
 
 
 
 
 

 

 
 

รายงานการวจิยั 
 

การประเมนิความพงึพอใจของประชาชนทีม่ีต่อการใหบ้ริการ 
ของเทศบาลเมอืงพิชัย 

อ าเภอเมอืงล าปาง    จงัหวดัล าปาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

โดย 
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง 
ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน  ๒๕6๑ 



ก 

 

ค ำน ำ 
 
 กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำรของ เทศบำลเมือง
พิชัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลท่ีได้จำกกำรประเมินน ำไปพัฒนำปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรแก่
ผู้ รับบริกำรเพื่ อให้ได้ประสิทธิภำพและประสิทธิผล เป็น ท่ีพึ งพอใจแก่ผู้ รับบริกำรโดยเป็น                  
กำรประเมินตำมมิติท่ี ๒ ตัวชี้วัดท่ี ๒.๑ ตำมเกณฑ์ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร  

สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ล ำปำง ได้รับควำมไว้วำงใจจำกเทศบำลเมืองพิชัย อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำงให้เป็นผู้ด ำเนิน         
กำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนท่ีมีต่อกำรให้บริกำรของเทศบำลเมืองพิชัย อ ำเภอเมือง
ล ำปำง จังหวัดล ำปำง ซึ่งนับเป็นเกียรติอย่ำงยิ่งท่ีสำขำวิชำฯ ได้มีส่วนร่วมในกำรก่อให้เกิดควำม
ร่วมมือและให้บริกำรทำงวิชำกำรให้กับท้องถิ่น 
 สำขำวิชำฯ ขอขอบคุณประชำกรในเขตเทศบำลเมืองพิชัย อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง
และคณะผู้บริหำร พนักงำน เจ้ำหน้ำท่ีเทศบำลเมืองพิชัยท่ีมีส่วนร่วมในกำรให้ข้อมูลจนท ำให้กำร
ด ำเนินกำรวิจัย ในคร้ังนี้ ส ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 
 
 
 
 

คณะผู้วิจัย 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
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บทสรปุผูบ้รหิาร 
 

รายงานการวจิยั 
การประเมนิความพงึพอใจของประชาชนทีม่ตีอ่การใหบ้รกิาร 

ของเทศบาลเมืองพชิยั อ าเภอเมอืงล าปาง จงัหวดัล าปาง 
 

รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ             
เทศบาลเมืองพิชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับของความ
พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองพิชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
และเพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะที่มีต่อการให้บริการประชาชนของเทศบาลเมืองพิชัย 
อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยใช้แบบสอบถามถามความพึงพอใจของประชาชนประกอบในการวิจัย 
 จากการศึกษาพบว่า ประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลเมืองพิชัยมีความพึงพอใจต่อการได้รับ
บริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มคี่าเฉลี่ย 4.๓๑ คิดเป็นร้อยละ 8๖.๒ 
 
 
สรปุภาพรวมการบรกิารตามภารกจิผูใ้หบ้รกิาร ดงันี ้
 
๑. งานด้านรายได้หรือภาษี 

 

๑) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๖ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๒ 

๒) ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก            
มีค่าเฉลี่ย 4.๒๗ คิดเป็นร้อยละ 8๕.๔ 

๓) ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก                   
มีค่าเฉลี่ย 4.๓๙ คิดเป็นร้อยละ 8๗.๘ 

๔) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๕ คิดเป็นร้อยละ ๘๗ 

๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก                 
มีค่าเฉลี่ย 4.๓๕ คิดเป็นร้อยละ 8๗ 

 
ประชาชนผูใ้ชบ้รกิารเทศบาลเมอืงพชิยัมคีวามพงึพอใจตอ่การปฏบิตังิานดา้นรายไดห้รอืภาษี 

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.๓๔ คิดเป็นร้อยละ 8๖.๘ 
 
 

 



ค 
 

 
๒. งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  
 

๑) ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก                
มีค่าเฉลี่ย 4.๓๕ คิดเป็นร้อยละ 8๗ 

๒) ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก            
มีค่าเฉลี่ย 4.๓๒ คิดเป็นร้อยละ 8๖.๔ 

๓) ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๑ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒ 

๔) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก                  
มีค่าเฉลี่ย 4.๓๒ คิดเป็นร้อยละ 8๖.๔ 

  ๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก                 
 มีค่าเฉลี่ย 4.๓๙ คิดเป็นร้อยละ 8๗.๘ 
 

ประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลเมืองพิชัยมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.๓๓ คิดเป็นร้อยละ 8๖.๖ 
 
 
๓. งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
 

๑) ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก                
มีค่าเฉลี่ย 4.๓๐ คิดเป็นร้อยละ 8๖ 

๒) ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก            
มีค่าเฉลี่ย 4.๒๗ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔ 

๓) ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก                   
มีค่าเฉลี่ย 4.๓๐ คิดเป็นร้อยละ 8๖ 

๔) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก                  
มีค่าเฉลี่ย 4.๓๕ คิดเป็นร้อยละ 8๗ 

  ๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก                 
 มีค่าเฉลี่ย 4.๓๐ คิดเป็นร้อยละ 8๖ 
 

ประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลเมืองพิชัยมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค อยู่ในระดับมาก มคี่าเฉลี่ย 4.๓๐ คิดเป็นร้อยละ 8๖ 
 
 
 
 



ง 
 

๔. งานด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
 

๑) ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก                
มีค่าเฉลี่ย 4.๓๐ คิดเป็นร้อยละ 8๖ 

๒) ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก            
มีค่าเฉลี่ย 4.๒๗ คิดเป็นร้อยละ 8๕.๔ 

๓) ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก                   
มีค่าเฉลี่ย 4.๒๙ คิดเป็นร้อยละ 8๕.๘ 

๔) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก                  
มีค่าเฉลี่ย 4.๓๔ คิดเป็นร้อยละ 8๖.๘ 
 ๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก                 

 มีค่าเฉลี่ย 4.๒๙ คิดเป็นร้อยละ 8๕.๘ 
 

ประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลเมืองพิชัยมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.๒๙ คิดเป็นร้อยละ 8๕.๘ 
 

จากการออกแบบสอบถามปลายเปิดเพ่ือขอข้อเสนอแนะจากประชาชนผู้รับบริการ
ผลการสอบถามพอสรุปได้ว่าประชาชนผู้รับบริการต้องการให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
เมืองพิชัยปรับปรุงบุคลากรภายในองค์กรให้มีระบบการท างานที่มีความรวดเร็วขึ้น มีการเพ่ิมทักษะ
ด้านมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพที่เหมาะสม สร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนผู้มารับบริการ ปรับปรุง
การท างานให้มีความ ฉับไว มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เลือกปฏิบัติเฉพาะกลุ่ม นอกจากนี้
เทศบาลเมืองพิชัย ควรมีการจัดตั้งทีมส ารวจปัญหาและความต้องการของประชาชนในทุกชุมชน เพ่ือ
รับทราบปัญหาและหาวิธีการแก้ไข โดยเฉพาะการให้บริการสาธารณะในทุกๆด้าน, ควรมีการ
ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างเป็นระบบเพ่ือสะดวกและรองรับต่อปัญหาการเกิดไฟฟ้า
ดับในทุกกรณีภายในชุมชน, ควรเพ่ิมจ านวนครั้งของการจัดเก็บขยะ หรือมีการประชาสัมพันธ์
ตารางเวลาของการจัดเก็บขยะในชุมชนผ่านเสียงตามสาย หรือการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่
ประชาชนต่อการลดปริมาณขยะท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน และ ควรมีจุดติดตั้งการแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชน หรือการมีช่องทางในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกช่องทาง เป็นต้น 
แม้ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเทศบาลเมืองพิชัยจะอยู่ในระดับมากก็ตามทางเทศบาล
เมืองพิชัยควรต้องมีการพัฒนาต่อไปอีก ซึ่งสิ่งที่ทางเทศบาลควรให้ความส าคัญ คือ การติดตามปัญหา
ต่างๆ ของชาวบ้าน เพ่ือท าการแก้ไขและปรับปรุง การประชาสัมพันธ์ การลงพ้ืนที่พบปะกับชาวบ้าน 
และการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความสามารถอยู่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง  การอบรมให้เจ้าหน้า
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และท่ีส าคัญที่สุดอีกประการหนึ่งคือ การส่งเสริมให้ประชาชนเข้า
มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ อาทิเช่น สื่อออนไลน์ที่สามารถร้อง
ทุกข์ผ่านผู้บริหารได้โดยตรง(สายตรงนายกเทศมนตรี ) หรือจัดให้มีตู้รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการ การจัดเสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันตามโอกาสต่างๆ เพ่ือน าความคิดเห็น



จ 
 

เหล่านั้นมาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการท างานให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้เพ่ือ
ประชาชนในท้องถิ่นและภาพลักษณ์ขององค์กรเอง 

นอกจากนี้ เทศบาลเมืองพิชัยควรน าผลการวิจัยที่ค้นพบไปประยุกต์ ใช้เพ่ือสะท้อนภาพ
ผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการอันจะน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์  วิธีปฏิบัติในการน ายุทธศาสตร์การ
พัฒนาตามนโยบายการบริหารของเทศบาลเมืองพิชัยสู่ท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพทุกด้าน และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นซึ่งจะน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์การเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

                  
          หนา้ 

 
ค าน า           ก 
บทสรปุผูบ้รหิาร          ข 
สารบญั           ฉ 
สารบญัตาราง          ซ 
สารบญัภาพ          ญ 

บทที ่๑ บทน า          ๑ 
 ๑.๑ ที่มาและความส าคัญ        ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย       ๓ 
 ๑.๓ ขอบเขตโครงการวิจัย       ๔ 
 ๑.๔ ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั       ๕ 

บทที ่๒ ทบทวนวรรณกรรม        ๖ 
๒.๑. แนวคิดเก่ียวกับการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นไทย   ๖ 

 ๒.๒. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ     ๑๐ 
 ๒.๓. แนวคิดเก่ียวกับการให้บริการสาธารณะ     ๒๔ 
 ๒.๔. แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการสาธารณะและคุณภาพการให้บริการ 2๙ 
 ๒.๕. บริบทของเทศบาลเมือง       3๒ 
 ๒.๖. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานส าคัญของเทศบาลเมืองพิชัย   ๔๑ 
 ๒.๗. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง        ๕๗ 

บทที ่๓ ระเบยีบวธิวีจิยั         ๕๙
 ๓.๑ วิธีการด าเนินการวิจัย       ๕๙ 
 ๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง       ๕๙ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูล      ๖๐ 

๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล        ๖๑ 
 
 
 
 

 
 



 ช 

สารบัญ (ตอ่) 

         หนา้ 

บทที ่๔ ผลการศกึษา         ๖๓ 
๔.๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม      ๖๓ 
๔.๒ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม      ๖๔ 
๔.๓ ข้อมูลความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองพิชัย   ๖๖ 
๔.๔ ข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการให้บริการของเทศบาลเมืองพิชัย  ๙๑ 

บทที ่๕ บทสรปุ อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ              ๙๒ 
๕.๑ สรุป                  ๙๒ 

 ๕.๒ อภิปรายผล                 ๑๐๐ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ                ๑๐๒ 

บรรณานกุรม                  ๑๐๗ 
ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก ประมวลรูปภาพการลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลฯ  
 ภาคผนวก ข แบบส ารวจความพึงพอใจฯ 



สารบัญตาราง 
 

          หนา้ 
 

ตารางที่ ๓ – ๑ แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง      ๖๐ 
ตารางที่ ๔ - ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม      ๖๓ 
ตารางที่ ๔ - ๒ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม       ๖๔ 
ตารางที่ ๔ - ๓ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านรายได้หรือภาษี  

         ด้านกระบวนการและขั้นตอน        ๖๘ 
ตารางที่ ๔ - ๔ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านรายได้หรือภาษี  
                   ด้านช่องทางในการให้บริการ         ๖๙ 
ตารางที่ ๔ - ๕ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านรายได้หรือภาษี  
                   ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ        ๗๐ 
ตารางที่ ๔ - ๖ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านรายได้หรือภาษี  
                   ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก           ๗๑ 
ตารางที่ ๔ – ๗ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านรายได้หรือภาษี  
                    ด้านคุณภาพในการให้บริการ        ๗๒ 
ตารางที ่๔ – ๘ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 

         ดา้นกระบวนการและขั้นตอน        ๗๔ 
ตารางที ่๔ – ๙ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  
           ดา้นช่องทางการให้บริการ          ๗๕ 
ตารางที ่๔ – 1๐ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  
                      ดา้นเจา้หน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ       ๗๖ 
ตารางที ่๔ – 1๑ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  
                      ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก       ๗๗ 
ตารางที่ ๔ – 1๒ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  
                      ด้านคุณภาพในการให้บริการ       ๗๘ 
ตารางที่ ๔ – 13 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน 
                      ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ด้านกระบวนการและขั้นตอน   ๘๐ 
ตารางที่ ๔ – 14 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน 
                      ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ด้านช่องทางในการให้บริการ    ๘๐ 
ตารางที่ ๔ – 15 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน 
                      ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ  ๘๒ 
ตารางที่ ๔ – 16 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน 
                      ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก   ๘๓ 
 



ฌ 

 

สารบัญตาราง (ตอ่) 
 

          หนา้ 
 
ตารางที่ ๔ – 17 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน 
                      ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ด้านคุณภาพในการให้บริการ  ๘๔ 
ตารางที ่๔ - 18 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน 
                      และสวัสดกิารสังคม ด้านกระบวนการและขั้นตอน     ๘๖ 
ตารางที ่๔ - 19 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน 

 และสวัสดิการสังคม ด้านช่องทางการให้บริการ      ๘๗ 
ตารางที ่๔ - 20 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน 

 และสวัสดิการสังคม ด้านเจา้หน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ    ๘๘ 
ตารางที่ ๔ - 21 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน 

 และสวัสดิการสังคม ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      ๘๙ 
ตารางที่ ๔ – 22 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน 

 และสวัสดิการสังคม ด้านคุณภาพในการให้บริการ    ๙๐ 
 



สารบญัภาพ 
 

          หนา้ 
 

ภาพที่ ๑ ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ     1๔ 

ภาพที่ ๒ ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในงานของผู้ให้บริการ    1๕ 

ภาพที่ 3 องค์ประกอบของความพึงพอใจในการให้บริการ     1๙ 

ภาพที่ 4 ความส าเร็จในงานบริการ       2๓ 

ภาพที่ 5 วิธีการจัดท าบริการสาธารณะท้องถิ่น      2๘ 

ภาพที่ 6 โครงสร้างฝ่ายการเมืองของเทศบาลเมือง      3๔ 

ภาพที่ 7 โครงสร้างฝ่ายพนักงานประจ าของเทศบาลเมือง     3๕ 

ภาพที่ ๘ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอน    3๗ 

 
 
 



บทที่ 1 
บทน ำ 

 
๑.๑ ที่มำและควำมส ำคัญ 
 
 กำรปกครองท้องถิ่นถือเป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินซึ่งเป็นไปตำมหลักกำร
กระจำยอ ำนำจท่ีรัฐบำลมอบอ ำนำจในกำรบริหำรงำนตำมภำรกิจต่ำงๆ โดยหลักกำรกระจำยอ ำนำจ
และให้อิสระแก่ท้องถิ่นเพื่อปกครองตนเอง ซึ่งรัฐธรรมนูญไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ควำมส ำคัญกับ
กำรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงก ำหนดภำรกิจของกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้แก่ กำรจัดบริกำรสำธำรณะและกิจกรรมสำธำรณะ ,กำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ (รัฐ ,เอกชน ,
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ,กำรสำธำรณสุข ,กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม ควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ และกำรอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น ซึ่งบัญญัติหน้ำท่ีและ
อ ำนำจขององค์กรปกครองท้องถิ่นอย่ำงชัดเจนไว้ในหมวด ๑๔ มำตรำ ๒๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แสดงเจตนำรมณ์ให้มีกำรกระจำยอ ำนำจให้กับท้องถิ่นโดยเน้นให้
ท้องถิ่นมีหน้ำท่ีและอ ำนำจในกำรดูแลและจัดท ำบริกำรสำธำรณะและกิจกรรมสำธำรณะตำมหลักกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน มีสิทธิปกครองตนเองมีอิสระในกำรก ำหนดทิศทำงในกำรบริหำรท้องถิ่นของตนเอง
รวมทั้งมีอิสระในกำรบริหำรงำนท้ังทำงด้ำนกำรบริหำรก ำลังคนและงบประมำณโดยเน้นให้ประชำชน            
มีส่วนร่วมในกำรปกครองท้องถิ่น 
 ผลจำกรัฐธรรมนูญและกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญได้ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงกำร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขนำดใหญ่และส่งผลให้บทบำทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไป
จำกเดิมกฎหมำยรัฐธรรมนูญก ำหนดแบ่งภำรกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบกำร
จัดบริกำรสำธำรณะในระดับชุมชน ส่วนรำชกำรบริหำรส่วนกลำง และส่วนภูมิภำค รับผิดชอบกำร
ด ำเนินภำรกิจของรัฐในระดับประเทศและภูมิภำคโดยให้ค ำปรึกษำและสนับสนุน ก ำกับดูแลกำร
ปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงเท่ำท่ีจ ำเป็น ซึ่งแตกต่ำงจำกในอดีตท่ีผ่ำนมำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบำทในกำรจัดบริกำรสำธำรณะไม่กี่ด้ำนและส่วนใหญ่ไม่ใช่บทบำทหลักใน
กำรพัฒนำท้องถิ่นแต่เป็นแค่กำรจัดบริกำรสำธำรณะขั้นพื้นฐำน เช่น กำรจัดเก็บขยะและก ำจัดขยะ 
งำนดูแลควำมสะอำดของถนนและท่อระบำยน้ ำ  ส่วนบทบำทหลักในกำรพัฒนำท้องถิ่นเป็นหน้ำท่ี
ของส่วนรำชกำรระดับภูมิภำค จึงนับว่ำกำรปกครองท้องถิ่นนั้นมีกำรเปลี่ยนแปลงบทบำทในทำงท่ีดี
ขึ้นมำโดยตลอด 
 วิวัฒนำกำรของกำรปกครองท้องถิ่นไทยนั้น แม้จะเร่ิมต้นจำกกำรจัดต้ังให้มีสุขำภิบำล 
เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กรุงเทพมหำนคร เมืองพัทยำ และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ซึ่ง
เกิดขึ้นตำมล ำดับ แต่กำรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยท่ีผ่ำนมำยังอยู่ภำยใต้กำรควบคุมจำกส่วนกลำงหรือ
รัฐบำลกลำงมำโดยตลอด ซึ่งเป็นกำรควบคุมท้ังในด้ำนบุคลำกร ด้ำนงบประมำณและด้ำนกำรคลังโดย
อำศัยเหตุในกำรควบคุมว่ำประชำชนในท้องถิ่นยังขำดควำมรู้  ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
เทคนิคในกำรด ำเนินกิจกำรต่ำงๆได้เอง ซึ่งยังจ ำเป็นจะต้องอำศัยควำมรู้และเทคนิคต่ำงๆจำก
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ส่วนกลำง โดยส่วนกลำงหรือรัฐบำลกลำงยังใช้อ ำนำจในกำรควบคุม เช่น กำรสั่งยุบสภำท้องถิ่น กำร
สั่งให้ผู้บริหำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจำกต ำแหน่งหรือกำรก ำหนดเกี่ยวกับกำรใช้จ่ำย
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท ำ
งบประมำณตำมวิธีกำรและตำมแบบท่ีส่วนกลำงก ำหนดไว้หรือแม้แต่กำรก ำหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องจัดสรรงบประมำณให้เป็นไปตำมสัดส่วนท่ีส่วนกลำงก ำหนดหรือตำมสัดส่วนท่ี
ส่วนกลำงได้วำงระเบียบก ำหนดไว้ 
 แม้ว่ำกำรปกครองท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของกำรจัดระบบกำรปกครองภำยในประเทศไทย 
ดังนั้น กำรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย จึงได้มีกำรพัฒนำและเปลี่ยนแปลงมำตำมล ำดับจนถึงปัจจุบันโดย
เป็นแนวควำมคิดในกำรให้ประชำชนได้ปกครองและบริหำรกันเอง ซึ่งมีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงมำกกับ
แนวคิดในกำรกำรกระจำยอ ำนำจกำรปกครอง (Decentralization) หลักกำรกระจำยอ ำนำจปกครอง
นี้ มีเพื่อให้ท้องถิ่นสำมำรถกระท ำกิจกรรมต่ำงๆ ได้โดยมีควำมเป็นอิสระปลอดจำกกำรชี้น ำจำก
รัฐบำล มีควำมสำมำรถท่ีจะตอบสนองควำมต้องกำรของพลเมืองท้องถิ่นได้ แต่ท้ังนี้ในด้ำนนโยบำยท่ี
ส ำคัญๆ ยังคงยึดนโยบำยแห่งรัฐอยู่ เช่น นโยบำยกำรเงิน กำรคลัง นโยบำยในกำรป้องกันประเทศ
เป็นต้น ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีควำมเป็นอิสระในระดับหนึ่งในกำรท่ีจะด ำเนินกิจกรรม
ทำงกำรบริหำรของตนเองได้ แต่อีกส่วนหนึ่งนั้นรัฐบำลยังคงต้องเอกสิทธิ์ในกำรควบคุมเอำไว้ ท้ังนี้ก็
เพื่อรักษำสถำนภำพควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและควำมมั่นคงของชำติเอำไว้ 
  แนวคิดในกำรจัดกำรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ท้องถิ่นได้มีอิสระในกำร
ปกครองตนเอง มีส่วนร่วมในกำรบริหำร มีสิทธิมีเสียงด ำเนินกำรปกครองกันเองอันเป็นรำกฐำนและ
วิธีทำงของกำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตยท ำให้ประชำชนรู้สึกว่ำตนเองได้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
กำรบริหำรที่ตนเองได้เข้ำไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงกำรเมือง เช่นไปเลือกต้ัง ไปหำเสียงสนับสนุน
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นต้น ท ำให้เกิดควำมรับผิดชอบ เกิดควำมหวงแหนและปกป้องสิทธิผลประโยชน์
ท่ีพึงจะได้รับซึ่งเป็นเคร่ืองมือท่ีดีในกำรพัฒนำกำรเมืองระดับชำติต่อไป แต่ประโยชน์ของกำรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เห็นได้อย่ำงเป็นรูปธรรมก็คือเหตุผลท่ีว่ำ ไม่มีผู้ใดจะรับรู้ถึงปัญหำและควำมต้องกำรของ
ท้องถิ่นได้ดีท่ีสุด ซึ่งในกำรนี้จะท ำให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำของตนเองได้เรียนรู้
กระบวนกำรทำงกำรเมือง กำรปกครองและกำรบริหำรท้องถิ่นอันจะก่อให้เกิดผู้น ำท้องถิ่นท่ีจะก้ำวมำ
เป็นผู้น ำระดับชำติต่อไป และยังเป็นกำรแบ่งภำระของรัฐบำลโดยสนับสนุนให้มีกำรปกครองตนเอง 
และกำรสนับสนุนให้ประชำชนมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง มีสิทธิมีเสียงด ำเนินกำรปกครองตนเองอันเป็น
รำกฐำนและวิถีทำงกำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตย (ประหยัด หงษ์ทองค ำและอนันต์ เกตุวงศ์, 
๒๕๒๔:๑๔)   
  ดังนั้น ภำรกิจส ำคัญประกำรหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ควำมรับผิดชอบ 
(Accountability) ในควำมคำดหวังและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนต่อระบบรำชกำรใน
เร่ืองของคุณภำพกำรให้บริกำร ซึ่งหมำยถึงควำมรับผิดชอบทำงกำรเมือง (Political Accountability) 
ด้วยเช่นกันในกำรมุ่งเน้นกำรตอบสนองต่อตัวแสดง (Actor) ท่ีอยู่ภำยนอกหน่วยงำนของผู้บริหำร 
ภำยใต้กลไกด้ำนกำรเมือง ผู้บริหำรจะต้องตัดสินใจใช้ดุลยพินิจท่ีจะต้องตอบสนองต่อควำมต้องกำร
และควำมคำดหวังของกลุ่มและปัจเจกบุคคลท่ีหลำกหลำยและอ้ำงควำมชอบธรรม ได้แก่ พลเมือง 
ฐำนคะแนนเสียง ผู้รับบริกำร ผู้เสียภำษี ลูกค้ำ เจ้ำหน้ำท่ีท่ีมำจำกกำรเลือกตั้ง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ภำยนอกและแนวคิด ท่ีส ำคัญประกำรหนึ่ ง ท่ี เข้ ำมำมี ส่ วนสัมพันธ์ กั บควำม รับผิ ดชอบ
(Accountability)ของรัฐ คือแนวทำงกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่(New Public Management : 
NPM ) ท่ีน ำไปสู่กำรพัฒนำและปรับปรุงองค์กำรแบบใหม่โดยน ำแนวคิดทำงกำรตลำด(Marketing)มำ
ปรับใช้กับกำรให้บริกำรของภำครัฐ คือ ประชำชนเปรียบเสมือนลูกค้ำ (Customer) ผู้มำรับบริกำร
จำกรัฐ รัฐจ ำเป็นท่ีจะต้องตอบสนองควำมคำดหวังและให้บริกำรลูกค้ำด้วยควำมพึงพอใจ (วสันต์ ใจ
เย็น,๒๕๔๙ : ๓๙ - ๕๕) 

เทศบำลเมืองพิชัย อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กร
หนึ่งท่ีมีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรปกครองตนเองและมีอิสระในกำรบริหำรงำนตำมอ ำนำจหน้ำท่ีท่ีกฎหมำย
ก ำหนดไว้โดยท่ีเทศบำลเมืองพิชัยเป็นหน่วยงำนท้องถิ่นที่มีควำมใกล้ชิดกับประชำชนมำกท่ีสุดในกำร
บริหำรงำนของเทศบำลเมืองพิชัยจึงถูกคำดหวังจำกหลำยฝ่ำยว่ำจะสำมำรถพัฒนำท้องถิ่นและ
ให้บริกำรกับประชำชนในท้องถิ่นได้อย่ำงท่ัวถึง โดยค ำนึงถึงควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น
เน้นกำรให้บริกำรประชำชนเป็นหัวใจส ำคัญและสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับประชำชน 
 ด้วยเหตุนี้  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกลำงข้ ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวั ด
คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนเทศบำล และคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล ได้เล็งเห็น
ควำมส ำคัญในเร่ืองกำรปฏิบัติรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงคุณภำพในกำรให้บริกำรและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนใน
ท้องถิ่นจึงได้ก ำหนดแนวปฏิบัติในกำรจ่ำยเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษส ำหรับข้ำรำชกำร
พนักงำนส่วนท้องถิ่นและลูกจ้ำง ท่ีได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติงำนรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และมีประสิทธิผล ในกำรจ่ำยเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิ เศษ จะต้องมีรำยงำนกำรส ำรวจ
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรท่ีด ำเนินกำรโดยหน่วยงำนหรือสถำบันภำยนอกท่ีเป็นกลำง เพื่อใช้
ประกอบกำรพิจำรณำในมิติท่ี ๒ คือ มิติด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร ซึ่งเกณฑ์กำรประเมินมีกำรก ำหนด
ตัวชี้วัดเป็นร้อยละของระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร โดยกำรศึกษำจำกควำมพึงพอใจของ
ประชำชนท่ีได้รับบริกำรโดยตรง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรท ำงำนของบุคลำกรรวมถึง
แก้ไขปัญหำ อุปสรรคต่ำงๆ เพื่อให้ข้ำรำชกำร พนักงำนส่วนท้องถิ่นและลูกจ้ำงใช้เป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำนอันจะก่อให้เกิดประสิทธิภำพ และประสิทธิผลในกำรท ำงำนด้ำนกำรบริกำรประชำชน
ผู้รับบริกำรจำกเทศบำลเมืองพิชัย อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง ต่อไป  
 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 

๑. เพื่อศึกษำระดับของควำมพึงพอใจของประชำชนท่ีมี ต่อกำรให้บริกำรของเทศบำลเมือง
พิชัย อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง 

๒. เพื่อศึกษำปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะท่ีมีต่อกำรให้บริกำรประชำชนของ               
เทศบำลเมืองพิชัย อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง 
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๑.๓ ขอบเขตโครงกำรวิจัย 
 

๑. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
เป็นกำรศึกษำควำมพึงพอใจของประชำชนในเขตเทศบำลเมืองพิชัยท่ีมีต่อกำรให้บริกำรของ

เทศบำลเมืองพิชัยในปีงบประมำณ ๒๕6๑ ด้ำนกำรให้บริกำรประชำชนใน ๕ ลักษณะ ได้แก่  
๑. ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอน  
๒. ด้ำนช่องทำงในกำรให้บริกำร  
๓. ด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีและบุคลำกรผู้ให้บริกำร  
๔. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
๕. ด้ำนคุณภำพในกำรให้บริกำร   

โดยครอบคลุม 4 ภำรกิจ ได้แก่ 
1. งำนด้ำนรำยได้หรือภำษี 
2. งำนด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขำภิบำล 
3. งำนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค 

 4. งำนด้ำนพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม 
 
๒. ขอบเขตด้ำนประชำกร 
กำรศึกษำคร้ังนี้จะท ำกำรศึกษำเฉพำะข้อมูลจำกประชำชนท่ีรับบริกำรจำกเทศบำลเมืองพิชัย 

จ ำนวน ๔๐๐ คน ใน ๑๒ หมู่บ้ำน ในเขตเทศบำลเมืองพิชัย อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง              
ซึ่งสอบถำมควำมพึงพอใจด้ำนกำรให้บริกำรประชำชนใน ๕ ลักษณะ ได้แก่  

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

โดยครอบคลุม 4 ภำรกิจ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้แก่ 
1. งำนด้ำนรำยได้หรือภำษี 
2. งำนด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขำภิบำล 
3. งำนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค 

 4. งำนด้ำนพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม 
 

๓. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
กำรศึกษำคร้ังนี้ เป็นกำรศึกษำควำมพึงพอใจของประชำชนท่ีมำรับบริกำรจำกเทศบำลเมือง

พิชัย อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕6๑ 
 
 



๕ 
 

๑.๔ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

๑.  ผลจำกกำรศึกษำท ำให้ทรำบถึงระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำร
ของเทศบำลเมืองพิชัย อ ำเภอเมืองล ำปำง จังหวัดล ำปำง 

๒.  ผลจำกกำรศึกษำท ำให้ทรำบถึงปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะจำกกำรให้บริกำรของ
เทศบำลเมืองพิชัย เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไขต่อไป  

๓.  ผลจำกกำรศึกษำท ำให้เทศบำลเมืองพิชัยทรำบถึงแนวทำงในกำรพัฒนำกำรท ำงำนของ
เจ้ำหน้ำท่ีให้มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล 

๔. หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องสำมำรถน ำผลกำรส ำรวจไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำกำรก ำหนด
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ส ำหรับข้ำรำชกำร พนักงำนส่วนท้องถิ่น และลูกจ้ำงในองค์กร
ได้อย่ำงยุติธรรม 

 



บทที่ 2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองพิชัย 
อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง โดยใช้เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบล แนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 
  ๒.๑. แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นไทย 
  ๒.๒. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
  ๒.๓. แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ 
  ๒.๔. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการสาธารณะและคุณภาพการให้บริการ 
  ๒.๕. บริบทของเทศบาลเมือง 
  ๒.๖. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองพิชัย 
  ๒.๗. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอ านาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น  
       ๒.๑.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอ านาจ 
 โกวิทย์  พวงงาม (2553: 16-17) กล่าวว่า การกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ
การโอนกิจการบริการสาธารณะบางเร่ืองจากรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนกลางไปให้ชุมชนซึ่งต้ังอยู่ใน
ท้องถิ่นต่างๆของประเทศหรือหน่วยงานบางหน่วยงานรับผิดชอบจัดท าอย่างเป็นอิสระจากองค์กร
ปกครองส่วนกลาง  ดังนั้นเห็นว่าการกระจายอ านาจมี 2 รูปแบบ คือ หนึ่ง การกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่น หรือ  การกระจายอ านาจตามอาณาเขต หมายถึง การมอบอ านาจให้ท้องถิ่นจัดท ากิจการหรือ
บริการสาธารณะบางภายเร่ืองในเขตของแต่ละท้องถิ่น และท้องถิ่นมีอิสระในการปกครองตนเอง
พอสมควร และ สอง การกระจายอ านาจตามบริการหรือการกระจายอ านาจทางเทคนิค หมายถึงการ
โอนกิจการบริการสาธารณะบางกิจการจากรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนกลางไปให้หน่วยงานบาง
หน่วยงานรับผิดชอบจัดท าแยกต่างหากและอย่างเป็นอิสระ ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 หมวด 4 แผนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 30 แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการดังนี้ ด าเนินการถ่ายโอนภารกิจ กิจการให้บริการสาธารณะท่ีรัฐ
ด าเนินการอยู่ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเวลาก าหนด
ได้แก่ ภารกิจท่ีเป็นการด าเนินการซ้ าซ้อนระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภารกิจท่ีรัฐ
จัดให้บริการในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทบถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้
ด าเนินการให้เสร็จภายในสี่ปี และภารกิจท่ีเป็นการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ให้ด าเนินการ
ให้เสร็จสิ้นภายในสี่ปี พร้อมท้ังคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2547) กล่าว



 ๗ 

ไว้ว่าแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2543 มีหลักการอันเป็นกรอบ
ความคิดท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ ประการแรก หลักความคิดอิสระขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
กล่าวคือ ในการกระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องค านึงถึงการเปิดโอกาสให้
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการก าหนดนโยบายและการจัดบริการสาธารณะ ตลอดจนการ
บริหารภายในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริงภายใต้ความเป็นรัฐเดียวและความมีเอกภาพ
ของประเทศ โดยมีสถาบันพรมหากษัตริย์เป็นประมุขแห่งรัฐดังนั้นการกระจายอ านาจจึงเสมือนเป็น
การมอบความรับผิดชอบในการจัดบริการสาธารณะให้แก้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะต้อง
รับผิดชอบและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างอิสระมิใช่เป็นการมอบภารกิจ
ท่ีรัฐเคยด าเนินการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการแทนเท่านั้น ประการที่สอง หลัก
ความสัมพันธ์ ของการบริหารราชการแผ่นดินกล่าวคือ ในการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นการปรับบทบาท อ านาจ หน้าท่ีระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่นใหม่ ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นจะท าหน้าท่ีเป็นผู้ปฎิบัติการหลักในการด าเนินกิจการของรัฐ 
ในขณะท่ีราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในภารกิจระดับมหา
ภาคและท าหน้าท่ีส่งเสริม สนับสนุน และก ากับดูแลการด าเนินงานของราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
ประการที่สาม หลักประสิทธิภาพการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ ในการกระจาย
อ านาจต้องค านึงถึงการเพิ่มขีดความสามารถ และประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นหลักประกันว่าประชาชนในท้องถิ่นจะได้รับการบริการสาธารณะท่ีมี
คุณภาพ และได้มาตรฐาน ดังนั้นจ าเป็นอย่ างยิ่งท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ตลอดจนการเร่งส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามีส่วนร่วมใน
การบริหารท้องถิ่น สนับสนุน และตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
จริงจังและต่อเนื่องจากหลักการซึ่งเป็นกรอบความคิดส าคัญของแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสอดคล้องกับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข (2543) ท่ีกล่าวว่าการ
กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการบริหารจัดการบ้านเมืองของรัฐ ในระบบ
ประชาธิปไตยโดยมุ่งลดบทบาทของรัฐส่วนกลาง ลดเหลือภารกิจหลักเท่าท่ีต้องท าเท่าท่ีจ าเป็นและให้
ประชาชนได้มีส่วนในการบริการงานชุมชนท้องถิ่น ตามเจตนารมณ์ของประชาชนมากขึ้น  
 การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพการณ์บ้านเมือง ท่ีเปลี่ยนแปลงไปใน
สภาวะท่ีสังคมทีกลุ่มท่ีหลากหลายมีความต้องการและความคาดหวังจากรัฐท่ีเพิ่มขึ้นและแตกต่างกัน 
ขัดแย้งกันในขณะท่ีรัฐเองก็มีขีดความสามารถและทรัพยากรที่จ ากัด ในการตอบสนองปัญหาความ
ต้องการที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่นได้ทันต่อเหตุการณ์และตรงกับความต้องการของท้องถิ่นโดยการ
กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเป็นการกระจายสิ่งต่อไปนี้จากส่วนกลางให้กับท้องถิ่นได้แก่ หน้าท่ี เป็นการ
กระจายอ านาจหน้าท่ีท่ีเป็นประโยชน์โดยตรงกับท้องถิ่นให้ท้องถิ่นรับผิดชอบด าเนินการเอง อ านาจ
การตัดสินใจเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจด าเนินการตามหน้าท่ี ท่ีส่วนกลางกระจายไปให้
ท้องถิ่นด าเนินการทรัพยากรการบริหารเป็นการกระจายบุคคลากร งบประมาณ เทคโนโลยี ท่ี
เหมาะสมให้กับท้องถิ่น ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี เป็นการกระจายความรับผิดชอบต่อภารกิจ หน้าท่ี 
ท่ีรัฐกับผู้บริหารท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกันรับผิดชอบ และความพร้อมเป็นการกระจายความ
พร้อมท่ีมีอยู่ในส่วนกลางให้กับท้องถิ่น เพื่อสร้างขีดความสามารถให้แก่ท้องถิ่น เป็นการท าให้ท้องถิ่น



 ๘ 

มีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย สยาม  เจริญอินทร์พรหม 
(2553: 93-103) กล่าวว่า หลักเกณฑ์ในการจัดโครงสร้างอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นปัจจุบันควรจะต้องมีการยึดถือเอาหลักเกณฑ์สองประการเป็นหลัก หลักเกณฑ์แรกในเชิง
วัตถุประสงค์ของการบริการสาธารณะต้องถือเอาประชาชนในพื้นท่ีเป็นหลักและอ านวยประโยชน์กับ
บุคคลท่ัวไป หลักเกณฑ์ท่ีสอง หลักความสามารถในการตอบสนองและแก้ปัญหาในพื้นท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
 ๒.๑.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น 
 ความหมายของการปกครองท้องถิ่นนั้น ได้มีผู้ให้ความหมายหรือค านิยามไว้มากมาย                
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วค านิยามเหล่านั้นต่างมีหลักการท่ีส าคัญคล้ายคลึงกันจะมีต่างกันบ้างก็ส านวนและ
รายละเอียดปลีกย่อย ซึ่งสามารถพิจารณาได้ดังนี้ จอร์น เจ . คลาร์ก (John J. Clarke,1957: 87 -
89 อ้างถึงในโกวิทย์ พวงงาม,2553: 2) นิยามว่า การปกครองท้องถิ่นหมายถึงหน่วยการปกครองท่ี
มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนในเขตพื้นท่ีหนึ่งพื้นท่ีใดโดยเฉพาะ และหน่วย
การปกครองและหน่วยการปกครองดังกล่าวนี้จัดต้ังและอยู่ในความดูแลของรัฐบาลกลางพร้อมท้ัง 
ประทาน คงฤทธิศึกษากร (2542: 15อ้างถึงใน โกวิทย์  พวงงาม,2553 :2) นิยามว่าการปกครอง
ท้องถิ่นเป็นระบบการปกครองท่ีเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระจายอ านาจทางการปกครองของรัฐ 
และโดยนัยนี้จะเกิดองค์การท าหน้าท่ีปกครองท้องถิ่นโดยคนในท้องถิ่นนั้นๆองค์การนี้จัดต้ังและถูก
ควบคุมโดยรัฐบาล แต่ก็มีอ านาจในการก าหนดและควบคุมให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของ
ตนเอง โดย รศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ (2547:4-5อ้างถึงใน โกวิทย์  พวงงาม,2553:3) นิยามว่า 
การปกครองท้องถิ่นคือ การให้คนในท้องถิ่นมีอิสระในการปกครองกันเองกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือการการ
ปกครองตนเองโดยประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับความรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้ความหมายของการปกครองท้องถิ่นว่าหมายถึงการปกครองท่ีรัฐบาลให้อ านาจหรือการกระจาย
อ านาจไปให้หน่วยงานปกครองท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครอง
ท้องท่ีละชุมชนโดยมีองค์กรผู้รับผิดชอบ มีอิสระในในการใช้ดุลยพินิจมีเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณใน
การด าเนินงานแยกออกจากราชการส่วนภูมิภาคแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มิได้มีอธิปไตยใน
ตัวเอง ยังต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลกลาง ตามวิธีท่ีเหมาะสม การปกครองท้องถิ่นมีหลาย
รูปแบบแต่ท่ีสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยมากท่ีสุด คือ เทศบาล โดยมีหลักการ 
ดังนี้ เทศบาลเป็นองค์กรท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้น โดยกฎหมายมีขอบเขตการปกครองท่ี
แน่นอน มีอ านาจอิสระในการบริการงาน มีงบประมาณและรายได้เป็นของตัวเอง และคณะผู้บริหาร
องค์กรได้รับการเลือกต้ังจากประชาชนในท้องถิ่นนั้นท้ังหมดหรือบางส่วน ซึ่งการปกครองท้องถิ่นมี
ความส าคัญในด้านช่วยในการแก้ปัญหาของท้องถิ่น เพราะประชาชนในท้องถิ่นย่อมรู้ปัญหาดีท่ีสุดกว่า
คนภายนอก ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง เท่ากับเป็นการฝึกฝนประชาชนได้รูการ
ปกครองระดับชาติ แบ่งเบาภาระด้านการเงินและอัตราก าลังคน หากท้องถิ่นมีความมั่นคงแข็งแรง 
และมีเสถียรภาพประชาชนย่อมมีความเชื่อมั่นต่อผู้บริหารฯและมีความรับผิดชอบต่อประชาชนและ
นอกจากเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลแล้ว ยังฝึกให้ประชาชนรู้จักการปกครองตนเอง 
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         ส่วนสถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่าภายในรัฐสมัยใหม่ การรวมศูนย์อ านาจมีขีดจ ากัด เนื่องจาก
การบริหารปกครองประเทศท่ีประกอบไปด้วยประชากรมากมายและพื้นท่ีอันกว้างไกลโดยรัฐบาลท่ี
ศูนย์กลางแต่เพียงสถาบันเดียวย่อมเป็นสิ่งท่ีเป็นไปได้ยากหรือเกิดสภาพของความ “ไม่ประหยัดใน 
เชิงขนาด” จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการถ่ายเทอ านาจในทางการเมืองการปกครองให้อยู่ในมือของ
องค์กรหรือสถาบันท่ีอยู่นอกศูนย์กลางออกไปด้วยเหตุนี้ คุณค่าและความส าคัญของการปกครอง
ท้องถิ่นได้แก่ หนึ่ง การปกครองท้องถิ่นสามารถช่วยตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของชุมชน
ภายในท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานทางการปกครองจ านวนเล็กๆท่ีมีมากมาย
กระจายอยู่ ท่ัวประเทศ โดยพื้นท่ีเหล่านั้นย่อมมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะทางกายภาพ 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นนั้นๆท าให้การบริหารและการปกครองท่ีมีลักษณะของการ
รวมศูนย์อ านาจอยู่ท่ีรัฐบาลเพียงแห่งเดียว ไม่สามารถท่ีจะตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาท่ี
เกิดขึ้นภายในชุมชนนั้นๆจึงจ าเป็นต้องกระจายระบบงานให้มีลักษณะคล่องตัวและปรับตัวให้ยืดหยุ่น
นั่นก็คือการสร้างหน่วยการปกครองท่ีเรียกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้มาจัดท าบริการและ
แก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น และยังจะเป็นการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับหลักความ
รับผิดชอบตามระบอบประประชาธิปไตย (Democratic Accountability) สอง การปกครองท้องถิ่น
เป็นโรงเรียนประชาธิปไตยระดับรากหญ้า ระบบการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีการเลือกต้ังมีระบบ
พรรคการเมืองระดับท้องถิ่น มีการต่อสู้และการแข่งขันในทางการเมือง ตามวิถีทางและตามกติกาใน
ท่ีสุดก็จะท าให้ประชาชนเข้าใจถึงระบบการปกครองตนเอง เข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีของแต่ละฝ่ายท่ีอยู่
ภายใต้โครงสร้างทางการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารและท่ีส าคัญคือการเข้าใจ
ถึงบทบาทหน้าท่ีของประชาชนและในท่ีสุดก็จะท าให้เกิดการพัฒนาทางการเมืองได้และการท่ีการ
ปกครองท้องถิ่นช่วยสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในทางการเมืองถือได้ว่าเป็นสถาบันฝึกสอน
ประชาธิปไตยให้ประชาชน  สาม สร้างการมีส่วนร่วม (Participation) การมีอยู่ของรัฐบาลในระดับ
ท้องถิ่น หรือในระดับ๓มิภาค ย่อมเอื้อต่อประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองได้มากกว่า 
เป็นการเปิดการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับชุมชนของตน และ
การเข้ามาบริหารกิจการสาธารณะต่างๆภายในชุมชนด้วยตนเองจะเป็นผลให้ประชาชนเหล่า นี้ได้
เรียนรู้และมีประสบการณ์ในทางการเมืองการปกครองตามหลักการปกครองตนเอง และน าไปสู่การ
เติบโตของ “ความเป็นพลเมือง”ในหมู่ประชาชน สี่ สร้างความชอบธรรม (Legitimacy) ความ
ห่างไกลท้ังในทางภูมิศาสตร์และในทางการเมืองและในทางการเมือง ย่อมท าให้การตัดสินใจโดย
สถาบันทางการเมืองท่ีห่างไกลออกไปจากชุมชนท้องถิ่นอาจจะไม่ได้รับการยอมรับในทางตรงกันข้าม
หากการตัดสินใจกระท าในระดับชุมชนท้องถิ่นมีแนวโน้มท่ีจะได้รับการยอมรับและเป็นการ
สมเหตุสมผลมากกว่าท าให้การตัดสินใจในทางการเมืองการปกครองนั้นมีความชอบธรรมและ ห้า 
ด ารงหลักเสรีภาพ (Liberty) หากใช้อ านาจทางการเมืองการปกครองถูกรวบอยู่ท่ีศูนย์กลางมาก
เกินไปเป็นไปได้ท่ีจะเกิดการใช้อ านาจในทางท่ีลิดรอนสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลและสร้างความ
เสียหายให้กับสังคมโดยรวมได้ง่าย ในทางตรงข้าม การกระจายอ านาจถึงเป็นมรรควิธีหนึ่งในการ
ปกป้องเสรีภาพของปัจเจกบุคคลโดยการท าให้อ านาจมีการกระจัดกระจายออกไป อันจะน าไปสู่การ
สร้างโครงข่ายของการตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจซึ่งกันและกัน (Checks and Balances) ระหว่าง
ศูนย์กลางกับพื้นท่ีนอกศูนย์กลาง 
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๒.๒ 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 
 
 ๒.๒.๑ ความหมายของความพึงพอใจ 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถน (๒๕๔๒ : ๗๗๕) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ 
หมายถึง พอใจ ชอบใจพฤติกรรม เกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษย์ คือ ความพยายามท่ีจะขจัดความ
ตึงเครียดหรือความกระวนกระวาย หรือภาวะไม่ได้ดุลยภาพในร่างกาย ซึ่งเมื่อมนุษย์สามารถขจัด           
สิ่งต่างๆ ดังกล่าวได้แล้ว มนุษย์ย่อมได้รับความพึงพอใจในสิ่งท่ีตนต้องการ (เศกสิทธิ์, ๒๕๔๔ : ๖) 
 ไพบูลย์  ช่างเรียน (๒๕๔๒. หน้า ๑๔๖ - ๑๔๗) อ้างอิงจาก นริษา  นราศรี ๒๕๔๔. หน้า 
๒๘) ได้กล่าวถึงความหมายของความพึงพอใจ สรุปได้ว่า “ความพึงพอใจ” เป็นความต้องการทาง
ร่างกายมีความรุนแรงในตัวบุคคลในการร่วมกิจกรรมเพื่อสนองความต้องการทางร่างกาย เป็นผลท า
ให้เกิด ความพึงพอใจแล้วจะรู้สึกต้องการความมั่นคง ปลอดภัย เมื่อบุคคลได้รับการตอบสนองความ
ต้องการทางร่างกายและความต้องการความมั่นคงแล้วบุคคลจะเกิดความผูกพันมากขึ้นเพื่อให้เป็นท่ี
ยอมรับว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 
 อุทัย หิรัญโต  (๒๕๒๓, หน้า ๒๗๒ อ้างอิงจาก นริษา นราศรี ๒๕๔๔, หน้า ๒๘) ได้ให้
ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า “ความพึงพอใจ” เป็นสิ่งท่ีท าให้ทุกคนเกิดความสบายใจ 
เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการของเขา ท าให้เขาเกิดความสุข 
 อุทัยพรรณ  สุดใจ (๒๕๔๕ : ๗) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคล           
ท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยอาจจะเป็นไปในเชิงประเมินค่าว่า ความรู้สึกหรือทัศนคติติสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้น      
เป็นไปในทางบวกหรือทางลบ 
 สุพล (๒๕๔๐ : ๒๗) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็นในลักษณะ           
เชิงบวกของบุคคล เมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการหรือได้รับสิ่งตอบแทนท่ีคาดหวังไว้ 
 อรรถพร (๒๕๔๖: ๒๙) ได้สรุปว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติหรือระดับความพึงพอใจ 
ของบุคคลต่อกิจกรรมต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมนั้นๆ โดยเกิดจากพื้นฐาน 
ของการรับรู้ค่านิยมและประสบการณ์ท่ีแต่ละบุคคลได้รับ ระดับของความพึงพอใจจะเกิดขึ้น                 
เมื่อกิจกรรมนั้นๆ สามารถตอบสนองความต้องการแก่บุคคลนั้นได้ 



 ๑๑ 

 สายจิตร (๒๕๔๖ : ๑๔) ได้สรุปว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นไป
ได้ท้ังทางบวกและทางลบ แต่ถ้าเมื่อใดท่ีสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการหรือท าให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายได้ ก็จะเกิดความรู้สึกทางบวก แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าสิ่งใดสร้างความรู้สึกผิดหวังไม่
บรรลุจุดมุ่งหมาย ก็จะท าให้เกิดความรู้สึกทางลบเป็นความรู้สึกไม่พอใจ 
 กิลเมอร์ (Gillmer, ๑๙๖๕ , ๒๕๔ – ๒๕๕ อ้างถึงใน เพ็ญแข ช่อมณี ๒๕๔๔, หน้า ๖)            
ได้ให้ความหมายไว้ว่า ผลของเจตคติต่างๆ ของบุคคลท่ีมี ต่อองค์กร องค์ประกอบของแรงงาน           
และมีส่วนสัมพันธ์กับลักษณะงานและสภาพแวดล้อมในการท างาน ซึ่งความพึงพอใจนั้น ได้แก่ 
ความรู้สึก มีความส าเร็จในผลงานความรู้สึกว่าได้รับการยกย่องนับถือ และความรู้สึกว่ามี
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
 ชิลเมอร์ (Silmer, ๑๙๘๔, ๒๓๐ อ้างถึงใน ประภาภรณ์ สรุปภา ๒๕๔๔, หน้า ๙) กล่าวไว้ว่า 
ความพึงพอใจเป็นระดับขั้นตอนความรู้สึกในทางบวกหรือทางลบของคนท่ีมีลักษณะต่างๆ ของงาน
รวมทั้งงานท่ีได้รับมอบหมาย การจัดระบบงาน และความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
 Strauss (๑๙๘๐ อ้างถึงใน เพ็ญแข ช่อมณี ๒๕๔๔, หน้า ๗) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจ           
ไว้ว่า ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกพอใจในงานท่ีท าและเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานนั้นให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร คนจะรู้สึกพอใจในงานท่ีท าเมื่องานนั้นให้ผลประโยชน์ท้ังด้านวัตถุและ                  
ด้านจิตใจ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานของเขาได้ 
 ในการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจนั้น โดยท่ัวไปนิยมศึกษากันในสองมิติ คือ มิติความ              
พึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานและมิติความพึงพอใจในการรับบริการ ในการศึกษาคร้ังนี้ 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 ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่ งใดอย่างไร ถ้าคาดหวัง         
หรือมีความต้ังใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทางตรงกันข้าม           
อาจผิดหวังหรือไม่พอใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามท่ีคาดหวังไว้ ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับ               
สิ่งท่ีต้ังใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อย 
 กาญจนา  อรุณสอนศรี (๒๕๔๖) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์ เป็นการแสดงออก            
ทางพฤติกรรมท่ีเป็นธรรมไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การท่ีเราจะทราบว่า บุคคลมีความ              
พึงพอใจหรือไม่สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนและต้องมีสิ่งเร้าท่ีตรงต่อความ
ต้องการของบุคคล จึงจะสามารถให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้น การสร้างสิ่งเร้าจึงเป็นแรงจูงใจ
ของบุคคลให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้น 
 



 ๑๒ 

 สมพงษ์  เกษมสิน (๒๕๒๖) ได้กล่าวถึงแรงจูงใจของ Maslow ว่า A.H.Maslow ได้เสนอ
ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ ซึ่งเป็นท่ียอมรับกันแพร่หลาย และได้ต้ังสมมุติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
มนุษย์ไว้ ดังนี้   
 ๑. มนุษย์มีความต้องการ ความต้องการมีอยู่เสมอและไม่สิ้นสุด ความต้องการใดท่ีได้รับ          
การตอบสนองแล้วความต้องการอย่างอื่นจะเข้ามาแทนท่ี ขบวนการนี้ไม่มีท่ีสิ้นสุดต้ังแต่เกิดจนตาย 
 ๒. ความต้องการท่ีได้รับการตอบสนองแล้ว จะไม่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป          
ความต้องการท่ีไม่ได้รับการตอบสนองเท่านั้นท่ีเป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรม 
 ๓. ความต้องการของมนุษย์มีล าดับขั้น ตามความส าคัญ (a hierarchy of needs) กล่าวคือ 
เมื่อความต้องการในระดับต่ าได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการในระดับสูงก็จะเรียกร้อง                 
ให้มีการตอบสนอง 
 
 ๒.๒.๒ การวัดความพึงพอใจ 

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



 ๑๓ 

 ๒.๒.๓ ความหมายและความส าคัญของความพึงพอใจในการบริการ  

 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (บทเ รียนออนไลน์ , 
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 “ระดับความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง” 
 ความหมายของความพึงพอใจในการบริการ สามารถจ าแนกเป็น ๒ ความหมาย ใน
ความหมายท่ีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้บริโภคหรือผู้รับบริการ (Consumer Satisfaction) 
และความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) ของผู้ให้บริการ 
 
 ๑. ความหมายของความพึงพอใจในการบริการ 

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

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


 ๑๔ 

 สถานการณ์ก่อนซื้อ        สถานการณ์หลังซื้อ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่๑ ความพงึพอใจและความไมพ่งึพอใจของผูร้บับรกิาร 
 

 ๑.๒ ความหมายของความพึงพอใจในงานของผู้ให้บริการ ตามแนวคิดของนักจิตวิทยา
องค์การความพึงพอใจในการท างานจะมีผลต่อความส าเร็จของงาน มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้
ความหมายของความพึงพอใจในงานไว้ ดังนี้ 
 ล็อค (Locke) ได้ให้ค าจ ากัดความว่า “ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ภาวการณ์
แสดงออกทางอารมณ์ในทางบวกอันเป็นผลมาจากคุณค่าท่ี ได้รับจากงาน และประสบการณ์ท างาน           
ของบุคคลหนึ่ง” 
 พอร์ตเตอร์ (Porter) และคณะ ให้นิยามว่า “ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความรู้สึก          
ท่ีมีต่องาน และประเมินได้จากความแตกต่างระหว่างปริมาณของคุณค่าผลตอบแทนท่ีได้รับ                   
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           
สิ่งท่ีคาดหวังไว้ว่าจะได้รับ” ดังภาพ 
 
 
 
 
  

ความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ 

ลักษณะบริการท่ี
ผู้รับบริการได้รับ 

ความไม่พึงพอใจบริการ 
รับจริง   บริการคาดหวัง 

ความพึงพอใจบริการ             
รับจริง   บริการคาดหวัง 

การประเมิน 
เปรียบเทียบ 



 ๑๕ 

สถานการณ์การท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่๒ ความพงึพอใจและความไมพ่งึพอใจในงานของผูใ้ห้บรกิาร 
 
 ความพึงพอใจท้ังสองลักษณะข้างต้น มีความหมายเกี่ยวพันกันกับความพึงพอใจในการ
บริการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทส าคัญในสถานการณ์               
การบริการให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากองค์การบริการสามารถสร้างความพึงพอใจ              
ในการบริการ โดยท าให้ผู้เกี่ยวข้องกับการบริการมีความรู้สึกในทางบวก อันเป็นผลมาจากการ
ประเมินเปรียบเทียบสิ่งท่ีได้รับจริงในระดับท่ีสอดคล้องหรือมากกว่าสิ่งท่ีคาดหวังไว้ในสถานการณ์การ
บริการท่ีเกิดขึ้นย่อมก่อให้เกิดผลดีต่อกิจการบริการนั้น 
 จึงได้กล่าวว่า ความพึงพอใจในการบริการ หมายความถึง ภาวการณ์แสดงออกถึงความรู้สึก          
ในทางบวกของบุคคลอันเป็นผลจากการเปรียบเทียบการ รับรู้สิ่งท่ีได้จากการบริการ ไม่ว่าจะเป็น              
การรับบริการหรือการให้บริการในระดับท่ีตรงกับการรับรู้สิ่งท่ีคาดหวังเกี่ยวกับการบริการนั้น              
ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้รับบริการและความพึงพอใจในงานของผู้ให้บริการ 

 ๒. ความส าคัญของความพึงพอใจในการบริการ  

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

ความคาดหวังเก่ียวกับงาน
และผลตอบแทนที่ควร

ได้รับ 

การประเมิน
เปรียบเทียบ 

การรับรู้เก่ียวกับงานและ
ผลตอบแทนที่ได้รับจริง 

ความไม่พึงพอใจ ผลรับที่ 
ได้   ผลที่คาดหวัง 

ความพึงพอใจ 
ผลที่ได้รับ   ผลที่คาดหวัง 



 ๑๖ 

 ๒.๑. ความส าคัญต่อผู้ให้บริการ องค์การบริการจ าเป็นต้องค านึงถึงความพึงพอใจ          
ต่อการบริการ ดังนี้ 
  ๒.๑.๑. ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นตัวก าหนดคุณลักษณะของการบริการ ผู้บริหาร
การบริการ และผู้ปฏิบัติงานบริการจ าเป็นต้องส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
บริการและลักษณะของการน าเสนอ บริการที่ลูกค้าชื่นชอบ เพราะข้อมูลดังกล่าวจะบ่งบอกถึงการ
ประเมินความรู้สึกและความคิดเห็นของลูกค้าต่อคุณสมบัติของการบริการท่ีลูกค้าต้องการ และวิธีการ
ตอบสนองความต้องการแต่ละบริการ และสามารถสนองตอบบริการที่ตรงกับลักษณะและรูปแบบท่ี
ผู้รับบริการคาดหวังไว้ ได้จริง 
  ๒.๑.๒. ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นตัวแปรส าคัญในการประเมินคุณภาพของ             
การบริการ หากกิจการใดน าเสนอบริการท่ีดีมีคุณภาพตรงกับความต้องการตามความคาดหวัง           
ของลูกค้าก็ย่อมส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อบริการนั้น และมีแนวโน้มจะใช้บริการซ้ าอีกต่อๆ 
ไป คุณภาพของการบริการท่ีจะท าให้ลูกค้าพึงพอใจขึ้นอยู่กับลักษณะการบริการท่ีปรากฏให้เห็น             
(ได้แก่ สถานท่ี อุปกรณ์เคร่ืองใช้ และบุคลิกลักษณะของพนักงานบริการ ) ความน่าเชื่อถือ ความ
ไว้วางใจของการบริการ ความเต็มใจท่ีจะให้บริการ ตลอดจนความรู้ความสามารถในการให้บริการ                
ด้วยความเชื่อมั่นและความเข้าใจต่อผู้อื่น 
  ๒.๑.๓. ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานบริการเป็นตัวชี้คุณภาพและความส าเร็จ               
ของงานบริการ การให้ความส าคัญกับความต้องการและความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงานบริการเป็น
เร่ืองท่ีจ 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 
ผู้ รับบริการย่อมได้รับการบริการท่ีมีคุณภาพและตอบสนองความต้องการท่ีตนคาดหวังไว้ได้             
การด าเนินชีวิตท่ีต้องพึ่งพาการบริการในหลายๆ สถานการณ์ทุกวันนี้ย่อมน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีตามไปด้วย เพราะการบริการหลายด้านช่วยอ านวยความสะดวกและแบ่งเบาภาระการ
ตอบสนองความต้องการของบุคคลด้วยตนเอง 
  ๒.๒.๒. ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานบริการช่วยพัฒนาคุณภาพของงานบริการ              
และอาชีพบริการ งานเป็นสิ่งท่ีส าคัญต่อชีวิตของคนเราเพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้ในการด ารงชีวิต              
และการแสดงออกถึงความสามารถในการท างานให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เป็นท่ียอมรับว่า                  
ความพึงพอใจในงานมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในแต่ละองค์การ ในอาชีพ
บริการก็เช่นเดียวกัน เมื่อองค์การบริการให้ความส าคัญกับการสร้างความพึงพอใจในงานให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานบริการท้ังในด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และความก้าวหน้า     
ในชีวิตการงาน พนักงานบริการก็ย่อมทุ่มเทความพยายามในการเพิ่มคุณภาพมาตรฐานของงาน



 ๑๗ 

บริการ ให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ข้ึนไป ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการสร้างสายสัมพันธ์ท่ีดี
กับลูกค้า ให้ใช้บริการต่อๆ ไปท าให้อาชีพบริการเป็นท่ีรู้จักมากข้ึน 
 สรุปได้ว่า ความพึงพอใจในการบริการเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ               
ต่อการบริการและความพึงพอใจในงานของผู้ปฏิบัติงานบริการ ซึ่งนับว่า ความพึงพอใจท้ังสอง
ลักษณะ มีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของการบริการและการด าเนินงานบริการให้ประสบ
ความส าเร็จเพื่อสร้างและรักษาความรู้สึกท่ีดีต่อบุคคลทุกคนท่ีเกี่ยวข้องกับการบริการ 
 
 ๒.๒.๔ ลักษณะและองค์ประกอบของความพึงพอใจในการบริการ 

 การด าเนินงานบริการจ าเป็นต้องใช้กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ท่ีมุ่งเน้นท่ีตัวลูกค้า                 
และความพยายามท่ีจะท าให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อบริการท่ีได้รับให้มากท่ีสุด โดยการท า             
ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและองค์ประกอบของความพึงพอใจในการบริการ 

 ๑. ลักษณะของความพึงพอใจในการบริการ ความพึงพอใจในการบริการมีความส าคัญ 
ต่อการด าเนินงานบริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีลักษณะท่ัวไป ดังนี้ 
  ๑.๑. ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกในทางบวกของ
บุคคลต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด บุคคลจ าเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมรอบตัว การตอบสนองความ
ต้องการ ส่วนบุคคลด้วยการโต้ตอบกับบุคลอื่นและสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ท าให้แต่ละคนมี
ประสบการณ์รับรู้ เรียนรู้สิ่งท่ีจะได้รับตอบแทนแตกต่างกันไป ในสถานการณ์การบริการก็เช่นเดียวกัน 
บุคคลรับรู้หลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับการบริการ ไม่ว่าจะเป็นประเภทของการบริการ หรือคุณภาพ
ของการบริการซึ่งประสบการณ์ท่ีได้รับจากการสัมผัสบริการต่างๆ หากเป็นไปตามความต้องการของ
ผู้รับบริการโดยสามารถท าให้ผู้รับบริการได้รับสิ่งท่ีคาดหวังก็ย่อมก่อให้เกิดความรู้สึกท่ีดี และพึงพอใจ
ในบริการที่ได้รับ เช่น ลูกค้าเข้าไปในร้านอาหารและสั่งอาหารชนิดหนึ่ง พนักงานเสิร์ฟอาหารน า
อาหารมาเสิร์ฟอย่างครบถ้วนถูกต้อง ตามท่ีลูกค้าต้องการ ลูกค้าย่อมเกิดความรู้สึ กพึงพอใจต่อการ
บริการท่ีได้รับแต่ในทางกลับกัน ถ้าพนักงานเสิร์ฟน าอาหารมาเสิร์ฟไม่ตรงกับท่ีลูกค้าต้องการ ไม่ว่าจะ
เป็นเพราะเหตุใด ลูกค้าย่อมเกิดความไม่พึงพอใจต่อบริการท่ีได้รับ 
  ๑.๒. ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่าง ระหว่างสิ่งท่ีคาดหวัง              
กับสิ่งท่ีได้รับจริงในสถานการณ์หนึ่งในสถานการณ์การบริการ ก่อนท่ีลูกค้าจะมาใช้บริการใดก็ตาม 
มักจะมีมาตรฐานของการบริการนั้นไว้ในใจอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งอาจมีแหล่งอ้างอิงมาจากคุณค่าหรือเจตคติ          
ท่ียึดถือต่อบริการ ประสบการณ์ด้ังเดิมท่ีเคยใช้บริการ การบอกเล่าของผู้อื่น การรับทราบข้อมูล            
การรับประกันบริการจากโฆษณา การให้ค ามั่นสัญญาของผู้ให้บริการเหล่านี้เป็นปัจจัยพื้นฐาน             
ท่ีผู้รับบริการใช้เปรียบเทียบกับบริการที่ได้รับในวงจรของการบริการตลอดช่วงเวลาของความจริง           
สิ่งท่ีผู้รับบริการได้รับรู้เกี่ยวกับการบริการก่อนท่ีจะมารับบริการหรือความคาดหวังในสิ่งท่ีคิดว่า              
ควรจะได้รับ (Expectations) นี้ มีอิทธิพลต่อช่วงเวลาของการเผชิญความจริงหรืออาจพบปะระหว่าง            
ผู้ให้บริการและผู้รับบริการเป็นอย่างมาก เพราะผู้รับบริการจะประเมินเปรียบเทียบสิ่งทีได้รับจริง              
ในกระบวนการบริการท่ีเกิดขึ้น (Performance) กับสิ่งท่ีคาดหวังเอาไว้ หากสิ่งท่ีได้รับเป็นไป                   
ตามความคาดหวังถือว่าเป็นการยืนยันท่ีถูกต้อง (Confirmation) กับความคาดหวังท่ีมีอยู่ ผู้รับบริการ             



 ๑๘ 

ย่อมเกิดความพึงพอใจต่อบริการดังกล่าว แต่ถ้าไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวังอาจจะสูงกว่าหรือต่ ากว่า 
นับเป็นการยืนยันท่ีคาดเคลื่อน (Unconformities) จากความคาดหวังดังกล่าว ท้ังนี้ ช่วงความ
แตกต่าง (Discrepancy) ท่ีเกิดขึ้นจะชี้ให้เห็นถึงระดับของความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจ เช่น 
ลูกค้าไปท าผมท่ีร้านเสริมสวยแห่งหนึ่ง และคาดหวังว่าจะใช้เวลาสระและแต่งทรง ประมาณ ๑ ชั่วโมง         
ปรากฏว่าไม่มีลูกค้าอื่นและช่างท าผมว่างอยู่หลายคนจึงช่วยกันตกแต่งทรงผม อย่างประณีต                
ตามท่ีลูกค้าต้องการเสร็จภายในเวลารวดเร็วกว่าท่ีลูกค้าคาดไว้ หากประเมินความพึงพอใจท่ีเกิดขึ้น      
สิ่งท่ีลูกค้าได้รับจากการบริการสูงกว่าความคาดหวังท่ีมีอยู่ (ข้อยืนยันเบ่ียงเบนไปในทางบวก) แสดงว่า 
ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ (สูง) ในสถานการณ์ตรงข้าม ถ้าลูกค้าต้องเสียเวลารอนานกว่าท่ีคาดไว้           
ลูกค้า ก็จะเกิดความไม่พึงพอใจได้ (ข้อยืนยันเบ่ียงเบนไปในทางลบ) 
  ๑.๓ ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์
เกิดขึ้น ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีผันแปรได้ตามปัจจัยท่ีเข้ามาเกี่ยวข้อง                
กับความคาดหวังของบุคคลในแต่ละสถานการณ์ ช่วงเวลาหนึ่งบุคคลอาจไม่พอใจต่อสิ่งหนึ่ง            
เพราะไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวังไว้ แต่อีกช่วงหนึ่งหากสิ่งท่ีคาดหวังไว้ได้รับการตอบสนองอย่างถูกต้อง  
บุคคลก็เปลี่ยนความรู้สึกเดิมต่อสิ่งนั้นได้อย่างทันทีทันได้ แม้ว่าจะเป็นความรู้สึกท่ีตรงกันข้ามกันก็
ตาม  นอกจากนี้ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีสามารถแสดงออกในระดับมากน้อยได้ ขึ้นอยู่กับความ
แตกต่างของการประเมินสิ่งท่ีได้รับจริงกับสิ่งท่ีคาดหวังไว้ ส่วนใหญ่ลูกค้าจะใช้เวลาเป็นมาตรฐาน                  
ในการเปรียบเทียบความคาดหวังจากบริการต่างๆ เช่นลูกค้าไปซื้อสินค้าท่ีห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง  
และเลือกซื้อ ท่ีมีตราผลิตภัณฑ์ ท่ี เชื่อถือได้  ปรากฏว่าสินค้ าช ารุดใช้งานไม่ไ ด้ท าให้ลูกค้ า                        
เกิดความไม่พึงพอใจ เมื่อน าสินค้าไปขอเปลี่ยนคืนใหม่ พนักงานขายให้ความดูแลอย่างดี               
กล่าวค าขอโทษ และเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่มาให้ พร้อมช่วยเหลือทดสอบการท างาน ท าให้ลูกค้าเปลี่ยน
ความรู้สึกไม่พึงพอใจมาเป็นความรู้สึกพึงพอใจ และยิ่งรู้สึกพึงพอใจมากขึ้นท่ีพนักงานยอมรับ
ข้อบกพร่องและเอาใจใส่ช่วยเหลือด้วยอัธยาศัยท่ีดี 

 ๒. องค์ประกอบความพึงพอใจในการบริการ  ความพึงพอใจในการบริการท่ีเกิดขึ้น                 
ในกระบวนการการบริการระหว่างผู้ให้บริการและรับบริการ เป็นผลของการรับรู้และประเมินคุณภาพ
ของการบริการในสิ่งท่ีรับบริการคาดหวังว่าจะได้รับ และสิ่งท่ีผู้รับบริการได้รับจริงจากการบริการ          
ในแต่ละสถานการณ์บริการหนึ่ง ซึ่งระดับของความพึงพอใจอาจไม่คงท่ีผันแปรไปตามช่วงเวลา          
ท่ีแตกต่างกันได้ ท้ังนี้ ความพึงพอใจในการบริการ จะประกอบด้วยองค์ประกอบ ๒ ประการ คือ  
  ๒.๑ องค์ประกอบด้านการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการ ผู้รับบริการจะรับรู้ว่า
ผลิตภัณฑ์บริการท่ีได้รับ มีลักษณะตามพันธะสัญญาของกิจการบริการแต่ละประเภทตามท่ีควรจะเป็น
มากน้อยเพียงใด เช่น แขกท่ีเข้ามาพักในโรงแรมจะได้พักในห้องพักท่ีจองไว้ ลูกค้าท่ีเข้าไปใน
ภัตตาคารจะได้รับอาหารตามท่ีสั่ง ผู้โดยสารจะสามารถเดินทางจากท่ีหนึ่งไปสู้จุดหมายปลายทางหนึ่ง 
หรือลูกค้าธนาคารจะได้รับการช่วยเหลือด้านสินเชื่อ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ เป็นผลิตภัณฑ์บริการท่ี
ผู้รับบริการควรจะได้รับตามลักษณะของการบริการแต่ละประเภท ซึ่งจะสร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้าในสิ่งท่ีลูกค้าต้องการ 
 



 ๑๙ 

  ๒.๒ องค์ประกอบด้านการรับรู้คุณภาพของการน าเสนอบริการ ผู้รับบริการจะรับรู้
ว่าวิธีการน าเสนอบริการในกระบวนการบริการของผู้ให้บริการมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด               
ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกในการเข้าถึงบริการ พฤติกรรมการแสดงออกของผู้ให้บริการตามบทบาท
หน้าท่ีและปฏิกิริยาการตอบสนองการบริการของผู้ให้บริการต่อผู้รับบริการ ในด้านความรับผิดชอบ              
ต่องาน การใช้ภาษาสื่อความหมายและการปฏิบัติตนในการให้บริการ เช่น พนักงานโรงแรมต้อนรับ
แขกด้วยอัธยาศัยไมตรีจิตอันดีและช่วยเหลือแขกเร่ืองสัมภาระ พนักงานเสิร์ฟอาหารรับค าสั่งอาหาร             
ด้วยความสุภาพเป็นกันเอง พนักงานธนาคารช่วยชี้แจงระเบียบข้อบังคับการยื่นขอสินเชื่อ                    
ด้วยความเอาใจใส่ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยไมตรีจิต            
ของการบริการท่ีแท้จริง องค์ประกอบของความพึงพอใจในการบริการสามารถแสดงได้ ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่๓ องคป์ระกอบของความพงึพอใจในการบรกิาร 
 
 จะเห็นได้ว่า ความพึงพอใจในการบริการเกิดจากการประเมินคุณค่า การรับรู้คุณภาพ          
ของการบริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริการตามลักษณะของการบริการ และกระบวนการน าเสนอบริการ    
ในวงจรของการให้บริการระหว่างผู้ ให้บริการและผู้ รับบริการ ซึ่งถ้าตรงกับสิ่งท่ีผู้ รับบริการ                
มีความต้องการหรือตรงกับความคาดหวังท่ีมีอยู่หรือประสบการณ์ท่ีเคยได้รับบริการตามองค์ประกอบ
ดังกล่าว ย่อมน ามาซึ่งความพึงพอใจในการบริการนั้น หากเป็นไปในทางตรงกันข้าม การรับรู้                 
สิ่งท่ีผู้บริการได้รับจริงไม่ตรงกับการรับรู้สิ่งท่ีผู้รับบริการคาดหวัง ผู้บริการย่อมเกิดความไม่พึงพอใจ          
ต่อผลิตภัณฑ์บริการและการน าเสนอบริการนั้นได้ 

  

 

การรับรู้บริการที่
ควรจะเป็น 

การรับรู้บริการที่
เกิดข้ึนจริง 

การรับรู้บริการที่
ควรจะเป็น 

การรับรู้บริการที่
เกิดข้ึนจริง 

การรับรูคุ้ณภาพของ
ผลิตภัณฑ์บริการ 

การรับรูคุ้ณภาพของการ
น าเสนอบริการ 

ความพึงพอใจใน
การบริการ 



 ๒๐ 

๒.๒.๕ ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับการบริการ 

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

๑ . ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ความพึงพอใจของผู้ รับบริการเป็นการแสดงออก                  
ถึงความรู้สึกในทางบวกของผู้รับบริการต่อการบริการ อันเป็นผลมาจากการประเมินเปรียบเทียบ              
สิ่งท่ีผู้รับบริการได้รับในการบริการกับสิ่งท่ีผู้รับบริการคาดหวังว่าจะได้รับจากการบริการในแต่ละ
สถานการณ์ของการบริการท่ีเกิดขึ้น ซึ่งความรู้สึกนี้สามารถแปรเปลี่ ยนได้หลายระดับตามปัจจัย
แวดล้อมและเง่ือนไขของการบริการในแต่ละคร้ังได้ 

๑.๑ ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการมีปัจจัยส าคัญๆ ดังนี้ 
 ๑ .๑ .๑ ผลิตภัณฑ์บริการความพึงพอใจของผู้ รับบริการจะเกิดขึ้น เมื่อได้ รับบริการ            
ท่ีมีลักษณะคุณภาพและระดับการให้บริการตรงกับความต้องการ ความเอาใจใส่ขององค์การบริการ             
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยความสนใจในรายละเอียดของสิ่งท่ีลูกค้าต้องการใช้ในชีวิตประจ าวัน 
วิธีการใช้ หรือสถานการณ์ท่ีลูกค้าใช้สินค้าหรือบริการแต่ละอย่าง และค านึงถึงคุณภาพของการ
น าเสนอบริการ เป็นส่วนส าคัญยิ่งในการท่ีจะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
  ๑.๑.๒ ราคาค่าบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการขึ้นอยู่กับราคาค่าบริการ                
ท่ีผู้บริการยอมรับหรือพิจารณาว่าเหมาะสมกับคุณภาพของการบริการตามความต้ังใจท่ีจ่าย 
(Willingness to pay) ของผู้บริการ ท้ังเจคติของผู้รับบริการท่ีมีต่อราคาค่าบริการกับคุณภาพ           
ของการบริการของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันออกไป เช่น บางคนอาจพิจารณาว่าสินค้าหรือบริการ               
ท่ีมีราคาสูงเป็นสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพสูง ในขณะท่ีลูกค้าบางคนพิจารณาจากราคาค่าบริการ          
ตามลักษณะความยากง่ายของการให้บริการ เป็นต้น 
  ๑.๑.๓ สถานท่ีบริการ การเข้าถึงบริการได้สะดวก เมื่อลูกค้ามีความต้องการ         
ย่อมก่อให้เกิดความพอใจต่อการบริการ ท าเล ท่ีต้ัง และการกระจายสถานท่ีบริการให้ท่ัวถึง เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่ลูกค้าจึงเป็นเร่ืองส าคัญ 
  ๑.๑.๔ การส่งเสริมแนะน าบริการ ความพึงพอใจของผู้บริการเกิดขึ้นได้จากการได้
ยินข้อมูลข่าวสารหรือบุคคลอื่นกล่าวขานถึงคุณภาพของการให้บริการไปในทางบวก ซึ่งหากตรงกับ             
ความเชื่อท่ีมีอยู่ ก็จะรู้สึกดีกับบริการดังกล่าว อันเป็นแรงจูงใจผลักดันให้มีความต้องการบริการ           
ตามมาได้ 
 
 



 ๒๑ 

  ๑.๑.๕ ผู้ให้บริการ/ผู้ประกอบการ/ผู้บริหารการบริการ และผู้ปฏิบัติงานบริการ            
ล้วนเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทส าคัญต่อการปฏิบัติงานบริการให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจท้ังสิ้น 
ผู้บริหารการบริการท่ีวางนโยบายการบริหารโดยค านึงถึงความส าคัญของลูกค้าเป็นหลัก ย่อม
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจได้ง่าย เช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติงานบริการหรือ
พนักงานบริการท่ีตระหนักถึงลูกค้าเป็นส าคัญ จะแสดงพฤติกรรมการบริการและสนองบริการที่ลูกค้า
ต้องการด้วยความสนใจ เอาใจใส่อย่างเต็มท่ีด้วยจิตส านึกของการบริการ 
  ๑.๑.๖ สภาพแวดล้อมของการบริการ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการ
บริการ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ลูกค้ามักจะชื่นชมสภาพแวดล้อมของการบริการท่ี
เกี่ยวข้องกับ การออกแบบอาคาร สถานท่ี ความสวยงามของการตกแต่งภายในด้วยเฟอร์นิเจอร์ และ
การให้สีสันจัดแบ่งพื้นท่ีเป็นสัดส่วน ตลอดจนการออกแบบวัสดุเคร่ืองใช้ในงานบริการ 
  ๑.๑.๗ กระบวนการการบริการ วิธีการน าเสนอบริการเป็นส่วนส าคัญในการสร้าง 
ความพึงพอใจให้กับลูกค้า ประสิทธิภาพของการจัดการระบบการบริการส่งผลให้การปฏิบัติงาน
บริการแก่ลูกค้ามีความคล่องตัว และสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องมีคุณภาพ เช่น                 
การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาจัดการระบบข้อมูลการส ารองห้องพักโรงแรมหรือสายการบิน          
การใช้เคร่ืองฝาก – ถอน อัตโนมัติ การใช้ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติในการรับ – โอนในการติดต่อองค์กร
ต่างๆ เป็นต้น 
 
 ๑.๒ ระดับของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สามารถแบ่งออกได้ ๒ ระดับ คือ 
  ๑.๒.๑ ความพึงพอใจท่ีตรงกับความคาดหวัง เป็นการแสดงความรู้สึกยินดี มี
ความสุขของผู้รับบริการ เมื่อได้รับบริการท่ีตรงกับความคาดหวังท่ีมีอยู่ 
  ๑.๑.๒ ความพึงพอใจท่ีเกินคาดหวัง เป็นการแสดงความรู้สึกปลาบปลื้มใจ                
หรือประทับใจของผู้รับบริการ เมื่อได้บริการท่ีเกินความคาดหวังท่ีมีอยู่ 
  ส าหรับความไม่พึงพอใจเป็นการแสดงความรู้สึกขุ่นข้องใจ อารมณ์ไม่ดี เนื่องจาก          
ไม่ได้รับบริการตรงกับความต้องการ เช่น ลูกค้าสั่งอาหาร แล้วนั่งรอเป็นเวลานาน 
 
 ๒. ความพึงพอใจของผู้ให้บริการ ความพึงพอใจของผู้ให้บริการเป็นการแสดงออก          
ถึงความรู้สึกในทางบวกของผู้ให้บริการต่อการบริการ คาดหวังว่าจะได้รับจากการบริการ                  
ในการด าเนินงานบริการ ซึ่งความรู้สึกดังกล่าวแปรเปลี่ยนได้หลายระดับ ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมและ 
นโยบายของงานบริการแต่ละประเภท 
  ๒.๑ ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการ มีปัจจัยส าคัญ ดังนี้ 
   ๒.๑.๑ ลักษณะงาน ความน่าสนใจ และความท้าทายของงานมีผลต่อ             
ความพึงพอใจของผู้ให้บริการ ได้ท างานท่ีสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ และมีโอกาสท่ีจะท าให้งานส าเร็จ
ด้วยความสามารถของผู้กระท า ย่อมท าให้บุคคลนั้นมีความต้องการที่จะปฏิบัติงานด้วยความต้ังใจ          
เต็มใจ และเกิดความผูกพันต่องานนั้น 



 ๒๒ 

   ๒.๑.๒ การนิ เทศงาน การชี้ แนะทางการด า เนินงาน ท่ี เหมาะสม                       
จากผู้บังคับบัญชาหรือผู้นิเทศ นับเป็นส่วนส าคัญในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ปฏิบัติงานบริการ           
ความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงานบริการกับผู้นิเทศงานจะก่อให้เกิดบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 
   ๒.๑.๓ เพื่อนร่วมงาน ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน ท าให้คนเรา          
มีความสุขในการท างาน สัมพันธภาพระหว่างกลุ่มเพื่อนร่วมงานด้วยความรู้สึกท่ีดีต่อกันมีความส าคัญ 
ต่อการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝ่ายให้ด าเนินไปตามบทบาท                   
ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล  
   ๒.๑.๔ ค่าจ้าง ปริมาณรายได้ หรือเงินเดือน เป็นปัจจัยส าคัญท่ีสร้าง              
ความพึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ความยุติธรรม ความเสมอภาคในการจ้างและวิธีการให้ค่าจ้าง ล้วนมีผล
ต่อความพึงพอใจของพนักงาน นั่นคือ การให้ค่าจ้างในอัตราท่ีพอเหมาะกับลักษณะงานและ
ความสามารถของพนักงาน รวมทั้งการขึ้นเงินเดือนให้ตามโอกาส 
   ๒.๑.๕ โอกาสการก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานมีความส าคัญต่อความพึงพอใจ
ของผู้ให้บริการ ความยุติธรรมในการเลื่อนต 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 
 
 ๓. ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้บริการและผู้ให้บริการ  ตระหนักถึง           
ความพึงพอใจของผู้ให้บริการโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานบริการควบคู่ไปกับความพึงพอใจของผู้บริการ คือ 
เป็นกลยุทธ์ส าคัญของการบริหารการบริการและการตลาดสมัยใหม่ หรือท่ีเรียกว่า “การบริหาร              
เชิงกลยุทธ์” ซึ่งน าเสนอโดย เฮลเก็ตต์ (Heskett) ได้กล่าวเน้นความสัมพันธ์ระหว่างการสร้าง          
ความพึงพอใจภายในองค์การและความพึงพอใจภายนอกองค์การให้มีความเชื่อมโยงกันเรียกว่า 
“วงจรของความส าเร็จในงานบริการ” ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่๔ ความส าเรจ็ในงานบรกิาร 
 

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 
 
 จากภาพ แสดงให้เห็นว่า บริการที่ดี มีคุณภาพ ย่อมท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในบริการ          
ท่ีได้รับท าให้กิจการสามารถรักษาลูกค้าไว้ได้และมีรายได้ท่ีดี เมื่อกิจการมีรายได้สูงก็สามารถ               
จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานได้สูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้พนักงานเกิดความรู้สึกพึงพอใจต่องาน                  
ท่ีรับผิดชอบ และสามารถรักษาพนักงานไว้ เป็นการลดสถานการณ์ลาออกหรือเปลี่ยนงานของ
พนักงาน ท าให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญในงาน และสามารถตอบสนองบริการที่มีคุณภาพตามความ
คาดหวัง ของลูกค้า ลูกค้าก็ย่อมพึงพอใจท่ีจะใช้บริการต่อเนื่องไป ตลอดจนเกิดเป็นความส าเร็จของ
กิจการบริการดังกล่าว 
 สรุปได้ว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ให้บริการต่างมีอิทธิพลต่อความส าเร็จ             
ในการด าเนินงานบริการจ าเป็นต้องท่ีจะต้องสร้างและรักษาความพึงพอใจของผู้ รับบริการ                   
และผู้ให้บริการท่ีมีต่อการบริการอย่างเท่าเทียมกัน ความพึงพอใจในการบริการจึงจะบังเกิดขึ้น             
อย่างแท้จริง 
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๒.๓  แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ 
 
 บริการสาธารณะจัดเป็นภารกิจท่ีอยู่ในความอ านวยการหรือความควบคุมของรัฐบาล ดังนั้น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะท่ีได้รับการมอบการกระจายอ านาจมาจากรัฐบาล จึงมีหน้าท่ีหลัก 
คือ การบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น ด้วยทั่วไปลักษณะท่ีส าคัญท่ีสุดของบริการสาธารณะ
คือ ต้องเป็นกิจการท่ีรัฐหรือท้องถิ่นจัดท าขึ้นเพื่อสนองตอบความต้องการส่วนรวมของประชาชน             
ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญท่ีรัฐหรือท้องถิ่นจะต้องพึงปฏิบัติและจะละเลยมิได้ เพราะบริการสาธารณะ            
เป็นเหมือนหลักประกันทางสังคมท่ีอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิต รวมถึงการสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยในขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชน จึงอาจกล่าวได้ว่าบริการสาธารณะมีความส าคัญ                         
ต่อการด าเนินชีวิต ความเป็นอยู่ในขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนในสังคม จากความส าคัญของบริการ
สาธารณะดังท่ีได้กล่าวมา และเพื่อความเข้าใจในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยจะได้น าเสนอเนื้อหา                       
ซึ่งประกอบด้วย (๑) ความหมายของบริการสาธารณะ และ (๒) การจัดท าบริการสาธารณะ                
ของส่วนราชการ  โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
 ๒.๓.๑ ความหมายของบริการสาธารณะ 

Leon Duguit (๑๙๒๘) ได้ให้ค าจ ากัดความของบริการสาธารณะว่า คือ กิจกรรม           
ทุกประเภทท่ีผู้ปกครองจะต้องก่อให้เกิดขึ้นจริงโดยประกันหรือรับรอง ตลอดจนจัดระบบระเบียบ           
และควบคุม เนื่องจากการเกิดขึ้นของกิจกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งท่ีขาดเสียไม่ได้ในการก่อให้เกิดและ
พัฒนาสังคมแห่งการพึ่งพาอาศัยกันในความเป็นจริง และท่ีส าคัญท่ีสุดกิจกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้
จริงก็ต่อเมื่อมีการแทรกแซงเข้ามาจัดการของผู้ปกครอง 

Gaston Jeze ( ๑๙๒๘ ,p, ๑๖) ได้กล่าวเอาไว้ว่า บริการสาธารณะเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้น             
ได้เฉพาะ เมื่อมีความต้องการของส่วนรวมหรือมีผลประโยชน์สาธารณะท่ีจะต้องด าเนินการและ
ผู้ปกครองของประเทศนั้นได้ตัดสินใจด าเนินการในขณะนั้น โดยวิธีการของบริการสาธารณะ 

Rene Chapus (๒๐๐๐) ได้ให้ค าจ ากัดความของบริการสาธารณะว่า กิจกรรมอย่างหนึ่ง
อย่างใดจะเป็นกิจกรรมสาธารณะได้ ก็ต่อเมื่อนิติบุคคลมหาชนเป็นผู้ด าเนินการหรือดูแลกิจกรรมนั้น 
เพื่อสาธารณะประโยชน์ 

นันทวัฒน์  บรมานันท์ (๒๕๔๓) ได้อธิบายว่า บริการสาธารณะเป็นกิจกรรม (Activity) ของ
ฝ่ายปกครองท่ีจัดท าขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยประกอบด้วยการเป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ นิติ
บุคคล มหาชนเป็นผู้ประกอบกิจกรรมด้วยตนเอง และกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์
สาธารณะและตอบสนองความตอบการของประชาชน 

ประยูร  กาญจนดุล (๒๕๔๗,หน้า ๑๐๘) ได้ให้ความหมายของบริการสาธารณะว่า หมายถึง 
กิจกรรมท่ีฝ่ายปกครองจัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และเพื่อให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนมากท่ีสุด รวมถึงประชาชนทุกคนต้องได้รับโอกาสใน
การรับบริการอย่างสม่ าเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
 



 ๒๕ 

            จากความหมายของนักวิชาการท่ีกล่าวถึง จะพบว่า Leon Duguit,Jeze Gaston นันทวัฒน์ 
บรมานันท์ ประยูร กาญจนดุล ได้กล่าวถึงอย่างสอดคล้องกันว่า บริการสาธารณะเป็นกิจกรรม                      
ท่ีผู้ปกครองหรือรัฐบาลเป็นผู้จัดท าขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือผลประโยชน์
สาธารณะ และท่ีส าคัญนักวิชาการทุกท่านได้ให้ความเห็นตรงกันว่า บริการสาธารณะเกิดขึ้นจากการ
ยึดเอาผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) เป็นหลักการส าคัญในการด าเนินการ ดังนั้น                 
จึงสรุปได้ว่า บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมท่ีด าเนินงานโดยหน่วยงานของภาครัฐท่ีมุ่งเน้นให้การ
บริการแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวกสบายและได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากบริการ              
ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ก็ถือว่า บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมท่ีส าคัญในล าดับแรกขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดท าขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากท่ีสุด 

๒.๓.๒ การจัดท าบริการสาธารณะของส่วนราชการ 

  บริการสาธารณะท่ีจัดท าโดยระบบราชการหรือในรูปแบบส่วนราชการ นั้น เป็น
บริการสาธารณะท่ีรัฐหรือฝ่ายปกครองเป็นผู้จัดท าเอง โดยใช้องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นผู้จัดท าและเป็นผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณ (อรทัย ก๊กผล และคณะ, ๒๕๔๙, 
หน้า ๑๗) ซึ่งค าว่า “ส่วนราชการ” นั้น หมายความถึงหน่วยงานของรัฐท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคลหรือมี
ระบบการท างานท่ีเป็นแบบแผน มีการล าดับชั้นบังคับบัญชากันตามความช านาญเพื่อความเหมาะสม 
มีการก าหนดหน้าท่ีของผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนมีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติงาน โดยมีวินัย
ควบคุมในการประพฤติของราชการเป็นต้น โดยภารกิจหลักท่ีถือว่าเป็นท่ีหน้าท่ีท่ีส่วนราชการต้อง
ด าเนินการ นั้น ได้แก่ บริการสาธารณะท่ีต้องเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด ส าหรับประเทศไทยมีการ
จัดแบ่งการจัดท าบริการสาธารณะในระบบหรือรูปแบส่วนราชการ เป็น ๓ ประเภทประกอบด้วย  
  (๑) การจัดท าบริการสาธารณะโดยราชการบริหารส่วนกลาง ซึ่งเป็นการบริหารที่ยึด
หลักการร่วมอ านาจทางการบริหารและการตัดสินใจด าเนินการขั้นสุดท้ายไว้ ท่ีส่วนกลาง 
(Centralization) โดยองค์การราชการส่วนกลาง คือ กระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการท่ี
เรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเป็นกรม ส าหรับบริการสาธารณะท่ีจัดท าโดยราชการบริหารส่วนกลางส่วน
ใหญ่จะเป็นกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ส่วนร่วมของประชนท้ังประเทศ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบ
ของการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การป้องกันสาธารณภัย การป้องกันประเทศ 
การศึกษา การสาธารณะสุข และการคลัง เป็นต้น 
  (๒) การจัดท าบริการสาธารณะโดยราชการบริหารส่วนภูมิภาค ซึ่งหมายถึง 
หน่วยงานภายใต้การสังกัดของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ท่ีได้แบ่งแยกออกไปด าเนินการจัดท าการ
ปกครองประเทศตามหลักการแบ่งและมอบอ านาจปกครอง (De – Concentration) เพื่อสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนในเขตการปกครอง นั้น โดยมีเจ้าหน้าท่ีของราชการส่วนกลาง ซึ่งได้รับ 
การแต่งต้ังออกไปประจ าตามเขตการปกครองต่างๆ ในส่วนภูมิภาค เพื่อบริการราชการภายใต้การ
บังคับบัญชาของราชการส่วนกลางท่ีได้รับการแบ่งอ านาจให้ไปด าเนินการแทน การบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาคนี้ แบ่งออกเป็นหลายระดับ ได้แก่ จังหวัด อ าเภอ ต าบล และ หมู่บ้าน 
 



 ๒๖ 

  (๓) การจัดท าระบบสาธารณะโดยราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการบริหารงาน
ตามลักษณะของการกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) โดยเป็นการบริหารงานท่ี
ส่วนกลางได้กระจายอ านาจอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่ประชาชนท้องถิ่นได้ปกครองกันเอง ซึ่งอยู่ใน
รูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคล เพื่อตอบสนองความต้องการส่วนรวม
ของประชาชนภายในเขตพื้นท่ีนั้นๆ ดังนั้น การบริหารท้องถิ่นโดยคนภายในท้องถิ่นท่ีได้รับการ
เลือกต้ังเข้ามานับเป็นการกระจายอ านาจทางการบริหารให้ท้องถิ่นอย่างแท้จริง ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ ๒ 
รูปแบบ คือ รูปแบบท่ัวไป ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และ
รูปแบบพิเศษ คือ ซึ่งใช้ได้เฉพาะท้องท่ีบางแห่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ส าหรับการ
บริการสาธารณะท่ีจัดท าโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ได้แก่ บริการสาธารณะบางประเภทรัฐ
มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดท าเอง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในเขตท้องท่ีนั้น เช่น การดูแลรักษาความสะอาดการจัดให้มีน้ าประปา และการจัดให้มีสถานพักผ่อน
หย่อนใจเป็นต้น ท้ังนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีด าเนินการได้โดยอิสระ โดยส่วนกลางเพียง
เข้าไปควบคุมดูแลเท่านั้น  

การจัดท าบริการสาธารณะท้องถิ่น คือ กิจกรรมท่ีองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นจัดท าขึ้นเพื่อ
ตอบสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน เฉพาะท้องถิ่นท่ีแยกออกจากกิจกรรมของรัฐเป็น
ภารกิจท่ีมีวัตถุประสงค์และลักษณะในการให้บริการโดยอยู่ในความอยู่อ านวยการหรือควบคุมของ
ท้องถิ่น อย่างไรก็ตามบริการสาธารณะท้องถิ่นถือเป็นภารกิจท่ีส าคัญ มีความหลากหลาย แต่เนื่องจาก
ข้อจ ากัดเร่ืองขีดความสามารถและจ านวนประชากรที่แตกต่างกัน รวมไปถึงเพื่อประสิทธิภาพในการ
จัดท าบริการสาธารณะ ท าให้ในบางกรณีท้องถิ่นไม่อาจจะท าบริการสาธารณะได้เองท้ังหมดจึงอาจมี
การโอนอ านาจบางอย่างให้แก่หน่วยงานอื่นร่วมด าเนินการแทนหรือมอบหมายให้องค์กรอื่น
ด าเนินการให้ โดยเหตุดังกล่าวจึงเห็นได้ว่า การด าเนินกิจการท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น ย่อมสามารถท าได้ในหลายรูปแบบ กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดการ
บริการนั้นๆ ด้วยตัวเอง หรืออาจมอบหมายให้เอกชนท าท้ังหมดก็ได้ ในขณะเดียวกันก็มีอ านาจให้
องค์กรอีกองค์กรหนึ่งซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลอีกนิติบุคคลหนึ่งแยกต่างหากจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการแทน โดยสามารถควบคุมองค์กรนั้นได้อย่างใกล้ชิด หรือท้องถิ่นต้องการท าใน
ลักษณะมหาชนก็อาจจัดต้ังสหการขึ้นแต่หากต้องการจัดท าในระบบธุรกิจเพื่อให้เกิดความคล่องตัว ก็
สามารถจัดต้ังบริษัทจ ากัดของตนเอง หรือจะถือหุ้นในบริษัทจ ากัดกับบุคคลอื่นก็ได้ ท้ังนี้ อาจกล่าว
โดยสรุป อาจแบ่งวิธีการในการจัดท าบริการสาธารณะท้องถิ่นได้เป็น ๕ วิธีการใหญ่ๆ คือ 

๑) วิธีท่ี ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง หมายถึงในการจัดท าบริการสาธารณะ
ท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินการเอง โดยใช้บุคคล หรือเจ้าหน้าท่ีของท้องถิ่นด้วย
เงินงบประมาณของท้องถิ่น ซึ่งรูปแบบดังกล่าวสามารถแยกย่อยออกเป็น ๒ กรณี คือ  ๑. การจัดท า
ในรูปแบบของส่วนราชการท่ัวไป คือ ส านักงานหรือกองต่างๆ และ ๒.การจัดต้ังหน่วยงานขึ้นมาโดย
ให้หน่วยงานเหล่านี้มีกฎระเบียบขอตนเองโดยเฉพาะ ตลอดจนมีระบบงบประมาณและการคลังแยก
ต่างหากจากองค์กรปกครองท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น การตั้งหน่วยงานขึ้นเพื่อประกอบการพาณิชย์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 



 ๒๗ 

๒) วิธีท่ี ๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการร่วมกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น การจัดท า
บริการสาธารณะด้วยวิธีการนี้ อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากข้อจ ากัดด้านบุคลากร งบประมาณ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง โดยหากมีการร่วมด าเนินการกับองค์กรอื่น  ก็จะสามารถจัดท า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์มากขึ้น ซึ่งรูปแบบดังกล่าวแยกย่อยออกเป็น ๒ กรณี 
เช่นเดียวกับวิธีการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง คือ ๑. การจัดท าร่วมกับบุคคลหรือ 
นิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดยไม่จัดต้ังเป็นนิติบุคคลขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นการด าเนินการในรูปแบบของ            
การจัดท าความตกลงร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ๒. การจัดท าร่วมกับบุคคล
หรือนิติบุคคลอื่นโดยจัดต้ังเป็นนิติบุคคลขึ้นใหม่ มี ๒ วิธีการ คือ การด าเนินการในรูปแบบสหการและ
การจัดต้ังบริษัทจ ากัด  

๓) วิธีท่ี ๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดต้ังองค์การมหาชน (ท้องถิ่น) หรือรัฐวิสาหกิจขึ้นมา
ด าเนินการ ซึ่งเป็นแนวคิดและวิธีการใหม่เพื่อแก้ไขข้อก าจัดของด าเนินการจัดบริการสาธารณะ
ท้องถิ่นในรูปแบบส่วนราชการ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากการด าเนินการในรูปแบบนี้จะมีการจัดต้ังนิติบุคคลขึ้นต่างหากโดยมีกฎระเบียบ
ของตนเองโดยเฉพาะ ดังนั้น จึงมีความคล่องตัวทางการบริหารจัดการสูง อย่างไรก็ดีในปัจจุบันยังไม่มี
การตรากฎหมายองค์การมหาชนท้องถิ่นขึ้นมาแต่ประการใด โดยหากจะด าเนินการก็จะต้องมีการตรา
กฎหมายข้ึน 

๔) วิธีการท่ี ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบให้เอกชนด าเนินการหรือซื้อบริการจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการจัดบริการสาธารณะโดยการซื้อบริการจากเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือ
หน่วยงานของรัฐ โดยไม่จ าเป็นต้องไปจัดต้ังหน่วยงานของตนเองขึ้นมาด าเนินการในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 
โดยเฉพาะให้สูญเสียงบประมาณและค่าใช่จ่ายด้านบุคคล ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้ ควรเป็นการซื้อบริการ
จากหน่วยงายท่ีมีความพร้อมและมีศักยภาพในการจัดท าบริการสาธารณะได้มีประสิทธิภาพมากกว่า
การด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ซึ่งตามหลักของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
(New Public Management : NPM) อาจเรียกวิธีการลักษณะดังกล่าวนี้ว่า “Purchaser-Provider 
Arrangement : PPA ) 

๕) วิธีท่ี ๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบให้ชุมชนหรือประชาชนด าเนินการกันเอง วิธีการ
ดังกล่าวนี้ เกิดขึ้นมาภายใต้บริบทใหม่ของการบริหารการปกครองท่ีเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วม ท้ังในด้านการด าเนินการก าหนดแผนพัฒนาท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบ 
(People’s audit) ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภารกิจบริการสาธารณะบางประเภท 
โดยการจัดการบริการสาธารณะประเภทนี้เหมาะกับภารกิจท่ีเป็นการด าเนินการเพื่อประโยชน์โดยตรง
แก่ประชาชนในพื้นท่ีหรือเป็นเร่ืองของประชาชนเอง ซึ่งต้องการระบบการบริหารจัดการท่ียืดหยุ่นและ
ระบบท่ีสามารถดึงการมีส่วนร่วมของประชาชนได้สูง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีเป็นผู้
ควบคุมก ากับดูแล วางมาตรฐานการด าเนินการให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย อ านวยความสะดวกและ
สนับสนุนทรัพยากรต่างๆ เช่น สนับสนุนงบประมาณ ความรู้ด้านวิชาการและมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ี
ประชาชนด าเนินการ 
 



 ๒๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนราชการ หน่วยงานอิสระ 
  ภายใน (SDU) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
 สหการ   บริษัทจ ากัด         การท าความตกลงร่วมมือระหว่าง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน : MOU 
 
 
   ภาพที่ ๕ วิธีการจัดท าบริการสาธารณะท้องถิ่น 
 

ทีม่า: ปรบัจากอรทยั กก๊ผลและคณะ (อา้งแลว้) 
 
 
 
 
 
 

 

วิธีการจัดท าบริการสาธารณะท้องถ่ิน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดต้ัง
องค์การมหาชน(ท้องถ่ิน) หรือ

รัฐวิสาหกิจ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบให้
ชุมชนหรือประชาชนด าเนินกันเอง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ด าเนินการเอง 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ด าเนินการร่วมกับบุคคลหรือ
นิติบุคคล 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมอบให้เอกชน
ด าเนินการ หรือซื้อบริการจากองค์กร
ปกครองท้องถ่ินหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

จัดต้ังเป็นนิติบุคคลข้ึนใหม่ “ไม”่ จัดต้ังเป็นนิติบุคคลข้ึนใหม่ 



 ๒๙ 

๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการสาธารณะและคุณภาพการให้บริการ  
 

Millet  (๑๙๕๔,p,๑๓) กล่าวว่า  เป้าหมายส าคัญของการบริการ  คือ การสร้างความพอใจ           
ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน โดยมีหลักและแนวทาง คือ การให้บริการอย่างเสมอภาค  
หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารภาครัฐท่ีมีฐานคติท่ีว่า คนทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้น ประชาชน               
ทุกคนจะได้รับการปฏิบั ติอย่างเท่าเทียมกันในแง่มุมของกฎหมาย ไม่มีการแบ่งแยก กีดกัน                   
ในการให้บริการประชาชน หมายถึง การให้บริการจะต้องมองว่าการให้บริการสาธารณะ                      
ต้องตรงต่อเวลา ซึ่งเป็นการสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน การให้บ ริการอย่างเพียงพอ 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 เป็นสิ่งส าคัญสิ่งหนึ่งในการสร้างความแตกต่าง         
ของธุรกิจการให้บริการ คือ การรักษาระดับการให้บริการท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขัน โดยเสนอคุณภาพ            
การให้บริการตามลูกค้าคาดหวังไว้ ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการท่ีลู กค้าต้องการ             
ได้จากประสบการณ์ในอดีตจากการพูดปากต่อปาก จากการโฆษณาของธุรกิจให้บริการ ลูกค้าจะ
พอใจถ้าของได้รับในสิ่งท่ีเขาต้องการ เมื่อเขามีความต้องการในรูปแบบท่ีเขาต้องการ ดังนั้น จึงต้อง
ค านึงถึงคุณภาพการให้บริการซึ่งการบริการท่ีประสบความส าเร็จจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติต่างๆ 
เหล่านี้ คือ ประการแรก ความเชื่อถือได้ อันประกอบด้วย ความสม่ าเสมอ ความพึ่งพาได้ ประการที่
สองการตอบสนอง ประกอบด้วย การเต็มใจท่ีจะให้บริการความพร้อมท่ีจะให้บริการ และการอุทิศ
เวลามีการติดต่ออย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี ประการท่ีสาม ความสามารถ 
ประกอบด้วยสามารถให้บริการ สามารถในการสื่อสาร สามารถในความรู้วิชาการท่ีจะให้บริการ 
ประการท่ีสี่การเข้าถึงการบริการ ประกอบด้วย ผู้ใช้บริการเข้าถึง การใช้บริการสะดวก ระเบียบ
ขั้นตอนไม่ควรมากมายซับซ้อนเกินไป ผู้ใช้บริการใช้เวลารอคอยน้อย เวลาท่ีให้บริการเป็นเวลาท่ี
สะดวกอยู่ในสถานท่ีท่ีผู้ใช้บริการติดต่อได้สะดวก ประการที่ห้า ความสุขภาพอ่อนโยน ประกอบด้วย 
การแสดงความสุภาพต่อผู้ใช้บริการ ให้การต้อนรับท่ีเหมาะสม ผู้ให้บริการมีบุคลิกภาพท่ีดี ประการที่
หกการสื่อสาร ประกอบไปด้วย มีการสื่อสาร ชี้แจงขอบเขต และลักษณะการให้บริการ มีการอธิบาย
ขั้นตอนการให้บริการ ประกาศท่ีเจ็ด ความซื่อสัตย์ คุณภาพของงานท่ีมีความเท่ียงตรงน่าเชื่อถือ 
ประการที่แปด ความมั่นคง ประกอบไปด้วย ความปลอดภัยทางกายภาพ เช่น เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
ประการท่ีเก้า ความเข้าใจประกอบด้วยการเรียนรู้ผู้ ใช้บริการ การให้ค าแนะน าและเอาใจใส่
ผู้รับบริการ การให้ความสนใจต่อผู้ใช้บริการ และประการสุดท้าย การสร้างสิ่งจับต้องได้ ประกอบไป
ด้วย การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมส าหรับให้บริการ การเตรียมอุปกรณ์เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
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ผู้ใช้บริการการจัดสถานท่ีให้บริการสวยงาม สะอาด โดยคุณภาพการให้บริการเป็นแนวคิดในการ
บริหารภาครัฐ แนวใหม่  

ผลิตภาพในการให้บริการ ในการเพิ่มผลิตภาพของการให้บริการสามารถท าได้หลายวิธี คือ  
การให้พนักงานท างานมากขึ้นหรือมีความช านาญสูง โดยจ้างค่าจ้างเท่าเดิม เพิ่มปริมาณการให้บริการ
โดยยอมสูญเสียคุณภาพบางส่วน เช่น หมอตรวจคนไข้มีจ านวนมากขึ้น โดยลดเวลาท่ีใช้ส าหรับ             
แต่ละรายลง เปลี่ยนบริการนี้ให้เป็นแบบอุตสาหกรรมโดยเพิ่มเคร่ืองมือเข้ามาช่วยและสร้างมาตรฐาน
การให้บริการเช่น บริการขายอาหารแบบเร่งด่วนและบริการตัวเอง การให้บริการท่ีไปลดการใช้
บริการหรือสินค้าอื่นๆ เช่น บริการซักรีด เป็นบริการที่ลดคนใช้ หรือ การใช้เต้ารีด การออกแบบการ
บริการให้มีคุณภาพมากขึ้น เช่น ชมรมวิ่งจ๊อกกิ้งจะช่วยลดการใช้บริการการรักษาพยาบาลลง การให้
สิ่งจูงใจลูกค้าให้ใช้แรงงานของเขาแทนแรงงานของบริษัท เช่น ร้านขายอาหารแบบให้ลู กค้าช่วย
ตัวเอง ธุรกิจท่ีให้บริการท่ีต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิด
ภาพพจน์ในแง่การลดคุณภาพของบริการ รวมทั้งรักษาระดับความพึงพอใจของลูกค้า 
 การวัดความพึงพอใจในการให้บริการ Millet (๑๙๕๔ ,p.๓๙๗) ได้กล่ าว เกี่ยวกับ             
ความพึงพอใจในการบริการ หรือสามารถท่ีจะพิจารณาว่าบริการนั้น เป็นท่ีน่าพอใจหรือไม่ วัดได้จาก
การให้บริการอย่างเท่าเทียม คือ การบริการที่มีความยุติธรรมเสมอภาคและเสมอหน้า ไม่ว่าผู้นั้นจะ
เป็นใครการให้บริการรวดเร็ว คือ การให้บริการในลักษณะจ าเป็น รีบด่วน และตามความต้องการของ
ผู้รับบริการการให้บริการอย่างเพียงพอ คือ ความเพียงพอในด้านสถานท่ี บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 
การให้บริการอย่างต่อเนื่อง และการให้บริการที่มีความก้าวหน้า คือ การพัฒนางานบริการทางด้าน
ปริมาณและคุณภาพให้มีความเจริญก้าวหน้าไปเร่ือยๆ 
 วรเดช  จันทรศร (๒๕๔๔) ได้ศึกษาและได้พัฒนาต้นแบบการบริการสาธารณะท่ีเป็นเลิศ  : 
กรณีศึกษาจากต่างประเทศการปรับปรุงบริการสาธารณะให้มีคุณภาพต้องให้ความส าคัญกับการ
น าเสนอวิธีการบริการคุณภาพ โดยเน้นผลผลิตตรงตามความต้องการของหน่วยงาน การให้ความ
มั่นใจว่ามีการแก้ไขปรับปรุงท่ีเหมาะสม หากมีสิ่งผิดพลาดต้องแก้ไข ชี้แจง ขอโทษและการมุ่งให้
ความส าคัญแก่ลูกค้า โดยจัดท ามาตรฐานการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการแต่ละ กลุ่ม จัดหาข้อมูลท่ี
เท่ียงตรง สมบูรณ์ จัดให้มีทางเลือกในการให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษาเพื่อประเมินผลด้านการ
ปรับปรุงการให้บริการและผู้ใช้บริการสามารถให้การเสนอแนะได้ 
 Hoffman and Bateson (๒๐๐๖) สรุปเกี่ยวกับการบริการว่า การบริการเป็นกิจกรรม
ผลประโยชน์หรือความพึงพอใจท่ีสนองความต้องการของผู้มารับบริการ โดยต้องสร้างระบบการ
บริการ ท่ีมีคุณภาพ ซึ่งต้องค านึงถึงองค์ประกอบหลัก คือ ต้องรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้รับ บริการ
อย่างต่อเนื่อง ให้บริการท่ีน่าเชื่อถือ ไว้วางใจ บริการท่ีเป็นไปตามท่ีให้สัญญาหรือตามท่ีเสนอไว้ 
รูปแบบการให้บริการ ท่ีหลากหลายจะได้ไม่ลดคุณภาพบริการหลักท่ีมีอยู่เดิม การให้บริการต้องมีการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นเสนอบริการที่เกินความคาดหวังแก่ผู้รับบริการ ทีมงานต้องพร้อมเสมอ ให้มีการวิจัย
เกี่ยวกับการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี และรูปแบบการบริการต้องมีรูปแบบท่ีพิเศษอยู่ในระดับเป็นน า
การบริการนั้นๆ ดังนั้น การให้บริการควรค านึงถึงหลักการส าคัญ ดังนี้ คือ (๑) หลักความสอดคล้อง
ความต้องการของบุคลากรส่วนใหญ่ กล่าวคือ ประโยชน์หรือบริการท่ีองค์การจัดหาให้นั้น จะต้อง
ตอบสนอง ความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ มิใช่เป็นการจัดให้แก่บุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยเฉพาะ 
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มิฉะนั้น นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดในการเอื้ออ านวยประโยชน์และบริการแล้ว ยังไม่คุ้มค่ากับ
การด าเนินงานนั้นๆ ด้วย (๒) หลักความสม่ าเสมอ กล่าวคือ การให้บริการนั้นจะต้องด าเนินไปอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอไม่ใช่ท าๆ หยุดๆ ตามความพอใจของผู้บริการหรือผู้ปฏิบัติ (๓) หลักความเสมอ
ภาค กล่าวคือ บริการท่ีจัดนั้นจะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการอย่างเสมอหน้าและเท่าเทียมกัน ไม่มีการใช้
สิทธิพิเศษแก่บุคคลหรือกลุ่มใดในลักษณะแตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด (๔) หลักความ
ประหยัด กล่าวคือ ค่าใช่จ่ายท่ีจะต้องใช้ในการให้บริการจะต้องไม่มาก เกินกว่าผลท่ีจะได้รับ และ(๕) 
หลักความสะดวก กล่าวคือ บริการท่ีจัดให้แก่ผู้รับบริการจะต้องเป็นไปในลักษณะปฏิบัติได้ง่าย 
สะดวกสบาย สิ้นเปลืองทรัพยากร ไม่มากนัก ท้ังยังไม่เป็นการสร้างภาวะยุ่งยากใจให้แก่ผู้ให้บริการ
หรือผู้มาใช้บริการมากจนเกินไปโดยให้เอกชนมาร่วมด าเนินการแทนงานบางอย่างท่ีมิใช่งานหลัก เน้น
ลูกค้าหรือผู้รับบริการมีการกระจายอ านาจสนับสนุนให้หน่วยงานท่ีมิใช่ภาครัฐมีบทบาทมากขึ้น 
(Rhodes,๑๙๙๖) 
 เรวัต แสงสุริยงค์ (๒๕๔๗) ได้ท าการศึกษาการท าบริการอิเล็กโทรนิกส์ : ตัวแบบส าหรับ             
การให้บริการสาธารณะของไทย พบว่า การบริการรูปแบบใหม่ภายใต้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Serice Delivery – ESD) มุ่งเน้น                 
การให้บริการ ต่อประชาชน คือ ประชาชนสามารถติดต่อกับรัฐบาลได้จากทุกท่ีและทุกเวลา คือ              
เปิดให้บริการ ๒๔ ชั่วโมง การให้บริการกระท าได้จากหลายช่องทางจะใช้แบบใหม่ หรือโทรศัพท์ 
โทรสารท่ีเป็นบริการแบบเดิม รัฐบาลให้บริการประชาชนเหมือนลูกค้า ประชาชนสามารถเข้าถึง             
และแนะน าข้อมูลของรัฐจากทุกหน่วยงายไปใช้กับศูนย์กลางการให้บริการของรัฐ (Government to 
gateway) โดยรูปแบบของการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลจ าแนกได้ ๔ รูปแบบ คือ รัฐบาล        
สู่ประชาชน (Government to Citizen-G2C) เป็นเว็บท่ีบริการประชาชน ซึ่งรัฐบาลได้รับ
ผลตอบแทนในรูปแบบของรายได้เข้าหน่วยงานรัฐ เช่น การเก็บภาษี การออกใบรับรอง รูปแบบท่ีสอง 
คือ บริการของรัฐสู่ธุรกิจ (Government to Business-G2B) เป็นการที่รัฐบาลจัดซื้อจัดจ้างเป็น
ช่องทางให้ผู้ประกอบการท าธุรกรรมกับภาครัฐ เช่น การขายข้อมูล ออกใบอนุญาต ให้ลิขสิทธิ์ 
รูปแบบท่ีสาม บริการจากรัฐบาลสู่รัฐบาล (Government to Government G2G) เป็นการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงาน ( Intra and inter administration) และรูปแบบสุดท้าย บริการจาก
รัฐบาลสู่ต่างประเทศ Government to Foreign-G2F) เป็นบริการระหว่างรับบาลและรับหรือ
หน่วยงานต่างประเทศ เช่น ประสานความร่วมมือในการลงทุนการท่องเท่ียว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๒ 

2.5 บริบทของเทศบาลเมือง  
 
 เทศบาลเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่มีวิวัฒนาการมาก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
2475 และเป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบแรกของไทยด้วยมีผู้ให้ความเห็นไว้อย่าง  
น่าสนใจดังนี้  
 ปธาน  สุวรรณมงคล (2548, หน้า 301) กล่าวไว้ว่า พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระราชทานสัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ The New York Time ฉบับวันท่ี 28 เมษายน 
2574 ความตอนหนึ่งว่า “ข้าพเจ้าเห็นว่าสิทธิการเลือกตั้งของประชาชนควรจะเร่ิมต้นท่ีการปกครอง
ท้องท่ี ในรูปเทศบาล ข้าพเจ้าเชื่อว่าประชาชนควรจะมีสิทธิมีเสียงในกิจการของท้องถิ่นเราก าลัง
พยายาม ให้การศึกษาเร่ืองนี้แก่เขา ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นการผิดพลาดถ้าเราจะมีการปกครองระบอบ
รัฐสภา ก่อนท่ีประชาชนจะมีโอกาสเรียนรู้และมีประสบการณ์อย่างดีเกี่ยวกับการใช้สิทธิเลือกต้ังใน
กิจการปกครองท้องถิ่น”  
 ทองอาน  พาไทสง (2549, หน้า 130-142) ได้สรุปสาระส าคัญของการมีการปกครอง
รูปแบบเทศบาลไว้ดังนี้ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 11 
พุทธศักราช 2543 ก าหนดให้ท้องถิ่นใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นเทศบาลก็ให้จัดต้ังท้องถิ่น         
นั้นๆ เป็นเทศบาลต าบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร และให้เทศบาลเป็นทบวงการเมืองมีอ านาจ  
หน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่น (มาตรา 7) โดยก าหนดเทศบาลแต่ละประเภท ดังนี้  
 1. เทศบาลต าบล ได้แก่ ท้องถิ่นซึ่งมีพระราชกฤษฎีกา ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลต าบลตาม
พระราชกฤษฎีกานั้นให้ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ด้วย (มาตรา 9)  
 2. เทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็นท่ีต้ังศาลากลางจังหวัด หรือท้องถิ่นชุมชนท่ีมีราษฎร
ต้ังแต่หนึ่งหมื่นคนขึ้นไปท้ังมีรายได้พอควรแก่การท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีอันต้องตามพระราชบัญญัตินี้ และ
ซึ่งมีพระราชกฤษฎีกานั้นยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง พระราชกฤษฎีกานั้นให้ระบุชื่อและเขตของ
เทศบาลไว้ด้วย (มาตรา 10)  
 3. เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นชุมชนท่ีมีราษฎรต้ังแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไป ท้ังมีรายได้พอควรแก่
การที่จะปฏิบัติหน้าท่ีอันต้องตามพระราชบัญญัตินี้ และซึ่งมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นเทศบาล
นครพระราชกฤษฎีกานั้นให้ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ด้วย (มาตรา 11) ท้ังนี้การเปลี่ยนชื่อ
เทศบาลหรือเปลี่ยนเขตเทศบาลให้กระท าโดยพระราชกฤษฎีกา (มาตรา 12) และเทศบาลท่ียกฐานะ
อาจถูกเปลี่ยนแปลงฐานะหรือยุบเลิกได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา (มาตรา 13) และได้กล่าวถึง
โครงสร้างของเทศบาลว่า ประกอบด้วยสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี หรือนายกเทศมนตรี  แล้วแต่
กรณี เทศบาลแห่งใดจะมีการบริหารรูปแบบคณะเทศมนตรี หรือนายกเทศมนตรีให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในเขตเทศบาลแต่ละแห่ง เดิมโครงสร้างของเทศบาลประกอบด้วย  สภา
เทศบาลท่ีมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนในเขตเทศบาล และคณะเทศมนตรีท่ีมาจากการ
เลือกต้ังกันเองระหว่างสมาชิกสภาเทศบาล แต่อย่างไรก็ตามในปีพุทธศักราช 2543 ได้มีการแก้ไข
พระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช 2496 เสียใหม่และเพิ่มรูปแบบของผู้บริหารเทศบาลเข้ามาอีก 
1 รูปแบบคือ นายกเทศมนตรี โดยได้มีหลักเกณฑ์ก าหนดไว้ในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติ 
เทศบาลพุทธศักราช 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 11 พุทธศักราช 2543 ว่าเทศบาลแห่งใดจะมี



 ๓๓ 

การบริหารในรูปแบบคณะเทศมนตรี หรือนายกเทศมนตรี ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนใน 
เขตเทศบาลแต่ละแห่งโดยวิธีการดังนี้ คือ ผู้มีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเทศบาลใด  
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเทศบาลนั้นมีสิทธิ
เข้าชื่อร้องขอต่อคณะกรรมการการเลือกต้ังเพื่อให้จัดท าประชามติในเขตเทศบาลนั้นว่าจะก าหนดให้
การบริหารเทศบาลใช้รูปแบบคณะเทศมนตรี หรือนายกเทศมนตรี ผลของประชามติให้น ามาใช้เมื่อมี
การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลเป็นการท่ัวไปในคราวถัดจากวันออกเสียงประชามติ  และให้เป็น
รูปแบบการบริหารตามประชามตินั้นตลอดไปจนกว่าจะมีการออกเสียงลงประชามติของผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเทศบาลนั้นให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารเทศบาลเป็นอย่าง
อื่นได้การร้องขอให้ท าประชามติดังกล่าวมาแล้วจะต้องเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกต้ังก่อนครบ
วาระของสภาเทศบาลท่ีด ารงต าแหน่งอยู่ในขณะนั้นไม่น้อยกว่า 360 วัน และจะกระท าในวาระของ
สภาเทศบาลหนึ่งได้เพียงคร้ังเดียว รวมทั้งให้มีกับเทศบาลทุกแห่งต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2550 เป็น
ต้นไป ยกเว้นในกรณีของเทศบาล นครเทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล   
 สรุปได้ว่า เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ียกฐานะมาจากสุขาภิบาลตาม 
พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 12 พุทธศักราช 2546 โดยให้มี
อ านาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่นๆ ตามท่ีส่วนกลางก าหนด 
 อนึ่งโครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลในปัจจุบันมีดังนี้  
 (1) สภาเทศบาล สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย
การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล อยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี (มาตรา 16) ส าหรับจ านวนสมาชิก 
สภาเทศบาลของเทศบาลแต่ละประเภทนี้ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับประเภทของเทศบาล (มาตรา 15) ดังนี้  
  (1.1) สภาเทศบาลต าบล  ประกอบด้วยสมาชิก  จ านวน 12 คน  
  (1.2) สภาเทศบาลเมือง  ประกอบด้วยสมาชิก   จ านวน 18 คน  
  (1.3) สภาเทศบาลนคร  ประกอบด้วยสมาชิก  จ านวน 24 คน  
 (2) คณะเทศมนตรี ในกรณีท่ีประชาชนในเขตเทศบาลใดออกเสียงแสดงประชามติให้การ
บริหารเทศบาลเป็นรูปแบบคณะเทศมนตรีให้เทศบาลนั้นมีคณะเทศมนตรี ซึ่งประกอบด้วย 
นายกเทศมนตรี และเทศมนตรีตามจ านวนท่ีก าหนดไว้ (มาตรา 36) ดังนี้   
  (2.1) เทศบาลต าบล  มีเทศมนตรี ไม่เกิน 2 คน  
  (2.2) เทศบาลเมือง  มีเทศมนตรี ไม่เกิน 3 คน  
  (2.3) เทศบาลนคร  มีเทศมนตรี ไม่เกิน 4 คน  
 ผู้ว่าราชการจังหวัด จะเป็นผู้แต่งต้ังสมาชิกสภาเทศบาลเป็นนายกเทศมนตรี และเทศมนตรี 
ด้วยความเห็นชอบของสภาเทศบาล (มาตรา 37) และเมื่อผู้ใดได้รับการแต่งต้ังให้เป็นนายกเทศมนตรี 
และเทศมนตรีแล้วผู้นั้นด ารงต าแหน่งประธานหรือรองประธานสภาไม่ได้  
 (3) นายกเทศมนตรี ในกรณีท่ีประชาชนในเขตเทศบาลใดออกเสียงแสดงประชามติให้การ
บริหารในเขตเทศบาลใช้รูปแบบนายกเทศมนตรี ให้เทศบาลนั้นมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่ง ซึ่งเลือกต้ัง
โดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตเทศบาล ซึ่งกระท าโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรง  และลับ 
(มาตรา 48 ทวิ) นายกเทศมนตรีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกต้ังและไม่
สามารถด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระได้ (มาตรา 48 สัตต)  



 ๓๔ 

 นายกเทศมนตรีอาจแต่งต้ังรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือใน
การบริหารราชการตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย (มาตรา 48 อัฎฐ) ได้ดังนี้  
  (3.1) เทศบาลต าบล  ให้มีรองนายกเทศมนตรี  ไม่เกิน 2 คน  
  (3.2) เทศบาลเมือง   ให้มีรองนายกเทศมนตรี  ไม่เกิน 3 คน  
  (3.3) เทศบาลนคร   ให้มีรองนายกเทศมนตรี  ไม่เกิน 4 คน  
 นายกเทศมนตรีเป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลและเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างเทศบาล (มาตรา 48 สัตรส)  
 (4) พนักงานเทศบาล พนักงานเทศบาลเป็นเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นของเทศบาลท่ีปฏิบัติงานอัน
เป็นภารกิจประจ าส านักงาน หรืออาจจะนอกส านักงานก็ได้ ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนอย่างใกล้ชิดเพราะหน้าท่ีของเทศบาลนั้นต้องติดต่อและให้บริการแก่ประชาชนต้ังแต่
เกิดจนตาย ท้ังในเร่ืองงานด้านการทะเบียน การสาธารณูปโภค การศึกษา การรักษา ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งนับว่าเป็นภาระหน้าท่ีท่ีใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นมาก  ซึ่งต่างจากคณะ
เทศมนตรีท่ีว่า คณะเทศมนตรีรับผิดชอบภารกิจ ในลักษณะของการ “ท าอะไร” ส่วนการ “ท า
อย่างไร” จะเป็นหน้าท่ีของพนักงานเทศบาลโดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบ (วราภรณ์ เฉลิมจักร์, 
2552, หน้า24) 
 

๑) โครงสร้างฝ่ายการเมือง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพที ่๖ โครงสรา้งฝา่ยการเมอืงของเทศบาลเมอืง 
 

ทีม่า : ปรบัจาก อนนัตชยั นาระถ ี( ๒๕๕๓ , หนา้ ๑๐) 

 

 

 

 

   ฝ่ายการเมือง 

 

สภาเทศบาล 
(มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน) 
 
- มีสมาชิกสภา ฯ ๑8 คน 
- มีประธานสภาเทศบาล ๑ คน 
- มีรองประธานสภา ๑ คน 

 

นายกเทศมนตรี 
(มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน) 

 

- มีรองนายกเทศมนตรี 3 คน 
- มีที่ปรึกษาและเลขานุการ 3 คน 
  (นายกเทศมนตรีแต่งต้ัง) 

 



 ๓๕ 

๒) โครงสร้างฝ่ายพนักงานประจ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       ภาพที่ ๗ โครงสร้างฝ่ายพนักงานประจ าของเทศบาล 

 

                         ที่มา : อนันตชัย นาระถี (อ้างแล้ว,หน้า ๑๕) 
 
ภารกิจหลักของเทศบาล 

 ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๓๕ ก าหนดให้คณะกรรมการจัดท าแผนตามมาตรา ๓๐และแผนปฏิบัติ
การตามมาตรา ๓๒ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วันท่ีกรรมการเร่ิมปฏิบัติหน้าท่ี ซึ่งแผนกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ ตามมาตรา ๓๐ ของพระราชบัญญัติดังกล่าว 
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอรัฐสภาทราบพร้อมท้ังได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เล่มท่ี ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๔ ง วันท่ี ๑๘ ม.ค. ๒๕๔๔ 
 แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๓๐ แห่ง
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.
๒๕๔๒ ได้ก าหนดขอบเขตการรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะของรัฐและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองให้ชัดเจน ท้ังนี้ พระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๒ ได้
ก าหนดให้คณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจตาม
แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

๑. ก าหนดรายละเอียดของอ านาจหน้าท่ีในการให้บริการสาธารณะท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละรูปแบบจะต้องกระท า โดยกรณีใดเป็นอ านาจหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการของรัฐ

ฝ่ายพนักงานประจ า 

ปลัดเทศบาล 

    รองปลัดเทศบาล 

ส านัก/กอง 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน 

ปลัดเทศบา
ล 

คลัง ช่าง 

 
สาธารณสุข ศึกษา อื่นๆ 



 ๓๖ 

หรือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน ให้ก าหนดวิธีการปฏิบัติเพื่อประสานการด าเนินการ
ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม 

๒. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการในการจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรให้เพียงพอแก่
การด าเนินการตามอ านาจและหน้าท่ีท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถึง ท้ังนี้ ต้องค านึงถึง
ภาระหน้าท่ีของรัฐในการให้บริการสาธารณะเป็นส่วนรวมด้วย 

๓. รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอให้แก้ไขหรือจัดให้มีกฎหมายท่ีจ าเป็น เพื่อด าเนินการตาม
แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทองถิ่น 

๔. จัดระบบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดนโยบายและ
มาตรการการกระจายบุคลากรจากราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไปสู่ท้องถิ่น โดยการสร้างระบบ
การถ่ายเทก าลังคนสู่การ และสร้างระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพที่เหมาะสม 
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๒ (๑) ได้กล่าวถึง การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งรูปแบบของการการถ่ายโอนจะท าการถ่ายโอนอ านาจและหน้าท่ีในการจัดบริการ
สาธารณะตามท่ีระบุไว้ในกฎหมาย และการปรับปรุงอ านาจหน้าท่ีระหว่างรัฐและองค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการถ่ายโอนภารกิจ โดยมีการก าหนดการถ่ายโอนไว้ ๓ ลักษณะ ดังนี้ 

๑. ภารกิจแรก เป็นภารกิจท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการเองแบ่งเป็น ๓ 
ประเภทย่อย คือ  
   ๑.๑ ภารกิจท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการหรือผลิตบริการสาธารณะเอง 
เป็นภารกิจท่ีแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองหรือผลิตบริการสาธารณะนั้นๆ ได้เอง 
โดยมีกฎหมายให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการอยู่แล้วโดยสามารถรับโอนได้ทันที และขอบเขตการท างานอยู่ในพื้นท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น          
   ๑.๒ ภารกิจท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นอื่นๆ เป็นภารกิจท่ีกฎหมายได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีให้ท้ังภาครัฐ และองค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการ โดยมีผลกระทบต่อประชาชนไม่เฉพาะในเขตพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่งโดยเฉพาะ             
แต่มีผลกระทบต่อประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ อีกด้วย หรือมีความจ าเป็นต้องลงทุน
จ านวนมากและไม่คุ้มค่าหากต่างด าเนินการเอง 
   ๑ .๓ ภารกิจ ท่ีองค์กรปกครองด าเนินการ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
อาจซื้อบริการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจจากภาคเอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของภาครัฐ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีประสบการณ์เคยด าเนินการในภารกิจดังกล่าว 

๒. ภารกิจท่ีสอง เป็นภารกิจท่ีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการร่วมกับรัฐ            
ซึ่งเป็นภารกิจท่ีภาครัฐได้โอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการและมีบางส่วนภาครัฐยังคง
ด าเนินการเองอยู่ ดังนั้น จึงเป็นการด าเนินการร่วมกัน 

๓. ภารกิจท่ีสาม เป็นภารกิจท่ีรับด าเนินการอยู่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจะ
ด าเนินการเองได้ จึงต้องเป็นภารกิจท่ีซ้ าซ้อนแต่ยังคงก าหนดให้ภาครัฐด าเนินการอยู่ ต่อไป             
ซึ่งในกรณีเช่นนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกัน 



 ๓๗ 

โดยแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ระบุ
กิจกรรมเป็น ๒ ประเภท 

๑. ประเภท “หน้าท่ีท่ีต้องท า” โดยมีหลักเกณฑ์ว่า งานใดท่ีเป็นเร่ืองของการมอบอ านาจและ
การใช้อ านาจ รวมท้ังงาน ท่ี เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของประชาชนหรือความ จ า เป็น                  
ขั้นพื้นฐาน และเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการรับโอนไปแล้วย่อมถือว่าเป็นความรับผิดชอบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีต้องด าเนินการต่อไปเพื่อเป็นหลักประกันในการจักการบริการ
สาธารณะแก่ประชาชนเมื่อมีการถ่ายโอนภารกิจ 

๒. ประเภท “เลือกท าโดยอิสระ” เนื่องจากภารกิจหลายเร่ืองไม่ควรบังคับให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท ากิจกรรมตามแผนงานงบประมาณท่ีส่วนราชการตั้งไว้เดิม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรมีอิสระในการท่ีจะเลือกท ากิจกรรมประเภทนี้ ตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นความจ าเป็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่๘ ภารกจิขององคก์รปกครองทอ้งถิน่ทีไ่ดร้บัการถา่ยโอน 

 

ทีม่า : โกวิทย ์พวงงาม (อ้างแลว้ ,หนา้ ๔๐๙) 
 
 

ภารกจิขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นตามที่
ไดร้บัการถา่ยโอน 

  

ภารกจิทีเ่ปน็หนา้ทีท่ี่ตอ้งท า 

 งานด้านคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับ สาธารณสุข
มูลฐาน 

 ความจ าเป็นข้ันพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและ
ทรัพย์สิน เช่นงานสวัสดิการ เรื่องของ
หลักประกัน เรื่องของรายได้ และเรื่อง
สาธารณสุขฯลฯ 

 งานที่มอบอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเป็นผู้มีอ านาจในการปฏิบัติราชการแทน
งานอนุมัติ อนุญาตต่างๆเช่นงานออกใบอนุญาต 
งานก ากัดดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย 

 งานด้านการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 งานอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

  
ภารกจิทีเ่ลอืกท าโดยอสิระ 

 

 งานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 งานส่งเสริมอาชีพ 

 งานส่งเสริมประชาธิปไตย 

 งานการส่งเสริมการลงทุน พณิชยกรรม
และการท่องเท่ียว 

 งานด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 



 ๓๘ 

อ านาจหน้าที่ของเทศบาลเมือง 
  

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 (มาตรา 16) ได้ก าหนดอ านาจและหน้าท่ีของเทศบาลในการจัด
กระบวนการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นไว้ รวม 31 ประการด้วยกัน  
 (1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
 (2) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า  
 (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ  
 (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ  
 (5) การสาธารณูปการ  
 (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ  
 (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน  
 (8) การส่งเสริมการท่องเท่ียว  
 (9) การจัดการศึกษา  
 (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  
 (11) การบ ารุงรักษา ศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย  
 (13) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ  
 (14) การส่งเสริมกีฬา  
 (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
 (16) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  
 (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
 (18) การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย  
 (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  
 (20) การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และ ฌาปนสถาน  
 (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์  
 (22) การจัดให้มีการควบคุมการเลี้ยงสัตว์  
 (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย โรงมหรสพ สาธารณสถานอื่นๆ  
 (24) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ท่ีดิน  ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  
 (25) การผังเมือง  
 (26) การขนส่งและวิศวกรรมจราจร  
 (27) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ  
 (28) การควบคุมอาคาร  
 (29) การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย  
 (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุน การป้องกัน และรักษา  



 ๓๙ 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 (31) กิจการอื่นใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 
  นอกจากนี้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2543 
ยังได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลไว้โดยแยกเป็นอ านาจหน้าท่ีของ เทศบาลเมือง ดังนี้ 
เทศบาลเมือง มีหน้าท่ีต้องท าในเขตเทศบาล ดังนี้ (มาตรา 53)  
 (1) กิจกรรมตามท่ีระบุไว้ใน มาตรา 50  
 (2) ให้มีน้ าสะอาดหรือประปา  
 (3) ให้มีโรงฆ่าสัตว์  
 (4) ให้มีและบ ารุงสถานท่ีท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้  
 (5) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า  
 (6) ให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ  
 (7) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น  
และเทศบาลเมือง อาจท ากิจการในเขตเทศบาล ดังนี้ (มาตรา 54)  
 (1) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม  
 (2) ให้มีสุสาน และฌาปนสถาน  
 (3) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร  
 (4) ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก  
 (5) ให้มีการบ ารุงโรงพยาบาล  
 (6) ให้มีการสาธารณูปการ  
 (7) จัดท ากิจการซึ่งจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข  
 (8) จัดต้ังและบ ารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา  
 (9) ให้มีและบ ารุงสถานท่ีส าหรับการกีฬาและพลศึกษา  
 (10) ให้มีและบ ารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ  
 (11) ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรมและรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น  
 (12) เทศพาณิชย์ 
 
เทศบาลอาจท ากิจการอื่นๆ ได้อีกตามหลักเกณฑ์ท่ีบัญญัติไว้ คือ  
 1. การท ากิจกรรมภายนอกเขตเทศบาล (มาตรา 57 ทวิ) มีหลักเกณฑ์ คือ  
  (1.1) การนั้นจ าเป็นต้องท าและเป็นการท่ีเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีด าเนินตามอ านาจหน้าท่ีอยู่
ภายในเขตของตน  
 (1.2) ได้รับการยินยอมจากเทศบาล สภาจังหวัด หรือสภาต าบลแห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 
  (1.3) ได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
 2. การท าการร่วมกับบุคคลอื่นโดยก่อต้ังบริษัท จ ากัด หรือถือหุ้นบริษัท จ ากัด (มาตรา 57 
ตรี) มีหลักเกณฑ์ คือ  



 ๔๐ 

 (2.1) บริษัท (จ ากัด) นั้น มีวัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภค 
 (2.2) เทศบาลต้องถือเป็นมูลค่าเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนท่ีบริษัทนั้นจดทะเบียนไว้ใน
กรณีท่ีมีหลายเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบลถือหุ้นอยู่ในบริษัท
เดียวกันให้นับหุ้นท่ีถือนั้นรวมกัน และ  
  (2.3) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
 3. การจัดต้ังสหการ (มาตรา 58 และมาตรา 59) ซึ่งเป็นองค์การท่ีเทศบาลต้ังแต่สอง
เทศบาลขึ้นไปร่วมกันจัดต้ังขึ้นเพื่อประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งอันอยู่ในหน้าท่ีของเทศบาล
ร่วมกัน สหการเป็นทบวงการเมืองจัดต้ังโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งจะต้องก าหนดชื่อ อ านาจหน้าท่ี และ
ระเบียบการด าเนินงานของสหการไว้ และมีคณะกรรมการบริหารซึ่งจะต้องประกอบด้วย ผู้แทนของ
เทศบาลท่ีเกี่ยวข้อง 
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๒.๖ สภาพทั่วไป ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองพิชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

 
1.ด้านกายภาพ 

๑.๑ ที่ตั้งของต าบลพิชัย 
ที่ตั้งและอาณาเขต 
เทศบาลเมืองพิชัยมีส านักงานต้ังอยู่เลขท่ี 999  บ้านต้นมื่น หมู่ท่ี 14  ถนนล าปาง-งาว 

ต าบลพิชัย อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง 
 เทศบาลเมืองพิชัย มีพื้นท่ีรับผิดชอบท้ังหมด 16.5 ตารางกิโลเมตร ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออก
ของอ าเภอเมืองล าปางอยู่ห่างจากตัวอ าเภอไปประมาณ 8 กิโลเมตร พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบอยู่ห่าง
จาก  กทม. ตามทางหลวงแผ่นดินสายพหลโยธิน ประมาณ 614 กิโลเมตร 
 

อาณาเขต 
เทศบาลเมืองพิชัยมีอาณาเขตติดต่อกับต าบลและอ าเภอข้างเคียงดังนี้ 

  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลบ้านเสด็จ 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ ห้วยแม่กะต๊ิบ  ต าบลพิชัย 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.พิชัย 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.ต้นธงชัย 

 
๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบเชิงเขา มีแม่น้ าวังไหลผ่านทางทิศตะวันตกตามแนวเขตของ

ต าบลจากทิศเหนือ ไปยังทิศใต้ ซึ่งเกษตรกรได้อาศัยแหล่งน้ าท าการเกษตร 
 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
   ต าบลพิชัยเป็นต าบลท่ีท่ีมีอากาศร้อนอบอ้าว เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ ในภาคเหนือและ 
แบ่งภูมิอากาศออกได้เป็น 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน  ฤดูฝนและฤดูหนาว 
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๑.๔ ลักษณะของดิน 
ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว ซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูกและการเกษตรทั่วไปท่ีดินส่วน

ใหญ่ใช้ในการเกษตรกรรม แต่ก็มีบางส่วนท่ีเป็นการจัดสรรท่ีดินเป็นบ้านจัดสรรและอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน โดยมีบ้านพิชัย บ้านสามัคคี และบ้านสันติสุขบางส่วนอยู่ในเขตผังเมืองรวม 
 

1.๕ ลักษณะของแหล่งน้ า 
      เทศบาลเมืองพิชัยมีแหล่งน้ าธรรมชาติท่ีส าคัญต่อการเกษตรกรรมและการชลประทานไหล
ผ่านพื้นท่ีในเขตเทศบาลเมืองพิชัย  ได้แก่  แม่น้ าวัง  ซึ่งมีต้นก าเนิดจากอ าเภอวังเหนือ ซึ่งเป็นแม่น้ า
สายหลักของจังหวัดล าปางและมีคลองชลประทานจากเข่ือนกิ่วลมไหลผ่านเพื่อใช้ในการเกษตร 
 

๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีการเกษตร แต่จะมีป่าชุมชนในบ้านต้นมื่นหมู่ท่ี 14 ซึ่งมีการปลูกต้นไม้ไว้หลายชนิด 
 
2.ด้านการเมืองและการปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 
 เทศบาลเมืองพิชัยมีเขตการปกครอง 1 ต าบล คือ เมืองพิชัย มีหมู่บ้าน/ชุมชนอยู่ในเขต
เทศบาลเมืองพิชัย  จ านวน 11 หมู่บ้าน   
 หมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีมีพื้นท่ีอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิชัยเต็มพื้นท่ี จ านวน 6 หมู่บ้าน/ชุมชน  
ได้แก่ 
  หมู่ท่ี  3   บ้านม่อนเขาแก้ว, บ้านทุ่งกู่ 
  หมู่ท่ี  4   บ้านต้นยาง 
  หมู่ท่ี  9  บ้านฝายน้อย 
  หมู่ท่ี  12 บ้านท่าเด่ือ 
  หมู่ท่ี  14 บ้านต้นมื่น 
  หมู่ท่ี  15 บ้านสันติสุข  แยกจาก  หมู่ท่ี 2 บ้านสามัคคี 
 หมู่บ้าน ท่ีมีพื้นท่ีอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิชัยบางส่วนจ านวน 5 หมู่บ้าน/ชุมชน  ได้แก่ 
  หมู่ท่ี  1  บ้านพิชัย 
  หมู่ท่ี  2  สามัคคี 
  หมู่ท่ี  5  บ้านต้นต้อง 
  หมู่ท่ี  8  บ้านทรายใต้ 
  หมู่ท่ี  13 บ้านใหม่-บ้านเด่น 
  

2.2 การเลือกตั้ง 
เทศบาลเมืองพิชัย  ประกอบด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล สภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล  

ซึ่งแต่ละส่วนมีรายละเอียด  ดังนี้ 
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คณะผู้บริหาร ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีเมืองพิชัยซึ่งมาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน  
และมีรองนายกเทศมนตรีท่ีมาจากการแต่งต้ัง  จ านวน 3 คน มีเลขานุการนายกเทศมนตรีท่ีมาจาก
การแต่งต้ัง 2 คน และมีท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีท่ีมาจากการแต่งต้ัง 1 คน 
  1.1  นายบุญส่ง  สมพงษ์  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
  1.2  นายอาทิตย์ อ่อนหวาน รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
  1.3  นายสนั่น  โนจากุล  รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
  1.4  นางกนกวรรณ สมานวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
  1.5  นายเดช   วังโว  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
  1.6  ร.ต.ต.สังเวียน นาคยิ้ม  เลขานุการนายกเทศมนตรี  
  1.7  นายชุมแสง  แปงปวนจู ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

สภาเทศบาลเมืองพิชัย เป็นสภาท่ีประกอบด้วยสมาชิกท่ีได้รับการเลือกต้ังจากประชาชนท่ี
อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล  โดยสมาชิกท้ังสิ้น  18 คน  ประกอบด้วย 

1.1 นางอรอนงค์ ทองอะคร้าว ประธานสภาเทศบาล 
1.2 นายธนานันท์ เท่ียงฟู  รองประธานสภาเทศบาล  

  1.3 นายอ านวย  เสนาวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล 
  1.4 นางศศิวรรณ  ซื่อตระกูล สมาชิกสภาเทศบาล 
  1.5 ร.ต.วิเชียร  ฝั้นมณีวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล 
  1.6 นายสุวิทย์  ปิติ  สมาชิกสภาเทศบาล ( เสียชีวิต ) 
  1.7 นายบริสุทธิ์  ราชาตัน  สมาชิกสภาเทศบาล 
  1.8 นางสมพร  ชัยสงคราม สมาชิกสภาเทศบาล 
  1.9 นายสมอาจ            สีเสน  สมาชิกสภาเทศบาล 
  1.10 นางสุภาภรณ์ ไทยวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
  1.11 ร.อ.ประเสริฐ เพิ่มพูล  สมาชิกสภาเทศบาล 
  1.12 นางสาวพรรณอร สารสืบ  สมาชิกสภาเทศบาล 
  1.13 นางกิ่งแก้ว แสงรุ่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
  1.14 นางลัดดา  จันทราช  สมาชิกสภาเทศบาล  
  1.15  นายธนากิจ แปลกปลาด สมาชิกสภาเทศบาล 
  1.16 นายสง่า  กันทะ  สมาชิกสภาเทศบาล 
  1.17 นายสมนึก  ตันชุ่ม  สมาชิกสภาเทศบาล 
  1.18 นายอินถา  ปินตาต๊ิบ สมาชิกสภาเทศบาล 
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๓.ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร 
 ในเขตเทศบาลเมืองพิชัยมีประชากรทั้งสิ้นจ านวน  13,0๙๙ คน แยกเป็นแต่ละหมู่บ้านได้
ดังนี้ 
 

หมู่บา้น จ านวนประชากร 
หมู่ท่ี  ๐  พิชัย 
หมู่ท่ี  ๑  พิชัย 
หมู่ท่ี  ๒  บ้านสามัคคี 
หมู่ท่ี  ๓  บ้านม่อนเขาแก้ว 
หมู่ท่ี  ๔  บ้านต้นยาง 
หมู่ท่ี  ๕  บ้านต้นต้อง 
หมู่ท่ี  ๘  บ้านทรายใต้ 
หมู่ท่ี  ๙  บ้านฝายน้อย 
หมู่ท่ี ๑๒ บ้านท่าเด่ือ 
หมู่ท่ี ๑๓ บ้านใหม่ 
หมู่ท่ี ๑๔ บ้านต้นมื่น 
หมู่ท่ี ๑๕ บ้านสันติสุข 

๓๐ 
๒,๓๙๒ 
๙๓๔ 

๑,๑๓๕ 
๘๖๙ 
๗๘๗ 
๙๑๔ 
๙๐๐ 
๘๖๒ 
๙๖๖ 

๑,๕๙๘ 
๑,๗๑๒ 

รวม ๑๓,๐๙๙ 
หมายเหตุ  :   ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม พ.ศ.25๖๑ 

 
4.สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา     
 สถานศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองพิชัย 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง  ได้แก่   
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นต้อง มีครู จ านวน 2 คน  
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามัคคี มีครู จ านวน 1 คน 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่อนเขาแก้ว มีครู จ านวน 1 คน 

2. โรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองพิชัย 
- โรงเรียนวัดต้นต้อง  มี ครู จ านวน  3  คน  มีนักเรียน จ านวน 
- โรงเรียนบ้านไร่ (ประชาสามัคคี) มีครู จ านวน  3  คน มีนักเรียน จ านวน 
- โรงเรียนพิชัยวิทยา มีครู จ านวน  11  คน /มีนักเรียน ระดับประถมศึกษา 

จ านวน 37 คน /ระดับมัธยมศึกษา จ านวน  35  คน 
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4.2 สาธารณสุข     
 - มีสถานพยาบาลในเขตเทศบาลจ านวน 3 แห่ง ได้แก่  โรงพยาบาลมะเร็ง ล าปาง ,ศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพของเทศบาลเมืองพิชัย และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต้นมื่น 
 - มีแพทย์  จ านวน   20    คน 
 - มีพยาบาล  จ านวน  186    คน 
 - มี ทันตแพทย์  จ านวน     2    คน 
 - มีเภสัชกร จ านวน     9    คน 
 - มี อสม. จ านวน    323  คน 

 
4.3 ยาเสพติด   (ผลการตรวจสอบ 3 ปีย้อนหลัง ) 

  
ปี พ.ศ จ านวนผูเ้สพ/ผูต้ดิยา อาย ุ บ าบดั ฝกึอาชพี 
2557 6 24 ได้รับการบ าบัด ได้รับการฝึก

อาชีพ 
25 - - 
31 ได้รับการบ าบัด ได้รับการฝึก

อาชีพ 
32 ได้รับการบ าบัด ได้รับการฝึก

อาชีพ 
53 - - 
58 - - 

2558 4 22 ได้รับการบ าบัด ได้รับการฝึก
อาชีพ 

  27 ได้รับการบ าบัด ได้รับการฝึก
อาชีพ 

  32 ได้รับการบ าบัด ได้รับการฝึก
อาชีพ 

  34 ได้รับการบ าบัด ได้รับการฝึก
อาชีพ 

2559 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
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4.4 สังคมสงเคราะห์   
- ได้ด าเนินการช่วยเหลือผู้ไร้ท่ีพึ่งโดยท าการปรับปรุงสภาพบ้าน ด้านเคร่ืองนุ่งห่มและอาชีพ 
- มีการประสานหน่วยงานอื่นในการส่งเคราะห์เก้าอี้ wheel Chair เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้

เดือดร้อน 
- ด าเนินการส ารวจและส่งรายชื่อผู้ยากไร้ให้กับ พมจ.ในการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ 

 
5.ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง 
        1.เดินทางโดยทางบก จากกรุงเทพ โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ระยะทาง 50 
กิโลเมตร ต่อด้วยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ระยะทาง 190 กิโลเมตร แล้วจึงเดินทางตามทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ระยะทาง 359 กิโลเมตร รวมระยะทาง 599 กิโลเมตรถึงจังหวัดล าปาง 
เขตต าบลพิชัย  
        2.การเดินทางโดยรถไฟ และสามารถต่อรถโดยสารหรือรถรับจ้างท่ัวไปมายังพื้นท่ีต าบลพิชัย 
        3. เดินทางโดยทางอากาศ จากสนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ) มีเท่ียวบิน กรุงเทพฯ-ล าปาง 
ทุกวัน และจากสนามบินล าปาง มีรถยนต์รับจ้าง เข้าสู่หมู่บ้านต าบลตลอดปี โดยสนามบินล าปาง อยู่
ทางทิศใต้ของต าบลพิชัย ห่างกันเพียง 2 กิโลเมตร เท่านั้น 
 

5.2 การไฟฟ้า 
 ได้รับการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่
ในเขตเทศบาลเมืองพิชัย  หมู่ท่ี  4  บ้านต้นยาง  จึงท าให้ได้รับการบริการไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน/
ชุมชน 
 

5.3 การประปา 
 ได้รับการบริการน้ าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดล าปางบางส่วน  และมีการ
จัดท าประปาหมู่บ้าน มีบ่อน้ าต้ืน และน้ าบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภค 
 

5.4 โทรศัพท์ 
 พื้นท่ีของเทศบาลเมืองพิชัย รับการบริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมจากในเมือง และ
ได้รับการบริการโทรศัพท์สาธารณะประจ าหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน/ชุมชน 
 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 มีการส่งวัสดุต่างๆทางไปรษณีย์ทุกวันและยังมีรถขนส่งเอกชนเพื่อขนส่งสินค้าต่างๆอย่าง
สะดวกสบาย 
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6.ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร 

 ประชาชนในพื้นท่ีมักจะมีการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อส่งขายหรือจ าหน่ายในตลาดในท้องถิ่น 
และสู่ตลาดในเขตเมืองเช่น  ท านา  ท าไร่  ท าสวน ปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น พริก ข้าวโพด ถั่ว มะเขือ
เทศ เป็นต้น 
 

6.2 การประมง 
 การประมงส่วนใหญ่ เป็นการประมงตามแหล่งน้ าธรรมชาติ ห้วยหนองคลองบึง เพื่อเป็น
อาหาร และจ าหน่ายในชุมชน 
 

6.3 การปศุสัตว์ 
 ส่วนใหญ่เลี้ยง โค กระบือเพื่อจ าหน่าย และไก่ เพื่อบริโภคในครัวเรือนหรือจ าหน่าย และยังมี
ฟาร์มไก่ไข่ ฟาร์มกบ เพื่อจ าหน่ายท้ังในและนอกชุมชน 
 

6.4 การพานิชย์และการบริการ 
 ในเขตเทศบาลเมืองพิชัย มีตลาดสดเอกชน จ านวน 3 แห่ง คือ ตลาดบ้านพิชัย, ตลาดบ้าน
ต้นยาง และตลาดบ้านฝายน้อย   

- มีร้านค้าต่างๆ    จ านวน  71  แห่ง 
- มีเกสท์เฮ้าท์,รีสอร์ท  จ านวน   2  แห่ง   
- มีร้านอาหาร    จ านวน   3  แห่ง 
- มีปั้มน้ ามัน    จ านวน   3  แห่ง 
 

6.5 การท่องเที่ยว 
 มีแหล่งท่องเท่ียวบ้านม่อนเขาแก้วเพื่อศึกษาวิธีชีวิตการปั้นเคร่ืองปั้นดินเผาแบบท้ังเดิม 
นอกจากนี้ยังมีวัดเก่าแก่ในต าบลพิชัย ดังนี้  

วัดม่อนคีรีชัย มีพระธาตุและวิหารศิลปล้านนา น่าชมยิ่ง ห่างจากตัวล าปางเพียง 3 กม. บน
ยอดเขาติดถนนพหลโยธิน สายล าปาง-งาว ระหว่างกิโลเมตรท่ี 604 กับ 605 

 

 
 



 ๔๘ 

วัดม่อนเขาแก้ว เป็นวัดท่ีสร้างมานานกว่า 500 ปี มีพระธาตุศิลปล้านนา อยู่บนยอดเขา 
ห่างจากตัวเมืองล าปาง 6 กิโลเมตร ทางด้านทิศ 
 

 
 

 
วัดปูเหลือง เป็นวัดท่ีถูกท้ิงร้างมานาน จนมีผู้มีจิศรัทธามาบูรณะ ประกอบด้วยพระธาตุท่ีมี

อายุมาก สูง 49 เมตร และพระวิหารศิลปล้านนา อยู่ห่างจากตัวเมืองล าปาง ทางด้านทิศเหนือ ตาม
ถนนสายล าปาง-งาว ระยะทาง 12 กิโลเมตร 
 

 
วนอุทยานม่อนพระยาแช่ มีพื้นท่ีอยู่ใกล้ตัวจังหวัดล าปางเพียง 6 กม. สามารถชมวิวทิวทัศน์

ของเมืองล าปาง ได้ท้ังกลางวันและกลางคืน และยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติและบริเวณรอบอ่าง
เก็บน้ าห้วยโจ้ สามารถใช้พักแรมสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติได้โดยต้ังอยู่ต าบลพิชัย อ าเภอเมือง
ล า ป า ง  จั ง ห วั ด ล า ป า ง สิ่ ง ส า คั ญ ท่ี ขึ้ น ท ะ เ บี ย น   เ จ ดี ย์  ๑  อ ง ค์ 
      

วัดม่อนพญาแช่ มีประวัติท่ีเกี่ยวพันกับเมืองนครเขลางค์ โดยมีต านานท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับฤาษี
ท่ีอาศัยอยู่บนยอดเขาเขลางคบรรพตเจดีย์องค์เดิม ถูกท าลายเมื่อคร้ังสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ ปัจจุบัน
ได้รับการบูรณะให้ได้ดีใหม่แล้ว 



 ๔๙ 

6.6 อุตสาหกรรม 
  ในพื้นท่ีเทศบาลพิชัยมีโรงงานขนาดใหญ่  3  แห่ง 

 
6.7 การพานิชและกลุ่มอาชีพ 

  เทศบาลพิชัยมีกลุ่มอาชีพหลายกลุ่ม 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 
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า  บ้านต้นต้อง 

 
7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านเกษตรและแหล่งน้ า) 

7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน 
       ประวัติความเป็นมา 

เทศบาลเมืองพิชัยเดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลพิชัยตามประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีจัดต้ังเป็น
สุขาภิบาลเมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2535  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 109 ตอนท่ี 129 
เมื่อวันท่ี   30 กันยายน พ.ศ.2535  และมีฐานะการคลังเพียงพอท่ีจะบริหารงานประจ าของ
สุขาภิบาลได้ตามประกาศ  ในราชกิจจานุเบกษาประกาศท่ัวไป ตอน 114  พิเศษ 45 ง. เมื่อวันท่ี 
16 มิถุนายน 2540  ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองพิชัย ตามพระราชบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบล เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 (ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 116 ตอนท่ี 9 ก. วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542) และได้ยกฐานะเป็น
เทศบาลเมืองพิชัยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลต าบลพิชัยเป็น
เทศบาลเมืองพิชัย  ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2556 มีผลต้ังแต่วันท่ี 13 มิถุนายน 2556 
ส าหรับดวงตราของเทศบาลเมืองพิชัยนั้น  เป็นสัญลักษณ์รูป “วัดม่อนพระยาแช่” ซึ่งเป็นสถานท่ีใน
การปฏิบัติธรรมท่ีส าคัญแห่งหนึ่งท่ีต้ังอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิชัย และได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ ของ
เทศบาลเมืองพิชัย 
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7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
      ปฏิทินฤดูกาลส าหรับการท าการเกษตรในเขตต าบลพิชัย 

 
        อาชีพ 

เดอืน 
ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค 

ปลูกข้าวนาปี             
ปลูกข้าวนาแล้ง             

ปลูกพริก             
ปลูกกระเทียม             
รับจ้างท่ัวไป             
ปลูกข้าวโพด             
หัตถกรรม             
 
๗.๓ ข้อมูลด้านแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
ต าบลพิชัยต้ังอยู่ ลุ่มน้ าแม่น้ าวังตอนกลาง และแหล่งน้ าเพื่อใช้ในการเกษตรส่วนใหญ่มาจาก

แม่น้ าวัง และล าเหมืองเพื่อการเกษตรจาก เขื่อนกิ่วลมซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่และเป็นแหล่งน้ าท่ี
ส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกในเขตต าบลพิชัย นอกจากนี้มีอ่างเก็บน้ าขนาดเล็กได้แก่ อ่าง
เก็บน้ าบ้านต้นมื่น หมู่ท่ี 14,อ่างเกบ็น้ าบ้านสันติสุขหมู่ท่ี 15 

 
๗.๔ ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากินน้ าใช้ 
จะใช้น้ าจากการประปาส่วนภูมิภาคและมีบางพื้นท่ียังคงใช้ระบบประปาหมู่บ้าน  น้ าบาดาล 

น้ าบ่อ  สระน้ า และแหล่งน้ าจากคลองชลประทาน 
 
8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

8.1 การนับถือศาสนา 
-   ผู้นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ 98  ของจ านวนประชากรท้ังหมด 

 -   วัด   จ านวน   10   วัด 
 -   ผู้นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ  1  ของจ านวนประชากรท้ังหมด 
 -  มัสยิด จ านวน       -     แห่ง 
 -   ผู้นับถือศาสนาครีสต์ ร้อยละ   1  ของจ านวนประชากรท้ังหมด 
 -   โบถส์  จ านวน  -  แห่ง 
 -   ผู้นับถือศาสนาอื่นๆ  ร้อยละ           -    ของจ านวนประชากรท้ังหมด 
 -   ผู้ไม่นับถือศาสนาใดเลย  ร้อยละ      -     ของจ านวนประชากรท้ังหมด 
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8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
1. ประเพณีสงกรานต์                     เดือน   เมษายน 

       กิจกรรมโดยสังเขป         
2. ประเพณีการกินข้าวสลาก   เดือน  ตุลาคม 

      กิจกรรมโดยสังเขป 
3. ประเพณีลอยกระทง    เดือน  พฤศจิกายน 

       กิจกรรมโดยสังเขป 
4.  ประเพณีการถวายเทียนพรรษา  เดือน  กรกฎาคม 

       กิจกรรมโดยสังเขป 
5.  ประเพณีการบวชเณร    เดือน  พฤษภาคม - กรกฎาคม 

       กิจกรรมโดยสังเขป 
6.  ประเพณีการทอดกฐินผ้าป่า   เดือน  พฤศจิกายน 

       กิจกรรมโดยสังเขป 
7.  ประเพณีการแห่ลูกแก้ว   เดือน  พฤษภาคม - มิถุนายน 

       กิจกรรมโดยสังเขป 
8.  ประเพณีการสรงน้ าพระธาตุ   เดือน  เมษายน 

 
8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
8.3.1 หัตถกรรมเคร่ืองปั้นดินเผา  โดยการปั้นเคร่ืองปั้นดินเผานั้น  บ้านม่อนเขาแก้วได้มี

การปั้นมาต้ังแต่บรรพบุรุษ   เป็นอาชีพที่เก่าแก่หลายชั่วอายุคน  จนกระท่ังสืบทอดมาถึง    รุ่นลูกรุ่น
หลาน  โดยผลิตภัณฑ์ในอดีตส่วนมากจะเป็นเคร่ืองใช้สอยในครัวเรือนประเภท  หม้อน้ า  หม้อแกง  
หม้อต่อม  หม้อสาว  และหม้อนึ่ง บ้านม่อนเขาแก้ว ได้มีการรวมกลุ่มกัน  ชื่อว่า  กลุ่มเคร่ือง ปั้นดิน
เผาบ้านม่อนเขาแก้ว  โดยกลุ่มยังคงอนุรักษ์การปั้นเคร่ืองปั้นดินเผา ประเภทหม้อต่าง ๆในอดีตไว้อยู่   
แต่ก็มีการปั้นผลิตภัณฑ์เคร่ืองปั้นดินเผาสมัยใหม่  ประเภท ของช าร่วย ของท่ีระลึก  กระถางต้นไม้  
ตุ๊กตาตกแต่งสวนชุดน้ าตก  หม้ออบไก่  อ่างปลา  ฯลฯ  ลักษณะการเคร่ืองปั้นดินเผาในปัจจุบันนั้น  
จะเป็นการปั้นด้วยวิธีโบราณ  คือการปั้น   โดยใช้แท่นหมุนมือ  ส่วนการเผานั้นยังคงเป็นการเผาแบบ
โบราณ โดยใช้ฟาง ฟื้น แกลบ  การปั้ นเคร่ืองปั้นดินเผา  ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากแต่ละครัวเรือน                       
จะมีลักษณะและรูปแบบท่ีแต่งต่างกันตามความถนัดและความสวยงาม มีท้ังแบบฉลุลาย  ชุดน้ าพุ  
ของตกแต่งเป็นรูปสัตว์ต่างๆหรือเป็นคน  โดยมีการผสมผสานเป็นศิลปะความเป็นล้านนาและเสน่ห์
ของความเก่า ด้วยกระบวนการผลิตแบบพื้นบ้านเดิมๆ  กรรมวิธีการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็น
เอกลักษณ์ของตนเอง ชาวญ่ีปุ่นได้ให้ความสนใจมาก  จึงเชิญกลุ่มเคร่ืองปั้นดินเผา  ไปท าการสาธิต      
ในงาน เอ็กโป พ.ศ 2534โดยประสานผ่านการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน(กศน.)   และใน พ.ศ 
2539  ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาภาคเหนือ  ได้เชิญกลุ่มเคร่ืองปั้นดินเผาเดินทาง
ไปสอนชาวญ่ีปุ่นในการปั้นเคร่ืองปั้นดินเผาท่ีเมืองนางาซากิ  ประเทศญ่ีปุ่น  และจากท่ีบ้านม่อนเขา
แก้ว มีผลงานออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง  ด้วยผลงาน ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง  ท าให้กลุ่ม
เคร่ืองปั้นดินเผาได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นจากมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์                     



 ๕๒ 

บุรฉัตร  ด้วยรางวัลโล่เกียรติคุณ “หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร” ประจ าปี 2545 เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 
2545 และใน พ.ศ 2553 เทศบาลเมืองพิชัยและบ้านม่อนเขาแก้ว  ได้รับรางวัลชนะเลิศการ
ประกวดงานนวัตกรรมท้องถิ่นไทย  คร้ังท่ี 1  ประเภทส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เคร่ืองปั้นดินเผาบ้านม่อนเขาแก้ว  จากคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กถถ.)  
             ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์เคร่ืองปั้นดินเผาบ้านม่อนเขาแก้ว ซึ่งมีหลากหลายประเภท   ไม่ว่า                 
จะเป็นผลิตภัณฑ์เคร่ืองปั้นดินเผาแบบโบราณ อาทิ หม้อแกง  หม้อต่อม  หม้อนึ่ง  หรือจะเป็น
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองปั้นดินเผาร่วมสมัย   อาทิ  กระถาง  ตุ๊กตาตกแต่งสวน  หม้ออบไก่  ฯลฯ โดยได้มี
การส่งขายท้ังภายในจังหวัดล าปาง และต่างจังหวัด ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่หมู่บ้าน และเทศบาลเมือง
พิชัย ได้นโยบายการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองพิชัย  ในด้านการสนับสนุนส่งเสริมความเข้มแข็ง
เศรษฐกิจของชุมชน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นฐานการพัฒนา เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งพึ่งพา
ตนเองได้ ประกอบกับหมู่บ้านม่อนเขาแก้ว  เป็นหมู่บ้านท่ีมีการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  การปั้น
เคร่ืองปั้นดินเผามาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 8.3.2 ภาษาถิ่น  จะใช้ภาษาท้องถิ่น(ภาษาล้านนา)เป็นส่วนใหญ่ และมีการใช้ภาษากลางใน
บางพื้นท่ี 
 

8.4 สิ้นค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
 - ผลิตภัณฑ์เคร่ืองปั้นดินเผาแบบโบราณ อาทิ หม้อแกง  หม้อต่อม  หม้อนึ่ง  หรือจะเป็น
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองปั้นดินเผาร่วมสมัย   อาทิ  กระถาง  ตุ๊กตาตกแต่งสวน  หม้ออบไก่ ฯลฯ 
 - ผลิตภัณฑ์จากเครือเถาวัลย์ 
 
9.ทรัพยากรธรรมชาติ 

9.1 น้ า  
มีแม่น้ าวังไหลผ่านทางทิศตะวันตกตามแนวเขตของต าบลจากทิศเหนือ ไปยังทิศใต้ ซึ่ง

เกษตรกรได้อาศัยแหล่งน้ าท าการเกษตร และมีล าเหมือง จากเขื่อนกิ่วลม ซึ่งเป็นแหล่งน้ าส าคัญท่ี
เกษตรใช้ในการเกษตร 

9.2 ป่าไม้  
ส่วนใหญ่เทศบาลเมืองพิชัยเป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบท พื้นท่ีป่าไม้ไม่มี คงมีเพียงแต่ป่าชุมชนบ้าน

ต้นมื่นเท่านั้น  
9.3 ภูเขา  
ลักษณะพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบเชิงเขา มีดอยฝร่ังเป็นเป็นแหล่งท่องเท่ียวในเขตต าบลพิชัย

ซึ่งยังมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ 
9.4 คุณภาพของทรัพยากร 

 ทรัพยากรในเขตเทศบาล อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี มีต้นไม้ท่ีสมบูรณ์ในเขตป่าชุมชน และในพื้นท่ี
การเกษตรและพื้นท่ีบ้านเรือนมีการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ส่วนคุณภาพของน้ า แม่น้ าวัง                       
อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่เน่าเสียและน้ าส าหรับการอุปโภค บริโภค ก็ จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี โดยวัดจาก                     



 ๕๓ 

การตรวจสอบคุณภาพของแหล่งน้ าในเขตเทศบาลโดยเทศบาลเมืองพิชัยได้ด าเนินการสุ่มตรวจสอบ
ร่วมกับทาง ห้องปฎิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปางซึ่งสรุปผลได้ดังนี้   
 
ตัวอย่างน้ าประปาหมู่บ้าน บ้านต้นยาง 

ท่ี รายการตรวจสอบ วิธีทดสอบ ผลการทดสอบ 

1 PH* In house method;LPSci-T-5.4-
CHEM-01  
Based on standard Methods 
for the Examination of water 
and Wastewater,APHA,AWWA 
&WEF 22nd,2012,part 4500- 
H+B 

7.5 pH unit 
(  ท่ีอุณหภูมิ  26  
C ) 

2 ของแ ข็ ง ท่ี ล ะล าย ไ ด้
ท้ังหมด 

In house method;Based on 
standart Methods for the 
Examination of water and 
Wastewater,APHA,AWWA&WEF, 
22nd ed;2012 

410 mg/l 

3 เหล็ก 0.1 mg/l 
4 ความกระด้าง 130 mg/l 
5 ฟลูออไรด์ 0.59 mg/l 
6 Coliform Bacteria ND 
7 E.coli ND 

ND = Non Detected  ตรวจไม่พบ 
จากการตรวจสอบพบว่า โดยรวมแล้วคุณภาพของน้ า อยู่ในเกณฑ์ ปกติ สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย
และตรวจไม่พบ  Coliform Bacteria และ E.coli 
 
ตัวอย่างน้ าประปาหมู่บ้าน บ้านจิตอารีย์วิลล์ 2 – บ้านต้นต้อง 

ท่ี รายการตรวจสอบ วิธีทดสอบ ผลการทดสอบ 

1 PH* In house method;LPSci-T-5.4-
CHEM-01  
Based on standard Methods 
for the Examination of water 
and Wastewater,APHA,AWWA 
&WEF 22nd,2012,part 4500- 
H+B 
 

7.3 pH unit 
(  ท่ีอุณหภูมิ  26  
C ) 

2 ของแ ข็ ง ท่ี ล ะล าย ไ ด้
ท้ังหมด 

In house method;Based on 
standart Methods for the 

440 mg/l 
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3 เหล็ก Examination of water and 
Wastewater,APHA,AWWA&WEF, 
22nd ed;2012 

<0.1 mg/l 
4 ความกระด้าง 164 mg/l 
5 ฟลูออไรด์ 0.83 mg/l 
6 Coliform Bacteria ND 
7 E.coli ND 

ND = Non Detected  ตรวจไม่พบ 
จากการตรวจสอบพบว่า โดยรวมแล้วคุณภาพของน้ า อยู่ในเกณฑ์ ปกติ สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย
และตรวจไม่พบ  Coliform Bacteria และ E.coli 
 
ตัวอย่างน้ าประปาหมู่บ้าน บ้านฝายน้อย 

ท่ี รายการตรวจสอบ วิธีทดสอบ ผลการทดสอบ 

1 PH* In house method;LPSci-T-5.4-
CHEM-01  
Based on standard Methods 
for the Examination of water 
and Wastewater,APHA,AWWA 
&WEF 22nd,2012,part 4500- 
H+B 

7.6 pH unit 
(  ท่ีอุณหภูมิ  26  
C ) 

2 ของแ ข็ ง ท่ี ล ะล าย ไ ด้
ท้ังหมด 

In house method;Based on 
standart Methods for the 
Examination of water and 
Wastewater,APHA,AWWA&WEF, 
22nd ed;2012 

382 mg/l 

3 เหล็ก <0.1 mg/l 
4 ความกระด้าง 78 mg/l 
5 ฟลูออไรด์ 0.63 mg/l 
6 Coliform Bacteria ND 
7 E.coli ND 

ND = Non Detected  ตรวจไม่พบ 
จากการตรวจสอบพบว่า โดยรวมแล้วคุณภาพของน้ า อยู่ในเกณฑ์ ปกติ สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย
และตรวจไม่พบ  Coliform Bacteria และ E.coli 
 
   
 
 
 
 
 



 ๕๕ 

ตัวอย่างน้ าประปาหมู่บ้าน บ้านท่าเดื่อ 
ท่ี รายการตรวจสอบ วิธีทดสอบ ผลการทดสอบ 

1 PH* In house method;LPSci-T-5.4-
CHEM-01  
Based on standard Methods 
for the Examination of water 
and Wastewater,APHA,AWWA 
&WEF 22nd,2012,part 4500- 
H+B 

7.4 pH unit 
(  ท่ีอุณหภูมิ  26  
C ) 

2 ของแ ข็ ง ท่ี ล ะล าย ไ ด้
ท้ังหมด 

In house method;Based on 
standart Methods for the 
Examination of water and 
Wastewater,APHA,AWWA&WEF, 
22nd ed;2012 

352 mg/l 

3 เหล็ก 0.14 mg/l 
4 ความกระด้าง 88 mg/l 
5 ฟลูออไรด์ 0.31 mg/l 
6 Coliform Bacteria ND 
7 E.coli ND 

ND = Non Detected  ตรวจไม่พบ 
จากการตรวจสอบพบว่า โดยรวมแล้วคุณภาพของน้ า อยู่ในเกณฑ์ ปกติ สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย
และตรวจไม่พบ  Coliform Bacteria และ E.coli 
 
ตัวอย่างน้ าประปาหมู่บ้าน บ้านต้นมื่น 
 

ท่ี รายการตรวจสอบ วิธีทดสอบ ผลการทดสอบ 

1 PH* In house method;LPSci-T-5.4-
CHEM-01  
Based on standard Methods 
for the Examination of water 
and Wastewater,APHA,AWWA 
&WEF 22nd,2012,part 4500- 
H+B 

8.0 pH unit 
(  ท่ีอุณหภูมิ  25  
C ) 

2 ของแข็ ง ท่ี ล ะ ล าย ไ ด้
ท้ังหมด 

In house method;Based on 
standart Methods for the 
Examination of water and 
Wastewater,APHA,AWWA&WEF, 
22nd ed;2012 

444 mg/l 

3 เหล็ก <0.10 mg/l 
4 ความกระด้าง 54mg/l 
5 ฟลูออไรด์ 0.94 mg/l 
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6 Coliform Bacteria ND 
7 E.coli ND 

ND = Non Detected  ตรวจไม่พบ 
จากการตรวจสอบพบว่า โดยรวมแล้วคุณภาพของน้ า อยู่ในเกณฑ์ ปกติ สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย
และตรวจไม่พบ  Coliform Bacteria และ E.coli 
 
ตัวอย่างน้ าประปาหมู่บ้าน สันติสุข 
 

ท่ี รายการตรวจสอบ วิธีทดสอบ ผลการทดสอบ 

1 PH* In house method;LPSci-T-5.4-
CHEM-01  
Based on standard Methods 
for the Examination of water 
and Wastewater,APHA,AWWA 
&WEF 22nd,2012,part 4500- 
H+B 

7.6 pH unit 
(  ท่ีอุณหภูมิ  26  
C ) 

2 ของแ ข็ ง ท่ี ล ะล าย ไ ด้
ท้ังหมด 

In house method;Based on 
standart Methods for the 
Examination of water and 
Wastewater,APHA,AWWA&WEF, 
22nd ed;2012 

450 mg/l 

3 เหล็ก <0.10 mg/l 
4 ความกระด้าง 72 mg/l 
5 ฟลูออไรด์ 0.51 mg/l 
6 Coliform Bacteria ND 
7 E.coli ND 

ND = Non Detected  ตรวจไม่พบ 
จากการตรวจสอบพบว่า โดยรวมแล้วคุณภาพของน้ า อยู่ในเกณฑ์ ปกติ สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย
และตรวจไม่พบ  Coliform Bacteria และ E.coli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๗ 

๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

เกศราภรณ์  สัตยาชัย (๒๕๔๖) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ 
แบบ (One Stop Service) จุดเดียวเบ็ดเสร็จของส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

๑. ประชาชนผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการโดยส่วนรวมอยู่ใน              
ระดับมาก 

๒. ประชาชนผู้มาใช้บริการท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ฝ่ายท่ีมาขอใช้บริการ
ส านักงานเขตท่ีมาขอใช้บริการท่ีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการไม่แตกต่างกัน 

๓. ประชาชนผู้มาใช้บริการท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ โดยท่ีประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
สูงกว่าปริญญาตรีมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการแตกต่างจากประชาชนท่ีมีวุฒิการศึกษาต่ า
กว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

๔. ประชาชนท่ีมาขอใช้บริการมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านการให้บริการ ณ ศูนย์บริการ
แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ คือ ควรเพิ่มจ านวนเก้าอี้นั่งรอ ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบใน
การติดต่อราชการให้มากขึ้น ควรเพิ่มความยืดหยุ่นในการติดต่อราชการ ด้านอาคารสถานท่ี คือ  ท่ี
จอดรถไม่เพียงพอ สถานท่ีในการให้บริการคับแคบ และควรมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกในการ
จอดรถให้มากกว่านี้ ด้านเกี่ยวกับเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ เสนอว่ามีจ านวนไม่เพียงพอและควรมี
หน่วยงานให้ค าปรึกษาโดยเฉพาะ 

 
สุวนิช ศิลาอ่อน (๒๕๓๘) ได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบ                         

และกระบวนการให้บริการของส านักงานเทศบาลเมืองนครนายก พบว่า ความพึงพอใจต่อกิจกรรม           
การให้บริการของเทศบาลเมืองนครนายกด้านสาธารณูปโภค กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ            
ในระดับค่อนข้างมาก การบริการด้านสาธารณูปโภค ๔ งาน กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจมากในงานปกครอง 
พึงพอใจค่อนข้างมากในงานโยธาและงานรักษาความสะอาด พึงพอใจปานกลางในงานอนามัย 
  สาเหตุของความไม่พึงพอใจเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
 ๑. งานอนามัย สาเหตุของความไม่พึงพอใจ คือ ความก้าวหน้าและพัฒนาของระบบบริการที่
ให้ความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ ท่าทีและมารยาทของเจ้าหน้าท่ีในการบริการ  
 ๒.งานรักษาความสะอาด สาเหตุส าคัญของความไม่พึงพอใจ คือ ความก้าวหน้าและพัฒนา
ของระบบบริการท่ีให้ความสม่ าเสมอต่อเนื่องจากในกระบวนการให้บริการและท่าทีมารยาทของ
เจ้าหน้าท่ีในการบริการ  
 ๓. งานโยธา สาเหตุส าคัญของคนไม่พึงพอใจ คือ ความก้าวหน้า และพัฒนาของระบบบริการ
ความปลอดภัยในกระบวนการให้บริการ และความซื่อสัตย์สุจริตของเจ้าหน้าท่ีในการบริการ  
 ๔. งานร้องทุกข์และประชาสัมพันธ์ สาเหตุของความไม่พึงพอใจ คือ ความก้าวหน้าและ
พัฒนาของระบบการบริการที่ให้ความสม่ าเสมอต่อเนื่องในกระบวนการให้บริการความเสมอภาคใน
การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 



 ๕๘ 

ณัฐวุฒิ  พิริยะจิระอนันต์ (๒๕๔๔) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ
ของเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการให้บริการ
ของเทศบาลนครเชียงใหม่ในงานด้านการศึกษาและกองคลังตามล าดับ ส าหรับกองสาธารณสุขและ
กองช่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับน้อยในรายละเอียด    ของงานด้านกอง
การศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากทุกด้าน ส าหรับด้านกองคลัง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจมากทุกอย่าง ยกเว้นด้านอากรสัตว์ งานพัฒนาชุมชน และงานสังคมสงเคราะห์ ท่ี
มีอยู่ในระดับความพึงพอใจน้อย แต่ส าหรับงานกองสาธารณสุขและงาน กองช่างในรายละเอียดของ
ทุกงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจน้อยในทุกด้าน 

ส าหรับความพึงพอใจในด้านการบริการ ด้านค่าธรรมเนียม ด้านสถานท่ี ด้านพนักงาน             
ท่ีให้บริการ ด้านอุปกรณ์ ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้านขั้นตอนท่ีให้บริการ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในเร่ืองการติดต่อสื่อสารและสถานท่ีในระดับความพึงพอใจมาก ส าหรับ
ด้านพนักงาน ด้านการบริการ ด้านอุปกรณ์ ด้านขั้นตอนการให้บริการและด้านค่าธรรมเนียมมีความ
พึงพอใจน้อย ตามล าดับ ด้านการบริการ ด้านพนักงาน ด้านอุปกรณ์ ด้านสถานท่ี ด้านการ
ติดต่อสื่อสารและด้านขั้นตอนการให้บริการอยู่ในระดับปัญหาน้อย ตามล าดับ 

 
 บุญเลิศ  บูรณุปกรณ์ (๒๕๔๖) ได้ศึกษาถึงความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล              
นครเชียงใหม่ต่อผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ                
ต่อผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ในแต่ละด้าน คือ มีความพอใจด้านคุณสมบัติของผู้บริหารในระดับ
มาก มีความพึงพอใจด้านการปฏิบัติตามนโยบาย และด้านผลงานของผู้บริหารในระดับปานกลาง               
ปัจจัยส่วนตัวของประชาชนประกอบด้วยอายุ ระดับการศึกษาและภูมิล าเนามีอิทธิพลต่อ                
ความพึงพอใจในผู้บริหาร  
 



บทที ่3 
ระเบยีบวธิวีจิยั 

 
๓.๑ วิธีการด าเนินการวิจัย  
 

ส าหรับการศึกษาวิจัยการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของ
เทศบาลเมืองพิชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ซึ่งวิธีการศึกษาวิจัย 
คือ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) โดยท าการศึกษาวิจัยจากเอกสาร 
(Documentary research) และการศึกษาวิจัยภาคสนาม (Field research)  
 
๓.๒ ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง  
 

ส าหรับประชากรที่ท าการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕6๑ ได้แก่ ประชากรที่อยู่ในเขต
พื้นท่ีเทศบาลเมืองพิชัย ท้ังสิ้นมีจ านวน ๑๓,๐๙๙ คน (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 256๑)  

 
ท้ังนี้ การก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล จะใช้วิธีการแบบสุ่มของ ทาโร่ ยามาเน่  

(Taro Yamane) ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ได้ค านวณจากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) คือ 
 
สูตร n  =           N  
             ๑+Ne๒ 
 
เมื่อ n คือ จ านวนตัวอย่าง หรือขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

N        คือ จ านวนหน่วยทั้งหมด หรือ ขนาดของประชากรท้ังหมด 
  E คือ ความคาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่าง (Sampling error) ในท่ีนี้จะ
ก าหนดเท่ากับ + / - ๐.๐๕ ภายเหนือความเชื่อมั่น ๙๕ % จึงแทนค่าสูตรได้ดังนี้ 

ประชากรท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีเทศบาลเมืองพิชัย ซึ่งได้รับบริการจากเทศบาลเมืองพิชัย 
 
แทนค่าสูตร n =  ๑๓,๐๙๙  =    ๓๘๘.๒๓ คน 

         ๑ + ๑๓,๐๙๙ (๐.๐๕)๒ 
 

ในการเก็บข้อมูลวิจัยคร้ังนี้จากสูตรของทาโร่  ยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ีค านวณออกมาได้ 
จ านวน ๓๘๘.๒๓ กลุ่มตัวอย่าง นักวิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๔๐๐ ตัวอย่าง ซึ่งจะ
ท าให้ผลการศึกษามีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

 
 



๖๐ 
 

ตารางที่ ๓ – ๑ แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

หมู่บา้น จ านวนประชากร รอ้ยละ จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
หมู่ท่ี  ๐  พิชัย 
หมู่ท่ี  ๑  พิชัย 
หมู่ท่ี  ๒  บ้านสามัคคี 
หมู่ท่ี  ๓  บ้านม่อนเขาแก้ว 
หมู่ท่ี  ๔  บ้านต้นยาง 
หมู่ท่ี  ๕  บ้านต้นต้อง 
หมู่ท่ี  ๘  บ้านทรายใต้ 
หมู่ท่ี  ๙  บ้านฝายน้อย 
หมู่ท่ี ๑๒ บ้านท่าเด่ือ 
หมู่ท่ี ๑๓ บ้านใหม่ 
หมู่ท่ี ๑๔ บ้านต้นมื่น 
หมู่ท่ี ๑๕ บ้านสันติสุข 

๓๐ 
๒,๓๙๒ 
๙๓๔ 

๑,๑๓๕ 
๘๖๙ 
๗๘๗ 
๙๑๔ 
๙๐๐ 
๘๖๒ 
๙๖๖ 

๑,๕๙๘ 
๑,๗๑๒ 

0.22 
18.26 
7.13 
8.66 
6.63 

6 
6.97 
6.87 
6.58 
7.37 

12.19 
13.06 

1 
73 
28 
35 
27 
24 
28 
27 
26 
30 
49 
52 

รวม ๑๓,๐๙๙ ๑๐๐.๐๐ ๔๐๐ 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและเคร่ืองมือท่ีใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาวิจัย คือ     
ข้อมูลปฐมภูมิ การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจะใช้เคร่ืองมือแบบสอบถามท่ีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชาชนผู้รับบริการจากเทศบาลเมืองพิชัย อ าเภอเมืองล าปาง    
จังหวัดล าปาง 

ข้อมูลทุติยภูมิ การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจะด าเนินการรวบรวมข้อมูลในส่วนของสถิติ 
ข้อมูลเอกสาร (Documentary data) และผลงานท่ีเกี่ยวข้องจากหน่วยงาน  
  
๓.๓ เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับระดับความพึงพอใจ ของ
ผู้ใช้บริการเทศบาลเมืองพิชัย ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนท่ีมาใช้บริการเทศบาล
เมืองพิชัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ใช้บริการ 
 เป็นข้อมูลเบื้องต้นของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับจ านวนคร้ัง
ท่ีมารับบริการและช่วงเวลาท่ีมาใช้บริการ  
 
 
 
 



๖๑ 
 

 ส่วนที่ ๒ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ใช้บริการ 
 เป็นข้อมูลท่ัวไปของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน 

 
ส่วนที่ ๓ ระดับความพึงพอใจ 

 เป็นแบบสอบถามระดับความพึงพอใจของประชาชน ท่ีใช้บริการเทศบาลเมืองพิชัย           
ใน ๕ ประเด็น ได้แก่ 

๑. ด้านกระบวนการและขั้นตอน 
๒. ด้านช่องทางในการให้บริการ 
๓. ด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรผู้ให้บริการ 
๔. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
๕. ด้านคุณภาพในการให้บริการ 

โดยครอบคลุม ๔ ภารกิจ ได้แก่ 
1. งานด้านรายได้หรือภาษี 
2. งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
3. งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 

 4. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
 
สว่นที ่๔ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
เป็นค าถามปลายเปิด โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นในเร่ืองปัญหา อุปสรรค 

และข้อเสนอแนะในการให้บริการของเทศบาลเมืองพิชัย 
 
๓.๔ การวเิคราะหข์อ้มูล 
 
 การวิจัยนี้จะใช้การวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ ดังนี้ 
  ๑. การใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  ๒. การใช้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีด าเนินการควบคู่ไปกับการเก็บข้อมูลต้ังแต่ขั้นแรก
จนถึงขั้นสุดท้าย โดยในการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์จะใช้หลักการสังเคราะห์ข้อมูลตีความ 
(Interpretive analysis) 
 ระดับการแปลผลจากการใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานจากแบบสอบถามซึ่งใช้มาตราส่วน (Rating scale) ตามแบบไลเกิร์ด (Likert’s scale)    
จะแบ่งมาตราส่วนออกเป็น ๕ ล าดับ คือ 
 
 
 
 



๖๒ 
 

มาตราส่วน             คะแนน 
  มากท่ีสุด     ๕ 
  มาก      ๔ 
  ปานกลาง     ๓ 
  น้อย      ๒ 
  น้อยท่ีสุด     ๑ 
 

ในการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจและระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการ
ให้บริการของเทศบาลเมืองพิชัยจะใช้เกณฑ์คะแนน  ดังนี้ 
 

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



บทที ่4 
 

ผลการศกึษา 
 

การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ เทศบาลเมืองพิชัย 
อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง โดยท าการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการครอบคลุม                
4 ภารกิจได้แก่ 

1. งานด้านรายได้หรือภาษี 
2. งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
3. งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 

 4. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
 โดยน าเสนอผลการศึกษา ดังนี้ 

๔.๑ ข้อมูลเบ้ืองต้น 
๔.๒ ข้อมูลท่ัวไป 
๔.๓ ข้อมูลความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองพิชัย 
๔.๔ ข้อมูลความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการให้บริการของเทศบาลเมืองพิชัย 

 
๔.๑ ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพิชัย 
 

จากการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้ใช้บริการของเทศบาลเมืองพิชัย จ านวน             
๔๐๐ คน ผลการศึกษาจ าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีมารับบริการและช่วงเวลาในการมารับบริการ               
ดังแสดงในตารางท่ี ๔ – ๑ 
 
ตารางที ่๔ – ๑ ขอ้มลูเบือ้งตน้ 

         n = ๔๐๐ 
ขอ้มลูทัว่ไป จ านวน รอ้ยละ 

๑. จ านวนคร้ังท่ีมารับบริการ 
        นานๆ คร้ัง 
        ๑ – ๒ คร้ังต่อเดือน 
        ๓ – ๔ คร้ังต่อเดือน 
        มากกว่า ๔ คร้ังขึ้นไป 
๒. ช่วงเวลาท่ีมารับบริการ 
       ๐๘.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น. 
       ๑๐.๐๑ น. – ๑๒.๐๐ น. 
       ๑๒.๐๑ น. – ๑๔.๐๐ น. 
       ๑๔.๐๑ น. – ๑๖.๓๐ น. 
      นอกเวลาราชการ/วันหยุดราชการ 

 
๓๑๒ 
๘๐ 
๔ 
๔ 
 

๒๗๔ 
๑๐๒ 
๒๒ 
๒ 
- 

 
๗๘.๐ 
๒๐.๐ 
๑.๐ 
๑.๐ 

 
๖๘.๕ 
๒๕.๕ 
๕.๕ 
๐.๕ 
- 



๖๔ 
 

๔.๒ ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพิชัย 
 

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

 
ตารางที่ ๔ – ๒ ข้อมูลทั่วไป 

n = ๔๐๐ 
ขอ้มลูทัว่ไป จ านวน รอ้ยละ 

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 
๕. อาชีพ 
        พนักงานภาครัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
        ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 
        ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ 
        ค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ 
        นักเรียน/นักศึกษา 

 
๑๘๔ 
๒๑๖ 

 
๑๐ 
๓๒ 
๔๘ 
๗๘ 

๑๐๖ 
๑๒๖ 

 
๔๒ 

๓๐๐ 
๕๘ 

 
๒๑๘ 
๕๔ 
๔๖ 
๒๒ 
๕๒ 
๘ 
 

๒๐ 
๓๖ 
๑๔ 
๗๖ 
๒๒ 

 
๔๖.๐ 
๕๔.๐ 

 
๒.๕ 
๘.๐ 

๑๒.๐ 
๑๙.๕ 
๒๖.๕ 
๓๑.๕ 

 
๑๐.๕ 
๗๕.๐ 
๑๔.๕ 

 
๕๔.๕ 
๑๓.๕ 
๑๑.๕ 
๕.๕ 

๑๓.๐ 
๒.๐ 

 
๕.๐ 
๙.๐ 
๓.๕ 

๑๙.๐ 
๕.๕ 

 



๖๕ 
 

ตารางที่ ๔ – ๒ ข้อมูลทั่วไป (ต่อ) 
n = ๔๐๐ 

ขอ้มลูทัว่ไป จ านวน รอ้ยละ 
๕. อาชีพ (ต่อ) 
        รับจ้างท่ัวไป 
        แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 
        เกษตรกร/ประมง 
        ว่างงาน 
        อื่นๆ 
 6. รายได้ต่อเดือน 
        ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท 
        ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท 
        ๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท 
        มากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท 

 
๖๘ 
๔๘ 
๕๔ 
๖๒ 
- 
 

๑๙๒ 
๑๓๔ 
๔๒ 
๓๒ 

 
๑๗.๐ 
๑๒.๐ 
๑๓.๕ 
๑๕.๕ 

- 
 

๔๘.๐ 
๓๓.๕ 
๑๐.๕ 
๘.๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 
 

๔.๓ ข้อมูลความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองพิชัย 
 

ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองพิชัย พบว่า โดยภาพรวมแล้ว
ประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลเมืองพิชัยมีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก                
มีค่าเฉลี่ย 4.๓๑ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒ โดยท าการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมาใช้บริการ
เทศบาลเมืองพิชัย ใน 4 ภารกิจ ได้แก่ 

1. งานด้านรายได้หรือภาษี 
2. งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
3. งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 

 4. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 
 

๔.๓.1 ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติ งานด้านรายได้หรือภาษีของ
เทศบาลเมืองพิชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านรายได้หรือภาษีของเทศบาล
เมืองพิชัย พบว่า โดยภาพรวมแล้วประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลเมืองพิชัยมีความพึงพอใจต่อการ
ได้รับบริการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.๓๔ คิดเป็นร้อยละ 8๖.๘ โดยท าการศึกษาความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมาใช้บริการเทศบาลเมืองพิชัย ในภาพรวม ๕ ประเด็น ได้แก่  

  
๑) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่

ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๖ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๒ 
๒) ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก            

มีค่าเฉลี่ย 4.๒๗ คิดเป็นร้อยละ 8๕.๔ 
๓) ด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากร พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก                   

มีค่าเฉลี่ย 4.๓๙ คิดเป็นร้อยละ 8๗.๘ 
๔) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๕ คิดเป็นร้อยละ ๘๗ 
๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก                 

มีค่าเฉลี่ย 4.๓๕ คิดเป็นร้อยละ 8๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๖๘ 
 

๑) ด้านกระบวนการและขั้นตอน 
 
ตารางที่ ๔ – 3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านรายได้หรือภาษี

ของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านกระบวนการและขั้นตอน 
 

ความพึงพอใจของประชาชนตอ่การปฏบิตัิงานดา้นรายไดห้รอื
ภาษี ด้านกระบวนการและขั้นตอน 

 

X S.D. แปลผล 

๑. มีการให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน 
๒. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม รวดเร็ว ทันเวลา 
๓. มีการรับฟังข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
๔. การรับแจ้งข้อมูลข่าวสารรวดเร็ว ฉับไว และชัดเจน 
๕. มีอุปกรณ์และเค ร่ืองมือท่ี ทันสมัยมีคุณภาพต่อการ
ให้บริการ 

๔.๒๗ 
๔.๓๗ 
๔.๓๙ 
๔.๓๙ 

 
๔.๓๘ 

๐.๖๙ 
๐.๗๓ 
๐.๗๗ 
๐.๗๘ 

 
๐.๖๗ 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

ความพงึพอใจดา้นกระบวนการและขัน้ตอน ๔.๓๖ ๐.๗๒ มาก 
 

จากตารางที่ ๔ – 3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านรายได้หรือ
ภาษีของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๓๖ (S.D. ๐.๗๒) คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๒ โดยประชาชนมีความพึง
พอใจมากท่ีสุดในข้อท่ี ๓ มีการรับฟังข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ และข้อท่ี ๔ การรับแจ้งข้อมูลข่าวสาร
รวดเร็ว ฉับไว และชัดเจน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากัน คือ ๔.๓๙ (S.D. ๐.๗๘, ๐.๗๗) 
รองลงมาคือข้อท่ี ๕ มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีทันสมัยมีคุณภาพต่อการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๓๘ (S.D. ๐.๖๗) และข้อท่ี ๒ ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม 
รวดเร็ว ทันเวลา มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๓๗ (S.D. ๐.๗๓) ส่วนข้อท่ีประชาชนมี
ความพึงพอใจน้อยท่ีสุดด้านกระบวนการและขั้นตอนคือข้อท่ี ๑ มีการให้บริการเป็นระบบและเป็น
ขั้นตอน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๒๗ (S.D. ๐.๖๙) ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 
 

๒) ด้านช่องทางในการให้บริการ 
 
ตารางที่ ๔ – 4 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านรายได้หรือภาษี

ของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านช่องทางในการให้บริการ 
 

ความพึงพอใจของประชาชนตอ่การปฏบิตัิงานดา้นรายไดห้รอื
ภาษี ด้านช่องทางในการให้บริการ 

X S.D. แปลผล 

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

 
๔.๑๓ 

 
๔.๓๒ 

 
๔.๓๒ 
๔.๓๔ 

 
๐.๗๓ 

 
๐.๖๗ 

 
๐.๗๔ 
๐.๖๖ 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

ความพงึพอใจดา้นชอ่งทางในการใหบ้รกิาร ๔.๒๗ ๐.๗๐ มาก 
 

จากตารางที่ ๔ – 4 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านรายได้หรือ
ภาษีของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๒๗ (S.D. ๐.๗๐) คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔ โดยประชาชนมีความพึง
พอใจมากท่ีสุดในข้อท่ี ๔ มีจุดบริการการเขียนใบค าร้องแก่ผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึง
พอใจเท่ากับ 4.๓๔ (S.D. ๐.๖๖) รองลงมาคือข้อท่ี ๒ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเสียงตามสาย
ประจ าหมู่บ้าน และข้อท่ี ๓ มีการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ีอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากัน คือ 4.๓๒ (S.D. ๐.๗๔, ๐.๖๗) ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึง
พอใจน้อยท่ีสุดด้านช่องทางในการให้บริการคือข้อท่ี ๑ มีช่องทางการติดต่อท่ีหลากหลาย (ตนเอง / 
โทรศัพท์ / เว็บไซต์) มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๑๓ (S.D. ๐.๗๓)  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 

๓) ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ  
 
ตารางที่ ๔ – 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านรายได้หรือภาษี

ของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรผู้ให้บริการ 
 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานดา้นรายไดห้รอื
ภาษี ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ 
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๑. ให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน 
๒. ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว 
๓. ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ 
๔. ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร และไม่เลือกปฏิบัติ 
๕. มีเจ้าหน้าท่ีเพียงพอต่อการให้บริการ 

๔.๓๙ 
๔.๔๒ 
๔.๓๙ 
๔.๔๒ 
๔.๓๖ 

๐.๗๐ 
๐.๖๗ 
๐.๗๑ 
๐.๗๗ 
๐.๗๕ 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ความพงึพอใจดา้นเจา้หนา้ทีแ่ละบคุลากรผูใ้หบ้รกิาร ๔.๓๙ ๐.๗๒ มาก 
 
จากตารางที่ ๔ – 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านรายได้หรือ

ภาษีของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๓๙ (S.D. ๐.๗๒) คิดเป็นร้อยละ 8๗.๘๐ โดยประชาชนมี
ความพึงพอใจมากท่ีสุดในข้อท่ี ๒ ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และข้อท่ี ๔ ให้บริการด้วย
ความสุภาพ เป็นมิตร และไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๒ (S.D. 
๐.๗๗, ๐.๖๗) รองลงมาคือข้อท่ี ๑ ให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน และข้อท่ี ๓ ดูแลเอา
ใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากัน คือ 4.๓๙ (S.D. ๐.๗๑, 
๐.๗๐) ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรผู้ให้บริการคือข้อท่ี ๕ 
มีเจ้าหน้าท่ีเพียงพอต่อการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๓๖ (S.D. ๐.๗๕) 
ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 
 

๔) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 
ตารางที่  ๔ – 6 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านรายได้หรือภาษี

ของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานดา้นรายไดห้รอื
ภาษี ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
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๑. สถานท่ีต้ังของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ 
๒. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ 
ห้องน้ า จุดบริการน้ าด่ืมและท่ีนั่งส าหรับผู้มารอรับบริการ 
๓. “คุณภาพและความทันสมัย”ของอุปกรณ์ / เคร่ืองมือ ใน
การให้บริการ 
๔. ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความ
ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

๔.๒๘ 
 

๔.๓๘ 
 

๔.๓๘ 
 

๔.๓๖ 

๐.๗๐ 
 

๐.๗๓ 
 

๐.๗๒ 
 

๐.๖๙ 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
ความพงึพอใจดา้นสิง่อ านวยความสะดวก ๔.๓๕ ๐.๗๑ มาก 

 
จากตารางที่ ๔ – 6 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านรายได้หรือ

ภาษีของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๓๕ (S.D. ๐.๗๑) คิดเป็นร้อยละ ๘๗ โดยประชาชนมีความพึงพอใจ
มากท่ีสุดในข้อท่ี ๒ ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ า จุดบริการน้ าด่ืม
และท่ีนั่งส าหรับผู้มารอรับบริการ และข้อท่ี ๓ “คุณภาพและความทันสมัย”ของอุปกรณ์ / เคร่ืองมือ 
ในการให้บริการ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากัน คือ ๔.๓๘ (S.D. ๐.๗๓, ๐.๗๒) รองลงมา
คือข้อท่ี ๔ ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๓๖ (S.D. ๐.๖๙) ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวกคือข้อท่ี ๑ สถานท่ีต้ังของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ มีค่าเฉลี่ย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๒๘ (S.D. ๐.๗๐) ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 
 

๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ 
 
ตารางที่  ๔ – 7 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านรายได้หรือภาษี

ของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านคุณภาพในการให้บริการ 
 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านรายได้
หรือภาษี ด้านคุณภาพในการให้บริการ 
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๑. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อด้านภาษี 
๒. สามารถจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆเพิ่มมากขึ้น
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรมและเสมอภาค 
๓. ประชาชนเกิดความเข้าใจ พึงพอใจและมั่นใจในการ
ให้บริการของเทศบาลเมืองพิชัย เพิ่มมากขึ้น 

 
๔.๓๓ 

 
๔.๓๖ 

 
๔.๓๗ 

 
๐.๖๘ 

 
๐.๖๒ 

 
๐.๖๒ 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

ความพงึพอใจดา้นคณุภาพในการใหบ้รกิาร ๔.๓๕ ๐.๖๔ มาก 
 

จากตารางที่ ๔ – 7 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านรายได้หรือ
ภาษีของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๓๕ (S.D. ๐.๖๔) คิดเป็นร้อยละ ๘๗ โดยประชาชนมีความพึงพอใจ
มากท่ีสุดในข้อท่ี ๓ ประชาชนเกิดความเข้าใจ พึงพอใจและมั่นใจในการให้บริการของเทศบาลเมือง
พิชัย เพิ่มมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๓๗ (S.D. ๐.๖๒) และข้อท่ี ๒ สามารถ
จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆเพิ่มมากขึ้นอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรมและเสมอภาค  มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๓๖ (S.D. ๐.๖๒) ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจน้อย
ท่ีสุดด้านคุณภาพในการให้บริการคือข้อท่ี ๑ ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อด้านภาษี มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๓๓ (S.D. ๐.๖๘)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 
 

๔.๒.2 ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติ งานด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาลของเทศบาลเมืองพิชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

 
ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลของเทศบาล

เมืองพิชัย พบว่า ประชาชนผู้ใช้บริการจากเทศบาลเมืองพิชัยมีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.๓๓ คิดเป็นร้อยละ 8๖.๖ โดยท าการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมา
ใช้บริการเทศบาลเมืองพิชัยใน ๕ ประเด็น ได้แก่ 

  
๑) ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก                

มีค่าเฉลี่ย 4.๓๕ คิดเป็นร้อยละ 8๗ 
๒) ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก            

มีค่าเฉลี่ย 4.๓๒ คิดเป็นร้อยละ 8๖.๔ 
๓) ด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๑ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒ 
๔) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก                  

มีค่าเฉลี่ย 4.๓๒ คิดเป็นร้อยละ 8๖.๔ 
  ๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก                 
 มีค่าเฉลี่ย 4.๓๙ คิดเป็นร้อยละ 8๗.๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๔ 
 

1) ด้านกระบวนการและขั้นตอน 
 
ตารางที่ ๔ – 8 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลของ

เทศบาลเมืองพิชัย ด้านกระบวนการและขั้นตอน 
 

ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาล ด้านกระบวนการและขั้นตอน 
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๑. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความ
คล่องตัว 
๒. ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการ
ให้บริการ 
๓. มีการให้บริการโดยเรียงล าดับก่อน – หลัง อย่างเป็น
ธรรม 
๔. มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน า
ขั้นตอนในการให้บริการ 
๕. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม รับฟังข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ 
๖. ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อ
ความต้องการของผู้รับบริการ 

 
๔.๓๕ 

 
๔.๓๓ 

 
๔.๓๒ 

 
๔.๔๐ 

 
๔.๓๘ 

 
๔.๓๔ 

 
๐.๖๖ 

 
๐.๖๖ 

 
๐.๖๘ 

 
๐.๗๓ 

 
๐.๗๑ 

 
๐.๗๐ 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

ความพงึพอใจดา้นกระบวนการและขัน้ตอน ๔.๓๕ ๐.๖๙ มาก 
 

จากตารางที่ ๔ – 8 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ 4.๓๕ (S.D. ๐.๖๙) คิดเป็นร้อยละ 8๗ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด
ในข้อท่ี ๔ มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๐ (S.D. ๐.๗๓) รองลงมาได้แก่ข้อท่ี ๕ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
รับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๓๘ (S.D. ๐.๗๑)  ถัดมาคือ
ข้อท่ี ๑ ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ
เท่ากับ 4.๓๕ (S.D. ๐.๖๖) ข้อท่ี ๖ ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการ
ของผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.3๔ (S.D. ๐.๗๐) และข้อท่ี ๒ ประชาชน
ได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.3๓ (S.D. 
๐.๖๖) ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจในด้านกระบวนการและขั้นตอนน้อยท่ีสุดคือข้อท่ี ๓ มีการ
ให้บริการโดยเรียงล าดับก่อน – หลัง อย่างเป็นธรรม มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.3๒ 
(S.D. ๐.๖๘) 
 
 
 



๗๕ 
 

2) ด้านช่องทางการให้บริการ 
 
ตารางที่ ๔ – 9 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลของ

เทศบาลเมืองพิชัย ด้านช่องทางการให้บริการ 
 

ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาล ด้านช่องทางการให้บริการ 

 
 
 
 
 
 
 

X 
 

S.D. 
 

แปลผล 
๑. มีช่องทางการติดต่อท่ีหลากหลาย (ตนเอง / 
โทรศัพท์ / เว็บไซต์) 
๒. มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเสียงตามสาย
ประจ าหมู่บ้าน 
๓. มีการให้บริการนอกสถานท่ี/นอกเวลาราชการ/
วันหยุดราชการ อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว 

 
๔.๓๘ 

 
๔.๓๐ 

 
๔.๓๐ 

 
๐.๖๖ 

 
๐.๗๐ 

 
๐.๗๓ 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

ความพงึพอใจดา้นชอ่งทางการใหบ้รกิาร ๔.๓๒ ๐.๖๙ มาก 
 

จากตารางที่ ๔ – 9 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ 4.๓๒ (S.D. ๐.๖๙) คิดเป็นร้อยละ 8๖.๔ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุดในข้อท่ี ๑ มีช่องทางการติดต่อท่ีหลากหลาย (ตนเอง / โทรศัพท์ / เว็บไซต์) มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๓๘ (S.D. ๐.๖๖) ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจในด้านช่องทางการ
ให้บริการน้อยท่ีสุดคือข้อท่ี ๒ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน และข้อท่ี 
๓ มีการให้บริการนอกสถานท่ี/นอกเวลาราชการ/วันหยุดราชการ อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากัน คือ 4.3๐ (S.D. ๐.๗๓, ๐.๗๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 
 

3) ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ 
 
ตารางที่ ๔ – ๑0 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลของ

เทศบาลเมืองพิชัย ด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรผู้ให้บริการ 
 

ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาล ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ 

X S.D. แปลผล 

๑. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะ
ท่าทางของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
๒. ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว 
๓. ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ 
๔. ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร โดยไม่เลือก
ปฏิบัติ 
๕. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 
เช่น ตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วย
แก้ปัญหาได้ 
๖. เจ้าหน้าท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เรียกรับสินบน 

 
๔.๓๑ 
๔.๒๘ 
๔.๓๐ 

 
๔.๓๕ 

 
 

๔.๓๕ 
๔.๓๑ 

 
๐.๖๗ 
๐.๗๙ 
๐.๗๗ 

 
๐.๗๙ 

 
 

๐.๗๖ 
๐.๗๔ 

 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
 

มาก 
มาก 

ความพงึพอใจดา้นเจา้หนา้ทีแ่ละบคุลากรผูใ้หบ้รกิาร ๔.๓๑ ๐.๗๕ มาก 
 

จากตารางที่ ๔ – ๑0 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลเมืองพิชัย ด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรผู้ให้บริการพบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๓๑ (S.D. ๐.๗๕) คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒ โดยประชาชนมีความพึง
พอใจมากท่ีสุดในข้อท่ี ๔ ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร โดยไม่เลือกปฏิบัติ และข้อท่ี ๕ 
เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและ
ช่วยแก้ปัญหาได้ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากัน คือ ๔.๓๕ (S.D. ๐.๗๙, ๐.๗๖) รองลงมา 
ได้แก่ข้อท่ี ๑ ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ และข้อ
ท่ี ๖ เจ้าหน้าท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เรียกรับสินบน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากัน คือ 
๔.๓๑ (S.D. ๐.๗๔, ๐.๖๗) ถัดมาคือข้อท่ี ๓ ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๓๐ (S.D. ๐.๗๗) ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจในด้าน
เจ้าหน้าท่ีและบุคลากรผู้ให้บริการน้อยท่ีสุดคือข้อท่ี ๒ ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๒๘ (S.D. ๐.๗๙)    
 
 
 
 
 
 



๗๗ 
 

4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 
ตารางที่ ๔ – ๑1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลของ

เทศบาลเมืองพิชัย ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาล ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

X S.D. แปลผล 

๑. สถานท่ีต้ังของหน่วยงานมีความเป็นระเบียบ สะดวก
ต่อการมารับบริการ  
๒. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ท่ี
จอดรถ ห้องน้ า ท่ีนั่งคอยรับบริการ 
๓. อุปกรณ์ / เคร่ืองมือต่างๆในการให้บริการมีความ
เหมาะสม เพียงพอ มีความทันสมัยและมีคุณภาพ 
๔. มีเอกสาร/แผ่นพับ/สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ แนะน า
ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ 
๕. ป้ายข้อความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพันธ์ / 
สื่อ / คู่มือและเอกสาร มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

 
๔.๒๓ 

 
๔.๓๖ 

 
๔.๓๓ 

 
๔.๓๔ 

 
๔.๓๗ 

 
๐.๗๒ 

 
๐.๗๓ 

 
๐.๗๐ 

 
๐.๖๖ 

 
๐.๖๙ 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

ความพงึพอใจดา้นสิง่อ านวยความสะดวก ๔.๓๒ ๐.๗๐ มาก 
 

จากตารางที่ ๔ – ๑1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาลของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกพบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๓๒ (S.D. ๐.๗๐) คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๐ โดยประชาชนมีความพึง
พอใจมากท่ีสุดในข้อท่ี ๕ ป้ายข้อความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพันธ์ / สื่อ / คู่มือและเอกสาร 
มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๓๗ (S.D. ๐.๖๙) รองลงมา
ได้แก่ข้อท่ี ๒ ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ า ท่ีนั่งคอยรับบริการ มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๓๖ (S.D. ๐.๗๓) ถัดมาคือข้อท่ี ๔ มีเอกสาร/แผ่นพับ/สื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ แนะน าข้อมูลแก่ผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๓๔ (S.D. 
๐.๖๖) และข้อท่ี ๓ อุปกรณ์ / เคร่ืองมือต่างๆในการให้บริการมีความเหมาะสม เพียงพอ มีความ
ทันสมัยและมีคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๓๓ (S.D. ๐.๗๐) ส่วนข้อท่ี
ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกน้อยท่ีสุดคือข้อท่ี ๑ สถานท่ีต้ังของหน่วยงาน
มีความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการมารับบริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๒๓ (S.D. 
๐.๗๒)  
 
 
 
 



๗๘ 
 

5) ด้านคุณภาพในการให้บริการ 
 
ตารางที่ ๔ – ๑2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลของ

เทศบาลเมืองพิชัย ด้านคุณภาพในการให้บริการ 
 

ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาล ด้านคุณภาพในการให้บริการ 

X S.D. แปลผล 

๑. ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิชัยได้รับการดูแล                        
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอย่างท่ังถึงและถูก
สุขลักษณะ 
๒. การให้บริการถูกต้อง ฉับไว มีความเหมาะสมและ
ตรงตามความต้องการ 
๓. การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลได้
มาตรฐาน มีความสะอาด ปลอดภัย 

 
 

๔.๓๗ 
 

๔.๓๘ 
 

๔.๓๘ 

 
 

๐.๖๙ 
 

๐.๗๐ 
 

๐.๗๐ 

 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
ความพงึพอใจดา้นคณุภาพในการใหบ้รกิาร ๔.๓๗ ๐.๖๙ มาก 

 
จากตารางที่ ๔ – ๑2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและ

สุขาภิบาลของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก                  
มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๓๗ (S.D. ๐.๖๙) คิดเป็นร้อยละ 8๗.๔๐ โดยประชาชนมี
ความพึงพอใจมากท่ีสุดในข้อท่ี ๒ การให้บริการถูกต้อง ฉับไว มีความเหมาะสมและตรงตามความ
ต้องการ และข้อท่ี ๓ การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลได้มาตรฐาน มีความสะอาด 
ปลอดภัย ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากัน คือ ๔.๓๘ (S.D. ๐.๗๐) ส่วนข้อท่ีประชาชนมี
ความพึงพอใจในด้านคุณภาพในการให้บริการน้อยท่ีสุดคือข้อท่ี ๑ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิชัย
ได้รับการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอย่างท่ังถึงและถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึง
พอใจเท่ากับ 4.๓๗ (S.D. ๐.๖๙) ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 
 

๔.๓.3 ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติ งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
สาธารณูปโภคของเทศบาลเมืองพิชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติ งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคของเทศบาลเมืองพิชัย พบว่า โดยภาพรวมแล้วประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลเมืองพิชัย
มีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.๓๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๖ โดย
ท าการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมาใช้บริการเทศบาลเมืองพิชัย ในภาพรวม ๕ ประเด็น 
ได้แก่  

  
๑) ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก                

มีค่าเฉลี่ย 4.๓๐ คิดเป็นร้อยละ 8๖ 
๒) ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก            

มีค่าเฉลี่ย 4.๒๗ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔ 
๓) ด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากร พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก                   

มีค่าเฉลี่ย 4.๓๐ คิดเป็นร้อยละ 8๖ 
๔) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก                  

มีค่าเฉลี่ย 4.๓๕ คิดเป็นร้อยละ 8๗ 
  ๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก                 
 มีค่าเฉลี่ย 4.๓๐ คิดเป็นร้อยละ 8๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๘๐ 
 

๑) ด้านกระบวนการและขั้นตอน 
 
ตารางที่ ๔ – 13 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน สาธารณูปโภคของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านกระบวนการและขั้นตอน 
 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค ด้านกระบวนการและขั้นตอน 
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๑. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม รวดเร็ว ทันเวลา 
๒. มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการโครงสร้างพื้นฐาน 
ให้ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจนและสม่ าเสมอ 
๓. การบริการโครงสร้างพื้นฐานแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด 
๔. งบประมาณส าหรับการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานมีความ
เหมาะสม 
๕. เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงแสดงความคิดเห็น / 
ข้อเสนอแนะ 

๔.๓๐ 
 

๔.๒๘ 
 

๔.๒๘ 
 

๔.๓๔ 
 

๔.๓๐ 

๐.๗๓ 
 

๐.๖๘ 
 

๐.๖๗ 
 

๐.๖๙ 
 

๐.๗๘ 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
ความพงึพอใจดา้นกระบวนการและขัน้ตอน ๔.๓๐ ๐.๗๖ มาก 

 
จากตารางที่ ๔ – 13 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน สาธารณูปโภคของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๓๐ (S.D. ๐.๗๖) คิดเป็นร้อยละ 8๖ โดยประชาชนมี
ความพึงพอใจมากท่ีสุดในข้อท่ี ๔ งบประมาณส าหรับการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานมีความเหมาะสม 
มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๓๔ (S.D. ๐.๖๙) รองลงมาคือข้อท่ี ๑ระยะเวลาการ
ให้บริการมีความเหมาะสม รวดเร็ว ทันเวลา และข้อท่ี ๕ เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงแสดง
ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากัน คือ 4.๓๐ (S.D. ๐.๗๘, 
๐.๗๓) ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดด้านกระบวนการและขั้นตอนคือข้อท่ี ๒ มีการ
แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการโครงสร้างพื้นฐาน ให้ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจนและ
สม่ าเสมอ และข้อท่ี ๓ การบริการโครงสร้างพื้นฐานแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากัน คือ 4.๒๘ (S.D. ๐.๖๘, ๐.๖๗)  
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 
 

๒) ด้านช่องทางในการให้บริการ 
 
ตารางที่ ๔ – 14 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน สาธารณูปโภคของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านช่องทางในการให้บริการ 
 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค ด้านช่องทางในการให้บริการ 
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๑. มีช่องทางการติดต่อท่ีหลากหลาย (ตนเอง / โทรศัพท์ / 
เว็บไซต์) 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน 
๓. มีบริการรับแจ้งเร่ืองการบริการโครงสร้างพื้นฐานตามขั้นตอน
ท่ีเป็นระบบ มีความรวดเร็ว ฉับไว 

 
๔.๒๙ 
๔.๒๕ 

 
๔.๒๘ 

 
๐.๗๕ 
๐.๗๒ 

 
๐.๗๕ 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

ความพงึพอใจดา้นชอ่งทางในการใหบ้รกิาร ๔.๒๗ ๐.๗๔ มาก 
 

จากตารางที่ ๔ – 14 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภคของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๒๗ (S.D. ๐.๗๔) คิดเป็นร้อยละ 8๕.๔ โดยประชาชน
มีความพึงพอใจมากท่ีสุดในข้อท่ี ๑ มีช่องทางการติดต่อท่ีหลากหลาย (ตนเอง / โทรศัพท์ / เว็บไซต์) 
มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๒๙ (S.D. ๐.๗๕) รองลงมาคือข้อท่ี ๓ มีบริการรับแจ้งเร่ือง
การบริการโครงสร้างพื้นฐานตามข้ันตอนท่ีเป็นระบบ มีความรวดเร็ว ฉับไว มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึง
พอใจเท่ากับ ๔.๒๘ (S.D. ๐.๗๕) ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจน้อยสุดด้านช่องทางการ
ให้บริการคือข้อท่ี ๒ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึง
พอใจเท่ากับ 4.๒๕ (S.D. ๐.๗๒)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 
 

๓) ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ  
 
ตารางที่ ๔ – 15 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน สาธารณูปโภคของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรผู้ให้บริการ 
 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ 
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๑. ให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน 
๒. ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว 
๓. ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ 
๔. ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร 
๕. มีเจ้าหน้าท่ีเพียงพอต่อการให้บริการ 
๖. เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ 

๔.๓๑ 
๔.๓๔ 
๔.๓๙ 
๔.๓๔ 
๔.๑๔ 

 
๔.๓๑ 

๐.๗๘ 
๐.๘๐ 
๐.๘๓ 
๐.๘๗ 
๐.๗๒ 

 
๐.๗๐ 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

ความพงึพอใจดา้นเจา้หนา้ทีแ่ละบคุลากรผูใ้หบ้รกิาร ๔.๓๐ ๐.๗๖ มาก 
 
จากตารางที่ ๔ – 15 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน สาธารณูปโภคของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า อยู่ใน
เกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๓๐ (S.D. ๐.๗๖) คิดเป็นร้อยละ 8๖ โดย
ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือข้อท่ี ๓ ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๓๙ (S.D. ๐.๘๓) รองลงมาคือข้อท่ี ๒ ให้บริการด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว และข้อท่ี ๔ ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากัน คือ 
4.๓๔ (S.D. ๐.๘๗, ๐.๘๐) ถัดมาคือข้อท่ี ๑ ให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน และข้อท่ี ๖ 
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากัน คือ 4.๓๑ (S.D. ๐.๗๘, ๐.๗๐) ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดคือ
ข้อท่ี ๕ มีเจ้าหน้าท่ีเพียงพอต่อการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๑๔ (S.D. 
๐.๗๒)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 
 

๔) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 
ตารางที่  ๔ – 16 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน สาธารณูปโภคของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
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๑. ความเพียงพอของสิ่งอ 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 

 
๔.๒๙ 
๔.๓๔ 
๔.๔๓ 

 
๔.๓๙ 

 
 

๔.๓๒ 

 
๐.๗๒ 
๐.๖๔ 
๐.๗๑ 

 
๐.๗๒ 

 
 

๐.๗๐ 

 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
 

มาก 
ความพงึพอใจดา้นสิง่อ านวยความสะดวก ๔.๓๕ ๐.๖๙ มาก 

 
จากตารางที่ ๔ – 16 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน สาธารณูปโภคของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๓๕ (S.D. ๐.๖๙) คิดเป็นร้อยละ 8๗ โดยประชาชนมี
ความพึงพอใจมากท่ีสุดคือข้อท่ี ๓ มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ สะดวกต่อการติดต่อ มีค่าเฉลี่ย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๓ (S.D. ๐.๗๑) รองลงมาคือข้อท่ี ๔ มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อน
การก่อสร้าง/ซ่อมแซมตามการบริการโครงสร้างพื้นฐานทุกงาน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ
เท่ากับ ๔.๓๙ (S.D. ๐.๗๒) ถัดมาคือข้อท่ี ๒ สถานท่ีให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๓๔ (S.D. ๐.๖๔) และข้อท่ี ๕ มีการอ านวยความสะดวกในการสัญจรไป-มา
ของประชาชนระหว่างท่ีมีการก่อสร้าง/ซ่อมแซมงานบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๓๒ (S.D. ๐.๗๐) ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดคือข้อท่ี ๑ 
ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ า โทรศัพท์สาธารณะ ท่ีนั่งส าหรับผู้มา
รอรับบริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๒๙ (S.D. ๐.๗๒)  
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 
 

๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ 
 
ตารางที่  ๔ – 17 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน สาธารณูปโภคของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านคุณภาพในการให้บริการ 
 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติ งานด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ด้านคุณภาพในการ
ให้บริการ 

X S.D. แปลผล 

๑. งานบริการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคท่ีผ่าน
การก่อสร้าง/ซ่อมแซมแล้วในเขตเทศบาลเมืองพิชัย มี
มาตรฐานและได้คุณภาพ 
๒. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการให้บริการงาน
โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคอย่างท่ัวถึงและ
เพียงพอ 
๓.  ก ารด า เนิ น ก ารตาม โค รงส ร้ า งพื้ น ฐ านและ
สาธารณูปโภคมีความครอบคลุมและตรงกับความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 

 
 

๔.๓๓ 
 
 

๔.๓๓ 
 
 

๔.๒๖ 

 
 

๐.๖๘ 
 
 

๐.๗๔ 
 
 

๐.๖๘ 

 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
ความพงึพอใจดา้นคณุภาพในการใหบ้รกิาร ๔.๓๐ ๐.๗๐ มาก 

 
จากตารางที่ ๔ – 17 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน สาธารณูปโภคของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๓๐ (S.D. ๐.๗๐) คิดเป็นร้อยละ 8๖ โดยประชาชนมี
ความพึงพอใจมากท่ีสุดในข้อท่ี ๑ งานบริการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคท่ีผ่านการก่อสร้าง/
ซ่อมแซมแล้วในเขตเทศบาลเมืองพิชัย มีมาตรฐานและได้คุณภาพ และข้อท่ี ๒ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการให้บริการงานโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคอย่างท่ัวถึงและเพียงพอ ซึ่ง มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากัน คือ 4.๓๓ (S.D. ๐.๗๔, ๐.๖๘) ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึง
พอใจน้อยท่ีสุดคือข้อท่ี ๓ การด าเนินการตามโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคมีความครอบคลุม
และตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๒๖ (S.D. 
๐.๖๘)  
 

 

 

 

 

 



๘๕ 
 

๔.๒.4 ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคมของเทศบาลเมืองพิชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

 
ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของ

เทศบาลเมืองพิชัย พบว่า ประชาชนผู้ใช้บริการจากเทศบาลเมืองพิชัยมีความพึงพอใจต่อการได้รับ
บริการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.๒๙ คิดเป็นร้อยละ 8๕.๘ โดยท าการศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมาใช้บริการเทศบาลเมืองพิชัย ใน ๕ ประเด็น ได้แก่  

 
๑) ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก                

มีค่าเฉลี่ย 4.๓๐ คิดเป็นร้อยละ 8๖ 
๒) ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก            

มีค่าเฉลี่ย 4.๒๗ คิดเป็นร้อยละ 8๕.๔ 
๓) ด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากร พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก                   

มีค่าเฉลี่ย 4.๒๙ คิดเป็นร้อยละ 8๕.๘ 
๔) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก                  

มีค่าเฉลี่ย 4.๓๔ คิดเป็นร้อยละ 8๖.๘ 
 ๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก                 

 มีค่าเฉลี่ย 4.๒๙ คิดเป็นร้อยละ 8๕.๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 
 

1) ด้านกระบวนการและขั้นตอน 
 
ตารางที่  ๔ – 18 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนและ

สวัสดิการสังคมของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านกระบวนการและขั้นตอน 
 

ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม ด้านกระบวนการและขั้นตอน 
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๑. ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความ
คล่องตัว 
๒. มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสม รวดเร็ว 
ทันเวลา 
๓. ให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสม 
๔. มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน า
ขั้นตอนในการให้บริการ 
๕. มีเอกสาร/แผ่นพับ/สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ แนะน า
ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ 

 
๔.๒๘ 

 
๔.๓๑ 
๔.๓๖ 

 
๔.๓๕ 

 
๔.๒๑ 

 
๐.๖๙ 

 
๐.๖๙ 
๐.๗๓ 

 
๐.๗๑ 

 
๐.๖๖ 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

ความพงึพอใจดา้นกระบวนการและขัน้ตอน ๔.๓๐ ๐.๖๙ มาก 
 

จากตารางที่ ๔ – 18 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านการพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคมของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า อยู่ในเกณฑ์
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๓๐ (S.D. ๐.๖๙) คิดเป็นร้อยละ ๘๖ โดย
ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในข้อท่ี ๓ ให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๓๖ (S.D. ๐.๗๓) รองลงมาได้แก่ข้อท่ี ๔ มีความชัดเจนในการอธิบาย 
ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากัน คือ 4.๓๕ (S.D. 
๐.๗๑) ถัดมาคือข้อท่ี ๒ มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสม รวดเร็ว ทันเวลา มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ 4.๓๑ (S.D. ๐.๖๙) และข้อท่ี ๑ ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและ
มีความคล่องตัว มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๒๘ (S.D. ๐.๖๙) ส่วนข้อท่ีประชาชนมี
ความพึงพอใจในด้านกระบวนการและขั้นตอนน้อยท่ีสุดคือข้อท่ี ๕ มีเอกสาร/แผ่นพับ/สื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ แนะน าข้อมูลแก่ผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๒๑ (S.D. 
๐.๖๖) 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 
 

2) ด้านช่องทางการให้บริการ 
 
ตารางที่  ๔ – 19 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนและ

สวัสดิการสังคมของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านช่องทางการให้บริการ 
 

ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม ด้านช่องทางการให้บริการ 
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๑. มีช่องทางการติดต่อท่ีหลากหลาย (ตนเอง / 
โทรศัพท์ / เว็บไซต์) 
๒. มีการประชาสัมพันธ์กจิกรรมผ่านเสียงตามสาย
ประจ าหมู่บ้าน 
๓. มีการให้บริการแก่ประชาชนนอกสถานท่ีอย่างเป็น
ระบบและรวดเร็ว 

 
๔.๒๔ 

 
๔.๒๗ 

 
๔.๓๒ 

 
๐.๗๕ 

 
๐.๘๒ 

 
๐.๗๖ 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

ความพงึพอใจดา้นชอ่งทางการใหบ้รกิาร ๔.๒๗ ๐.๗๗ มาก 
 

จากตารางที่ ๔ – 19 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคมของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๒๗ (S.D. ๐.๗๗) คิดเป็นร้อยละ 8๕.๔ โดยประชาชนมีความ
พึงพอใจมากท่ีสุดในข้อท่ี ๓ มีการให้บริการแก่ประชาชนนอกสถานท่ีอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๓๒ (S.D. ๐.๗๖) และข้อท่ี ๒ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ผ่านเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๒๗ (S.D. ๐.๘๒) ส่วนข้อ
ท่ีประชาชนมีความพึงพอใจในด้านช่องทางการให้บริการน้อยท่ีสุดคือข้อ ท่ี ๑ มีช่องทางการติดต่อท่ี
หลากหลาย (ตนเอง / โทรศัพท์ / เว็บไซต์) มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๒๔ (S.D. 
๐.๗๕) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 
 

3) ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ 
 
ตารางที่  ๔ – 20 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนและ

สวัสดิการสังคมของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรผู้ให้บริการ 
 

ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้
ให้บริการ 

X S.D. แปลผล 

๑. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
๒. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทาง
ของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
๓. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 
๔. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 
เช่น ตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วย
แก้ปัญหาได้ 
๕. เจ้าหน้าท่ีให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
๖. ความซื่อสัตย์สจุริตในการปฏิบัติหน้าท่ี เช่น ไม่เรียก
รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบฯ 

๔.๓๖ 
 

๔.๓๒ 
 

๔.๑๖ 
 
 

๔.๓๒ 
 

๔.๓๑ 
 

๔.๒๗ 

๐.๘๒ 
 

๐.๗๔ 
 

๐.๗๓ 
 
 

๐.๗๕ 
 

๐.๗๕ 
 

๐.๗๐ 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
ความพงึพอใจดา้นเจา้หนา้ทีแ่ละบคุลากรผูใ้หบ้รกิาร ๔.๒๙ ๐.๗๔ มาก 

 
จากตารางที่ ๔ – 20 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนและ

สวัสดิการสังคมของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๒๙ (S.D. ๐.๗๔) คิดเป็นร้อยละ 8๕.๘ โดย
ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในข้อท่ี ๑ ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๓๖ (S.D. ๐.๘๒) รองลงมาได้แก่ข้อท่ี ๒ ความเหมาะสมใน
การแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ และข้อท่ี ๔ เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ 
ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้ ซึ่ง
มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากัน คือ 4.๓๒ (S.D. ๐.๗๕, ๐.๗๔) ถัดมาคือข้อท่ี ๕ เจ้าหน้าท่ี
ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 
4.๓๑ (S.D. ๐.๗๕) และข้อท่ี ๖ ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี เช่น ไม่เรียกรับสินบน ไม่หา
ประโยชน์ในทางมิชอบฯ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๒๗ (S.D. ๐.๗๐) ตามล าดับ ส่วน
ข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรผู้ให้บริการน้อยท่ีสุดคือข้อท่ี ๓ ความเอา
ใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ
เท่ากับ 4.๑๖ (S.D. ๐.๗๓)    
 



๘๙ 
 

4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 
ตารางที่  ๔ – 21 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนและ

สวัสดิการสังคมของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

X S.D. แปลผล 

๑. มีการจัดท่ีนั่งส าหรับผู้มารอรับบริการ 
๒. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ท่ี
จอดรถ ห้องน้ า โทรศัพท์สาธารณะ ท่ีนั่งคอยรับบริการ 
๓. สถานท่ีให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ 
๔. มีการให้บริการน้ าด่ืมสะอาด 
๕. มีป้ายข้อความบอกจุดรับบริการ สะดวกต่อการ
ติดต่อ 

๔.๓๗ 
 

๔.๓๘ 
๔.๓๘ 
๔.๓๖ 

 
๔.๒๔ 

๐.๗๒ 
 

๐.๗๒ 
๐.๗๐ 
๐.๗๑ 

 
๐.๗๔ 

มาก 
 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

ความพงึพอใจดา้นสิง่อ านวยความสะดวก ๔.๓๔ ๐.๗๑ มาก 
 

จากตารางที่ ๔ – 21 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคมของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๓๔ (S.D. ๐.๗๑) คิดเป็นร้อยละ 8๖.๘ โดยประชาชนมีความ
พึงพอใจมากท่ีสุดในข้อท่ี ๒ ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ า โทรศัพท์
สาธารณะ ท่ีนั่งคอยรับบริการ และข้อท่ี ๓ สถานท่ีให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากัน คือ 4.๓๘ (S.D. ๐.๗๒, ๐.๗๐) รองลงมาได้แก่ข้อท่ี ๑ มีการจัดท่ีนั่งส าหรับผู้มา
รอรับบริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๓๗ (S.D. ๐.๗๒) ถัดมาคือข้อท่ี ๔ มีการ
ให้บริการน้ าด่ืมสะอาด มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๓๖ (S.D. ๐.๗๑) ส่วนข้อท่ี
ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกน้อยท่ีสุดคือข้อท่ี ๕ มีป้ายข้อความบอกจุดรับ
บริการ สะดวกต่อการติดต่อ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๒๔ (S.D. ๐.๗๔) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 
 

5) ด้านคุณภาพในการให้บริการ 
 
ตารางที่  ๔ – 22 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนและ

สวัสดิการสังคมของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านคุณภาพในการให้บริการ 
 

ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม ด้านคุณภาพในการให้บริการ 

X S.D. แปลผล 

๑. กลุ่มอาชีพต่างๆได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
๒. เด็ก สตรี คนชรา ผู้ติดเชื้อและผู้ด้อยโอกาสในสังคม
ได้รับการพัฒนาศักยภาพท่ีเหมาะสม 
๓. งานบริการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม มีความเหมาะสม 
๔. การให้บริการด้านพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคม มี
ความครอบคลุม เหมาะสม ตรงตามความต้องการ 

๔.๒๖ 
 

๔.๓๑ 
 

๔.๒๗ 
 

๔.๓๓ 

๐.๖๗ 
 

๐.๗๗ 
 

๐.๗๑ 
 

๐.๗๓ 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
ความพงึพอใจดา้นคณุภาพในการใหบ้รกิาร ๔.๒๙ ๐.๗๒ มาก 

 
จากตารางที่ ๔ – 22 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนและ

สวัสดิการสังคมของเทศบาลเมืองพิชัย ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๒๙ (S.D. ๐.๗๒) คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๘ โดยประชาชนมีความ
พึงพอใจมากท่ีสุดในข้อท่ี ๔ การให้บริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีความครอบคลุม 
เหมาะสม ตรงตามความต้องการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๓๓ (S.D. ๐.๗๓) 
รองลงมาคือข้อท่ี ๒ เด็ก สตรี คนชรา ผู้ติดเชื้อและผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้รับการพัฒนาศักยภาพท่ี
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๓๑ (S.D. ๐.๗๗) และข้อท่ี ๓ งานบริการเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึง
พอใจเท่ากับ 4.๒๗ (S.D. ๐.๗๑) ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจในด้านคุณภาพในการให้บริการ
น้อยท่ีสุดคือข้อท่ี ๑ กลุ่มอาชีพต่างๆได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึง
พอใจเท่ากับ 4.๒๖ (S.D. ๐.๖๗) 

   
 

 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 
 

๔.๔ ข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการให้บริการของเทศบาลเมืองพิชัย อ าเภอ
เมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

 
๔.๔.๑) ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการให้บริการของเทศบาลเมืองพิชัย 
 

- การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิชัยยังไม่ครอบคลุมและ
ท่ัวถึง  

- ไฟฟ้าดับบ่อยเกินไป ไม่ก่อให้เกิดความสะดวก 
- การจัดเก็บขยะ ยังไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นในชุมชน 
- ไม่มีจุดติดต้ังหรือรับฟังการแสดงความคิดเห็นในแต่ละหมู่บ้าน 
 

๔.๔.๒) ข้อเสนอแนะ และการปรับปรุงการให้บริการของเทศบาลเมืองพิชัย 
 

- เทศบาลเมืองพิชัย ควรมีการจัดต้ังทีมส ารวจปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในทุกชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาและหาวิธีการแก้ไข โดยเฉพาะการให้บริการ
สาธารณะในทุกๆด้าน 

- ควรมีการประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างเป็นระบบเพื่อสะดวกและ
รองรับต่อปัญหาการเกิดไฟฟ้าดับในทุกกรณีภายในชุมชน 

- ควรเพิ่มจ านวนคร้ังของการจัดเก็บขยะ หรือมีการประชาสัมพันธ์ตารางเวลาของ
การจัดเก็บขยะในชุมชนผ่านเสียงตามสาย หรือการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน
ต่อการลดปริมาณขยะท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน 

- ควรมีจุดติดต้ังการแสดงความคิดเห็นของประชาชน หรือการมีช่องทางในการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกช่องทาง 
 



 

 

บทที ่5 
 

บทสรปุ อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 
 
๕.๑ บทสรปุ 
 

 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 

 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองพิชัยในภาพรวม พบว่า 
ประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลเมืองพิชัยมีความพงึพอใจตอ่การไดร้บับรกิารอยูใ่นระดบัมาก มคีา่เฉลีย่ 
4.๓๑ คิดเป็นร้อยละ 8๖.๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 ๑. ข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

จากการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้ใช้บริการของเทศบาลเมืองพิชัยจ านวน ๔๐๐ 
คน ผลการศึกษาจ าแนกตามจ านวนคร้ังในการให้บริการ ช่วงเวลาในการให้บริการ เพศ อายุ 
สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาใช้
บริการนานๆ คร้ัง คิดเป็นร้อยละ ๗๘ ช่วงเวลาท่ีมารับบริการส่วนใหญ่มารับบริการในช่วงเวลา          
๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๕ ผู้มารับบริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๕๔ 
อายุส่วนใหญ่มีอายุ ๖๐ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๕ สถานภาพส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพสมรส คิด
เป็นร้อยละ ๗๕ การศึกษาส่วนใหญ่จบประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕ ในส่วนของอาชีพส่วนใหญ่
มีอาชีพค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ ๑๙ และมีรายได้ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อย
ละ ๔๘ 
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2. ข้อมูลความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองพิชัย 
 

ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองพิชัย พบว่า โดยภาพรวมแล้ว
ประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลเมืองพิชัยมีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
4.๓๑ คิดเป็นร้อยละ 8๖.๒ โดยท าการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมาใช้บริการเทศบาล 
เมืองพิชัย ใน 4 ภารกิจ ได้แก่ 
 
 2.1 ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านรายได้หรือภาษีของเทศบาล
เมืองพิชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านรายได้หรือภาษีของเทศบาล
เมืองพิชัย พบว่า โดยภาพรวมแล้วประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลเมืองพิชัยมีความพึงพอใจต่อการ
ได้รับบริการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.๓๔ คิดเป็นร้อยละ 8๖.๘ โดยท าการศึกษาความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมาใช้บริการเทศบาลเมืองพิชัย ในภาพรวม ๕ ประเด็น ได้แก่  

  
 2.1.1 ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนความ
พึงพอใจเท่ากับ ๔.๓๖ (S.D. ๐.๗๒) คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๒ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดใน
ข้อท่ี ๓ มีการรับฟังข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ และข้อท่ี ๔ การรับแจ้งข้อมูลข่าวสารรวดเร็ว ฉับไว 
และชัดเจน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากัน คือ ๔.๓๙ (S.D. ๐.๗๘, ๐.๗๗) รองลงมาคือข้อ
ท่ี ๕ มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีทันสมัยมีคุณภาพต่อการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ
เท่ากับ ๔.๓๘ (S.D. ๐.๖๗) และข้อท่ี ๒ ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม รวดเร็ว ทันเวลา มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๓๗ (S.D. ๐.๗๓) ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจน้อย
ท่ีสุดด้านกระบวนการและขั้นตอนคือข้อท่ี ๑ มีการให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน มีค่าเฉลี่ย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๒๗ (S.D. ๐.๖๙) ตามล าดับ 
 
 2.1.2 ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพงึ
พอใจเท่ากับ 4.๒๗ (S.D. ๐.๗๐) คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในข้อ
ท่ี ๔ มีจุดบริการการเขียนใบค าร้องแก่ผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๓๔ (S.D. 
๐.๖๖) รองลงมาคือข้อท่ี ๒ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน และข้อท่ี 
๓ มีการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ีอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึง
พอใจเท่ากัน คือ 4.๓๒ (S.D. ๐.๗๔, ๐.๖๗) ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดด้าน
ช่องทางในการให้บริการคือข้อท่ี ๑ มีช่องทางการติดต่อท่ีหลากหลาย (ตนเอง / โทรศัพท์ / เว็บไซต์) 
มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๑๓ (S.D. ๐.๗๓) 
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 2.1.3 ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ  พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๓๙ (S.D. ๐.๗๒) คิดเป็นร้อยละ 8๗.๘๐ โดยประชาชนมีความพึง
พอใจมากท่ีสุดในข้อท่ี ๒ ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และข้อท่ี ๔ ให้บริการด้วยความสุภาพ 
เป็นมิตร และไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๒ (S.D. ๐.๗๗, ๐.๖๗) 
รองลงมาคือข้อท่ี ๑ ให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน และข้อท่ี ๓ ดูแลเอาใจใส่ 
กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากัน คือ 4.๓๙ (S.D. ๐.๗๑, 
๐.๗๐) ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรผู้ให้บริการคือข้อท่ี ๕ 
มีเจ้าหน้าท่ีเพียงพอต่อการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๓๖ (S.D. ๐.๗๕) 
ตามล าดับ 
 
 2.1.4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึง
พอใจเท่ากับ ๔.๓๕ (S.D. ๐.๗๑) คิดเป็นร้อยละ ๘๗ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในข้อท่ี 
๒ ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ า จุดบริการน้ าด่ืมและท่ีนั่งส าหรับผู้
มารอรับบริการ และข้อท่ี ๓ “คุณภาพและความทันสมัย”ของอุปกรณ์ / เคร่ืองมือ ในการให้บริการ 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากัน คือ ๔.๓๘ (S.D. ๐.๗๓, ๐.๗๒) รองลงมาคือข้อท่ี ๔ ป้าย 
ข้อความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึง
พอใจเท่ากับ ๔.๓๖ (S.D. ๐.๖๙) ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกคือข้อท่ี ๑ สถานท่ีต้ังของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ 4.๒๘ (S.D. ๐.๗๐) ตามล าดับ 
 

2.1.5 ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนความ
พึงพอใจเท่ากับ 4.๓๕ (S.D. ๐.๖๔) คิดเป็นร้อยละ ๘๗ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในข้อ
ท่ี ๓ ประชาชนเกิดความเข้าใจ พึงพอใจและมั่นใจในการให้บริการของเทศบาลเมืองพิชัย เพิ่มมากขึ้น 
มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๓๗ (S.D. ๐.๖๒) และข้อท่ี ๒ สามารถจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆเพิ่มมากข้ึนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรมและเสมอภาค มีค่าเฉลี่ยคะแนนความ
พึงพอใจเท่ากับ 4.๓๖ (S.D. ๐.๖๒) ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดด้านคุณภาพในการ
ให้บริการคือข้อท่ี ๑ ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อด้านภาษี มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๓๓ (S.D. ๐.๖๘)  
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 ๒.2 ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนตอ่การปฏบิตัิงานดา้นสิง่แวดลอ้มและสขุาภบิาลของ
เทศบาลเมืองพิชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

 
ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลของเทศบาล

เมืองพิชัย พบว่า ประชาชนผู้ใช้บริการจากเทศบาลเมืองพิชัยมีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.๓๓ คิดเป็นร้อยละ 8๖.๖ โดยท าการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมา
ใช้บริการเทศบาลเมืองพิชัยใน ๕ ประเด็น ได้แก่ 

  
2.2.1 ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนความ

พึงพอใจเท่ากับ 4.๓๕ (S.D. ๐.๖๙) คิดเป็นร้อยละ 8๗ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในข้อ
ท่ี ๔ มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความ
พึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๐ (S.D. ๐.๗๓) รองลงมาได้แก่ข้อท่ี ๕ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม รับฟัง
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๓๘ (S.D. ๐.๗๑)  ถัดมาคือข้อท่ี ๑ 
ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.
๓๕ (S.D. ๐.๖๖) ข้อท่ี ๖ ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.3๔ (S.D. ๐.๗๐) และข้อท่ี ๒ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.3๓ (S.D. ๐.๖๖) 
ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจในด้านกระบวนการและขั้นตอนน้อยท่ีสุดคือข้อท่ี ๓ มีการ
ให้บริการโดยเรียงล าดับก่อน – หลัง อย่างเป็นธรรม มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.3๒ 
(S.D. ๐.๖๘) 

 
 2.2.2 ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึง
พอใจเท่ากับ 4.๓๒ (S.D. ๐.๖๙) คิดเป็นร้อยละ 8๖.๔ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในข้อ
ท่ี ๑ มีช่องทางการติดต่อท่ีหลากหลาย (ตนเอง / โทรศัพท์ / เว็บไซต์) มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึง
พอใจเท่ากับ ๔.๓๘ (S.D. ๐.๖๖) ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจในด้านช่องทางการให้บริการ
น้อยท่ีสุดคือข้อท่ี ๒ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน และข้อท่ี ๓ มีการ
ให้บริการนอกสถานท่ี/นอกเวลาราชการ/วันหยุดราชการ อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากัน คือ 4.3๐ (S.D. ๐.๗๓, ๐.๗๐) 
 

2.2.3 ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ  พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๓๑ (S.D. ๐.๗๕) คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒ โดยประชาชนมีความพึง
พอใจมากท่ีสุดในข้อท่ี ๔ ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร โดยไม่เลือกปฏิบัติ และข้อท่ี ๕ 
เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและ
ช่วยแก้ปัญหาได้ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากัน คือ ๔.๓๕ (S.D. ๐.๗๙, ๐.๗๖) รองลงมา 
ได้แก่ข้อท่ี ๑ ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ และข้อ
ท่ี ๖ เจ้าหน้าท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เรียกรับสินบน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากัน คือ 
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๔.๓๑ (S.D. ๐.๗๔, ๐.๖๗) ถัดมาคือข้อท่ี ๓ ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๓๐ (S.D. ๐.๗๗) ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจในด้าน
เจ้าหน้าท่ีและบุคลากรผู้ให้บริการน้อยท่ีสุดคือข้อท่ี ๒ ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๒๘ (S.D. ๐.๗๙)    
 
 2.2.4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึง
พอใจเท่ากับ 4.๓๒ (S.D. ๐.๗๐) คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดใน
ข้อท่ี ๕ ป้ายข้อความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพันธ์ / สื่อ / คู่มือและเอกสาร มีความชัดเจน
และเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๓๗ (S.D. ๐.๖๙) รองลงมาได้แก่ข้อท่ี ๒ 
ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ า ท่ีนั่งคอยรับบริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ 4.๓๖ (S.D. ๐.๗๓) ถัดมาคือข้อท่ี ๔ มีเอกสาร/แผ่นพับ/สื่อประชาสัมพันธ์
ต่างๆ แนะน าข้อมูลแก่ผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๓๔ (S.D. ๐.๖๖) และ
ข้อท่ี ๓ อุปกรณ์ / เคร่ืองมือต่างๆในการให้บริการมีความเหมาะสม เพียงพอ มีความทันสมัยและมี
คุณภาพ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๓๓ (S.D. ๐.๗๐) ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึง
พอใจในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกน้อยท่ีสุดคือข้อท่ี ๑ สถานท่ีต้ังของหน่วยงานมีความเป็นระเบียบ 
สะดวกต่อการมารับบริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๒๓ (S.D. ๐.๗๒) 
 

2.2.5 ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพงึ
พอใจเท่ากับ 4.๓๗ (S.D. ๐.๖๙) คิดเป็นร้อยละ 8๗.๔๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดใน
ข้อท่ี ๒ การให้บริการถูกต้อง ฉับไว มีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการ และข้อท่ี ๓ การ
ด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลได้มาตรฐาน มีความสะอาด ปลอดภัย ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากัน คือ ๔.๓๘ (S.D. ๐.๗๐) ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจในด้านคุณภาพใน
การให้บ ริการน้ อย ท่ีสุ ดคือข้ อ ท่ี  ๑  ประชาชนใน เขตเทศบาลเมื อ งพิ ชั ย ไ ด้ รับการดูแล                        
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอย่างท่ังถึงและถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 
4.๓๗ (S.D. ๐.๖๙) ตามล าดับ 
 
 
 2.3 ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติ งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
สาธารณูปโภคของเทศบาลเมืองพิชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติ งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
สาธารณูปโภคของเทศบาลเมืองพิชัย พบว่า โดยภาพรวมแล้วประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลเมืองพิชัย
มีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.๓๐ คิดเป็นร้อยละ 8๖ โดย
ท าการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมาใช้บริการเทศบาลเมืองพิชัย ในภาพรวม ๕ ประเด็น 
ได้แก่  
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2.3.1 ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนความ
พึงพอใจเท่ากับ 4.๓๐ (S.D. ๐.๗๖) คิดเป็นร้อยละ 8๖ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในข้อ
ท่ี ๔ งบประมาณส าหรับการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึง
พอใจเท่ากับ 4.๓๔ (S.D. ๐.๖๙) รองลงมาคือข้อท่ี ๑ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม 
รวดเร็ว ทันเวลา และข้อท่ี ๕ เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงแสดงความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ซึ่ง
มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากัน คือ 4.๓๐ (S.D. ๐.๗๘, ๐.๗๓) ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึง
พอใจน้อยท่ีสุดด้านกระบวนการและขั้นตอนคือข้อท่ี ๒ มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการ
โครงสร้างพื้นฐาน ให้ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจนและสม่ าเสมอ และข้อท่ี ๓ การบริการโครงสร้าง
พื้นฐานแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากัน คือ 4.๒๘ (S.D. 
๐.๖๘, ๐.๖๗) 

 
 2.3.2 ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพงึ
พอใจเท่ากับ 4.๒๗ (S.D. ๐.๗๔) คิดเป็นร้อยละ 8๕.๔ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในข้อ
ท่ี ๑ มีช่องทางการติดต่อท่ีหลากหลาย (ตนเอง / โทรศัพท์ / เว็บไซต์) มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึง
พอใจเท่ากับ ๔.๒๙ (S.D. ๐.๗๕) รองลงมาคือข้อท่ี ๓ มีบริการรับแจ้งเร่ืองการบริการโครงสร้าง
พื้นฐานตามข้ันตอนท่ีเป็นระบบ มีความรวดเร็ว ฉับไว มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๒๘ 
(S.D. ๐.๗๕) ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจน้อยสุดด้านช่องทางการให้บริการคือข้อท่ี ๒ มีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๒๕ (S.D. 
๐.๗๒) 
 
 2.3.3 ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ  พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๓๐ (S.D. ๐.๗๖) คิดเป็นร้อยละ 8๖ โดยประชาชนมีความพึงพอใจ
มากท่ีสุดคือข้อท่ี ๓ ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ
เท่ากับ 4.๓๙ (S.D. ๐.๘๓) รองลงมาคือข้อท่ี ๒ ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และข้อท่ี ๔ 
ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากัน คือ 4.๓๔ (S.D. ๐.๘๗, 
๐.๘๐) ถัดมาคือข้อท่ี ๑ ให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน และข้อท่ี ๖ เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึง
พอใจเท่ากัน คือ 4.๓๑ (S.D. ๐.๗๘, ๐.๗๐) ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดคือข้อท่ี ๕ 
มีเจ้าหน้าท่ีเพียงพอต่อการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๑๔ (S.D. ๐.๗๒)   
 
 2.3.4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึง
พอใจเท่ากับ 4.๓๕ (S.D. ๐.๖๙) คิดเป็นร้อยละ 8๗ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือข้อท่ี 
๓ มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ สะดวกต่อการติดต่อ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๓ 
(S.D. ๐.๗๑) รองลงมาคือข้อท่ี ๔ มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการก่อสร้าง/ซ่อมแซมตามการบริการ
โครงสร้างพื้นฐานทุกงาน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๓๙ (S.D. ๐.๗๒) ถัดมาคือข้อท่ี ๒ 
สถานท่ีให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๓๔ (S.D. ๐.๖๔) 
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และข้อท่ี ๕ มีการอ านวยความสะดวกในการสัญจรไป-มาของประชาชนระหว่างท่ีมีการก่อสร้าง/
ซ่อมแซมงานบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๓๒ (S.D. ๐.๗๐) 
ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดคือข้อท่ี ๑ ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น 
ท่ีจอดรถ ห้องน้ า โทรศัพท์สาธารณะ ท่ีนั่งส าหรับผู้มารอรับบริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ
เท่ากับ 4.๒๙ (S.D. ๐.๗๒) 
 
 2.3.5 ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพงึ
พอใจเท่ากับ 4.๓๐ (S.D. ๐.๗๐) คิดเป็นร้อยละ 8๖ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในข้อท่ี 
๑ งานบริการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคท่ีผ่านการก่อสร้าง/ซ่อมแซมแล้วในเขตเทศบาล
เมืองพิชัย มีมาตรฐานและได้คุณภาพ และข้อท่ี ๒ ประชาชนได้รับประโยชน์จากการให้บริการงาน
โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคอย่างท่ัวถึงและเพียงพอ ซึ่งมีค่ าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ
เท่ากัน คือ 4.๓๓ (S.D. ๐.๗๔, ๐.๖๘) ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดคือข้อท่ี ๓ การ
ด าเนินการตามโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคมีความครอบคลุมและตรงกับความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๒๖ (S.D. ๐.๖๘) 

 

 ๒.4 ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติ งานด้านการพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคมของเทศบาลเมืองพิชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

 
ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของ

เทศบาลเมืองพิชัย พบว่า ประชาชนผู้ใช้บริการจากเทศบาลเมืองพิชัยมีความพึงพอใจต่อการได้รับ
บริการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.๒๙ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๘ โดยท าการศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมาใช้บริการเทศบาลเมืองพิชัย ใน ๕ ประเด็น ได้แก่  
 
 2.4.1 ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนความ
พึงพอใจเท่ากับ 4.๓๐ (S.D. ๐.๖๙) คิดเป็นร้อยละ ๘๖ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในข้อ
ท่ี ๓ ให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๓๖ (S.D. 
๐.๗๓) รองลงมาได้แก่ข้อท่ี ๔ มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ 
มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากัน คือ 4.๓๕ (S.D. ๐.๗๑) ถัดมาคือข้อท่ี ๒ มีระยะเวลาการ
ให้บริการที่เหมาะสม รวดเร็ว ทันเวลา มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๓๑ (S.D. ๐.๖๙) 
และข้อท่ี ๑ ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึง
พอใจเท่ากับ 4.๒๘ (S.D. ๐.๖๙) ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจในด้านกระบวนการและขั้นตอน
น้อยท่ีสุดคือข้อท่ี ๕ มีเอกสาร/แผ่นพับ/สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ แนะน าข้อมูลแก่ผู้รับบริการ มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๒๑ (S.D. ๐.๖๖) 
 
 



๙๙ 
 

 2.4.2 ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึง
พอใจเท่ากับ 4.๒๗ (S.D. ๐.๗๗) คิดเป็นร้อยละ 8๕.๔ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในข้อ
ท่ี ๓ มีการให้บริการแก่ประชาชนนอกสถานท่ีอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึง
พอใจเท่ากับ 4.๓๒ (S.D. ๐.๗๖) และข้อท่ี ๒ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเสียงตามสายประจ า
หมู่บ้าน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๒๗ (S.D. ๐.๘๒) ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึง
พอใจในด้านช่องทางการให้บริการน้อยท่ีสุดคือข้อ ท่ี ๑ มีช่องทางการติดต่อท่ีหลากหลาย (ตนเอง / 
โทรศัพท์ / เว็บไซต์) มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๒๔ (S.D. ๐.๗๕) 
 
 2.4.3 ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ  พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๒๙ (S.D. ๐.๗๔) คิดเป็นร้อยละ 8๕.๘ โดยประชาชนมีความพึง
พอใจมากท่ีสุดในข้อท่ี ๑ ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความ
พึงพอใจเท่ากับ 4.๓๖ (S.D. ๐.๘๒) รองลงมาได้แก่ข้อท่ี ๒ ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก 
ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ และข้อท่ี ๔ เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการ เช่น ตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้ ซึ่ง มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากัน คือ 4.๓๒ (S.D. ๐.๗๕, ๐.๗๔) ถัดมาคือข้อท่ี ๕ เจ้าหน้าท่ีให้บริการต่อ
ผู้รับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๓๑ (S.D. 
๐.๗๕) และข้อท่ี ๖ ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี เช่น ไม่เรียกรับสินบน ไม่หาประโยชน์
ในทางมิชอบฯ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๒๗ (S.D. ๐.๗๐) ตามล าดับ ส่วนข้อท่ี
ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรผู้ให้บริการน้อยท่ีสุดคือข้อท่ี ๓ ความเอาใจใส่ 
กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 
4.๑๖ (S.D. ๐.๗๓)    
 
 2.4.4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึง
พอใจเท่ากับ 4.๓๔ (S.D. ๐.๗๑) คิดเป็นร้อยละ 8๖.๘ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในข้อ
ท่ี ๒ ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ า โทรศัพท์สาธารณะ ท่ีนั่งคอยรับ
บริการ และข้อท่ี ๓ สถานท่ีให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากัน 
คือ 4.๓๘ (S.D. ๐.๗๒, ๐.๗๐) รองลงมาได้แก่ข้อท่ี ๑ มีการจัดท่ีนั่งส าหรับผู้มารอรับบริการ มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๓๗ (S.D. ๐.๗๒) ถัดมาคือข้อท่ี ๔ มีการให้บริการน้ าด่ืม
สะอาด มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๓๖ (S.D. ๐.๗๑) ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึง
พอใจในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกน้อยท่ีสุดคือข้อท่ี ๕ มีป้ายข้อความบอกจุดรับบริการ สะดวกต่อ
การติดต่อ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๒๔ (S.D. ๐.๗๔) 
 
 2.4.5 ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพงึ
พอใจเท่ากับ 4.๒๙ (S.D. ๐.๗๒) คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๘ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในข้อ
ท่ี ๔ การให้บริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีความครอบคลุม เหมาะสม ตรงตามความ
ต้องการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๓๓ (S.D. ๐.๗๓) รองลงมาคือข้อท่ี ๒ เด็ก สตรี 



๑๐๐ 
 

คนชรา ผู้ติดเชื้อและผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้รับการพัฒนาศักยภาพท่ีเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ 4.๓๑ (S.D. ๐.๗๗) และข้อท่ี ๓ งานบริการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๒๗ (S.D. 
๐.๗๑) ส่วนข้อท่ีประชาชนมีความพึงพอใจในด้านคุณภาพในการให้บริการน้อยท่ีสุดคือข้อท่ี ๑ กลุ่ม
อาชีพต่างๆได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.๒๖ (S.D. 
๐.๖๗) 
 
   
๕.๒ อภิปรายผล  
 
  จากผลของการวิจัยในคร้ังนี้ท าให้ได้ข้อค้นพบซึ่งสามารถน ามาอภิปรายผลการประเมินผล
ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองพิชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัด
ล าปาง ได้ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ผลจากการศึกษาท าให้ทราบถึงความคิดเห็นของผู้รับบริการว่ามีความพึงพอใจ ต่อการ
ให้บริการของเทศบาลเมืองพิชัยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 8๖.๒ ซึ่งพบว่าประชาชน
มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านรายได้หรือภาษีเป็นอันดับแรก คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๘ รองลงมา
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล คิดเป็นร้อยละ 8๖.๘ งาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค คิดเป็นร้อยละ ๘๖ ส่วนงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคมประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานน้อยสุด คิดเป็นร้อยละ 8๕.๘ ซึ่งสอดคล้องกับ
บทบาทหน้าท่ีและภารกิจของเทศบาลเมือง และยังสอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน 
อาทิเช่น Leon Duguit, Jeze Gaston, นันทวัฒน์ บูรมานันท์ และประยูร กาญจนดุล ได้กล่าวอย่าง
สอดคล้องกันว่า บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมท่ีผู้ปกครองหรือรัฐบาลเป็นผู้จัดท าขึ้นเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนหรือผลประโยชน์สาธารณะ และท่ีส าคัญนักวิชาการทุกท่านได้ให้
ความเห็นตรงกันว่า บริการสาธารณะเกิดขึ้นจากการยึดเอาผลประโยชน์สาธารณะ (Public 
Interests) เป็นหลักการส าคัญในการด าเนินการ ดังนั้น  การให้บริการสาธารณะจึงเป็นกิจกรรมท่ี
ด าเนินงานโดยหน่วยงานของภาครัฐท่ีมุ่งเน้นให้การบริการแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนเกิดความ
สะดวกสบายและได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากบริการในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ก็ถือว่า บริการสาธารณะ
เป็นกิจกรรมท่ีส าคัญในล าดับแรกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจัดท าขึ้นเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนให้มากท่ีสุด โดยระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นท่ีท่ีได้รับบริการ
จากเทศบาลเมืองพิชัยอยู่ในระดับท่ีสนองตอบต่อความพึงพอใจของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
โดยเฉพาะประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ 
 ๒. จากผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในพื้นท่ีท่ีใช้บริการเทศบาลเมืองพิชัยในภาพรวมมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และผลจากการศึกษาความพึงพอใจเป็นรายด้านพบว่า ความพึงพอใจ
ของประชาชนในบางด้านยังมีระดับความพอพึงใจท่ีต่ ากว่าความพึงพอใจในด้านอื่นๆ อาทิเช่น  
  ๒.๑ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพอพึงใจท่ี            
ต่ ากว่าความพึงพอใจในข้ออื่นๆ ได้แก่ การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน, การให้บริการโดย
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เรียงล าดับก่อน – หลัง อย่างเป็นธรรม, การแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการโครงสร้างพื้นฐาน 
ให้ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจนและสม่ าเสมอ, การบริการโครงสร้างพื้นฐานแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด และมีเอกสาร/แผ่นพับ/สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ แนะน าข้อมูลแก่ผู้รับบริการ 
  ๒.๒ ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพอพึงใจท่ีต่ ากว่าความ
พึงพอใจในข้ออื่นๆ ได้แก่ มีช่องทางการติดต่อท่ีหลากหลาย (ตนเอง / โทรศัพท์ / เว็บไซต์), การ
ให้บริการนอกสถานท่ี/นอกเวลาราชการ/วันหยุดราชการ อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว และมีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน 

๒.๓ ด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพอพึงใจท่ี            
ต่ ากว่าความพึงพอใจในข้ออื่นๆ ได้แก่ มีเจ้าหน้าท่ีเพียงพอต่อการให้บริการ, ให้บริการด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว และความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 

๒.๔ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพอพึงใจท่ีต่ ากว่าความ        
พึงพอใจในข้ออื่นๆ ได้แก่ สถานท่ีต้ังของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ, ความเพียงพอ
ของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ า โทรศัพท์สาธารณะ ท่ีนั่งส าหรับผู้มารอรับบริการ
และป้ายข้อความบอกจุดรับบริการ สะดวกต่อการติดต่อ 

๒.๕ ด้านคุณภาพการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพอพึงใจท่ีต่ ากว่าความ          
พึงพอใจในข้ออื่นๆ ได้แก่ ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อด้าน
ภาษี, ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิชัยได้รับการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอย่างท่ังถึงและ
ถูกสุขลักษณะ, การด าเนินการตามโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคมีความครอบคลุมและตรงกับ
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี และกลุ่มอาชีพต่างๆได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  
 ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทางเทศบาลเมืองพิชัยควรจะได้มีการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสนองตอบ            
ต่อความต้องการของประชาชนซึ่งจะเพิ่มระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองพิชัย
ได้เป็นอย่างดี มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของสุวนิช  ศิลาอ่อน (๒๕๓๘) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองความ              
พึงพอใจของประชาชนต่อระบบและกระบวนการให้บริการของเทศบาลเมืองนครนายกพบว่า ความ
พึงพอใจต่อกิจกรรมการให้บริการของเทศบาลเมืองนครนายกด้านสาธารณูปโภค กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจในระดับค่อนข้างมาก การบริการด้านสาธารณูปโภค ๔ งาน กลุ่มตัวอย่างมีความ
พึงพอใจมากสุดในงานปกครอง มีความพึงพอใจค่อนข้างมากในงานโยธา และงานรักษาความสะอาด 
และมีความพึงพอใจปานกลางในงานอนามัย 
  โดยสาเหตุของความไม่พึงพอใจเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย จากงานวิจัยของสุวนิช  ศิลา
อ่อน (๒๕๓๘) คือ 
 ๑. งานอนามัย สาเหตุของความไม่พึงพอใจ คือ ความก้าวหน้าและพัฒนาของระบบบริการที่
ให้ความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ ท่าทีและมารยาทของเจ้าหน้าท่ีในการบริการ 
 ๒. งานรักษาความสะอาด สาเหตุส าคัญของความไม่พึงพอใจ คือ ความก้าวหน้าและพัฒนา
ของระบบบริการท่ีให้ความสม่ าเสมอต่อเนื่องจากในกระบวนการให้บริการและท่าทีมารยาทของ
เจ้าหน้าท่ีในการบริการ 
 ๓. งานโยธา สาเหตุส าคัญของคนไม่พึงพอใจ คือความก้าวหน้า และพัฒนาของระบบบริการ
ความปลอดภัยในกระบวนการให้บริการ และความซื่อสัตย์สุจริตของเจ้าหน้าท่ีในการบริการ 



๑๐๒ 
 

 ๔. งานร้องทุกข์และประชาสัมพันธ์ สาเหตุของความไม่พึงพอใจ คือ ความก้าวหน้าและ
พัฒนาของระบบการบริการท่ีให้ความสม่ าเสมอต่อเนื่องในกระบวนการให้บริการความเสมอภาค          
ในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 
 
 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 

จากผลสรุปของการศึกษาวิจัย คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะท้ังในระดับนโยบายและระดับการ
ปฏิบัติ ส าหรับการบริหารงานของเทศบาลเมืองพิชัย ดังนี้ 

 
  1. ข้อเสนอแนะดา้นนโยบาย 
 

จากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ท าให้ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ   
เทศบาลเมืองพิชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ในด้านกระบวนการและขั้นตอน ด้านช่องทางใน
การให้บริการ ด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านคุณภาพใน
การให้บริการ ผลการประเมินชี้ให้เห็นถึงความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของเทศบาลเมือง
พิชัยในแต่ละด้านและในภาพรวมอยู่ในระดับมาก แม้ผลของการประเมินในภาพรวมประชาชน
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองพิชัยอยู่ในระดับมาก ก็ตามทางเทศบาล
เมืองพิชัยก็ต้องมีการพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพท่ีดีต่อไปอีก โดยรักษามาตรฐานการ
ให้บริการท่ีดีอยู่แล้วไว้และในขณะเดียวกันก็ควรมุ่งปรับปรุงในประเด็นท่ียังไม่ได้ระดับความพึงพอใจ
ให้อยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  

เพื่อเป็นแนวทางให้กับการบริหารงานของเทศบาลเมืองพิชัย ทางคณะผู้วิจัยจึงมีข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. เทศบาลเมืองพิชัยควรให้มีการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ โดย
องค์กรกลางหรือหน่วยงานกลาง ดังท่ีท าอยู่ในขณะนี้ต่อไปท้ังนี้เพื่อความเป็นกลางและความชอบ
ธรรมในสายตาของสังคม 

๒. เทศบาลเมืองพิชัยควรมีการประเมินผลการให้บริการครบทุกภารกิจและทุกส่วนงานเป็น
ประจ าทุกปี เพื่อทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการและน าผลการประเมินมา
เปรียบเทียบกัน ท้ังนี้จะช่วยให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างทราบถึงปัญหา อุปสรรค 
ของส่วนงานตนเองและหาแนวทางพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 
 

 
 
 
 



๑๐๓ 
 

2. ข้อเสนอแนะระดับการปฏิบัติ 
 
ผลการประเมินชี้ให้เห็นว่าในภาพรวมแล้วทั้ง ๔ ภารกิจ คือ   

1. งานด้านรายได้หรือภาษี 
2. งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
3. งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 

 4. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
ซึ่งได้ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองพิชัยในประเด็นด้าน

กระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ ด้านช่องทางในการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากร            
ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านคุณภาพในการให้บริการ ผลการประเมินความ               
พึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองพิชัยพบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจในด้าน
ต่างๆ และในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพื่อสะดวกในการน าเสนอข้อมูลคณะผู้วิจัยขอแยกประเด็น
ข้อเสนอแนะระดับการปฏิบัติออกเป็น ๕ ส่วน ดังนี้ 
 

๒.๑ ด้านกระบวนการและขั้นตอนให้บริการ 
งานด้านรายได้หรือภาษี ประชาชนท่ีมารับบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ มีมีการรับฟัง

ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ส่วนท่ีเทศบาลเมืองพิชัยควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นคือ มีการให้บริการเป็น
ระบบและเป็นขั้นตอน 

งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ประชาชนท่ีมารับบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ มี
ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ ส่วนท่ีเทศบาลเมืองพิชัยควร
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นคือ มีการให้บริการโดยเรียงล าดับก่อน – หลัง อย่างเป็นธรรม 

งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ประชาชนท่ีมารับบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด
คือ งบประมาณส าหรับการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานมีความเหมาะสม ส่วนท่ีเทศบาลเมืองพิชัยควร
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นคือ มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการโครงสร้างพื้นฐาน ให้ประชาชน
รับทราบอย่างชัดเจนและสม่ าเสมอ 

งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ประชาชนท่ีมารับบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด
คือ ให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสม ส่วนท่ีเทศบาลเมืองพิชัยควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นคือ มี
เอกสาร/แผ่นพับ/สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ แนะน าข้อมูลแก่ผู้รับบริการ 

 
๒.๒ ด้านช่องทางการให้บริการ 
งานด้านรายได้หรือภาษี ประชาชนท่ีมารับบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ มีจุดบริการ

การเขียนใบค าร้องแก่ผู้รับบริการ ส่วนท่ีเทศบาลเมืองพิชัยควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นคือ มีช่องทางการ
ติดต่อท่ีหลากหลาย (ตนเอง / โทรศัพท์ / เว็บไซต์) 
 งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ประชาชนท่ีมารับบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ  มี
ช่องทางการติดต่อท่ีหลากหลาย (ตนเอง / โทรศัพท์ / เว็บไซต์) ส่วนท่ีเทศบาลเมืองพิชัยควรปรับปรุง
ให้ดียิ่งขึ้นคือ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน 



๑๐๔ 
 

งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ประชาชนท่ีมารับบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด
คือ มีช่องทางการติดต่อท่ีหลากหลาย (ตนเอง / โทรศัพท์ / เว็บไซต์) ส่วนท่ีเทศบาลเมืองพิชัยควร
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นคือ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน 
 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ประชาชนท่ีมารับบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด
คือ มีการให้บริการแก่ประชาชนนอกสถานท่ีอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว ส่วนท่ีเทศบาลเมืองพิชัยควร
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น คือ มีช่องทางการติดต่อท่ีหลากหลาย (ตนเอง / โทรศัพท์ / เว็บไซต์) 
 

๒.๓ ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ 
งานด้านรายได้หรือภาษี ประชาชนท่ีมารับบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ให้บริการด้วย

ความสะดวก รวดเร็ว ส่วนท่ีเทศบาลเมืองพิชัยควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น คือ มีเจ้าหน้าท่ีเพียงพอต่อการ
ให้บริการ 

งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ประชาชนท่ีมารับบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ 
ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร และไม่เลือกปฏิบัติ ส่วนท่ีเทศบาลเมืองพิชัยควรปรับปรุงให้ดี
ยิ่งขึ้นคือ ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว 

งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ประชาชนท่ีมารับบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด
คือ ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ ส่วนท่ีเทศบาลเมืองพิชัยควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นคือ มี
เจ้าหน้าท่ีเพียงพอต่อการให้บริการ 

งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ประชาชนท่ีมารับบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด
คือ ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ส่วนท่ีเทศบาลเมืองพิชัยควรปรับปรุงให้ดี
ยิ่งขึ้น คือ ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 

 
๒.๔ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
งานด้านรายได้หรือภาษี ประชาชนท่ีมารับบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ความเพียงพอ

ของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ า จุดบริการน้ าด่ืมและท่ีนั่งส าหรับผู้มารอรับบริการ 
ส่วนท่ีเทศบาลเมืองพิชัยควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นคือ สถานท่ีต้ังของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมา
รับบริการ 

งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ประชาชนท่ีมารับบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ 
ป้ายข้อความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพันธ์ / สื่อ / คู่มือและเอกสาร มีความชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย ส่วนท่ีเทศบาลเมืองพิชัยควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นคือ สถานท่ีต้ังของหน่วยงานมีความเป็นระเบียบ 
สะดวกต่อการมารับบริการ 

งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ประชาชนท่ีมารับบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด
คือ มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ สะดวกต่อการติดต่อ ส่วนท่ีเทศบาลเมืองพิชัยควรปรับปรุงให้ดี
ยิ่งขึ้นคือ ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ า โทรศัพท์สาธารณะ ท่ีนั่ง
ส าหรับผู้มารอรับบริการ 

งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ประชาชนท่ีมารับบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด
คือ ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ า โทรศัพท์สาธารณะ ท่ีนั่งคอยรับ



๑๐๕ 
 

บริการ ส่วนท่ีเทศบาลเมืองพิชัยควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นคือ มีป้ายข้อความบอกจุดรับบริการ สะดวก
ต่อการติดต่อ 

 
๒.๕ ด้านคุณภาพในการใหบ้รกิาร 
งานด้านรายได้หรือภาษี ประชาชนท่ีมารับบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ มีประชาชน

เกิดความเข้าใจ พึงพอใจและมั่นใจในการให้บริการของเทศบาลเมืองพิชัย เพิ่มมากขึ้น ส่วนท่ีเทศบาล
เมืองพิชัยควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นคือ ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อด้านภาษี 

งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ประชาชนท่ีมารับบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ 
การให้บริการถูกต้อง ฉับไว มีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการ ส่วนท่ีเทศบาลเมืองพิชัยควร
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นคือ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิชัยได้รับการดูแล ด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาลอย่างท่ังถึงและถูกสุขลักษณะ 

งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ประชาชนท่ีมารับบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด
คือ งานบริการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคท่ีผ่านการก่อสร้าง/ซ่อมแซมแล้วในเขตเทศบาล
เมืองพิชัย มีมาตรฐานและได้คุณภาพ ส่วนท่ีเทศบาลเมืองพิชัยควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นคือ การ
ด าเนินการตามโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคมีความครอบคลุมและตรงกับความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ประชาชนท่ีมารับบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด
คือ การให้บริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีความครอบคลุม เหมาะสม ตรงตามความ
ต้องการ ส่วนท่ีเทศบาลเมืองพิชัยควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นคือ กลุ่มอาชีพต่างๆได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 

 
๓. ข้อเสนอแนะด้านการวิจัย 

     1. เนื่องด้วยการศึกษาคร้ังนี้ เป็นการศึกษาท่ีมีขอบเขตเฉพาะการให้บริการของเทศบาล
เมืองพิชัยในการปฏิบัติงานด้านรายได้หรือภาษี งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล งานด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค และงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของเทศบาลเมืองพิชัย 

ท้ังนี้ เทศบาลเมืองพิชัยควรให้มีการศึกษาวิจัยในด้านอื่นๆ ด้วยเพื่อทราบถึงระดับความพึง
พอใจขอประชาชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ผลท่ีได้รับจากการประเมินจะน าไปสู่การบริหารจัดการที่ดี
ขององค์กรต่อไป 
     2. การวิจัยคร้ังนี้มีข้อจ ากัดในด้านระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง
บางส่วนท างานในช่วงกลางวัน ท าให้เก็บแบบสอบถามได้เฉพาะช่วงเย็นหลังเลิกงาน และช่วงวันหยุด
ตามเวลาท่ีกลุ่มตัวอย่างสะดวก ผู้วิจัยจึงได้แก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการเพิ่มจ านวนผู้ช่วยวิจัย (นักศึกษา
ช่วยเก็บข้อมูล) ในการเก็บข้อมูลให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายและเพื่อความแม่นย าและน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล 
 
 



๑๐๖ 
 

4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
จากการออกแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อขอข้อเสนอแนะจากประชาชนผู้รับบริการ

ผลการสอบถามพอสรุปได้ว่าประชาชนผู้รับบริการต้องการให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีของเทศบาล
เมืองพิชัยปรับปรุงบุคลากรภายในองค์กรให้มีระบบการท างานท่ีมีความรวดเร็วขึ้น มีการเพิ่มทักษะ
ด้านมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม สร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนผู้มารับบริการ ปรับปรุง
การท างานให้มีความ ฉับไว มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เลือกปฏิบัติเฉพาะกลุ่ม นอกจากนี้
เทศบาลเมืองพิชัย ควรมีการจัดต้ังทีมส ารวจปัญหาและความต้องการของประชาชนในทุกชุมชน เพื่อ
รับทราบปัญหาและหาวิธีการแก้ไข โดยเฉพาะการให้บริการสาธารณะในทุกๆด้าน , ควรมีการ
ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างเป็นระบบเพื่อสะดวกและรองรับต่อปัญหาการเกิดไฟฟ้า
ดับในทุกกรณีภายในชุมชน, ควรเพิ่มจ านวนคร้ังของการจัดเก็บขยะ หรือมีการประชาสัมพันธ์
ตารางเวลาของการจัดเก็บขยะในชุมชนผ่านเสียงตามสาย หรือการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่
ประชาชนต่อการลดปริมาณขยะท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน และ ควรมีจุดติดต้ังการแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชน หรือการมีช่องทางในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกช่องทาง เป็นต้น 

แม้ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อเทศบาลเมืองพิชัยจะอยู่ในระดับมากก็
ตาม  ทางเทศบาลเมืองพิชัยควรต้องมีการพัฒนาต่อไปอีก ซึ่งสิ่งท่ีทางเทศบาลควรให้ความส าคัญ คือ 
การติดตามปัญหาต่างๆ ของชาวบ้าน เพื่อท าการแก้ไขและปรับปรุง การประชาสัมพันธ์ การลงพื้นท่ี
พบปะกับชาวบ้าน และการพัฒนาเจ้าหน้าท่ีให้มีความรู้ความสามารถอยู่อย่างต่อเนื่อง รวมท้ัง การ
อบรมให้พนักงาน เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ท่ีส าคัญท่ีสุดอีกประการหนึ่งคือ            
การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นทั้งรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ อาทิเช่น 
สื่อออนไลน์ท่ีสามารถร้องทุกข์ผ่านผู้บริหารได้โดยตรง(สายตรงนายกเทศมนตรี) หรือจัดให้มีตู้รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้รับบริการ การจัดเสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันตามโอกาสต่างๆ 
เพื่อน าความคิดเห็นเหล่านั้นมาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการท างานให้ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ท้ังนี้เพื่อประชาชนในท้องถิ่นและภาพลักษณ์ขององค์กรเอง 

นอกจากนี้เทศบาลเมืองพิชัยควรน าผลการวิจัยท่ีค้นพบไปประยุกต์ใช้เพื่อสะท้อน
ภาพผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการอันจะน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ วิธีปฏิบัติในการน ายุทธศาสตร์การ
พัฒนาตามนโยบายการบริหารของเทศบาลเมืองพิชัยสู่ท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับการ
พัฒนาศักยภาพทุกด้าน และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นซึ่งจะน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์การเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีต่อไป 
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คณะผูจ้ดัท ำ 
 
 
ที่ปรกึษำ 

๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมเกียรติ  สำยธนู          อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กิตติศักดิ์  สมุทธำรักษ์   รองอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อภิรักษ์  ชัยเสนำ         รองอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง 
๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พงศธร  ค ำใจหนัก        คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์        
๕. คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง 
6. สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง   
7. เทศบำลเมืองพิชัย  อ ำเภอเมืองล ำปำง  จังหวัดล ำปำง 

 
คณะท ำงำน 

๑. อำจำรย์เสำวรีย์  บุญสำ   หัวหน้ำผู้วิจัยฯ 
๒. อำจำรย์นิศำชล พรมดี   ผู้วิจัย 
๓. นำยธวัชชัย  ปันโท๊ะ   ผู้ช่วยผู้วจิัยฯ 
4. นักศึกษำสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์  ผู้ช่วยผู้วจิัยฯ 
 

    



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก  
 

ประมวลภาพการลงพืน้ที่ส ารวจ 
ความพงึพอใจของประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข  
 

แบบสอบถาม 
การส ารวจความพงึพอใจของประชาชน 



ประมวลภาพการลงพืน้ที่ส ารวจขอ้มลูความพงึพอใจฯ 

เทศบาลเมอืงพชิยั อ าเภอเมอืงล าปาง จงัหวดัล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประมวลภาพการลงพืน้ที่ส ารวจขอ้มลูความพงึพอใจฯ 

เทศบาลเมอืงพชิยั อ าเภอเมอืงล าปาง จงัหวดัล าปาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประมวลภาพการลงพืน้ที่ส ารวจขอ้มลูความพงึพอใจฯ   

เทศบาลเมอืงพชิยั อ าเภอเมอืงล าปาง จงัหวดัล าปาง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประมวลภาพการลงพืน้ที่ส ารวจขอ้มลูความพงึพอใจฯ 

เทศบาลเมอืงพชิยั อ าเภอเมอืงล าปาง จงัหวดัล าปาง 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประมวลภาพการลงพืน้ที่ส ารวจขอ้มลูความพงึพอใจฯ 

เทศบาลเมอืงพชิยั อ าเภอเมอืงล าปาง จงัหวดัล าปาง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 

  

แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนในกำรรบับรกิำรของเทศบำลเมอืงพิชยั 
อ ำเภอเมอืงล ำปำง  จงัหวดัล ำปำง 

…………………………………… 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถำม กรุณำท ำเครื่องหมำย  ใน  ทีท่ำ่นตอ้งกำรหรอืเตมิค ำลงใน
ช่องว่ำง 

๑. ท่ำนมำรับบริกำรที่หน่วยงำนนี้บ่อยเพียงใด (เลือกตอบข้อใดข้อหนึ่ง) 

 นำนๆ ครั้ง     จ ำนวน๑ – ๒ ครั้งต่อเดือน 
 จ ำนวน ๓ – ๔ ครั้งต่อเดือน   มำกกว่ำ ๔ ครั้งขึ้นไป 

๒. ท่ำนมักจะมำรับบริกำรที่หน่วยงำนนี้ในช่วงเวลำใด (เลือกตอบข้อใดข้อหนึ่ง) 

 เวลำ ๐๘.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น.  เวลำ ๑๐.๐๑ น. – ๑๒.๐๐ น. 
 เวลำ ๑๒.๐๑ น. – ๑๔.๐๐ น.  เวลำ ๑๔.๐๑ น. – ปิดท ำกำร 

ตอนที่ ๒  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถำม กรุณำท ำเครื่องหมำย  ใน  ที่ท่ำนต้องกำรหรือ เติมค ำลง
ในช่องว่ำง 

๑.  เพศ   ชำย   หญิง 

๒. อำยุ   อำยุไม่เกิน ๒๐ ปี  อำยุ ๒๑ – ๓๐ ปี 
 อำยุ ๓๑ – ๔๐ ปี  อำยุ ๔๑ – ๕๐ ปี 
 อำยุ ๕๑ – ๖๐ ปี  อำยุ ๖๐ ปีข้ึนไป 

๓.  สถำนภำพ  โสด   สมรส  
   หม้ำย / หย่ำ / แยกกันอยู่ 

๔. กำรศึกษำ  ประถมศึกษำ / ไม่ได้เรียน   มัธยมศึกษำตอนต้น 
 มัธยมศึกษำตอนปลำย / ปวช.  อนุปริญญำ / ปวท. / ปวส. 
 ปริญญำตรี     สูงกว่ำปริญญำตรี 

๕.  อำชีพ   พนักงำนภำครัฐ / พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ลูกจ้ำง / พนักงำนบริษัท 
 ผู้ประกอบกำร / เจ้ำของธุรกิจ  ค้ำขำยรำยย่อย / อำชีพอิสระ 
 นักเรียน / นักศึกษำ    รับจ้ำงท่ัวไป 
 แม่บ้ำน / พ่อบ้ำน / เกษียณ   เกษตรกร / ประมง 
 ว่ำงงำน     อื่นๆ 

๖. รำยได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน   

 ต่ ำกว่ำ ๕,๐๐๐ บำท   ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บำท 
 ๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บำท  มำกกว่ำ ๑๕,๐๐๐ บำท 
 
 
 



๒ 

  

ตอนที่ ๒  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถำม (ต่อ) 

๑. ปัจจุบันอาศัยอยู่หมู่บ้าน 
อยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิชัยเต็มพื้นที่  

 หมู่ท่ี ๓ ชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว / ชุมชนทุ่งกู่ 
 หมู่ท่ี ๔ ชุมชนบ้านต้นยาง  หมู่ท่ี ๙  ชุมชนบ้านฝายน้อย 
 หมู่ท่ี ๑๒ ชุมชนบ้านท่าเด่ือ  หมู่ท่ี ๑๔ ชุมชนบ้านต้นมื่น 
 หมู่ท่ี ๑๕ ชุมชนบ้านสันติสุข 

 อยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิชัยบางส่วน 
 หมู่ท่ี ๑  ชุมชนบ้านพิชัย  หมู่ท่ี ๒ ชุมชนบ้านสามัคคี 
 หมู่ท่ี ๕ ชุมชนบ้านต้นต้อง  หมู่ท่ี ๘  ชุมชนบ้านทรายใต้ 
 หมู่ท่ี ๑๓ ชุมชนบ้านใหม่ – บ้านเด่น 

ตอนที่ ๓ ระดับควำมพึงพอใจของประชำชนในกำรรับบริกำรของเทศบำลเมืองพิชัย  โปรดท ำเครื่องหมำย  ใน
ช่องซึ่งแสดงถึงระดับควำมพึงพอใจในกำรบริกำรที่ท่ำนได้รับ 
 

ตอนที่ ๓ ระดับควำมพึงพอใจของประชำชนในกำรรับบริกำรของเทศบำลเมืองพิชัย (ต่อ)     
 

 

หวัขอ้ประเมนิ 
งำนดำ้นรำยได้หรอืภำษ ี

ระดบัควำมพงึพอใจในกำรบรกิำรทีไ่ดร้บั 
พอใจ
มำก 
(๕) 

คอ่นขำ้ง
พอใจ 
(๔) 

เฉยๆ 
(๓) 

ไมค่อ่ย
พอใจ 
(๒) 

ไม่พอใจ 
(๑) 

๑. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน 
๑.๑  มีการให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน      
๑.๒  ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม รวดเร็ว ทันเวลา      
๑.๓  มีการรับฟังข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ      
๑.๔  การรับแจ้งข้อมูลข่าวสารรวดเร็ว ฉับไว และชัดเจน      
๑.๕  มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ทันสมัยมีคุณภาพต่อการให้บริการ      
๒. ด้ำนช่องทำงในกำรให้บริกำร 

๒.๑  มีช่องทำงกำรติดต่อที่หลำกหลำย (ตนเอง / โทรศัพท์ / เว็บไซต์)      

๒.๒  มีกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมผ่ำนเสียงตำมสำยประจ ำหมู่บ้ำน      

๒.๓  มีกำรให้บริกำรจัดเก็บภำษีนอกสถำนที่อย่ำงเป็นระบบและรวดเร็ว      

๒.๔  มีจุดบริกำรกำรเขียนใบค ำร้องแก่ผู้รับบริกำร      

๓. ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ 

๓.๑  ให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน      

๓.๒  ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว      

๓.๓  ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ      

๓.๔  ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร และไม่เลือกปฏิบัติ      

๓.๕  มีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการ      
 
 
 
 
 



๓ 

  

ตอนที่ ๓ ระดับควำมพึงพอใจของประชำชนในกำรรับบริกำรของเทศบำลเมืองพิชัย (ต่อ)     
 

 

หวัขอ้ประเมนิ 
งำนดำ้นรำยได้หรอืภำษ ี

ระดบัควำมพงึพอใจในกำรบรกิำรทีไ่ดร้บั 
พอใจ
มำก 
(๕) 

คอ่นขำ้ง
พอใจ 
(๔) 

เฉยๆ 
(๓) 

ไมค่อ่ย
พอใจ 
(๒) 

ไม่พอใจ 
(๑) 

๔. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

๔.๑  สถานที่ต้ังของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ      

๔.๒  ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า จุด
บริการน้ าด่ืมและที่น่ังส าหรับผู้มารอรับบริการ 

     

๔.๓  “คุณภาพและความทันสมัย”ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ ในการ
ให้บริการ 

     

๔.๔  ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจน
และเข้าใจง่าย 

     

๕.  ด้านคุณภาพการให้บริการ 

๕.๑  ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
ด้านภาษี 

     

๕.๒  สามารถจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆเพิ่มมากขึ้นอย่างครบถ้วน 
ถูกต้อง เป็นธรรมและเสมอภาค 

     

๕.๓  ประชาชนเกิดความเข้าใจ พึงพอใจและมั่นใจในการให้บริการของ
เทศบำลเมืองพิชัย เพิ่มมากขึ้น 

     

 

ตอนที่ ๓ ระดับควำมพึงพอใจของประชำชนในกำรรับบริกำรของเทศบำลเมืองพิชัย (ต่อ)     
 

หวัขอ้ประเมนิ 
งำนดำ้นสิง่แวดลอ้มและสขุำภบิำล 

ระดบัควำมพงึพอใจในกำรบรกิำรทีไ่ดร้บั 
พอใจ
มำก 
(๕) 

คอ่นขำ้ง
พอใจ 
(๔) 

เฉยๆ 
(๓) 

ไมค่อ่ย
พอใจ 
(๒) 

ไม่พอใจ 
(๑) 

๑. ด้ำนกระบวนกำร / ขั้นตอนกำรให้บริกำรของหน่วยงำน 
๑.๑  ข้ันตอนกำรให้บริกำรไม่ยุ่งยำกซับซ้อนและมีควำมคล่องตัว      
๑.๒  ประชำชนได้รับควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรให้บริกำร      
๑.๓  มีกำรให้บริกำรโดยเรียงล ำดับก่อน – หลัง อย่ำงเป็นธรรม      
๑.๔  มีควำมชัดเจนในกำรอธิบำย ชี้แจง และแนะน ำข้ันตอนในกำร
ให้บริกำร 

     

๑.๕  เปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วม รับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ      
๑.๖  ระยะเวลำในกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสมตรงต่อควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำร 

     

๒. ด้ำนช่องทำงในกำรให้บริกำร 

๒.๑  มีช่องทำงกำรติดต่อที่หลำกหลำย (ตนเอง / โทรศัพท์ / เว็บไซต์)      

๒.๒  มีกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมผ่ำนเสียงตำมสำยประจ ำหมู่บ้ำน      

๒.๓  มีกำรให้บริกำรนอกสถำนที่/นอกเวลำรำชกำร/วันหยุดรำชกำร อย่ำง
เป็นระบบและรวดเร็ว 

     

 
 
 
 



๔ 

  

ตอนที่ ๓ ระดับควำมพึงพอใจของประชำชนในกำรรับบริกำรของเทศบำลเมืองพิชัย (ต่อ)     
 

หวัขอ้ประเมนิ 
งำนดำ้นสิง่แวดลอ้มและสขุำภบิำล 

ระดบัควำมพงึพอใจในกำรบรกิำรทีไ่ดร้บั 
พอใจ
มำก 
(๕) 

คอ่นขำ้ง
พอใจ 
(๔) 

เฉยๆ 
(๓) 

ไมค่อ่ย
พอใจ 
(๒) 

ไม่พอใจ 
(๑) 

๓. ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ 
๓.๑  ควำมเหมำะสมในกำรแต่งกำย บุคลิก ลักษณะท่ำทำงของเจ้ำหน้ำที่ผู้
ให้บริกำร 

     

๓.๒  ให้บริกำรด้วยควำมสะดวก รวดเร็ว      

๓.๓  ดูแลเอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริกำร      

๓.๔  ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ เป็นมิตร โดยไม่เลือกปฏิบัติ      

๓.๕  เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร เช่น ตอบค ำถำม 
ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค ำแนะน ำและช่วยแก้ปัญหำได้ 

     

๓.๖  เจ้ำหน้ำที่มีควำมซื่อสัตย์สุจริต ไม่เรียกรับสินบน      

๔. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
๔.๑  สถำนที่ต้ังของหน่วยงำนมีควำมเป็นระเบียบ สะดวกต่อกำรมำรับ
บริกำร  

     

๔.๒  ควำมเพียงพอของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ ำ ที่น่ัง
คอยรับบริกำร 

     

๔.๓  อุปกรณ์ / เครื่องมือต่ำงๆในกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม เพียงพอ 
มีควำมทันสมัยและมีคุณภำพ 

     

๔.๔  มีเอกสำร/แผ่นพับ/สื่อประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ แนะน ำข้อมูลแก่
ผู้รับบริกำร 

     

๔.๕ ป้ำยข้อควำมบอกจุดบริกำร / ป้ำยประชำสัมพันธ์ / สื่อ / คู่มือและ
เอกสำร มีควำมชัดเจนและเข้ำใจง่ำย 

     

๕.  ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร 
๕ . ๑   ป ร ะ ช ำ ช น ใ น เ ข ต เ ท ศ บ ำ ล เ มื อ ง พิ ชั ย ไ ด้ รั บ ก ำ ร ดู แ ล                        
ด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขำภิบำลอย่ำงทั่งถึงและถูกสุขลักษณะ 

     

๕.๒  กำรให้บริกำรถูกต้อง ฉับไว มีควำมเหมำะสมและตรงตำมควำม
ต้องกำร 

     

๕.๓  กำรด ำ เนินงำนด้ำนสิ่ งแวดล้อมและสุขำภิบำลได้มำตรฐำน             
มีควำมสะอำด ปลอดภัย  

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

  

ตอนที่ ๓ ระดับควำมพึงพอใจของประชำชนในกำรรับบริกำรของเทศบำลเมืองพิชัย (ต่อ)   
   

หวัขอ้ประเมนิ 
งานดา้นโครงการสรา้งพืน้ฐาน สาธารณปูโภค 

ระดบัความพงึพอใจในการบรกิารทีไ่ดร้บั 
พอใจ
มาก 
(๕) 

คอ่นขา้ง
พอใจ 
(๔) 

เฉยๆ 
(๓) 

ไมค่อ่ย
พอใจ 
(๒) 

ไม่พอใจ 
(๑) 

๑. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน 
๑.๑  ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม รวดเร็ว ทันเวลา      
๑.๒  มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ให้ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจนและสม่ าเสมอ 

     

๑.๓  การบริการโครงสร้างพ้ืนฐานแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด      
๑.๔  งบประมาณส าหรับการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานมีความ
เหมาะสม 

     

๑.๕ เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงแสดงความคิดเห็น / 
ข้อเสนอแนะ 

     

๒. ด้ำนช่องทำงในกำรให้บริกำร 

๒.๑  มีช่องทำงกำรติดต่อที่หลำกหลำย (ตนเอง / โทรศัพท์ / เว็บไซต์)      

๒.๒  มีกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนเสียงตำมสำยประจ ำหมู่บ้ำน      

๒.๓  มีบริการรับแจ้งเรื่องการบริการโครงสร้างพ้ืนฐานตามข้ันตอนที่
เป็นระบบ มีความรวดเร็ว ฉับไว 

     

๓. ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ 
๓.๑  ให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน      
๓.๒  ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว      
๓.๓  ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ      
๓.๔  ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร      
๓.๕  มีเจ้าหน้าท่ีเพียงพอต่อการให้บริการ      
๓.๖ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

     

๔. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
๔.๑  ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ า 
โทรศัพท์สาธารณะ ท่ีน่ังส าหรับผู้มารอรับบริการ 

     

๔.๒  สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ      
๔.๓  มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ สะดวกต่อการติดต่อ      
๔.๔  มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการก่อสร้าง/ซ่อมแซมตามการ
บริการโครงสร้างพ้ืนฐานทุกงาน 

     

๔.๕  มีการอ านวยความสะดวกในการสัญจรไป-มาของประชาชน
ระหว่างที่มีการก่อสร้าง/ซ่อมแซมงานบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

     

 
 
 
 
 
 
 



๖ 

  

ตอนที่ ๓ ระดับควำมพึงพอใจของประชำชนในกำรรับบริกำรของเทศบำลเมืองพิชัย (ต่อ)     
 

หวัขอ้ประเมนิ 
งานดา้นโครงการสรา้งพืน้ฐาน สาธารณปูโภค 

ระดบัความพงึพอใจในการบรกิารทีไ่ดร้บั 
พอใจ
มาก 
(๕) 

คอ่นขา้ง
พอใจ 
(๔) 

เฉยๆ 
(๓) 

ไมค่อ่ย
พอใจ 
(๒) 

ไม่พอใจ 
(๑) 

๕.  ด้านคุณภาพการให้บริการ 
๕.๑  งานบริการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่ผ่านการก่อสร้าง/
ซ่อมแซมแล้วในเขตเทศบาลเมืองพิชัย มีมาตรฐานและได้คุณภาพ 

     

๕.๒  ประชาชนได้รับประโยชน์จากการให้บริการงานโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

     

๕.๓ การด าเนินการตามโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคมีความ
ครอบคลุมและตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 

     

 

ตอนที่ ๓ ระดับควำมพึงพอใจของประชำชนในกำรรับบริกำรของเทศบำลเมืองพิชัย (ต่อ)     
 

หวัขอ้ประเมนิ 
งำนดำ้นกำรพฒันำชมุชนและสวสัดกิำรสงัคม 

ระดบัควำมพงึพอใจในกำรบรกิำรทีไ่ดร้บั 

พอใจมำก 
(๕) 

คอ่นขำ้ง
พอใจ 
(๔) 

เฉยๆ 
(๓) 

ไมค่อ่ย
พอใจ 
(๒) 

ไม่พอใจ 
(๑) 

๑. ด้ำนกระบวนกำร / ขั้นตอนกำรให้บริกำรของหน่วยงำน 
๑.๑  ข้ันตอนในกำรให้บริกำรไม่ยุ่งยำกซับซ้อนและมีควำมคล่องตัว      
๑.๒  มีระยะเวลำกำรให้บริกำรที่เหมำะสม รวดเร็ว ทันเวลำ      
๑.๓  ให้กำรสนับสนุนงบประมำณอย่ำงเหมำะสม      
๑.๔  มีควำมชัดเจนในกำรอธิบำย ชี้แจง และแนะน ำข้ันตอนในกำร
ให้บริกำร 

     

๑.๕  มี เอกสำร/แผ่นพับ/สื่อประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ แนะน ำข้อมูลแก่
ผู้รับบริกำร 

     

๒. ด้ำนช่องทำงในกำรให้บริกำร 

๒.๑  มีช่องทำงกำรติดต่อที่หลำกหลำย (ตนเอง / โทรศัพท์ / เว็บไซต์)      

๒.๒  มีกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมผ่ำนเสียงตำมสำยประจ ำหมู่บ้ำน      

๒.๓  มีกำรให้บริกำรแก่ประชำชนนอกสถำนที่อย่ำงเป็นระบบและรวดเร็ว      

๓. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ / บุคลำกรผู้ให้บริกำร 
๓.๑  ควำมสุภำพ กิริยำมำรยำทของเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร      
๓.๒  ควำมเหมำะสมในกำรแต่งกำย บุคลิก ลักษณะท่ำทำงของ
เจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร 

     

๓.๓  ควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้น และควำมพร้อมในกำรให้บริกำร
ของเจ้ำหน้ำท่ี 

     

๓.๔  เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร เช่น ตอบ
ค ำถำม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค ำแนะน ำและช่วยแก้ปัญหำได้ 

     

๓.๕  เจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำรต่อผู้รับบริกำรเหมือนกันทุกรำยโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ 

     

๓.๖  ควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เช่น ไม่เรียกรับสินบน 
ไม่หำประโยชน์ในทำงมิชอบฯ 

     

 
 



๗ 

  

ตอนที่ ๓ ระดับควำมพึงพอใจของประชำชนในกำรรับบริกำรของเทศบำลเมืองพิชัย (ต่อ)     
 

หวัขอ้ประเมนิ 
งำนดำ้นกำรพฒันำชมุชนและสวสัดกิำรสงัคม 

ระดบัควำมพงึพอใจในกำรบรกิำรทีไ่ดร้บั 

พอใจมำก 
(๕) 

คอ่นขำ้ง
พอใจ 
(๔) 

เฉยๆ 
(๓) 

ไมค่อ่ย
พอใจ 
(๒) 

ไม่พอใจ 
(๑) 

๔. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
๔.๑  มีกำรจัดที่น่ังส ำหรับผู้มำรอรับบริกำร      
๔.๒  ควำมเพียงพอของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ ำ 
โทรศัพท์สำธำรณะ ท่ีน่ังคอยรับบริกำร 

     

๔.๓  สถำนที่ให้บริกำรสะอำด เป็นระเบียบ      
๔.๔  มีกำรให้บริกำรน้ ำด่ืมสะอำด      
๔.๕  มีป้ำยข้อควำมบอกจุดรับบริกำร สะดวกต่อกำรติดต่อ      
๕.  ด้านคุณภาพการให้บริการ 
๕.๑  กลุ่มอาชีพต่างๆได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน      
๕.๒  เด็ก สตรี คนชรา ผู้ติดเชื้อและผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้รับการ
พัฒนาศักยภาพที่เหมาะสม 

     

๕.๓ งานบริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อและผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม มีความเหมาะสม 

     

๕.๔  การให้บริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีความ
ครอบคลุม เหมาะสม ตรงตามความต้องการ 

     

 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

…ขอบคณุส ำหรบัควำมรว่มมอืในกำรตอบแบบส ำรวจ.. 
...สำขำวชิำรฐัประศำสนศำสตร ์ มหำวทิยำลยัรำชภฏัล ำปำง.... 


