รายงานการวิจัย
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ของเทศบาลตาบลบ้านแป้น
อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน

โดย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
พฤศจิกายน ๒๕๖๓

คำนำ
การประเมิน ความพึ งพอใจของผู้ รับบริ การในด้ านคุ ณภาพการให้ บ ริการของเทศบาลตาบล
บ้านแป้ น มี เป้ าหมายเพื่อให้ ผ ลที่ได้ จากการประเมินนาไปพัฒนาปรับปรุงคุ ณภาพการให้บริการแก่
ผู้รับบริการ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็น ที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ โดยเป็นการประเมิน
ตามมิติที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ตามเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ นอกจากนี้
แล้วยังสามารถนาไปประกอบการพิจารณาในการกาหนดประโยชน์ตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอีกด้วย
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง ได้ รั บ ความไว้ ว างใจ
จากเทศบาลตาบลบ้านแป้น อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน ให้เป็นผู้ดาเนินการการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้ บ ริ การของเทศบาลตาบลบ้านแป้น ซึ่ง นับเป็นเกียรติอย่ างยิ่ งที่ ค ณะฯ ได้ มี
ส่วนร่วมในการก่อให้เกิดความร่วมมือและให้บริการทางวิชาการให้กับท้องถิ่น
ขอขอบคุณประชากรในเขตเทศบาลตาบลบ้านแป้น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ
พนักงานเทศบาลตาบลบ้านแป้น อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน ที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลต่างๆ จนทาให้
การดาเนินการประเมินในครั้งนี้ สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

คณะผู้วิจัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
พฤศจิกายน ๒๕๖๓

บทสรุปผู้บริหาร
รายงานการวิจัย
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ของเทศบาลตาบลบ้านแป้น อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
รายงานการวิ จั ย การประเมิ น ความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารของ
เทศบาลตาบลบ้านแป้น อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับของความ
พึง พอใจของประชาชนที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารของเทศบาลต าบลบ้ า นแป้ น และเพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะที่มีต่อการให้บริการประชาชนของเทศบาลตาบลบ้านแป้น การวิจัยในครั้งนี้
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามถามความพึงพอใจของ
ประชาชนประกอบในการวิจัย
จากการศึกษาพบว่า ประชาชนผู้ใ ช้บริ การเทศบาลตาบลบ้า นแป้น มีค วามพึงพอใจ
ต่อการได้รับบริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๓ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๖๐

สรุปภาพรวมการบริการตามภารกิจผู้ให้บริการ ดังนี้
๑. งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
๑) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๕ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๐
๒) ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๗ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๔๐
๓) ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๗ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๔๐
๔) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๐
๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๘ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๐
ประชาชนผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารเทศบาลต าบลบ้ า นแป้ น มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน
ด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๘ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๐

ค

๒. งานด้านเทศกิจ หรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑) ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๐
๒) ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐
๓) ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๘ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๐
๔) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๐
๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๙ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘๐
ประชาชนผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารเทศบาลต าบลบ้ า นแป้ น มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน
ด้ า นเทศกิ จ หรื อ การป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย อยู่ ใ นระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย ๔.๔๖
คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๐
๓. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
๑) ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๐
๒) ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๐
๓) ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๐
๔) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๓ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๖๐
๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๓ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๖๐
ประชาชนผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารเทศบาลต าบลบ้ า นแป้ น มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน
ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๐
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๔. งานด้านสาธารณสุข
๑) ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๔ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๘๐
๒) ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๐
๓) ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๐
๔) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๘ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๐
๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๖ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๐
ประชาชนผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารเทศบาลต าบลบ้ า นแป้ น มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน
ด้านสาธารณสุข อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๘ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๐
จากการออกแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อขอข้อเสนอแนะจากประชาชนผู้รับบริการ
ผลการสอบถามพอสรุปได้ว่าประชาชนผู้รับบริการต้องการให้เทศบาลตาบลบ้านแป้น เร่งประสานการ
พัฒนา/ปรับปรุงถนนสาธารณะ ให้มีสภาพที่สมบูรณ์ สร้างความปลอดภัยให้ประชาชนในเขตพื้นที่
และผู้สัญจร ไป – มา หากได้รับงบประมาณในการขยาย/ปรับปรุงถนนสาธารณะ ควรมีการวางแผน/
จั ด วางระบบการจราจรให้ มี ค วามคล่ อ งตั ว ในช่ ว งที่ มี ก ารก่ อ สร้ า ง มี ก ารเพิ่ ม ช่ อ งทางในการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการก่อ สร้าง/ปรับปรุงถนน เพื่อให้ประชาชน
สามารถวางแผนเส้นทางในการเดินทางแต่ละวันได้ , เร่งประสานการพัฒนา/ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
สาธารณะ โดยเฉพาะบริ เ วณตรอกซอยภายในหมู่ บ้ าน ให้ มี ส ภาพที่ใ ช้ งานได้ ดี เพื่ อ สร้ า งความ
ปลอดภัยให้ประชาชนในเขตพื้นที่และผู้ที่สัญจร ไป – มา ในเวลากลางคืน, ให้ความสาคัญและทา
ความเข้าใจและเตรียมรับสถานการณ์ของโครงสร้างสังคมที่เปลี่ยนไป ต้องมีมาตรการที่หลากหลาย
รูปแบบเพื่อดูแลผู้สูงวัย ที่มีทั้งผู้สูงวัยที่อยู่คนเดียว ผู้สูงวัยอยู่เป็นคู่ไม่มีลูก ,ผู้สูงวัยอัลไซเมอร์,ผู้สูงวัย
อยู่กับเพศเดียวกัน ผู้สูงวัย ไม่มีรายได้ ผู้สูงวัยถูกลูกหลานทอดทิ้ง ฯลฯ โดยประสานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งใน (๑) ด้านสุขภาพที่ควรมีการจัดตั้งให้บริการคลินิกผู้สูงอายุ การ
ให้บริการตรวจสุขภาพฟรี , การดูแลและเยี่ยมบ้านผู้ป่วยสูงอายุที่นอนติดเตียง/ผู้สูงอายุป่วยเรื้อรัง
เป็นต้น (๒) ด้านสังคม อาจส่งเสริมให้มีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุที่มีหลักสูตรที่หลากหลายและ
เหมาะสมกับผู้สูงอายุ มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุทาร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
สร้างความรักความอบอุ่นให้ผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดชุมนุม/ชมรมผู้สูงอายุ
ในด้านต่างๆให้เป็นรูปธรรม และ (๓) ด้านรายได้ ควรมีการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาระบบตลาดให้แก่
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ผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม สามารถเลี้ยงตัวเองได้ , ควรมีนโยบายเกี่ยวกับการทาบ้านแป้นให้น่าอยู่ใน
เขตพื้นทีเ่ ทศบาลตาบลบ้านแป้น พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความร่มรื่น น่าอยู่ ทาการฉีดพ่นน้าใน
อากาศที่มีความแห้งเพื่อลดฝุ่น ละอองในอากาศ ฉีดน้าทาความสะอาดพื้นผิว ถนนอย่างสม่าเสมอ
รวมทั้งประสานประโยชน์ ร่วมกับ ทุกภาคส่ วนในการสร้างความตระหนักและสานึกร่วมกัน มีการ
รณรงค์อย่างต่อเนื่องในเรื่องของการรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะหรือบริเวณบ้านเรือนของ
ประชาชนให้มีความน่าอยู่มากขึ้น , ควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาในพื้นที่ก่อนหลังอย่างเท่าเทียมกัน มีความยุติธรรมและรวดเร็ว ใช้มติส่วนใหญ่ของประชาคมในการดาเนินการ
พัฒนา แต่ในขณะเดียวกันควรรับฟังปัญหาและความต้องการของเสียงส่วนน้อยเพื่อใช้เป็นข้อมู ลใน
การพัฒนา ด้านต่างๆอย่างทั่วถึง, ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกัน
โดยให้มีรูปแบบที่หลากหลาย ประชาชนในพื้นที่เกิดความตระหนักและเกิดจิตสานึกร่วมในทางที่ดี
รวมถึงพัฒนาภาวะผู้นาให้แก่ผู้นาทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นการสาธิต การฝึกอบรม การไปศึกษาดูงาน
ฯลฯ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติอันจะนาไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และสามารถอยู่ร่วมกัน
อย่างยั่งยืน
ในส่ ว นของผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาเทศบาลต าบล และพนั ก งานเทศบาลต าบล
บ้านแป้นควรลงพื้นที่ตามชุมชนต่าง ๆให้บ่อยครั้งขึ้น เพื่อพบปะพูดคุยกับประชาชน รับฟังและทราบ
ถึงปัญหาหรือความต้องการของประชาชน จัดวงเสวนาการพูดคุยทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ นาข้อมูล
ปัญหา ประเด็นต่างๆที่ได้มารวบรวม, วิเคราะห์ , สังเคราะห์ นาไปสู่ การพัฒนา ต่อยอด ปรับปรุง
นโยบายต่ า งๆของท้ อ งถิ่ น ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น รู ป ธรรมให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น , พั ฒ นาระบบการให้ บ ริ ก าร
ประชาชนที่มารับบริการ มีการเตรียมพร้อมในส่วนของเอกสารต่างๆที่จะให้บริการประชาชน โดยมี
การมาปฏิ บั ติห น้ า ที่ก่ อนเวลาหรื อตรงต่อ เวลา หากพนั กงานส่ ว นงานใดมีก ารลงพื้นที่ ให้ บริ การ
ประชาชนภาคสนาม ควรมีการแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้าหรือจัดตารางเวรเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทน
ในสานักงาน โดยมีวิธีการใช้ถ้อยคาในการสื่อสารที่ชัดเจน ตอบคาถามอย่างตรงไปตรงมาด้วยกิริยา
ท่าทางที่มีความอ่อนน้อม ถ้อยทีที่มีความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และเต็มใจให้บริการ สามารถปรับปรุง
การทางานให้มีความฉับไว กระตือรือร้น ไม่เลือกปฏิบัติเฉพาะกลุ่ม เอาใจใส่ดูแลประชาชนอย่างเป็น
มิตรและจริงใจด้วยช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย
แม้ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ เทศบาลตาบลบ้านแป้น จะอยู่ในระดับ
มากก็ตาม ทางเทศบาลตาบลบ้านแป้น ควรต้องมีการพัฒ นาต่อไปอีก ซึ่งสิ่ งที่ทางเทศบาลตาบล
บ้ า นแป้ น ควรให้ ความส าคัญ คื อ การติ ดตามปัญ หาต่า ง ๆ ของชาวบ้า น เพื่ อท าการแก้ ไขและ
ปรับปรุงเพิ่มเติมการประชาสัมพันธ์ การลงพื้นที่พบปะกับชาวบ้าน และการพัฒนาพนักงานเจ้าหน้าที่
ให้มีความรู้ความสามารถในงานที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมหรือการอบรมให้ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาลตาบล พนักงานเจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาและ
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ปรับปรุงระบบการให้บริการสาธารณะอันเป็นอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลให้ดียิ่งๆขึ้น โดยมีระบบ
การบริหารจัดการงบประมาณที่ดี เกิดความคุ้มค่า การให้บริการประชาชนเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และที่สาคัญที่สุดอีกประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น
ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ อาทิเช่ น สื่อออนไลน์ทุกช่องทางที่สามารถร้องทุกข์หรือ
ให้คาชี้แนะผ่านผู้บริหารได้โดยตรง(สายตรงนายกเทศมนตรี ) หรือจัดให้มีตู้รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้รั บบริการ การจั ดเสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในโอกาสต่าง ๆ สิ่ งเหล่านี้ล้ ว น
แล้ว แต่เป็น ข้อมูล ที่ทางเทศบาลตาบลบ้านแป้น จะได้นามาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทางานให้
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประชาชนในท้องถิ่นและภาพลักษณ์ขององค์กรเอง
ทั้งนี้ เทศบาลตาบลบ้านแป้น ควรนาผลการวิจัยที่ค้นพบไปประยุกต์ใช้เพื่อสะท้อน
ภาพผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการอันจะนาไปสู่การกาหนดกลยุทธ์ วิธีปฏิบัติในการนายุทธศาสตร์การ
พัฒนาตามนโยบายการบริหารของเทศบาลตาบลบ้านแป้น สู่ท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพทุกด้าน และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นซึ่งจะนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์การเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีต่อไป

บทที่ ๑
บทนำ
๑.๑ ที่มำและควำมสำคัญ
การปกครองท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของการจัดระบบการปกครองภายในประเทศไทย มีการ
พัฒ นาและเปลี่ ย นแปลงมาตามล าดับจนถึง ปัจจุ บันโดยเป็ นแนวความคิ ดในการให้ ประชาชนได้
ปกครองและบริหารกันเอง ซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างมากกับแนวคิดในการการกระจายอานาจการ
ปกครอง (Decentralization) หลักการกระจายอานาจปกครองนี้ มีเพื่อให้ท้องถิ่นสามารถกระทา
กิจกรรมต่างๆ ได้โดยมีความเป็นอิสระปลอดจากการชี้นาจากรัฐบาล มีความสามารถที่จะตอบสนอง
ความต้องการของพลเมืองท้องถิ่นได้ แม้ว่าประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในส่วนที่
เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นมาแล้วหลายครั้ง แต่การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมายังอยู่ภายใต้การ
ควบคุมจากส่ ว นกลางหรื อรั ฐบาลกลางมาโดยตลอด ซึ่งเป็นการควบคุมทั้งในด้านบุคลากร ด้าน
งบประมาณ และด้านการคลัง โดยอาศั ยเหตุในการควบคุมว่าประชาชนในท้องถิ่นยังขาดความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และเทคนิคในการดาเนินกิจการต่างๆได้เอง ซึ่งยังจาเป็นจะต้องอาศัย
ความรู้และเทคนิคต่างๆจากส่วนกลาง รัฐบาลกลางยังใช้อานาจในการควบคุม เช่น การสั่งยุบสภา
ท้องถิ่น การสั่งให้ผู้บริหารขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจากตาแหน่งหรือการกาหนดเกี่ยวกับ
การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทา
งบประมาณตามวิธีการและตามแบบที่ส่วนกลางกาหนดไว้หรือแม้แต่การกาหนดให้องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ องถิ่น ต้อ งจั ด สรรงบประมาณให้ เป็ น ไปตามสั ด ส่ ว นที่ส่ ว นกลางกาหนดหรื อตามสั ด ส่ ว นที่
ส่วนกลางได้วางระเบียบกาหนดไว้
ความพยายามในการด าเนิ น การตามแผนและขั้ น ตอนการกระจายอ านาจในระยะที่ ๓
(พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) และแผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) ได้ให้ความสาคัญในเรื่องการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระ
มีความเข้มแข็งทางด้านการเงิน การคลั ง การบริห ารทรัพยากรบุคคล การสร้างภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอก มีภารกิจที่จะดาเนินการถ่ายโอน ๓ ด้าน
ได้ แ ก่ ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ด้ า นสั ง คม ด้ า นเศรษฐกิ จ และสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยที่ รั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปกครองส่วนท้องถิ่นและกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒ ประการ ได้แก่ ประการแรก การขยายอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ให้ มีบ ทบาทที่ชัดเจนและกว้างขวางขึ้น ประการที่ ๒ บัญญัติให้ต้องมี
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กฎหมายท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ หมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น มีการแสดงเจตนารมณ์ให้มีการกระจายอานาจให้กับ
ท้องถิ่นโดยเน้นให้ท้องถิ่นมีสิทธิปกครองตนเอง มีอิสระในการกาหนดทิศทางในการบริหารท้องถิ่น
ของตนเอง รวมทั้งมีอิสระในการบริหารงานทั้งทางด้านการบริหารกาลังคนและงบประมาณโดยเน้น
ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการปกครองท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง เห็ น ได้ จ ากการประกาศใช้ ก ฎหมายท้ อ งถิ่ น
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ โดยมี แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ในปี พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๒ หลายฉบั บ ส่ ง ผลให้ บ ทบาทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมภายใต้ขอบเขตของกฎหมายรัฐธรรมนูญที่กาหนด
แบ่งภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบการจัดบริการสาธารณะระดับชุมชน ส่วนการ
บริหารราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รับผิดชอบการดาเนินภารกิจของรัฐในระดับประเทศและ
ภูมิภาคโดยให้คาปรึกษาและสนั บสนุน กากับดูแลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพียงเท่าที่จาเป็น
ด้วยเหตุนี้การสร้างเสริมกาลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไม่ว่าจะเป็นกาลัง
ทรัพย์ กาลังคน และกาลังปัญญา รวมทั้งการเพิ่มอานาจในการตัดสินใจทางการบริหารงานท้องถิ่นใน
ด้ า นต่ า งๆ นั บ เป็ น จุ ด เปลี่ ย นที่ ส าคั ญ อั น จะก่ อ ให้ เ กิ ด กระบวนการในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ผ่ า น
กระบวนการทางานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (อปท.) และประชาชน นอกจากการ
ปกครองท้ อ งถิ่ น จะเป็ น รากฐานที่ ส าคั ญ ในการพั ฒ นาตามหลั ก การพั ฒ นาประชาธิ ป ไตยแล้ ว
ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในนโยบายรัฐที่มีผลกระทบต่อประชาชน การมีส่วนร่วม
ของประชาชนต่อการปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นตัวอย่างที่ชัดเจน เพราะสามารถเข้าถึงได้ง่าย ทั้งการ
รู้จักภูมิหลังของผู้นากับคณะทางานและการติดตามดูผลงานว่าเป็นไปตามนโยบายหรือไม่ ตลอดจน
การร้องเรียนทักท้วงเมื่อมีปัญหา รวมทั้งการตัดสินใจจะสนับสนุนให้กลับเข้ามาทาหน้าที่ต่อหรือไม่
จะเห็ น ได้ ว่ า ภารกิ จ ส าคั ญ ประการหนึ่ ง ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น คื อ ความรั บ ผิ ด ชอบ
(Accountability) ในความคาดหวังและตอบสนองความต้องการของประชาชนต่อระบบราชการใน
เรื่องของคุณภาพการให้บริการ ซึ่งหมายถึงความรับผิดชอบทางการเมือง (Political Accountability)
ด้วยเช่นกันในการมุ่งเน้นการตอบสนองต่อตัวแสดง (Actor) ที่อยู่ภายนอกหน่วยงานของผู้บริหาร
ภายใต้กลไกด้านการเมือง ผู้บริหารจะต้องตัดสินใจใช้ดุลยพินิจที่จะต้องตอบสนองต่อความต้องการ
และความคาดหวังของกลุ่มและปัจเจกบุคคลที่หลากหลายและอ้างความชอบธรรม ได้แก่ พลเมือง
ฐานคะแนนเสียง ผู้รับบริการ ผู้เสียภาษี ลูกค้า เจ้าหน้าที่ที่มาจากการเลือกตั้ง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกและแนวคิ ด ที่ ส าคั ญ ประการหนึ่ ง ที่ เ ข้ า มามี ส่ ว นสั ม พั น ธ์ กั บ ความรั บ ผิ ด ชอบ
(Accountability)ของรัฐ คือแนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management :
NPM ) ที่นาไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงองค์การแบบใหม่โดยนาแนวคิดทางการตลาด(Marketing)มา
ปรับใช้กับการให้บริการของภาครัฐ คือ ประชาชนเปรียบเสมือนลูกค้า (Customer) ผู้มารับบริการ

๓

จากรัฐ รัฐจาเป็นที่จะต้องตอบสนองความคาดหวังและให้บริการลูกค้าด้วยความพึงพอใจ(วสันต์ ใจ
เย็น,๒๕๔๙ : ๓๙ - ๕๕)
เทศบาลตาบลบ้านแป้น อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กร
หนึ่งที่มีอานาจหน้าที่ในการปกครองตนเองและมีอิสระในการบริหารงานตามอานาจหน้าที่ ที่กฎหมาย
กาหนดไว้โดยที่เทศบาลตาบลบ้านแป้นเป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด
ในการบริ ห ารงานของเทศบาลตาบลบ้านแป้น จึงถูกคาดหวังจากหลายฝ่ ายว่าจะสามารถพัฒ นา
ท้องถิ่นและให้บริการกับประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง โดยคานึงถึงความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่นเน้นการให้บริการประชาชนเป็นหัวใจสาคัญและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน
ด้ ว ยเหตุ นี้ ส านั ก งานคณะกรรมการกลางข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
คณะกรรมการกลางพนั ก งานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนัก งานส่ ว นตาบล ได้ เ ล็ ง เห็ น
ความสาคัญในเรื่องการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงคุณภาพในการให้บริการและการตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นจึงได้กาหนดแนวปฏิบัติในการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสาหรับข้าราชการ
พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ที่ได้ให้ความสาคัญกับการปฏิบัติงานราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล ในการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จะต้องมีร ายงานการสารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ดาเนินการโดยหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกที่เป็นกลาง เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาในมิติที่ ๒ คือ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ซึ่งเกณฑ์การประเมินมีการกาหนด
ตัวชี้วัดเป็ นร้อยละของระดับ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยการศึกษาจากความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ได้รับบริการโดยตรง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการทางานของบุคลากรรวมถึง
แก้ไขปัญหา อุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างใช้ เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานอันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทางานด้านการบริการประชาชน
ผู้รับบริการจากเทศบาลตาบลบ้านแป้น อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน ต่อไป

๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
๑. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ของความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ต่อ การให้ บ ริ ก ารของเทศบาล
ตาบลบ้านแป้น อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
๒. เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หา อุ ป สรรค และข้ อ เสนอแนะที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารประชาชนของ
เทศบาลตาบลบ้านแป้น อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน

๔

๑.๓ ขอบเขตโครงกำรวิจัย
๑. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
เป็นการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านแป้นที่มีต่อการให้บริการ
ของเทศบาลตาบลบ้ านแป้น ในปี งบประมาณ ๒๕๖๓ ด้านการให้ บริการประชาชนใน ๕ ลักษณะ
ได้แก่
๑. ด้านกระบวนการและขั้นตอน
๒. ด้านช่องทางในการให้บริการ
๓. ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ
๔. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
๕. ด้านคุณภาพในการให้บริการ
โดยครอบคลุม ๔ ภารกิจ ได้แก่
๑. งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
๒. งานด้านเทศกิจ หรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
๔. งานด้านสาธารณสุข
๒. ขอบเขตด้ำนประชำกร
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ จ ะท าการศึ ก ษาเฉพาะข้ อ มู ล จากประชาชนที่ รั บ บริ ก ารจากเทศบาล
ตาบลบ้านแป้ น จ านวน ๔๐๐ คน ในเขตเทศบาลตาบลบ้านแป้น อาเภอเมือง จังหวัดล าพูน ซึ่ง
สอบถามความพึงพอใจด้านการให้บริการประชาชนใน ๕ ลักษณะ ได้แก่
๑. ด้านกระบวนการและขั้นตอน
๒. ด้านช่องทางในการให้บริการ
๓. ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ
๔. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
๕. ด้านคุณภาพในการให้บริการ
โดยครอบคลุม ๔ ภารกิจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้แก่
๑. งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
๒. งานด้านเทศกิจ หรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
๔. งานด้านสาธารณสุข

๕

๓. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ
การศึกษาครั้ งนี้ เป็ น การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการจากเทศบาล
ตาบลบ้านแป้น อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๑.๔ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๑. ผลจากการศึกษาทาให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
ของเทศบาลตาบลบ้านแป้น อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
๒. ผลจากการศึกษาทาให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการของ
เทศบาลตาบลบ้านแป้น เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
๓. ผลจากการศึกษาทาให้เทศบาลตาบลบ้านแป้นทราบถึงแนวทางในการพัฒนาการทางาน
ของเจ้าหน้าทีใ่ ห้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
๔. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาผลการสารวจไปใช้ประกอบการพิจารณาการกาหนด
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สาหรับข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างในองค์กร
ได้อย่างยุติธรรม

บทที่ ๒
ทบทวนวรรณกรรม
การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลบ้านแป้น
อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน โดยใช้เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอานาจและการปกครองท้องถิ่นไทย
๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการ
๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการสาธารณะ
๒.๕ แนวคิดเกี่ยวกับเทศบาล
๒.๖ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตาบลบ้านแป้น
๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอานาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๑.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอานาจ
โกวิทย์ พวงงาม (๒๕๕๓: ๑๖-๑๗) กล่าวว่า การกระจายอานาจ (Decentralization) คือ
การโอนกิจการบริการสาธารณะบางเรื่องจากรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนกลางไปให้ชุมชนซึ่งตั้งอยู่ใน
ท้องถิ่นต่างๆของประเทศหรือหน่วยงานบางหน่วยงานรับผิดชอบจัดทาอย่างเป็นอิสระจากองค์กร
ปกครองส่วนกลาง ดังนั้นเห็นว่าการกระจายอานาจมี ๒ รูปแบบ คือ หนึ่ง การกระจายอานาจสู่
ท้องถิ่น หรือ การกระจายอานาจตามอาณาเขต หมายถึง การมอบอานาจให้ท้องถิ่นจัดทากิจการหรือ
บริการสาธารณะบางภายเรื่องในเขตของแต่ละท้องถิ่น และท้องถิ่นมีอิสระในการปกครองตนเอง
พอสมควร และ สอง การกระจายอานาจตามบริการหรือการกระจายอานาจทางเทคนิค หมายถึงการ
โอนกิจการบริการสาธารณะบางกิจการจากรัฐหรือองค์กรปกครองส่ว นกลางไปให้หน่วยงานบาง
หน่วยงานรับผิดชอบจัดทาแยกต่างหากและอย่างเป็นอิสระ ประกอบกับพระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๔ แผนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา ๓๐ แผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดาเนินการดังนี้ ดาเนินการถ่ายโอนภารกิจ กิจการให้บริการสาธารณะที่รัฐ
ดาเนินการอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเวลากาหนด

๗

ได้แก่ ภารกิจที่เป็นการดาเนินการซ้าซ้อนระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภารกิจที่รัฐ
จัดให้บริการในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นและกระทบถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้
ดาเนินการให้เสร็จภายในสี่ปี และภารกิจที่เป็นการดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ให้ดาเนินการ
ให้เสร็จสิ้นภายในสี่ปี พร้อมทั้งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (๒๕๔๗) กล่าว
ไว้ว่าแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ มีหลักการอันเป็นกรอบ
ความคิดที่สาคัญ ๓ ประการ คือ ประการแรก หลักความคิดอิสระขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
กล่าวคือ ในการกระจายอานาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องคานึงถึงการเปิดโอกาสให้
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการกาหนดนโยบายและการจัดบริการสาธารณะ ตลอดจนการ
บริหารภายในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริงภายใต้ความเป็นรัฐเดียวและความมีเอกภาพ
ของประเทศ โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแห่งรัฐ ดังนั้นการกระจายอานาจจึงเสมือนเป็น
การมอบความรั บ ผิ ด ชอบในการจั ด บริ การสาธารณะให้ แก่ องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ นที่ จะต้อ ง
รับผิดชอบและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างอิสระมิใช่เป็นการมอบภารกิจ
ที่รัฐเคยดาเนินการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการแทนเท่านั้น ประการที่สอง หลัก
ความสัมพันธ์ ของการบริหารราชการแผ่นดินกล่า วคือ ในการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นการปรับบทบาท อานาจ หน้าที่ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่นใหม่ ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นจะทาหน้าที่เป็นผู้ปฎิบัติการหลักในการดาเนินกิจการของรัฐ
ในขณะที่ราชการบริห ารส่วนกลางและส่วนภู มิภาคจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในภารกิจระดับ
มหภาคและทาหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และกากับดูแลการดาเนินงานของราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
ประการที่ สาม หลั ก ประสิ ทธิภ าพการบริห ารขององค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น กล่ า วคื อ ในการ
กระจายอานาจต้องคานึงถึงการเพิ่มขีดความสามารถ และประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นหลักประกันว่าประชาชนในท้องถิ่นจะได้รับการบริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ และได้ มาตรฐาน ดังนั้ น จาเป็น อย่ างยิ่ งที่อ งค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นจะต้ องเร่งพั ฒ นา
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ตลอดจนการเร่งส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามีส่วนร่วมใน
การบริหารท้องถิ่น สนับสนุน และตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
จริงจังและต่อเนื่องจากหลักการซึ่งเป็นกรอบความคิดสาคัญของแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสอดคล้องกับสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (๒๕๔๓) ที่กล่าวว่าการ
กระจายอ านาจสู่ ท้ อ งถิ่ น เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ห นึ่ ง ในการบริ ห ารจั ด การบ้ า นเมื อ งของรั ฐ ในระบบ
ประชาธิปไตยโดยมุ่งลดบทบาทของรัฐส่วนกลาง ลดเหลือภารกิจหลักเท่าที่ต้องทาเท่าที่จาเป็นและให้
ประชาชนได้มีส่วนในการบริการงานชุมชนท้องถิ่น ตามเจตนารมณ์ของประชาชนมากขึ้น

๘

การกระจายอานาจสู่ ท้องถิ่นให้ส อดคล้ องกับสภาพการณ์บ้านเมือง ที่เปลี่ ยนแปลงไปใน
สภาวะที่สังคมมีกลุ่มที่หลากหลายมีความต้องการและความคาดหวังจากรัฐที่เพิ่มขึ้นและแตกต่างกัน
ขัดแย้งกัน ในขณะที่รัฐเองก็มีขีดความสามารถและทรัพยากรที่ จากัด ในการตอบสนองปัญหาความ
ต้องการที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่นได้ทันต่อเหตุการณ์และตรงกับความต้องการของท้องถิ่นโดยการ
กระจายอานาจสู่ท้องถิ่นเป็นการกระจายสิ่งต่อไปนี้จากส่วนกลางให้กับท้องถิ่นได้แก่ หน้าที่ เป็นการ
กระจายอานาจหน้าที่ที่เป็นประโยชน์โดยตรงกับท้องถิ่นให้ท้องถิ่นรับผิดชอบดาเนินการเอง อานาจ
การตัดสิ นใจเป็ นการกระจายอานาจการตัดสินใจดาเนินการตามหน้าที่ที่ส่ วนกลางกระจายไปให้
ท้อ งถิ่ น ด าเนิ น การ ทรั พ ยากรการบริ ห าร เป็น การกระจายบุ คคลากร งบประมาณ เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมให้กับ ท้องถิ่น ความรับผิ ดชอบต่อหน้า ที่ เป็นการกระจายความรับผิ ดชอบต่อภารกิจ
หน้าที่ ที่รัฐกับผู้บริหารท้องถิ่น และประชาชนร่วมกันรับผิดชอบ และความพร้อมเป็นการกระจาย
ความพร้อมที่มีอยู่ในส่วนกลางให้กับท้องถิ่น เพื่อสร้างขีดความสามารถให้แก่ท้องถิ่น เป็นการทาให้
ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจั ดการท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย สยาม เจริญอินทร์
พรหม (๒๕๕๓: ๙๓-๑๐๓) กล่าวว่า หลักเกณฑ์ในการจัดโครงสร้างอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้องถิ่น ปั จ จุ บั น ควรจะต้องมี การยึดถือเอาหลั กเกณฑ์ส องประการเป็นหลั ก หลั กเกณฑ์แรก
ในเชิง วั ตถุ ป ระสงค์ข องการบริ การสาธารณะต้อ งถือ เอาประชาชนในพื้ น ที่ เป็ น หลั ก และอานวย
ประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หลักเกณฑ์ที่สอง หลักความสามารถในการตอบสนองและแก้ปัญหาในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๑.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น
ความหมายของการปกครองท้ อ งถิ่ น นั้ น ได้ มี ผู้ ใ ห้ ค วามหมายหรื อ ค านิ ย ามไว้ ม ากมาย
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคานิยามเหล่านั้นต่างมีหลักการที่สาคัญคล้ายคลึงกันจะมีต่างกันบ้างก็สานวนและ
รายละเอียดปลีกย่อย ซึ่งสามารถพิจารณาได้ดังนี้ จอร์น เจ. คลาร์ก (John J. Clarke,๑๙๕๗: ๘๗ ๘๙ อ้างถึงในโกวิทย์ พวงงาม,๒๕๕๓: ๒) นิยามว่า การปกครองท้องถิ่นหมายถึงหน่วยการปกครองที่
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดโดยเฉพาะ และหน่วย
การปกครองและหน่วยการปกครองดังกล่าวนี้จัดตั้งและอยู่ในความดูแลของรัฐบาลกลางพร้อมทั้ง
ประทาน คงฤทธิศึกษากร (๒๕๔๒: ๑๕อ้างถึงใน โกวิทย์ พวงงาม,๒๕๕๓ :๒) นิยามว่าการปกครอง
ท้องถิ่นเป็นระบบการปกครองที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระจายอานาจทางการปกครองของรัฐ
และโดยนัยนี้จะเกิดองค์การทาหน้าที่ปกครองท้องถิ่นโดยคนในท้องถิ่นนั้นๆ องค์การนี้จัดตั้งและถูก
ควบคุมโดยรัฐบาล แต่ก็มีอานาจในการกาหนดและควบคุมให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของ
ตนเอง โดย รศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ (๒๕๔๗:๔-๕อ้างถึงใน โกวิทย์ พวงงาม,๒๕๕๓:๓) นิยามว่า
การปกครองท้ องถิ่ น คื อ การให้ ค นในท้ องถิ่ นมี อิ ส ระในการปกครองกัน เองกล่ าวอี ก นัย หนึ่ง คื อ
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การปกครองตนเองโดยประชาชนในท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้ความหมายของการปกครองท้องถิ่นว่าหมายถึงการปกครองที่รัฐบาลให้อานาจหรือ
การกระจายอานาจไปให้หน่วยงานปกครองท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน
การปกครองท้ องที่ล ะชุม ชนโดยมีอ งค์ก รผู้ รับ ผิ ดชอบมีอิ ส ระในการใช้ ดุล ยพินิ จมี เจ้ าหน้ าที่ และ
งบประมาณในการดาเนินงานแยกออกจากราชการส่วนภูมิภาคแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็
มิได้มีอธิปไตยในตัวเอง ยังต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลกลาง ตามวิธีที่เหมาะสม การปกครอง
ท้องถิ่นมีหลายรูปแบบ ซึ่งการปกครองท้องถิ่นมีความสาคัญในด้านการช่วยแก้ปัญหาของท้องถิ่น
เพราะประชาชนในท้องถิ่นย่อมรู้ปัญหาดีที่สุดกว่าคนภายนอก ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง
ตนเองเท่ากับเป็นการฝึกฝนประชาชนได้รู้ถึงการปกครองระดับชาติ แบ่งเบาภาระด้านการเงินและ
อัตรากาลังคน หากท้ องถิ่นมีความมั่นคงแข็งแรง และมีเสถียรภาพประชาชนย่อมมีความเชื่อมั่นต่อ
ผู้บ ริ หารท้องถิ่น และมีความรั บ ผิดชอบต่อประชาชนและนอกจากเป็นการช่ว ยแบ่งเบาภาระของ
รัฐบาลแล้ว ยังฝึกให้ประชาชนรู้จักการปกครองตนเอง
ส่วนสถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่าภายในรัฐสมัยใหม่ การรวมศูนย์อานาจมีขีดจากัด เนื่องจาก
การบริหารปกครองประเทศที่ประกอบไปด้วยประชากรมากมายและพื้นที่อันกว้างไกลโดยรัฐบาลที่มี
ศูนย์กลางแต่เพียงสถาบันเดียวย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากหรือเกิดสภาพของความ “ไม่ประหยัดใน
เชิงขนาด” จึงมีความจาเป็นที่จะต้องมีการถ่ายเทอานาจในทางการเมืองการปกครองให้อยู่ในมือของ
องค์กรหรือสถาบัน ที่อยู่นอกศูนย์ กลางออกไป ด้วยเหตุนี้คุณค่าและความสาคัญของการปกครอง
ท้องถิ่นได้แก่ หนึ่ง การปกครองท้องถิ่นสามารถช่วยตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของชุมชน
ภายในท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานทางการปกครองจานวนเล็กๆที่มีมากมาย
กระจายอยู่ ทั่ ว ประเทศ โดยพื้ น ที่ เ หล่ า นั้ น ย่ อ มมี ค วามแตกต่ า งกั น ไปตามลั ก ษณะทางกายภาพ
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นนั้นๆทาให้การบริหารและการปกครองที่มีลักษณะของการ
รวมศูนย์อานาจอยู่ที่รัฐบาลเพียงแห่งเดียว ไม่สามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาที่
เกิดขึ้นภายในชุมชนนั้นๆจึงจาเป็นต้องกระจายระบบงานให้มีลักษณะคล่องตัวและปรับตัวให้ยืดหยุ่น
นั่นก็คือการสร้างหน่วยการปกครองที่เรียกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้มาจัดทาบริการและ
แก้ ปั ญ หาของประชาชนในท้อ งถิ่ น และยัง จะเป็น การสร้ า งเสริ ม ความเข้ มแข็ ง ให้ กั บ หลั ก ความ
รับผิดชอบตามระบอบประชาธิปไตย (Democratic Accountability) สอง การปกครองท้องถิ่นเป็น
โรงเรียนประชาธิปไตยระดับรากหญ้า ระบบการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีการเลือกตั้งมีระบบพรรค
การเมืองระดับท้องถิ่น มีการต่อสู้และการแข่งขันในทางการเมืองตามวิถีทางและตามกติกา ในที่สุด
ก็จะทาให้ประชาชนเข้าใจถึงระบบการปกครองตนเอง เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่อยู่
ภายใต้โครงสร้างทางการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารและที่สาคัญคือการเข้าใจ
ถึง บทบาทหน้ า ที่ ของประชาชนและในที่ สุ ด ก็จ ะท าให้ เ กิ ด การพั ฒ นาทางการเมื อ งได้ และการที่

๑๐

การปกครองท้องถิ่นช่วยสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในทางการเมืองถือได้ว่าเป็นสถาบันฝึกสอน
ประชาธิปไตยให้ประชาชน สาม สร้างการมีส่วนร่วม (Participation) การมีอยู่ของรัฐบาลในระดับ
ท้องถิ่น หรือในระดับภูมิภาค ย่อมเอื้อต่อประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองได้มากกว่า
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับชุมชนของตน และการเข้ามา
บริหารกิจการสาธารณะต่างๆภายในชุมชนด้วยตนเอง จะเป็นผลให้ประชาชนเหล่านี้ได้เรียนรู้และมี
ประสบการณ์ในทางการเมืองการปกครองตามหลักการปกครองตนเอง และนาไปสู่การเติบโตของ
“ความเป็นพลเมือง”ในหมู่ประชาชน สี่ สร้างความชอบธรรม (Legitimacy) ความห่างไกลทั้งในทาง
ภูมิศาสตร์และในทางการเมือง ย่อมทาให้การตัดสินใจโดยสถาบันทางการเมืองที่ห่างไกลออกไปจาก
ชุมชนท้องถิ่นอาจจะไม่ได้รับการยอมรับ ในทางตรงกันข้ามหากการตัดสินใจกระทาในระดับชุมชน
ท้องถิ่นมีแนวโน้มที่จะได้รับการยอมรับและเป็นการสมเหตุสมผลมากกว่าทาให้การตัดสินใจในทาง
การเมืองการปกครองนั้นมีความชอบธรรมและ ห้า ดารงหลักเสรีภาพ (Liberty) หากใช้อานาจทาง
การเมืองการปกครองถูกรวบอยู่ที่ศูนย์กลางมากเกินไปเป็นไปได้ที่จะเกิดการใช้อานาจในทางที่ลิดรอน
สิทธิเสรีภ าพของปั จเจกบุคคลและสร้างความเสี ยหายให้กับสั งคมโดยรวมได้ง่าย ในทางตรงข้าม
การกระจายอานาจถือเป็นมรรควิธีหนึ่งในการปกป้องเสรีภาพของปัจเจกบุคคลโดยการทาให้อานาจมี
การกระจัดกระจายออกไป อันจะนาไปสู่การสร้างโครงข่ายของการตรวจสอบและถ่วงดุลอานาจซึ่งกัน
และกัน (Checks and Balances) ระหว่างศูนย์กลางกับพื้นที่นอกศูนย์กลาง

๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ (satisfaction) เป็นทัศนคติที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้
การที่เราจะทราบว่า บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้าง
สลับซับซ้อน จึงเป็นการยากที่จะวัดความพึงพอใจโดยตรง แต่สามารถวัดได้โดยทางอ้อม โดยการวัด
ความคิดเห็นของบุ คคลเหล่ านั้น และการแสดงความคิดเห็ นนั้นจะต้องตรงกับความรู้สึ กที่แท้จริง
จึงสามารถวัดความพึงพอใจนั้นได้พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๓๐ กล่าวไว้ว่า “พึง”
เป็นคาช่วยกริยาอื่น หมายความว่า “ควร” เช่น พึงใจ หมายความว่า พอใจ ชอบใจ และคาว่า “พอ”
หมายความว่า เท่าที่ต้องการ เต็มความต้องการ ถูก ชอบ เมื่อนาคาสองคามาผสมกัน “พึงพอใจ”
จะหมายถึง ชอบใจ ถูกใจตามที่ต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับ Wolman (๑๙๗๓ อ้างใน ภนิดา ชัยปัญญา
๒๕๔๑ : ๑๑) กล่าวถึง ความพึงพอใจว่า เป็นความรู้สึกที่ได้รับความสาเร็จตามความมุ่งหวังและ
ความต้องการ มีผู้กล่าวถึงความหมายของความพึงพอใจไว้ ดังนี้

๑๑

๒.๒.๑ ความหมายของความพึงพอใจ
กิล เมอร์ (Gillmer, ๑๙๖๕ , ๒๕๔ – ๒๕๕ อ้า งถึงใน เพ็ ญแข ช่อมณี ๒๕๔๔, หน้า ๖)
ได้ ใ ห้ ค วามหมายไว้ว่ า ผลของเจตคติต่ า งๆ ของบุ ค คลที่มี ต่ อ องค์ ก ร องค์ ประกอบของแรงงาน
และมี ส่ ว นสั มพัน ธ์กับ ลั กษณะงานและสภาพแวดล้ อ มในการท างาน ซึ่ง ความพึง พอใจนั้น ได้แ ก่
ความรู้ สึ ก มี ค วามส าเร็ จ ในผลงาน ความรู้ สึ ก ว่ า ได้ รั บ การยกย่ อ งนั บ ถื อ และความรู้ สึ ก ว่ า มี
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน
Strauss (๑๙๘๐ อ้างถึงใน เพ็ญแข ช่อมณี ๒๕๔๔, หน้า ๗) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจ
ไว้ ว่ า ความพึง พอใจหมายถึ ง ความรู้ สึ กพอใจในงานที่ท าและเต็ ม ใจที่ จ ะปฏิ บั ติ งานนั้ น ให้ บ รรลุ
วัตถุป ระสงค์ขององค์กร คนจะรู้ สึ กพอใจในงานที่ทาเมื่องานนั้นให้ ผ ลประโยชน์ทั้งด้านวัตถุและ
ด้านจิตใจ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานของเขาได้
ชิลเมอร์ (Silmer, ๑๙๘๔, ๒๓๐ อ้างถึงใน ประภาภรณ์ สรุปภา ๒๕๔๔, หน้า ๙) กล่าวไว้ว่า
ความพึงพอใจเป็นระดับขั้นตอนความรู้สึกในทางบวกหรือทางลบของคนที่มีลักษณะต่างๆ ของงาน
รวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมาย การจัดระบบงาน และความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
อุทัย หิรัญโต (๒๕๒๓, หน้า ๒๗๒ อ้างอิงจาก นริษา นราศรี ๒๕๔๔, หน้า ๒๘) ได้ให้
ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า “ความพึงพอใจ” เป็นสิ่ งที่ทาให้ ทุกคนเกิดความสบายใจ
เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการของเขา ทาให้เขาเกิดความสุข
สุพล (๒๕๔๐ : ๒๗) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็นในลักษณะ
เชิงบวกของบุคคล เมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการหรือได้รับสิ่งตอบแทนที่คาดหวังไว้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (๒๕๔๒ : ๗๗๕) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ
หมายถึง พอใจ ชอบใจพฤติกรรม เกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษย์ คือ ความพยายามที่จะขจัดความ
ตึงเครียดหรือความกระวนกระวาย หรือภาวะไม่ได้ดุลยภาพในร่างกาย ซึ่งเมื่อมนุษย์สามารถขจัด
สิ่งต่างๆ ดังกล่าวได้แล้ว มนุษย์ย่อมได้รับความพึงพอใจในสิ่งที่ตนต้องการ (เศกสิทธิ์, ๒๕๔๔ : ๖)
ไพบูลย์ ช่างเรียน (๒๕๔๒. หน้า ๑๔๖ - ๑๔๗) อ้างอิงจาก นริษา นราศรี ๒๕๔๔. หน้า
๒๘) ได้กล่าวถึงความหมายของความพึงพอใจ สรุปได้ว่า “ความพึงพอใจ” เป็นความต้องการทาง
ร่างกายมีความรุนแรงในตัวบุคคลในการร่วมกิจกรรมเพื่อสนองความต้องการทางร่างกาย เป็นผลทา
ให้เกิดความพึงพอใจแล้วจะรู้สึกต้องการความมั่นคง ปลอดภัย เมื่อบุคคลได้รับการตอบสนองความ
ต้องการทางร่างกายและความต้องการความมั่นคงแล้วบุคคลจะเกิดความผูกพันมากขึ้นเพื่อให้เป็นที่
ยอมรับว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
อุทัยพรรณ สุดใจ (๒๕๔๕ : ๗) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคล
ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยอาจจะเป็นไปในเชิงประเมินค่าว่ า ความรู้สึกหรือทัศนคติติสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้น
เป็นไปในทางบวกหรือทางลบ

๑๒

สายจิตร (๒๕๔๖ : ๑๔) ได้สรุปว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นไป
ได้ทั้งทางบวกและทางลบ แต่ถ้าเมื่อใดที่สิ่ งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการหรือทาให้ บรรลุ
จุดมุ่ งหมายได้ ก็จ ะเกิดความรู้ สึกทางบวก แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าสิ่งใดสร้างความรู้สึ กผิดหวัง
ไม่บรรลุจุดมุ่งหมาย ก็จะทาให้เกิดความรู้สึกทางลบเป็นความรู้สึกไม่พอใจ
อรรถพร (๒๕๔๖: ๒๙) ได้สรุปว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติหรือระดับความพึงพอใจ
ของบุคคลต่อกิจกรรมต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมนั้นๆ โดยเกิดจากพื้นฐาน
ของการรั บ รู้ ค่ า นิ ย มและประสบการณ์ ที่ แ ต่ ล ะบุ ค คลได้ รั บ ระดั บ ของความพึ ง พอใจจะเกิ ด ขึ้ น
เมื่อกิจกรรมนั้นๆ สามารถตอบสนองความต้องการแก่บุคคลนั้นได้
ในการศึกษาเกี่ย วกับ ความพึงพอใจนั้น โดยทั่ว ไปนิ ยมศึกษากันในสองมิติ คือ มิติความ
พึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานและมิติความพึงพอใจในการรับบริการ ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาใน
รูปแบบผู้รับบริการ ซึ่งมีนักการศึกษาได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้
Oskamps (๑๙๘๔, อ้างถึงใน ประภาภรณ์ สรุปภา ๒๕๔๔,หน้า ๑๑) ได้กล่ าวไว้ว่ า
ความพึงพอใจมีความหมายอยู่ ๓ นัย คือ
ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพการณ์ที่ผลการปฏิบัติจริงได้เป็นไปตามที่บุคคลคาดหวังไว้
ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับของความสาเร็จที่เป็นไปตามความต้องการ
ความพึงพอใจ หมายถึง งานที่ได้ตอบสนองต่อคุณค่าของบุคคล
วิรุฬ พรรณเทวี (๒๕๔๒) ได้ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจ
ของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างไร ถ้าคาดหวัง
หรือมีความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทางตรงกันข้าม
อาจผิ ดหวังหรือไม่พอใจเป็ นอย่างยิ่ง เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
สิ่งที่ตั้งใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อย
กาญจนา อรุ ณสอนศรี (๒๕๔๖) กล่ าวว่า ความพึงพอใจของมนุ ษย์ เป็นการแสดงออก
ทางพฤติ กรรมที่เ ป็ น ธรรมไม่ ส ามารถมองเห็ นเป็ นรูป ร่างได้ การที่เ ราจะทราบว่า บุคคลมีค วาม
พึงพอใจหรือไม่สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนและต้องมีสิ่งเร้าที่ตรงต่อความ
ต้องการของบุคคล จึงจะสามารถให้บุคคลเกิ ดความพึงพอใจ ดังนั้น การสร้างสิ่งเร้าจึงเป็นแรงจูงใจ
ของบุคคลให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้น
สมพงษ์ เกษมสิน (๒๕๒๖) ได้กล่าวถึงแรงจูงใจของ Maslow ว่า A.H.Maslow ได้เสนอ
ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันแพร่หลาย และได้ตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
มนุษย์ไว้ ดังนี้
๑. มนุษย์มีความต้องการ ความต้องการมีอยู่เสมอและไม่สิ้นสุด ความต้องการใดที่ได้รับ
การตอบสนองแล้วความต้องการอย่างอื่นจะเข้ามาแทนที่ ขบวนการนี้ไม่มีที่สิ้นสุดตั้งแต่เกิดจนตาย

๑๓

๒. ความต้ อ งการที่ ไ ด้ รั บ การตอบสนองแล้ ว จะไม่ เ ป็ น สิ่ ง จู ง ใจของพฤติ ก รรมอี ก ต่ อ ไป
ความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองเท่านั้นที่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรม
๓. ความต้องการของมนุษย์มีลาดับขั้น ตามความสาคัญ (a hierarchy of needs) กล่าวคือ
เมื่ อ ความต้ อ งการในระดั บ ต่ าได้ รั บ การตอบสนองแล้ ว ความต้ อ งการในระดั บ สู ง ก็ จ ะเรี ยกร้ อ ง
ให้มีการตอบสนอง
๒.๒.๒ การวัดความพึงพอใจ
การวัดความพึงพอใจ นั้น บุญเรียง ขจรศิล ป์ (๒๕๒๙) ได้ให้ ทรรศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า
ทัศนคติหรือเจตคติเป็นนามธรรม เป็นการแสดงออกค่อนข้างซับซ้อน จึงเป็นการยากที่จะวัดทัศนคติ
โดยตรง แต่เราสามารถที่จะวัดทัศนคติได้โดยอ้อม โดยวัดความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้นแทน ฉะนั้น
การวัดความพึงพอใจก็มีขอบเขตที่จากัดด้วย อาจมีความคาดเคลื่อนเกิดขึ้นถ้าบุคคลเหล่านั้นแสดง
ความคิดเห็นไม่ตรงกับความรู้สึกที่แท้จริง ซึ่งความคาดเคลื่อนเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นได้เป็นธรรมดาของ
การวัดโดยทั่วๆ ไป
ภณิ ด า ชั ย ปั ญ ญา (๒๕๔๑) กล่ า วว่ า การวั ด ความพึ ง พอใจนั้ น สามารถท าได้ ห ลายวิ ธี
ดังต่อไปนี้
๑. การใช้แบบสอบถาม เพื่อต้องการทราบความคิดเห็น ซึ่งสามารถกระทาได้ในลักษณะ
กาหนดคาตอบให้เลือกหรือตอบคาถามอิสระ คาถามดังกล่าวอาจถามความพึงพอใจในด้านต่างๆ
๒. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรง ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการที่ดี
จะได้ข้อมูลที่เป็นจริง
๓. การสั ง เกต เป็ น วิ ธี วั ด ความพึ ง พอใจโดยสั ง เกตพฤติ ก รรมของบุ ค คลเป้ า หมาย
ไม่ว่าจะแสดงออกจากการพูดจา กริยา ท่าทาง วิธีนี้ต้องอาศัยการกระทาอย่างจริงจังและสั งเกต
อย่างมีระเบียบแบบแผน
จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า “ความพึงพอใจ” เป็นการแสดงความรู้สึกดีใจ
ยินดีของเฉพาะบุคคลในการตอบสนองความต้องการในส่วนที่ขาดหายไป ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจัยเหล่านั้น สามารถสนองความต้องการของบุคคลทั้งทางร่างกายและจิตใจ
ได้เหมาะสม และเป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลที่จะเลือกปฏิบัติในกิจกรรมนั้นๆ

๑๔

๒.๒.๓ ความหมายและความสาคัญของความพึงพอใจในการบริการ
ศู น ย์ พั ฒ นาทรั พ ยากรการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย มห าสารคาม (บทเรี ย นออนไลน์ ,
http://cyberclass.msu.ac.th/cyberclass/cyberclass-uploads/libs/html/๓๐๘๑๓/unit๐๙_
๑.html) ได้ให้ความหมายและความสาคัญของความพึงพอใจในการบริการไว้ในบทเรียนวิชาจิตวิทยา
บริการ ว่า
คาว่า “ความพึงพอใจ” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” ซึ่งมีความหมายโดยทั่วๆ ไป
ว่า “ระดับความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง”
ความหมายของความพึ ง พอใจในการบริ ก าร สามารถจ าแนกเป็ น ๒ ความหมาย ใน
ความหมายที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้บริโภคหรือผู้ รับบริการ (Consumer Satisfaction)
และความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) ของผู้ให้บริการ
๑. ความหมายของความพึงพอใจในการบริการ
๑.๑ ความหมายของความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามแนวคิดของนักการตลาดจะพบนิยาม
ของความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็น ๒ นัย คือ
๑.๑.๑ ความหมายที่ ยึ ด สถานการณ์ ก ารซื้ อ เป็ น หลั ก ให้ ค วามหมายว่ า
“ความพึงพอใจเป็น ผลที่เกิดขึ้น เนื่องจากการประเมินภาพรวมทั้งหมดของประสบการณ์หลายๆ
อย่าง ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการในระยะเวลาหนึ่ง” หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า “ความพึงพอใจ
หมายถึงการประเมินความสามารถของการนาเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง”
๑.๑.๒ สาหรับความหมายที่พบใช้อย่างแพร่หลาย โอลิเวอร์ (Oliver) ได้ให้คาจากัด
ความว่ า “ความพึ ง พอใจของผู้ บ ริ โ ภค หมายถึ ง ภาวการณ์ แ สดงออกที่ เ กิ ด จากการประเมิ น
ประสบการณ์การซื้อและการใช้สินค้าและบริการ” ซึ่งอาจขยายความให้ชัดเจนว่าได้ว่า “ความพึง
พอใจ หมายถึ ง ภาวการณ์แ สดงออกถึ งความรู้สึ ก ในทางลบที่เ กิดจากการประเมิ นเปรีย บเทีย บ
ประสบการณ์ การได้รับบริการที่ต่ากว่าความคาดหวังของลูกค้า” ดังภาพ

๑๕

สถานการณ์ก่อนซื้อ
ความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ

สถานการณ์หลังซื้อ
การประเมิน
เปรียบเทียบ

ลักษณะบริการที่
ผู้รับบริการได้รับ

ความพึงพอใจบริการ
รับจริง บริการคาดหวัง

ความไม่ พึ ง พอใจบริ ก าร
รับจริง บริการคาดหวัง

ภาพที่ ๒.๑ ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ
๑.๒ ความหมายของความพึ งพอใจในงานของผู้ ใ ห้ บริ การ ตามแนวคิ ดของนัก จิตวิ ทยา
องค์การความพึงพอใจในการทางานจะมีผลต่อความสาเร็จของงาน มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้
ความหมายของความพึงพอใจในงานไว้ ดังนี้
ล็ อ ค (Locke) ได้ ใ ห้ ค าจ ากั ด ความว่ า “ความพึ ง พอใจในงาน หมายถึ ง ภาวการณ์
แสดงออกทางอารมณ์ในทางบวกอันเป็นผลมาจากคุณค่าที่ได้รับจากงาน และประสบการณ์ทางาน
ของบุคคลหนึ่ง”
พอร์ตเตอร์ (Porter) และคณะ ให้นิยามว่า “ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความรู้สึก
ที่ มี ต่ อ งาน และประเมิ น ได้ จ ากความแตกต่ า งระหว่ า งปริ ม าณของคุ ณ ค่ า ผลตอบแทนที่ ไ ด้ รั บ
กับผลตอบแทนที่บุคคลคาดหวังไว้ว่าจะได้รับ”
แครนนี่ (Cranny) และคณะ กล่ า วว่ า “ความพึ ง พอใจในงาน หมายถึ ง ปฏิ กิ ริ ย า
ตอบสนองทางอารมณ์และความรู้สึกต่องานอันเป็นผลมาจากการประเมิน เปรียบเทียบส่วนต่างของ
ผลตอบแทนที่ได้รับจริงกับผลตอบแทนที่ปรารถนาหรือคาดว่าควรจะได้รับ”
อาจกล่าวได้ว่า “ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ภาวการณ์แสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวก
ที่เกิดจากการประเมินเปรียบเทียบ ประสบการณ์และผลตอบแทน (ได้แก่ ลักษณะงาน อัตราค่าจ้าง
โอกาสก้าวหน้าและผลประโยชน์ ) ที่ได้รับจากงานในระดับที่เป็นไปตามความคาดหวังที่บุคคลตั้งไว้ ”
ในทางตรงกันข้าม “ความไม่พึงพอใจในงาน หมายถึง ภาวการณ์แสดงออกถึงความรู้สึกในทางลบ
ที่เกิดจากการประเมินเปรียบเทียบ ประสบการณ์และผลตอบแทนที่ได้รับจากงาน ในระดับที่ต่ากว่า
สิ่งที่คาดหวังไว้ว่าจะได้รับ” ดังภาพ

๑๖

สถานการณ์การทางาน
ความคาดหวังเกีย่ วกับงาน
และผลตอบแทนที่ควร
ได้รับ

ความพึงพอใจ
ผลที่ได้รับ ผลที่คาดหวัง
การประเมิน
เปรียบเทียบ

การรับรูเ้ กี่ยวกับงานและ
ผลตอบแทนทีไ่ ด้รับจริง

ความไม่พึงพอใจ ผลรับที่
ได้ ผลที่คาดหวัง

ภาพที่ ๒.๒ ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในงานของผู้ให้บริการ
ความพึงพอใจทั้ง สองลั กษณะข้างต้ น มีความหมายเกี่ยวพันกันกับความพึงพอใจในการ
บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบาทสาคัญในสถานการณ์
การบริ ก ารให้ ด าเนิ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ หากองค์ ก ารบริ ก ารสามารถสร้ า งความพึ ง พอใจ
ในการบริ ก าร โดยท าให้ ผู้ เกี่ย วข้องกั บการบริก ารมีค วามรู้สึ กในทางบวก อันเป็นผลมาจากการ
ประเมินเปรียบเทียบสิ่งที่ได้รับจริงในระดับที่สอดคล้องหรือมากกว่าสิ่งที่คาดหวังไว้ในสถานการณ์การ
บริการที่เกิดขึ้นย่อมก่อให้เกิดผลดีต่อกิจการบริการนั้น
จึงได้กล่าวว่า ความพึงพอใจในการบริการ หมายความถึง ภาวการณ์แสดงออกถึงความรู้สึก
ในทางบวกของบุคคลอันเป็นผลจากการเปรียบเทียบการ รับรู้สิ่งที่ได้จากการบริการ ไม่ว่าจะเป็น
การรั บ บริ ก ารหรื อ การให้ บ ริ ก ารในระดับ ที่ ต รงกั บ การรั บ รู้ สิ่ ง ที่ค าดหวัง เกี่ ย วกับ การบริ ก ารนั้ น
ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้รับบริการและความพึงพอใจในงานของผู้ให้บริการ

๑๗

๒. ความสาคัญของความพึงพอใจในการบริการ
เป้ า หมายสู ง สุ ด ของความส าเร็ จ ในการด าเนิ น งานบริ ก ารขึ้ น อยู่ กั บ กลยุ ท ธ์ การสร้ า ง
ความพึงพอใจให้กับลู กค้า เพื่อ ให้ ลูกค้าเกิดความรู้สึกที่ดีและประทับใจในบริการที่ได้รับจนติดใจ
และกลับมาใช้บริการเป็นประจ า การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าตลอดจนผู้ปฏิบัติงานบริการ
จึ ง เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ เพราะความรู้ ค วามเข้ า ใจในที่ นี้ จ ะน ามาซึ่ ง ความได้ เ ปรี ย บในเชิ ง การแข่ ง ขั น
ทางการตลาด เพื่อความก้าวหน้าและการเติบโตของธุรกิจบริการอย่างไม่หยุดยั้ง และส่งผลให้สังคม
ส่วนรวมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงกล่าวได้ว่า ความพึงพอใจมีความสาคัญต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
๒.๑. ความส าคั ญต่ อผู้ ให้ บริก าร องค์ การบริ การจ าเป็นต้ องคานึง ถึงความพึ งพอใจ
ต่อการบริการ ดังนี้
๒.๑.๑. ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นตัวกาหนดคุณลักษณะของการบริการ ผู้บริหาร
การบริการ และผู้ปฏิบัติงานบริการจาเป็นต้องสารวจความพึงพอใจของลูกค้าเกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์
บริการและลักษณะของการนาเสนอ บริการที่ลูกค้าชื่นชอบ เพราะข้อมูลดังกล่าวจะบ่งบอกถึงการ
ประเมินความรู้สึกและความคิดเห็นของลูกค้าต่อคุณสมบัติของการบริการที่ลูกค้าต้องการ และวิธีการ
ตอบสนองความต้องการแต่ละบริการ และสามารถสนองตอบบริการที่ตรงกับลักษณะและรูปแบบที่
ผู้รับบริการคาดหวังไว้ ได้จริง
๒.๑.๒. ความพึ งพอใจของลู ก ค้า เป็ นตัว แปรส าคัญ ในการประเมิน คุณภาพของ
การบริ การ หากกิจ การใดน าเสนอบริ การที่ดี มีคุ ณภาพตรงกับ ความต้ องการตามความคาดหวั ง
ของลูกค้าก็ย่อมส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อบริการนั้น และมีแนวโน้มจะใช้บริการซ้าอีกต่อๆ
ไป คุณภาพของการบริการที่จะทาให้ลูกค้าพึงพอใจขึ้นอยู่กับลั กษณะการบริการที่ปรากฏให้ เห็ น
(ได้แก่ สถานที่ อุปกรณ์เครื่องใช้ และบุคลิกลั กษณะของพนักงานบริการ) ความน่าเชื่อถือ ความ
ไว้วางใจของการบริการ ความเต็มใจที่จะให้บริการ ตลอดจนความรู้ความสามารถในการให้บริการ
ด้วยความเชื่อมั่นและความเข้าใจต่อผู้อื่น
๒.๑.๓. ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานบริการเป็นตัว ชี้คุณภาพและความส าเร็จ
ของงานบริการ การให้ความสาคัญกับความต้องการและความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงานบริการเป็น
เรื่องที่จาเป็ นไม่ยิ่ งหย่อนไปกว่าการให้ค วามสาคัญกับลู กค้า การสร้างความพึงพอใจในงานให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานบริการย่อมทาให้พนักงานมีความรู้สึกที่ดีต่องานที่ได้รับมอบหมาย และตั้งใจปฏิบัติงาน
อย่างเต็มความสามารถ อันจะนามาซึ่งคุณภาพของการบริการที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
และส่งผลให้กิจการบริการประสบความสาเร็จในที่สุด
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๒.๒. ความสาคัญต่อผู้รับบริการ สามารถแบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๒.๒.๑. ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นตัวผลักดันคุณภาพชีวิตที่ดี เมื่อองค์การบริการ
ตระหนักถึงความสาคัญของความพึงพอใจของลูกค้า ก็พยายามค้นหาปัจ จัยที่กาหนดความพึงพอใจ
ของลู กค้า ส าหรั บ น าเสนอบริ การที่เหมาะสม เพื่อการแข่ งขันแย่งชิ งส่ ว นแบ่ งตลาดธุร กิจบริการ
ผู้ รั บ บริ ก ารย่ อ มได้ รั บ การบริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพและตอบสนองความต้ อ งการที่ ต นคาดหวั ง ไว้ ไ ด้
การดาเนินชีวิตที่ต้องพึ่งพาการบริการในหลายๆ สถานการณ์ทุกวันนี้ย่อมนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ตามไปด้ว ย เพราะการบริ การหลายด้านช่ว ยอานวยความสะดวกและแบ่งเบาภาระการ
ตอบสนองความต้องการของบุคคลด้วยตนเอง
๒.๒.๒. ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานบริการช่วยพัฒนาคุณภาพของงานบริการ
และอาชี พ บริ ก าร งานเป็ น สิ่ ง ที่ ส าคั ญ ต่ อ ชี วิ ต ของคนเราเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง รายได้ ใ นการด ารงชี วิ ต
และการแสดงออกถึ ง ความสามารถในการท างานให้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปด้ ว ยดี เป็ น ที่ ย อมรั บ ว่ า
ความพึงพอใจในงานมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในแต่ละองค์การ ในอาชีพ
บริ การก็เช่น เดีย วกัน เมื่อองค์การบริการให้ ความส าคัญกับการสร้างความพึงพอใจในงานให้ กับ
ผู้ปฏิบัติงานบริการทั้งในด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และความก้าวหน้า
ในชีวิตการงาน พนั กงานบริ การก็ย่อมทุ่มเทความพยายามในการเพิ่มคุณภาพมาตรฐานของงาน
บริการ ให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี
กับลูกค้า ให้ใช้บริการต่อๆ ไปทาให้อาชีพบริการเป็นที่รู้จักมากขึ้น
สรุ ป ได้ ว่ า ความพึ ง พอใจในการบริ ก ารเกี่ ย วข้ อ งกั บ ความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก าร
ต่อการบริ การและความพึ งพอใจในงานของผู้ ปฏิบัติ งานบริการ ซึ่งนับ ว่า ความพึง พอใจทั้งสอง
ลักษณะ มีความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของการบริการและการดาเนินงานบริการให้ประสบ
ความสาเร็จ เพื่อสร้างและรักษาความรู้สึกที่ดีต่อบุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
๒.๒.๔ ลักษณะและองค์ประกอบของความพึงพอใจในการบริการ
การด าเนิ น งานบริ ก ารจ าเป็ น ต้ อ งใช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารตลาดสมั ย ใหม่ ที่ มุ่ ง เน้ น ที่ ตั ว ลู ก ค้ า
และความพยายามที่จะทาให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับให้มากที่สุด โดยการทา
ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและองค์ประกอบของความพึงพอใจในการบริการ
๑. ลักษณะของความพึงพอใจในการบริการ ความพึงพอใจในการบริการมีความสาคัญ
ต่อการดาเนินงานบริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีลักษณะทั่วไป ดังนี้
๑.๑. ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกในทางบวกของ
บุคคลต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด บุคคลจาเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมรอบตัว การตอบสนองความ
ต้องการ ส่ ว นบุ ค คลด้ ว ยการโต้ตอบกับ บุคลอื่นและสิ่ งต่า งๆ ในชี วิตประจ าวัน ทาให้ แ ต่ล ะคนมี
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ประสบการณ์รับรู้ เรียนรู้สิ่งที่จะได้รับตอบแทนแตกต่างกันไป ในสถานการณ์การบริการก็เช่นเดียวกัน
บุคคลรับรู้หลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับการบริการ ไม่ว่าจะเป็นประเภทของการบริการ หรือคุณภาพ
ของการบริการซึ่งประสบการณ์ที่ได้รับจากการสัมผัสบริการต่างๆ หากเป็นไปตามความต้องการของ
ผู้รับบริการโดยสามารถทาให้ผู้รับบริการได้รับสิ่งที่คาดหวังก็ย่อมก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดี และพึงพอใจ
ในบริการที่ได้รับ เช่น ลูกค้าเข้าไปในร้านอาหารและสั่งอาหารชนิดหนึ่ง พนักงานเสิร์ฟอาหารนา
อาหารมาเสิร์ฟอย่างครบถ้วนถูกต้อง ตามที่ลูกค้าต้องการ ลูกค้าย่อมเกิดความรู้สึกพึงพอใจต่อการ
บริการที่ได้รับแต่ในทางกลับกัน ถ้าพนักงานเสิร์ฟนาอาหารมาเสิร์ฟไม่ตรงกับที่ลูกค้าต้องการ ไม่ว่าจะ
เป็นเพราะเหตุใด ลูกค้าย่อมเกิดความไม่พึงพอใจต่อบริการที่ได้รับ
๑.๒. ความพึ ง พอใจเกิ ด จากการประเมิ น ความแตกต่ า ง ระหว่ า งสิ่ ง ที่ ค าดหวั ง
กับสิ่งที่ได้รับจริงในสถานการณ์หนึ่งในสถานการณ์การบริการ ก่อนที่ลูกค้าจะมาใช้บริการใดก็ตาม
มักจะมีมาตรฐานของการบริการนั้นไว้ในใจอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งอาจมีแหล่งอ้างอิงมาจากคุณค่าหรือเจตคติ
ที่ยึดถือต่อบริ การ ประสบการณ์ดั้งเดิมที่เคยใช้บริการ การบอกเล่ าของผู้ อื่น การรับทราบข้อมูล
การรั บ ประกั น บริ การจากโฆษณา การให้ คามั่ นสั ญญาของผู้ ให้ บ ริก ารเหล่ านี้ เ ป็น ปัจ จั ยพื้ นฐาน
ที่ผู้รับบริการใช้เปรียบเทียบกับบริการที่ได้รับในวงจรของการบริการตลอดช่วงเวลาของความจริง
สิ่งที่ผู้ รับ บริ การได้รับ รู้ เกี่ย วกับ การบริการก่อนที่จะมารับบริการหรือความคาดหวังในสิ่ งที่คิดว่า
ควรจะได้รับ (Expectations) นี้ มีอิทธิพลต่อช่วงเวลาของการเผชิญความจริงหรืออาจพบปะระหว่าง
ผู้ให้บริการและผู้รับบริการเป็นอย่างมาก เพราะผู้รับบริการจะประเมินเปรียบเทียบสิ่งทีได้รับจริง
ในกระบวนการบริ ก ารที่ เ กิ ด ขึ้ น (Performance) กั บ สิ่ ง ที่ ค าดหวั ง เอาไว้ หากสิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ เป็ น ไป
ตามความคาดหวังถือว่าเป็นการยืนยันที่ถูกต้อง (Confirmation) กับความคาดหวังที่มีอยู่ ผู้รับบริการ
ย่อมเกิดความพึงพอใจต่อบริการดังกล่าว แต่ถ้าไม่เป็นไปตามที่คาดหวังอาจจะสูงกว่าหรือต่ากว่า
นั บ เป็ น การยื น ยั น ที่ ค าดเคลื่ อ น (Unconformities) จากความคาดหวั ง ดั ง กล่ า ว ทั้ง นี้ ช่ ว งความ
แตกต่าง (Discrepancy) ที่เกิดขึ้นจะชี้ให้เห็นถึงระดับของความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจ เช่น
ลูกค้าไปทาผมที่ร้านเสริมสวยแห่งหนึ่ง และคาดหวังว่าจะใช้เวลาสระและแต่งทรง ประมาณ ๑ ชั่วโมง
ปรากฏว่ า ไม่ มี ลู ก ค้ า อื่ น และช่ า งท าผมว่ า งอยู่ ห ลายคนจึ ง ช่ ว ยกั น ตกแต่ ง ทรงผม อย่ า งประณี ต
ตามที่ลูกค้าต้องการเสร็จภายในเวลารวดเร็วกว่าที่ลูกค้าคาดไว้ หากประเมินความพึงพอใจที่เกิดขึ้น
สิ่งที่ลูกค้าได้รับจากการบริการสูงกว่าความคาดหวังที่มีอยู่ (ข้อยืนยันเบี่ยงเบนไปในทางบวก) แสดงว่า
ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ (สูง) ในสถานการณ์ตรงข้าม ถ้าลูกค้าต้องเสียเวลารอนานกว่าที่คาดไว้
ลูกค้า ก็จะเกิดความไม่พึงพอใจได้ (ข้อยืนยันเบี่ยงเบนไปในทางลบ)
๑.๓ ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงได้ต ลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์
เกิ ด ขึ้ น ความพึ ง พอใจเป็ น ความรู้ สึ ก ของสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ที่ ผั น แปรได้ ต ามปั จ จั ย ที่ เ ข้ า มาเกี่ ย วข้ อ ง
กั บ ความคาดหวั ง ของบุ ค คลในแต่ ล ะสถานการณ์ ช่ ว งเวลาหนึ่ ง บุ ค คลอาจไม่ พ อใจต่ อ สิ่ ง หนึ่ ง
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เพราะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ แต่อีกช่วงหนึ่งหากสิ่งที่คาดหวังไว้ได้รับการตอบสนองอย่างถูกต้อง
บุคคลก็เปลี่ยนความรู้สึกเดิมต่อสิ่งนั้นได้อย่างทันทีทันได้ แม้ว่าจะเป็นความรู้สึกที่ตรงกันข้ามกันก็
ตาม นอกจากนี้ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่สามารถแสดงออกในระดับมากน้อยได้ ขึ้นอยู่กับความ
แตกต่างของการประเมินสิ่งที่ได้รับจริงกับสิ่งที่คาดหวังไว้ ส่วนใหญ่ลูกค้าจะใช้เวลาเป็นมาตรฐาน
ในการเปรียบเทียบความคาดหวังจากบริการต่างๆ เช่นลูกค้าไปซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
และเลื อ กซื้ อ ที่ มี ต ราผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ ปราก ฏว่ า สิ น ค้ า ช ารุ ด ใช้ ง านไม่ ไ ด้ ท าให้ ลู ก ค้ า
เกิ ด ความไม่ พึ ง พอใจ เมื่ อ น าสิ น ค้ า ไปขอเปลี่ ย นคื น ใหม่ พนั ก งานขายให้ ค วามดู แ ลอย่ า งดี
กล่าวคาขอโทษ และเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่มาให้ พร้อมช่วยเหลือทดสอบการทางาน ทาให้ลูกค้าเปลี่ยน
ความรู้ สึ ก ไม่ พึ ง พอใจมาเป็ น ความรู้ สึ ก พึ ง พอใจ และยิ่ ง รู้ สึ ก พึ ง พอใจมากขึ้ น ที่ พ นั ก งานยอมรั บ
ข้อบกพร่องและเอาใจใส่ช่วยเหลือด้วยอัธยาศัยที่ดี
๒. องค์ประกอบความพึงพอใจในการบริ การ ความพึงพอใจในการบริการที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการการบริการระหว่างผู้ให้บริการและรับบริการ เป็นผลของการรับรู้และประเมินคุณภาพ
ของการบริการในสิ่งที่รับบริการคาดหวังว่าจะได้รับ และสิ่งที่ผู้รับบริการได้รับจริงจากการบริการ
ในแต่ล ะสถานการณ์บ ริ การหนึ่ ง ซึ่งระดับ ของความพึง พอใจอาจไม่ค งที่ผั นแปรไปตามช่ว งเวลา
ที่แตกต่างกันได้ ทั้งนี้ ความพึงพอใจในการบริการ จะประกอบด้วยองค์ประกอบ ๒ ประการ คือ
๒.๑ องค์ประกอบด้านการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการ ผู้รับบริการจะรับรู้ว่า
ผลิตภัณฑ์บริการที่ได้รับ มีลักษณะตามพันธะสัญญาของกิจการบริการแต่ละประเภทตามที่ควรจะเป็น
มากน้ อ ยเพี ย งใด เช่ น แขกที่ เ ข้ า มาพั ก ในโรงแรมจะได้ พั ก ในห้ อ งพั ก ที่ จ องไว้ ลู ก ค้ า ที่ เ ข้ า ไปใน
ภัตตาคารจะได้รับอาหารตามที่สั่ง ผู้โดยสารจะสามารถเดินทางจากที่หนึ่งไปสู้จุดหมายปลายทางหนึ่ง
หรื อลู กค้าธนาคารจะได้รั บ การช่ว ยเหลื อด้านสิ นเชื่อ เป็นต้น สิ่ งเหล่ านี้ เป็นผลิ ตภัณฑ์บริการที่
ผู้รับบริการควรจะได้รับตามลักษณะของการบริการแต่ละประเภท ซึ่งจะสร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้าในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
๒.๒ องค์ประกอบด้านการรับรู้คุณภาพของการนาเสนอบริการ ผู้รับบริการจะรับรู้
ว่าวิธีการนาเสนอบริการในกระบวนการบริการของผู้ให้บริการมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกในการเข้าถึงบริการ พฤติกรรมการแสดงออกของผู้ให้บริการตามบทบาท
หน้าที่และปฏิกิริยาการตอบสนองการบริการของผู้ให้บริการต่อผู้รับบริการ ในด้านความรับผิดชอบ
ต่องาน การใช้ภาษาสื่อความหมายและการปฏิบัติตนในการให้บริการ เช่น พนักงานโรงแรมต้อนรับ
แขกด้วยอัธยาศัยไมตรีจิตอันดีและช่วยเหลือแขกเรื่องสัมภาระ พนักงานเสิร์ฟอาหารรับคาสั่งอาหาร
ด้ ว ยความสุ ภ าพเป็ น กั น เอง พนั ก งานธนาคารช่ ว ยชี้ แ จงระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ การยื่ น ขอสิ น เชื่ อ
ด้วยความเอาใจใส่ เป็นต้น สิ่ง เหล่านี้เกี่ยวข้องกับการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยไมตรีจิต
ของการบริการที่แท้จริง องค์ประกอบของความพึงพอใจในการบริการสามารถแสดงได้ ดังภาพ
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การรับรูบ้ ริการที่
ควรจะเป็น
การรับรูบ้ ริการที่
เกิดขึ้นจริง
การรับรูบ้ ริการที่
ควรจะเป็น
การรับรูบ้ ริการที่
เกิดขึ้นจริง

การรับรูค้ ุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์บริการ
ความพึงพอใจใน
การบริการ
การรับรูค้ ุณภาพของการ
นาเสนอบริการ

ภาพที่ ๒.๓ องค์ประกอบของความพึงพอใจในการบริการ
จะเห็ น ได้ ว่ า ความพึ ง พอใจในการบริ ก ารเกิ ด จากการประเมิ นคุ ณ ค่ า การรั บ รู้ คุณ ภาพ
ของการบริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริการตามลักษณะของการบริการ และกระบวนการนาเสนอบริการ
ในวงจรของการให้ บ ริ ก ารระหว่ า งผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารและผู้ รั บ บริ ก าร ซึ่ ง ถ้ า ตรงกั บ สิ่ ง ที่ ผู้ รั บ บริ ก าร
มีความต้องการหรือตรงกับความคาดหวังที่มีอยู่หรือประสบการณ์ที่เคยได้รับบริการตามองค์ประกอบ
ดั ง กล่ า ว ย่ อ มน ามาซึ่ ง ความพึ ง พอใจในการบริ ก ารนั้ น หากเป็ น ไปในทางตรงกั น ข้ า ม การรั บ รู้
สิ่งที่ผู้บริการได้รับจริงไม่ตรงกับการรับรู้สิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวัง ผู้บริการย่อมเกิดความไม่พึงพอใจ
ต่อผลิตภัณฑ์บริการและการนาเสนอบริการนั้นได้
๒.๒.๕ ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับการบริการ
กุญแจส าคัญสู่ ความส าเร็ จในการบริการ คือ ความพึงพอใจในลู กค้าหรือผู้ รับบริการที่มี
ต่ อ การบริ ก ารนั้ น คื อ การที่ ลู ก ค้ า ได้ สิ่ ง ที่ ค าดหวั ง ไว้ ใ นการที่ ลู ก ค้ า จะได้ รั บ ในสิ่ ง ที่ ค าดหวั ง ได้
ย่อมเกี่ยวกัน กับการปฏิสัมพัน ธ์กับผู้ ให้ บริการ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบาทมีความสาคัญในการรับรู้
ความต้องการของการรับบริการและการสนองตอบบริการตามความต้องการของผู้รับบริการ คุณภาพ
และการปฏิบัติงานของผู้ ให้ บ ริการจะมีประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับ
ความพึงพอใจของผู้ให้บริการต่อการบริการด้วย เพราะเมื่อผู้ปฏิบัติงานบริการมีความรู้สึกดีต่องาน
ที่รับผิดชอบ ก็ย่อมจะปฏิบัติงานการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความเต็มใจอย่างเต็มความสามารถ
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๑. ความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก าร ความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก ารเป็ น การแสดงออก
ถึงความรู้สึกในทางบวกของผู้รับบริการต่อการบริการ อันเป็นผลมาจากการประเมินเปรียบเทียบ
สิ่งที่ผู้รับบริการได้รับในการบริการกับสิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวังว่าจะได้รับจากการบริการในแต่ละ
สถานการณ์ของการบริการที่เกิดขึ้น ซึ่งความรู้สึกนี้สามารถแปรเปลี่ ยนได้หลายระดับตามปัจจัย
แวดล้อมและเงื่อนไขของการบริการในแต่ละครั้งได้
๑.๑ ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการมีปัจจัยสาคัญๆ ดังนี้
๑.๑.๑ ผลิตภัณฑ์บริการความพึงพอใจของผู้รับบริการจะเกิดขึ้น เมื่อได้รับบริการ
ที่มีลักษณะคุณภาพและระดับการให้บริการตรงกับความต้องการ ความเอาใจใส่ขององค์การบริการ
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยความสนใจในรายละเอียดของสิ่งที่ลูกค้าต้องการใช้ในชีวิตประจาวัน
วิธีการใช้ หรื อสถานการณ์ที่ลู กค้าใช้สิ นค้าหรือบริการแต่ละอย่าง และคานึงถึงคุณภาพของการ
นาเสนอบริการ เป็นส่วนสาคัญยิ่งในการที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
๑.๑.๒ ราคาค่าบริการ ความพึงพอใจของผู้ รับ บริก ารขึ้ นอยู่ กับราคาค่าบริการ
ที่ ผู้ บ ริ ก ารยอมรั บ หรื อ พิ จ ารณาว่ า เหมาะสมกั บ คุ ณ ภาพของการบริ ก ารตามความตั้ ง ใจที่ จ่ า ย
(Willingness to pay) ของผู้บริการ ทั้งเจตคติของผู้รับบริการที่มีต่อราคาค่าบริการกับคุณภาพ
ของการบริการของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันออกไป เช่น บางคนอาจพิจารณาว่าสิ นค้าหรือบริการ
ที่มีราคาสูงเป็นสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพสูง ในขณะที่ลูกค้าบางคนพิจารณาจากราคาค่าบริการ
ตามลักษณะความยากง่ายของการให้บริการ เป็นต้น
๑.๑.๓ สถานที่บริการ การเข้าถึงบริการได้สะดวก เมื่อลูกค้ามีความต้องการ
ย่อมก่อให้เกิดความพอใจต่อการบริการ ทาเล ที่ตั้ง และการกระจายสถานที่บริการให้ทั่วถึง เพื่อ
อานวยความสะดวกแก่ลูกค้าจึงเป็นเรื่องสาคัญ
๑.๑.๔ การส่งเสริมแนะนาบริการ ความพึงพอใจของผู้บริการเกิดขึ้นได้จากการได้
ยินข้อมูลข่าวสารหรือบุคคลอื่นกล่าวขานถึงคุณภาพของการให้ บริการไปในทางบวก ซึ่งหากตรงกับ
ความเชื่อที่มีอยู่ ก็จ ะรู้สึ กดีกับ บริ การดังกล่ าว อันเป็นแรงจูงใจผลั กดันให้มีความต้องการบริการ
ตามมาได้
๑.๑.๕ ผู้ให้บริการ/ผู้ประกอบการ/ผู้บริหารการบริการ และผู้ ปฏิบัติงานบริการ
ล้ว นเป็ น บุ คคลที่มีบ ทบาทสาคัญต่อการปฏิบัติงานบริการให้ผู้ รับบริการเกิดความพึงพอใจทั้งสิ้ น
ผู้ บ ริ ห ารการบริ ก ารที่ ว างนโยบายการบริ ห ารโดยคานึ ง ถึ งความส าคั ญ ของลู ก ค้ าเป็ น หลั ก ย่ อ ม
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจได้ง่าย เช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติงานบริการหรือ
พนักงานบริการที่ตระหนักถึงลูกค้าเป็นสาคัญ จะแสดงพฤติกรรมการบริการและสนองบริการที่ลูกค้า
ต้องการด้วยความสนใจ เอาใจใส่อย่างเต็มที่ด้วยจิตสานึกของการบริการ
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๑.๑.๖ สภาพแวดล้ อมของการบริ การ สภาพแวดล้ อ มและบรรยากาศของการ
บริ การ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลู กค้า ลูกค้ามักจะชื่ นชมสภาพแวดล้ อมของการบริการที่
เกี่ยวข้องกับ การออกแบบอาคาร สถานที่ ความสวยงามของการตกแต่งภายในด้วยเฟอร์นิเจอร์ และ
การให้สีสันจัดแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน ตลอดจนการออกแบบวัสดุเครื่องใช้ในงานบริการ
๑.๑.๗ กระบวนการการบริการ วิธีการนาเสนอบริการเป็นส่วนสาคัญในการสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลู กค้า ประสิทธิภ าพของการจัดการระบบการบริการส่ งผลให้ การปฏิบัติงาน
บริการแก่ลูกค้ามีความคล่องตัว และสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องมีคุณภาพ เช่น
การนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาจัดการระบบข้อมูลการสารองห้องพักโรงแรมหรือสายการบิน
การใช้เครื่องฝาก – ถอน อัตโนมัติ การใช้ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติในการรับ – โอนในการติดต่อองค์กร
ต่างๆ เป็นต้น
๑.๒ ระดับของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สามารถแบ่งออกได้ ๒ ระดับ คือ
๑.๒.๑ ความพึ ง พอใจที่ ต รงกั บ ความคาดหวั ง เป็ น การแสดงความรู้ สึ ก ยิ น ดี
มีความสุขของผู้รับบริการ เมื่อได้รับบริการที่ตรงกับความคาดหวังที่มีอยู่
๑.๑.๒ ความพึ ง พอใจที่ เ กิ น คาดหวั ง เป็ น การแสดงความรู้ สึ ก ปลาบปลื้ ม ใจ
หรือประทับใจของผู้รับบริการ เมื่อได้บริการที่เกินความคาดหวังที่มีอยู่
สาหรับความไม่พึงพอใจเป็นการแสดงความรู้สึกขุ่นข้องใจ อารมณ์ไม่ดี เนื่องจาก
ไม่ได้รับบริการตรงกับความต้องการ เช่น ลูกค้าสั่งอาหารแล้วนั่งรอเป็นเวลานาน
๒. ความพึงพอใจของผู้ใ ห้บริ การ ความพึงพอใจของผู้ให้ บริการเป็นการแสดงออก
ถึ ง ความรู้ สึ ก ในทางบวกของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารต่ อ การบริ ก าร คาดหวั ง ว่ า จะได้ รั บ จากการบริ ก าร
ในการดาเนินงานบริการ ซึ่งความรู้สึกดังกล่าวแปรเปลี่ยนได้หลายระดับ ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมและ
นโยบายของงานบริการแต่ละประเภท
๒.๑ ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการ มีปัจจัยสาคัญ ดังนี้
๒.๑.๑ ลั ก ษณะงาน ความน่ าสนใจ และความท้ าทายของงานมี ผ ลต่ อ
ความพึงพอใจของผู้ให้บริการ ได้ทางานที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ และมีโอกาสที่จะทาให้งานสาเร็จ
ด้วยความสามารถของผู้กระทา ย่อมทาให้บุคคลนั้นมีความต้องการที่จะปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ
เต็มใจ และเกิดความผูกพันต่องานนั้น
๒.๑.๒ การนิ เ ทศงาน การชี้ แ นะทางการด าเนิ น งานที่ เ หมาะสม
จากผู้บังคับบัญชาหรือผู้นิเทศ นับเป็นส่วนสาคัญในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ปฏิบัติงานบริการ
ความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงานบริการกับผู้นิเทศงานจะก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทางาน
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๒.๑.๓ เพื่อนร่วมงาน ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน ทาให้คนเรา
มีความสุขในการทางาน สัมพันธภาพระหว่างกลุ่มเพื่อนร่วมงานด้วยความรู้สึกที่ดีต่อกันมีความสาคัญ
ต่ อ การสร้ า งความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ยให้ ด าเนิ น ไปตามบทบาท
ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล
๒.๑.๔ ค่ า จ้ า ง ปริ ม าณรายได้ หรื อ เงิ น เดื อ น เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ส ร้ า ง
ความพึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ความยุติธรรม ความเสมอภาคในการจ้างและวิธีการให้ค่าจ้าง ล้ วนมีผล
ต่ อ ความพึ ง พอใจของพนั ก งาน นั่ น คื อ การให้ ค่ า จ้ า งในอั ต ราที่ พ อเหมาะกั บ ลั ก ษณะงานและ
ความสามารถของพนักงาน รวมทั้งการขึ้นเงินเดือนให้ตามโอกาส
๒.๑.๕ โอกาสการก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีความสาคัญต่อความพึงพอใจ
ของผู้ให้บริการ ความยุติธรรมในการเลื่อนตาแหน่ง การเสนอความดีความชอบ ตลอดจนการยอมรับ
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานให้ได้รับความก้าวหน้า และรับผิดชอบงานในระดับสูงขึ้นตามลาดับขั้น
ของงานให้เกิดความพึงพอใจในการทางานสาหรับพนักงาน
๒.๒ ประเภทของความพึงพอใจของผู้ให้บริการ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๒.๒.๑ ความพึงพอใจในลักษณะงาน เป็นความพึงพอใจทั่วๆ ไปในภาพรวม
เกี่ยวกับลักษณะของงานบริการ
๒.๒.๒ ความพึงพอใจในองค์ประกอบของการทางาน เป็นความพึงพอใจ
เฉพาะในการทางานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัจจัยแวดล้อมในการทางาน เช่น ความพึงพอใจต่อรายได้
และผลประโยชน์
๓. ความสัมพัน ธ์ ร ะหว่า งความพึงพอใจของผู้บริ การและผู้ให้บริ การ ตระหนักถึง
ความพึงพอใจของผู้ให้บริการโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานบริการควบคู่ไปกับความพึงพอใจของผู้บริการ คือ
เป็ นกลยุ ทธ์ส าคัญของการบริ หารการบริการและการตลาดสมัยใหม่ หรือที่เรียกว่า “การบริห าร
เชิงกลยุทธ์” ซึ่งนาเสนอโดย เฮสเก็ตต์ (Heskett) ได้กล่าวเน้นความสัมพันธ์ระหว่างการสร้าง
ความพึงพอใจภายในองค์การและความพึงพอใจภายนอกองค์การให้ มีความเชื่อมโยงกันเรียกว่า
“วงจรของความสาเร็จในงานบริการ” ดังภาพ
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ภาพที่ ๒.๔ ความสาเร็จในงานบริการ
ที่มา : 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 ย่อมทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในบริการ
ที่ ไ ด้ รั บ ท าให้ กิ จ การสามารถรั ก ษาลู ก ค้ า ไว้ ไ ด้ แ ละมี ร ายได้ ที่ ดี เมื่ อ กิ จ การมี ร ายได้ สู ง ก็ ส ามารถ
จ่ า ยค่ า ตอบแทนให้ กั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านได้ สู ง ขึ้ น ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ พ นั ก งานเกิ ด ความรู้ สึ ก พึ ง พอใจต่ อ งาน
ที่รั บ ผิ ดชอบ และสามารถรั ก ษาพนักงานไว้ เป็ นการลดสถานการณ์ล าออกหรือเปลี่ ย นงานของ
พนักงาน ทาให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญในงาน และสามารถตอบสนองบริการที่มีคุณภาพตามความ
คาดหวัง ของลูกค้า ลูกค้าก็ย่อมพึงพอใจที่จะใช้บริการต่อเนื่องไป ตลอดจนเกิดเป็นความสาเร็จของ
กิจการบริการดังกล่าว
สรุ ป ได้ ว่ า ความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารต่ า งมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความส าเร็ จ
ในการด าเนิ น งานบริ ก ารจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งสร้ า งและรั ก ษาความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก าร
และผู้ ให้ บ ริ การที่มีต่อการบริ การอย่างเท่าเทียมกัน ความพึงพอใจในการบริ การจึงจะบังเกิดขึ้น
อย่างแท้จริง
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๒.๓ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการ
๒.๓.๑ ความสาคัญของการบริการ
การบริการเป็นสิ่งสาคัญยิ่งในงานด้านต่างๆ เพราะบริการคือการให้ความช่วยเหลือ หรือ
การดาเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ไม่มีการดาเนินงานใดๆ ที่ปราศจากบริการ ทั้งในภาคราชการ
และภาคธุรกิจเอกชน ในส่วนของภาคราชการ ปัจจุบันหากเป็นการให้บริการแก่ประชาชน สิ่งที่ได้
ให้บริการแก่ประชาชนนั้นมักจะเป็นในรูปแบบของสินค้าสาธารณะ หรือการอานวยความสะดวก
แก่ประชาชนในรูปแบบต่างๆ หน่วยงานภาคราชการจึงจาต้องมีระบบการให้บริการที่ดี คือ ต้องดูแล
เอาใจใส่ประชาชนอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป
๒.๓.๒ ความหมายของการบริการ
ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๒๕: ๔๖๓) ให้ความหมายของการบริการไว้ว่า หมายถึง การปฏิบัติ
รับใช้ การให้ความสะดวกต่าง ๆ เช่น ให้บริการ ใช้บริการ
การบริการ คือ กิจกรรมหรือกระบวนการในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลหรือ
องค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลอื่นให้ได้รับความสุข และความสะดวกสบายหรือเกิด
ความพึงพอใจจากผลของการกระทานั้น โดยมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง ไม่สามารถจั บต้องได้ ไม่
สามารถครอบครองเป็นเจ้าของในรูปธรรม และไม่จาเป็นต้องรวมอยู่กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้ง
ยังเกิดจากความเอื้ออาทร มีน้าใจไมตรี เปี่ยมด้วยความปรารถนาดีช่วยเหลือเกื้อกูลให้ความสะดวก
รวดเร็ว ให้ความเป็นธรรมและความเสมอภาค (อรุณทิพย์ วรชีวัน , ๒๕๔๕ : ๑๑) หลักในการ
ให้ บ ริ การนั้ น ต้องตอบสนองความต้อ งการของบุค คลส่ ว นใหญ่ โดยด าเนิ นการไปอย่า งต่อ เนื่อ ง
สม่าเสมอเท่าเทียมกันทุกคน ทั้งยังให้ความสะดวกสบายไม่สิ้นเปลืองทรัพยากร และไม่สร้างความ
ยุ่งยากให้แก่ผู้ใช้บริการมากจนเกินไป (กุลธน ธนาพงศธร, อ้างถึงใน ธีระ อัมพรพฤติ, ๒๕๔๒ : ๑๐)
การให้บ ริ การที่มีประสิ ทธิภ าพและเป็นประโยชน์ต่อผู้ รับบริการมากที่สุ ด คือ การให้ บริการที่ไม่
คานึงถึงตัวบุคคลหรือเป็นการให้บริการที่ปราศจากอารมณ์ไม่มีความชอบพอ
Parasuraman, Zeithesel และ Berry (อ้างใน รัชยา กุลวานิชไชยนันท์ ๒๕๓๕: ๑๔-๑๕)
กล่าวไว้ว่า การบริการที่ประสบความสาเร็จจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติสาคัญต่างๆ ดังนี้
๑. ความเชื่อถือได้ (reliability) ประกอบด้วย
๑.๑ ความสม่าเสมอ (consistency)
๑.๒ ความพึ่งพาได้ (dependability)
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๒. การตอบสนอง (responsive) ประกอบด้วย
๒.๑ ความเต็มใจที่จะให้บริการ
๒.๒ ความพร้อมที่จะให้บริการ
๒.๓ มีการติดต่ออย่างต่อเนื่อง
๒.๔ ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี
๓. ความสามารถ (competency) ประกอบด้วย
๓.๑ สามารถในการสื่อสาร
๓.๒ สามารถในการให้บริการ
๓.๓ สามารถในความรู้วิชาการที่จะให้บริการ
๔. การเข้าถึงบริการ (access) ประกอบด้วย
๔.๑ ผู้ใช้บริการเข้าใช้หรือรับบริการได้สะดวก ระเบียบขั้นตอนไม่ควรมากมาย
ซับซ้อนเกินไป
๔.๒ ผู้บริการใช้เวลารอคอยไม่นาน
๔.๓ เวลาที่ให้บริการเป็นเวลาสะดวกสาหรับผู้ใช้บริการ
๔.๔ อยู่ในสถานที่ที่ผู้ใช้บริการติดต่อได้สะดวก
๕. ความสุภาพอ่อนโยน (courtesy) ประกอบด้วย
๕.๑ การแสดงความสุภาพต่อผู้ใช้บริการ
๕.๒ ให้การต้อนรับที่เหมาะสม
๕.๓ ผู้ให้บริการมีบุคลิกภาพที่ดี
๖. การสื่อสาร (communication) ประกอบด้วย
๖.๑ มีการสื่อสารชี้แจงขอบเขตและลักษณะงานบริการ
๖.๒ มีการอธิบายขั้นตอนให้บริการ
๗. ความซื่อสัตย์ (credibility) คุณภาพของงานบริการมีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือ
๘. ความมั่นคง (security) ประกอบด้วย ความปลอดภัยทางกายภาพ เช่น เครื่องมืออุปกรณ์
๙. ความเข้าใจ (understanding) ประกอบด้วย
๙.๑ การเรียนรู้ผู้ใช้บริการ
๙.๒ การแนะนาและการเอาใจใส่ผู้ใช้บริการ
๑๐. การสร้างสิ่งที่จับต้องได้ (tangibility) ประกอบด้วย
๑๐.๑ การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อมสาหรับให้บริการ
๑๐.๒ การเตรียมอุปกรณ์เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
๑๐.๓ การจัดสถานที่ให้บริการสวยงาม

๒๘

กุลธน ธนาพงศธร (๒๕๓๗ : ๓๔) ได้ให้ความเห็นในเรื่องหลักการให้บริการที่ดีไว้ว่า
มีหลักการดังต่อไปนี้
๑. ให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของคนส่วนใหญ่
๒. ให้บริการโดยยึดหลักความสม่าเสมอ
๓. ให้บริการโดยยึดหลักความเสมอภาค
๔. ให้บริการโดยยึดหลักประหยัด
๕. ให้บริการโดยยึดหลักความสะดวก
จากการพิจารณาแนวคิดเกีย่ วกับการให้บริการ แสดงให้เห็นว่า เป้าหมายของการให้บริการ
นั้น คือ การสร้ างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ ดังนั้นการที่จะวัดว่าการให้บริการบรรลุ เป้าหมาย
หรือไม่ วิธีหนึ่ง คือการวัดความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ เพราะการวัดความพึงพอใจนี้ เป็น
การตอบค าถามว่ า หน่ ว ยงานมี ห น้ า ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารมีค วามสามารถสนองตอบต่ อ ความต้ อ งการของ
ประชาชนได้หรือไม่ เพียงใด อย่างไร พอสรุปความหมายของการบริการได้ว่า เป็นการปฏิบัติรับใช้
เพื่อตอบสนองความต้องการและความจาเป็นของลูกค้า บริการเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสจับต้องได้
หรือแสดงความเป็นเจ้าของได้ แต่สามารถที่จะถูกรับรู้ในเชิงความพึงพอใจ และสามารถช่วยรักษา
ประชาชนเอาไว้ได้

๒๙

๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการสาธารณะ
Millet (๑๙๕๔, p, ๑๓) กล่าวว่า เป้าหมายสาคัญของการบริการ คือ การสร้างความพอใจ
ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน โดยมีหลักและแนวทาง คือ การให้บริการอย่างเสมอภาค
หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารภาครัฐที่มีฐานคติที่ว่า คนทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้น ประชาชน
ทุ ก คนจะได้ รั บ การปฏิ บั ติ อ ย่ า งเท่ า เที ย มกั น ในแง่ มุ ม ของกฎหมาย ไม่ มี ก ารแบ่ ง แยก กี ด กั น
ในการให้ บ ริ ก ารประชาชน หมายถึ ง การให้ บ ริ ก ารจะต้ อ งมองว่ า การให้ บ ริ ก ารสาธารณะ
ต้องตรงต่อเวลา ซึ่งเป็นการสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน การให้บริการอย่างเพียงพอ หมายถึง
การให้ บ ริ การสาธารณะ ต้ องมีลั กษณะ มี จานวนการให้ บริการสถานที่ใ ห้ บริการอย่างเหมาะสม
Millet เห็นว่า ความเสมอภาค หรือการตรงต่อเวลาจะไม่มีความหมายเลย ถ้ามีจานวนการให้บริการ
ไม่เพียงพอ และสถานที่ตั้งที่ให้บริการสร้างความไม่ยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการ การให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง หมายถึง การให้บริการสาธารณะอย่างสม่าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็น
หลัก ไม่ใช่ยึดความพอใจของหน่วยงานที่ให้บริการว่า จะให้บริการหรือหยุดให้บริการเมื่อใดก็ได้
และการให้ บ ริการอย่ างก้าวหน้า (Progressive service) หมายถึง การให้ บริการสาธารณะที่มี
การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพและผลการปฏิ บั ติ ง าน กล่ า วอี ก นั ย หนึ่ ง คื อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพหรื อ
ความสามารถที่จะทาหน้าที่ได้มากขึ้นโดยการใช้ทรัพยากรเท่าที่มี
แนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ เป็นสิ่งสาคัญสิ่งหนึ่งในการสร้างความแตกต่าง
ของธุรกิจการให้ บริการ คือ การรักษาระดับการให้บริการที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน โดยเสนอคุณภาพ
การให้ บ ริ ก ารตามลู กค้ าคาดหวั งไว้ ข้ อมูล ต่า งๆ เกี่ ยวกั บคุณ ภาพการให้ บริ การที่ลู ก ค้า ต้องการ
ได้จากประสบการณ์ในอดีตจากการพูดปากต่อปาก จากการโฆษณาของธุรกิจให้บริการ ลู กค้าจะ
พอใจถ้าของได้รับในสิ่งที่เขาต้องการ เมื่อเขามีความต้องการในรูปแบบที่เขาต้องการ ดังนั้น จึงต้อง
คานึงถึงคุณภาพการให้บริการซึ่งการบริการที่ประสบความสาเร็จจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติต่างๆ
เหล่านี้ คือ ประการแรก ความเชื่อถือได้ อันประกอบด้วย ความสม่าเสมอ ความพึ่งพาได้ ประการที่
สอง การตอบสนอง ประกอบด้วยการเต็มใจที่จะให้บริการความพร้อมที่จะให้บริการ และการอุทิศ
เวลา มีการติดต่ออย่ างต่ อเนื่ อง ปฏิบั ติต่อผู้ ใ ช้บริก ารเป็น อย่างดี ประการที่ สาม ความสามารถ
ประกอบด้วยสามารถให้ บริ การ สามารถในการสื่ อสาร สามารถในความรู้วิ ช าการที่จะให้ บริการ
ประการที่สี่ การเข้าถึงการบริการ ประกอบด้วย ผู้ใช้บริการเข้าถึง การใช้บริการสะดวก ระเบียบ
ขั้นตอนไม่ควรมากมายซับซ้อนเกินไป ผู้ใช้บริการใช้เวลารอคอยน้อย เวลาที่ให้บริการเป็นเวลาที่
สะดวกอยู่ในสถานที่ที่ผู้ใช้บริการติดต่อได้สะดวก ประการที่ห้า ความสุขภาพอ่อนโยน ประกอบด้วย
การแสดงความสุภาพต่อผู้ใช้บริการ ให้การต้อนรับที่เหมาะสม ผู้ให้บริการมีบุคลิกภาพที่ดี ประการที่
หก การสื่อสาร ประกอบไปด้วย มีการสื่อสาร ชี้แจงขอบเขต และลักษณะการให้บริการ มีการอธิบาย

๓๐

ขั้นตอนการให้บ ริการ ประกาศที่เจ็ด ความซื่อสั ตย์ คุณภาพของงานที่มีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือ
ประการที่แปด ความมั่นคง ประกอบไปด้วย ความปลอดภัยทางกายภาพ เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์
ประการที่ เ ก้ า ความเข้ า ใจประกอบด้ ว ยการเรี ย นรู้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร การให้ ค าแนะน าและเอาใจใส่
ผู้รับบริการ การให้ความสนใจต่อผู้ใช้บริการ และประการสุดท้าย การสร้างสิ่งจับต้องได้ ประกอบไป
ด้วยการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมสาหรับให้บริการ การเตรียมอุปกรณ์เพื่ออานวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการการจัดสถานที่ให้บริการสวยงาม สะอาด โดยคุณภาพการให้บริการเป็นแนวคิดในการ
บริหารภาครัฐแนวใหม่
ผลิตภาพในการให้บริการ ในการเพิ่มผลิตภาพของการให้บริการสามารถทาได้หลายวิธี คือ
การให้พนักงานทางานมากขึ้นหรือมีความชานาญสูง โดยจ้างค่าจ้างเท่าเดิม เพิ่มปริมาณการให้บริการ
โดยยอมสู ญเสี ย คุณภาพบางส่ว น เช่น หมอตรวจคนไข้มีจานวนมากขึ้น โดยลดเวลาที่ใช้สาหรับ
แต่ละรายลง เปลี่ยนบริการนี้ให้เป็นแบบอุตสาหกรรมโดยเพิ่มเครื่องมือเข้ามาช่วยและสร้างมาตรฐาน
การให้บ ริการเช่น บริ การขายอาหารแบบเร่งด่วนและบริการตัว เอง การให้บริการที่ไปลดการใช้
บริการหรือสินค้าอื่นๆ เช่น บริการซักรีด เป็นบริการที่ลดคนใช้ หรือ การใช้เตารีด การออกแบบการ
บริการให้มีคุณภาพมากขึ้น เช่น ชมรมวิ่งจ๊อกกิ้งจะช่วยลดการใช้บริการการรักษาพยาบาลลง การให้
สิ่งจูงใจลูกค้าให้ใช้แรงงานของเขาแทนแรงงานของบริษัท เช่น ร้านขายอาหารแบบให้ลูกค้าช่ว ย
ตัว เอง ธุ ร กิ จ ที่ ให้ บ ริ ก ารที่ ต้ อ งการเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพในการให้ บริ ก าร ต้อ งระมัด ระวั ง ไม่ ใ ห้ เ กิ ด
ภาพพจน์ในแง่การลดคุณภาพของบริการ รวมทั้งรักษาระดับความพึงพอใจของลูกค้า
การวัดความพึงพอใจในการให้ บริการ Millet (๑๙๕๔, p, ๓๙๗) ได้กล่าวเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจในการบริการ หรือสามารถที่จะพิจารณาว่าบริการนั้น เป็นที่น่าพอใจหรือไม่ วัดได้จาก
การให้บริการอย่างเท่าเทียม คือ การบริการที่มีความยุติธรรมเสมอภาคและเสมอหน้า ไม่ว่าผู้นั้นจะ
เป็นใครการให้บริการรวดเร็ว คือ การให้บริการในลักษณะจาเป็น รีบด่วน และตามความต้องการของ
ผู้รับบริการการให้บริการอย่างเพียงพอ คือ ความเพียงพอในด้านสถานที่ บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ
การให้บริการอย่างต่อเนื่อง และการให้บริการที่มีความก้าวหน้า คือ การพัฒนางานบริการทางด้าน
ปริมาณและคุณภาพให้มีความเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆ
วรเดช จันทรศร (๒๕๔๔) ได้ศึกษาและได้พัฒนาต้นแบบการบริการสาธารณะที่เป็นเลิศ :
กรณีศึกษาจากต่างประเทศการปรับปรุงบริก ารสาธารณะให้มีคุณภาพต้องให้ความสาคัญกับการ
นาเสนอวิธีการบริการคุณภาพ โดยเน้นผลผลิตตรงตามความต้องการของหน่วยงาน การให้ความ
มั่นใจว่ามีการแก้ไขปรับปรุ งที่เหมาะสม หากมีสิ่งผิดพลาดต้องแก้ไข ชี้แจง ขอโทษและการมุ่งให้
ความส าคัญแก่ลู กค้า โดยจั ดทามาตรฐานการให้บริการแก่ผู้ ใช้บริการแต่ล ะ กลุ่ ม จัดหาข้อมูล ที่
เที่ ย งตรง สมบู ร ณ์ จั ด ให้ มีท างเลื อกในการให้ ค าแนะนาหรื อค าปรึก ษาเพื่ อประเมิ นผลด้ านการ
ปรับปรุงการให้บริการและผู้ใช้บริการสามารถให้การเสนอแนะได้

๓๑

Hoffman and Bateson (๒๐๐๖) สรุปเกี่ยวกับการบริการว่า การบริการเป็นกิจกรรม
ผลประโยชน์ หรือความพึงพอใจที่สนองความต้องการของผู้มารับบริการ โดยต้องสร้างระบบการ
บริการที่มีคุณภาพ ซึ่งต้องคานึงถึงองค์ประกอบหลัก คือ ต้องรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการอย่าง
ต่อเนื่อง ให้บริการที่น่าเชื่อถือ ไว้วางใจ บริการที่เป็นไปตามที่ให้สัญญาหรือตามที่เสนอไว้ รูปแบบการ
ให้บริการที่หลากหลายจะได้ไม่ลดคุณภาพบริการหลักที่มีอยู่เดิม การให้บริการต้องมีการปรับปรุงให้ดี
ขึ้น เสนอบริการที่เกินความคาดหวังแก่ผู้รับบริการ ทีมงานต้องพร้อมเสมอ ให้มีการวิจัยเกี่ยวกับการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ และรูปแบบการบริการต้องมีรูปแบบที่พิเศษอยู่ในระดับชั้นนาการบริการนั้นๆ
ดังนั้น การให้บริการควรคานึงถึงหลักการสาคัญ ดังนี้ คือ (๑) หลักความสอดคล้องความต้องการ
ของบุคลากรส่วนใหญ่ กล่าวคือ ประโยชน์หรือบริการที่องค์การจัดหาให้นั้น จะต้องตอบสนอง ความ
ต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ มิใช่เป็นการจัดให้แก่บุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยเฉพาะ มิฉะนั้น นอกจาก
จะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดในการเอื้ออานวยประโยชน์และบริการแล้ว ยังไม่คุ้มค่ากับการดาเนินงาน
นั้นๆ ด้วย (๒) หลักความสม่าเสมอ กล่าวคือ การให้บริการนั้นจะต้องดาเนินไปอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอไม่ ใช่ ทาๆ หยุ ด ๆ ตามความพอใจของผู้ บ ริก ารหรื อผู้ ปฏิบั ติ (๓) หลั กความเสมอภาค
กล่าวคือ บริการที่จัดนั้นจะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการอย่างเสมอหน้าและเท่าเทียมกัน ไม่มีการใช้สิทธิ
พิเศษแก่บุคคลหรือกลุ่มใดในลักษณะแตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด (๔) หลักความประหยัด
กล่าวคือ ค่าใช่จ่ายที่ จะต้องใช้ในการให้บริการจะต้องไม่มาก เกินกว่าผลที่จะได้รับ และ(๕) หลัก
ความสะดวก กล่ า วคื อ บริ ก ารที่ จั ด ให้ แ ก่ ผู้ รั บ บริ ก ารจะต้ อ งเป็ น ไปในลั ก ษณะปฏิ บั ติ ไ ด้ ง่ า ย
สะดวกสบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ทั้งยังไม่เป็นการสร้างภาวะยุ่งยากใจให้แก่ผู้ให้บริการ
หรือผู้มาใช้บริการมากจนเกินไปโดยให้เอกชนมาร่วมดาเนินการแทนงานบางอย่างที่มิใช่งานหลัก เน้น
ลูกค้าหรื อผู้รั บ บริ การมีการกระจายอานาจสนับสนุนให้ ห น่ว ยงานที่มิใช่ภาครัฐ มีบทบาทมากขึ้น
(Rhodes, ๑๙๙๖)
เรวัต แสงสุริ ยงค์ (๒๕๔๗) ได้ทาการศึกษาการทาบริการอิเล็กโทรนิกส์ : ตัวแบบสาหรั บ
การให้บริการสาธารณะของไทย พบว่า การบริการรูปแบบใหม่ภายใต้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Service Delivery – ESD) มุ่งเน้น
การให้ บ ริ การต่อประชาชน คือ ประชาชนสามารถติดต่อกับรัฐ บาลได้จากทุกที่และทุกเวลา คือ
เปิดให้บริการ ๒๔ ชั่วโมง การให้บริการกระทาได้จากหลายช่องทางจะใช้แบบใหม่ หรือโทรศัพท์
โทรสารที่เป็น บริการแบบเดิม รั ฐบาลให้บริการประชาชนเหมือนลูกค้า ประชาชนสามารถเข้าถึง
และแนะนาข้อมูลของรัฐจากทุกหน่วยงานไปใช้กั บศูนย์กลางการให้บริการของรัฐ (Government to
gateway) โดยรูปแบบของการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลจาแนกได้ ๔ รูปแบบ รูปแบบที่
หนึ่ง คือ รัฐบาลสู่ประชาชน (Government to Citizen-G๒C) เป็นเว็บที่บริการประชาชน ซึ่งรัฐบาล
ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของรายได้เข้าหน่วยงานรัฐ เช่น การเก็บภาษี การออกใบรับรอง รูปแบบ
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ที่สอง คือ บริการของรัฐสู่ธุรกิจ (Government to Business-G๒B) เป็นการที่รัฐบาลจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการทาธุรกรรมกับภาครัฐ เช่น การขายข้อมูล ออกใบอนุญาต ให้ลิขสิทธิ์
รูปแบบที่สาม บริการจากรัฐบาลสู่ รัฐบาล (Government to Government G๒G) เป็นการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงาน ( Intra and inter administration) และรูปแบบสุดท้าย บริการจาก
รัฐบาลสู่ต่างประเทศ Government to Foreign-G๒F) เป็นบริการระหว่างรัฐบาลและรัฐหรือ
หน่วยงานต่างประเทศ เช่น ประสานความร่วมมือในการลงทุนการท่องเที่ยว
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๒.๕ แนวคิดเกี่ยวกับเทศบาล
เป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่มีวิวัฒนาการมาก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕
และเป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบแรกของไทยด้วยมีผู้ให้ความเห็นไว้อย่างน่าสนใจ
ดังนี้
ปธาน สุวรรณมงคล (๒๕๔๘, หน้า ๓๐๑) ได้กล่าวไว้ว่า พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวพระราชทานสัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ The New York Time ฉบับวันที่ ๒๘
เมษายน ๒๕๗๔ ความตอนหนึ่งว่า “ข้าพเจ้าเห็นว่าสิทธิการเลือกตั้งของประชาชนควรจะเริ่มต้นที่
การปกครองท้องที่ในรูปเทศบาล ข้าพเจ้าเชื่อว่าประชาชนควรจะมีสิทธิมีเสียงในกิจการของท้องถิ่น
เรากาลังพยายามให้การศึกษาเรื่องนี้แก่เขา ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นการผิดพลาดถ้าเราจะมีการปกครอง
ระบอบรั ฐ สภาก่อนที่ป ระชาชนจะมีโ อกาสเรียนรู้และมีประสบการณ์อย่างดีเกี่ยวกับการใช้สิ ทธิ
เลือกตั้งในกิจการปกครองท้องถิ่น”
สาระส าคัญ ของการมี การปกครองท้อ งถิ่น รู ปแบบเทศบาลไว้ ดัง นี้ ตามพระราชบั ญ ญั ติ
เทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๔ พุทธศักราช ๒๕๖๒ กาหนดให้เมื่อท้องถิ่น
ใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นเทศบาลก็ให้จัดตั้งท้องถิ่นนั้นๆ เป็นเทศบาลตาบล เทศบาลเมือง
เทศบาลนคร ตามพระราชบัญญัตินี้ให้เทศบาลเป็นทบวงการเมืองมีอานาจ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
นี้ และกฎหมายอื่น
๑. เทศบาลตาบล ได้แก่ ท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทย ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล
ตาบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตเทศบาลไว้ด้วย (มาตรา ๙)
๒. เทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรือท้องถิ่นชุมนุมชนที่มี
ราษฎรตั้ ง แต่ ห นึ่ ง หมื่ น คนขึ้ น ไป ทั้ ง มี ร ายได้ พ อควรแก่ ก ารที่ จ ะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อั น ต้ อ งท าตาม
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ และซึ่ ง มี ป ระกาศกระทรวงมหาดไทย ยกฐานะเป็ น เทศบาลเมื อ ง ประกาศ
กระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตเทศบาลไว้ด้วย (มาตรา ๑๐)
๓. เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายได้พอควร
แก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องตามพระราชบัญญัตินี้ และซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทย ยกฐานะ
เป็นเป็นเทศบาลนคร ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ด้วย (มาตรา
๑๑)
ทั้ ง นี้ ก ารเปลี่ ย นชื่ อ เทศบาล หรื อ เปลี่ ย นแปลงเขตเทศบาลให้ ก ระท าโดยประกาศ
กระทรวงมหาดไทย (มาตรา ๑๒) และเทศบาลที่ยกฐานะอาจถูกเปลี่ยนแปลงฐานะหรือยุบเลิกได้โดย
ประกาศกระทรวงมหาดไทย (มาตรา ๑๓)
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สรุ ป ได้ ว่ า เทศบาลเป็ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ย กฐานะมาจากสุ ข าภิ บ าลตาม
พระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๔ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ได้แบ่ง
โครงสร้างของเทศบาล ออกเป็น ๒ ส่วน คือ สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี
สภาเทศบาล ซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ คอยควบคุมและตรวจสอบการทางานของฝ่ายบริหารซึ่ง
เป็นการถ่วงดุลอานาจ (Check and Balance) กาหนดให้สภาเทศบาลประกอบด้วย สมาชิกที่ได้รับ
การเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน และสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในตาแหน่งได้คราวละ ๔ ปีนับแต่วัน
เลือกตั้ง จานวนสมาชิกสภาเทศบาลจะขึ้นอยู่กับประเภทของเทศบาล กล่าวคือ
(๑) สภาเทศบาลตาบล มีสมาชิกทั้งหมด ๑๒ คน
(๒) สภาเทศบาลเมือง มีสมาชิกทั้งหมด ๑๘ คน
(๓) สภาเทศบาลนคร มีสมาชิกทั้งหมด ๒๔ คน
สภาเทศบาลนั้นมีประธานคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งมาจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล ประธานสภามีหน้าที่ดาเนินกิจการของ
สภาเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมเทศบาล บังคับบัญชา รักษาความสงบ และ
เป็นตัวแทนสภาในกิจการภายนอก
นายกเทศมนตรี ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารของเทศบาล ให้เทศบาลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่ง ซึ่งมา
จากการเลื อกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้ว ยการเลื อกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น นายกเทศมนตรีอยู่ในตาแหน่งได้คราวละ ๔ ปีนับแต่วันเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีอาจ
แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ ช่ว ยเหลื อในการบริห ารราชการของ
เทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายได้ตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) เทศบาลตาบล ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน ๒ คน
(๒) เทศบาลเมือง ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน ๓ คน
(๓) เทศบาลนคร ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน ๓ คน
นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่
สมาชิกสภาเทศบาล โดยในกรณีเทศบาลตาบลให้แต่งตั้งได้จานวนรวมกันไม่เกิน ๒ คน ในกรณี
เทศบาลเมืองให้แต่งตั้งได้จานวนรวมกันไม่เกิน ๓ คน และในกรณีเทศบาลนครให้แต่งตั้งได้จานวน
รวมกันไม่เกิน ๕ คน
พระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๔ พุทธศักราช
๒๕๖๒ บั ญ ญั ติ ใ ห้ เ ทศบาลมี อ านาจหน้ า ที่ ใ นการพั ฒ นาต าบลทั้ ง ในด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
วัฒ นธรรม นอกจากนี้ ภายใต้บั งคับแห่ ง กฎหมาย เทศบาล มีอ านาจหน้ าที่ของเทศบาล ในเขต
เทศบาล ดังต่อไปนี้
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๑. เทศบาลตาบล มีหน้าที่ต้องทาในเขตเทศบาล (มาตรา ๕๑) ดังต่อไปนี้
(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(๒) ให้มีและบารุงทางบกและทางน้า
(๒.๑) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม
สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
(๓) รั กษาความสะอาดของถนน หรื อทางเดินและที่ส าธารณะ รวมทั้งการกาจัด
มูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
(๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
(๖) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึ กอบรม
ให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
(๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(๘) บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดย
ใช้ วิธี การบริ ห ารกิจ การบ้ า นเมื องที่ดี และให้ ค านึง ถึง การมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจัด ท า
แผนพัฒ นาเทศบาล การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ว่าด้วยการ
นั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
เทศบาลตาบลอาจจัดทากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีน้าสะอาดหรือการประปา
(๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
(๕) บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
(๖) ให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
(๗) ให้มีและการบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(๘) ให้มีและบารุงทางระบายน้า
(๙) เทศพาณิชย์

๓๖

๒. เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทาในเขตเทศบาล (มาตรา ๕๓) ดังต่อไปนี้
(๑) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๐
โดยเพิ่มเติม ๑) ด้านการดูแลจราจร กาหนดให้เทศบาลรักษาความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และ
๒) ด้านการศึกษาท้องถิ่น กาหนดให้เทศบาลจัดการ ส่ งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา
และการฝึกอบรม ให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการ ดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก (ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๔ พุทธศักราช ๒๕๖๒ มาตรา
๕๐)
(๒) ให้มีน้าสะอาดหรือการประปา
(๓) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(๔) ให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
(๕) ให้มีและบารุงทางระบายน้า
(๖) ให้มีและบารุงส้วมสาธารณะ
(๗) ให้มีและบารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(๘) ให้มีการดาเนินกิจการโรงรับจานาหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น
(๙) จัดระเบียบการจราจร หรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
เทศบาลเมืองอาจจัดทากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล (มาตรา ๕๔) ดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(๒) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
(๓) บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
(๔) ให้มีและบารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
(๕) ให้มีและบารุงโรงพยาบาล
(๖) ให้มีการสาธารณูปการ
(๗) จัดทากิจการซึ่งจาเป็นเพื่อการสาธารณสุข
(๘) จัดตั้งและบารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
(๙) ให้มีและบารุงสถานที่สาหรับการกีฬาและพลศึกษา
(๑๐) ให้มีและบารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(๑๑) ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น
(๑๒) เทศพาณิชย์

๓๗

๓. เทศบาลนครมีหน้าที่ต้องทาในเขตเทศบาล (มาตรา ๕๖) ดังต่อไปนี้
(๑) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๓
โดยเพิ่มเติมด้านการจัดระเบียบจราจร กาหนดให้เทศบาลจัดระเบี ยบการจราจร
หรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว (ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช
๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๔ พุทธศักราช ๒๕๖๒ มาตรา ๕๓)
(๒) ให้มีและบารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
(๓) กิจการอย่างอื่นซึ่งจาเป็นเพื่อการสาธารณสุข
(๔) การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจาหน่ายอาหาร โรงมหรศพ และสถาน
บริการอื่น
(๕) จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม
(๖) จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(๗) การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง
(๘) การส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยว
และเทศบาลนครอาจจัดทากิจการอื่นๆ ตามมาตรา ๕๔ ได้

๓๘

๒.๖ สภาพทั่ ว ไป ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของ เทศบาลต าบลบ้ า นแป้ น อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดลาพูน
๑. ด้านกายภาพ
๑.๑ ประวัติ สถานที่ตั้ง และความเป็นมาของเทศบาล
เทศบาลตาบลบ้านแป้น มีสานักงานตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๒ บ้านขว้าง ตาบลหนอง
หนาม อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดลาพูน ไปทางทิศใต้ ตามทาง
หลวงหมายเลข ๑๐๖ (ถนนลาพูน – ป่าซาง) แยกเข้าทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๓ (ถนนท่าจักร –
แม่ทา) ประมาณ ๘ กิโลเมตร ในเขตเทศบาลตาบลบ้านแป้นมีพื้นที่ ๑๒.๒ ตารางกิโลเมตร
เทศบาลตาบลบ้านแป้น แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านแป้น โดยได้จัดตั้งเป็นสุขาภิบาล
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๒๓ และยกฐานะมาเป็นเทศบาลตาบล
บ้านแป้น ตามพระราชบัญญัติเปลี่ ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศราช
กิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๙ ก. ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒
ตราสัญลักษณ์

๑. ต้นตาลสองต้น หมายถึง ต้นตาลซึ่งมีอยู่เป็นจานวนมากในเขตเทศบาลตาบลบ้านแป้น
๒. ทุ่งนาและต้นข้าว หมายถึง อาชีพส่วนใหญ่ของราษฎรในเขตเทศบาล
๓. หมวก (อยู่ในขอบภายนอกของดวงตา) หมายถึง อาชีพการทาหมวกซึ่งเป็นอุตสาหกรรม
ภายในครัวเรือน ที่ทารายได้ให้แก่ครอบครัว เป็นอย่างมากในปัจจุบัน
๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มแม่น้า สามารถเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรได้
ทุกชนิด พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการทานา รองลงมา คือ ลาไย มะม่วง และพืชผักต่างๆ น้าที่ใช้
ในการเพาะปลูกส่วนใหญ่ใช้น้าฝน น้าจากในลาน้าแม่กวง และใช้น้าจากลาเหมืองแป้น ลาเหมืองถ้า

๓๙

ซึ่งเป็นลาน้าสาขาแยกมาจากลาน้าแม่ทา ในช่ วงฤดูฝน สาหรับฤดูแล้งจะใช้น้าจากบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร
๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศ ในเขตเทศบาลตาบลบ้านแป้น สภาพอากาศจะร้อนจัดในฤดูร้อน มีฝน
ตกหนักบ้างในช่วงฤดูฝน และอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว
- ฤดูร้อน
เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม สิ้นสุดเดือนมิถุนายน และมีอากาศร้อนจัดในเดือน
เมษายน
- ฤดูฝน
เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม สิ้นสุดเดือนตุลาคม มีฝนตกชุกในช่วงเดือน
กันยายน
- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ จะมีอากาศหนาวสุดใน
เดือนธันวาคม
๑.๔ ลักษณะของดิน
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเของเทศบาลตาบลบ้านแป้นเป็นที่ราบลุ่มแม่น้า สามารถ
จาแนกหน่วยที่ดินได้ ๓ ประเภท ดังนี้
๑. ชุดดิน บ้ านจ้ อง จัดเป็นดินเหนียวลึ กมากที่เกิดจากการสลายตัวของหิ นดินดาน
บริเวณพื้นที่ที่มีการเกลี่ยผิวดิน มีสภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด ความ
ลาดชัน ๒-๑๒ เปอร์เซ็นต์ การระบายน้าดี ความสามารถให้น้าซึมผ่านได้ปานกลาง การไหลบ่าของ
น้าบนผิวดินปานกลางถึงเร็ว ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่าสภาพการใช้ดินชนิดนี้ส่วนใหญ่ใช้ปลูก
ข้าวโพด ลาไยและไม้ยืนต้น
๒. ชุดดินกาแพงเพชร จัดเป็นดินทรายแป้งละเอียดลึกมากที่เกิดจากตะกอนน้าพามา
ทับถม บริเวณพื้นที่ สันดินริมน้าเก่า มีสภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบจนถุงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย
ความลาดชัน ๐-๕ เปอร์เซ็นต์ การระบายน้าดีปานกลาง ความสามารถให้น้าซึมผ่านปานกลาง การ
ไหลบ่าของน้าผิวดินช้าถึงปานกลาง และความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง สภาพการใช้ดินชนิดนี้ส่วน
ใหญ่ใช้ปลูกลาไย หอมแดง กระเทียมบางพื้นที่ปลูกข้าว และหลังปลูกข้าวใช้ปลูกถั่วเหลือง
๓. ชุดดินหางดง จัดเป็นดินเหนียวละเอียดลึกมากที่เกิดจากตะกอนน้าพามาทับถม
บริเวณพื้นที่ราบตะกอนน้าพา มีสภาพพื้นที่ราบเรียบ ความลาดชัน ๐-๒ เปอร์เซ็นต์ การระบายน้า
เลว ความสามารถให้น้าซึมผ่านได้ช้า การไหลบ่าของน้าบนผิวดินช้าและความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง
ถึงค่อนข้างช้าต่า สภาพการใช้ดินชนิดนี้ส่วนใหญ่ใช้ทานาดา

๔๐

๔. ชุดดินที่ ๑๕ ชุดดินหล่มสัก (La) ชุดดินแม่สาย (Ms) และชุดดินแม่ทะ (Mta) กลุ่ม
ดินทรายแป้งลึกมากที่เกิดจากตะกอนลาน้า ปฏิกิริยาดินเป็นกลางหรือเป็นด่าง การระบายน้าเลวถึง
ค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่าถึงปานกลาง
๕. ชุดดินที่ ๓๓ ชุดดินดงยางเอน (Don) ชุดดินกาแพงแสน (Ks) ชุดดินลาสนธิ (Ls) ชุด
ดินน้าดุก (Nd) ชุดดินธาตุพนม (Tp) และชุดดินตะพานหิน (Tph) กลุ่มดินทรายแป้งละเอียดหรือดิน
ร่วนละเอียดลึกมากที่เกิดจากตะกอนแม่น้าหรือตะกอนน้าพารูปพัด ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้ อยถึง
เป็นกลาง การระบายน้าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง
๖. ชุดดินที่ ๓๖ ชุดดินเพชรบูรณ์ (Pe) ชุดดินปราณบุรี (Pr) และชุดดินสีคิ้ว (Si)กลุ่มดิน
ร่วนละเอียดลึกถึงลึกมากที่เกิดจากตะกอนลาน้าหรือวัตถุต้นกาเนิดดินเนื้อหยาบ๑๐๔ปฏิกิริยาดินกลาง
หรือเป็นด่าง การระบายน้าดีถึงดีปานกลาง
ความอุดมสมบูรณ์ต่าถึงปานกลาง
แผนที่เทศบาลตาบลบ้านแปน
อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน

๔๑

๔๒

๑.๕ ลักษณะของน้า
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเของเทศบาลตาบลบ้านแป้นเป็นที่ราบลุ่มแม่น้า ซึ่งมี แม่น้ากวง
ไหลผ่าน ซึ่งแม่น้ากวงเป็นลาน้าสาขาใหญ่สาขาหนึ่งของลาน้าปิง มีต้นน้าอยู่ที่บริเวณเทือกเขาใน
ท้องที่อาเภอดอยสะเก็ด อาเภอสันทราย อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ และอาเภอเมือง จังหวัด
ลาพูน ไหลลงสู่แม่น้าปิงที่บ้านสบทาอาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน นอกจากนี้น้าแม่กวงยังได้หล่อเลี้ยง
พื้นที่ทาการเกษตรของชุมชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านแป้น

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง
๒.๑ เขตการปกครอง
เทศบาลตาบลบ้านแป้น มีพื้นที่ ๑๒.๒ ตารางกิโลเมตร ซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่ ๒ ตาบล
คือ ตาบลบ้านแป้นและตาบลหนองหนาม ประกอบด้วย ๙ หมู่บ้าน ดังต่อไปนี้
๑. หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อโจง
ตาบลหนองหนาม
๒. หมู่ที่ ๒ บ้านขว้าง
ตาบลหนองหนาม
๓. หมู่ที่ ๓ บ้านหนองหนาม
ตาบลหนองหนาม
๔. หมู่ที่ ๘ บ้านรั้ว – บ้านทุ่ง
ตาบลหนองหนาม
๕. หมู่ที่ ๓ บ้านหนองเต่า
ตาบลบ้านแป้น
๖. หมู่ที่ ๕ บ้านบูชา
ตาบลบ้านแป้น
๗. หมู่ที่ ๖ บ้านแป้น
ตาบลบ้านแป้น
๘. หมู่ที่ ๗ บ้านเส้ง
ตาบลบ้านแป้น
๙. หมู่ที่ ๘ บ้านม่วง
ตาบลบ้านแป้น
อาณาเขตเทศบาลตาบลบ้านแป้น มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
- ทิศเหนือ
ติดต่อกับตาบลต้นธง และตาบลเวียงยอง อาเภอเมืองลาพูน
- ทิศใต้
ติดต่อกับตาบลเหมืองจี้ อาเภอเมืองลาพูน
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับตาบลหนองหนาม อาเภอเมืองลาพูน
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอป่าซาง
๒.๒ การเลือกตั้ง
ข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตาบลบ้านแป้น ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒
มีจานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด ๕,๕๙๘
คน

๔๓

เขตเลือกตั้งที่ ๑ จานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ๒,๙๖๔ คน
บ้านบ่อโจง หมู่ ๑ ต.หนองหนาม
- บ้านขว้าง หมู่ ๒ ต.หนองหนาม
บ้านถ้า - หนองหนาม หมู่ ๓ ต.หนองหนาม - บ้านหนองเต่า หมู่ ๓ ต.บ้านแป้น
บ้านรั้ว - บ้านทุ่ง หมู่ ๘ ต.หนองหนาม
เขตเลือกตั้งที่ ๒ จานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ๒,๖๓๔ คน
- บ้านบูชา หมู่ ๕ ต.บ้านแป้น
- บ้านแป้น หมู่ ๖ ต.บ้านแป้น
- บ้านเส้ง หมู่ ๗ ต.บ้านแป้น บ้านม่วง หมู่ ๘ ต.บ้านแป้น

-

๓. ประชากร
๓.๑ จานวนครัวเรือน และจานวนประชากร
มีครัวเรือนจานวน ๒,๖๕๖ ครัวเรือน (ข้อมูลงานทะเบียนราษฎร์ของจานวนครัวเรือน
เทศบาลตาบลบ้านแป้นเมื่อสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
ประชากรในเขตเทศบาลตาบลบ้านแป้น มีจานวนทั้งสิ้น ๖,๒๙๑ คน แยกเป็นชาย
๒,๙๓๓ คน หญิง ๓,๓๕๘ คน ซึ่งแยกได้ดังนี้

จำนวน (คน)

กราฟเปรียบเทียบจานวนครัวเรือนและประชากรในเขตเทศบาลตาบล
บ้านแป้ น
700
600
500
400
300
200
100
0

บ้านหนอง
เต่า

บ้านบูชา

บ้านแป้น

บ้านเส้ง

บ้านม่วง

บ้านบ่อโจง

บ้านขว้าง

บ้านถา้ ทะเบียน
บ้านรัว้ - ทุ่ง
หนองหนาม
บ้านกลาง

จานวนครัวเรือน

378

173

438

382

284

236

339

260

165

1

ชาย

373

172

475

407

323

281

397

313

175

17

หญิง

443

211

582

440

381

319

426

346

198

12

๔๔

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

บ้านหนองเต่า
บ้านบูชา
บ้านแป้น
บ้านเส้ง
บ้านม่วง
บ้านบ่อโจง
บ้านขว้าง
บ้านถ้า- หนองหนาม
บ้านรั้ว - ทุ่ง
ทะเบียนบ้านกลาง
รวม

๓
๕
๖
๗
๘
๑
๒
๓
๘
-

จานวนครัวเรือน
(หลังคา)
๓๗๘
๑๗๓
๔๓๘
๓๘๒
๒๘๔
๒๓๖
๓๓๙
๒๖๐
๑๖๕
๑
๒,๖๕๖

พื้นที่
(ตร.กม.)
๒.๔
๐.๓
๒.๐
๑.๕
๐.๖
๐.๗
๒.๕
๑.๔
๐.๘
๐
๑๒.๒

ชาย

หญิง

๓๗๓
๑๗๒
๔๗๕
๔๐๗
๓๒๓
๒๘๑
๓๙๗
๓๑๓
๑๗๕
๑๗
๒,๙๓๓

๔๔๓
๒๑๑
๕๘๒
๔๔๐
๓๘๑
๓๑๙
๔๒๖
๓๔๖
๑๙๘
๑๒
๓,๓๕๘

๔. สภาพทางสังคม
๔.๑ การศึกษา ศาสนา ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม
การศึกษา มีสถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตเทศบาล จานวน ๕ แห่ง ดังนี้
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน ๑ แห่ง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลบ้านแป้น จานวน ๑ แห่ง
- โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
จานวน ๑ แห่ง
- โรงเรียนระดับประถมศึกษา
จานวน ๑ แห่ง
- โรงเรียนปริยัติธรรม
จานวน ๑ แห่ง

๔๕

๔.๒ การสาธารณสุข
มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จานวน ๒ แห่ง มีเจ้าหน้าที่ ๑๓ คน ในการ
ให้บริการ และมี อสม. จานวน ๑๕๕ คน ในการบริการด้านรักษาพยาบาลการวางแผนครอบครัว
การป้องกัน และควบคุมโรค ติดต่อ ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลมีส ถานพยาบาลและคลินิก
จานวน ๒ แห่ง เพื่อรองรับและให้บริการด้านการรักษาพยาบาล
๔.๓ อาชญากรรม/ยาเสพติด
พื้ น ที่ เ ทศบาลต าบลบ้ า นแป้ น อยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของสถานี ต ารวจภู ธ รเหมื อ งจี้
อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน โดยมีอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ ๔๙ นาย เป็นนายตารวจชั้นสัญญา
บัตร ๓๕ นาย เป็นนายตารวจชั้นประทวน ๑๔ นาย ทางเทศบาลได้ประสานงานกับทาง
เจ้าหน้าที่ตารวจเป็นอย่างดี ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ส่วน
สถิติคดีอาญา แบ่งเป็นคดีที่เกิดขึ้นเฉพาะในเขตเทศบาลตาบลบ้านแป้น ประจาปี ๒๕๖๑ ดังนี้
ลาดับ

รายการคดี

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

คดี พ.ร.บ.บุคคลเข้าเมือง (ให้ที่พักพิงบุคคลต่างด้าว)
คดี พ.ร.บ.ยาเสพติด ยาเสพติดให้โทษ
คดี การพนันทั่วไป
คดี ลักทรัพย์
คดีหมิ่นประมาท
คดี พ.ร.บ.การประมง
คดีทาร้ายร่างกาย
คดียักยอกทรัพย์
คดี พ.ร.บ. บุคคลต่างด้าว
คดี พ.ร.บ. อาวุธปืน

จานวน/คดี
ต.บ้านแป้น
จานวน ๓
จานวน ๒๒
จานวน ๓
จานวน ๓
จานวน จานวน จานวน ๒
จานวน ๕
จานวน จานวน ๑

คดี
คดี
คดี
คดี
คดี
คดี
คดี
คดี
คดี
คดี

จานวน/คดี
ต.หนองหนาม
จานวน - คดี
จานวน ๗ คดี
จานวน - คดี
จานวน ๑ คดี
จานวน - คดี
จานวน - คดี
จานวน - คดี
จานวน - คดี
จานวน - คดี
จานวน - คดี

หมายเหตุ * ข้อมูล จาก สถานีตารวจภูธรเหมืองจี้ จังหวัดลาพูน
เทศบาลตาบลบ้ านแป้ น ได้ดาเนินการจัดตั้ง ศูนย์อาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ ายพลเรือ น
(อปพร.) เพื่อช่วยเหลือดูแล ป้องกันเหตุสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาล

๔๖

๔.๔ การสังคมสงเคราะห์
ข้อมูลจานวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในเขตเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ชื่อหมู่บ้าน
หมู่ที่
ผู้สูงอายุ
บ้านหนองเต่า
๓
๑๙๗
บ้านบูชา
๕
๑๐๙
บ้านแป้น
๖
๓๑๔
บ้านเส้ง
๗
๒๐๗
บ้านม่วง
๘
๒๑๕
บ้านบ่อโจง
๑
๑๕๗
บ้านขว้าง
๒
๑๗๘
บ้านถ้า- หนองหนาม
๓
๑๖๕
บ้านรั้ว - ทุ่ง
๘
๘๙
รวม
๑,๖๓๑

ผู้พิการ
๔๕
๒๓
๗๓
๔๘
๕๗
๒๐
๕๕
๕๔
๒๓
๓๙๘

หมายเหตุ * ข้อมูลกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลบ้านแป้น ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

จานวน (คน)

กราฟเปรียบเทียบจานวนผู้สูงอายุ
ผู้พกิ าร ในเขตเทศบาลตาบลบ้านแป้ น
350
300
250
200
150
100
50
0

บ้านหนอง
เต่า

บ้านบูชา

บ้านแป้น

บ้านเส้ง

บ้านม่วง

บ้านบ่อโจง

บ้านขว้าง

บ้านถา้ บ้านรัว้ - ทุ่ง
หนองหนาม

ผูส้ งู อายุ

197

109

314

207

215

157

178

165

89

ผูพ้ ิการ

45

23

73

48

57

20

55

54

23

๔๗

๕. ระบบบริการพื้นฐาน
๕.๑ การคมนาคมขนส่ง
เส้นทางคมนาคมขนส่งในเขตเทศบาลตาบลบ้านแป้น ส่วนใหญ่จะใช้ทางหลวงแผ่นดิน
สาย ๑๐๓๓ ปัจจุบันจะมีรถรับจ้างประจาทางผ่านตลอดทั้งวัน ถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านต่างๆ
ส่วนมากจะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
๕.๒ การไฟฟ้า
พื้นที่เขตเทศบาลตาบลบ้านแป้นจะอยู่ในเขตบริการของการไฟฟ้าจังหวัดลาพูน และการ
ไฟฟ้าย่อยอาเภอป่าซาง ในเขตเทศบาลจะมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
๕.๓ การประปา
ประปาในเขตเทศบาลตาบลบ้านแป้น มีน้าประปาเพื่อการใช้อุปโภคบริโภคทุกครัวเรือน
เป็นระบบประปาหมู่บ้าน โดยประชาชนเป็นผู้บริหารงานจัดเก็บค่าน้าประปาภายในแต่ละหมู่บ้าน
๕.๔ การสื่อสารและโทรคมนาคม
ในพื้นที่เทศบาลตาบลบ้านแป้น อยู่ห่างจากอาเภอเมืองลาพูน ประมาณ ๘ กิโลเมตร
และอยู่ห่างจากอาเภอป่าซาง ๒ กิโลเมตร การสื่อสารเป็นไปโดยสะดวกอยู่ในเขตรับผิดชอบของ
ชุมสายจังหวัดลาพูนและชุมสายโทรศัพท์อาเภอป่าซาง ทาให้ประชาชนมีโทรศัพท์ใช้ทุกหมู่บ้าน
สามารถอานวยความสะดวกแก่ประชาชนและธุรกิจเอกสารได้อย่างรวดเร็ว
๕.๕ ไปรษณีย์หรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
ในพื้นที่เทศบาลตาบลบ้านแป้น อยู่ห่างจากอาเภอเมืองลาพูน ประมาณ ๘ กิโลเมตร
และอยู่ห่างจากอาเภอป่าซาง ๒ กิโลเมตร การสื่อสารเป็นไปโดยสะดวกอยู่ในเขตรับผิดชอบของการ
ไปรษณีย์จังหวัดลาพูนและไปรษณีย์อาเภอป่าซาง อีกทั้งยังมีบริษัทขนส่งเอกชนมาเปิดให้บริการ
อาทิเ ช่ น ซุป เปอร์ เอสพลั ส ตั ว แทนเครื อ ข่า ยไปรษณีย์ ไ ทย ซึ่ งสามารถอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน ห้างร้านและบริษัทเอกชนต่าง ๆ ทาให้การติดต่อธุรกิจและจัดส่งเอกสารเป็นไปได้อย่าง
รวดเร็ว

๔๘

๖. ระบบเศรษฐกิจ
๖.๑ การเกษตร
ราษฎรส่วนใหญ่ ในเขตเทศบาลประกอบอาชีพ เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก พืชที่
เพาะปลูก ได้แก่ ข้าว การทาสวนไม้ยืนต้น เช่น ลาไย มะม่วง และการปลูกพืชผักต่างๆ การทา
เกษตรกรรมจะอาศัยน้าจากแหล่งน้าธรรมชาติโดยเฉพาะน้าจากฤดูฝนส่วนช่วงฤดูแล้งจะอาศัยน้า
บาดาลเพื่อการเกษตร
พื้นที่ในเขตเทศบาลตาบลบ้านแป้นเป็นที่ราบลุ่ม มีเนื้อที่ ๑๒.๒ ตารางกิโลเมตร
เป็นที่อยู่อาศัย ๑,๑๙๕ ไร่ พื้นที่ทาพาณิชยกรรม ๑๕๐ ไร่ พื้นที่เกษตรกรรม ๖,๑๒๐ ไร่ พื้นที่
สถาบันการศึกษา ๔๕ ไร่ พื้นที่ศาสนา ๕๐ ไร่ พื้นที่ราชการ ๓๐ ไร่ พื้นที่อุตสาหกรรม ๓๕ ไร่
ซึ่งแยกได้ดังนี้
การใช้ประโยชน์จากที่ดิน

ที่อยู่อาศัย
พาณิชยกรรม
เกษตรกรรม
สถาบันการศึกษา
ศาสนา
ราชการ
อุตสาหกรรม
รวม

จานวนพื้นที่
(ไร่)
๑,๑๙๕

จานวนพื้นที่
(คิดเป็นร้อยละ)
๑๕.๖๗

๑๕๐

๑.๙๗

๖,๑๒๐

๘๐.๒๖

๔๕

๐.๕๙

๕๐

๐.๖๖

๓๐

๐.๓๙

๓๕

๐.๔๖

๗,๖๒๕

๑๐๐

หมายเหตุ * ข้อมูลจาก งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตาบลบ้านแป้น

๔๙

กราฟเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์จากที่ดิน

๖.๒ การอุตสาหกรรม
ประกอบอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมของราษฎรในเทศบาล จะเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
ภายในครัวเรือน เช่น การทาอิฐ ซีเมนต์บล็อก ท่อใยหิน ถัง โต๊ะเก้าอี้หินอ่อน และการทาหมวก
การขยายตัวด้านอุตสาหกรรมประเภทนี้มีไม่มากนัก เนื่องจากเป็นย่านชุมชนจึงทาให้มีผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม ปัจจุบันโรงงานต่างๆ ในเขตเทศบาล มีจานวน ๑๗ โรงงาน
๖.๓ การพาณิชยกรรมและกลุ่มอาชีพ
การพาณิช ยกรรมส่ว นใหญ่ จะมีร้านค้าและบริการต่างๆ เป็นธุรกิ จขนาดเล็ กเจ้าของ
คนเดียว มักอยู่ในย่านชุมชนบริเวณตลาดในเขตเทศบาลจะมีร้านค้าทั้งสิ้นรวม ๒๗๐ ร้าน มีการ
รวมตัวของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเขตเทศบาล อาทิเช่น กลุ่มเกษตรปลอดสารพิษ กลุ่มหมวกใบลาน
กลุ่มหมวกใบตาล กลุ่มพัดใบลาน
๖.๔ แรงงาน
ข้อมู ล แรงงานต่า งด้า วในเขตเทศบาล ส่ ว นใหญ่ เป็น ชาวพม่า จ านวน ๔๘๐ คน มี
นายจ้าง จานวน ๓๓ ราย

๕๐

๗. ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม
๗.๑ กำรนับถือศำสนำ
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ มีบางส่วนนับถือ ศาสนาคริสต์ ในเขตเทศบาลมี
สถานที่ประกอบศาสนาดังนี้ คือ มีวัด จานวน ๙ แห่ง และมีโบสถ์คริสตจักร จานวน ๒ แห่ง
มีผู้นับถือ ศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๔ ศาสนาคริสต์ คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๓
ศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๖ ศาสนาอื่น ๆ (พระยะโฮวา) คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๘
๗.๒ ประเพณีและงำนประจำปี
งานประเพณี หรื อ งานพิธีกรรมทางศาสนาในแต่ล ะครั้ง จะมีประชาชนเข้าร่ว มเป็น
จานวนมาก และมีการจัดงานประเพณีขึ้นเป็นประจาทุกๆ ปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีดั้งเดิมให้สืบต่อไป อาทิเช่น ทาบุญข้าวใหม่โบสถ์คริสต์ งานประเพณียี่เป็ง
งานประเพณีสงกรานต์ งานวันเข้าพรรษา งานเทศกาลลาไย งานรุกขมูลกรรมฯลฯ
๗.๓ ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำถิ่น
พื้นที่เขตเทศบาลตาบลบ้านแปน เป็นชุมชนลุ่มแม่น้าทาเป็นแหล่งผลิตเครื่องจักรสานและ
มีการค้าขายทางน้า ประชากรมีวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรม มีการทาสวน ทาไร่ ทานา ในพื้นที่ทา
การเกษตรมีการปลูกต้นตาล ต้นไผ่ ต้นเพกา กันทุกหมู่บ้าน ซึ่งหมู่บ้านที่มีการปลูกต้นตาลมากที่สุด
คือ บ้านรั้ว-ทุ่ง จึงก่อเกิดปราชญ์ผู้รู้ ในการนาเอาใบ ลาต้น ของต้นไม้มาผลิตเป็นเครื่องจักรสาน
เช่น หมวก พัดใบตาล เป็นสินค้าขึ้นชื่อของท้องถิ่น จึงทาให้ ชุมชน บ้านแปน - หนองหนาม มี
ความโดดเด่นในเรื่องหัตถกรรมพื้นบ้าน กอปรกับท้องถิ่นได้มีการนาเอาผลิตผลจากต้นตาล ต้นไผ่ มา
ใช้ในการประกอบพิธีกรรม ประเพณี ตลอดทั้งความเชื่อต่างๆ ในชีวิตประจาวัน จึงทาให้เกิดการ
เป็นจารีตที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมา
๗.๔ สินค้ำพื้นเมืองและของที่ระลึก
เนื่องจากพื้นที่เขตเทศบาลตาบลบ้านแปน มีการปลูกต้นตาลมากที่สุดราษฎรในพื้นที่จึง
นาเอาใบ ลาต้น ของต้นไม้มาผลิตเป็นเครื่องจักรสานเพื่อผลิตเป็นของที่ละลึก อาทิเช่น
พัดใบตำลโบรำณ
กลุ่มพัดใบตำลโบรำณ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๘ บ้ำนรั้ว-ทุ่ง หมู่ที่ ๘ ต.หนองหนำม อ.
เมืองลำพูน จ.ลำพูน ๕๑๐๐๐ หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘-๙๙๕๓-๐๖๖๔
หมวกใบลำน/ไม้ไผ่ (ไม้เปีย)
กลุ่มจักสานหมวกใบลาน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ บ้านหนองเต่า ตาบลบ้านแปน อาเภอเมือง
ลาพูน จังหวัดลาพูน หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๒๒-๖๗๓๘
งอบใบลำน
กลุ่มจักสานหมวกใบลาน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ บ้านหนองเต่า ตาบลบ้านแปน อาเภอเมือง
ลาพูน จังหวัดลาพูน หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๒๒-๖๗๓๘

๕๑

เครื่องจักสำน
ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ อาทิเช่น ตะกร้า ชะลอม ผลิตโดยกลุ่มจักสานบ้าน
แปน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๖ หมู่ที่ ๘ ตาบลบ้านแปน อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน หมายเลข
โทรศัพท์ ๐๘-๑๗๖๕-๓๕๕๙

๘. ทรัพยำกรธรรมชำติ
๘.๑ น้ำ
ตาบลบ้านแปน มีสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบและราบลุ่มแม่น้า คือ ลาน้าแม่กวง
และลาน้าแม่ทา โดยแม่น้าสายดังกล่าวไหลผ่านบ้านหนองเต่า หมู่ที่ ๓ ตาบลบ้านแปน ซึ่งราษฎร
บ้านหนองเต่าและหมู่บ้านใกล้เคียงใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภค และพื้นที่ในเขตเทศบาลตาบล
บ้านแปนเป็นที่ราบลุ่ม ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยใช้แหล่งน้าทางการเกษตร
ดังนี้
แม่น้า
จานวน ๑ สาย
ห้วย/หนอง/คลอง/บึง
จานวน ๒๗ แห่ง
บ่อบาดาลสาธารณะ
จานวน ๑๐ แห่ง
บ่อน้าตื้นสาธารณะ
จานวน ๓ แห่ง
หมู่บ้ำน
หมู่ ๓
หมู่ ๕
หมู่ ๖
หมู่ ๗
หมู่ ๘
หมู่ ๑
หมู่ ๒
หมู่ ๓
หมู่ ๘

บ้านหนองเต่า
บ้านบูชา
บ้านแปน
บ้านเส้ง
บ้านม่วง
บ้านบ่อโจง
บ้านขว้าง
บ้านหนองหนาม
บ้านรั้ว-ทุ่ง
รวม

ข้อมูลแหล่งน้ำ
น้ำประปำ
น้ำบำดำล
๑
๓
๓
๓
๓
๒
๓
๑
๓
๑
๒
๓
๕
๔
๓
๒
๕
๒๔
๒๓

๘.๒ ทรัพยำกรธรรมชำติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้ น ที่ มี แ หล่ ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ คื อ ต้ น ตาล ใบลาน และไม้ ไ ผ่ ซึ่ ง เป็ น
ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถแปรรูปเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยในปัจจุบัน
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้เป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านแปน

๕๒

๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จั ก รแก้ ว นามเมื อ ง (๒๕๖๐) ได้ ศึ ก ษาการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก าร
(Customer Satisfaction) ในมิติด้านคุณภาพการให้บริการ งานขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ เทศบาลตาบลแม่ปืม อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในมิติด้านคุณภาพการให้บริการ งานขออนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และมีวัตถุประสงค์ย่อย เพื่อประเมินความพึงพอใจด้านกระบวนการ
และขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ และด้านสิ่งอานวย
ความสะดวกประชากร ได้แก่ ประชาชนที่มารับบริการงานขออนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ เทศบาลตาบลแม่ปืม จานวน ๕๗ คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check list) มี ๒ ลักษณะ และ
แบบแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ แบบประเมินได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๓ ท่าน
และนาไปทดลอง (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน ๓๐ คน แล้วนามาหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ ครอนบัค ได้ค่าความ เชื่อมั่น ๐.๘๕ การวิเคราะห์
ข้อมูล โดยวิธีหาค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เทียบเกณฑ์การประเมิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จากผลการประเมินพบว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อการให้บริการงานขออนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เทศบาลตาบลแม่ปืม โดยภาพรวม มีคะแนนตามเกณฑ์การ
ประเมิน อยู่ในระดับ ๑๐ (ร้อยละ ๙๗.๔) จาแนกเป็นรายด้าน ดังนี้
๑) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน อยู่ในระดับ
๑๐ (ร้อยละ ๙๖.๕)
๒) ด้ า นช่ อ งทางการให้ บ ริ ก าร มี ค ะแนนตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น อยู่ ใ นระดั บ ๑๐
(ร้อยละ ๙๖.๕)
๓)
ด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร มี ค ะแนนตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น อยู่ ใ นระดั บ ๑๐
(ร้อยละ ๙๘.๒)
๔) ด้ า นสิ่ ง อ านวยความสะดวก มี ค ะแนนตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น อยู่ ใ นระดั บ ๑๐
(ร้อยละ ๙๘.๒)

๕๓

ชนะดา วีระพันธ์ (๒๕๕๕) ได้ศึกษา ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับ
ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรีและเพื่อ เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี จาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา
และอาชีพ กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้คือ ผู้ที่มารับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า จานวน ๑๘๔
คน เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ ได้แก่
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ส่วนการ ทดสอบสมมติฐานใช้ค่าสถิติ t - test ทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยจากกลุ่มตัวอย่าง ๒ กลุ่ม ใช้สถิติ One - way ANOVA และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่
ด้วยวิธีการของ LSD โดยกาหนด ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕
ผลการวิจั ยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้ บริการขององค์การบริหารส่ว น
ตาบลบ้ า นเก่ า อ าเภอพานทอง จั งหวั ดชลบุ รี โดยรวมอยู่ ในระดับ ความพึ งพอใจมากที่ สุ ด เมื่ อ
พิจารณา เป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการให้บริการอย่ างเพียงพอ รองลงมา
คือ ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาคและด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า โดยในด้านการให้บริการ
อย่างเพียงพอ ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องอาคารสถานที่ให้บริการมีความเหมาะสม ในด้าน การ
ให้บริการอย่างเสมอภาค ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องเจ้าหน้าที่บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส
และในด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความ
รับผิดชอบและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
ผลการเปรี ยบเทีย บความแตกต่างของความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้ บริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส
การศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า
อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน
วรุณี เชาวน์สุขุม และคณะ (๒๕๕๙) ได้ทาการศึกษา ความพึงพอใจของผู้รับบริการของ
เทศบาลนครนนทบุ รี อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด นนทบุ รี การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
๑) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ รั บ บริการที่มีต่อการให้ บริการของเทศบาลนครนนทบุรีใน ๔ ด้าน
คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ และ
สิ่งอานวยความสะดวก ๒) ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนคร
นนทบุ รี ใน ๔ งาน ได้แก่ งานปรับปรุงเปลี่ ยนแปลงเลขหมายประจาบ้าน งานบริการเชิงรุกด้าน
ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย งานศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข ที่ ๒ และงานศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
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ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓) เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครนนทบุรีในด้านบริการจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
กลุ่ มตัว อย่ างที่ทาการวิจัย จ านวน ๒,๐๐๐ ราย เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งวัดค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ ๐.๘๙ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถิติทดสอบค่าทีแบบอิสระต่อกัน และค่าแปรปรวนทางเดียว โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕
๑) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครนนทบุรี ใน ๔
ด้าน คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
และสิ่งอานวยความสะดวก ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า ด้านที่มีคะแนนสูงสุดตามลาดั บ คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ และด้านสิ่งอานวย
ความสะดวก
๒) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครนนทบุรี ใน ๔
งาน ได้แก่ งานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเลขหมายประจาบ้าน งานบริ การเชิงรุกด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย งานศูนย์ บริการสาธารณสุขที่ ๒ และงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผลการวิเคราะห์พบว่า
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในภาพรวมทั้ง ๔ งาน อยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง ๔ งาน เมื่อพิจารณาในราย
ด้านพบว่า งานที่มีคะแนนสูงสุดตามลาดับ คือ งานศูนย์ บริการสาธารณสุขที่ ๒ งานเชิงรุกด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหมายเลข
ประจาบ้าน
๓) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้รับบริการที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ ต่ า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารของเทศบาล นครนนทบุ รี ใน ๔ ด้ า นคื อ
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ
สิ่งอานวยความสะดวก ไม่แตกต่างกัน
วิจิตร วิชัยสาร และคณะ (๒๕๖๐) ศึกษาเรื่องการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี
ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยการทาวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานบริการที่ เป็นภารกิจ
หลักของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ๒) เพื่อ
ศึกษา ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่องานบริการที่เป็นภารกิจหลักของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ
อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๓) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนางานบริการที่เป็นภารกิจหลักของ
เทศบาลเมืองบึงยี่โถ อาเภอ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งการศึ กษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสารวจ
กลุ่มตัวอย่างที่ทาการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่ อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลบึงยี่โถ โดยมีจานวนกลุ่ม
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ตัว อย่ า ง ๔๐๐ คน สถิติที่ใ ช่ในการวิจั ยประกอบด้ว ยสถิติ เชิง พรรณนา ได้แ ก่ ค่า ร้อยละ
(Percentage), ค่าเฉลี่ย ( ) ,และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัย พบว่า (๑) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ ๖๒.๐๐ มีอายุระหว่าง
๕๑-๖๐ ปี ร้อยละ ๒๒.๐๐ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช./ปวส. ร้อยละ ๓๘.๘๐ ประกอบ
อาชีพธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ ๒๑.๐๐ มี รายได้ต่ากว่า ๕,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๒๘.๐๐ โดยกลุ่มประชากร
ตัวอย่างส่วนใหญ่มาใช้บริการสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ร้อย ละ ๓๒.๐๐ (๒) ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความ
พึงพอใจต่องานบริการที่เป็นภารกิจหลักของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( =๔.๕๙ ,S.D.= .๕๐๑) โดยพิจารณาจากผลการ สารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานบริการที่เป็นภารกิจหลักของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อาเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความพึงพอใจ
สูงสุด ( =๔.๖๓ ,S.D.= .๔๙๓) คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๐ รองลงมาคือด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ ( =๔.๖๓ ,S.D.= .๔๘๒) คิด เป็นร้อยละ ๙๒.๖๐ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ( =๔.๕๔
,S.D.= .๕๑๗) คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๐ และด้านช่องทางการ ให้บริการ ( =๔.๕๖ ,S.D.= .๕๑๓)
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๐ ตามลาดับ
นอกจากนี้ยังได้มีการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานบริการที่เป็นภารกิจหลัก
ของ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ พบว่าความพึงพอใจในงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหมู่บ้านสถาพร
งานศูนย์ การแพทย์และฟื้นฟู บึงยี่โถ งานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านฟ้ารัง สิต งานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตาบลบึงยี่โถ ศูนย์ ๔ (หมู่บ้านอยู่เจริญ ๑) ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ตามลาดับ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (๒๕๕๙) ได้ศึกษาเรื่องความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองท่าเรื อพระแท่น อาเภอท่า
มะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี
ต่อคุณภาพการให้ บริการของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีในงาน
บริการ ๔ งาน คือ ๑) งานบริการกองคลัง ๒) งานบริการกองช่าง ๓) งานบริการกองสวัสดิการสังคม
และ ๔) งานบริการ สานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น โดยศึกษาความพึงพอใจที่มี
ต่อคุณภาพการให้บริการ ของแต่ละงานใน ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
๒) ด้านช่องทางการให้ บริการ ๓) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ ๔) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้รับบริการในงานทั้ง ๔ งาน จานวน ๑,๐๖๗ คน เครื่องมือ ที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า
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๑. ภาพรวมของงานที่ให้บริการทั้ง ๔ งาน พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ
๔.๖๘ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๖๐ ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
๒. งานบริการกองคลัง พบว่าผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๙จากคะแนน
เต็ม ๕.๐๐ หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๐ ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
๓. งานบริการกองช่าง พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๗๑จากคะแนน
เต็ม ๕.๐๐ หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๐ ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
๔. งานบริการกองสวัสดิการสังคม พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๗
จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๐ ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
๕. งานบริการสานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น พบว่า ผู้รับบริการมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๗จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๐ซึ่งเป็นความ
พึงพอใจ ในระดับมากที่สุด
สุ น ารี แสนพยุ ห์ (๒๕๕๗) ได้ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก าร
สาธารณะของเทศบาลตาบลโพธิ์ทอง อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตาบลโพธิ์ทอง อาเภอ
โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ๒) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของ
เทศบาลตาบลโพธิ์ทอง อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มี เพศ อายุระดับการศึกษา
และอาชีพต่างกัน และ ๓) เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะของเทศบาล
ตาบลโพธิ์ทอง อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่เป็นคณะกรรมการ
หมู่บ้านในเขตตาบลโพธิ์ทอง อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดจานวน ๑๖๒ คนซึ่งกาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน (Taro Yamane) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่าห้าระดับจานวน ๒๗ ข้อ ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐. ๙๖ สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test ทดสอบความแตกต่างรายคู่ตามวิธี
ของเชฟเฟ (Scheffe' ) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบการวิเคราะห์
ผลการวิจัยพบว่า
๑. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตาบลโพธิ์ทอง
อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดับมากหนึ่งด้าน และระดับปานกลางสี่ด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน
การให้บริการอย่างเสมอภาค ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้าน
การให้บริการที่ตรงเวลา และด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า
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๒. ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สาธารณะโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ แต่ประชาชนอายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะโดยรวมไม่แตกต่างกัน
สุวนิช ศิลาอ่อน (๒๕๓๘) ได้ศึกษาเรื่องความพึ งพอใจของประชาชนต่อระบบ
และกระบวนการให้บริการของสานักงานเทศบาลเมืองนครนายก พบว่า ความพึงพอใจต่อกิจกรรม
การให้บริการของเทศบาลเมืองนครนายกด้านสาธารณูปโภค กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ในระดับค่อนข้างมาก การบริการด้านสาธารณูปโภค ๔ งาน กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจมากในงานปกครอง
พึงพอใจค่อนข้างมากในงานโยธาและงานรักษาความสะอาด พึงพอใจปานกลางในงานอนามัย
สาเหตุของความไม่พึงพอใจเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย
๑. งานอนามัย สาเหตุของความไม่พึงพอใจ คือ ความก้าวหน้าและพัฒนาของระบบบริ การที่
ให้ความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ ท่าทีและมารยาทของเจ้าหน้าที่ในการบริการ
๒.งานรักษาความสะอาด สาเหตุสาคัญของความไม่พึงพอใจ คือ ความก้าวหน้าและพัฒนา
ของระบบบริการที่ให้ความสม่าเสมอต่อเนื่องจากในกระบวนการให้ บริการและท่าทีมารยาทของ
เจ้าหน้าที่ในการบริการ
๓. งานโยธา สาเหตุสาคัญของคนไม่พึงพอใจ คือ ความก้าวหน้า และพัฒนาของระบบบริการ
ความปลอดภัยในกระบวนการให้บริการ และความซื่อสัตย์สุจริตของเจ้าหน้าที่ในการบริการ
๔. งานร้องทุกข์และประชาสัมพันธ์ สาเหตุของความไม่พึงพอใจ คือ ความก้าวหน้าและ
พัฒนาของระบบการบริ การที่ให้ความสม่าเสมอต่อเนื่องในกระบวนการให้บริการความเสมอภาคใน
การให้บริการของเจ้าหน้าที่
เสาวรัตน์ บุษรานนท์ และ อารดา ลีชุติวัฒน์ (๒๕๕๗) ได้ทาการศึกษา ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ กรณีศึกษาเทศบาลตาบลนาขยาด อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลนาขยาด อาเภอควน
ขนุน จังหวัดพัทลุง ๗ ด้าน ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค ด้านสาธารณสุข ด้านสังคม/
สวัสดิการ และด้านการศึกษา ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนที่อาศัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของเทศบาลตาบลนาขยาด อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จานวน ๒,๗๕๗ ครัวเรือน ใช้วิธีกลุ่ ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ จานวน ๓๕๐ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้การทดสอบค่าที
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ผลการวิจัย พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลนาขยาด
อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก (๓.๖๐ ๐.๖๐) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ในระดับพอใจมาก ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่
ให้บริการ (๓.๗๑ ๐.๕๒) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ (๓.๖๔ ๐.๕๑) ด้านสิ่งอานวย
ความสะดวก (๓.๕๕ ๐.๔๙) ด้านสาธารณสุข (๓.๘๑ ๐.๕๒) ด้านสังคม/สวัสดิการ (๓.๗๔ ๐.๕๒)
และด้า นการศึ ก ษา (๓.๗๔ ๐.๕๑) และระดั บพอใจปานกลาง ๑ ด้า น คือ โครงสร้า งพื้ นฐาน/
สาธารณู ป โภค (๓.๐๐ ๐.๗๑) และนอกจากนี้ มีข้อ เสนอแนะปรับ ปรุง ระบบน้ าทั้ง ปริ มาณและ
คุณภาพ (น้าดื่ม) สภาพถนน ระบบไฟฟ้า ส่องสว่างข้างทางและครัวเรือน และระบบการดูแลซ่อมแซม
อย่างสม่าเสมอ
อัจฉรีย์ พิมพิมูล และกันย์สินี จาฏพจน์ (๒๕๕๙) ทาการศึกษาเรื่อง สารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ปี ๒๕๕๙ การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการใน ๔ ภารกิจงาน ได้แก่ งานด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม (งานโครงการ อบจ. ห่วงใยใส่ใจคนพิการ) งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) งานด้านสาธารณสุข (งานโครงการ อบจ. ห่วงใยใส่ใจ
ประชาชน) งานอื่นๆ (งานชลประทานระบบท่อ) กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้รับบริการงานโครงการ อบจ.
ห่วงใยใส่ใจคนพิการ จานวน ๓๓๓ คน ผู้รับบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน ๒๔๔
คน ผู้รับ บริการงานโครงการ อบจ.ห่ว งใยใส่ใจประชาชน จานวน ๔๐๐ คน และผู้รับบริการงาน
ชลประทานระบบท่อ จานวน ๔๐๐ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ใน
ภาพรวมทั้ง ๔ ด้าน ผู้รับบริการพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๘ จาแนกเป็นรายได้
ได้แก่ ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านสิ่งอานวยความ
สะดวกและอาคารสถานที่และด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรตามลาดับ และในภาพรวมเปรียบเทียบทั้ง
๔ ภารกิ จ งาน พบว่ า งานด้ า นสาธารณสุ ข มี ค่ า เฉลี่ ยความพึ ง พอใจมากที่ สุ ด มี ค่า เฉลี่ ย ๔.๘๘
รองลงมาคือด้านงานเทศกิจ หรือป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย ๔.๖๐ งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย
๔.๔๘ และงานอื่นๆ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๖ ตามลาดับ
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อมรารัตน์ บุญภา (๒๕๕๗) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ
ของเทศบาลตาบลพวา อาเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ศึกษาเรื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ระดับ ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาบลพวา อาเภอแก่งหาง
แมว จังหวัดจันทบุรี และเพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ
ของเทศบาลตาบลพวา อาเภอแก่งหางแมว จังหวั ดจันทบุรี จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา
และอาชีพ กลุ่มตัวอย่างจานวน ๓๘๕ ตัวอย่าง ทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน ด้วยสถิติ t-test, One-way ANOVA และ ทา
การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของ LSD (Least significant difference test)
ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาบลพวา อาเภอแก่ง
หางแมว จังหวัดจันทบุรีพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ มีระดับความพึงพอใจเป็นอั นดับแรก คือมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ด้านความน่าเชื่อถือ ไว้ใจในการบริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้าน
ความเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการ พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และอันดับสุดท้ายด้านการให้ความ
มั่นใจแก่ผู้รับบริการ พึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบการความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพ การ
ให้บริการของเทศบาลตาบลพวา อาเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรีจาแนกตามข้อมูล ส่วนบุคคล
พบว่า ประชาชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชี พต่างกัน มีความพึงพอใจของ ประชาชนต่อ
คุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาบลพวา อาเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ไม่แตกต่างกัน ส่วน
ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพ การให้บริการของเทศบาล
ตาบลพวา อาเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕

บทที่ ๔
ผลการศึกษา
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น -การศึ ก ษาความพึ ง พอใจของประชาชนผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารเทศบาลต าบล
บ้านแป้ น อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน โดยทาการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการครอบคลุ ม
๔ ภารกิจได้แก่
๑. งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
๒. งานด้านเทศกิจ หรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
๔. งานด้านสาธารณสุข
โดยนาเสนอผลการศึกษา ดังนี้
๔.๑ ข้อมูลเบื้องต้น
๔.๒ ข้อมูลทั่วไป
๔.๓ ข้อมูลความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลบ้านแป้น
๔.๔ ข้อมูลความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการให้บริการของเทศบาลตาบลบ้านแป้น

๖๕

๔.๑ ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลบ้านแป้น
จากการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้ใช้บริการของเทศบาลตาบลบ้านแป้น จานวน
๔๐๐ คน ผลการศึกษาจาแนกตามจานวนครั้งที่มารับบริการและช่ วงเวลาในการมารั บบริการ ดัง
แสดงในตารางที่ ๔ – ๑
ตารางที่ ๔ – ๑ ข้อมูลเบื้องต้น
ข้อมูลทั่วไป
๑. จานวนครั้งที่มารับบริการ
นานๆ ครั้ง
๑ – ๒ ครั้งต่อเดือน
๓ – ๔ ครั้งต่อเดือน
มากกว่า ๔ ครั้งขึ้นไป
๒. ช่วงเวลาที่มารับบริการ
๐๘.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๑ น. – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๑ น. – ๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๑ น. – ปิดทาการ

จานวน

n = ๔๐๐
ร้อยละ

๒๓๒
๑๖๐
๘
-

๕๘.๐๐
๔๐.๐๐
๒.๐๐
-

๑๕๒
๒๒๔
๑๖
๘

๓๘.๐๐
๕๖.๐๐
๔.๐๐
๒.๐๐

๖๖

๔.๒ ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลบ้านแป้น
จากการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการของเทศบาลตาบลบ้านแป้น จานวน ๔๐๐ คน
ผลการศึกษาจาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนดังแสดงใน
ตารางที่ ๔ – ๒
ตารางที่ ๔ – ๒ ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
๑. เพศ
ชาย
หญิง
๒. อายุ
ไม่เกิน ๒๐ ปี
๒๑ – ๓๐ ปี
๓๑ – ๔๐ ปี
๔๑ – ๕๐ ปี
๕๑ – ๖๐ ปี
๖๐ ปีขึ้นไป
๓. สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่
๔. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา/ไม่ได้เรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวท./ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

จานวน

n = ๔๐๐
ร้อยละ

๑๕๒
๒๔๘

๓๘.๐๐
๖๒.๐๐

๓๒
๓๒
๘๘
๑๗๖
๗๒

๘.๐๐
๘.๐๐
๒๒.๐๐
๔๔.๐๐
๑๘.๐๐

๓๒
๓๒๘
๔๐

๘.๐๐
๘๒.๐๐
๑๐.๐๐

๒๐๘
๗๒
๙๖
๘
๑๖
-

๕๒.๐๐
๑๘.๐๐
๒๔.๐๐
๒.๐๐
๔.๐๐
-

๖๗

ตารางที่ ๔ – ๒ ข้อมูลทั่วไป (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
๕. อาชีพ
พนักงานภาครัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท
ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ
ค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ
นักเรียน/นักศึกษา
รับจ้างทั่วไป
แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ
เกษตรกร/ประมง
ว่างงาน
อื่นๆ
๖. รายได้ต่อเดือน
ต่ากว่า ๕,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท
มากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท

จานวน

n = ๔๐๐
ร้อยละ

๘
๓๒
๔๐
๑๖๐
๔๘
๘๐
๑๖
๑๖

๒.๐๐
๘.๐๐
๑๐.๐๐
๔๐.๐๐
๑๒.๐๐
๒๐.๐๐
๔.๐๐
๔.๐๐

๙๖
๒๔๘
๕๖
-

๒๔.๐๐
๖๒.๐๐
๑๔.๐๐
-

๖๘

๔.๓ ข้อมูลความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของเทศบาลต าบลบ้ า นแป้ น พบว่ า โดย
ภาพรวมแล้วประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตาบลบ้านแป้น มีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๓ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๖๐ โดยทาการศึกษาความพึงพอใจของประชาชน
ที่มาใช้บริการเทศบาลตาบลบ้านแป้น ใน ๔ ภารกิจ ได้แก่
๑. งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
๒. งานด้านเทศกิจ หรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
๔. งานด้านสาธารณสุข
๔.๓.๑ ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติ งานด้านโยธา การขออนุญาต
ปลูกสิ่งก่อสร้างของเทศบาลตาบลบ้านแป้น อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติ งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้างของเทศบาลตาบลบ้านแป้น พบว่า โดยภาพรวมแล้วประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตาบล
บ้านแป้นมีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๘ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๐
โดยทาการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการเทศบาลตาบลบ้านแป้น ในภาพรวม ๕
ประเด็น ได้แก่
๑) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๕ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๐
๒) ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก
มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๗ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๔๐
๓) ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก
มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๗ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๔๐
๔) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๐
๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก
มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๘ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๐

๖๙

๑) ด้านกระบวนการและขั้นตอน
ตารางที่ ๔ – ๓ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านโยธา การขอ
อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างของเทศบาลตาบลบ้านแป้น ด้านกระบวนการและขั้นตอน
ความพึงพอใจของประชาชนต่ อการปฏิบัติ งานด้า นโยธา
การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างของเทศบาลตาบลบ้านแป้น
X
S.D.
แปลผล
ด้านกระบวนการและขั้นตอน
๑ มีการให้บริการตามลาดับก่อน-หลัง/ตรงตามกาหนดเวลา
๔.๕๐
๐.๔๐ มากที่สุด
๒ ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม
๔.๓๔
๐.๖๐
มาก
๓ ขั้นตอนการให้บริการมีความเหมาะสม
๔.๕๒
๐.๗๐ มากที่สุด
๔ มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ
๔.๕๔
๐.๖๒ มากที่สุด
๕ มีระบบการทางานที่เกิดความโปร่งใส รับฟังข้อคิดเห็นจาก
ประชาชน
๔.๓๖
๐.๕๘
มาก
ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอน
๔.๔๕
๐.๕๘
มาก
จากตารางที่ ๔ – ๓ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติ งานด้านโยธา การขอ
อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างของเทศบาลตาบลบ้านแป้น ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า อยู่ใ นเกณฑ์
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๕ (S.D. ๐.๕๘) คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๐ โดย
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในข้อที่ ๔ มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากั น คือ ๔.๕๔ (S.D. ๐.๖๒) รองลงมาคือข้อที่ ๓ ขั้นตอนการ
ให้บริการมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๒ (S.D. ๐.๗๐) ถัดมาคือข้อที่
๑ มีการให้บริการตามลาดับก่อน-หลัง/ตรงตามกาหนดเวลา มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ
๔.๕๐ (S.D. ๐.๔๐) และข้อที่ ๕ มีระบบการทางานที่เกิดความโปร่งใส รับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชน
มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากั บ ๔.๓๖ (S.D. ๐.๕๘) ส่วนข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อย
ที่สุดด้านกระบวนการและขั้นตอนคือข้อที่ ๒ ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๓๔ (S.D. ๐.๖๐)

๗๐

๒) ด้านช่องทางในการให้บริการ
ตารางที่ ๔ – ๔ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติ งานด้านโยธา การขอ
อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างของเทศบาลตาบลบ้านแป้น ด้านช่องทางในการให้บริการ
ความพึงพอใจของประชาชนต่ อการปฏิบัติ งานด้า นโยธา
การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างของเทศบาลตาบลบ้านแป้น
X
S.D. แปลผล
ด้านช่องทางในการให้บริการ
๑ มีช่องทางการติดต่อที่ห ลากหลาย (ตนเอง / โทรศัพท์ /
เว็บไซต์/สื่อออนไลน์ต่างๆ)
๔.๓๘
๐.๔๘
มาก
๒ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรมผ่ า นเสี ย งตามสายประจ า
หมู่บ้าน
๔.๔๘
๐.๕๙
มาก
๓ มีการให้บริการแนะนา ตรวจสอบนอกสถานที่ /นอกเวลา
ราชการ/วันหยุดราชการ อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว
๔.๕๒
๐.๗๓ มากที่สุด
๔ มีจุดบริการการเขียนใบคาร้องแก่ผู้รับบริการ
๔.๕๐
๐.๕๓ มากที่สุด
ความพึงพอใจด้านช่องทางในการให้บริการ
๔.๔๗
๐.๕๘
มาก
จากตารางที่ ๔ – ๔ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติ งานด้านโยธา การขอ
อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างของเทศบาลตาบลบ้านแป้น ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๗ (S.D. ๐.๕๘) คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๔๐ โดย
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในข้อที่ ๓ มีการให้บริการแนะนา ตรวจสอบนอกสถานที่ /นอก
เวลาราชการ/วันหยุดราชการ อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากั บ
๔.๕๒ (S.D. ๐.๗๓) รองลงคือข้อที่ ๔ มีจุดบริการการเขียนใบคาร้องแก่ผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๐ (S.D. ๐.๕๓) และข้อที่ ๒ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเสียงตามสาย
ประจาหมู่บ้าน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๘ (S.D. ๐.๕๙) ส่วนข้อที่ประชาชนมีความ
พึงพอใจน้อยที่สุดด้านช่องทางในการให้บริการคือข้อที่ ๑ มีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย (ตนเอง /
โทรศัพท์ / เว็บไซต์/สื่อออนไลน์ต่างๆ) มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๓๘ (S.D. ๐.๔๘)

๗๑

๓) ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ
ตารางที่ ๔ – ๕ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติ งานด้านโยธา การขอ
อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างของเทศบาลตาบลบ้านแป้น ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ
ความพึ งพอใจของประชาชนต่ อ การปฏิ บัติ ง านด้า นโยธา
การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างของเทศบาลตาบลบ้านแป้น
X
S.D.
แปลผล
ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ
๑ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบ
คาถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คาแนะนาและช่วยแก้ปัญหาได้
๔.๕๐
๐.๕๓ มากที่สุด
๒ เจ้าหน้าที่มีการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว
๔.๓๘
๐.๗๑
มาก
๓ เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
๔.๔๘
๐.๖๘
มาก
๔ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
๔.๓๘
๐.๔๔
มาก
๕ มีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการ
๔.๖๐
๐.๕๗ มากที่สุด
ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ
๔.๔๗
๐.๕๙
มาก
จากตารางที่ ๔ – ๕ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติ งานด้านโยธา การขอ
อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างของเทศบาลตาบลบ้านแป้น ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า อยู่
ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๗ (S.D. ๐.๕๙) คิดเป็นร้อยละ
๘๙.๔๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในข้อที่ ๕ มีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการ มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากั บ ๔.๖๐ (S.D. ๐.๕๗) รองลงมาคือข้อ ๑ เจ้าหน้าที่มีความรู้
ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบคาถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คาแนะนาและช่วยแก้ปัญหาได้ มี
ค่าเฉลี่ย คะแนนความพึงพอใจเท่ากั บ ๔.๕๐ (S.D. ๐.๕๓) และข้อที่ ๓ เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่
กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๘ (S.D. ๐.๖๘) ส่วนข้อที่
ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการคือข้อ ที่ ๒ เจ้าหน้าที่มีการ
ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และข้อที่ ๔ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากัน คือ ๔.๓๘ (S.D. ๐.๗๑, ๐.๔๔)

๗๒

๔) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ตารางที่ ๔ – ๖ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติ งานด้านโยธา การขอ
อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างของเทศบาลตาบลบ้านแป้น ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ความพึ งพอใจของประชาชนต่ อ การปฏิ บัติ ง านด้า นโยธา
การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างของเทศบาลตาบลบ้านแป้น
X
S.D. แปลผล
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
๑ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ ๔.๓๐ ๐.๕๓
มาก
๒ ความเพีย งพอของสิ่ งอ านวยความสะดวก เช่น ที่ จอดรถ
ห้องน้า จุดบริการน้าดื่มและที่นั่งสาหรับผู้มารอรับบริการ
๔.๖๒ ๐.๕๓ มากที่สุด
๓ “คุณภาพและความทัน สมัย ”ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ ใน
การให้บริการ
๔.๖๖ ๐.๖๘ มากที่สุด
๔ ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความ
ชัดเจนและเข้าใจง่าย
๔.๖๐ ๐.๖๔ มากที่สุด
๕ มีเอกสารแผ่นพับแจกให้ผู้มารับบริการได้รับความรู้และทา
ความเข้าใจ
๔.๓๘ ๐.๕๖
มาก
ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
๔.๕๑ ๐.๕๙ มากที่สุด
จากตารางที่ ๔ – ๖ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติ งานด้านโยธา การขอ
อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างของเทศบาลตาบลบ้านแป้น ด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า อยู่ในเกณฑ์
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๑ (S.D. ๐.๕๙) คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๐
โดยประชาชนมี ค วามพึ ง พอใจมากที่ สุ ด ในข้ อ ที่ ๓ “คุ ณภาพและความทั น สมั ย ”ของอุ ป กรณ์ /
เครื่องมือ ในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากั บ ๔.๖๖ (S.D. ๐.๖๘) รองลงมาคือ
ข้อที่ ๒ ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้า จุดบริการน้าดื่มและที่นั่ง
สาหรับผู้มารอรับบริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๒ (S.D. ๐.๕๓) ถัดมาคือข้อที่ ๔
ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๐ (S.D. ๐.๖๔) และข้อที่ ๕ มีเอกสารแผ่นพับแจกให้ผู้มารับบริการได้รับ
ความรู้และทาความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๓๘ (S.D. ๐.๕๖) ส่วนข้อที่
ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดด้านสิ่งอานวยความสะดวกคือข้อ ที่ ๑ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน
สะดวกในการเดินทางมารับบริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๓๐ (S.D. ๐.๕๓)

๗๓

๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ
ตารางที่ ๔ – ๗ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติ งานด้านโยธา การขอ
อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างของเทศบาลตาบลบ้านแป้น ด้านคุณภาพในการให้บริการ
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติ งานด้านโยธา
การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างของเทศบาลตาบลบ้า น
X
S.D.
แปลผล
แป้น ด้านคุณภาพในการให้บริการ
๑ การบริ ก ารได้ ม าตรฐาน มี คุ ณ ภาพ และตรงตาม
กาหนดเวลา
๔.๔๒
๐.๕๑
มาก
๒ ให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบปัญหาได้ดี
๔.๕๐
๐.๔๙ มากที่สุด
๓ การให้ บ ริ ก ารครอบคลุ ม เหมาะสม ตรงตามความ
ต้องการ
๔.๕๒
๐.๗๓ มากที่สุด
ความพึงพอใจด้านคุณภาพในการให้บริการ
๔.๔๘
๐.๕๘
มาก
จากตารางที่ ๔ – ๗ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติ งานด้านโยธา การขอ
อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างของเทศบาลตาบลบ้านแป้น ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๘ (S.D. ๐.๕๘) คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๐ โดย
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในข้อที่ ๓ การให้บริการครอบคลุ ม เหมาะสม ตรงตามความ
ต้องการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากั บ ๔.๕๒ (S.D. ๐.๗๓) และข้อที่ ๒ ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนเมื่อประสบปัญหาได้ดี มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๐ (S.D. ๐.๔๙) ส่วนข้อที่
ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดด้านคุณภาพในการให้บริการคือข้อที่ ๑ การบริการได้มาตรฐาน มี
คุณภาพ และตรงตามกาหนดเวลา มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๒ (S.D. ๐.๕๑)

๗๔

๔.๓.๒ ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติ งานด้านเทศกิจ หรือการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลบ้านแป้น อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการปฏิบัติ งานด้านเทศกิจ หรือการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยของเทศบาลตาบลบ้านแป้น พบว่า ประชาชนผู้ใช้บริการจากเทศบาลตาบลบ้านแป้นมีความ
พึ ง พอใจต่ อ การได้ รั บ บริ ก ารอยู่ ใ นระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย ๔.๔๖ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๘๙.๒๐ โดย
ทาการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการเทศบาลตาบลบ้านแป้นใน ๕ ประเด็น ได้แก่
๑) ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใ นระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๐
๒) ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐
๓) ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๘ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๐
๔) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก
มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๐
๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก
มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๙ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘๐

๗๕

๑) ด้านกระบวนการและขั้นตอน
ตารางที่ ๔ – ๘ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติ งานด้านเทศกิจ หรือการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลบ้านแป้น ด้านกระบวนการและขั้นตอน
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติ งานด้า นเทศกิจ หรือการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลบ้าน
X
S.D.
แปลผล
แป้น ด้านกระบวนการและขั้นตอน
๑ ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความ
คล่องตัว
๔.๕๘
๐.๔๘
มากที่สุด
๒ ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ (มีความ
เสมอภาคเท่าเทียมกัน)มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง
และแนะนาขั้นตอนในการให้บริการ
๔.๖๔
๐.๕๑
มากที่สุด
๓ การให้บริการมีความรวดเร็วและความปลอดภัย
๔.๔๔
๐.๗๗
มาก
๔ ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการ
๔.๔๘
๐.๕๙
มาก
๕ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
๔.๕๖
๐.๖๓
มากที่สุด
ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอน
๔.๕๔
๐.๖๐
มากที่สุด
จากตารางที่ ๔ – ๘ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติ งานด้านเทศกิจ หรือการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลตาบลบ้านแป้น ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า อยู่ใน
เกณฑ์ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๔ (S.D. ๐.๖๐) คิดเป็นร้อยละ
๙๐.๘๐ โดยประชาชนมีค วามพึ ง พอใจมากที่ สุ ดในข้ อ ที่ ๒ ความเป็ น ธรรมของขั้ นตอน วิ ธี ก าร
ให้บริการ (มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน )มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนาขั้นตอนใน
การให้บริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากั บ ๔.๖๔ (S.D. ๐.๕๑) รองลงมาคือข้อที่ ๑
ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากั บ
๔.๕๘ (S.D. ๐.๔๘) ถัดมาคือข้อที่ ๕ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่ วนร่ว มในการแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๖ (S.D. ๐.๖๓) และข้อที่ ๔
ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความ
พึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๘ (S.D. ๐.๕๙) ส่วนข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านกระบวนการและ
ขั้นตอนน้อยที่สุดคือข้อที่ ๓ การให้บริการมีความรวดเร็วและความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยคะแนนความ
พึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๔ (S.D. ๐.๗๗)

๗๖

๒) ด้านช่องทางการให้บริการ
ตารางที่ ๔ – ๙ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติ งานด้านเทศกิจ หรือการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลบ้านแป้น ด้านช่องทางการให้บริการ
ความพึ งพอใจต่ อการปฏิ บัติ งานด้า นเทศกิ จ หรื อ
การป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ของเทศบาล
X
S.D.
แปลผล
ตาบลบ้านแป้น ด้านช่องทางการให้บริการ
๑ มี ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ ที่ ห ลากหลาย (ตนเอง /
โทรศัพท์ / เว็บไซต์/สื่อออนไลน์ต่างๆ)
๔.๓๘
๐.๕๖
มาก
๒ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นเสี ย งตามสายประจ า
หมู่บ้าน
๔.๖๒
๐.๕๔
มากที่สุด
๓ มีบริการรับแจ้งเหตุตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๔.๕๒
๐.๗๐
มากที่สุด
๔ มีระบบการประสานงานที่เป็นระบบ และเกิดความ
รวดเร็ว
๔.๕๐
๐.๔๔
มากที่สุด
ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ
๔.๕๐
๐.๕๖
มากที่สุด
จากตารางที่ ๔ – ๙ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านเทศกิจ หรือการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลตาบลบ้านแป้น ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๐ (S.D. ๐.๕๖) คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐
โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุ ดในข้อ ที่ ๒ มีการประชาสัมพันธ์ผ่ านเสี ยงตามสายประจา
หมู่บ้าน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากั บ ๔.๖๒ (S.D. ๐.๕๔) รองลงมาคือข้อที่ ๓ มีบริการรับ
แจ้งเหตุตลอด ๒๔ ชั่วโมง มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๒ (S.D. ๐.๗๐) และข้อที่ ๔ มี
ระบบการประสานงานที่เป็นระบบ และเกิดความรวดเร็ ว มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ
๔.๕๐ (S.D. ๐.๔๔) ส่วนข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านช่องทางการให้บริการน้อยที่สุดคือข้อ ที่
๑ มีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย (ตนเอง / โทรศัพท์ / เว็บไซต์/สื่อออนไลน์ต่างๆ) มีค่าเฉลี่ย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๓๘ (S.D. ๐.๕๖)

๗๗

๓) ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ
ตารางที่ ๔ – ๑๐ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติ งานด้านเทศกิจ หรือการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลบ้านแป้น ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติ งานด้านเทศกิจ หรือการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลตาบล
X
S.D.
แปลผล
บ้านแป้น ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ
๑ ให้คาแนะนาและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน
๔.๔๖
๐.๕๘
มาก
๒ ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว
๔.๓๘
๐.๖๖
มาก
๓ ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
๔.๔๒
๐.๕๕
มาก
๔ ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
๔.๓๔
๐.๖๓
มาก
๕ เจ้ า หน้ าที่ มี ทัก ษะ ความรู้ ค วามสามารถในเรื่ อ งที่
ปฏิบัติเป็นอย่างดี
๔.๓๒
๐.๕๘
มาก
ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ
๔.๓๘
๐.๖๐
มาก
จากตารางที่ ๔ – ๑๐ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติ งานด้านเทศกิจ หรือการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลตาบลบ้านแป้น ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า
อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๓๘ (S.D. ๐.๖๐) คิดเป็นร้อยละ
๘๗.๖๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในข้อที่ ๑ ให้คาแนะนาและตอบข้ อซักถามอย่าง
ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๖ (S.D. ๐.๕๘) รองลงมาคือข้อที่ ๓ ดูแลเอาใจใส่
กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๒ (S.D. ๐.๕๕) ถัดมาคือ
ข้อที่ ๒ ให้ บริ การด้ว ยความสะดวก รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๓๘ (S.D.
๐.๖๖) และข้อที่ ๔ ให้ บริการด้วยความสุ ภาพ เป็นมิตร มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ
๔.๓๔ (S.D. ๐.๖๓) ส่วนข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการน้อย
ที่สุดคือข้อที่ ๕ เจ้าหน้าที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถในเรื่องที่ปฏิบัติเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๓๒ (S.D. ๐.๕๘)

๗๘

๔) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ตารางที่ ๔ – ๑๑ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติ งานด้านเทศกิจ หรือการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลบ้านแป้น ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านเทศกิจ หรือการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลตาบล
X
S.D.
แปลผล
บ้านแป้น ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
๑ จั ดให้มีการประชาสั มพันธ์ช่องทางการรับแจ้งและ
ประสานงานเหตุสาธารณภัยในทุกชุมชน
๔.๓๒
๐.๔๒
มาก
๒ รถให้บริการและบรรเทาสาธารณภัย มีลักษณะใหม่
และอยู่ในสภาพการณ์ที่ใช้งานได้ดี
๔.๓๒
๐.๖๔
มาก
๓ “ความเพี ย งพอ”ของอุ ป กรณ์ / เครื่ อ งมื อ ในการ
ให้บริการ
๔.๕๔
๐.๖๕
มากที่สุด
๔ “มาตรฐานและความทั น สมั ย ”ของอุ ป กรณ์ /
เครื่องมือ ในการให้บริการ
๔.๔๐
๐.๖๔
มาก
๕ มีเอกสาร/แผ่นพับ/สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ แนะนา
ข้อมูลแก่ประชาชน
๔.๔๒
๐.๖๒
มาก
ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
๔.๔๐
๐.๕๙
มาก
จากตารางที่ ๔ – ๑๑ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติ งานด้านเทศกิจ หรือการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลบ้านแป้น ด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า อยู่ในเกณฑ์
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๐ (S.D. ๐.๕๙) คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๐ โดย
ประชาชนมีค วามพึงพอใจมากที่สุ ดในข้อ ที่ ๓ “ความเพียงพอ”ของอุป กรณ์ / เครื่ องมื อในการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๔ (S.D. ๐.๖๕) รองลงมาคือข้อที่ ๕ มีเอกสาร/
แผ่นพับ/สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ แนะนาข้อมูลแก่ประชาชน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากั บ
๔.๔๒ (S.D. ๐.๖๒) และข้อที่ ๔ “มาตรฐานและความทันสมัย ”ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ ในการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๐ (S.D. ๐.๖๔) ส่วนข้อที่ประชาชนมีความพึง
พอใจในด้านสิ่งอานวยความสะดวกน้อยที่สุดคือข้อที่ ๑ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับแจ้ง
และประสานงานเหตุสาธารณภัยในทุกชุมชน และข้อที่ ๒ รถให้บริการและบรรเทาสาธารณภัย มี
ลักษณะใหม่และอยู่ในสภาพการณ์ที่ใช้งานได้ดี ซึ่ง มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่า กัน คือ ๔.๓๒
(S.D. ๐.๔๒, ๐.๖๔)

๗๙

๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ
ตารางที่ ๔ – ๑๒ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติ งานด้านเทศกิจ หรือการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลบ้านแป้น ด้านคุณภาพในการให้บริการ
ความพึ งพอใจต่ อการปฏิ บัติ งานด้า นเทศกิ จ หรื อ
การป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ของเทศบาล
X
S.D.
แปลผล
ตาบลบ้านแป้น ด้านคุณภาพในการให้บริการ
๑ ประชาชนได้รับการบริการด้านการบรรเทาสาธารณ
ภัย ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
๔.๔๐
๐.๖๑
มาก
๒ ระบบบริการด้านการบรรเทาสาธารณภัย สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนอย่างทั่วถึงและครอบคลุม เช่น ภัยแล้ง ,วาต
ภัย อุทกภัย ฯลฯ เป็นต้น
๔.๔๘
๐.๖๒
มาก
๓ เกิดความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือที่ดีระหว่าง
เทศบาลตาบลบ้านแป้นกับประชาชนในพื้นที่
๔.๕๘
๐.๕๖
มากที่สุด
ความพึงพอใจด้านคุณภาพในการให้บริการ
๔.๔๙
๐.๖๐
มาก
จากตารางที่ ๔ – ๑๒ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติ งานด้านเทศกิจ หรือการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลบ้านแป้น ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๙ (S.D. ๐.๖๐) คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘๐ โดย
ประชาชนมีความพึงพอใจมากในข้อที่ ๓ เกิดความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือที่ดีระหว่างเทศบาล
ตาบลบ้านแป้นกับประชาชนในพื้นที่ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๘ (S.D. ๐.๕๖) และ
ข้อที่ ๒ ระบบบริการด้านการบรรเทาสาธารณภัย สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงและครอบคลุม เช่น ภัยแล้ง ,วาตภัย อุทกภัย ฯลฯ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๘ (S.D. ๐.๖๒) ส่วนข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านคุณภาพ
ในการให้บริการน้อยที่สุดคือข้อที่ ๑ ประชาชนได้รับการบริการด้านการบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๐ (S.D. ๐.๖๑)

๘๐

๔.๓.๓ ข้ อ มู ล ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การปฏิ บั ติ ง านด้ า นพั ฒ นาชุ ม ชนและ
สวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบลบ้านแป้น อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติ งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิ การ
สั งคมของเทศบาลตาบลบ้ านแป้ น พบว่า โดยภาพรวมแล้ ว ประชาชนผู้ ใช้บ ริการเทศบาลตาบล
บ้านแป้นมีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๐
โดยทาการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการเทศบาลตาบลบ้านแป้น ในภาพรวม ๕
ประเด็น ได้แก่
๑) ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก
มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๐
๒) ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก
มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๐
๓) ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก
มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๐
๔) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก
มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๓ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๖๐
๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๓ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๖๐

๘๑

๑) ด้านกระบวนการและขั้นตอน
ตารางที่ ๔ – ๑๓ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อ การปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบลบ้านแป้น ด้านกระบวนการและขั้นตอน
ความพึงพอใจของประชาชนต่ อการปฏิบั ติ งานด้า นพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบลบ้านแป้น ด้าน
X
S.D. แปลผล
กระบวนการและขั้นตอน
๑ ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว ๔.๒๖ ๐.๔๔
มาก
๒ มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสม รวดเร็ว ทันเวลา
๔.๓๐ ๐.๖๓
มาก
๓ มีการจัดกิจกรรมพัฒนาที่หลากหลายและมีความเหมาะสม
ตรงตามความต้องการของประชาชน
๔.๔๘ ๐.๖๘
มาก
๔ ให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสม
๔.๖๐ ๐.๕๔ มากที่สุด
๕ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
๔.๔๔ ๐.๔๐
มาก
ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอน
๔.๔๒ ๐.๕๔
มาก
จากตารางที่ ๔ – ๑๓ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติ งานด้านพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบลบ้านแป้น ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า อยู่ใน
เกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๒ (S.D. ๐.๕๔) คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๐
โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในข้อที่ ๔ ให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสม มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากั บ ๔.๖๐ (S.D. ๐.๕๔) รองลงมาคือข้อที่ ๓ มีการจัดกิจกรรม
พัฒนาที่หลากหลายและมีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของประชาชน มีค่าเฉลี่ ยคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๘ (S.D. ๐.๖๘) ถัดมาคือข้อที่ ๕ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากั บ ๔.๔๔ (S.D.
๐.๔๐) และข้อที่ ๒ มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสม รวดเร็ว ทันเวลา มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึง
พอใจเท่ากับ ๔.๓๐ (S.D. ๐.๖๓) ส่วนข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านกระบวนการและขั้นตอน
น้อยที่สุดคือข้อที่ ๑ ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๒๖ (S.D. ๐.๔๔)

๘๒

๒) ด้านช่องทางในการให้บริการ
ตารางที่ ๔ – ๑๔ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อ การปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบลบ้านแป้น ด้านช่องทางในการให้บริการ
ความพึงพอใจของประชาชนต่ อการปฏิบั ติ งานด้า นพัฒนา
ชุ ม ชนและสวั ส ดิ ก ารสั ง คมเทศบาลต าบลบ้ า นแป้ น ด้ า น
X
S.D. แปลผล
ช่องทางในการให้บริการ
๑ มี ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ ที่ ห ลากหลาย (ตนเอง / โทรศั พ ท์ /
เว็บไซต์/สื่อออนไลน์ต่างๆ)
๔.๒๒ ๐.๕๖
มาก
๒ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเสียงตามสายประจาหมู่บ้าน ๔.๓๖ ๐.๕๘
มาก
๓ มีก ารให้ บ ริ การอบรมหรื อสร้ า งทักษะทางสั งคมและอาชี พ
นอกสถานที่อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว
๔.๕๔ ๐.๖๕ มากที่สุด
๔ มีจุดบริการการเขียนใบคาร้องแก่ผู้รับบริการ
๔.๔๘ ๐.๕๑
มาก
ความพึงพอใจด้านช่องทางในการให้บริการ
๔.๔๐ ๐.๕๘
มาก
จากตารางที่ ๔ – ๑๔ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติ งานด้านพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบลบ้านแป้น ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า อยู่ใน
เกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๐ (S.D. ๐.๕๘) คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๐
โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในข้อที่ ๓ มีการให้บริการอบรมหรือสร้างทักษะทางสังคมและ
อาชีพนอกสถานที่อย่ างเป็นระบบและรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากั บ ๔.๕๔ (S.D.
๐.๖๕) รองลงมาคือข้อที่ ๔ มีจุดบริการการเขียนใบคาร้องแก่ผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึง
พอใจเท่ากับ ๔.๔๘ (S.D. ๐.๕๑) และข้อที่ ๒ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเสียงตามสายประจา
หมู่บ้าน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากั บ ๔.๓๖ (S.D. ๐.๕๘) ส่วนข้อที่ประชาชนมีความพึง
พอใจในด้านช่องทางในการให้บริการน้อยสุดคือข้อที่ ๑ มีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย (ตนเอง /
โทรศัพท์ / เว็บไซต์/สื่อออนไลน์ต่างๆ) มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๒๒ (S.D. ๐.๕๖)

๘๓

๓) ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ
ตารางที่ ๔ – ๑๕ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติ งานด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบลบ้านแป้น ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ
ความพึงพอใจของประชาชนต่ อการปฏิบัติ งานด้า นพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบลบ้านแป้น ด้าน
X
S.D. แปลผล
เจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ
๑ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบ
คาถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คาแนะนาและช่วยแก้ปัญหาได้
๔.๓๔ ๐.๕๖
มาก
๒ เจ้าหน้าที่มีการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว
๔.๔๒ ๐.๖๕
มาก
๓ เจ้าหน้าทีด่ ูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
๔.๕๒ ๐.๗๐ มากที่สุด
๔ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
๔.๔๐ ๐.๕๔
มาก
๕ มีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการ
๔.๔๐ ๐.๖๔
มาก
ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ
๔.๔๒ ๐.๖๒
มาก
จากตารางที่ ๔ – ๑๕ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติ งานด้านพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบลบ้านแป้น ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า
อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๒ (S.D. ๐.๖๒) คิดเป็นร้อยละ
๘๘.๔๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือข้อที่ ๓ เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็ม
ใจให้ บริ การ มีค่าเฉลี่ ย คะแนนความพึงพอใจเท่ากั บ ๔.๕๒ (S.D. ๐.๗๐) รองลงมาคือข้อที่ ๒
เจ้าหน้าที่มีการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๒
(S.D. ๐.๖๕) และข้อที่ ๔ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร, ข้อที่ ๕ มีเจ้าหน้าที่เพียงพอ
ต่อการให้บริการ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากั น คือ ๔.๔๐ (S.D. ๐.๕๔, ๐.๖๔) ส่วนข้อที่
ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้ บริการน้อยที่สุดคือข้อที่ ๑ เจ้าหน้าที่มี
ความรู้ ความสามารถในการให้ บ ริ ก าร เช่ น ตอบค าถาม ชี้ แ จงข้ อ สงสั ย ให้ คาแนะน าและช่ ว ย
แก้ปัญหาได้ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๓๔ (S.D. ๐.๕๖)

๘๔

๔) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ตารางที่ ๔ – ๑๖ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบลบ้านแป้น ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ความพึงพอใจของประชาชนต่ อการปฏิบัติ งานด้า นพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบลบ้านแป้น ด้าน
X
S.D.
แปลผล
สิ่งอานวยความสะดวก
๑ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
๔.๓๐
๐.๖๖
มาก
๒ ความเพี ย งพอของสิ่ ง อ านวยความสะดวก เช่ น ที่ จ อดรถ
ห้องน้า จุดบริการน้าดื่มและที่นั่งสาหรับผู้มารอรับบริการ
๔.๕๒
๐.๕๗ มากที่สุด
๓ “คุณภาพและความทันสมัย”ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ ในการ
ให้บริการ
๔.๓๖
๐.๖๔
มาก
๔ ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความ
ชัดเจนและเข้าใจง่าย
๔.๔๘
๐.๖๒
มาก
๕ มีเอกสารแผ่น พับแจกให้ผู้มารับบริการได้รับความรู้และทา
ความเข้าใจ
๔.๔๘
๐.๔๗
มาก
ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
๔.๔๓
๐.๕๙
มาก
จากตารางที่ ๔ – ๑๖ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติ งานด้านพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบลบ้านแป้น ด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า อยู่ในเกณฑ์
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๓ (S.D. ๐.๕๙) คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๖๐ โดย
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือข้อที่ ๒ ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่จอด
รถ ห้องน้า จุดบริการน้าดื่มและที่นั่งสาหรับผู้มารอรับบริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากั บ
๔.๕๒ (S.D. ๐.๕๗) รองลงมาคือข้อที่ ๔ ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความ
ชัดเจนและเข้าใจง่าย และข้อที่ ๕ มีเอกสารแผ่นพับแจกให้ผู้มารับบริการได้รับความรู้และทาความ
เข้าใจ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากั น คือ ๔.๔๘ (S.D. ๐.๖๒, ๐.๔๗) และข้อที่ ๓
“คุณภาพและความทันสมัย ”ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ ในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึง
พอใจเท่ากับ ๔.๓๖ (S.D. ๐.๖๔) ส่วนข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านสิ่งอานวยความสะดวก
น้อยที่สุดคือข้อที่ ๑ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๓๐ (S.D. ๐.๖๖)

๘๕

๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ
ตารางที่ ๔ – ๑๗ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบั ติงานด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบลบ้านแป้น ด้านคุณภาพในการให้บริการ
ความพึงพอใจของประชาชนต่ อการปฏิบัติ งานด้า น
พัฒนาชุมชนและสวัสดิ การสังคมของเทศบาลตาบล
X
S.D.
แปลผล
บ้านแป้น ด้านคุณภาพในการให้บริการ
๑ กลุ่มอาชีพต่างๆได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๔.๒๐
๐.๕๗
มาก
๒ ผู้ ด้ อ ยโอกาสในต าบลในรั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพที่
เหมาะสม
๔.๔๒
๐.๔๗
มาก
๓ งานบริ ก ารเบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ ผู้ พิ ก าร ผู้ ติ ด เชื้ อ มี
ความเหมาะสม
๔.๖๖
๐.๕๒
มากที่สุด
๔ การให้บริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มี
ความครอบคลุม เหมาะสม ตรงตามความต้องการของ
ประชาชน ทุกเพศทุกวัย
๔.๔๔
๐.๔๙
มาก
ความพึงพอใจด้านคุณภาพในการให้บริการ
๔.๔๓
๐.๕๑
มาก
จากตารางที่ ๔ – ๑๗ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติ งานด้านพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบลบ้านแป้น ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า อยู่ใน
เกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๓ (S.D. ๐.๕๑) คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๖๐
โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในข้อที่ ๓ งานบริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ มี
ความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากั บ ๔.๖๖ (S.D. ๐.๕๒) รองลงมาคือข้อที่ ๔ การ
ให้บริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีความครอบคลุม เหมาะสม ตรงตามความต้องการ
ของประชาชน ทุกเพศทุกวัย มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๔ (S.D. ๐.๔๙) และข้อที่ ๒
ผู้ด้อยโอกาสในตาบลในรับการพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ
๔.๔๒ (S.D. ๐.๔๗) ส่วนข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านคุณภาพในการให้บริการน้อยที่สุดคือ
ข้อที่ ๑ กลุ่มอาชีพต่างๆได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากั บ
๔.๒๐ (S.D. ๐.๕๗)

๘๖

๔.๓.๔ ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของเทศบาล
ตาบลบ้านแป้น อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการปฏิบัติ งานด้านสาธารณสุขของเทศบาลตาบลบ้านแป้น
พบว่า ประชาชนผู้ใช้บริการจากเทศบาลตาบลบ้านแป้น มีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๘ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๐ โดยทาการศึกษาความพึงพอใจของประชาชน
ที่มาใช้บริการเทศบาลตาบลบ้านแป้น ใน ๕ ประเด็น ได้แก่
๑) ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก
มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๔ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๘๐
๒) ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก
มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๐
๓) ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก
มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๐
๔) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก
มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๘ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๐
๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก
มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๖ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๐

๘๗

๑) ด้านกระบวนการและขั้นตอน
ตารางที่ ๔ – ๑๘ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติ งานด้านสาธารณสุขของเทศบาล
ตาบลบ้านแป้น ด้านกระบวนการและขั้นตอน
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติ งานด้านสาธารณสุขของ
X
S.D.
แปลผล
เทศบาลตาบลบ้านแป้น ด้านกระบวนการและขั้นตอน
๑ ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความ
คล่องตัว
๔.๑๔
๐.๖๗
มาก
๒ มี ร ะยะเวลาการให้ บ ริ ก ารที่ เ หมาะสม รวดเร็ ว
ทันเวลา
๔.๔๒
๐.๕๕
มาก
๓ มีการจัดกิจกรรมด้านสาธารณสุขที่หลากหลายและมี
ความเหมาะสมตรงตามความต้องการของประชาชน
๔.๓๘
๐.๖๖
มาก
๔ ให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสม
๔.๖๒
๐.๕๘ มากที่สุด
๕ เปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนได้ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ว มในการ
แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
๔.๑๘
๐.๖๘
มาก
ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอน
๔.๓๔
๐.๖๓
มาก
จากตารางที่ ๔ – ๑๘ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
ของเทศบาลตาบลบ้านแป้น ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๓๔ (S.D. ๐.๖๓) คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๘๐ โดยประชาชนมีความพึง
พอใจมากที่สุดในข้อที่ ๔ ให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ
เท่ากั บ ๔.๖๒ (S.D. ๐.๕๘) รองลงมาคือ ข้อที่ ๒ มีระยะเวลาการให้ บริ การที่ เหมาะสม รวดเร็ ว
ทัน เวลา มีค่าเฉลี่ย คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๒ (S.D. ๐.๕๕) ถัดมาคือข้อที่ ๓ มีการจัด
กิจกรรมด้านสาธารณสุขที่หลากหลายและมีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของประชาชน มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากั บ ๔.๓๘ (S.D. ๐.๖๖) และข้อที่ ๕ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้ อเสนอแนะ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ
๔.๑๘ (S.D. ๐.๖๘) ส่วนข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจในด้ านกระบวนการและขั้นตอนน้อยที่สุดคือ
ข้อที่ ๑ ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึง
พอใจเท่ากับ ๔.๑๔ (S.D. ๐.๖๗)

๘๘

๒) ด้านช่องทางการให้บริการ
ตารางที่ ๔ – ๑๙ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติ งานด้านสาธารณสุขของเทศบาล
ตาบลบ้านแป้น ด้านช่องทางการให้บริการ
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติ งานด้านสาธารณสุขของ
X
S.D.
แปลผล
เทศบาลตาบลบ้านแป้น ด้านช่องทางการให้บริการ
๑ มี ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ ที่ ห ลากหลาย (ตนเอง /
โทรศัพท์ / เว็บไซต์/สื่อออนไลน์ต่างๆ)
๔.๓๒
๐.๔๗
มาก
๒ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรมผ่ า นเสี ย งตามสาย
ประจาหมู่บ้าน
๔.๓๖
๐.๖๔
มาก
๓ มีการให้บริการทางสาธารณสุขนอกสถานที่อย่างเป็น
ระบบและรวดเร็ว
๔.๒๖
๐.๖๓
มาก
๔ มีการให้บริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วยติดเตียง
ผู้ป่วยเรื้อรัง เป็นต้น
๔.๓๔
๐.๕๖
มาก
ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ
๔.๓๒
๐.๕๘
มาก
จากตารางที่ ๔ – ๑๙ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ของ
เทศบาลตาบลบ้านแป้น ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๓๒ (S.D. ๐.๕๘) คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดในข้อที่ ๒ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเสียงตามสายประจาหมู่บ้าน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความ
พึงพอใจเท่ากับ ๔.๓๖ (S.D. ๐.๖๔) รองลงมาคือข้อที่ ๔ มีการให้บริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วย
ติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรัง เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๓๔ (S.D. ๐.๕๖) และข้อที่ ๑
มีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย (ตนเอง / โทรศัพท์ / เว็บไซต์/สื่อออนไลน์ต่างๆ) มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๓๒ (S.D. ๐.๔๗) ส่วนข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจในด้ านช่องทางการ
ให้บริการน้อยที่สุดคือข้อที่ ๓ มีการให้บริการทางสาธารณสุขนอกสถานที่อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว
มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๒๖ (S.D. ๐.๖๓)

๘๙

๓) ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ
ตารางที่ ๔ – ๒๐ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติ งานด้านสาธารณสุขของเทศบาล
ตาบลบ้านแป้น ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติ งานด้านสาธารณสุขของ
เทศบาลตาบลบ้านแป้น ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้
X
S.D.
แปลผล
ให้บริการ
๑ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น
ตอบค าถาม ชี้ แ จงข้ อ สงสั ย ให้ ค าแนะน าและช่ ว ย
แก้ปัญหาได้
๔.๓๒
๐.๕๔
มาก
๒ เจ้าหน้าที่มีการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว
๔.๔๐
๐.๕๐
มาก
๓ เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
๔.๔๒
๐.๖๒
มาก
๔ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
๔.๕๐
๐.๖๖
มากที่สุด
๕ มีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการ
๔.๔๔
๐.๕๖
มาก
ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ
๔.๔๒
๐.๕๘
มาก
จากตารางที่ ๔ – ๒๐ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของเทศบาล
ตาบลบ้ านแป้ น ด้านเจ้ าหน้ าที่ และบุคลากรผู้ ให้ บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ ระดับมาก มีค่าเฉลี่ ย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๒ (S.D. ๐.๕๘) คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๐ โดยประชาชนมีความพึง
พอใจมากที่สุดในข้อที่ ๔ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึง
พอใจเท่ากับ ๔.๕๐ (S.D. ๐.๖๖) รองลงมาคือข้อที่ ๕ มีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
คะแนนความพึ ง พอใจเท่ า กั บ ๔.๔๔ (S.D. ๐.๕๖) ถั ด มาคื อ ข้ อ ที่ ๓ เจ้ า หน้ า ที่ ดู แ ลเอาใจใส่
กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๒ (S.D. ๐.๖๒) และข้อที่ ๒
เจ้าหน้าที่มีการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากั บ ๔.๔๐
(S.D. ๐.๕๐) ส่วนข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่แ ละบุคลากรผู้ให้บริการน้อยที่สุด
คือข้อที่ ๑ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบคาถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้
คาแนะนาและช่วยแก้ปัญหาได้ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๓๒ (S.D. ๐.๕๔)

๙๐

๔) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ตารางที่ ๔ – ๒๑ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติ งานด้านสาธารณสุขของเทศบาล
ตาบลบ้านแป้น ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ความพึ ง พอใจต่ อ การปฏิ บั ติ ง านด้ า นสาธารณสุ ข
X
S.D.
แปลผล
เทศบาลตาบลบ้านแป้น ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
๑ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับ
บริการ
๔.๓๐ ๐.๔๙
มาก
๒ ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่จอด
รถ ห้ องน้ า จุ ดบริ การน้ าดื่ มและที่นั่งส าหรับผู้ มารอรั บ
บริการ
๔.๓๖ ๐.๖๔
มาก
๓ “คุณภาพและความทันสมัย ”ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ
ในการให้บริการ
๔.๔๖ ๐.๖๑
มาก
๔ ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพันธ์ มี
ความชัดเจนและเข้าใจง่าย
๔.๔๐ ๐.๕๔
มาก
๕ มีเอกสารแผ่นพับแจกให้ผู้มารับบริการได้รับความรู้และ
ทาความเข้าใจ
๔.๔๐ ๐.๕๗
มาก
ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
๔.๓๘ ๐.๕๗
มาก
จากตารางที่ ๔ – ๒๑ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขเทศบาลตาบล
บ้านแป้น ด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ
เท่ากับ ๔.๓๘ (S.D. ๐.๕๗) คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในข้อที่ ๓
“คุณภาพและความทันสมัย ”ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ ในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึง
พอใจเท่ ากั บ ๔.๔๖ (S.D. ๐.๖๑) รองลงมาคื อ ข้อ ที่ ๔ ป้า ย ข้ อ ความบอกจุ ด บริ ก าร / ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย และข้อที่ ๕ มีเอกสารแผ่นพับแจกให้ผู้มารับบริการได้รับ
ความรู้และทาความเข้าใจ ซึ่ง มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากั น คือ ๔.๔๐ (S.D. ๐.๕๔, ๐.๕๗)
และข้อที่ ๒ ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้า จุดบริการน้าดื่มและที่นั่ง
สาหรับผู้มารอรับบริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๓๖ (S.D. ๐.๖๔) ส่วนข้อที่
ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านสิ่งอานวยความสะดวกน้อยที่สุดคือข้อที่ ๑ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน
สะดวกในการเดินทางมารับบริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๓๐ (S.D. ๐.๔๙)

๙๑

๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ
ตารางที่ ๔ – ๒๒ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติ งานด้านสาธารณสุขของเทศบาล
ตาบลบ้านแป้น ด้านคุณภาพในการให้บริการ
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติ งานด้านสาธารณสุขของ
X
S.D.
แปลผล
เทศบาลตาบลบ้านแป้น ด้านคุณภาพในการให้บริการ
๑ มี การดาเนิ น งานกองทุ น หลั ก ประกัน สุ ขภาพที่ เ ป็ น
ระบบ รวดเร็ว
๔.๒๔
๐.๖๑
มาก
๒ งานอนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อ มได้ รั บ การส่ ง เสริ ม และ
พัฒนาที่ดีขึ้น
๔.๔๖
๐.๖๑
มาก
๓ มีการป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อที่เป็นระบบ ทา
ให้ไม่มีโรคระบาดและโรคติดต่ออยู่ในชุมชน
๔.๔๘
๐.๖๕
มาก
๔ การให้ บ ริ ก ารด้ า นสาธารณสุ ข มี ค วามครอบคลุ ม
เหมาะสมตรงตามความต้องการ
๔.๖๔
๐.๕๘
มากที่สุด
ความพึงพอใจด้านคุณภาพในการให้บริการ
๔.๔๖
๐.๖๑
มาก
จากตารางที่ ๔ – ๒๒ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของเทศบาล
ตาบลบ้านแป้น ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึง
พอใจเท่ากับ ๔.๔๖ (S.D. ๐.๖๑) คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดใน
ข้อที่ ๔ การให้บริการด้านสาธารณสุข มีความครอบคลุม เหมาะสมตรงตามความต้องการ มีค่าเฉลี่ย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๔ (S.D. ๐.๕๘) รองลงมาคือข้อที่ ๓ มีการป้องกันโรคระบาดและ
โรคติดต่อที่เป็นระบบ ทาให้ไม่มีโรคระบาดและโรคติดต่ออยู่ในชุมชน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ
เท่ากับ ๔.๔๘ (S.D. ๐.๖๕) และข้อที่ ๒ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อมได้รับการส่งเสริมและพัฒนาที่ดี
ขึ้นมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๖ (S.D. ๐.๖๑) ส่วนข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจใน
ด้านคุณภาพในการให้บริการน้อยที่สุดคือ ข้อที่ ๑ มีการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพที่เป็น
ระบบ รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๒๔ (S.D. ๐.๖๑)

๙๒

๔.๔ ข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการให้บริการของเทศบาลตาบลบ้านแป้น
อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
๔.๔.๑) ข้ อ ควรปรั บ ปรุ ง / ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการให้ บ ริ ก ารของเทศบาลต าบล
บ้านแป้น
- ถนนสาธารณะที่ใช้สัญจรภายในชุมชน และระหว่างชุมชน บางจุดพื้นผิวถนนทรุด
เป็นหลุมเป็นบ่อ บางจุดซ่อมแซมแล้วแต่พังเสียหายง่าย ทาให้มีปัญหาน้าท่วมขังในเวลาฝนตก ทาให้
การใช้เส้นทางสัญจรไม่เกิดความสะดวก อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้
ระบบไฟฟ้าขัดข้องบ่อย / ไฟฟ้าสาธารณะ/ไฟฟ้าส่องสว่างไม่ทั่วถึง เช่น บริเวณ
ทางแยก/บริเวณทางโค้ง/บริเวณจุดอับบางจุด/บางจุดมีลักษณะชารุด ประชาชนยังมีความต้องการให้
มีการบริการด้านไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง
- การดูแล ช่วยเหลือผู้สูงอายุยังไม่ครอบคลุม และยังไม่เป็นรูปธรรม
- อยากให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลรวมทั้งพนักงานเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ลงพื้นที่รับฟังปัญหาต่างๆและหาวิธีแก้ไขปัญหาเพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
ให้เพิ่มขึ้นจากเดิม

๔.๔.๒) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทาง วิธีการและปรับปรุงการให้บ ริการของเทศบาล
ตาบลบ้านแป้น
- เร่งประสานการพัฒนา/ปรับปรุงถนนสาธารณะ ให้มีสภาพที่สมบูรณ์ สร้างความ
ปลอดภัยให้ประชาชนในเขตพื้นที่และผู้สัญจร ไป – มา หากได้รับงบประมาณในการขยาย/ปรับปรุง
ถนนสาธารณะ ควรมีการวางแผน/จัดวางระบบการจราจรให้มีความคล่องตัวในช่วงที่มีการก่อสร้าง มี
การเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการก่อ สร้าง/ปรับปรุง
ถนน เพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนเส้นทางในการเดินทางแต่ละวันได้
- เร่งประสานการพัฒนา/ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ โดยเฉพาะบริเวณตรอก
ซอยภายในหมู่บ้าน ให้มีสภาพที่ใช้งานได้ดี เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนในเขตพื้นที่และผู้ที่
สัญจร ไป – มา ในเวลากลางคืน
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- ให้ความสาคัญและทาความเข้าใจและเตรียมรับสถานการณ์ของโครงสร้างสังคมที่
เปลี่ยนไป ต้องมีมาตรการที่หลากหลายรูปแบบเพื่อดูแลผู้สูงวัย ที่มีทั้งผู้สูงวัยที่อยู่คนเดียว ผู้สูงวัยอยู่
เป็นคู่ไม่มีลูก ,ผู้สูงวัยอัลไซเมอร์ ,ผู้สูงวัยอยู่กับเพศเดียวกัน ผู้สูงวัย ไม่มีรายได้ ผู้สูงวัยถูกลูกหลาน
ทอดทิ้ง ฯลฯ โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งใน (๑) ด้านสุขภาพที่ควรมี
การจัดตั้งให้บริการคลินิกผู้สูงอายุ การให้บริการตรวจสุขภาพฟรี, การดูแลและเยี่ยมบ้านผู้ป่วยสูงอายุ
ที่น อนติดเตีย ง/ผู้ สู งอายุ ป่ ว ยเรื้ อ รั ง เป็นต้น (๒) ด้านสั งคม อาจส่ งเสริมให้ มีการจัดตั้งโรงเรียน
ผู้สูงอายุที่มีหลักสูตรที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้สูงอายุ มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุทาร่วมกัน มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน สร้างความรักความอบอุ่นให้ผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม รวมถึง
การสนับสนุนให้เกิดชุมนุม/ชมรมผู้สูงอายุในด้านต่างๆให้เป็นรูปธรรม และ (๓) ด้านรายได้ ควรมีการ
ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาระบบตลาดให้แก่ผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม สามารถเลี้ยงตัวเองได้
- ควรมี น โยบายเกี่ ย วกั บ การท าบ้ า นแป้ น ให้ น่ า อยู่ ใ นเขตพื้ น ที่ เ ทศบาลต าบล
บ้านแป้น พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความร่มรื่น น่าอยู่ ทาการฉีดพ่นน้าในอากาศที่มีความแห้ง
เพื่ อ ลดฝุ่ น ละอองในอากาศ ฉี ด น้ าท าความสะอาดพื้ น ผิ ว ถนนอย่ า งสม่ าเสมอ รวมทั้ ง ประสาน
ประโยชน์ร่วมกับทุกภาคส่วนในการสร้างความตระหนักและสานึกร่วมกัน มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง
ในเรื่องของการรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะหรือบริเวณบ้านเรือนของประชาชนให้มีความ
น่าอยู่มากขึ้น
- ควรจั ด สรรงบประมาณในการพั ฒ นาหรื อ แก้ ปั ญ หาในพื้ น ที่ ก่ อ น-หลั ง อย่ า ง
เท่าเทียมกัน มีความยุติธรรมและรวดเร็ว ใช้มติส่วนใหญ่ของประชาคมในการดาเนินการพัฒนา แต่ใน
ขณะเดียวกันควรรับฟังปัญหาและความต้องการของเสียงส่วนน้อยเพื่อใช้เป็นข้อมู ลในการพัฒนา
ด้านต่างๆอย่างทั่วถึง
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกัน โดยให้มีรูปแบบ
ที่หลากหลาย ประชาชนในพื้นที่เกิดความตระหนักและเกิดจิตสานึกร่วมในทางที่ดี รวมถึงพัฒนา
ภาวะผู้นาให้แก่ผู้นาทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นการสาธิต การฝึกอบรม การไปศึกษาดูงาน ฯลฯ เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติอันจะนาไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
- ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบล และพนักงานเทศบาลตาบลบ้านแป้น ควรลง
พื้นที่ตามชุมชนต่าง ๆให้บ่อยครั้งขึ้น เพื่อพบปะพูดคุยกับประชาชน รับฟั งและทราบถึงปัญหาหรือ
ความต้องการของประชาชน จัดวงเสวนาการพูดคุยทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ นาข้อมูลปัญหา ประเด็น
ต่างๆที่ได้มารวบรวม, วิเคราะห์, สังเคราะห์นาไปสู่การพัฒนา ต่อยอด ปรับปรุง นโยบายต่างๆของ
ท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมให้ดียิ่งขึ้น
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- พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนที่มารับบริการ มีการเตรียมพร้อมในส่วนของ
เอกสารต่างๆที่จ ะให้ บ ริการประชาชน โดยมีการมาปฏิบัติห น้าที่ก่อนเวลาหรือตรงต่อเวลา หาก
พนักงานเทศบาลส่วนงานใดมีการลงพื้นที่ให้บริการประชาชนภาคสนาม ควรมีการแจ้งให้ประชาชน
ทราบล่ วงหน้ าหรือจัดตารางเวรเพื่ อปฏิบัติหน้าที่แทนในส านักงาน โดยมี วิธี การใช้ถ้อยคาในการ
สื่อสารที่ชัดเจน ตอบคาถามอย่างตรงไปตรงมาด้วยกิริยาท่าทางที่มีความอ่อนน้อม ถ้อยทีที่มีความ
สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และเต็มใจให้บริการ สามารถปรับปรุงการทางานให้มีความฉับไว กระตือรือร้น
ไม่เลือกปฏิบัติเฉพาะกลุ่ม เอาใจใส่ดูแลประชาชนอย่างเป็นมิตรและจริงใจด้วยช่องทางการสื่อสารที่
หลากหลาย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย
- เทศบาลต าบลบ้ า นแป้ น ควรมี ก ารพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ระบบการให้ บ ริ ก าร
สาธารณะอั น เป็ น อ านาจหน้ า ที่ ข องเทศบาลต าบลให้ ดี ยิ่ ง ๆขึ้ น โดยมี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การ
งบประมาณที่ดี เกิดความคุ้มค่า การให้บริการประชาชนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้เพื่อให้
ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการบริหารงานที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นต่อไป

บทที่ ๕
บทสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
๕.๑ บทสรุป
รายงานการวิ จั ย การประเมิ นผลความพึ งพอใจของประชาชนที่ มีต่ อ การให้ บริ การของ
เทศบาลตาบลบ้านแป้น อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษาระดับ
ของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลบ้านแป้น และเพื่อศึกษา
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะที่มีต่อการให้บริการประชาชนของเทศบาลตาบลบ้านแป้น โดยมีวิธี
การศึกษาระเบียบวิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) วิธีการศึกษาวิจัย
คือ การศึกษาวิจัยจากเอกสาร (Documentary research) และการศึกษาวิจัยภาคสนาม (Field
research) โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนประกอบกัน โดยผลการศึกษา มีดังนี้
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ประชาชนผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารเทศบาลต าบลบ้ า นแป้ น มี ค วาม
พึงพอใจต่อการได้รับบริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๓ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๖๐

๑. ข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้ใช้บริการของเทศบาลตาบลบ้านแป้น จานวน
๔๐๐ คน ผลการศึกษาจาแนกตามจานวนครั้งในการให้บริการ ช่วงเวลาในการให้บริการ เพศ อายุ
สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน พบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามส่ว นใหญ่มาใช้
บริการนานๆ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐๐ ช่วงเวลาที่มารับบริการส่วนใหญ่มารับบริการในช่วงเวลา
๑๐.๐๑ น. – ๑๒.๐๐ น. คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐๐ ผู้มารับบริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ
๖๒.๐๐ อายุส่วนใหญ่มีอายุ ๔๑ – ๕๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๐ สถานภาพส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพ
สมรส คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๐๐ การศึกษาส่วนใหญ่ประถมศึกษา/ไม่ได้เรียน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๐ ใน
ส่วนของอาชีพส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ และมีรายได้ ๕,๐๐๑ –
๑๐,๐๐๐ บาท เป็นร้อยละ ๖๒.๐๐ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองเต่า คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๐
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๒. ข้อมูลความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลบ้านแป้น
ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของเทศบาลต าบลบ้ า นแป้ น พบว่ า โดย
ภาพรวมแล้วประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตาบลบ้านแป้นมีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๓ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๖๐ โดยทาการศึกษาความพึงพอใจของประชาชน
ที่มาใช้บริการเทศบาลตาบลบ้านแป้น ใน ๔ ภารกิจ ได้แก่
๒.๑ ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติ งานด้า นโยธา การขออนุญาต
ปลูกสิ่งก่อสร้างของเทศบาลตาบลบ้านแป้น อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้างของเทศบาลตาบลบ้านแป้น พบว่า โดยภาพรวมแล้วประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตาบล
บ้านแป้นมีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๘ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๐
โดยทาการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการเทศบาลตาบลบ้านแป้น ในภาพรวม ๕
ประเด็น ได้แก่
๒.๑.๑ ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนความ
พึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๕ (S.D. ๐.๕๘) คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด
ในข้อที่ ๔ มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากัน
คือ ๔.๕๔ (S.D. ๐.๖๒) รองลงมาคือข้อที่ ๓ ขั้นตอนการให้บริการมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๒ (S.D. ๐.๗๐) ถัดมาคือข้อที่ ๑ มีการให้บริการตามลาดับก่อน-หลัง/ตรง
ตามกาหนดเวลา มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๐ (S.D. ๐.๔๐) และข้อที่ ๕ มีระบบการ
ทางานที่เกิดความโปร่งใส รับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ
๔.๓๖ (S.D. ๐.๕๘) ส่วนข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดด้านกระบวนการและขั้นตอนคือข้อ
ที่ ๒ ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๓๔ (S.D.
๐.๖๐)
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๒.๑.๒ ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนความ
พึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๗ (S.D. ๐.๕๘) คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๔๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด
ในข้อที่ ๓ มีการให้บริการแนะนา ตรวจสอบนอกสถานที่ /นอกเวลาราชการ/วันหยุดราชการ อย่าง
เป็นระบบและรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๒ (S.D. ๐.๗๓) รองลงคือข้อที่ ๔ มี
จุดบริ การการเขีย นใบคาร้ องแก่ผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๐ (S.D.
๐.๕๓) และข้อที่ ๒ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเสียงตามสายประจาหมู่บ้าน มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๘ (S.D. ๐.๕๙) ส่วนข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดด้านช่องทาง
ในการให้ บริการคือข้อที่ ๑ มีช่องทางการติดต่อที่ หลากหลาย (ตนเอง / โทรศัพท์ / เว็บไซต์/สื่ อ
ออนไลน์ต่างๆ) มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๓๘ (S.D. ๐.๔๘)
๒.๑.๓ ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ใ ห้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ ย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๗ (S.D. ๐.๕๙) คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๔๐ โดยประชาชนมีความพึง
พอใจมากที่สุดในข้อที่ ๕ มีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ
๔.๖๐ (S.D. ๐.๕๗) รองลงมาคือข้อ ๑ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบ
คาถาม ชี้แจงข้อสงสั ย ให้คาแนะนาและช่วยแก้ปัญหาได้ มีค่ าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ
๔.๕๐ (S.D. ๐.๕๓) และข้อที่ ๓ เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๘ (S.D. ๐.๖๘) ส่วนข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดด้าน
เจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการคือข้อที่ ๒ เจ้าหน้าที่มีการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และ
ข้อที่ ๔ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากัน คือ
๔.๓๘ (S.D. ๐.๗๑, ๐.๔๔)
๒.๑.๔ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๑ (S.D. ๐.๕๙) คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดในข้อที่ ๓ “คุณภาพและความทันสมัย ”ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ ในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๖ (S.D. ๐.๖๘) รองลงมาคือข้อที่ ๒ ความเพียงพอของสิ่งอานวย
ความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้า จุดบริการน้าดื่มและที่นั่งสาหรับผู้มารอรับบริการ มีค่าเฉลี่ ย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๒ (S.D. ๐.๕๓) ถัดมาคือข้อที่ ๔ ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ /
ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๐ (S.D.
๐.๖๔) และข้อที่ ๕ มีเอกสารแผ่นพับแจกให้ผู้มารับบริการได้รับความรู้และทาความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๓๘ (S.D. ๐.๕๖) ส่วนข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดด้านสิ่ง
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อานวยความสะดวกคือข้อที่ ๑ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ มีค่าเฉลี่ย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๓๐ (S.D. ๐.๕๓)
๒.๑.๕ ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนความ
พึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๘ (S.D. ๐.๕๘) คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด
ในข้อที่ ๓ การให้บริการครอบคลุม เหมาะสม ตรงตามความต้องการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ
เท่ากับ ๔.๕๒ (S.D. ๐.๗๓) และข้อที่ ๒ ให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบปัญหาได้ดี มีค่าเฉลี่ย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๐ (S.D. ๐.๔๙) ส่วนข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดด้าน
คุณภาพในการให้บริการคือข้อที่ ๑ การบริการได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และตรงตามกาหนดเวลา มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๒ (S.D. ๐.๕๑)
๒.๒ ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติ งานด้านเทศกิจ หรือการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลบ้านแป้น อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านเทศกิจ หรือการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยของเทศบาลตาบลบ้านแป้น พบว่า ประชาชนผู้ใช้บริการจากเทศบาลตาบลบ้านแป้นมีความ
พึ ง พอใจต่ อ การได้ รั บ บริ ก ารอยู่ ใ นระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย ๔.๔๖ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๘๙.๒๐ โดย
ทาการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการเทศบาลตาบลบ้านแป้นใน ๕ ประเด็น ได้แก่
๒.๒.๑ ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย คะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๔ (S.D. ๐.๖๐) คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดในข้อที่ ๒ ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ (มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน)มีความ
ชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนาขั้นตอนในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ
เท่ากับ ๔.๖๔ (S.D. ๐.๕๑) รองลงมาคือข้อที่ ๑ ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความ
คล่องตัว มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๘ (S.D. ๐.๔๘) ถัดมาคือข้อที่ ๕ เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ
เท่ากับ ๔.๕๖ (S.D. ๐.๖๓) และข้อที่ ๔ ระยะเวลาการให้ บ ริการมีความเหมาะสมตรงต่อความ
ต้องการของผู้ รับบริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๘ (S.D. ๐.๕๙) ส่วนข้อที่
ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านกระบวนการและขั้นตอนน้อยที่สุดคือข้อที่ ๓ การให้บริการมีความ
รวดเร็วและความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๔ (S.D. ๐.๗๗)
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๒.๒.๒ ด้า นช่องทางการให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๐ (S.D. ๐.๕๖) คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดในข้อที่ ๒ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายประจาหมู่บ้าน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ
เท่ากับ ๔.๖๒ (S.D. ๐.๕๔) รองลงมาคือข้อที่ ๓ มีบริการรับแจ้งเหตุตลอด ๒๔ ชั่วโมง มีค่าเฉลี่ย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๒ (S.D. ๐.๗๐) และข้อที่ ๔ มีระบบการประสานงานที่เป็นระบบ
และเกิดความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๐ (S.D. ๐.๔๔) ส่วนข้อที่ประชาชน
มีความพึงพอใจในด้านช่องทางการให้บริการน้อยที่สุดคือข้อที่ ๑ มีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย
(ตนเอง / โทรศัพท์ / เว็บไซต์/สื่อออนไลน์ต่างๆ) มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๓๘ (S.D.
๐.๕๖)
๒.๒.๓ ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ใ ห้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ ย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๓๘ (S.D. ๐.๖๐) คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๐ โดยประชาชนมีความพึง
พอใจมากที่สุดในข้อที่ ๑ ให้คาแนะนาและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึง
พอใจเท่ากับ ๔.๔๖ (S.D. ๐.๕๘) รองลงมาคือข้อที่ ๓ ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๒ (S.D. ๐.๕๕) ถัดมาคือข้อที่ ๒ ให้บริการด้วยความสะดวก
รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๓๘ (S.D. ๐.๖๖) และข้อที่ ๔ ให้บริการด้วยความ
สุภาพ เป็นมิตร มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๓๔ (S.D. ๐.๖๓) ส่วนข้อที่ประชาชนมี
ความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการน้อยที่สุดคือข้อที่ ๕ เจ้าหน้าที่มีทักษะ ความรู้
ความสามารถในเรื่องที่ปฏิบัติเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๓๒ (S.D. ๐.๕๘)
๒.๒.๔ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึง
พอใจเท่ากับ ๔.๔๐ (S.D. ๐.๕๙) คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดใน
ข้อที่ ๓ “ความเพียงพอ”ของอุปกรณ์ / เครื่องมือในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ
เท่ากับ ๔.๕๔ (S.D. ๐.๖๕) รองลงมาคือข้อที่ ๕ มีเอกสาร/แผ่นพับ/สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ แนะนา
ข้อมูล แก่ป ระชาชน มีค่าเฉลี่ ย คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๒ (S.D. ๐.๖๒) และข้อที่ ๔
“มาตรฐานและความทันสมัย ”ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ ในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึง
พอใจเท่ากับ ๔.๔๐ (S.D. ๐.๖๔) ส่วนข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านสิ่งอานวยความสะดวก
น้อยที่สุดคือข้อที่ ๑ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับแจ้งและประสานงานเหตุสาธารณภัยใน
ทุกชุมชน และข้อที่ ๒ รถให้บริการและบรรเทาสาธารณภัย มีลักษณะใหม่และอยู่ในสภาพการณ์ที่ใช้
งานได้ดี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากัน คือ ๔.๓๒ (S.D. ๐.๔๒, ๐.๖๔)

๑๐๐

๒.๒.๕ ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนความ
พึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๙ (S.D. ๐.๖๐) คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากในข้อที่
๓ เกิดความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือที่ดีระหว่างเทศบาลตาบลบ้านแป้นกับประชาชนในพื้นที่ มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๘ (S.D. ๐.๕๖) และข้อที่ ๒ ระบบบริการด้านการบรรเทา
สาธารณภัย สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงและ
ครอบคลุม เช่น ภัยแล้ง ,วาตภัย อุทกภัย ฯลฯ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๘
(S.D. ๐.๖๒) ส่วนข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านคุณภาพในการให้บริการน้อยที่สุดคือข้อที่ ๑
ประชาชนได้รับการบริการด้านการบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ ยคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๐ (S.D. ๐.๖๑)
๒.๓ ข้ อ มู ล ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การปฏิ บั ติ ง านด้ า นพั ฒ นาชุ ม ชนและ
สวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบลบ้านแป้น อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคมของเทศบาลตาบลบ้านแป้น พบว่า โดยภาพรวมแล้วประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตาบลบ้าน
แป้นมีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๐ โดย
ทาการศึ ก ษาความพึ งพอใจของประชาชนที่ ม าใช้ บ ริก ารเทศบาลต าบลบ้า นแป้น ในภาพรวม ๕
ประเด็น ได้แก่
๒.๓.๑ ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนความ
พึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๒ (S.D. ๐.๕๔) คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด
ในข้อที่ ๔ ให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๐
(S.D. ๐.๕๔) รองลงมาคือข้อที่ ๓ มีการจัดกิจกรรมพัฒนาที่หลากหลายและมีความเหมาะสมตรงตาม
ความต้องการของประชาชน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๘ (S.D. ๐.๖๘) ถัดมาคือข้อ
ที่ ๕ เปิดโอกาสให้ป ระชาชนได้เข้ามามีส่ว นร่วมในการแสดงความคิดเห็ นและให้ข้อเสนอแนะ มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๔ (S.D. ๐.๔๐) และข้อที่ ๒ มีระยะเวลาการให้บริการที่
เหมาะสม รวดเร็ว ทันเวลา มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๓๐ (S.D. ๐.๖๓) ส่วนข้อที่
ประชาชนมี ค วามพึ ง พอใจในด้ านกระบวนการและขั้ น ตอนน้ อ ยที่ สุ ด คื อ ข้ อ ที่ ๑ ขั้ น ตอนในการ
ให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๒๖ (S.D.
๐.๔๔)

๑๐๑

๒.๓.๒ ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนความ
พึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๐ (S.D. ๐.๕๘) คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด
ในข้อที่ ๓ มีการให้บริการอบรมหรือสร้างทักษะทางสังคมและอาชีพนอกสถานที่อย่างเป็นระบบและ
รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๔ (S.D. ๐.๖๕) รองลงมาคือข้อที่ ๔ มีจุดบริการ
การเขียนใบคาร้องแก่ผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๘ (S.D. ๐.๕๑) และข้อ
ที่ ๒ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเสียงตามสายประจาหมู่บ้าน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ
เท่ากับ ๔.๓๖ (S.D. ๐.๕๘) ส่วนข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านช่องทางในการให้บริการน้อย
สุดคือข้อที่ ๑ มีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย (ตนเอง / โทรศัพท์ / เว็บไซต์/สื่อออนไลน์ต่างๆ) มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๒๒ (S.D. ๐.๕๖)
๒.๓.๓ ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ใ ห้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ ย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๒ (S.D. ๐.๖๒) คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๐ โดยประชาชนมีความพึง
พอใจมากที่สุดคือข้อที่ ๓ เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๒ (S.D. ๐.๗๐) รองลงมาคือข้อที่ ๒ เจ้าหน้าที่มีการให้บริการด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๒ (S.D. ๐.๖๕) และข้อที่ ๔ เจ้าหน้าที่
ให้ บ ริ การด้ว ยความสุ ภ าพ เป็ น มิตร, ข้อที่ ๕ มีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้ บริการ ซึ่งมีค่าเฉลี่ ย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากัน คือ ๔.๔๐ (S.D. ๐.๕๔, ๐.๖๔) ส่วนข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจใน
ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการน้อยที่สุดคือข้อที่ ๑ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการ เช่น ตอบคาถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คาแนะนาและช่วยแก้ปัญหาได้ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความ
พึงพอใจเท่ากับ ๔.๓๔ (S.D. ๐.๕๖)
๒.๓.๔ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึง
พอใจเท่ากับ ๔.๔๓ (S.D. ๐.๕๙) คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๖๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ
ข้อที่ ๒ ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้า จุดบริการน้าดื่มและที่นั่ง
สาหรับผู้มารอรับบริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๒ (S.D. ๐.๕๗) รองลงมาคือข้อ
ที่ ๔ ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย และข้อที่ ๕ มี
เอกสารแผ่นพับแจกให้ผู้มารับบริการได้รับความรู้และทาความเข้าใจ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึง
พอใจเท่ากัน คือ ๔.๔๘ (S.D. ๐.๖๒, ๐.๔๗) และข้อที่ ๓ “คุณภาพและความทันสมัย”ของอุปกรณ์ /
เครื่องมือ ในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๓๖ (S.D. ๐.๖๔) ส่วนข้อที่
ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านสิ่งอานวยความสะดวกน้อยที่สุดคือข้อที่ ๑ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน
สะดวกในการเดินทางมารับบริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๓๐ (S.D. ๐.๖๖)

๑๐๒

๒.๓.๕ ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนความ
พึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๓ (S.D. ๐.๕๑) คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๖๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด
ในข้อที่ ๓ งานบริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึง
พอใจเท่ากับ ๔.๖๖ (S.D. ๐.๕๒) รองลงมาคือข้อที่ ๔ การให้บริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม มีความครอบคลุม เหมาะสม ตรงตามความต้องการของประชาชน ทุกเพศทุกวัย มีค่าเฉลี่ย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๔ (S.D. ๐.๔๙) และข้อที่ ๒ ผู้ด้อยโอกาสในตาบลในรับการพัฒนา
ศักยภาพที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๒ (S.D. ๐.๔๗) ส่วนข้อที่ประชาชน
มีความพึงพอใจในด้านคุณภาพในการให้บริการน้ อยที่สุดคือข้อที่ ๑ กลุ่มอาชีพต่างๆได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๒๐ (S.D. ๐.๕๗)
๒.๔ ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติ งานด้านสาธารณสุขของเทศบาล
ตาบลบ้านแป้น อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของเทศบาลตาบลบ้านแป้น
พบว่า ประชาชนผู้ใช้บริการจากเทศบาลตาบลบ้านแป้นมีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๘ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๐ โดยทาการศึกษาความพึงพอใจของประชาชน
ที่มาใช้บริการเทศบาลตาบลบ้านแป้น ใน ๕ ประเด็น ได้แก่
๒.๔.๑ ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนความ
พึงพอใจเท่ากับ ๔.๓๔ (S.D. ๐.๖๓) คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๘๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด
ในข้อที่ ๔ ให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๒
(S.D. ๐.๕๘) รองลงมาคือข้อที่ ๒ มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสม รวดเร็ว ทันเวลา มีค่าเฉลี่ย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๒ (S.D. ๐.๕๕) ถัดมาคือข้อที่ ๓ มีการจัดกิจกรรมด้านสาธารณสุข
ที่หลากหลายและมีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของประชาชน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึง
พอใจเท่ากับ ๔.๓๘ (S.D. ๐.๖๖) และข้อที่ ๕ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๑๘ (S.D. ๐.๖๘) ส่วนข้อ
ที่ป ระชาชนมีความพึงพอใจในด้านกระบวนการและขั้นตอนน้อยที่สุ ดคือข้อที่ ๑ ขั้นตอนในการ
ให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๑๔ (S.D.
๐.๖๗)

๑๐๓

๒.๔.๒ ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนความ
พึงพอใจเท่ากับ ๔.๓๒ (S.D. ๐.๕๘) คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด
ในข้อที่ ๒ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเสียงตามสายประจาหมู่บ้าน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึง
พอใจเท่ากับ ๔.๓๖ (S.D. ๐.๖๔) รองลงมาคือข้อที่ ๔ มีการให้บริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วยติด
เตียง ผู้ป่วยเรื้อรัง เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๓๔ (S.D. ๐.๕๖) และข้อที่ ๑ มี
ช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย (ตนเอง / โทรศัพท์ / เว็บไซต์/สื่อออนไลน์ต่างๆ) มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๓๒ (S.D. ๐.๔๗) ส่วนข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านช่องทางการ
ให้บริการน้อยที่สุดคือข้อที่ ๓ มีการให้บริการทางสาธารณสุขนอกสถานที่อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว
มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๒๖ (S.D. ๐.๖๓)
๒.๔.๓ ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ใ ห้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ ย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๒ (S.D. ๐.๕๘) คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๐ โดยประชาชนมีความพึง
พอใจมากที่สุดในข้อที่ ๔ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึง
พอใจเท่ากับ ๔.๕๐ (S.D. ๐.๖๖) รองลงมาคือข้อที่ ๕ มีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
คะแนนความพึ ง พอใจเท่ า กั บ ๔.๔๔ (S.D. ๐.๕๖) ถั ด มาคื อ ข้ อ ที่ ๓ เจ้ า หน้ า ที่ ดู แ ลเอาใจใส่
กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๒ (S.D. ๐.๖๒) และข้อที่ ๒
เจ้าหน้าที่มีการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๐
(S.D. ๐.๕๐) ส่วนข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการน้อยที่สุด
คือข้อที่ ๑ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบคาถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้
คาแนะนาและช่วยแก้ปัญหาได้ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๓๒ (S.D. ๐.๕๔)
๒.๔.๔ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึง
พอใจเท่ากับ ๔.๓๘ (S.D. ๐.๕๗) คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดใน
ข้อที่ ๓ “คุณภาพและความทันสมัย ”ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ ในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๖ (S.D. ๐.๖๑) รองลงมาคือข้อที่ ๔ ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ / ป้าย
ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย และข้อที่ ๕ มีเอกสารแผ่นพับแจกให้ผู้มารับบริการได้รับ
ความรู้และทาความเข้าใจ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากัน คือ ๔.๔๐ (S.D. ๐.๕๔, ๐.๕๗)
และข้อที่ ๒ ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้า จุดบริการน้าดื่มและที่นั่ง
สาหรับผู้มารอรับบริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๓๖ (S.D. ๐.๖๔) ส่วนข้อที่
ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านสิ่งอานวยความสะดวกน้อยที่สุดคือข้อที่ ๑ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน
สะดวกในการเดินทางมารับบริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๓๐ (S.D. ๐.๔๙)

๑๐๔

๒.๔.๕ ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนความ
พึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๖ (S.D. ๐.๖๑) คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด
ในข้อที่ ๔ การให้ บ ริ การด้านสาธารณสุ ข มีความครอบคลุ ม เหมาะสมตรงตามความต้องการ มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๔ (S.D. ๐.๕๘) รองลงมาคือข้อที่ ๓ มีการป้องกันโรค
ระบาดและโรคติดต่อที่เป็นระบบ ทาให้ไม่มีโรคระบาดและโรคติดต่ออยู่ในชุมชน มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๘ (S.D. ๐.๖๕) และข้อที่ ๒ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อมได้รับการส่ง เสริม
และพัฒนาที่ดีขึ้นมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๖ (S.D. ๐.๖๑) ส่วนข้อที่ประชาชนมี
ความพึ ง พอใจในด้ า นคุ ณ ภาพในการให้ บ ริ ก ารน้ อ ยที่ สุ ด คื อ ข้ อ ที่ ๑ มี ก ารด าเนิ น งานกองทุ น
หลักประกันสุขภาพที่เป็นระบบ รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๒๔ (S.D. ๐.๖๑))

๕.๒ อภิปรายผล
จากผลของการวิจัยในครั้งนี้ทาให้ไ ด้ข้อค้นพบซึ่งสามารถนามาอภิปรายผลการประเมินผล
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลบ้านแป้น อาเภอเมือง จังหวัด
ลาพูน ได้ดังต่อไปนี้
๑. ผลจากการศึกษาทาให้ทราบถึงความคิดเห็นของผู้รับบริการว่ามีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของเทศบาลตาบลบ้านแป้น ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๖๐ ซึ่งพบว่า
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง เป็นอันดับแรก
คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๐ รองลงมาคืองานด้านเทศกิจ หรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คิดเป็น
ร้อยละ ๘๙.๒๐ และงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๐ ส่วนงานด้าน
สาธารณสุ ขมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานน้อยที่สุ ด คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๐ ซึ่งสอดคล้ องกับ
อานาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ ๑๔ พุทธศักราช ๒๕๖๒ และยังสอดคล้องกับประยูร กาญจนดุล ได้กล่าวอย่างสอดคล้องกันว่า
การบริการสาธารณะเป็นกิจกรรมที่ผู้ปกครองหรือรัฐบาลเป็นผู้จัดทาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนหรือผลประโยชน์สาธารณะ และที่สาคัญนักวิชาการ ทุกท่านได้ให้ความเห็นตรงกันว่า
บริ การสาธารณะเกิดขึ้น จากการยึ ดเอาผลประโยชน์ส าธารณะ (Public Interests) เป็นหลั กการ
สาคัญในการดาเนินการ ดังนั้น การให้บริการสาธารณะจึงเป็นกิจกรรมที่ดาเนินงานโดยหน่วยงานของ
ภาครั ฐ ที่ มุ่ ง เน้ น ให้ ก ารบริ ก ารแก่ ป ระชาชน เพื่ อ ให้ ป ระชาชนเกิ ด ความสะดวกสบายและได้ รั บ
ผลประโยชน์สูงสุดจากบริการ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ก็ถือว่า บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมที่สาคัญ
ในลาดับแรกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้

๑๐๕

มากที่สุด โดยระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นที่ที่ได้รับบริการจากเทศบาลตาบลบ้านแป้น
อยู่ในระดับที่สนองตอบต่อความพึงพอใจของประชาชนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะประสิทธิภาพในการ
ให้บริการงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
๒. จากผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในพื้นที่ที่ใช้บริการเทศบาลตาบลบ้านแป้น ในภาพรวม
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ “วงจรของความสาเร็จในงานบริการ” ของ เฮส
เก็ตต์ (Heskett) ที่แสดงให้ เห็ น ว่า บริการที่ดี มีคุณภาพ ย่อมทาให้ ลู กค้าเกิ ดความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้ให้บริการต่างมีอิทธิพลต่อความสาเร็จในการดาเนินงานบริการจาเป็นที่จะต้องสร้าง
และรักษาความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ให้บริการที่มีต่อการบริการอย่างเท่าเทียมกัน ความพึง
พอใจในการบริการจึงจะบังเกิดขึ้นอย่างแท้จริง ดังผลการศึกษาการให้บริการของเทศบาลตาบล
บ้านแป้น ทั้ง ๔ ภารกิจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทางเทศบาลตาบลบ้านแป้น ควรจะได้มีการปรับปรุงและพัฒนา
เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนซึ่งจะเพิ่มระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
เทศบาลตาบลบ้านแป้น ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับแนวคิดของ Parasuraman, Zeithesel และ
Berry (๑๙๘๕) ที่กล่าวไว้ว่า การให้บริการที่ประสบความสาเร็จจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติสาคัญ
ต่างๆ ดังนี้
(๑) ความเชื่อถือได้ (reliability)
(๒) การตอบสนอง (responsive)
(๓) ความสามารถ (competency)
(๔) การเข้าถึงบริการ (access)
(๕) ความสุภาพอ่อนโยน (courtesy)
(๖) การสื่อสาร (communication)
(๗) ความซื่อสัตย์ (credibility)
(๘) ความมั่นคง (security)
(๙) ความเข้าใจ (understanding)
(๑๐) การสร้างสิ่งที่จับต้องได้ (tangibility) ทั้งนี้ยังสอดรับกับแนวคิดของ กุลธน
ธนาพงศธร (๒๕๓๗: ๓๔) ที่ได้ให้ความเห็นในเรื่องหลักการให้บริการที่ดี ดังต่อไปนี้
(๑) ให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของคนส่วนใหญ่
(๒) ให้บริการโดยยึดหลักความสม่าเสมอ
(๓) ให้บริการโดยยึดหลักความเสมอภาค
(๔) ให้บริการโดยยึดหลักประหยัด
(๕) ให้บริการโดยยึดหลักความสะดวก

๑๐๖

๓. นอกจากนี้ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตาบลบ้านแป้น ยังมี
ความสอดคล้องกับผลการศึกษาของนักวิจัยหลายท่าน ได้แก่
(๑) จักรแก้ว นามเมือง (๒๕๖๐) ได้ศึกษาการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
(Customer Satisfaction) ในมิติด้านคุณภาพการให้บริการ งานขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ เทศบาลตาบลแม่ปืม อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผลการประเมินพบว่าความพึง
พอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อการให้บริการงานขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เทศบาลตาบลแม่ปืม โดยภาพรวม มีคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน อยู่ในระดับ ๑๐ (ร้อยละ ๙๗.๔)
ทั้ง ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ๒) ด้านช่องทางการให้บริการ ๓) ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ ๔) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
(๒) ชนะดา วี ร ะพั น ธ์ (๒๕๕๕) ได้ ศึ ก ษา ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณา เป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ รองลงมาคือ ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค
และด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า โดยในด้านการให้บริการ อย่างเพียงพอ ประชาชนมีความพึง
พอใจในเรื่องอาคารสถานที่ให้บริการมีความเหมาะสม ในด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ประชาชน
มีความพึงพอใจในเรื่องเจ้าหน้าที่บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส และในด้านการให้บริการอย่าง
ก้าวหน้า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงาน
(๓) วรุ ณี เชาวน์ สุ ขุ ม และคณะ (๒๕๕๙) ได้ ท าการศึ ก ษา ความพึ ง พอใจของ
ผู้รับบริการของเทศบาลนครนนทบุรี อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครนนทบุรี ใน ๔ ด้าน คือ ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริ การ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้า ที่ผู้ให้ บริการ และสิ่งอานวยความ
สะดวก ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดย
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลนครนนทบุรี ใน ๔ งาน เมื่อพิจารณาแล้ว
พบว่า งานที่มีคะแนนสูงสุดตามลาดับ คือ งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ ๒ งานเชิงรุกด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหมายเลขประจาบ้าน
ตามลาดับ

๑๐๗

(๔) สุวนิช ศิลาอ่อน (๒๕๓๘) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบ
และกระบวนการให้บริการของเทศบาลเมืองนครนายกพบว่า ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการให้บริการ
ของเทศบาลเมื องนครนายกด้า นสาธารณู ปโภค กลุ่ ม ตัว อย่างส่ ว นใหญ่มีค วามพึ งพอใจในระดั บ
ค่อนข้างมากที่สุด การบริการด้านสาธารณูปโภค ๔ งาน กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุดในงาน
ปกครอง มีความพึงพอใจค่อนข้างมากที่สุดในงานโยธา และงานรักษาความสะอาด และมีความพึง
พอใจปานกลางในงานอนามัย
(๕) อมรารัตน์ บุญภา (๒๕๕๗) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพ
การให้บริการของเทศบาลตาบลพวา อาเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านความ
เป็นรูปธรรมของการบริการ มีระดับความพึงพอใจเป็นอันดับแรก พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
รองลงมาด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ มีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมากที่สุด ด้านความน่าเชื่อถือ
ไว้ใจในการบริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการ พึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด และอันดับสุดท้ายด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

๕.๓ ข้อเสนอแนะ
จากผลสรุปของการศึกษาวิจัย คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะทั้งในระดับนโยบายและระดับการ
ปฏิบัติ สาหรับการบริหารงานของเทศบาลตาบลบ้านแป้น ดังนี้
๑. ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ทาให้ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
เทศบาลตาบลบ้านแป้น อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน ในด้านกระบวนการและขั้นตอน ด้านช่องทางใน
การให้บริการ ด้านเจ้าหน้าทีแ่ ละบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก และด้านคุณภาพใน
การให้บริการ ผลการประเมินชี้ให้เห็นถึงความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของเทศบาล
ตาบลบ้านแป้น ในแต่ละด้านและในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด แม้ผลของการประเมินในภาพรวม
ประชาชนผู้รับบริการมี ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลบ้านแป้น อยู่ในระดับมาก
ที่สุดก็ตามทางเทศบาลตาบลบ้านแป้น ก็ต้องมีการพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพที่ดีต่อไปอีก
โดยรักษามาตรฐานการให้บริการที่ดีอยู่แล้วไว้และในขณะเดียวกันก็ควรมุ่งปรับปรุงในประเด็นที่ยัง
ไม่ได้ระดับความพึงพอใจให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น
เพื่อ เป็ น แนวทางให้ กับ การบริห ารงานของเทศบาลตาบลบ้า นแป้น ทางคณะผู้ วิ จัย จึง มี
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑๐๘

(๑) เทศบาลตาบลบ้านแป้น ควรให้มีการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
โดยองค์กรกลางหรือหน่วยงานกลาง ดังที่ทาอยู่ในขณะนี้ต่อไปทั้งนี้เพื่อความเป็นกลางและความชอบ
ธรรมในสายตาของสังคม
(๒) เทศบาลตาบลบ้านแป้น ควรมีการประเมินผลการให้บริการครบทุกภารกิจและทุกส่วน
งานเป็ น ประจ าทุ กปี เพื่อ ทราบถึ งระดั บความพึง พอใจของประชาชนผู้ รั บบริก ารและนาผลการ
ประเมินมาเปรียบเทียบกัน ทั้งนี้จะช่วยให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และลูกจ้างทราบถึงปัญหา
อุปสรรค ของส่วนงานตนเองและหาแนวทางพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
ยิ่งขึ้น
๒. ข้อเสนอแนะระดับการปฏิบัติ
ผลการประเมินชี้ให้เห็นว่าในภาพรวมแล้วทั้ง ๔ ภารกิจ คือ
๑. งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
๒. งานด้านเทศกิจ หรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
๔. งานด้านสาธารณสุข
ซึ่งได้ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลบ้านแป้น ในประเด็นด้าน
กระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ ด้านช่องทางในการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้
ให้บริการ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก และด้านคุณภาพในการให้บริการ ผลการประเมินความพึง
พอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลบ้านแป้น พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจใน
ด้านต่า งๆ และในภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก เพื่อ สะดวกในการน าเสนอข้อ มูล คณะผู้ วิจั ยขอแยก
ประเด็นข้อเสนอแนะระดับการปฏิบัติออกเป็น ๕ ส่วน ดังนี้
๒.๑ ด้านกระบวนการและขั้นตอนให้บริการ
งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ประชาชนที่มารับบริการมีความพึงพอใจมาก
ที่สุ ด คื อ มี อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ องมื อที่ ทั นสมัย ในการให้ บ ริ การ ส่ ว นที่ เทศบาลต าบลบ้ านแป้ น ควร
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นคือ ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม
งานด้านเทศกิจ หรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาชนที่มารับบริการมีความ
พึงพอใจมากที่สุดคือ ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ (มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน )มี
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ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนาขั้นตอนในการให้บริการ ส่วนที่เทศบาลตาบลบ้านแป้น
ควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นคือ การให้บริการมีความรวดเร็วและความปลอดภัย
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ประชาชนที่มารับบริการมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ ให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสม ส่วนที่เทศบาลตาบลบ้านแป้น ควรปรับปรุงให้ดี
ยิ่งขึ้นคือ ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว
งานด้านสาธารณสุข ประชาชนที่มารับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ให้การสนับสนุน
งบประมาณอย่างเหมาะสม ส่วนที่เทศบาลตาบลบ้านแป้น ควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นคือ ขั้นตอนในการ
ให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว
๒.๒ ด้านช่องทางการให้บริการ
งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ประชาชนที่มารับบริการมีความพึงพอใจมาก
ที่คือ มีการให้บริการแนะนา ตรวจสอบนอกสถานที่ /นอกเวลาราชการ/วันหยุดราชการ อย่างเป็น
ระบบและรวดเร็ว ส่วนที่เทศบาลตาบลบ้านแป้น ควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นคือ มีช่องทางการติดต่อที่
หลากหลาย (ตนเอง / โทรศัพท์ / เว็บไซต์/สื่อออนไลน์ต่างๆ)
งานด้านเทศกิจ หรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาชนที่มารับบริการมีความ
พึงพอใจมากที่สุดคือ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายประจาหมู่บ้าน ส่วนที่เทศบาลตาบลบ้าน
แป้น ควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นคือ มีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย (ตนเอง / โทรศัพท์ / เว็บไซต์/สื่อ
ออนไลน์ต่างๆ)
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ประชาชนที่มารับบริการมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ มีการให้บริการอบรมหรือสร้างทักษะทางสังคมและอาชีพนอกสถานที่อย่างเป็นระบบและ
รวดเร็ว ส่วนที่เทศบาลตาบลบ้านแป้น ควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นคือ มีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย
(ตนเอง / โทรศัพท์ / เว็บไซต์/สื่อออนไลน์ต่างๆ)
งานด้ า นสาธารณสุ ข ประชาชนที่ ม ารั บ บริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจมากที่ สุ ด คื อ มี ก าร
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเสียงตามสายประจาหมู่บ้าน ส่วนที่เทศบาลตาบลบ้านแป้น ควรปรับปรุง
ให้ดียิ่งขึ้นคือ มีการให้บริการทางสาธารณสุขนอกสถานที่อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว
๒.๓ ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ
งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ประชาชนที่มารับบริการมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ มีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการ ส่วนที่เทศบาลตาบลบ้านแป้น ควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
คือ เจ้าหน้าที่มีการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็น
มิตร
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งานด้านเทศกิจ หรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาชนที่มารับบริการมีความ
พึงพอใจมากที่สุดคือ ให้คาแนะนาและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ส่วนที่เทศบาลตาบลบ้านแป้น ควร
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นคือ เจ้าหน้าที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถในเรื่องที่ปฏิบัติเป็นอย่างดี
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ประชาชนที่มารับบริการมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ ส่วนที่เทศบาลตาบลบ้านแป้น ควร
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นคือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบคาถาม ชี้แจงข้อ
สงสัย ให้คาแนะนาและช่วยแก้ปัญหาได้
งานด้ า นสาธารณสุข ประชาชนที่ม ารับ บริ การมีค วามพึ งพอใจมากที่ สุ ดคื อ เจ้ าหน้ า ที่
ให้ บ ริ ก ารด้ ว ยความสุ ภ าพ เป็ น มิ ต ร ส่ ว นที่ เ ทศบาลต าบลบ้ า นแป้ น ควรปรั บ ปรุ ง ให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น คื อ
เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบคาถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คาแนะนาและ
ช่วยแก้ปัญหาได้
๒.๔ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ประชาชนที่มารับบริการมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ “คุณภาพและความทันสมัย”ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ ในการให้บริการ ส่วนที่เทศบาลตาบล
บ้านแป้น ควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นคือ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
งานด้านเทศกิจ หรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาชนที่มารับบริการมีความ
พึงพอใจมากที่สุดคือ “ความเพียงพอ”ของอุปกรณ์ / เครื่องมือในการให้บริการ ส่วนที่เทศบาลตาบล
บ้านแป้น ควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นคือ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับแจ้งและประสานงาน
เหตุส าธารณภัย ในทุก ชุมชน และรถให้ บริการและบรรเทาสาธารณภัย มีลั กษณะใหม่และอยู่ใ น
สภาพการณ์ที่ใช้งานได้ดี
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ประชาชนที่มารับบริการมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้า จุดบริการน้าดื่มและที่นั่ง
สาหรับผู้มารอรับบริการ ส่วนที่เทศบาลตาบลบ้านแป้น ควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นคือ สถานที่ตั้งของ
หน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
งานด้านสาธารณสุข ประชาชนที่มารับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ “คุณภาพและ
ความทันสมัย”ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ ในการให้บริการ ส่วนที่เทศบาลตาบลบ้านแป้น ควรปรับปรุง
ให้ดียิ่งขึ้นคือ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
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๒.๕ ด้านคุณภาพในการให้บริการ
งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ประชาชนที่มารับบริการมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ การให้บริการครอบคลุม เหมาะสม ตรงตามความต้องการ ส่วนที่เทศบาลตาบลบ้านแป้น
ควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นคือ การบริการได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และตรงตามกาหนดเวลา
งานด้านเทศกิจ หรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาชนที่มารับบริการมีความ
พึงพอใจมากที่สุดคือ เกิดความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือที่ดีระหว่างเทศบาลตาบลบ้านแป้นกับ
ประชาชนในพื้น ที่ ส่วนที่ เทศบาลตาบลบ้านแป้น ควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นคือ ประชาชนได้รับการ
บริการด้านการบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ประชาชนที่มารับบริการมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ งานบริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ มีความเหมาะสม ส่วนที่เทศบาลตาบลบ้าน
แป้น ควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นคือ กลุ่มอาชีพต่างๆได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
งานด้านสาธารณสุข ประชาชนที่มารับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การให้บริการ
ด้านสาธารณสุข มีความครอบคลุม เหมาะสมตรงตามความต้องการ ส่วนที่เทศบาลตาบลบ้านแป้น
ควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นคือ มีการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพที่เป็นระบบ รวดเร็ว
๓. ข้อเสนอแนะด้านการวิจัย
(๑) เนื่องด้วยการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาที่มีขอบเขตเฉพาะการให้บริการของเทศบาล
ตาบลบ้านแป้น ในการปฏิบัติงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง, งานด้านเทศกิจ หรือการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และงานด้านสาธารณสุข
ของเทศบาลตาบลบ้านแป้น ทั้งนี้ เทศบาลตาบลบ้านแป้น ควรมีการประเมินผลในภารกิจ ด้านอื่นๆ
ด้วยเพื่อทราบถึงระดับความพึงพอใจขอประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ผลที่ได้รับจากการประเมิน
จะนาไปสู่การบริหารจัดการที่ดีขององค์กรต่อไป
(๒) การวิ จั ย ครั้ งนี้ มี ข้ อ จ ากั ด ในด้ านระยะเวลาในการเก็ บ แบบสอบถาม กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
บางส่วนทางานในช่วงกลางวัน ทาให้เก็บแบบสอบถามได้เฉพาะช่วงเย็นหลังเลิกงาน และช่วงวันหยุด
ตามเวลาที่กลุ่มตัวอย่างสะดวก ผู้วิจัยจึงได้แก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการเพิ่มจานวนผู้ช่วยวิจัย (นักศึกษา
ช่ว ยเก็บข้อมูล ) และวางแผนตารางการลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูล ให้ ตรงช่ว งเวลาที่กลุ่ มเป้าหมาย
สะดวก ซึ่งจะทาให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ตรงเป้า อันจะนาไปสู่ความแม่นยาและน่าเชื่อถือของข้อมูล
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๔. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
จากการออกแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อขอข้อเสนอแนะจากประชาชนผู้รับบริการ
ผลการสอบถามพอสรุปได้ว่าประชาชนผู้รับบริการต้องการให้เทศบาลตาบลบ้านแป้น เร่งประสานการ
พัฒนา/ปรับปรุงถนนสาธารณะ ให้มีสภาพที่สมบูรณ์ สร้างความปลอดภัยให้ประชาชนในเขตพื้นที่
และผู้สัญจร ไป – มา หากได้รับงบประมาณในการขยาย/ปรับปรุงถนนสาธารณะ ควรมีการวางแผน/
จั ด วางระบบการจราจรให้ มี ค วามคล่ อ งตั ว ในช่ ว งที่ มี ก ารก่ อ สร้ า ง มี ก ารเพิ่ ม ช่ อ งทางในการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการก่อ สร้าง/ปรับปรุงถนน เพื่อให้ประชาชน
สามารถวางแผนเส้นทางในการเดินทางแต่ละวันได้ , เร่งประสานการพัฒนา/ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
สาธารณะ โดยเฉพาะบริ เ วณตรอกซอยภายในหมู่ บ้ าน ให้ มี ส ภาพที่ใ ช้ งานได้ ดี เพื่ อ สร้ า งความ
ปลอดภัยให้ประชาชนในเขตพื้นที่และผู้ที่สัญจร ไป – มา ในเวลากลางคืน, ให้ความสาคัญและทา
ความเข้าใจและเตรียมรับสถานการณ์ของโครงสร้างสังคมที่เปลี่ยนไป ต้องมีมาตรการที่หลากหลาย
รูปแบบเพื่อดูแลผู้สูงวัย ที่มีทั้งผู้สูงวัยที่อยู่คนเดียว ผู้สูงวัยอยู่เป็นคู่ไม่มีลูก ,ผู้สูงวัยอัลไซเมอร์,ผู้สูงวัย
อยู่กับเพศเดียวกัน ผู้สูงวัย ไม่มีรายได้ ผู้สูงวัยถูกลูกหลานทอดทิ้ง ฯลฯ โดยประสานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งใน (๑) ด้านสุขภาพที่ควรมีการจัดตั้งให้บริการคลินิกผู้สูงอายุ การ
ให้บริการตรวจสุขภาพฟรี , การดูแลและเยี่ยมบ้านผู้ป่วยสูงอายุที่นอนติดเตียง/ผู้สูงอายุป่วยเรื้อรัง
เป็นต้น (๒) ด้านสังคม อาจส่งเสริมให้มีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุที่มีหลักสูตรที่หลากหลายและ
เหมาะสมกับผู้สูงอายุ มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุทาร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
สร้างความรักความอบอุ่นให้ผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดชุมนุม/ชมรมผู้สูงอายุ
ในด้านต่างๆให้เป็นรูปธรรม และ (๓) ด้านรายได้ ควรมีการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาระบบตลาดให้แก่
ผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม สามารถเลี้ยงตัวเองได้ , ควรมีนโยบายเกี่ยวกับการทาบ้านแป้นให้น่าอยู่ใน
เขตพื้นทีเ่ ทศบาลตาบลบ้านแป้น พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความร่มรื่น น่าอยู่ ทาการฉีดพ่นน้าใน
อากาศที่มีความแห้งเพื่อลดฝุ่น ละอองในอากาศ ฉีดน้าทาความสะอาดพื้นผิว ถนนอย่างสม่าเสมอ
รวมทั้งประสานประโยชน์ ร่วมกับ ทุกภาคส่ วนในการสร้างความตระหนักและสานึกร่วมกัน มีการ
รณรงค์อย่างต่อเนื่องในเรื่องของการรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะหรือบริเวณบ้านเรือนของ
ประชาชนให้มีความน่าอยู่มากขึ้น , ควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาในพื้นที่ก่อนหลังอย่างเท่าเทียมกัน มีความยุติธรรมและรวดเร็ว ใช้มติส่วนใหญ่ของประชาคมในการดาเนินการ
พัฒนา แต่ในขณะเดียวกันควรรับฟังปัญหาและความต้องการของเสียงส่วนน้อยเพื่อใช้เป็นข้อมู ลใน
การพัฒนา ด้านต่างๆอย่างทั่วถึง, ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกัน
โดยให้มีรูปแบบที่หลากหลาย ประชาชนในพื้นที่เกิดความตระหนักและเกิดจิตสานึกร่วมในทางที่ดี
รวมถึงพัฒนาภาวะผู้นาให้แก่ผู้นาทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นการสาธิต การฝึกอบรม การไปศึกษาดูงาน

๑๑๓

ฯลฯ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติอันจะนาไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และสามารถอยู่ร่วมกัน
อย่างยั่งยืน
ในส่ ว นของผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาเทศบาลต าบล และพนั ก งานเทศบาลต าบล
บ้านแป้นควรลงพื้นที่ตามชุมชนต่าง ๆให้บ่อยครั้งขึ้น เพื่อพบปะพูดคุยกับประชาชน รับฟังและทราบ
ถึงปัญหาหรือความต้องการของประชาชน จัดวงเสวนาการพูดคุยทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ นาข้อมูล
ปัญหา ประเด็นต่างๆที่ได้มารวบรวม, วิเคราะห์ , สังเคราะห์ นาไปสู่ การพัฒนา ต่อยอด ปรับปรุง
นโยบายต่ า งๆของท้ อ งถิ่ น ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น รู ป ธรรมให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น , พั ฒ นาระบบการให้ บ ริ ก าร
ประชาชนที่มารับบริการ มีการเตรียมพร้อมในส่วนของเอกสารต่างๆที่จะให้บริการประชาชน โดยมี
การมาปฏิ บั ติห น้ า ที่ก่ อนเวลาหรื อตรงต่อ เวลา หากพนั กงานส่ ว นงานใดมีก ารลงพื้นที่ ให้ บริ การ
ประชาชนภาคสนาม ควรมีการแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้าหรือจัดตารางเวรเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทน
ในสานักงาน โดยมีวิธีการใช้ถ้อยคาในการสื่อสารที่ชัดเจน ตอบคาถามอย่างตรงไปตรงมาด้วยกิริยา
ท่าทางที่มีความอ่อนน้อม ถ้อยทีที่มีความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และเต็มใจให้บริการ สามารถปรับปรุง
การทางานให้มีความฉับไว กระตือรือร้น ไม่เลือกปฏิบัติเฉพาะกลุ่ม เอาใจใส่ดูแลประชาชนอย่างเป็น
มิตรและจริงใจด้วยช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย
แม้ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ เทศบาลตาบลบ้านแป้น จะอยู่ในระดับ
มากก็ตาม ทางเทศบาลตาบลบ้านแป้น ควรต้องมีการพัฒ นาต่อไปอีก ซึ่งสิ่ งที่ทางเทศบาลตาบล
บ้ า นแป้ น ควรให้ ความส าคัญ คื อ การติ ดตามปัญ หาต่า ง ๆ ของชาวบ้า น เพื่ อท าการแก้ ไขและ
ปรับปรุงเพิ่มเติมการประชาสัมพันธ์ การลงพื้นที่พบปะกับชาวบ้าน และการพัฒนาพนักงานเจ้าหน้าที่
ให้มีความรู้ความสามารถในงานที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมหรือการอบรมให้ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาลตาบล พนักงานเจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการให้บริการสาธารณะอันเป็นอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลให้ดียิ่งๆขึ้น โดยมีระบบ
การบริหารจัดการงบประมาณที่ดี เกิดความคุ้มค่า การให้บริการประชาชนเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และที่สาคัญที่สุดอีกประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น
ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ อาทิเช่ น สื่อออนไลน์ทุกช่องทางที่สามารถร้องทุกข์หรือ
ให้คาชี้แนะผ่านผู้บริหารได้โดยตรง(สายตรงนายกเทศมนตรี ) หรือจัดให้มีตู้รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้รั บบริการ การจั ดเสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในโอกาสต่าง ๆ สิ่ งเหล่านี้ล้ ว น
แล้ว แต่เป็น ข้อมูล ที่ทางเทศบาลตาบลบ้านแป้น จะได้นามาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทางานให้
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประชาชนในท้องถิ่นและภาพลักษณ์ขององค์กรเอง

๑๑๔

ทั้งนี้ เทศบาลตาบลบ้านแป้น ควรนาผลการวิจัยที่ค้นพบไปประยุกต์ใช้เพื่อสะท้อน
ภาพผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการอันจะนาไปสู่การกาหนดกลยุทธ์ วิธีปฏิบัติในการนายุทธศาสตร์การ
พัฒนาตามนโยบายการบริหารของเทศบาลตาบลบ้านแป้น สู่ท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพทุกด้าน และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นซึ่งจะนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์การเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีต่อไป

แบบสำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนในกำรรับบริกำรของเทศบำลตำบลบ้ำนแป้น
อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
……………………………………

ตอนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถำม กรุณำทำเครื่องหมำย  ใน  ที่ท่ำนต้องกำรหรือ
เติมคำลงในช่องว่ำง
๑. ท่ำนมำรับบริกำรที่หน่วยงำนนี้บ่อยเพียงใด (เลือกตอบข้อใดข้อหนึ่ง)
 นานๆ ครั้ง
 จานวน ๓ – ๔ ครั้งต่อเดือน

 จานวน๑ – ๒ ครั้งต่อเดือน
 มากกว่า ๔ ครั้งขึ้นไป

๒. ท่ำนมักจะมำรับบริกำรที่หน่วยงำนนี้ในช่วงเวลำใด (เลือกตอบข้อใดข้อหนึ่ง)
 เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น.
 เวลา ๑๒.๐๑ น. – ๑๔.๐๐ น.
 นอกเวลาราชการ/วันหยุดราชการ

 เวลา ๑๐.๐๑ น. – ๑๒.๐๐ น.
 เวลา ๑๔.๐๑ น. – ๑๖.๓๐ น.

ตอนที่ ๒ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถำม กรุณำทำเครื่องหมำย  ใน  ที่ท่ำนต้องกำรหรือ
เติมคำลงในช่องว่ำง
๑. เพศ

 ชาย

 หญิง

๒. อำยุ

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

๓. สถำนภำพ

 โสด
 สมรส
 หม้าย / หย่า / แยกกันอยู่

๔. กำรศึกษำ

 ประถมศึกษา / ไม่ได้เรียน
 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
 ปริญญาตรี

๕. อำชีพ

 พนักงานภาครัฐ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้าง / พนักงานบริษัท
 ผู้ประกอบการ / เจ้าของธุรกิจ
 ค้าขายรายย่อย / อาชีพอิสระ
 นักเรียน / นักศึกษา
 รับจ้างทั่วไป
 แม่บ้าน / พ่อบ้าน / เกษียณ
 เกษตรกร / ประมง
 ว่างงาน
 อื่นๆ

 มัธยมศึกษาตอนต้น
 อนุปริญญา / ปวท. / ปวส.
 สูงกว่าปริญญาตรี

๖. รำยได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน
 ต่ากว่า ๕,๐๐๐ บาท
 ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท
 ๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท  มากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท
๑

ตอนที่ ๒ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถำม (ต่อ)
๗. ปัจจุบันอำศัยอยู่หมู่บ้ำน
 หมู่ที่ ๓ บ้านหนองเต่า
 หมู่ที่ ๗ บ้านเส้ง
 หมู่ที่ ๒ บ้านขว้าง

 หมู่ที่ ๕ บ้านบูชา
 หมู่ที่ ๖ บ้านแป้น
 หมู่ที่ ๘ บ้านม่วง
 หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อโจง
 หมู่ที่ ๓ บ้านถ้า-หนองหนาม  หมูท่ ี่ ๘ บ้านรั้ว-ทุ่ง

ตอนที่ ๓ ระดับควำมพึงพอใจของประชำชนในกำรรับบริ กำรของเทศบำลตำบลบ้ำนแป้น โปรดทำเครื่องหมำย
 ในช่องซึ่งแสดงถึงระดับควำมพึงพอใจในกำรบริกำรที่ท่ำนได้รับ
หัวข้อประเมิน
งำนด้ำนโยธำ กำรขออนุญำตปลูกสิ่งก่อสร้ำง

ระดับควำมพึงพอใจในกำรบริกำรที่ได้รับ
พอใจ
มำก
(๕)

ค่อนข้ำง
พอใจ
(๔)

เฉยๆ
(๓)

ไม่ค่อย
พอใจ
(๒)

ไม่
พอใจ
(๑)

๑. ด้ำนกระบวนกำร / ขั้นตอนกำรให้บริกำรของหน่วยงำน
๑.๑ มีการให้บริการตามลาดับก่อน-หลัง/ตรงตามกาหนดเวลา
๑.๒ ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม
๑.๓ ขั้นตอนการให้บริการมีความเหมาะสม
๑.๔ มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ
๑.๕ มี ระบบการท างานที่เ กิด ความโปร่ งใส รับ ฟังข้อ คิด เห็ นจาก
ประชาชน
๒. ด้ำนช่องทำงในกำรให้บริกำร
๒.๑ มี ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ ที่ ห ลากหลาย (ตนเอง / โทรศั พ ท์ /
เว็บไซต์/สื่อออนไลน์ต่างๆ)
๒.๒ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเสียงตามสายประจาหมู่บ้าน
๒.๓ มี ก ารให้ บ ริ ก ารแนะน า ตรวจสอบนอกสถานที่ / นอกเวลา
ราชการ/วันหยุดราชการ อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว
๒.๔ มีจุดบริการการเขียนใบคาร้องแก่ผู้รับบริการ
๓. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ / บุคลำกรผู้ให้บริกำร
๓.๑ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบ
คาถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คาแนะนาและช่วยแก้ปัญหาได้
๓.๒ เจ้าหน้าที่มีการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว
๓.๓ เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
๓.๔ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
๓.๕ มีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการ

๒

ตอนที่ ๓ ระดับควำมพึงพอใจของประชำชนในกำรรับบริกำรของเทศบำลตำบลบ้ำนแป้น (ต่อ)
หัวข้อประเมิน
งำนด้ำนโยธำ กำรขออนุญำตปลูกสิ่งก่อสร้ำง

ระดับควำมพึงพอใจในกำรบริกำรที่ได้รับ
พอใจ
มำก
(๕)

ค่อนข้ำง
พอใจ
(๔)

ไม่ค่อย
พอใจ
(๒)

เฉยๆ
(๓)

ไม่
พอใจ
(๑)

๔. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
๔.๑ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
๔.๒ ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้า
จุดบริการน้าดื่มและที่นั่งสาหรับผู้มารอรับบริการ
๔.๓ “คุณภาพและความทันสมัย ”ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ ในการ
ให้บริการ
๔.๔ ป้าย ข้ อความบอกจุด บริ การ / ป้า ยประชาสั มพั นธ์ มีค วาม
ชัดเจนและเข้าใจง่าย
4.5 มีเอกสารแผ่นพับแจกให้ผู้มารับบริการได้รับความรู้และทาความ
เข้าใจ
๕. ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร
๕.๑ การบริการได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และตรงตามกาหนดเวลา
๕.๒ ให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบปัญหาได้ดี
๕.๓ การให้บริการครอบคลุม เหมาะสม ตรงตามความต้องการ

ตอนที่ ๓ ระดับควำมพึงพอใจของประชำชนในกำรรับบริกำรของเทศบำลตำบลบ้ำนแป้น (ต่อ)
หัวข้อประเมิน
งำนด้ำนเทศกิจ หรือกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

ระดับควำมพึงพอใจในกำรบริกำรที่ได้รับ
พอใจ
มำก
(๕)

ค่อนข้ำง
พอใจ
(๔)

เฉยๆ
(๓)

ไม่ค่อย
พอใจ
(๒)

ไม่พอใจ
(๑)

๑. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน
๑.๑ ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว
๑.๒ ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ (มีความเสมอภาค
เท่าเทียมกัน)มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนาขั้นตอน
ในการให้บริการ
๑.๓ การให้บริการมีความรวดเร็วและความปลอดภัย
๑.๔ ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการ
ของผู้รับบริการ
๑.๕ เปิ ดโอกาสให้ป ระชาชนเข้า มามีส่ วนร่ว มในการแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ

๓

ตอนที่ ๓ ระดับควำมพึงพอใจของประชำชนในกำรรับบริกำรของเทศบำลตำบลบ้ำนแป้น (ต่อ)
หัวข้อประเมิน
งำนด้ำนเทศกิจ หรือกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

ระดับควำมพึงพอใจในกำรบริกำรที่ได้รับ
พอใจ
มำก
(๕)

ค่อนข้ำง
พอใจ
(๔)

เฉยๆ
(๓)

ไม่ค่อย
พอใจ
(๒)

ไม่พอใจ
(๑)

๒. ด้ำนช่องทำงในกำรให้บริกำร
๒.๑ มี ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ ที่ ห ลากหลาย (ตนเอง / โทรศั พ ท์ /
เว็บไซต์/สื่อออนไลน์ต่างๆ)
๒.๒ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายประจาหมู่บ้าน
๒.๓ มีบริการรับแจ้งเหตุตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๒.๔ มีระบบการประสานงานที่เป็นระบบ และเกิดความรวดเร็ว
๓. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ / บุคลำกรผู้ให้บริกำร
๓.๑ ให้คาแนะนาและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน
๓.๒ ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว
๓.๓ ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
๓.๔ ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
๓.๕ เจ้าหน้าที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถในเรื่องที่ปฏิบัติเป็น
อย่างดี
๔. ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
๔.๑ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับแจ้งและประสานงาน
เหตุสาธารณภัยในทุกชุมชน
๔.๒ รถให้บริการและบรรเทาสาธารณภัย มีลักษณะใหม่และอยู่ใน
สภาพการณ์ที่ใช้งานได้ดี
๔.๓ “ความเพียงพอ”ของอุปกรณ์ / เครื่องมือในการให้บริการ
๔.๔ “มาตรฐานและความทันสมัย”ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ ในการ
ให้บริการ
๔.๕ มีเอกสาร/แผ่นพับ/สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ แนะนาข้อมูลแก่
ประชาชน
๕. ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร
๕.๑ ประชาชนได้ รั บ การบริ ก ารด้ า นการบรรเทาสาธารณภั ย
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
๕.๒ ระบบบริการด้านการบรรเทาสาธารณภัย สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงและ
ครอบคลุม เช่น ภัยแล้ง ,วาตภัย อุทกภัย ฯลฯ เป็นต้น
๕.๓ เกิดความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือที่ดีระหว่างเทศบาล
ตาบลบ้านแป้นกับประชาชนในพื้นที่

๔

ตอนที่ ๓ ระดับควำมพึงพอใจของประชำชนในกำรรับบริกำรของเทศบำลตำบลบ้ำนแป้น (ต่อ)
หัวข้อประเมิน
งำนด้ำนพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม

ระดับควำมพึงพอใจในกำรบริกำรที่ได้รับ
พอใจ ค่อนข้ำง
ไม่ค่อย
เฉยๆ
ไม่พอใจ
มำก
พอใจ
พอใจ
(๓)
(๑)
(๕)
(๔)
(๒)

๑. ด้ำนกระบวนกำร / ขั้นตอนกำรให้บริกำรของหน่วยงำน
๑.๑ ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว
๑.๒ มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสม รวดเร็ว ทันเวลา
๑.๓ มีการจัดกิจกรรมพัฒนาที่หลากหลายและมีความเหมาะสมตรง
ตามความต้องการของประชาชน
๑.๔ ให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสม
๑.๕ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
๒. ด้ำนช่องทำงในกำรให้บริกำร
๒.๑ มี ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ ที่ ห ลากหลาย (ตนเอง / โทรศั พ ท์ /
เว็บไซต์/สื่อออนไลน์ต่างๆ)
๒.๒ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเสียงตามสายประจาหมู่บ้าน
๒.๓ มี ก ารให้ บ ริ ก ารอบรมหรื อ สร้ า งทั ก ษะทางสั ง คมและอาชี พ
นอกสถานทีอ่ ย่างเป็นระบบและรวดเร็ว
๒.๔ มีจุดบริการการเขียนใบคาร้องแก่ผู้รับบริการ
๓. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ / บุคลำกรผู้ให้บริกำร
๓.๑ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบ
คาถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คาแนะนาและช่วยแก้ปัญหาได้
๓.๒ เจ้าหน้าที่มีการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว
๓.๓ เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
๓.๔ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
๓.๕ มีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการ
๔. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
๔.๑ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
๔.๒ ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้า
จุดบริการน้าดื่มและที่นั่งสาหรับผู้มารอรับบริการ
๔.๓ “คุณภาพและความทันสมัย ”ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ ในการ
ให้บริการ
๔.๔ ป้า ย ข้อ ความบอกจุ ดบริก าร / ป้า ยประชาสัม พัน ธ์ มีค วาม
ชัดเจนและเข้าใจง่าย
4.5 มีเอกสารแผ่นพับแจกให้ผู้มารับบริการได้รับความรู้และทาความ
เข้าใจ

๕

ตอนที่ ๓ ระดับควำมพึงพอใจของประชำชนในกำรรับบริกำรของเทศบำลตำบลบ้ำนแป้น (ต่อ)
หัวข้อประเมิน
งำนด้ำนพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม

ระดับควำมพึงพอใจในกำรบริกำรที่ได้รับ
พอใจ ค่อนข้ำง
ไม่ค่อย
เฉยๆ
ไม่พอใจ
มำก
พอใจ
พอใจ
(๓)
(๑)
(๕)
(๔)
(๒)

๕. ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร
๕.๑ กลุ่มอาชีพต่างๆได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๕.๒ ผู้ด้อยโอกาสในตาบลในรับการพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสม
๕.๓ งานบริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ มีความเหมาะสม
๕.๔ การให้บ ริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัส ดิการสังคม มี ความ
ครอบคลุม เหมาะสม ตรงตามความต้องการของประชาชน ทุกเพศทุก
วัย

ตอนที่ ๓ ระดับควำมพึงพอใจของประชำชนในกำรรับบริกำรของเทศบำลตำบลบ้ำนแป้น (ต่อ)
หัวข้อประเมิน
งำนด้ำนสำธำรณสุข

ระดับควำมพึงพอใจในกำรบริกำรที่ได้รับ
พอใจ
มำก
(๕)

ค่อนข้ำง
พอใจ
(๔)

เฉยๆ
(๓)

ไม่ค่อย
พอใจ
(๒)

ไม่พอใจ
(๑)

๑. ด้ำนกระบวนกำร / ขั้นตอนกำรให้บริกำรของหน่วยงำน
๑.๑ ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว
๑.๒ มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสม รวดเร็ว ทันเวลา
๑.๓ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมด้ า นสาธารณสุ ข ที่ ห ลากหลายและมี ค วาม
เหมาะสมตรงตามความต้องการของประชาชน
๑.๔ ให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสม
๑.๕ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
๒. ด้ำนช่องทำงในกำรให้บริกำร
๒.๑ มี ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ ที่ ห ลากหลาย (ตนเอง / โทรศั พ ท์ /
เว็บไซต์/สื่อออนไลน์ต่างๆ)
๒.๒ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเสียงตามสายประจาหมู่บ้าน
๒.๓ มีการให้บริการทางสาธารณสุขนอกสถานที่อย่างเป็นระบบและ
รวดเร็ว
๒.๔ มีการให้บริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรัง
เป็นต้น

๖

ตอนที่ ๓ ระดับควำมพึงพอใจของประชำชนในกำรรับบริกำรของเทศบำลตำบลบ้ำนแป้น (ต่อ)
หัวข้อประเมิน
งำนด้ำนสำธำรณสุข

ระดับควำมพึงพอใจในกำรบริกำรที่ได้รับ
พอใจ
มำก
(๕)

ค่อนข้ำง
พอใจ
(๔)

เฉยๆ
(๓)

ไม่ค่อย
พอใจ
(๒)

ไม่พอใจ
(๑)

๓. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ / บุคลำกรผู้ให้บริกำร
๓.๑ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบ
คาถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คาแนะนาและช่วยแก้ปัญหาได้
๓.๒ เจ้าหน้าที่มีการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว
๓.๓ เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
๓.๔ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
๓.๕ มีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการ
๔. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
๔.๑ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
๔.๒ ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้า
จุดบริการน้าดื่มและที่นั่งสาหรับผู้มารอรับบริการ
๔.๓ “คุณภาพและความทันสมัย ”ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ ในการ
ให้บริการ
๔.๔ ป้ าย ข้อ ความบอกจุ ดบริ ก าร / ป้ ายประชาสัม พั นธ์ มีค วาม
ชัดเจนและเข้าใจง่าย
4.5 มีเอกสารแผ่นพับแจกให้ผู้มารับบริการได้รับความรู้และทาความ
เข้าใจ
๕. ด้านคุณภาพการให้บริการ
๕.๑ มีการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพที่เป็นระบบ รวดเร็ว
๕.๒ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อมได้รับการส่งเสริมและพัฒนาที่ดีขึ้น
๕.๓ มีการป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อที่เป็นระบบ ทาให้ไม่มีโรค
ระบาดและโรคติดต่ออยู่ในชุมชน
๕.๔ การให้บ ริก ารด้า นสาธารณสุข มี ความครอบคลุ ม เหมาะสม
ตรงตามความต้องการ
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ตอนที่ ๔ ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
๔.๑ โปรดระบุปัญหำในกำรให้บริกำร
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๔.๒ โปรดระบุข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงำนบริกำร
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…ขอบคุณสำหรับควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสำรวจ..
... มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง....

๘

ประมวลภาพการลงพื้นที่สารวจข้อมูลความพึงพอใจฯ
เทศบาลตาบลบ้านแป้น อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน

ประมวลภาพการลงพื้นที่สารวจข้อมูลความพึงพอใจฯ
เทศบาลตาบลบ้านแป้น อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน

