยบายต่างๆของ
ท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมให้ดียิ่งขึ้น, ควรจะต้องพิจารณาความพร้อมของสถานท่ีในการ
ให้บริการ ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ ทบทวนประสิทธิภาพของช่องทางการให้บริการแต่ละช่องทาง
เพื่อเลือกใช้ในการติดต่อประสานงานได้หลายรูปแบบ ควรจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสาร
ให้ความรู้ท่ีหลากหลาย ชัดเจนเข้าใจง่าย รวมท้ังพัฒนาการใช้ส่ือประชาสัมพันธ์ทุกชนิด เช่น ส่ือ
บุคคลเพื่อท าหน้าท่ีส่ือสารและบอกต่อประชาสัมพันธ์ภารกิจต่างๆของเทศบาลเมืองพิชัย โดยจะต้อง
จัดการทรัพยากรดังกล่าวให้เหมาะสมกับงานแต่ละงานท่ีจะบริการประชาชนผู้รับบริการ โดยค านึงถึง
ประสิทธิภาพท่ีเกิดจากการใช้ทรัพยากรนั้น ๆ ให้เกิดความคุ้มค่าควบคู่กันไปด้วย นอกจากพัฒนา
ระบบการให้บริการประชาชนท่ีมารับบริการแล้ว ควรจัดเตรียมบุคลากรให้เพียงพอต่อการให้บริการ 
มีการเตรียมพร้อมในส่วนของเอกสารต่างๆท่ีจะให้บริการประชาชน มีการมาปฏิบัติหน้าท่ีก่อนเวลา
หรือตรงต่อเวลา หากพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีการลงพื้นท่ีให้บริการประชาชนภาคสนาม ควรมีการแจ้งให้
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ประชาชนทราบล่วงหน้าหรือจัดตารางเวรเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีแทนในส านักงาน มีวิธีการใช้ถ้อยค าในการ
ส่ือสารท่ีชัดเจน ตอบค าถามอย่างตรงไปตรงมาด้วยกิริยาท่าทางท่ีมีความอ่อนน้อม ถ้อยทีท่ีมีความ
สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และเต็มใจให้บริการ สามารถปรับปรุงการท างานให้มีความฉับไว กระตือรือร้น 
ไม่เลือกปฏิบัติเฉพาะกลุ่ม เอาใจใส่ดูแลประชาชนอย่างเป็นมิตรและจริงใจด้วยช่องทางการส่ือสารท่ี
หลากหลาย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย  

แม้ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อเทศบาลเมืองพิชัย จะอยู่ในระดับ            
มากท่ีสุดก็ตาม ทางเทศบาลควรต้องมีการพัฒนาต่อไปอีก ซึ่งส่ิงท่ีทางเทศบาลเมืองพิชัยควรให้
ความส าคัญ คือการติดตามปัญหาต่าง ๆ ของชาวบ้าน เพื่อท าการแก้ไขและปรับปรุงเพิ่มเติมการ
ประชาสัมพันธ์ การลงพื้นท่ีพบปะกับชาวบ้าน และการพัฒนาพนักงานเจ้าหน้าท่ีให้มีความรู้
ความสามารถในงานท่ีปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมหรือการอบรมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบล พนักงานเทศบาลเมืองพิชัยมีการปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบการให้บริการสาธารณะอันเป็นอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต าบลให้ดียิ่งๆขึ้น โดยมีระบบการ
บริหารจัดการงบประมาณท่ีดี เกิดความคุ้มค่า ท าให้การบริการประชาชนเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และท่ีส าคัญท่ีสุดอีกประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น 
ท้ังรูปแบบท่ีเป็นทางการและ ไม่เป็นทางการ อาทิ ส่ือออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันทุกช่องทางท่ีสามารถ
ร้องทุกข์หรือเสนอแนะวิธีการต่างๆในการแก้ปัญหาหรือแนวทางในการพัฒนาผ่านผู้บริหารได้โดยตรง 
(สายตรงนายกเทศมนตรี) หรือจัดให้มีตู้รับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ การจัดเสวนา แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกันในโอกาสต่าง ๆ ท้ังจากการลงพื้นท่ีจริงหรือจากการประชุมออนไลน์ผ่าน
แอปพลิเคชันต่าง ๆ ส่ิงเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลท่ีทางเทศบาลเมืองพิชัย จะได้น ามาปรับปรุง
แก้ไขกระบวนการท างานให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประชาชนในท้องถิ่นและ
ภาพลักษณ์ขององค์กรเอง 

ท้ังนี้ เทศบาลเมืองพิชัย ควรน าผลการวิจัยท่ีค้นพบไปประยุกต์ใช้เพื่อสะท้อนภาพ
ผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการอันจะน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ วิธีปฏิบัติท่ีดีในการน ายุทธศาสตร์การ
พัฒนาตามนโยบายการบริหารของเทศบาลเมืองพิชัยสู่ชุมชนท้องถิ่น ท าให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับ
การพัฒนาศักยภาพทุกด้าน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น อันจะน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์การเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี และมีการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทยในการสร้างระบบความเป็นเลิศด้านการให้บริการประชาชนต่อไป 
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เฉพาะกรณีส านัก”.ทะเบียน. มหาวิทยาลัยเกริก. 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (๒๕๖๑). รายงานการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาล
 ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง. 
วรุณี เชาวน์สุขุม และดวงตา สราญรมย์. (๒๕๕๙). ความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลนคร 
 นนทบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี. วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (มนุษยศาสตร์และ 
 สังคมศาสตร์), ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๒ (พฤศจิกายน – สิงหาคม), หน้า ๑๒๕ – ๑๓๔. 
วิจิตร วิชัยสาร และคณะ. (๒๕๖๐). การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ

ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
วีระพงษ์  เฉลิมริระรัตน์. (๒๕๓๙). คุณภาพในงานบริการ ๑ = Quality in servicers. กรุงเทพฯ : 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น). 
สถาบันด ารงเดชานุภาพ ส านักปลัดกระทรวงมหาดไทย กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง.  

๒๕๒๙.ปัญหาการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล.รายงานการวิจัย, กรุงเทพฯ: โรง
พิมพ์ส่วนท้องถิ่น. 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (๒๕๕๙). ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น อ าเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. 

สนธิ์  บางยี่ขัน. (๒๕๔๗). การเมืองส่วนท้องถ่ินในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย
 รามค าแหง. 
เสงี่ยม  แสนพิช. (๒๕๔๘). “ความพึงพอใจของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ต่อ

การบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย”. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. 

สมพงษ์  เกษมสิน. (๒๕๓๖). การบริหาร. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

พ.ศ.๒๕๔๓. 
สุนารี แสนพยุห์ (๒๕๕๗). ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล

ต าบลโพธิ์ทองอ าเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ด, รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
การปกครอง บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย. 

 



๑๓๐ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
เสาวรัตน์ บุษรานนท์ และ อารดา ลีชุติวัฒน์. (๒๕๕๗). ความพึงพอใจของผู้รับบริการ กรณีศึกษา 

เทศบาลต าบลนาขยาด อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้, ปีท่ี ๗  
ฉบับท่ี ๑ (มกราคม – มิถุนายน), หน้า ๕๗ – ๖๔. 

อมร  รักษาสัตย์. “บทบาทของผู้บังคับบัญชาในการส่งเสริมประสิทธิภาพของข้าราชการ”วารสาร
รัฐประศาสนศาสตร์. (ฉบับพิเศษ), เมษายน ๒๕๒๒: ๓๐๕. 

อัจฉรีย์ พิมพิมูล และ กันย์สินี จาฏพจน์. (๒๕๕๙). ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในงาน 
บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ปี ๒๕๕๙. วารสารวิจัยและพัฒนา 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์), ปีท่ี ๑๒  
ฉบับท่ี ๑ (มกราคม – เมษายน), หน้า ๔๙ – ๖๐. 

 
 
เอกสารออนไลน์เข้าถึงได้จาก  
  
http://web.krisdika.go.th/data/law/law๑/%C๓๐๖/%C๓๐๖-๑๐-๒๕๕๐-a๐๐๐๑.pdf 
http://www.samkor.com Likert, R. (๑๙๗๐). A technique for the measurement of  
 attitude. In G.F. Summer (Ed). Attitudes measurement. New York : Rand 
McNally. 
Millett, J. D. (๑๙๕๔). Management in the Public Service. New York : McGraw-Hill. 
Parasuraman, A. , Zeithaml, V. , & Berry, L. (๑๙๘๕). A conceptual model of service  

quality and its implications for future research, Journal of Marketing,  
๔๙ : ๔๑-๕๐. 

Yamane, T. (๑๙๗๓). Statistic : An Introductory Analysis (๓th ed.). New York :  
Harper and Row. 

Zeithaml, V. A. Berry, L. , & Parasuraman, A. (๑๙๙๐). Delivery Quality Service :  
Balancing Customer Perception and Expectations. New York : Free Press. 

 
    
 



คณะผูด้ ำเนินงำน 
 
 

ที่ปรึกษำ 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร  ค าใจหนัก   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ 
๓. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  พรมเสน   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        
๔. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
๕. เทศบาลเมืองพิชัย  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง 

 

คณะท ำงำน 
๑. อาจารย์เสาวรีย์    บุญสา   หัวหน้าผู้วิจัยฯ 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น  ผู้วิจัยฯ 
๓. อาจารย์นิศาชล   พรมดี   ผู้วิจัยฯ 
๔. นางสาวปาริชาต ิ  ชัยยะ   ผู้ช่วยนักวิจัยฯ 
๕. นางสาวศันสนีย ์  จรูญเกษมกุล  ผู้ช่วยนักวิจัยฯ 
๖. นางสาวชุตินิษฐ ์  ใจแปง   ผู้ช่วยนักวิจัยฯ 
๗. นายจีระพันธ์    กันธะดา   ผู้ช่วยนักวิจัยฯ 
๘. นายณัฐพงศ์    ยีชัย   ผู้ช่วยนักวิจัยฯ 
๙. นายเกียรติศักดิ์   บุญยาทราย  ผู้ช่วยนักวิจัยฯ 
๑๐. นางสาวดุษณามาศ   มูลกันทา  ผู้ช่วยนักวิจัยฯ 
๑๑. นายกิตติโชค   สุริยะใจ   ผู้ช่วยนักวิจัยฯ 
๑๒. นายณัฐวัตร    สัญญา   ผู้ช่วยนักวิจัยฯ 
๑๓. นายปิยทรรศน์   บัติปัน   ผู้ช่วยนักวิจัยฯ 
๑๔. นายจักรพันธ์   บัวสะ   ผู้ช่วยนักวิจัยฯ 
๑๕. นายชูศักดิ์    พุ่มโพธิ์   ผู้ช่วยนักวิจัยฯ 
๑๖. นายรุ่งโรจน ์   ไทยใหม่   ผู้ช่วยนักวิจัยฯ 
๑๗. นางสาวณัฐธิดา   อินต๊ะ   ผู้ช่วยนักวิจัยฯ 
๑๘. นายวีระพรรณ   กลิ่นหอม  ผู้ช่วยนักวิจัยฯ 
๑๙. นางสาวอรวัลย ์  เลิศนวัตกรรม  ผู้ช่วยนักวิจัยฯ 
๒๐. นางสาวแสงระวี   จรูญเกษมกุล  ผู้ช่วยนักวิจัยฯ 
๒๑.นางสาวดลหทัย   พรมพันธ์  ผู้ช่วยนักวิจัยฯ 
๒๒. นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

             มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง      ลงพื้นที่เก็บข้อมูลฯ 
    



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
 

ประมวลภาพการลงพื้นที่ส ารวจ 
ความพึงพอใจของประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข  
 

แบบสอบถาม 
การส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 



ประมวลภาพการลงพื้นที่ส ารวจระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ 
เทศบาลเมืองพิชัย อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประมวลภาพการลงพื้นที่ส ารวจระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ 
เทศบาลเมืองพิชัย อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประมวลภาพการลงพื้นที่ส ารวจระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ 
เทศบาลเมืองพิชัย อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประมวลภาพการลงพื้นที่ส ารวจระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ 
เทศบาลเมืองพิชัย อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง 

 



๑ 

  

แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนในกำรรับบริกำรของเทศบำลเมืองพิชัย 
อ ำเภอเมืองล ำปำง  จังหวัดล ำปำง 

…………………………………… 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถำม กรุณำท ำเครื่องหมำย  ใน  ที่ท่ำนต้องกำรหรือเติมค ำ
ลงในช่องว่ำง 

๑. ท่ำนมำรับบริกำรที่หน่วยงำนนี้บ่อยเพียงใด (เลือกตอบข้อใดข้อหนึ่ง) 

 นานๆ ครั้ง     จ านวน๑ – ๒ ครั้งต่อเดือน 
 จ านวน ๓ – ๔ ครั้งต่อเดือน   มากกว่า ๔ ครั้งข้ึนไป 

๒. ท่ำนมักจะมำรับบริกำรที่หน่วยงำนนี้ในช่วงเวลำใด (เลือกตอบข้อใดข้อหนึ่ง) 

 เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น.  เวลา ๑๐.๐๑ น. – ๑๒.๐๐ น. 
 เวลา ๑๒.๐๑ น. – ๑๔.๐๐ น.  เวลา ๑๔.๐๑ น. – ปิดท าการ 

ตอนที่ ๒  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถำม กรุณำท ำเครื่องหมำย  ใน  ที่ท่ำนต้องกำรหรือ เติมค ำ
ลงในช่องว่ำง 

๑.  เพศ   ชาย   หญิง 

๒. อำย ุ  อายุไม่เกิน ๒๐ ปี  อายุ ๒๑ – ๓๐ ปี 
 อายุ ๓๑ – ๔๐ ปี  อายุ ๔๑ – ๕๐ ปี 
 อายุ ๕๑ – ๖๐ ปี  อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป 

๓.  สถำนภำพ  โสด   สมรส  
   หม้าย / หย่า / แยกกันอยู ่

๔. กำรศึกษำ  ประถมศึกษา / ไม่ได้เรียน   มัธยมศึกษาตอนต้น 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.  อนุปริญญา / ปวท. / ปวส. 
 ปริญญาตรี     สูงกว่าปริญญาตรี 

๕.  อำชีพ   พนักงานภาครัฐ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้าง / พนักงานบริษัท 
 ผู้ประกอบการ / เจ้าของธุรกิจ  ค้าขายรายย่อย / อาชีพอิสระ 
 นักเรียน / นักศึกษา    รับจ้างทั่วไป 
 แม่บ้าน / พ่อบ้าน / เกษียณ   เกษตรกร / ประมง 
 ว่างงาน     อ่ืนๆ 

๖. รำยได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน   

 ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท   ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท  มากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท 
 
 
 



๒ 

  

ตอนที่ ๒  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถำม (ต่อ) 

๑. ปัจจุบันอำศัยอยู่หมู่บ้ำน 
อยู่ในเขตเทศบำลเมืองพิชัยเต็มพื้นที่  

 หมู่ที่ ๓ ชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว / ชุมชนทุ่งกู่ 
 หมู่ที่ ๔ ชุมชนบ้านต้นยาง  หมู่ที่ ๙  ชุมชนบ้านฝายน้อย 
 หมู่ที่ ๑๒ ชุมชนบ้านท่าเดื่อ  หมู่ที่ ๑๔ ชุมชนบ้านต้นมื่น 
 หมู่ที่ ๑๕ ชุมชนบ้านสันติสุข 

 อยู่ในเขตเทศบำลเมืองพิชัยบำงส่วน 
 หมู่ที่ ๑  ชุมชนบ้านพิชัย  หมู่ที่ ๒ ชุมชนบ้านสามัคคี 
 หมู่ที่ ๕ ชุมชนบ้านต้นต้อง  หมู่ที่ ๘  ชุมชนบ้านทรายใต้ 
 หมู่ที่ ๑๓ ชุมชนบ้านใหม่ – บ้านเด่น 

ตอนที่ ๓ ระดับควำมพึงพอใจของประชำชนในกำรรับบริกำรของเทศบำลเมืองพิชัย  โปรดท ำเครื่องหมำย  
ในช่องซ่ึงแสดงถึงระดับควำมพึงพอใจในกำรบริกำรที่ท่ำนได้รับ 
 

หัวข้อประเมิน 
งำนด้ำนกำรจัดเก็บภำษ ี

ระดับควำมพึงพอใจในกำรบริกำรที่ได้รับ 
พอใจ
มำก 
(๕) 

ค่อนข้ำง
พอใจ 
(๔) 

เฉยๆ 
(๓) 

ไม่ค่อย
พอใจ 
(๒) 

ไม่พอใจ 
(๑) 

๑. ด้ำนกระบวนกำร / ขั้นตอนกำรให้บริกำรของหน่วยงำน 
๑.๑  มีการให้บริการเป็นระบบและเป็นข้ันตอน      
๑.๒  ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม รวดเร็ว ทันเวลา      
๑.๓  มีอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีทันสมัยมีคุณภาพต่อการให้บริการ      
๑.๔  การรับแจ้งข้อมูลข่าวสารรวดเร็ว ฉับไว และชัดเจน      
๑.๕  เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

     

๒. ด้ำนช่องทำงในกำรให้บริกำร 
๒.๑  มีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย (ตนเอง / โทรศัพท์ / 
เว็บไซต์/สื่อออนไลน์ต่างๆ) 

     

๒.๒  มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน      
๒.๓  มีการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่อย่างเป็นระบบและ
รวดเร็ว 

     

๒.๔  มีจุดบริการการเขียนใบค าร้องแก่ผู้รับบริการ      
๓. ด้ำนเจ้ำหน้ำท่ี / บุคลำกรผู้ให้บริกำร 
๓.๑ เจ้าหน้าที่มีความรู้  ความสามารถในการให้บริการ เช่น               
ตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้ 

     

๓.๒ เจ้าหน้าท่ีมีการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว      
๓.๓  เจ้าหน้าท่ีดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ      
๓.๔  เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร       
๓.๕  มีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการ      
 
 
 
 
 



๓ 

  

ตอนที่ ๓ ระดับควำมพึงพอใจของประชำชนในกำรรับบริกำรของเทศบำลเมืองพิชัย (ต่อ)     
 

 

หัวข้อประเมิน 
งำนด้ำนกำรจัดเก็บภำษ ี

ระดับควำมพึงพอใจในกำรบริกำรที่ได้รับ 
พอใจ
มำก 
(๕) 

ค่อนข้ำง
พอใจ 
(๔) 

เฉยๆ 
(๓) 

ไม่ค่อย
พอใจ 
(๒) 

ไม่พอใจ 
(๑) 

๔. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
๔.๑  สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ      
๔.๒  ความเพียงพอของสิ่งอ้านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้้า 
จุดบริการน้้าดื่มและที่น่ังส้าหรับผู้มารอรับบริการ 

     

๔.๓  “คุณภาพและความทันสมัย”ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ ในการ
ให้บริการ 

     

๔.๔  ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความ
ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

     

4.5 มีเอกสารแผ่นพับแจกให้ผู้มารับบริการได้รับความรู้และท าความ
เข้าใจ 

     

๕.  ด้านคุณภาพการให้บริการ 

๕.๑  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิชัยได้รับความสะดวกรวดเร็วต่อ
การมาช าระภาษี 

     

๕.๒  เทศบาลเมืองพิชัยสามารถจัดเก็บรายได้ ได้ตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีมากขึ้น 

     

๕.๓  เทศบาลเมืองพิชัยมีข้อมูลการจัดเก็บรายได้และประเมินภาษี
อย่างถูกต้องและเป็นธรรม 

     

5.4 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิชัยได้รับทราบและเห็น
ความส าคัญของการช าระภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มมากขึ้นเนื่องจาก
เป็นหน้าที่ท่ีต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 

     

 
 

ตอนที่ ๓ ระดับควำมพึงพอใจของประชำชนในกำรรับบริกำรของเทศบำลเมืองพิชัย (ต่อ)     
 

หัวข้อประเมิน 
งำนด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขำภิบำล 

ระดับควำมพึงพอใจในกำรบริกำรที่ได้รับ 
พอใจ
มำก 
(๕) 

ค่อนข้ำง
พอใจ 
(๔) 

เฉยๆ 
(๓) 

ไม่ค่อย
พอใจ 
(๒) 

ไม่พอใจ 
(๑) 

๑. ด้ำนกระบวนกำร / ขั้นตอนกำรให้บริกำรของหน่วยงำน 
๑.๑  ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว      
๑.๒  ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ      
๑.๓  มีการให้บริการโดยเรียงล้าดับก่อน – หลัง อย่างเป็นธรรม      
๑.๔  ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม      
๑.๕  มีความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะน้าขั้นตอนในการ
ให้บริการ 

     

๑.๖  เปิด โอกาสให้ประชาชนมีส่ วนร่ วม รับฟั งข้อคิด เห็น /
ข้อเสนอแนะ 

     

 
 
 



๔ 

  

ตอนที่ ๓ ระดับควำมพึงพอใจของประชำชนในกำรรับบริกำรของเทศบำลเมืองพิชัย (ต่อ)     
 

หัวข้อประเมิน 
งำนด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขำภิบำล 

ระดับควำมพึงพอใจในกำรบริกำรที่ได้รับ 
พอใจ
มำก 
(๕) 

ค่อนข้ำง
พอใจ 
(๔) 

เฉยๆ 
(๓) 

ไม่ค่อย
พอใจ 
(๒) 

ไม่พอใจ 
(๑) 

๒. ด้ำนช่องทำงในกำรให้บริกำร 
๒.๑  มีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย (ตนเอง / โทรศัพท์ / 
เว็บไซต์/สื่อออนไลน์ต่างๆ) 

     

๒.๒  มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน      
๒.๓  มีการให้บริการออกตรวจสอบนอกสถานที่/นอกเวลาราชการ/
วันหยุดราชการ อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว 

     

๓. ด้ำนเจ้ำหน้ำท่ี / บุคลำกรผู้ให้บริกำร 
๓.๑  เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบ
ค้าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค้าแนะน้าและช่วยแก้ปัญหาได้ 

     

๓.๒ เจ้าหน้าท่ีมีการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว      
๓.๓  เจ้าหน้าท่ีดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ      
๓.๔  เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร       
๓.๕  มีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการ      
๔. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
๔.๑  สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ      
๔.๒  ความเพียงพอของสิ่งอ้านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้้า 
จุดบริการน้้าดื่มและที่น่ังส้าหรับผู้มารอรับบริการ 

     

๔.๓  “คุณภาพและความทันสมัย”ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ ในการ
ให้บริการ 

     

๔.๔  ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความ
ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

     

๕.  ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร 
๕ .๑   ปร ะชาชนใน เ ขต เทศบาล เ มื อ งพิ ชั ย ได้ รั บก า รดู แ ล                 
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอย่างทั่งถึงและถูกสุขลักษณะ 

     

๕.๒  การให้บริการถูกต้อง ฉับไว มีความเหมาะสมและตรงตามความ
ต้องการ 

     

๕.๓  การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลได้มาตรฐาน             
มีความสะอาด ปลอดภัย  

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

  

ตอนที่ ๓ ระดับควำมพึงพอใจของประชำชนในกำรรับบริกำรของเทศบำลเมืองพิชัย (ต่อ)   
   

หัวข้อประเมิน 
งำนด้ำนโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค 

ระดับควำมพึงพอใจในกำรบริกำรที่ได้รับ 
พอใจ
มำก 
(๕) 

ค่อนข้ำง
พอใจ 
(๔) 

เฉยๆ 
(๓) 

ไม่ค่อย
พอใจ 
(๒) 

ไม่พอใจ 
(๑) 

๑. ด้ำนกระบวนกำร / ขั้นตอนกำรให้บริกำรของหน่วยงำน 
๑.๑  ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม รวดเร็ว ทันเวลา      
๑.๒  มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการโครงสร้างพื้นฐาน 
ให้ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจนและสม่ าเสมอ 

     

๑.๓  การบริการโครงสร้างพื้นฐานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด      
๑.๔  งบประมาณส าหรับการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานมีความ
เหมาะสม 

     

๑.๕ เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงแสดงความคิดเห็น / 
ข้อเสนอแนะ 

     

๒. ด้ำนช่องทำงในกำรให้บริกำร 
๒.๑  มีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย (ตนเอง / โทรศัพท์ / 
เว็บไซต์/สื่อออนไลน์ต่างๆ) 

     

๒.๒  มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน      
๒.๓  มีบริการรับแจ้งเรื่องการบริการโครงสร้างพื้นฐานตามขั้นตอนที่
เป็นระบบ มีความรวดเร็ว ฉับไว 

     

๓. ด้ำนเจ้ำหน้ำท่ี / บุคลำกรผู้ให้บริกำร 
๓.๑  เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบ
ค้าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค้าแนะน้าและช่วยแก้ปัญหาได้ 

     

๓.๒ เจ้าหน้าท่ีมีการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว      
๓.๓  เจ้าหน้าท่ีดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ      
๓.๔  เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร       
๓.๕  มีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการ      
๔. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
๔.๑  ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า 
โทรศัพท์สาธารณะ ท่ีนั่งส าหรับผู้มารอรับบริการ 

     

๔.๒  สถานท่ีให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ      
๔.๓  มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ สะดวกต่อการติดต่อ      
๔.๔  มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการก่อสร้าง/ซ่อมแซมตามการ
บริการโครงสร้างพื้นฐานทุกงาน 

     

๔.๕  มีการอ านวยความสะดวกในการสัญจรไป-มาของประชาชน
ระหว่างที่มีการก่อสร้าง/ซ่อมแซมงานบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

     

๕.  ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร 
๕.๑  งานบริการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่ผ่านการ
ก่อสร้าง/ซ่อมแซมแล้วในเขตเทศบาลเมืองพิชัย มีมาตรฐานและได้
คุณภาพ 

     

๕.๒  ประชาชนได้รับประโยชน์จากการให้บริการงานโครงสร้าง
พื้นฐานและสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

     

๕.๓ การด าเนินการตามโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคมีความ
ครอบคลุมและตรงกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี 

     



๖ 

  

ตอนที่ ๓ ระดับควำมพึงพอใจของประชำชนในกำรรับบริกำรของเทศบำลเมืองพิชัย (ต่อ)     
 

 
หัวข้อประเมิน 

งำนด้ำนพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม 
 

ระดับควำมพึงพอใจในกำรบรกิำรที่ได้รับ 
พอใจ
มำก 
(๕) 

ค่อนข้ำง
พอใจ 
(๔) 

เฉยๆ 
(๓) 

ไม่ค่อย
พอใจ 
(๒) 

ไม่พอใจ 
(๑) 

๑. ด้ำนกระบวนกำร / ขั้นตอนกำรให้บริกำรของหน่วยงำน 
๑.๑  ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว      
๑.๒  มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสม รวดเร็ว ทันเวลา      
๑.๓  มีการจัดกิจกรรมพัฒนาที่หลากหลายและมีความเหมาะสมตรง
ตามความต้องการของประชาชน 

     

๑.๔  ให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสม      
๑.๕  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ 

     

๒. ด้ำนช่องทำงในกำรให้บริกำร 
๒.๑  มีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย (ตนเอง / โทรศัพท์ / 
เว็บไซต์/สื่อออนไลน์ต่างๆ) 

     

๒.๒  มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน      

๒.๓  มีการให้บริการอบรมหรือสร้างทักษะทางสังคมและอาชีพ               
นอกสถานท่ีอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว 

     

๒.๔  มีจุดบริการการเขียนใบค าร้องแก่ผู้รับบริการ      

๓. ด้ำนเจ้ำหน้ำท่ี / บุคลำกรผู้ให้บริกำร 
๓.๑  เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบ
ค้าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค้าแนะน้าและช่วยแก้ปัญหาได้ 

     

๓.๒ เจ้าหน้าท่ีมีการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว      
๓.๓  เจ้าหน้าท่ีดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ      
๓.๔  เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร       
๓.๕  มีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการ      
๔. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
๔.๑  สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ      
๔.๒  ความเพียงพอของสิ่งอ้านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้้า 
จุดบริการน้้าดื่มและที่น่ังส้าหรับผู้มารอรับบริการ 

     

๔.๓  “คุณภาพและความทันสมัย”ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ ในการ
ให้บริการ 

     

๔.๔  ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความ
ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

     

4.5 มีเอกสารแผ่นพับแจกให้ผู้มารับบริการได้รับความรู้และท าความ
เข้าใจ 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

  

ตอนที่ ๓ ระดับควำมพึงพอใจของประชำชนในกำรรับบริกำรของเทศบำลเมืองพิชัย (ต่อ)     
 

 
หัวข้อประเมิน 

งำนด้ำนพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม 
 

ระดับควำมพึงพอใจในกำรบรกิำรที่ได้รับ 
พอใจ
มำก 
(๕) 

ค่อนข้ำง
พอใจ 
(๔) 

เฉยๆ 
(๓) 

ไม่ค่อย
พอใจ 
(๒) 

ไม่พอใจ 
(๑) 

๕.  ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร 
๕.๑  กลุ่มอาชีพต่างๆได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น      
๕.๒  ผู้ด้อยโอกาสในต าบลในรับการพัฒนาศักยภาพท่ีเหมาะสม      
๕.๓ งานบริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ มีความเหมาะสม      
๕.๔  การให้บริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีความ
ครอบคลุม เหมาะสม ตรงตามความต้องการของประชาชน ทุกเพศทุก
วัย   

     

 
 

ตอนที่ ๔ ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ                     
๔.๑  โปรดระบุปัญหำในกำรให้บริกำร ............................................................................................... 

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

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

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

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

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

๔.๒  โปรดระบุข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงำนบริกำร ....................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 

 
 

…ขอบคุณส ำหรับควำมร่วมมือในกำรตอบแบบส ำรวจ.. 
... มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง.... 


