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บทสรุปผู้บริหาร 
(Executive Summary) 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตเทศบาล
ต าบลบางปู อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และเพ่ือศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการของเทศบาล
ต าบลบางปู อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่มา
ใช้บริการ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้
ดังนี้ 

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จากการสุ่มตัวอย่างกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.50 โดยมีอายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 41 – 50 ปี    
คิดเป็นร้อยละ 46.50 อาชีพส่วนใหญ่ คือ ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 51.25 โดย
รายได้ส่วนใหญ่อยู่ท่ี 5,001 – 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.50  

 2. การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ พบว่า ระดับความพึงพอใจต่องาน
ที่ให้บริการ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละของความพึงพอใจร้อยละ 95.80       
คิดเป็นคะแนนตามเกณฑ์คุณภาพได้ 10 คะแนน และแยกประเด็นการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการทั้ง 4 ลักษณะงาน เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานซึ่งเป็นข้อเสนอขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น ตามลักษณะงานบริการออกเป็น 4 ลักษณะงาน ได้ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ดังนี้ 

 งานบริการที่ 1 งานด้านทะเบียนราษฎร จากการศึกษาพบว่า ประชาชนโดยส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 คิดเป็นร้อยละ 95.20 คิดเป็น
คะแนนตามเกณฑ์คุณภาพได้ 10 คะแนน 
  งานบริการที่ 2 งานด้านรายได้หรือภาษี จากการศึกษาพบว่า ประชาชนโดยส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 คิดเป็นร้อยละของ 94.40 
คิดเป็นคะแนนตามเกณฑ์คุณภาพได้ 9 คะแนน   
   งานบริการที่  3 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จากการศึกษาพบว่า 
ประชาชนโดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83     
คิดเป็นร้อยละของ 96.60 คิดเป็นคะแนนตามเกณฑ์คุณภาพได้ 10 คะแนน  
 งานบริการที่ 4 งานด้านสาธารณสุข จากการศึกษาพบว่า ประชาชนโดยส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 คิดเป็นร้อยละของ 96.60     
คิดเป็นคะแนนตามเกณฑ์คุณภาพได้ 10 คะแนน 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

1.1 ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ให้ความส าคัญกับการกระจาย

อ านาจการปกครองไปสู่ท้องถิ่นเป็นอย่างมาก โดยก าหนดไว้ในหมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรา 250 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะ  เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยมีอิสระในขอบเขตของกฎหมาย การมอบ
อ านาจให้ท้องถิ่นนี้ท าให้เกิดสภาพการปกครองตนเองหรือการปกครองในท้องถิ่น โดยการบริหารการ
จัดท าบริการสาธารณะ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การเงินและการคลัง และการ
ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งต้องท าเพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือการคุ้มครอง  ประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม การป้องกันการทุจริต และการใช้จ่ายเงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละรูปแบบ และต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์และการป้องกัน 
การก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
,2560) 

จากอ านาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะถือได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งของหน่วยงาน
ภาครัฐที่จะต้องเข้ามาดูแลประชาชนในระดับท้องถิ่นให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งประชาชนจะได้รับ
การบริการที่ดีหรือไม่นั้น จะขึ้นอยู่กับประสิทธิผลในการท างานของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้ให้บริการ
เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ การให้บริการสาธารณะจะต้องท าเพ่ือส่วนรวม โดยสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นให้มีความเท่าเทียมกัน (ศศิวิมล ไชยเทศ,2560) อย่างไรก็ดี
เทศบาลแต่ละประเภทจะมีบทบาท หน้าที่ที่ส าคัญที่เหมือนกัน คือการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนและสิ่งที่ เป็นหลักเดียวกันในการจัดบริการด้านสาธารณะของทุกเทศบาล ก็ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นเทศบาลได้รับประโยชน์และเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่นเพ่ือสร้าง
ประโยชน์ที่แท้จริงให้กับประชาชนและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง (เพียรผจง 
รวงผึ้ง, 2545) 

ด้วยเหตุนี้ส านักงานเทศบาลต าบลบางปู อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
ที่ต้องให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มารับบริการของหน่วยงาน การสร้างความพึงพอใจให้กับ
ประชาชนผู้รับบริการนั้น ต้องค านึงการอ านวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน จึงจัดให้มีการด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเพ่ือให้ทราบถึง
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กระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง โดยได้ก าหนดกรอบในการส ารวจ
ความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการใน 4 ด้านหลัก ๆ  คือ (1) ด้านกระบวนการและขั้นตอน
การให้บริการ (2) ด้านช่องทางการให้บริการ (3) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่
ให้บริการ และ (4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่งในการด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ ประจ าปี 
2562 ได้จ าแนกงานบริการเป็น 4 ด้านได้แก่ (1) งานด้านทะเบียนราษฎร (2) งานด้านรายได้หรือ
ภาษ ี(3) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และ (4) งานด้านสาธารณสุข 

 ส านักงานเทศบาลต าบลบางปู ได้มีการประสานความร่วมมือกับคณะผู้วิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตเทศบาล
ต าบลบางปู อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของ
ผู้ รับบริการที่ มีต่อการให้บริการในด้านขั้นตอนการให้บริการ  ด้านช่องทางการให้บริการ             
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ในงานต่างๆ ที่ให้บริการว่าเป็นเช่นไร โดย
ผลการประเมินจะน ามาเป็นแนวทางในการบริหารงานและปรับปรุงวิธีการให้การบริการแก่
ผู้รับบริการ และพัฒนาคุณภาพการบริการของหน่วยงานต่อไป 

 

1.2 วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตเทศบาลต าบลบางปู อ าเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ   
 2. เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการของความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในเขตเทศบาลต าบลบางปู อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ   
 

1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย 
การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ครั้งนี้จะท าการส ารวจความพึงพอใจ 4 ด้าน  

ประกอบด้วย 
งานบริการที่ 1 งานด้านทะเบียนราษฎร 

  งานบริการที่ 2 งานด้านรายได้หรือภาษี 
  งานบริการที่ 3 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
  งานบริการที่ 4 งานด้านสาธารณสุข 
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1.4 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ ประชาชนที่ถูกสุ่มข้ึนมาจากจ านวนประชากรของเทศบาลต าบล
บางปู  อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จั งหวัดสมุทรปราการ โดยใช้ วิธีการสุ่ มตั วอย่ างแบบ
บังเอิญ (Accidental sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 400 คน  
 
1.5 ประโยชน์ของกำรศึกษำ  
 1. ท าให้ทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการในด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 2. สามารถน าผลการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษา ไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงการ
ให้บริการ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป  
 

1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ  
 ควำมพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก ความพอใจ ความต้องการของประชาชนที่มาติดต่อ
ขอรับบริการความรู้สึกที่ดีของประชาชนที่มาขอรับบริการด้านต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลบางปู อ าเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ   
 กำรให้บริกำร หมายถึง การให้บริการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตามจุดประสงค์
ของผู้มาใช้บริการ ในด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 ผู้รับบริกำร หมายถึง ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการทุก ๆ ด้านงานด้านทะเบียน
ราษฎร งานด้านรายได้หรือภาษี งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และงานด้านสาธารณสุข 
 กำรบริกำรสำธำรณะ หมายถึง กิจกรรมที่กระท าโดยรัฐที่มีผลตามกฎหมาย ได้แก่ งาน
ด้านทะเบียนราษ งานด้านรายได้หรือภาษี งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และงานด้าน
สาธารณสุข 
 เทศบำล หมายถึง หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 เมื่อท้องถิ่นมีสภาพอันควรยกฐานะเป็นเทศบาล โดยก าหนดหลักเกณฑ์แบ่ง
เทศบาลออกเป็น 3 ประเภท คือ เทศบาลต าบล เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร โดยใช้เกณฑ์รายได้ 
และจ านวนประชากรเป็นหลักพิจารณา  
 - เทศบำลต ำบล ได้แก่ ท้องถิ่นท่ีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล 
ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นได้ระบุชื่อ และเขตเทศบาลไว้ด้วย  
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 - เทศบำลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดหรือท้องถิ่นชุมนุมชนที่มี
ราษฎรตั้ งแต่  10,000 คน ขึ้ นไปทั้ งมี รายได้พอสมควรแก่การที่ จะปฏิ บั ติ หน้ าที่ ซึ่ งมี ประกาศ
กระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นได้ระบุชื่อและเขตเทศบาลไว้
ด้วย  
 - เทศบำลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ 50,000 คน ขึ้นไปทั้งมีรายได้
พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกเป็นฐานะเป็นเทศบาลนคร 
ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นได้ระบุชื่อ และเขตเทศบาลไว้ด้วย 
 



บทท่ี 2 
ทฤษฎ ีแนวคิด และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตเทศบาลต าบลบางปู อ าเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ” ผู้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ต่าง ๆ เพ่ือประกอบในการศึกษาวิจัยดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
2. แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจในการให้บริการ 
3. แนวคิดเก่ียวกับการบริการสาธารณะ 
4. ข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลบางปู อ าเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัด

สมุทรปราการ   
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

1. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 1.1. ความหมายของความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจหรือความพอใจตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า  “Satisfaction” ได้มีผู้ให้
ความหมายของความพึงพอใจไว้ดังนี้ 
 Tiffin and McCormick (1965) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นแรงจูงใจของมนุษย์ที่ตั้งอยู่
บนความต้องการขั้นพ้ืนฐาน (Basic need) มีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด ผลสัมฤทธิ์และสิ่งจูงใจ 
(Incentive) และพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ต้องการ 
 Wolman (1973, p. 34) กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกมีความสุขเมื่อได้รับ
ผลส าเร็จตามความมุ่งหมายที่ต้องการ หรือตามแรงจูงใจ 
 Shelly (1975) ได้ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ
เป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึกในทางบวก และความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวก
เป็นความรู้สึกทางบวกเป็นความรู้สึกที่เมื่อเกิดขึ้นและจะท าให้เกิดความสุข ความสุขนี้เป็นความรู้สึกที่
แตกต่าง จากความรู้สึกทางบวกอ่ืน ๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกที่มีระบบย้อนกลับ ความสุขสามารถท า
ให้เกิดความสุข หรือความรู้สึกทางบวกเพ่ิมข้ึนได้อีก 
 Powell (1983, pp. 7-18) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความสามารถของบุคคลในการ
ด าเนินชีวิตมีความสุข สนุกสนาน ปราศจากความรู้สึกเป็นทุกข์ ทั้งนี้โดยบุคคลจะต้องปรับตัวให้อยู่ใน
ภาวะสมดุลระหว่างความต้องการ และการได้รับการตอบสนองตามสภาวะแวดล้อมนั้น 
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 Kotler (2000, p. 36) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของบุคคลซึ่งมีระดับความ
พึงพอใจที่เป็นผลมาจากการเปรียบเทียบการท างานของผลิตภัณฑ์ 
 จิตตินันท์  เดชะคุปต์ (2543) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู้สึกใน
ทางบวกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นการประเมินเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้รับบริการกับ
บริการที่ไดร้ับจริง 
 ราชบัณฑิตสถาน (2546) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า พึงพอใจ หมายถึง 
รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 
 กาญจนา อรุณสุขรุจี (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์เป็นการแสดงออกทาง
พฤติกรรมที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การที่เราจะทราบว่าบุคคลมีความ      
พึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนและต้องมีสิ่งเร้าที่ตรงต่อ
ความต้องการของบุคคล จึงจะท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสิ่งเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของ
บุคคลนั้นให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้น 
 ปทุมพร  โพธิ์กาศ (2554) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู้สึกในทางบวก
ของบุคคลที่มีต่อองค์กร องค์ประกอบของแรงงานและมีส่วนสัมพันธ์กับลักษณะงานและ
สภาพแวดล้อมในการท างานซึ่งความพึงพอใจนั้น ได้แก่ ความรู้สึกมีความส าเร็จในผลงานความรู้สึกว่า
ได้รับการยกย่องนับถือและความรู้สึกว่ามีความก้าวหน้า 
 จากความหมายของความพึงพอใจที่กล่าวมาข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า  ความพึงพอใจ 
หมายถึงความรู้สึกท่ีดีหรือทัศนคติที่แสดงออกของแต่ละบุคคล ซึ่งมักเกิดจากการได้รับการตอบสนอง
ตามท่ีตนเองต้องการ ซึ่งความพึงพอใจในแต่ละส่วนนั้นย่อมมีความพึงพอใจแตกต่างกันออกไป 
 1.2 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจหรือความพอใจในบริการที่ได้รับของผู้มารับบริการ มักจะให้ความสนใจ
ด้านต่าง ๆ ที่ได้รับมีผู้ให้ความเห็นไว้ ดังนี้ 
 อเนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2548) ได้กล่าวถึง ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสิ่งที่ผู้รับบริการจะแสดงออกในทางบวกหรือลบต่อสิ่งที่ได้รับจาก
การบริการ และการน าเสนอการบริการโดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้คาดหวังไว้ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลง
ไปได้ตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการบริการ ได้แก่ 
 1. ผลิตภัณฑ์บริการ ในการน าเสนอการบริการจะต้องมีผลิตภัณฑ์บริการที่มีคุณภาพ
และระดับการให้บริการที่ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ โดยผู้ให้บริการจะต้องแสดงให้
ผู้รับบริการเห็นถึงความเอาใจใส่ และจริงใจต่อการสร้างเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการที่จะส่ ง
มอบให้แก่ผู้รับบริการ 
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 2. ราคาค่าบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการเกิดจากการประเมินคุณภาพและ
รูปแบบของการบริการเทียบกับราคาค่าบริการที่จะต้องจ่ายออกไป โดยผู้ให้บริการจะต้องก าหนด
ราคาค่าบริการที่ เหมาะสมกับคุณภาพของการบริการ และเป็นไปตามความเต็มใจที่จะจ่าย
(Willingness to pay) ของผู้รับบริการค่าบริการจะถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับความสามารถในการจ่าย
และเจตคติต่อราคาของกลุ่มผู้รับบริการอีกด้วย 
 3. สถานที่บริการ ผู้ให้บริการจะต้องมองหาสถานที่ในการให้บริการที่ผู้รับบริการ
สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก มีสถานที่กว้างขวางเพียงพอและต้องค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่
ผู้รับบริการในทุกด้าน เช่น การมีสถานที่จอดรถ หรือการให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตซึ่งท า ให้
ประเด็นด้านสถานที่ให้บริการลดลงไปได้ เป็นต้น 
 4. การส่งเสริมแนะน า บริการ ผู้ให้บริการจะต้องให้ข้อมูลข่าวสารในเชิงบวกแก่
ผู้รับบริการทั้งในด้านคุณภาพการบริการและภาพลักษณ์ของการบริการผ่านทางสื่อต่าง ๆ เพ่ือให้
ผู้รับบริการได้น าข้อมูลเหล่านี้ไปช่วยประเมินเพ่ือตัดสินใจใช้บริการต่อไป 
 5. ผู้ให้บริการ จะต้องตระหนักตนเองว่ามีส่วนส าคัญในการสร้างให้เกิดความพึงพอใจใน
การบริการของผู้รับบริการ โดยในการก าหนดกระบวนการจัดการ การวางรูปแบบการบริการจะต้อง
ค านึงถึงผู้รับบริการเป็นส าคัญ ทั้งแสดงพฤติกรรมบริการและเสนอบริการที่ลูกค้าต้องการด้วยความ
สนใจเอาใจใส่อย่างเต็มที่ด้วยจิตส านึกของการบริการ 
 6. สภาพแวดล้อมของการบริการ ผู้ให้บริการจะต้องสร้างให้เกิดความสวยงามของ
อาคารสถานที่ ผ่านการออกแบบตกแต่ง การแบ่งพ้ืนที่อย่างเหมาะสมลงตัวสร้างให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดี
ขององค์กรผู้ให้บริการและสื่อภาพลักษณ์เหล่านี้ออกไปสู่ผู้รับบริการอีกด้วย 
 7. กระบวนการบริการ ผู้ให้บริการต่างมุ่งหวังให้เกิดความมีประสิทธิภาพของการจัดการ
ระบบการบริการเพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวและความสามารถในการสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ โดยการน าบุคลากร เทคโนโลยีเข้ามาร่วมกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริการและหวังต่อประสิทธิผลที่จะเกิดขึ้นต่อผู้รับบริการ 
 จริน อุดมเลิศ (2540 : 20) ได้รวบรวมหลักการบริการเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการไว้ 5 ข้อ ดังนี้ 
  1. หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือประโยชน์
และบริการที่องค์การจัดให้นั้น จะต้องตอบสนองความต้องการของบุคลากรส่วนใหญ่หรือทั้งหมดมิใช่
เป็นการจัดให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ 
  2. หลักความสม่ าเสมอ กล่าวคือ การให้บริการนั้น ๆ ต้องด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ มิใช่ท าๆ หยุดๆ ตามความพอใจของผู้บริการหรือผู้ปฏิบัติงาน 
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  3. หลักความเสมอภาค บริการที่จัดนั้นจะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการทุกคนอย่างเสมอ
หน้าและเท่าเทียมกัน ไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหรือกลุ่มใดในลักษณะแตกต่างจากกลุ่มคนอ่ืน ๆ 
อย่างเห็นได้ชัด 
  4. หลักความปลอดภัย ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ไปในการบริการ จะต้องไม่มากจนเกินกว่า
ผลที่จะได้รับ 
  5. หลักความสะดวก บริการที่จัดให้แก่ผู้รับบริการจะต้องเป็นไปในลักษณะที่ปฏิบัติ
ได้อย่างสะดวก สบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ทั้งยังไม่เป็นการสร้างภาวะยุ่งยากใจให้แก่ผู้ให้
บริการหรือผู้ใช้บริการมากจนเกินไป 
                1.3 องค์ประกอบของความพึงพอใจ 
 จิตตินันท์  นันทไพบูลย์ (2551) ให้หลักการองค์ประกอบของความพึงพอใจไว้ 2 ด้าน 
ดังนี้ 
 1) ด้านการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการ ลูกค้าจะรับรู้ว่าผลิตภัณฑ์บริการที่ได้รับ 
มีลักษณะตามพันธะสัญญาของกิจการบริการแต่ละประเภทตามที่ควรจะเป็นมากน้อยเพียงใด 
 2) ด้านการรับรู้คุณภาพของการน าเสนอบริการ ลูกค้าจะรับรู้ว่าวิธีการน าเสนอบริการ
ในกระบวนการบริการของผู้ให้บริการมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกใน
การเข้าถึงบริการ พฤติกรรมการแสดงออกของผู้ให้บริการตามบทบาทหน้าที่ และปฏิกิริยาการ
ตอบสนองการบริการของผู้ให้บริการต่อลูกค้า ในด้านความรับผิดชอบต่องาน การใช้ภาษาสื่อ
ความหมายและการปฏิบัติตนในการให้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 องค์ประกอบของความพึงพอใจในการบริการ 

การรบัรูก้ารบรกิาร 
ทีเ่กิดขึน้จรงิ 

การรบัรูค้ณุภาพของ
ผลติภณัฑบ์รกิาร 

การรบัรูก้ารบรกิาร 
ที่ควรจ าเป็น 

การรบัรูก้ารบรกิาร 
ที่ควรจ าเป็น 

การรบัรูก้ารบรกิาร 
ที่ควรจ าเป็น 

การรบัรูค้ณุภาพของ
การน าเสนอบรกิาร 

ความพงึพอใจ 

ในการบรกิาร 
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 1.4 การวัดความพึงพอใจ 
 การวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นตัวชี้วัดหนึ่ง ที่บอกกมาตรฐานหรือ 
คุณภาพงานบริการ ซึ่งวัดได้จากพฤติกรรมการแสดงออก หรือค าบอกเล่าของผู้รับบริการ หรือวัด  
จากคะแนน หรือผลจากการสอบถาม (สุพัตรา วิจิตรโสภา ,2546) 
 ส าหรับการวัดความพึงพอใจนั้นสามารถท าได้หลายวิธีดังต่อไปนี้  
 1) การใช้แบบสอบถามโดยผู้ออกแบบสอบถามเพ่ือต้องการทราบความคิดเห็นซึ่ง 
สามารถกระท าได้ในลักษณะก าหนดค าตอบให้เลือกหรือตอบค าถามอิสระค าถามดังกล่าวอาจถาม  
ความพอใจในด้านต่าง ๆ 
 2) การใช้แบบสอบถามเป็นวิธีที่มีผู้นิยมใช้มากที่สุด มีลักษณะค าถามที่ได้ทดสอบความ
เที่ยงตรงและความเชื่อมั่นแล้วกลุ่มตัวอย่างเลือกตอบหรือเติมค า ข้อดีของวิธีนี้คื อได้ค าตอบที่มี
ความหมายแน่นอนมีความสะดวกรวดเร็วในการส ารวจสามารถใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ 
ข้อเสียคือ ผู้ตอบต้องสามารถอ่านออกเขียนได้และมีความสามารถในการคิดเป็นความพึงพอใจเป็น
สภาวะที่มีความต่อเนื่องไม่สามารถบอกจุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดของความพึงพอใจได้ แบบสอบถามถึง
นิยมสร้างเป็นแบบมาตรอันดับ 
 สาโรจ  ไสยสมบัติ (2538) กล่าวว่า ความพึงพอใจสามารถท าได้หลายวิธี ดังต่อไปนี้ 
 1) การใช้แบบสอบถาม เป็นวิธีที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายอีกวิธีหนึ่ง โดยการขอร้อง
หรือขอความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลที่ต้องการจะสอบถาม ให้ช่วยแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่
ก าหนดให้เลือกตอบ หรือเป็นค าตอบที่อิสระก็ได้ โดยค าถามอาจจะถามถึงความพึงพอใจในด้านต่างๆ 
ได ้
 2) การสัมภาษณ์ เป็นอีกวิธีหนึ่งในการที่จะได้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้
บริการ ซึ่งเป็นวิธีที่ต้องอาศัยเทคนิคและความช านาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์ ที่จะจูงใจให้ผู้ถูก
สัมภาษณ์ตอบค าถามให้ได้ตรงกับข้อเท็จจริง 
 3) การสังเกต เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะท าให้ผู้ศึกษาทราบถึงระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการได้ โดยวิธีการสังเกตจากพฤติกรรมทั้งก่อน และหลัง หรือขณะที่รอรับบริการอยู่ เช่น การ
สังเกตกริยาท่าทาง การพูด สีหน้า ความถ่ีของการมาใช้บริการ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 



 10 

2. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการให้บริการ 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2539 : 24-37) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการบริการ 
มีความส าคัญต่อการด าเนินงานบริการให้มีประสิทธิภาพซึ่งมีลักษณะทั่ว ๆ ไปดังนี้ 
 1. ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อ
สิ่งหนึ่งสิ่งใด บุคคลจ าเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมรอบตัว การตอบสนองความต้องการส่วน
บุคคลด้วยการโต้ตอบกับบุคคลอ่ืน และสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน ท าให้แต่ละคนมีประสบการณ์ 
การรับรู้ สิ่งที่จะได้รับตอบแทนแตกต่างกันไป ในสถานการณ์บริการก็เช่นเดียวกัน บุคคลรับรู้หลายสิ่ง
หลายอย่างเกี่ยวกับการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นประเภทของการบริการหรือคุณภาพของการบริการซึ่ง
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการสัมผัสบริการต่าง ๆ หากเป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการ โดย
สามารถท าให้ผู้รับบริการ ได้รับสิ่งที่คาดหวังก็ย่อมก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีและพึงพอใจ 
 2. ความพึงพอใจเกิดการการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ ได้รับ
จริงในสถานการณ์ ในสถานการณ์บริการก่อนที่ผู้ที่จะมาใช้บริการใดก็ตาม มักจะมีมาตรฐานของการ
บริการนั้นไว้ในอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งมีแหล่งอ้างอิงมาจากคุณค่าหรือเจตคติที่ยึดถือต่อบริการ ประสบการณ์
ดั้งเดิมที่เคยใช้บริการ การบอกเล่าของผู้อ่ืน การรับทราบข้อมูลการรับประกันบริการจากการโฆษณา 
การให้ค ามั่นสัญญาของผู้ให้บริการเหล่านี้เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ผู้รับบริการใช้เปรียบเทียบกับบริการที่
ได้รับในวงจรของการให้บริการตลอดช่วงเวลาของความจริง สิ่งที่ผู้รับบริการได้รับรู้เกี่ยวกับการ
บริการก่อนที่ได้รับบริการ หรือคาดหวังในสิ่งคิดว่าควรจะได้รับนี้ มีอิทธิพลต่อช่วงเวลาของการเผชิญ
ความจริงหรือการพบปะระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการเป็นอย่างมาก เพราะผู้รับบริการจะ
ประเมินเปรียบเทียบสิ่งที่ได้รับจริงในกระบวนการบริการที่เกิดขึ้น กับสิ่งที่คาดหวังเอาไว้ หากสิ่งที่
ได้รับเป็นตามความคาดหวังถือว่าเป็นการยืนยันที่ถูกต้อง กับความคาดหวังที่มีผู้รับบริการย่อมเกิด
ความพึงพอใจต่อการบริการดังกล่าว แต่ถ้าไม่เป็นไปตามที่คาดหวังอาจจะสูงหรือต่ ากว่านับเป็นการ
ยืนยันที่คลาดเคลื่อน ความคาดหวังดังกล่าว ทั้งนี้ช่วงความแตกต่างที่เกิดขึ้นจะชี้ให้เห็นระดับความพึง
พอใจหรือไม่พึงพอใจมากน้อยได้ ถ้าข้อยืนยันเบี่ยงเบนไปในทางบวกแสดงถึงความพอใจถ้าในทางลบ
แสดงถึงความไม่พอใจ 
 2.1 ความพึงพอใจในการบริการของมิลเล็ท 
 มิลเล็ท (1954; อ้างถึงในวราภรณ์  บุตรพรหม. 2547 หน้า 17) ได้กล่าวเกี่ยวกับความ
พึงพอใจในบริการหรือสามารถที่จะพิจารณาว่าการบริการนั้นเป็นที่พึงพอใจหรือไม่โดยวัดจาก 
 1. การบริการอย่างเท่าเทียมกัน คือ การบริหารงานของรัฐที่มีฐานคติที่ว่าทุกคนเท่า
เทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติโดยมีความเสมอภาคกันทั้งในแง่มุมกฎหมาย ไม่มี
การแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการและทุกคนจะได้รับการปฏิบัติในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลที่ใช้
มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน 
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 2. การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา คือ การให้บริการตามลักษณะความจ าเป็นรีบด่วน 
และการให้บริการสาธารณะจะต้องตรงเวลาผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มี
ประสิทธิผล ถ้าไม่มีการตรงเวลาซึ่งจะสร้างความไม่พอใจให้แก่ผู้รับบริการ 
 3. การให้บริการอย่างเพียงพอ คือ ความต้องการอย่างเพียงพอในด้านสถานที่ บุคลากร 
วัสดุอุปกรณ์ การให้บริการสาธารณะต้องมีลักษณะ จ านวนการให้บริการและสถานที่ให้บริการอย่าง
เหมาะสม ซึ่งมิลเล็ทเห็นว่าความเสมอภาคหรือการตรงต่อเวลาจะไม่มีความหมายเลย ถ้ามีจ านวนการ
ใช้บริการ สถานที่ไม่เพียงพอ และสถานที่ ๆให้บริการสร้างความไม่ยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการ 
ความต้องการเพียงพอในด้านสถานที่ บุคลากรวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
 4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง คือ การให้บริการสาธารณะที่เป็นไปอย่างสม่ าเสมอ    
โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก ไม่ใช่ยึดความพึงพอใจของหน่วยงานที่ให้บริการว่าจะให้หรือ
หยุดบริการเมื่อใดก็ได้ 
 5. การให้บริการที่มีความก้าวหน้า คือ การพัฒนางานบริการทางด้านปริม าณและ
คุณภาพให้มีความเจริญก้าวหน้า โยการให้บริการสาธารณะที่มีการปรับปรุงคุณภาพและผลการ
ปฏิบัติงานกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความสามารถที่จะท าหน้าที่ได้มากขึ้น    
โดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม 
 2.2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ศิริพร  ตันติพูลวินัย (2538) กล่าวว่า ความพึงพอใจผู้รับบริการเป็นการแสดงออกถึง
ความรู้สึกในทางบวกของผู้รับบริการต่อการให้บริการ  ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่ส าคัญๆ ดังนี้ 
 1.สถานที่บริการ การเข้าถึงการบริการได้สะดวก เมื่อผู้รับบริการมีความต้องการ     
ย่อมก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อการบริการ ท าเลที่ตั้ง และการกระจายสถานที่บริการให้ทั่วถึงเพ่ือ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการจึงเป็นเรื่องส าคัญ 
 2. การส่งเสริมแนะน าบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการเกิดขึ้น ได้จากการได้ยิน
ข้อมูลข่าวสารหรือบุคคลอื่นกล่าวขานถึงคุณภาพการบริการไปในทางบวก หากตรงกับความเชื่อถือที่มี
ก็จะมีความรู้สึกดีกับบริการดังกล่าว อันเป็นแรงจูงใจผลักดันให้มีความต้องการบริการตามมาได้ 
 3. ผู้ให้บริการ ผู้ประกอบการบริหารและผู้ปฏิบัติการล้วนเป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญต่อ
การปฏิบัติงานบริการให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจทั้งสิ้น ผู้บริหารการบริการที่วางนโยบายการ
บริการ โดยค านึงความพึงพอใจได้ง่าย เช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติงานหรือพนักงานบริการที่ตระหนักถึง
ผู้รับบริการเป็นส าคัญแสดงพฤติกรรมการบริการและสนองบริการที่ผู้รับบริการต้องการความสนใจ
เอาใจใส่อย่างเต็มที่ด้วยจิตส านึกของการบริการ 
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 4. สภาพแวดล้อมของการบริการ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการบริการที่มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผู้รับบริการมักชื่นชนสภาพแวดล้อมของการบริการเกี่ยวข้อง
กับการออกแบบอาคารสถานที่ ความสวยงานของการตกแต่งภายในด้วยเฟอร์นิเจอร์และการให้สีสัน
การจัดแบ่งพ้ืนที่สัดส่วนตลอดจนการออกแบบวัสดุเครื่องใช้งานบริการ เช่น ถุงหิ้วใส ซองกระดาษ 
จดหมาย-ซอง ฉลากสินค้า เป็นต้น 
 5. ขบวนการบริการ มีวิธีการน าเสนอบริการในขบวนการบริหารเป็นส่วนส าคัญในการ
สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ ประสิทธิภาพของการจัดการระบบการบริการส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานบริการแก่ผู้รับบริการ มีความคล่องตัวและสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการได้อย่าง
ถูกต้องมีคุณภาพ เช่น การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาจัดระบบข้อมูลของการส ารองห้องพัก
โรงแรม สายการบิน การใช้เครื่องฝาก – ถอนเงินอัตโนมัติ การให้ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติในการ    
รับ – โอนสายในการติดต่อองค์กรต่าง ๆ เป็นต้น 
 ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกชอบสิ่งหนึ่งที่ผันแปรได้ตามปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับความคาดหวังของ
บุคคลในแต่ละสถานการณ์ ช่วงเวลาหนึ่งหากสิ่งคาดหวังไว้รับการตอบสนองอย่างถูกต้อง บุคคลก็
สามารถเปลี่ยนความรู้สึกเดิมต่อสิ่งนั้นได้อย่างทันทีทันใด แม้ว่าจะเป็นความรู้สึกที่ตรงกันข้ามก็ตาม 
นอกจากนี้ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่สามารถแสดงออกในระดับน้อยมากได้ขึ้นอยู่กับความ
แตกต่างของการประเมินสิ่งที่ได้รับจริงกับสิ่งที่ได้คาดหวังไว้ส่วนใหญ่ผู้รับบริการจะใช้เวลาเป็น
มาตรฐานในการเปรียบเทียบความคาดหวังจากบริการต่าง ๆ 
 2.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ศิริพร  ตัณติพูลวินัย (2538) กล่าวว่า ผู้รับบริการย่อมมีความต้องการและความคาดหวัง
ในการไปรับบริการทุกครั้ง เมื่อไปรับบริการได้ประสบการณ์ที่เป็นจริงเปรียบเทียบกับความต้องการ
ก่อนไปรับบริการและแสดงออกมาเป็นระดับความพึงพอใจ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ 
 1. ความพึงพอใจที่ตรงกับความคาดหวังเป็นการแสดงความรู้สึกยินดีมีความสุขของ
ผู้รับบริการเมื่อได้รับการบริการที่ตรงกับความคาดหวังที่มีอยู่ เช่น ผู้รับบริการไปรับประทานอาหารที่
ร้านอาหารที่มีชื่อแห่งหนึ่งและไม่ผิดหวังที่อาหารอร่อยและบริการรวดเร็ว หรือลูกค้าเดินทางด้วย
รถไฟถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยตรงตามก าหนดเวลา เป็นต้น 
 2. ความพึงพอใจที่เกินความคาดหวัง เป็นการแสดงความรู้สึกปลาบปลื้มหรือประทับใจ
ของผู้รับบริการ เมื่อได้รับการบริการเกินความคาดหวังที่มีอยู่ เช่น ผู้รับบริการเติมน้ ามันรถที่ สถาน
บริการแห่งหนึ่ง พร้อมกับได้รับการบริการตรวจเครื่องยนต์และเติมลมฟรีหรือผู้รับบริการไปซื้อของที่
ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง และได้รับรางวัลพิเศษโดยไม่ได้คาดคิดมาก่อน เพราะเป็นลูกค้ารายที่
ก าหนดให้รางวัล 
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 1.  ทฤษฎีล าดับความต้องการของ Maslow (1970) (Maslow’s hierarchy of 
needs)   
 Maslow (1970) นักจิตวิทยาที่สนับสนุนทฤษฎีนี้กล่าวว่า คนถูกจูงใจให้กระท า
เนื่องมาจากการกระท านั้น ๆ จะท าให้คนได้รับความพอใจอารมณ์จึงกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม เป็น
ทฤษฎีการจูงใจของมนุษย์ ซึ่งเสนอโดยนักจิตวิทยาชื่อ Maslow ซึ่งได้จัดล าดับความต้องการของ
มนุษย์จากข้ันต่ าถึงข้ันสูงสุดรวม 5 ระดับ ได้แก่    
 1.1  ความต้องการทางร่างกาย (Physiological needs) ซึ่งเป็นความต้องการขั้นต่ า 
เพ่ือการอยู่รอดของบุคคล เช่น ความต้องการเรื่องอาหารน้ าออกซิเจน เป็นต้น มีปัจจัยขององค์การที่
สามารถตอบสนองความต้องการระดับนี้ก็คือ การให้เงินเดือนขั้นต่ าสุดที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต
รวมทั้งเงื่อนไขของการท างานที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพนักงาน    
 1.2  ความต้องการด้านความปลอดภัย (Safety needs) ได้แก่ ความต้องการเรื่อง ความมั่นคง 
ความปลอดภัย เสรีภาพที่ปลอดจากการคุมคามใด ๆ เป็นต้น องค์การสามารถสร้าง เงื่อนไขเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการขั้นที่ 2 นี้ โดยจัดเงื่อนไขที่ปลอดภัยในที่ท างาน มีความ ยุติธรรม สร้างความมั่นคงในงานให้
ความสะดวกสบายในการท างาน จัดให้มีระบบประกัน สวัสดิการสังคมและเงินตอบแทนหลังออกจากงาน   
มีค่าจ้างตอบแทนที่สูงกว่าเพ่ือความอยู่รอด พ้ืนฐานของการด ารงชีวิต การให้เสรีภาพในการรวมตัวเป็น
สหภาพ เป็นต้น 
 1.3  ความต้องการเป็นสมาชิกของสังคม (Belonging needs) ซึ่งประกอบด้วยความต้องการ
มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ต้องการความรัก ความผูกพัน ความเป็นเพ่ือนและมิตรภาพ องค์การสามารถ
ตอบสนองความต้องการระดับนี้ด้วยการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้พบปะสังสรรค์ ทางสังคมระหว่างท างาน 
ซึ่งใช้วิธีนิเทศงานด้วยการแนะน าช่วยเหลือฉันท์มิตร ให้โอกาสสมาชิก ได้ท างานแบบทีมและพัฒนาสร้าง
ความเป็นเพ่ือนใหม่ข้ึนในที่ท างาน 
 1.4  ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องนับถือ (Esteem needs) เป็นความต้องการ 
ระดับที่สี่ ที่เกี่ยวกับการนับถือตนเองและการได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อ่ืนเป็นความต้องการ 
ความส าเร็จ ความมีเกียรติศักดิ์ศรี ความยอมรับในความมีชื่อเสียง เป็นต้น องค์การสามารถท า 
กิจกรรมได้หลายอย่างที่แสดงการตอบสนองความต้องการระดับนี้ เช่น การจัดงานเลี้ยงเป็นรางวัล
ฉลองความส าเร็จครั้งส าคัญ การให้เงินโบนัส แม้เป็นจ านวนเล็กน้อยก็ตาม การให้การยอมรับ 
ค าแนะน าเพ่ือปรับปรุงงานจากพนักงาน การมอบรางวัลเป็นโล่หรือสิ่งของเพ่ือแสดงการให้เกียรติ 
หรือยอมรับ การกล่าวยกย่องถึงผลงานดีเด่นของพนักงานในโอกาสต่าง ๆ การประกาศรายชื่อผู้มี 
ผลงานดีเด่นในฐานะเป็น “บุคคลดีเด่นประจ าเดือนของบริษัท” การให้สิทธิพิเศษที่แสดงถึง การได้รับ
เกียรติยกย่องในความส าเร็จ เป็นต้น 
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 1.5  ความต้องการส าเร็จที่ ได้ท าดังใจปรารถนา (Self-actualization) เป็นความ
ต้องการ ขั้นสูงสุดของมนุษย์ที่ เกิดขึ้นหลังจากความต้องการขั้นอ่ืน ๆ ที่กล่าวมาแล้วได้รับการ
ตอบสนองอย่างครบถ้วน เป็นความต้องการที่มีคุณค่าสูงสุดของความเป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์แห่ง
ตน (Self-fulfillment) ได้ท าและได้ส าเร็จในทุกอย่างที่ตนใฝ่ฝันและปรารถนาได้ใช้ความสามารถและ
พัฒนาศักยภาพของตนได้ถึงขีดสูงสุด ดังนั้นบุคลากรที่อยู่ในระดับนี้จึงถือได้ว่าเป็นทรัพยากร 
ทรงคุณค่าสูงสุดขององค์การซึ่งหาได้ยากยิ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2 ล าดับขั้นความต้องการของ Maslow (1970) (Maslow’s hierarchy of needs) 

 จากภาพที่ 2.2 ปัจจัยที่เป็นความต้องการระดับล่าง เช่น ความต้องการทางร่างกายก็ดี
หรือด้านความมั่นคงปลอดภัยก็ดี  เป็นความต้องการที่มาจากสิ่ งจูงใจภายนอก (Extrinsic 
motivation) ในขณะที่ความต้องการระดับสูง เช่น ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือหรือความ
ต้องการความส าเร็จดังใจปรารถนาก็ดี มีลักษณะเป็นสิ่งจูงใจจากภายใน ( Intrinsic motivation) 
Maslow  เชื่อว่ามนุษย์จะต้องได้รับการตอบสนองขั้นพื้นฐาน คือ ความต้องการทางร่างกายจึงจะเกิด
แรงจูงใจในระดับสูงขั้นต่อไป คือ ด้านความมั่นคงปลอดภัยและความต้องการทางสังคมตามล าดับ 
เมื่อไรก็ตามที่ความต้องการเหล่านี้ยังไม่ได้รับการตอบสนอง ก็จะเป็นพลังที่ส่งผลกระทบต่อความคิด
และพฤติกรรมของบุคคลนั้น แต่ถ้าความต้องการระดับใดได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการ
ระดับนั้นจะไม่เป็นแรงจูงใจอีก โดยผู้นั้นจะแสวงหาความต้องการระดับที่สูงขึ้นต่อไป ทั้งนี้ยกเว้น
ความต้องการขั้นสูงสุด คือ ความต้องการความส าเร็จดังใจปรารถนาที่ยังเป็นแรงจูงใจอยู่เสมอแม้ว่า 
บุคคลได้รับการตอบสนองความต้องการขั้นนี้แล้วก็ตาม และผลวิจัยชี้ว่ามนุษย์แต่ละคนมีระดับความ

ความตอ้งการความส าเรจ็ในชีวิต 
(Needs for self-actualization) 

ความตอ้งการการยกย่อง 
 (Esteem needs) 

ความตอ้งการความผกูพนัหรือการยอมรบั 
(ความตอ้งการทางสงัคม) 

(Affiliation or acceptance needs) 

ความตอ้งการความมั่นคงหรือความปลอดภยั 
(Security or safety needs) 

ความตอ้งการของรา่งกาย 
(Physiological needs) 
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ต้องการที่เป็นแรงจูงใจต่างกัน ทั้งนี้มิใช่ทุกคนที่สามารถตอบสนองความต้องการในระดับสูงจากการ
ท างานอย่างไรก็ตาม จุดอ่อนที่นักวิจัยวิจารณ์มากเกี่ยวกับทฤษฎีนี้ก็คือ ขาดความถูกต้องแน่นอน 
เรื่องความต้องการและการจัดตามล าดับของการเป็นตัวจูงใจ ไม่สามารถยืนยันได้ว่าแนวคิดของ 
Maslow (1970) ถูกต้องที่ระบุว่าความต้องการของมนุษย์มีเพียง 5 ระดับ และเป็นแรงจูงใจที่ต้อง
เกิดขึ้นตามล าดับขั้นเท่านั้น อย่างไรก็ดีทฤษฎีการจูงใจของ Maslow (1970) ยังมีประโยชน์และถูก
น าไปใช้อย่างกว้างขวางในหลายวงการ 

 
3. แนวคิดเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ 
 การให้บริการสาธารณะ ถือเป็นภารกิจสังคมของรัฐที่ต้องจัดให้มี และให้บริการอย่าง
ทั่วถึง เพราะข้าราชการเป็นกลไกที่ส าคัญที่จะน าบริการสาธารณะไปสู่ประชาชนเป็นสิ่งที่ส าคัญและมี
ความจ าเป็นต่อการบริหารงานภาครัฐที่จะต้องน าการให้บริการสาธารณะเพ่ือความสุขสมบูรณ์ของ
ประชาชน โดยได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายแนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะไว้
ดังต่อไปนี้ 
 3.1 ความหมายของการบริการสาธารณะ 
 ชาญชัย  แสวงศักดิ์ (2558) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริการสาธารณะ หมายถึงการ
ตอบสนองความต้องการของสังคมและปัจเจกชนที่เป็นสมาชิกของสังคมในอันที่จะได้รับจากรัฐในเรื่อง
ที่เอกชนหรือรัฐวิสาหกิจเอกชนไม่อาจตอบสนองได้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดให้มีบริการสาธารณะในด้าน
ให้ความคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ 
 มานิตย์ จุมปา (2556) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริการสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมที่
ฝ่ายปกครองกระท าเพ่ือประโยชน์สาธารณะอันเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชน เช่น 
การคมนาคมขนส่ง การศึกษา การสาธารณสุข เป็นต้น 
 นันทวัฒน์  บรมานันท์ (2555) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริการสาธารณะ คือ กิจการที่
ถือว่าเป็นการบริการสาธารณะจะต้องเป็นกิจกรรมที่ด าเนินการจัดท าโดยฝ่ายปกครองทั้งหลาย อัน
ได้แก่ บรรดานิติบุคคล คือ รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรมหาชน หรือวิสาหกิจมหาชน
ทั้งหลาย หรืออาจเป็นกิจการที่ด าเนินการโดยเอกชน แต่จะต้องเป็นกิจการที่ฝ่ายปกครองมอบให้
เอกชนเป็นผู้ด าเนินการจัดท าแทนและฝ่ายปกครองยังคงมีความสัมพันธ์กับกิจการนั้นอยู่ คือ ยังคง
ต้องเป็นผู้ควบคุมการด าเนินกิจกรรมของเอกชนให้อยู่ในสภาพเดียวกับที่ฝ่ายปกครองเป็นผู้จัดท า 
 ศุภณัฏฐ์  ทรัพย์นาวิน (2554) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริการสาธารณะ หมายถึง 
กิจกรรมบริการที่ภาครัฐในฐานะผู้ให้บริการเป็นผู้จัดท าขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในฐานะของผู้รับบริการให้ได้ความพึงพอใจ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีความสุข และเกิดความ
เสมอภาคกับคนทุกกลุ่ม 
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 อ านวย บุญรัตนไมตรี (2554) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริการสาธารณะ คือ บริการที่
จัดท าขึ้นโดยรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือจัดท าโดยเอกชนแต่อยู่ในความควบคุมของรัฐ 
เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์ต่อประชาชน และเพ่ือสาธารณะ
ประโยชน์ 
 วรเดช จันทรศร (2551) ได้ให้ความหมายไว้ว่า นโยบายสาธารณะเป็นเสมือนกลไกหลัก
ส าคัญในการด าเนินงานของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง ด้วยเหตุที่นโยบายเป็น  “กิจกรรม
ต่าง ๆ ที่รัฐบาลจัดท าขึ้น” หรือ “แผนงานหรือโครงการ” หรือ “แนวทางปฏิบัติที่รัฐบาล หรือ
หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดขึ้น” เพ่ือเจตนาในการแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 จากทัศนะของนักวิชาการสามารถสรุปความหมายของนโยบายสาธารณะ ได้ว่า นโยบาย
สาธารณะ คือ การตัดสินใจของรัฐบาลในการด าเนินกิจกรรมหรือไม่ด าเนินกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา
สาธารณะ โดยรัฐบาลอาจเป็นผู้ด าเนินการเองหรือให้ตัวแทนเป็นผู้ด าเนินการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของ
ประชาชน ในการตัดสินใจเพ่ือก าหนดแนวทางแผนงานหรือโครงการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน และในอนาคต ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน 
 3.2 กระบวนการนโยบายสาธารณะ  
 Hogwood and Gunn (1984: 67) แบ่งกระบวนการของนโยบายสาธารณะออกเป็น
การแสวงหา ปัญหาการกรองปัญหาการนิยามปัญหาการพยากรณ์การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา
การวิเคราะห์ ทางเลือกการน านโยบายไปปฏิบัติการประเมินผลนโยบายและการยกเลิกนโยบาย Dye 
(สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ , 2546: 229; อ้างอิงจาก Dye.1978: 198) ได้ศึกษาตัวแบบ กระบวนการ
นโยบายสาธารณะและก าหนดไว้เป็น 5 ขั้นตอนดังนี้ 
 1. การจ าแนกลักษณะปัญหา (Problem Identification) หมายถึงการพิจารณาข้อ
เรียกร้อง หรือความต้องการของประชาชนให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา  
 2. การจัดท าทางเลือกนโยบาย (Policy Alternative) หรือข้อเสนอนโยบาย (Policy 
Proposal) เมื่อน าข้อมูลปัญหานโยบายมาวิเคราะห์และพิจารณาจัดล าดับความส าคัญแล้ว ขั้นตอน
ต่อไปคือ การก าหนดวาระส าหรับการอภิปรายนโยบาย เพ่ือแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้
ได้ผล โดยต้องพิจารณาทางเลือกไว้หลายๆ ทางและน าทางเลือกมาวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน ตลอดจน
ความคุ้มค่า ในด้านต้นทุนและผลประโยชน์รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดข้ึน  
 3. การให้ความเห็นชอบนโยบาย (Policy Adoption or Approvals) ขั้นตอนนี้เป็น
ขั้นตอน ที่ส าคัญของผู้ตัดสินใจวางนโยบายว่าจะตัดสินใจเลือกไปในทางใด โดยจะค านึงถึงผลที่จะ
เกิดขึ้น จากการตัดสินใจเลือกว่าจะสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนหรือไม่และจะสามารถ
นาไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้เพียงใดและจ าเป็นต้องแสวงหาการสนับสนุนจากการเมืองใดบ้าง 
เพ่ือให้เลือกนโยบายที่ได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่าย  
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 4. การน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) เป็นการก าหนดหน่วยงาน
รับผิดชอบ หรือจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบขึ้นใหม่ในกรณีที่ยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบอยู่ก่อน รวมถึง
การ จัดสรรงบประมาณและบริการที่จ าเป็น เพ่ือสนับสนุนการน านโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุ 
วัตถุประสงค์  
 5. การประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) เป็นการศึกษาการด าเนินการของ
โครงการการประเมินผลสิ่งแวดล้อมของการน านโยบายไปปฏิบัติประเมินผลปัจจัยน าเข้ากระบวนการ
ผลผลิต และผลกระทบที่มีต่อกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งให้ข้อเสนอเพ่ือปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 3.3 ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของการให้บริการสาธารณะ 
 เทพศักดิ์  บุณยรัตพันธุ์ (2555) กล่าวว่า ตัวชี้วัดผลส าเร็จของการให้บริการสาธารณะ 
หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่น ามาใช้เป็นเครื่องมือในการวัดผลงานของการให้บริการสาธารณะที่ก าหนดขึ้น โดย
น ามาก าหนดเป้าหมายให้เป็นรูปธรรม เพ่ือที่จะน าผลงานจริงที่เกิดขึ้นมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายใน
ตัวชี้วัดนั้น เช่น การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการมีตัวบ่งชี้ คือ  ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ ก าหนดเป้าหมายไว้ว่าจะต้องให้ประชาชนมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 เป็นต้น โดยมีคุณลักษณะส าคัญของตัวชี้วัดความส าเร็จในการให้บริการสาธารณะที่ส าคัญ 
ดังนี้ 
 1). ให้ความส าคัญต่อผลงานของการให้บริการสาธารณะที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้น 
เนื่องจากในการบริการจัดการสมัยใหม่มีแนวโน้มไปสู่การมุ่งเน้นให้ความส าคัญต่อผลส าเร็จของงานที่
เกิดขึ้นด้วยเหตุผลนี้ เครื่องมือที่เรียกว่า ตัวชี้วัดผลส าเร็จของงาน หรือที่เรียกว่า KPI (Key Performance 
Indicator) จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือที่จะน าไปใช้ในการวัดผลงานที่ส าคัญ (Key Performance) ซึ่งใน
เรื่องของการให้บริการสาธารณะนั้น ก็มีผลงานที่ส าคัญหน่วยงานภาครัฐจะต้องสร้างผลงานการ
ให้บริการสาธารณะที่ออกมาท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการได้รับบริการ ความคาดหวังให้
การบริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้รับได้มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น เป็นต้น ซึ่งจะต้องน าผลงานที่
คาดหวังเหล่านั้นมาก าหนดเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จในการให้บริการสาธารณะ ซึ่งการให้ความส าคัญ
ต่อผลงานนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจาก แอนแลน ดอรี โรเซ็น ที่เห็นว่าการประเมินความส าเร็จหรือ
ประสิทธิผลจะต้องให้ความส าคัญต่อการระบุผลงานที่คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึน 
 2). ให้ความส าคัญต่อการก าหนดหน่วยวัดให้สอดคล้องกับผลงานของการให้บริการ
สาธารณะที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้น เนื่องด้วยจุดเด่นที่ส าคัญของแนวคิดตัวชี้วัดความส าเร็จของผลงาน
หรือที่ เรียกว่า KPI นั้นจะให้ความส าคัญต่อการก าหนดผลงานเชิงปริมาณที่ต้องการให้เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้         
จึงจ าเป็นจะต้องสร้างหน่วยวัดหรือตัวบ่งชี้ขึ้นมาเพ่ือน ามาใช้ในการก าหนดเป้าหมายและน ามาใช้เป็น
เครื่องมือในการติดตามและการประเมินผลการให้บริการสาธารณะต่อไป เช่น ความคาดหวังให้ผลงาน
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ของการให้บริการสาธารณะที่ออกมากสามารถท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการให้บริการ    
จะน ามาก าหนดเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของการให้บริการสาธารณะ คือ ร้อยละของความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการ หรือจ านวนครั้งที่ถูกประชาชนผู้รับบริการร้องเรียน เป็นต้น ซึ่งแนวคิดนี้ได้รับ
การสนับสนุนจาก แอลเลน ดอรี โรเซ็น ที่เห็นว่าในการประเมินความส าเร็จของผลงานจะต้องมีการ
ตัดสินใจเพ่ือก าหนดตัวชี้วัดผลงาน ด้วยการมีการเลือกตัวชี้วัดที่จะต้องสามารถวัดผลงานในรูปของ
ตัวเลขก็ได้ 
 3). ให้ความส าคัญต่อการก าหนดเป้าหมายการให้บริการสาธารณะที่เป็นรูปธรรม การมี
ตัวชี้วัดความส าเร็จของการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน สามารถน าตัวชี้วัดเหล่านี้ไปใช้ในการ
ก าหนดเป้าหมายของการให้บริการสาธารณะที่เป็นรูปธรรมที่สามารถวัดผลส าเร็จที่เกิดขึ้นได้ เช่น 
ตัวชี้วัดความส าเร็จการให้บริการสาธารณะ คือ จ านวนครั้งที่ถูกประชาชนร้องเรียน (Complain) 
จะต้องมีไม่เกิน 4 ครั้งต่อเดือน เป็นต้น 
 ในการน าตัวชี้วัดการให้บริการสาธารณะน าไปใช้ได้หลายประเด็น ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  1). ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือให้ความส าคัญต่อการ
ประเมินความส าเร็จของการให้บริการสาธารณะตามแนวทางอัตวิสัยที่ให้ความส าคัญกับประชาชน
ผู้รับบริการ โดยการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ โดยการสอบถามความคิดเห็น
ของประชาชนผู้รับบริการสาธารณะที่ได้รับ โดยที่หน่วยงานของรัฐอาจก าหนดเป็นเป้าหมายที่เป็น
ร้อยละความพึงพอใจที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต เช่น ก าหนดเป้าหมายร้อยละของความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้รับบริการ จะต้องมีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80% ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้จากการสุ่มตัวอย่าง
ของประชาชนที่มาใช้บริการโดยใช้แบบสอบถาม 
  2) จ านวนครั้งที่ถูกประชาชนร้องเรียน โดยตัวชี้วัดนี้ให้ความส าคัญต่อการประเมิน
ความส าเร็จของการให้บริการสาธารณะตามแนวอัตวิสัยที่ให้ความส าคัญต่อประชาชนผู้รับบริการ ซึ่ง
แตกต่างจากการใช้ตัวชี้วัดร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ซึ่งเน้นการประเมินใน
ทางบวก แต่ตัวชีวัดจ านวนครั้งที่ถูกประชาชนร้องเรียนนี้เป็นการประเมินในทางลบ โดยที่หน่วยงาน
ของรัฐอาจก าหนดเป้าหมายที่เป็นตัวเลขจ านวนครั้งที่ถูกประชาชนร้องเรียนไม่เกิน 4 ครั้งต่อเดือน ซึ่ง
สามารถดูได้จากหลักฐานที่แสดงการร้องเรียนที่เกิดข้ึนในแต่ละเดือน 
  3) จ านวนครั้งที่พบข้อผิดพลาดในการให้บริการแก่ประชาชนผู้รับบริการ ตัวชี้วัดนี้ให้
ความส าคัญต่อการประเมินความส าเร็จของการให้บริการสาธารณะตามแนวทางวัตถุวิสัยที่ให้ความส าคัญต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้รับบริการ โดยที่หน่วยงานของรัฐต้องการที่จะประเมินว่าการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนนั้น
มีความถูกต้องหรือไม่ เพียงใด เน้นการประเมินในทางลบ ซึ่งหน่วยงานของรัฐอาจก าหนดเป้าหมายที่เป็น
ตัวเลขจ านวนครั้งที่พบข้อผิดพลาดในการให้บริการแก่ประชาชนผู้รับบริการมีไม่เกิน 1ครั้ง ต่อไตรมาส      
ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้จากหลักฐานที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละไตรมาส 
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  4) ระยะการให้บริการประชาชนแล้วเสร็จต่อราย ตัวชี้วัดนี้ ให้ความส าคัญต่อการ
ประเมินความส าเร็จของการให้บริการสาธารณะตามแนวทางวัตถุวิสัย ที่ให้ความส าคัญต่อหน่วยงานที่
ให้บริการ เพ่ือพิจารณาว่าใช้ระยะเวลาเฉลี่ยต่อรายในการให้บริการสาธารณะเป็นเท่าใดเป็นการประเมิน
ในทางบวก ซึ่งหน่วยงานของรัฐอาจก าหนดเป้าหมายที่เป็นตัวเลขระยะยาวให้บริการประชาชนแล้วเสร็จ
ต่อรายไว้ไม่เกิน 30 นาทีต่อราย ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้จากตัวเลขจริงที่เกิดขึ้นของผู้รับบริการที่มาใช้
บริการต่อชั่วโมง 
  5) จ านวนช่องทางการให้บริการสาธารณะ ตัวชี้วัดนี้ให้ความส าคัญต่อการประเมิน
ความส าเร็จของการให้บริการสาธารณะตามแนวทางวัตถุวิสัยที่ให้ความส าคัญต่อหน่วยงานที่ให้บริการ 
เพ่ือให้หน่วยงานที่ท าหน้าที่ให้บริการเพ่ิมความสะดวกในการให้บริการประชาชนผู้รับบริการให้เพ่ิมมาก
ขึ้น ด้วยการก าหนดเป้าหมายช่องทางการให้บริการสาธารณะที่เพ่ิมขึ้น เช่น เป้าหมายปีหน้า ต้องให้เพ่ิม
ช่องทางการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนเพ่ิมอีก1 ช่องทางนอกเหนือจากที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน 
  6) จ านวนประชากรที่ใช้บริการผ่านทางอินเตอร์เน็ต ตัวชี้วัดนี้ ให้ความส าคัญต่อ
หน่วยงานของรัฐที่มีการน าอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการบริการสาธารณะ ตัวชี้วัดนี้ให้ความส าคัญต่อการ
ประเมินความส าเร็จของการให้บริการสาธารณะตามแนวทางวัตถุวิสัย ที่ให้ความส าคัญต่อหน่วยงานที่
ให้บริการ เพ่ือให้หน่วยงานกระตุ้นให้ประชาชนมาใช้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ซึ่งการกระตุ้นให้
ประชาชนมาใช้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพ่ิมข้ึนจะเป็นการอ านวยความสะดวกในการให้บริการแก่
ประชาชน ให้ประชาชนสามารถใช้บริการเสร็จภายในระยะเวลาอย่างรวดเร็ว และเป็นการช่วยลดการ
แออัดของประชาชนที่เข้ามาใช้บริการหน่วยงานโดยตรง ซึ่งหน่วยงานที่น าอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการ
ให้บริการอาจก าหนดเป้าหมายตัวเลขของประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ หรือก าหนดเป้าหมายที่เป็น
เปอร์เซ็นต์การเพ่ิมขึ้นของผู้ใช้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ตัวชี้วัดความส าเร็จของการให้บริการสาธารณะ 
เป็นสิ่งที่ภาครัฐควรมุ่งเน้นในการให้ความส าคัญในเรื่องของผลงงานให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะท าให้
หน่วยงานของภาครัฐน ามาใช้เป็นตัวชี้วัดหรือเป้าหมายของการให้บริการประชาชนเพ่ือเป็นเครื่องมือ
ในการกระตุ้นการท างานของหน่วยงานในภาครัฐในการให้บริการให้บรรลุตามเป้าหมายที่หน่วยงานได้
ตั้งไว้ 
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4.ข้อมูลพื้นฐานขอเทศบาลต าบลบางปู 
 4.1 ประวัติความเป็นมา 
   เทศบาลต าบลบางปูได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของ 
สุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9ก วันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2542 มีผลท าให้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลบางปูเป็นเทศบาลต าบลบางปู เมื่อวันที่ 
25 พฤษภาคม 2542 
              เดิมสุขาภิบาลบางปูเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ในเขตการปกครองอ าเภอเมือง
สมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการได้จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 
2 สิงหาคม 2508 รวมระยะเวลาในการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาลถึง 33 ปี 9 
เดือน 23 วัน มีนายประสิทธิ์ จังประเสริฐ เป็นประธานกรรมการสุขาภิบาล คนแรก และนายสด ชูไสว 
เป็นประธานกรรมการสุขาภิบาล คนสุดท้าย 
 4.2 ตราสัญลักษณ์ เทศบาลต าบลบางปู 
 
 
 
 

  
 
 
 4.3 สภาพทั่วไป 
   เทศบาลต าบลบางปู  มีพ้ืนที่ประมาณ  63.50  ตารางกิโลเมตร  มีลักษณะที่เป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวขนานไปกับฝั่งทะเลด้านตะวันออก มีถนนสุขุมวิทและคลองชลประทานผ่านกลาง
ตลอดพ้ืนที่  โดยเริ่มตั้ งแต่หลักกิโลเมตรที่  29.250 บนถนนสุขุมวิทไปจนถึงหลักกิโลเมตรที่ 
51.150 แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 ส่วนคือ พ้ืนที่ฝั่งน้ าจืดคลองชลประทาน (ทิศเหนือ) มีรัศมีจากศูนย์กลาง
ถนนสุขุมวิทออกไป โดยเฉลี่ยประมาณ 2 กิโลเมตร และพ้ืนที่ฝั่งน้ าเค็ม มีรัศมีจากศูนย์กลางถนน
สุขุมวิทไปจดทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ 1 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที ่4 ต าบล ดังนี้ 

 1. ต าบลท้ายบ้าน             มี      7      หมู่บ้าน 
 2. ต าบลท้ายบ้านใหม่      มี      8      หมู่บ้าน 
 3. ต าบลบางปู                  มี      4      หมู่บ้าน 
 4. ต าบลบางปูใหม่           มี     10     หมู่บ้าน 

 



 21 

 4.4 เขตการปกครอง 
    อาณาเขตทางทิศเหนือ  ติดต่อกับ    เทศบาลนครสมุทรปราการ  
           ต าบลบางเมืองต าบลแพรกษา 
    อาณาเขตทางทิศใต้   ติดต่อกับ    ทะเล 
    อาณาเขตทางทิศตะวันออก  ติดต่อกับ    ต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ 
    อาณาเขตทางทิศตะวันตก  ติดต่อกับ    แม่น้ าเจ้าพระยา 

  
 4.5 ลักษณะทางสังคม 
 เทศบาลต าบลบางปู  มีสภาพทางสังคมเป็นย่านชุมชนเมืองมีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ านวน
มาก มีการขยายตัวทางด้านธุรกิจต่าง ๆ เช่น โรงงาน ร้านอาหาร รวมถึงสถานประกอบการ
อ่ืนๆ ตลอดจนมีการเพ่ิมขึ้นของประชากรในลักษณะของประชากรแฝงจ านวนมาก  เพราะเป็นเขต
อุตสาหกรรม 
 ศาสนา 
 ประชาชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดทั้งสิ้น 11 วัด และมีประชาชนนับถือ    
ศาสนาอิสลาม มีมัสยิด 1 แห่ง และศาสนาคริสต์บางส่วน 
 การศึกษา 
 เทศบาลต าบลบางปูมีสถานศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบ โดยการศึกษาในระบบ
โรงเรียนมีทั้งสิ้น 23 โรงเรียน ส่วนการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีทั้งการสอนด้านวิชาชีพ และ
การศึกษาผู้ใหญ่ ทั้งนี้การให้บริการด้านการศึกษาในปัจจุบันนับว่ามีเพียงพอ นอกจากนั้นในระดับ
อาชีวศึกษา ปัจจุบันมีโรงเรียนช านิเทคโนโลยีและโรงเรียนเทคนิคสมุทรปราการ เปิดสอนทั้งในสาขา
ช่างอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้า อิเล็คทรอนิค และสาขาการบริหารธุรกิจ การโรงแรม เป็นต้น ทั้งนี้นับได้
ว่าการศึกษาในสถาบันเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาเทศบาลในอนาคตได้เป็นอย่างดี โดยนอกจาก
จะรองรับการศึกษาพ้ืนฐานและวิชาชีพแล้ว ยังสอดคล้องกับการพัฒนาด้านการค้า/การบริการที่จะ
เกิดข้ึนในท้องถิ่นต่อไป 
  สถาบันการศึกษา 
 สถาบันการศึกษาในเขตเทศบาล มีโรงเรียน  จ านวน  24    แห่ง   แยกได้ดังนี้ 

1. โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา 
2. โรงเรียนสังกัดส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ         13  แห่ง 

 3. โรงเรียนสังกัดอ่ืน ๆ (สช.)                                      9   แห่ง 
4. โรงเรียนสังกัดเทศบาล                                          3   แห่ง 
5. โรงเรียนสังกัดอาชีวศึกษา                                      2   แห่ง 
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 การสาธารณสุข 
 จากการที่พ้ืนที่เทศบาลมีการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว  ท าให้มีผลกระทบต่อ

สภาพการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม และประชากร โดยเฉพาะท าให้สภาวะ
สุขภาพอนามัยของประชากรเปลี่ยนไป แม้ว่าจะมีการขยายการบริการสาธารณสุขภายในพ้ืนที่เขต
เทศบาล ซึ่งมีทั้งสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนหลายแห่ง แต่เนื่องจากความต้องการใช้บริการของ
ประชากรมีมาก เพราะมีแรงงานที่ท างานในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการต่าง ๆ  เป็น
จ านวนมากที่ต้องการตรวจรักษาสุขภาพอนามัยอยู่เสมอ ในปัจจุบันการให้บริการด้านสาธารณสุข
นับว่ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

สถานีอนามัย 
ในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบางปูมีสถานีอนามัยที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงสาธารณสุข 

จ านวน 4 แห่ง คือ 
1. สถานีอนามัยต าบลท้ายบ้าน 
2. สถานีอนามัยต าบลท้ายบ้านใหม่ 
3. สถานีอนามัยต าบลบางปู 
4. สถานีอนามัยต าบลบางปูใหม่ 

เทศบาลต าบลบางปูได้อุดหนุนเครื่องเวชภัณฑ์และยาชนิดต่าง ๆ ให้แก่สถานีอนามัยเหล่านี้
เพ่ือดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน นอกจากนี้ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบางปูยังมีสถาน
บริการอีก 2 แห่ง คือ 
 1. สวางคนิวาส ซึ่งเป็นสถานพยาบาลของสภากาชาดไทย เป็นที่พักฟ้ืนของคนชรา
หรือผู้ฟื้นจากอาการเจ็บป่วย และมีแพทย์ให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป 
 2. สถานพักฟ้ืนกองพลาธิการทหารบก  (สถานที่ตากอากาศบางปู) 

โรงพยาบาลเอกชน 
เทศบาลต าบลบางปูมีบริการของโรงพยาบาลเอกชนอีก  จ านวน 3 แห่ง  ดังนี้ 

1. โรงพยาบาลรัทรินทร์ สาขาบางปู หมู่ที ่6 กิโลเมตรที่ 34 ต าบลบางปูใหม่ 
2. โรงพยาบาลเมืองสมุทร สาขาบางป ูหมู่ที ่6 กิโลเมตรที ่35 ต าบลบางปูใหม่ 

การสังคมสงเคราะห์ 
เพ่ือให้การสงเคราะห์แก่ประชากรในด้านต่าง ๆ  มีมูลนิธิ จ านวน 4 แห่ง  คือ 

1. มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ เปน็สถานสงเคราะห์คนพิการ หมู่ที ่2 ต าบลท้ายบ้าน 
 2. มูลนิธิวัยวัฒนานิวาส เป็นสถานสงเคราะห์คนชรา หมู่ที่ 7 ต าบลท้ายบ้าน 
 3. มูลนิธิเด็กโสสะ เป็นสถานสงเคราะห์เด็กก าพร้า หมู่ที ่2 ต าบลบางปูใหม่ 
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 4. มูลนิธิธรรมกตัญญู เป็นมลูนธิิเพ่ือการศาสนาของสมาคมไต้หวัน หมู่ที ่7 ต าบลบางปู
ใหม ่
 4.6 ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร 
 เศรษฐกิจของเทศบาลแบ่งเป็น 3 สาขาหลัก คือ สาขาอุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม และ
สาขาการค้าและการบริการ ที่ผ่านมาโครงสร้างเศรษฐกิจได้ปรับตัวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนานาชาติ
มากขึ้น ทั้งนี้เกิดจากปัจจัยที่ส าคัญ ได้แก่ การขยายตัวของการลงทุน การส่งออก และการท่องเที่ยว 
เป็นต้น 
 1. สาขาอุตสาหกรรม ได้แก ่อุตสาหกรรมก่อสร้าง ไฟฟ้า ประปา 
 2. สาขาเกษตรกรรม ได้แก่ การกสิกรรม การประมง การบริการทางการเกษตร การแปรรูป
สินค้าเกษตร 
 3. สาขาการค้าและการบริการ ได้แก่ การคมนาคมขนส่ง การค้าส่งและค้าปลีก ธนาคาร 
อสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย การบริหารราชการ และการบริการ โครงสร้างเศรษฐกิจของเทศบาลมี
ลักษณะที่ เหมือนกับโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรปราการ  กรุงเทพมหานคร  และ
ปริมณฑล ภาคอุตสาหกรรมมีการเติบโตในอัตราส่วนเพิ่มขึ้นในขณะที่ภาคเกษตรมีอัตราส่วนลดลง 
 ลักษณะอาชีพ 
 การประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาล แต่เดิมส่วนใหญ่ท านาข้าว ท าการประมง แต่ใน
ปัจจุบันได้ประกอบอาชีพเลี้ยงปลา ทั้งนี้เพราะการท านาข้าวไม่ได้ผล เนื่องจากมีศัตรูข้าวมารบกวนมาก และ
เก็บเกี่ยวได้เพียงฤดูเดียว จึงเปลี่ยนมาเลี้ยงปลาและเลี้ยงกุ้ง ซึ่งได้ผลและแน่นอนกว่า นอกจากนั้นฝั่ง
ทะเลน้ าเค็ม ราษฎรยังสามารถประกอบอาชีพการประมง จับกุ้ง จับปลาในทะเล ท ากะปิ น้ าปลา 
ออกจ าหน่ายเป็นอาชีพเสริม เมื่อรัฐบาลได้ก าหนดให้พ้ืนที่บริเวณเขตเทศบาลต าบลบางปู ตามแนว
ถนนสุขุมวิทเป็นเขตย่านอุตสาหกรรม และมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้น ราษฎรจึงหันมาประกอบ
อาชีพตามโรงงาน จึงท าให้ประชาชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย และอ่ืน ๆ 
 ด้านเกษตรกรรม 
 ในอดีตพ้ืนที่เทศบาลมีสภาพที่เหมาะสมต่อการท าอาชีพทางการเกษตร เพราะมีสภาพพ้ืนที่
เป็นที่ราบลุ่ม แต่ในขณะเดียวกันสภาพความได้เปรียบในการเป็นแหล่งขนถ่ายสินค้าทางเรือ รวมทั้ง
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัยมีการขยายตัว
อย่างรวดเร็ว จึงท าให้มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินจากที่ดินเพ่ือการเกษตรมาเป็น
ที่ดินเพ่ือการอุตสาหกรรม ที่พักอาศัย ประกอบธุรกิจการค้า การพาณิชยกรรม ซึ่งส่งผลให้ราคาที่ดิน
สูงขึ้น รวมทั้งเกษตรกรบางรายได้ขายที่ดินการเกษตรให้นายทุน ดังนั้นพ้ืนที่เพ่ือการเกษตรจึงลดลง
เป็นล าดับ ประกอบกับพ้ืนที่การเกษตรที่อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมและแหล่งชุมชนมักได้รับความ
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เสียหายจากน้ าเสีย และสารพิษท่ีปล่อยลงสู่แหล่งน้ า ทั้งคลองชลประทาน และแหล่งน้ าธรรมชาติ ท า
ให้เป็นอุปสรรคต่อการเกษตร โดยเฉพาะการเลี้ยงปลาและการประมงผลผลิตทางการเกษตรที่
ส าคัญ ได้แก่ กระท้อน กล้วยน้ าว้า กล้วยหอม ขนุน ชมพู่ ตะลิงปิง ทับทิม น้อยหน่า และฝรั่ง 
 การพาณิชยกรรมและบริการ 
 ด้านพาณิชยกรรม/การบริการ เป็นด้านที่มีความส าคัญต่อเทศบาล  กิจการประเภทบริษัท 
ห้างหุ้นส่วน เพ่ือเป็นการตอบสนองให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาล ทั้ง
ด้านการค้าส่งและการค้าปลีก นอกจากนี้ธุรกิจประเภทธนาคารและอสังหาริมทรัพย์ ก็มีความส าคัญ
เช่นกัน สืบเนื่องจากมีการซื้อขายเปลี่ยนแปลงการเป็นเจ้าของที่ดินจากเกษตรกร  เพ่ือน ามาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาที่ดินเป็นประเภทอ่ืน ๆ รวมทั้งธุรกิจประเภทการบริการและการขนส่ง 
 ทิศทางการค้าและการบริการในอนาคต มีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาเทศบาล ทั้งนี้จังหวัด
สมุทรปราการเป็นจังหวัดหน้าด่านของกรุงเทพมหานครกับภาคตะวันออก จึงท าให้เป็นศูนย์กลางด้าน
ธุรกิจการค้า/การบริการที่ส าคัญ  อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากจังหวัดสมุทรปราการเป็นที่ตั้งของ
สนามบินพาณิชย์นานาชาติอันดับสองของประเทศในอนาคต 
 
 4.7 อ านาจหน้าที่ 
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2543 ก าหนดไว้แจ้งชัด โดยสรุป
ได้ดังนี ้
  1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
  2. ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
  3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 
  4. ป้องกนัและระงับโรคติดต่อ 
  5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
  6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
  7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
  8. บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  9. ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
 10. ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
 11. ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ 
 12. ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
 13. ให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ 
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 14. ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
 15. ให้มีการด าเนินกิจการโรงรับจ าน าหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น 
 16. หน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล  

 กิจการที่อาจจัดท าในเขตเทศบาล  
   1. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
   2. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
   3. บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
   4. ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
   5. ให้มีและบ ารุงโรงพยาบาล 
   6. ให้มีการสาธารณูปการ 
   7. จัดท ากิจการซึ่งจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข 
   8. จัดตั้งและบ ารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
   9. ให้มีและบ ารุงสถานที่ส าหรับการกีฬาและพลศึกษา 
 10. ให้มีและบ ารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 11. ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น 
 12. เทศพาณิชย์ 
 นอก จากนี้ เทศบาลยังมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจฯ พ.ศ.2542ดังนี้  
   1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
   2. การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
   3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
   4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
   5. การสาธารณูปการ 
   6. การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ 
   7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
   8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   9. การจัดการศึกษา 
 10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
 11. การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
 13. การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
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 14. การส่งเสริมกีฬา 
 15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
 17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 18. การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
 19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
 20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
 21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
 22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
 23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพและ
สาธารณสถานอื่น ๆ 
 24. การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 25. การผังเมือง 
 26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
 27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
 28. การควบคุมอาคาร 
 29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 31. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศ 
ก าหนด 
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5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  สุกัญญา  สระแก้ว (2560) ท าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
โครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ดด้านการท่องเที่ยวโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ผลการวิจัย
พบว่า (1) ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับความพึงพอใจของต่อโครงการพัฒนา     
บึงบอระเพ็ด ด้านการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ในด้านภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนนั้นมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากทุกด้าน สามารถเรียงล าดับจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านเจ้าหน้าที่ รองลงมาคือ ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก ด้านการให้บริการ ด้านสถานที่ให้บริการและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้าน
การประชาสัมพันธ์ ตามล าดับ (2) ประชาชนที่มีอายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ด ด้านการท่องเที่ยวขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (3) ประชาชนที่มี
เหตุผลที่มาเที่ยววิธีการเดินทางจ านวนสมาชิกท่ีร่วมเดินทางระยะเวลาที่ใช้ในการเที่ยวชมค่าใช้จ่ายใน
การมาแต่ละครั้ง ผู้ร่วมเดินทางต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ด ด้านการ
ท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 อนันต์ หนูเกตุ (2560) ท าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชาชนที่มีต่อการบริการ
ของส านักงานท าเบียนที่ว่าการอ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบว่าประชาชนมี
ความพึง พอใจต่อการบริการของส านักงานทะเบียน ที่ว่าการอ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
อยู่ใน ระดับมากทุกด้าน ยกเว้นด้านอาคารสถานที่ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง และพบว่า   
ตัวแปร เพศ เป็นตัวแปรเพียงตัวเดียวที่มีผลท าให้ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อบริการของ
ส านักงานทะเบียน ที่ว่าการอ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เฉพาะด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
  จักรพันธ์  แจ้งเหตุผล (2559) ท าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาลเมืองนครนายกอ าเภอเมืองนครนายก จังหวดนครนายก ผลการวิจัยพบว่า 
ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองนครนายก อ าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ทางด้านการส่งเสริมอาชีพและรายได้ และด้านพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และการสาธารณูปโภคในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม    
และสวัสดิการสังคม ด้านงานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย และด้าน
การจัดการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองนครนายก อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก พบว่า ประชาชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกันมีความพึ งพอใจ
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แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ผลการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มอายุทั้ง 4 กลุ่ม 
พบว่า ความพึงพอใจโดยภาพรวมและความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ทุกด้าน มีความแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย และด้านการจัดการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรม ซึ่งประชาชนมีความพึงพอใจ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ประชาชนกลุ่มอายุมากกว่า 69 ปี มีความ   
พึงพอใจต่อการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยมากกว่ากลุ่มอายุ 36-50 ปี 
และประชาชนกลุ่มอายุ 18 – 35 ปี มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรม 
มากกว่า กลุ่มอายุ 36 – 50 ปี 
  จิรพัชร  สุดสงวน (2559) ท าการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลตรอกนอง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า 
ผลการทดสอบสมมติฐานความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลตรอกนอก อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้
ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลตรอกนอง อ าเภอขลุง 
จังหวัดจันทบุรี ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน ส่วนอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลตรอกนอก อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน จึงยอมรับ
สมมติฐาน 
  ธเนศ วงษ์ไทย (2559) ท าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ท าบัตรประชาชนของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อบริการท าบัตรประชาชนของเทศบาลปากเกร็ด โดยรวมอยู่ ในระดับมาก ส าหรับผลการ
พิจารณาเป็นรายด้านซึ่งสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านสิ่งอ านวยความ  
สะดวก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านคุณภาพของการให้บริการ ด้านเอกสารและหลักฐาน
ที่ใช้ประกอบการท าบัตรประชาชน ด้านกระบวนการ/ ขั้นตอนการให้บริการ และมีคา่เฉลี่ยน้อยที่สุด  
   วรุณี  เชาว์สุขุม (2559) ท าการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาล
นครนนทบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ
การให้บริการของเทศบาลนครนนทบุรี ใน 4 ด้าน คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ       
ด้านช่องทางการใช้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่งอ านวยความสะดวก ผลการวิเคราะห์ 
พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า 
ด้านที่มีคะแนนสูงสุดตามล าดับ คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ     
ด้านช่องทางการใช้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
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 วลัยลักษณ์  แสงสุวรรณ (2558) ท าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งหางแมว อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี พบว่า 
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในด้านการให้บริการอย่างทันเวลาอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับแรก 
รองลงมาด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ อยู่ในระดับมาก ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค อยู่ใน
ระดับ ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก และสุดท้ายด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า 
อยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจ พบว่า ผู้ใช้บริการด้านเบี้ยยังชีพผู้สู งอายุที่มีอายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 สิรี แปะประโคน  (2558) ท าการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะ อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ความพึง
พอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ และอันดับสุดท้าย คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และ
ผลเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะ 
จ าแนกตามเพศ อายุ การศึกษาอาชีพและรายได้ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกระแจะ ไม่แตกต่างกัน 
 ปิยวุฒิ ประสิทธิเวช (2558) ท าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ
งานทะเบียนราษฎร์ของเทศบาลต าบลหาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ผลการศึกษาพบว่า  
ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร์ของเทศบาลต าบลหาดเล็ก 
อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
อยู่ในระดับมากทุกด้าน อันดับแรกคือ ด้านอาคารสานที่ รองลงมา คือ ด้านระบบการให้บริการ และ
อันดับสุดท้าย คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผลการทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร์ของเทศบาลต าบลหาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัด
ตราด จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน        
มีความพึงพอใจที่มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎรของเทศบาลต าบลหาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่  
จังหวัดตราด ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีอายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจ         
ที่มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร์ของเทศบาลต าบลหาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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  เอมอร  พงษ์เกิดลาภ (2558) ท าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเรียน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา       
ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
เกาะเรียน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง 
จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ การศึกษาและรายได้ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนสถานภาพ 
และอาชีพ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเรียนไม่แตกแตกต่าง 
 ดวงพร วายลม (2558) ท าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ด้านการรับช าระภาษีอากรท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลผักขะ อ าเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว  ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านการรับช าระ
ภาษีอากรท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลผักขะ อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วในภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 
เมื่อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
รองลงมาคือ ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการที่มีความก้าวหน้า ด้านการให้บริการ
อย่างเท่าเทียมกัน และด้านที่มีค่าคะแนน เฉลี่ยมาเป็นล าดับสุดท้ายคือ ด้านการให้บริการที่รวดเร็ว
ทันเวลา ตามล าดับ 
  ยุคลธร อรรถศิริ (2557) ท าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
สาธารณะ องค์การบริหารส่วนต าบลยางช้าย อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ผลการศึกษาพบว่า     
1) ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนที่มารับบริการสาธารณะ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 38- 47 ปี 
ระดับการศึกษามัธยมศึกษา อาชีพอิสระ (เกษตรกร , รับจ้าง, ค้าขาย) และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่ 6 – 10 ปี ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนต าบล
ยางซ้าย อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยรวมมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก และ 2) ประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สาธารณะองค์การบริหารส่วนต าบลยางซ้าย อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง แตกต่างกัน 
 
 
 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%B4%C7%A7%BE%C3%20%C7%D2%C2%C5%C1&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C2%D8%A4%C5%B8%C3%20%CD%C3%C3%B6%C8%D4%C3%D4&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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 อาทิตย์ พจน์อาจ (2557) ท าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลเทพนิมิต อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษา
พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลเทพนิมิต 
อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด สรุปได้ว่า
ประชาชนมีความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลเทพนิมิต  อ าเภอโป่งน้ า
ร้อน จังหวัดจันทบุรีในด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ อยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจเป็น
อันดับแรก รองมาคือด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค อยู่ในระดับมาก และด้านการให้บริการอย่าง
ก้าวหน้า อยู่ในระดับมากเป็นอันดับสุดท้าย 
  สกุณา เจริญกล้า (2557) ท าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะกาดเง้า อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ระดับ
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลตะกาดเง้า อ าเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด สรุปได้ว่า ประชาชนได้รับการ
บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลตะกาดเง้า อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ในด้านความเป็น
รูปธรรมของการบริการเป็นอันดับแรกมาก รองลงมาคือ ด้านความน่าเชื่อถือในการบริการในระดับ
มาก ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้มารับบริการในระดับมาก ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการในระดับ
มากและอันดับสุดท้าย คือ ด้านความเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการในระดับมาก  ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศอายุ การศึกษา และรายได้ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตะกาดเง้า อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 
 
 



บทท่ี 3  
วิธีด ำเนินกำรวิจัย  

 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา “ความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตเทศบาล
ต าบลบางปู อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ” ผู้ศึกษาได้ท าการวิจัยเชิงส ารวจ โดย
เปรียบเทียบในส่วนของเพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลต าบลบางปู อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  ตามหัวข้อต่อไปนี้  
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 กำรก ำหนดกลุ่มประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ มุ่งศึกษาเฉพาะประชาชนที่
อยู่ในเขตเทศบาลต าบลบางปู อ าเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยได้ประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างที่ก าหนด จ านวน 400 ตัวอย่าง ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการ
แจกแบบสอบถามแบบบังเอิญ (Accidental sampling) 
 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัย ซึ่งผู้วิจัย
สร้างข้ึน เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ เป็นแบบสอบถามชนิดปลาย
ปิดและชนิดปลายเปิด โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติและอัตราส่วนจ านวน 4 ข้อ    
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ,2548) ได้แก่ 

1. เพศ  ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale) 
2. อายุ  ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอัตราส่วน ( Ratio scale) 
3. อาชีพ  ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale) 
4. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน  ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอัตราส่วน (Ratio scale) 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความพึงพอใจในการให้บริการด้านต่างๆ จ านวน 
4 ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  และด้าน
สิ่ งอ าน วยความสะดวก  ลั กษ ณ ะแบ บ สอบ ถาม เป็ น แบ บ  Semantic differential Scale 
(Zikmund.1997:356) โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale method) โดยใช้ระดับการวัด
ข้อมูลประเภท อันตรภาค (Interval scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งมีการก าหนดระดับคะแนน 
ดังนี้   

ระดับคะแนน  5   หมายถึง  มากที่สุด 
ระดับคะแนน  4     หมายถึง มาก  
ระดับคะแนน  3   หมายถึง ปานกลาง  
ระดับคะแนน  2   หมายถึง น้อย 
ระดับคะแนน  1   หมายถงึ น้อยที่สุด 

 ระดับการให้คะแนนเฉลี่ยในแต่ละระดับชั้น ใช้สูตรการค านวณช่วงกว้างของชั้นดังนี้ (กัลยา 
วาณิชย์บัญชา 2548 :29 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ,2548) 
   ความกว้างของชั้น   =            พิสัย 
        จ านวนชั้น 
           =        5 – 1        = 0.8 (เริ่มจากข้ันต่ าสุด) 
            5 
จากนั้นน ามาหาระดับเฉลี่ยโดยก าหนดความหมายดังนี้ 

  4.21 - 5.00      หมายถึง   มากที่สุด 
  3.41 - 4.20      หมายถึง  มาก 
  2.61 - 3.40     หมายถึง   ปานกลาง 
  1.81 - 2.60    หมายถึง  น้อย 

  1.00 - 1.81    หมายถึง  น้อยที่สุด 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 
 การพิจารณาให้ระดับคะแนนในมิติด้านคุณภาพการให้บริการด าเนินการส ารวจ ในประเด็น 
ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากร
ที่ให้บริการ และ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกเฉลี่ยรวมทั้ง  4 ด้านโดยก าหนดระดับค่าคะแนน 0 – 10 
โดยมีร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับริการ โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
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 ระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป  10 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ  95    9 คะแนน  
 ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ  90   8 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ  85   7 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ  80   6 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ  75   5 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ  70   4 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ  65   3 คะแนน 
 ระดบัความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ  60   2 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ  55   1 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจน้อยกว่าร้อยละ 50    0 คะแนน 
 
ขั้นตอนในกำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

1. ผู้วิจัยศึกษาจากเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพ่ือน ามาเป็นทฤษฎีและ
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. สร้างเนื้อหาในแบบสอบถามให้ครอบคลุม 

 
3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีดังนี้ 
 1. น าแบบสอบถามที่เตรียมไว้ไปแจกยังกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยเป็นผู้ชี้แจงความหมายหรือ
วิธีการตอบค าถามกับผู้ตอบแบบสอบถามอย่างละเอียดก่อนด้วยตนเอง 
 2.น าข้อมูลมาตรวจเช็คหาความสมบูรณ์ และเลือกเฉพาะฉบับที่สามารถน ามาค านวณได้ เพื่อ
ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการใส่เข้าโปรแกรมค านวณทางสถิติ 
 

3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน 
 1.รวบรวมและบันทึกข้อมูล 
    1.1  ตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบสอบถาม 
    1.2  ท าการลงรหัสตัวเลขตามที่ก าหนดไว้ 
    1.3  บันทึกข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ 
    1.4  ท าการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  



 35 

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 
 ค่าสถิติพ้ืนฐาน (สถิติเชิงพรรณนา Descriptive Statistics) ซึ่งประกอบไปด้วย 

 2.1 ค่าร้อยละ (Percentage) 
 2.2 ค่าคะแนนเฉลี่ย (Arithmetic mean) 
 2.3 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation หรือ S.D.)  
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา “ความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตเทศบาลต าบลบางปู อ าเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ” ได้แบ่งการวิเคราะห์และการแปรความหมายออกเป็น 2 ตอน 
และเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการสื่อสารที่ตรงกันผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อในการวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี้ 

 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  n   แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 X    แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
 S.D.   แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  

4.1 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้  

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และน าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยเรียงล าดับหัวข้อเป็น   2 ตอน
ดังนี้ 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ  อายุ อาชีพ 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลของความพึงพอใจในการให้บริการด้านต่าง ๆ คือ  
งานบริการที่ 1 งานด้านทะเบียนราษฎร 

  งานบริการที่ 2 งานด้านรายได้หรือภาษี 
  งานบริการที่ 3 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
  งานบริการที่ 4 งานด้านสาธารณสุข 
 

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ได้แก่ 

1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ  อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยแจกแจง
จ านวนและค่าร้อยละ ดังนี้ 
ตาราง 1 แสดงจ านวนและค่าร้อยละเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ลักษณะเฉพาะบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ   
          ชาย 170 42.50 
          หญิง 230 57.50 
          รวม 400 100.0 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ลักษณะเฉพาะบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
2. อายุ   
 20 – 30 ปี 21 5.25 
 31 – 40 ปี 103 25.75 
 41 – 50 ปี 186 46.50 
 51 – 60 ปี 37 9.25 
 61 ปีขึ้นไป 53 13.25 

รวม 400 100.0 

3. อาชีพ   

 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 13 3.25 

 ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 205 51.25 

 เกษตรกร 13 3.25 

 ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 35 8.75 

 พ่อบ้าน/แม่บ้าน 45 11.25 

 รับจ้างทั่วไป 89 22.25 

         รวม 400 100.0 

4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   

          ต่ ากว่า 5,000 บาท 48 12.00 

          5,001 – 10,000 บาท 210 52.50 

          10,001 – 15,000 บาท 108 27.00 

          รายได้มากกว่า 15,000 บาท 34 8.50 

          รวม 400 100.0 

 จากตาราง 1 สามารถอธิบายข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาครั้งนี้ จ านวน 400 คน จ าแนกตามตัวแปรได้ดังนี้ 

เพศ  พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 57.50 และเพศชาย 
จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 

อายุ  พบว่า อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 41 – 50 ปี จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50  
รองลงมา คือ อายุ 31 - 40 ปี จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.75  และอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 53 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.25 ตามล าดับ 
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อาชีพ พบว่า อาชีพส่วนใหญ่ คือ ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 205 คน คิดเป็น
ร้อยละ 52.25 รองลงมาคือ รับจ้างทั่วไป จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.25 และพ่อบ้าน/
แม่บ้าน จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25 ตามล าดับ 
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า รายได้ส่วนใหญ่อยู่ที่  5,001 – 10,000 บาท จ านวน 210 คน        
คิดเป็นร้อยละ 52.50 รองลงมาคือ 10,001 – 15,000 บาท จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 
และรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 ตามล าดับ 
 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลของความพึงพอใจในการให้บริการด้านต่าง ๆ  
ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
งานบริการที่ 1  งานด้านทะเบียนราษฎร 

องค์ประกอบ X  S.D. ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 1.1 ขั้นตอนการให้บริการรวดเร็วไม่
ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว 

4.76 .429 มากที่สุด 95.20 10 

 1.2 การจัดรูปแบบการให้บริการเป็น
ระบบระเบียบมีการอธิบายขั้นตอนการ
ด าเนินการโดยชัดเจน 

4.75 .435 มากที่สุด 95.00 9 

 1 .3  ก าร ให้ บ ริ ก ารมี ค วามพร้อมทั้ ง
ทางด้านข้อมูล/เอกสาร/การประชาสัมพันธ์ 

4.66 .476 มากที่สุด 93.20 9 

 1 .4ระยะเวลาการให้ บ ริ การมี ค วาม
เห ม าะ ส ม ต ร งต่ อ ค ว า ม ต้ อ งก า ร ข อ ง
ผู้รับบริการ 

4.78 .416 มากที่สุด 95.60 10 

 1.5 มีการให้บริการตามล าดับก่อน – หลัง 
อย่างยุติธรรม 

4.75 .435 มากที่สุด 95.00 9 

รวม 4.74 .228 มากที่สุด 94.80 9 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 
 2.1 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 4.75 .435 มากที่สุด 95.00 9 
 2.2 มีผังล าดับขั้นตอนการให้บริการแต่ละ
ขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว 

4.77 .423 มากที่สุด 95.40 10 

 2.3 ช่องทางการให้บริการมีความเหมาะสม
และเข้าถึงได้สะดวก 

4.76 .429 มากที่สุด 95.20 10 

รวม 4.76 .268 มากที่สุด 95.20 10 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

องค์ประกอบ X  S.D. ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ 
 3.1 เจ้าหน้าที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความ
เต็มใจที่จะบริการผู้มาติดต่อ 

4.79 .409 มากที่สุด 95.80 10 

 3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการผู้มาติดต่อโดยไม่
เลือกปฏิบัติ มีความยุติธรรม 

4.78 .416 มากที่สุด 95.60 10 

 3.3 เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถ ที่จะ
อธิบายในเรื่องงานที่ให้บริการได้เป็นอย่างดี 

4.75 .435 มากที่สุด 95.00 9 

 3.4 เจ้าหน้าที่ ให้บริการต่อผู้รับบริการ
เหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

4.73 .446 มากที่สุด 94.60 9 

 3.5 เจ้าหน้าที่มีการแต่งกายด้วยความ
เหมาะสม สุภาพเรียบร้อย  

4.77 .423 มากที่สุด 95.40 10 

รวม 4.76 .207 มากที่สุด 95.20 10 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 4.1 สถานที่ให้บริการมีป้าย สัญลักษณ์ 
บอกรายละเอียดการให้บริการอย่างชัดเจน 

4.84 .368 มากที่สุด 96.80 10 

 4.2 มีการจัดสถานที่อย่างเป็นระเบียบ 4.76 .429 มากที่สุด 95.20 10 
 4.3 สถานที่ให้บริการมีความปลอดภัย 
และสะอาด 

4.81 .394 มากที่สุด 96.20 10 

 4.4 มีบริการที่นั่งพัก น้ าดื่ม สถานที่จอด
รถ และห้องน้ าที่สะอาดเพียงพอต่อการ
ให้บริการ 

4.76 .429 มากที่สุด 95.20 10 

 4.5 การจัดสถานที่และการจัดวางอุปกรณ์
มีความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ 

4.77 .446 มากที่สุด 95.40 10 

รวม 4.79 .198 มากที่สุด 95.80 10 
ความพึงพอใจโดยรวม 4.76 .142 มากที่สุด 95.20 10 

 
จากตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานด้านทะเบียน

ราษฎรโดยรวม พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 และหากพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ, ด้านช่องทางการ
ให้บริการ, ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74, 4.76, 4.76 
และ 4.79 
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ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
งานบริการที่ 2 ด้านรายได้หรือภาษี 

องค์ประกอบ X  S.D. ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 1.1 ขั้นตอนการให้บริการรวดเร็วไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน และมีความคล่องตัว 

4.77 .446 มากที่สุด 95.40 10 

 1.2 การจัดรูปแบบการให้บริการเป็นระบบ
ระเบียบมีการอธิบายขั้นตอนการด าเนินการโดย
ชัดเจน 

4.76 .452 มากที่สุด 95.20 10 

 1.3 การให้บริการมีความพร้อมทั้งทางด้าน
ข้อมูล/เอกสาร/การประชาสัมพันธ์ 

4.61 .510 มากที่สุด 92.20 9 

 1 .4  ระยะ เวล าก าร ให้ บ ริ ก ารมี ค วาม
เหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ 

4.66 .476 มากที่สุด 93.20 9 

 1.5 มีการให้บริการตามล าดับก่อน – หลัง 
อย่างยุติธรรม 

4.71 .456 มากที่สุด 94.20 9 

รวม 4.70 .226 มากที่สุด 94.00 9 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 
 2.1 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 4.77 .446 มากที่สุด 95.40 10 
 2.2 มีผังล าดับขั้นตอนการให้บริการแต่ละ
ขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว 

4.70 .461 มากที่สุด 94.00 9 

 2.3 ช่องทางการให้บริการมีความเหมาะสมและ
เข้าถึงได้สะดวก 

4.75 .435 มากที่สุด 95.00 9 

รวม 4.74 .270 มากที่สุด 94.80 9 
3. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ / บุคลากรที่ให้บริการ 
 3.1 เจ้าหน้าที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความ
เต็มใจที่จะบริการผู้มาติดต่อ 

4.57 .498 มากที่สุด 91.40 9 

 3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการผู้มาติดต่อโดยไม่
เลือกปฏิบัติ มีความยุติธรรม 

4.67 .473 มากที่สุด 93.40 9 

 3.3 เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถ ที่จะ
อธิบายในเรื่องงานที่ให้บริการได้เป็นอย่างดี 

4.65 .479 มากที่สุด 93.00 9 

 3.4 เจ้าหน้าที่ ให้บริการต่อผู้ รับบริการ
เหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

4.67 .493 มากที่สุด 93.40 9 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

องค์ประกอบ X  S.D. ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 

 3.5 เจ้าหน้ าที่ มีการแต่ งกายด้วยความ
เหมาะสม สุภาพเรียบร้อย  

4.69 .465 มากที่สุด 93.80 9 

รวม 4.65 .202 มากที่สุด 93.00 9 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 4.1 สถานที่ให้บริการมีป้าย สัญลักษณ์ บอก
รายละเอียดการให้บริการอย่างชัดเจน 

4.77 .423 มากที่สุด 95.40 10 

 4.2 มีการจัดสถานที่อย่างเป็นระเบียบ 4.75 .435 มากที่สุด 95.00 9 
 4.3 สถานที่ให้บริการมีความปลอดภัย และ
สะอาด 

4.80 .402 มากที่สุด 96.00 10 

 4.4 มีบริการที่นั่งพัก น้ าดื่ม สถานที่จอดรถ 
และห้องน้ าที่สะอาดเพียงพอต่อการให้บริการ 

4.86 .349 มากที่สุด 97.20 10 

 4.5 การจัดสถานที่และการจัดวางอุปกรณ์มี
ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ 

4.74 .441 มากที่สุด 94.80 9 

รวม 4.78 .212 มากที่สุด 95.60 10 
ความพึงพอใจโดยรวม 4.72 .151 มากที่สุด 94.40 9 

  
 จากตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อด้านรายได้หรือภาษี
โดยรวม พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 และหากพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า       
ทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ, ด้านช่องทางการให้บริการ, 
ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70, 4.74, 4.65 และ 4.78 
ตามล าดับ 
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ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
งานบริการที่ 3  งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

องค์ประกอบ X  S.D.  ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 1.1 ขั้นตอนการให้บริการรวดเร็วไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน และมีความคล่องตัว 

4.77 .423 มากที่สุด 95.40 10 

 1.2 การจัดรูปแบบการให้บริการเป็นระบบ
ระเบียบมีการอธิบายขั้นตอนการด าเนินการโดย
ชัดเจน 

4.80 .402 มากที่สุด 96.00 10 

 1.3 การให้บริการมีความพร้อมทั้งทางด้าน
ข้อมูล/เอกสาร/การประชาสัมพันธ์ 

4.78 .416 มากที่สุด 95.60 10 

 1 .4  ระยะ เวล าก าร ให้ บ ริ ก ารมี ค วาม
เหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ 

4.81 .394 มากที่สุด 96.20 10 

 1.5 มีการให้บริการตามล าดับก่อน – หลัง 
อย่างยุติธรรม 

4.80 .402 มากที่สุด 96.00 10 

รวม 4.79 .188 มากที่สุด 95.80 10 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 
 2.1 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 4.80 .402 มากที่สุด 96.00 10 
 2.2 มีผังล าดับขั้นตอนการให้บริการแต่ละ
ขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว 

4.93 .256 มากที่สุด 98.60 10 

 2.3 ช่องทางการให้บริการมีความเหมาะสมและ
เข้าถึงได้สะดวก 

4.83 .378 มากที่สุด 96.60 10 

รวม 4.85 .203 มากที่สุด 97.00 10 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ 
 3.1 เจ้าหน้าที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความ
เต็มใจที่จะบริการผู้มาติดต่อ 

4.76 .429 มากที่สุด 95.20 10 

 3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการผู้มาติดต่อโดยไม่
เลือกปฏิบัติ มีความยุติธรรม 

4.80 .402 มากที่สุด 96.00 10 

 3.3 เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถ ที่จะ
อธิบายในเรื่องงานที่ให้บริการได้เป็นอย่างดี 

4.84 .368 มากที่สุด 96.80 10 

 3.4 เจ้าหน้าที่ ให้บริการต่อผู้ รับบริการ 4.76 .429 มากที่สุด 95.20 10 
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เหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 
ตาราง 4 (ต่อ) 

องค์ประกอบ X  S.D. ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 

 3.5 เจ้าหน้ าที่ มีการแต่ งกายด้วยความ
เหมาะสม สุภาพเรียบร้อย  

4.80 .402 มากที่สุด 96.00 10 

รวม 4.79 .195 มากที่สุด 95.80 10 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 4.1 สถานที่ให้บริการมีป้าย สัญลักษณ์ บอก
รายละเอียดการให้บริการอย่างชัดเจน 

4.94 .239 มากที่สุด 98.80 10 

 4.2 มีการจัดสถานที่อย่างเป็นระเบียบ 4.78 .416 มากที่สุด 95.60 10 
 4.3 สถานที่ให้บริการมีความปลอดภัย และ
สะอาด 

4.94 .239 มากที่สุด 98.80 10 

 4.4 มีบริการที่นั่งพัก น้ าดื่ม สถานที่จอดรถ 
และห้องน้ าที่สะอาดเพียงพอต่อการให้บริการ 

4.97 .171 มากที่สุด 99.40 10 

 4.5 การจัดสถานที่และการจัดวางอุปกรณ์มี
ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ 

4.85 .359 มากที่สุด 97.00 10 

รวม 4.90 .143 มากที่สุด 98.00 10 
ความพึงพอใจโดยรวม 4.83 .120 มากที่สุด 96.60 10 

  
 จากตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคมโดยรวม พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83  และหากพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ, ด้านช่องทางการ
ให้บริการ, ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79, 4.85, 4.79
และ 4.90 ตามล าดับ 
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ตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
งานบริการที่ 4 งานด้านสาธารณสุข 

องค์ประกอบ X  S.D. ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 1.1 ขั้นตอนการให้บริการรวดเร็วไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน และมีความคล่องตัว 

4.76 .429 มากที่สุด 95.20 10 

 1.2 การจัดรูปแบบการให้บริการเป็นระบบ
ระเบียบมีการอธิบายขั้นตอนการด าเนินการโดย
ชัดเจน 

4.80 .402 มากที่สุด 96.00 10 

 1.3 การให้บริการมีความพร้อมทั้งทางด้าน
ข้อมูล/เอกสาร/การประชาสัมพันธ์ 

4.81 .394 มากที่สุด 96.20 10 

 1 .4  ระยะ เวล าก าร ให้ บ ริ ก ารมี ค วาม
เหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ 

4.89 .314 มากที่สุด 97.80 10 

 1.5 มีการให้บริการตามล าดับก่อน – หลัง 
อย่างยุติธรรม 

4.86 .349 มากที่สุด 97.20 10 

รวม 4.82 .164 มากที่สุด 96.40 10 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 
 2.1 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 4.83 .378 มากที่สุด 96.60 10 
 2.2 มีผังล าดับขั้นตอนการให้บริการแต่ละ
ขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว 

4.84 .368 มากที่สุด 96.80 10 

 2.3 ช่องทางการให้บริการมีความเหมาะสมและ
เข้าถึงได้สะดวก 

4.79 .409 มากที่สุด 95.80 10 

รวม 4.82 .224 มากที่สุด 96.40 10 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ 
 3.1 เจ้าหน้าที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความ
เต็มใจที่จะบริการผู้มาติดต่อ 

4.81 .394 มากที่สุด 96.20 10 

 3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการผู้มาติดต่อโดยไม่
เลือกปฏิบัติ มีความยุติธรรม 

4.85 .359 มากที่สุด 97.00 10 

 3.3 เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถ ที่จะ
อธิบายในเรื่องงานที่ให้บริการได้เป็นอย่างดี 

4.83 .378 มากที่สุด 96.60 10 

 3.4 เจ้าหน้าที่ ให้บริการต่อผู้ รับบริการ
เหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

4.82 .386 มากที่สุด 96.40 10 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

องค์ประกอบ X  S.D. ระดับความ 
พึงพอใจ 

ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 

 3.5 เจ้าหน้ าที่ มีการแต่ งกายด้วยความ
เหมาะสม สุภาพเรียบร้อย  

4.81 .394 มากที่สุด 96.20 10 

รวม 4.82 .187 มากที่สุด 96.40 10 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 4.1 สถานที่ให้บริการมีป้าย สัญลักษณ์ บอก
รายละเอียดการให้บริการอย่างชัดเจน 

4.86 .349 มากที่สุด 97.20 10 

 4.2 มีการจัดสถานที่อย่างเป็นระเบียบ 4.86 .349 มากที่สุด 97.20 10 
 4.3 สถานที่ให้บริการมีความปลอดภัย และ
สะอาด 

4.88 .327 มากที่สุด 97.60 10 

 4.4 มีบริการที่นั่งพัก น้ าดื่ม สถานที่จอดรถ 
และห้องน้ าที่สะอาดเพียงพอต่อการให้บริการ 

4.86 .349 มากที่สุด 97.20 10 

 4.5 การจัดสถานที่และการจัดวางอุปกรณ์มี
ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ 

4.71 .456 มากที่สุด 94.20 9 

รวม 4.83 .168 มากที่สุด 96.60 10 
ความพึงพอใจโดยรวม 4.83 .118 มากที่สุด 96.60 10 

  
 จากตาราง 5 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานด้านสาธารณสุข
โดยรวม พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 และหากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุก
ด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ, ด้านช่องทางการให้บริการ, ด้าน
เจ้าหน้าที่ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.82, 4.82, 4.83 และ 4.83 
ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 6  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยรวม  จ าแนกตามประเภทงานให้บริการ 

 
งานบริการ 

การบริการ    

ค่าเฉลี่ย ด้านขั้นตอน 
การให้บริการ 

ด้านช่องทาง 
การให้บริการ 

ด้านเจ้าหน้าที่ 
ให้บริการ 

ด้านสิ่งอ านวย 
ความสะดวก 

X  SD  X  SD X  SD X  SD X  SD 

1. งานด้านทะเบียนราษฎร 4.74 .228 4.76 .268 4.76 .207 4.79 .198 4.76 .142 
2. งานด้านรายได้หรือภาษี 4.70 .226 4.74 .270 4.65 .202 4.78 .212 4.72 .151 
3. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 4.79 .188 4.85 .203 4.79 .195 4.90 .143 4.83 .120 
4. งานด้านสาธารณสุข 4.82 .164 4.82 .224 4.82 .187 4.83 .168 4.83 .118 

รวมความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทั้ง  4  งาน X   = 4.79    / SD = .141 

 จากตารางที่ 6 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการโดยรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 เมื่อพิจารณาเป็นงานที่ให้บริการ 
พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจงานด้านทะเบียนราษฎร, งานด้านรายได้หรือภาษี,งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และงานด้านสาธารณสุข อยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.76, 4.72, 4.83 และ 4.83 

 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตเทศบาลต าบลบางปู อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละของ
ความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ 95.80 “คิดเป็นคะแนนตามเกณฑ์การประเมินได้ 10 คะแนน” 
 



บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา “ความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตเทศบาลต าบลบางปู 
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ และเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่มาใช้
บริการของเทศบาลต าบลบางปู ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  จากการสุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน  
พบว่า 

เพศ  พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 57.50 และเพศชาย 
จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 

อายุ  พบว่า อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 41 – 50 ปี จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50  
รองลงมา คือ อายุ 31 - 40 ปี จ านวน 103 คน คดิเป็นร้อยละ 25.75  และอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 53 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.25 ตามล าดับ 

อาชีพ พบว่า อาชีพส่วนใหญ่ คือ ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 205 คน คิดเป็น
ร้อยละ 52.25 รองลงมาคือ รับจ้างทั่วไป จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.25 และพ่อบ้าน/
แม่บ้าน จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25 ตามล าดับ 
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า รายได้ส่วนใหญ่อยู่ที่  5,001 – 10,000 บาท จ านวน 210 คน        
คิดเป็นร้อยละ 52.50 รองลงมาคือ 10,001 – 15,000 บาท จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 
และรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 ตามล าดับ 
 

2. การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ พบว่า ระดับความพึงพอใจ
ต่องานที่ให้บริการ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด โดยแยกประเด็นการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ทั้ง 4 ลักษณะงาน เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ดังนี้ 
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 งานบริการที่ 1 งานด้านทะเบียนราษฎร จากการศึกษาพบว่า ประชาชนโดยส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า 

1.1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ จากการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 

1.2 ด้านช่องทางการให้บริการ การศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 

1.3  ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ จากการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 

1.4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก จากการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 

 
 งานบริการที่ 2 งานด้านรายได้หรือภาษี จากการศึกษาพบว่า ประชาชนโดยส่วน

ใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า 

2.1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ จากการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 

2.2 ด้านช่องทางการให้บริการ การศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 

2.3 ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ จากการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 

2.4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก จากการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 
 

งานบริการที่ 3 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จากการศึกษาพบว่า ประชาชน
โดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า 

3.1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ จากการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 
3.2 ด้านช่องทางการให้บริการ การศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 
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3.3 ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ จากการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 

3.4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก จากการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 
 

งานบริการที่ 4 งานด้านสาธารณสุข จากการศึกษาพบว่า ประชาชนโดยส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

4.1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ จากการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 

4.2 ด้านช่องทางการให้บริการ  การศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 

4.3 ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ จากการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 

4.4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก จากการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 

 
5.2 ข้อเสนอแนะจากการส ารวจความพึงพอใจฯ   
            จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตเทศบาลต าบลบางปู อ าเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ” พบว่า ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนั้น
ควรมุ่งให้เกิดการสร้างกระบวนการท างานให้มีมาตรฐาน และระดับการบริการให้เกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เพ่ือรักษาผลการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับดีมากยิ่งขึ้นและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนส าหรับ
องค์กรตลอดไป และที่ส าคัญควรพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนผู้มารับบริการจากเทศบาลต าบลบางปู  
 ในการสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลบางปู โดยใช้
แบบสอบถามที่มีค าถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามใส่ข้อเสนอแนะ ส าหรับเป็นแนวทางใน
การพัฒนาปรับปรุงการบริการที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ไดด้ังนี้ 

1. งานด้านทะเบียนราษฎร มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 -   ควรจัดให้มีการให้บริการในเรื่องของหน่วยจัดท าบัตรประชาชนเคลื่อนที่ให้บริการใน
สถานที่ต่าง ๆ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน เนื่องจากเทศบาลฯ ยังไม่สามารถท า
บัตรประชาชนได้ 
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2. งานด้านรายได้หรือภาษี มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
- ควรมีการส่งเสริมในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ หรือแนะน าเกี่ยวกับการช าระภาษี

ประจ าปีให้มากขึ้น  
- ควรมีการพัฒนาบุคลากรที่ดูแลงานรายได้หรือภาษี ในเรื่องของการแนะน าขั้นตอน

การให้บริการ การอ านวยความสะดวก และการบริการให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน 

3. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
ไม่มีข้อเสนอแนะ 

4. งานด้านสาธารณสุข 
- ไม่มีข้อเสนอแนะ  
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มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

ค าชี้แจง  

 แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในเขตเทศบำลต ำบลบำงปู อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัด

สมุทรปรำกำร จึงขอควำมกรุณำตอบแบบส ำรวจตำมควำมรู้สึกของท่ำน เพ่ือน ำผลกำรส ำรวจใช้ในกำรปรับปรุง

กำรให้บริกำรต่อไป (กรุณำท ำเครื่องหมำย / ในช่องที่ตรงกับข้อมูลของท่ำน) 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ำรวจ  

1.เพศ 

 ◻  ชำย 

 ◻  หญิง 
2.อาย ุ

 ◻  ต่ ำกว่ำ  20  ปี   ◻  อำยุ  20 – 30 ปี 

 ◻  อำยุ 31 – 40 ปี   ◻  อำยุ  41 – 50 ปี 

 ◻  อำยุ 51 – 60 ปี   ◻  อำยุ  61  ปีขึ้นไป 
3.  อาชีพ 

 ◻  รับรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ ◻  ค้ำขำย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

 ◻  เกษตรกร     ◻  ลูกจ้ำง / พนักงำนบริษัท 

 ◻  พ่อบ้ำน / แม่บ้ำน   ◻  รับจ้ำงทั่วไป 

 ◻  อ่ืน ๆ ...........................................  
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 ◻  ต่ ำกว่ำ  5,000  บำท  ◻  5,000-10,000 บำท 

 ◻  10,001-15,000  บำท  ◻  รำยได้มำกกว่ำ  15,000 บำท 
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ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร (กรุณำท ำเครื่องหมำย / ลงในช่องท่ีตรงกับควำมพึงพอใจของท่ำน) 
งานบริการที่ 1 งานด้านทะเบียนราษฎร 

ควำมพึงพอใจต่อกำรใช้บริกำร 

ระดับควำมพงึพอใจ 
น้อย
ที่สุด 

น้อย 
 

ปำน
กลำง 

มำก 
 

มำก
ที่สุด 

1.ด้านขั้นตอนการใช้บริการ 
 1.1 ขั้นตอนกำรให้บริกำรรวดเร็วไม่ยุ่งยำกซับซ้อน และมีควำมคล่องตัว      
 1.2 กำรจัดรูปแบบกำรให้บริกำรเป็นระบบระเบียบมีกำรอธิบำยขั้นตอนกำร
ด ำเนินกำรโดยชัดเจน 

     

 1.3 กำรให้บริกำรมีควำมพร้อมทั้งทำงด้ำนข้อมูล/เอกสำร/กำรประชำสัมพันธ์      
 1.4 ระยะเวลำกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสมตรงต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร      
 1.5 มีกำรให้บริกำรตำมล ำดับกอ่น – หลัง อย่ำงยุติธรรม      
2. ด้านช่องทางการใหบ้ริการ 
 2.1 มีช่องทำงกำรให้บริกำรที่หลำกหลำย      
 2.2 มีผังล ำดับขั้นตอนกำรให้บริกำรแต่ละขั้นตอนมีควำมสะดวก รวดเร็ว      
 2.3  ช่องทำงกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสมและเข้ำถึงได้สะดวก      
3. ด้านเจ้าหน้าที่ใหบ้ริการ 
 3.1 เจ้ำหน้ำที่มีมนุษยส์ัมพันธท์ีด่ี มีควำมเต็มใจที่จะบริกำรผู้มำติดต่อ      
 3.2 เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรผู้มำติดต่อโดยไม่เลือกปฏิบัติ มีควำมยุติธรรม      
 3.3 เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ที่จะอธิบำยในเรื่องงำนที่ให้บริกำรได้เป็นอย่ำงดี      
 3.4 เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรต่อผู้รับบริกำรเหมือนกันทุกรำยโดยไม่เลือกปฏิบัติ      
 3.5 เจ้ำหน้ำที่มีกำรแต่งกำยด้วยควำมเหมำะสม สุภำพเรียบร้อย       
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 4.1 สถำนที่ให้บริกำรมีป้ำย สัญลักษณ์ บอกรำยละเอียดกำรให้บริกำรอย่ำงชัดเจน      
 4.2 มีกำรจัดสถำนที่อย่ำงเป็นระเบียบ      
 4.3 สถำนที่ให้บริกำรมีควำมปลอดภัย และสะอำด      
 4.4 มีบริกำรที่นั่งพัก น้ ำดื่ม สถำนที่จอดรถ และห้องน้ ำที่สะอำดเพียงพอต่อกำร
ให้บริกำร 

     

 4.5 กำรจัดสถำนที่และกำรจัดวำงอุปกรณ์มีควำมเป็นระเบยีบ สะดวกต่อกำรใช้บริกำร      

ข้อเสนอแนะ

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

............................................................................................................................................................................................................. 
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มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

ค าชี้แจง  

 แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในเขตเทศบำลต ำบลบำงปู อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัด

สมุทรปรำกำร จึงขอควำมกรุณำตอบแบบส ำรวจตำมควำมรู้สึกของท่ำน เพ่ือน ำผลกำรส ำรวจใช้ในกำรปรับปรุง

กำรให้บริกำรต่อไป (กรุณำท ำเครื่องหมำย / ในช่องที่ตรงกับข้อมูลของท่ำน) 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ำรวจ  

1.เพศ 

 ◻  ชำย 

 ◻  หญิง 
2.อาย ุ

 ◻  ต่ ำกว่ำ  20  ปี   ◻  อำยุ  20 – 30 ปี 

 ◻  อำยุ 31 – 40 ปี   ◻  อำยุ  41 – 50 ปี 

 ◻  อำยุ 51 – 60 ปี   ◻  อำยุ  61  ปีขึ้นไป 
3.  อาชีพ 

 ◻  รับรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ ◻  ค้ำขำย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

 ◻ เกษตรกร     ◻  ลูกจ้ำง / พนักงำนบริษัท 

 ◻  พ่อบ้ำน / แม่บ้ำน   ◻  รับจ้ำงทั่วไป 

 ◻  อ่ืน ๆ ...........................................  
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 ◻  ต่ ำกว่ำ  5,000  บำท  ◻  5,000-10,000 บำท 

 ◻  10,001-15,000  บำท  ◻  รำยได้มำกกว่ำ  15,000 บำท 
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ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร (กรุณำท ำเครื่องหมำย / ลงในช่องท่ีตรงกับควำมพึงพอใจของท่ำน) 
งานบริการที่ 2 งานด้านรายได้หรือภาษี 

ควำมพึงพอใจต่อกำรใช้บริกำร 

ระดับควำมพงึพอใจ 
น้อย
ที่สุด 

น้อย 
 

ปำน
กลำง 

มำก 
 

มำก
ที่สุด 

1.ด้านขั้นตอนการใช้บริการ 
 1.1 ขั้นตอนกำรให้บริกำรรวดเร็วไม่ยุ่งยำกซับซ้อน และมีควำมคล่องตัว      
 1.2 กำรจัดรูปแบบกำรให้บริกำรเป็นระบบระเบียบมีกำรอธิบำยขั้นตอนกำร
ด ำเนินกำรโดยชัดเจน 

     

 1.3 กำรให้บริกำรมีควำมพร้อมทั้งทำงด้ำนข้อมูล/เอกสำร/กำรประชำสัมพันธ์      
 1.4 ระยะเวลำกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสมตรงต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร      
 1.5 มีกำรให้บริกำรตำมล ำดับกอ่น – หลัง อย่ำงยุติธรรม      
2. ด้านช่องทางการใหบ้ริการ 
 2.1 มีช่องทำงกำรให้บริกำรที่หลำกหลำย      
 2.2 มีผังล ำดับขั้นตอนกำรให้บริกำรแต่ละขั้นตอนมีควำมสะดวก รวดเร็ว      
 2.3  ช่องทำงกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสมและเข้ำถึงได้สะดวก      
3. ด้านเจ้าหน้าที่ใหบ้ริการ 
 3.1 เจ้ำหน้ำที่มีมนุษยส์ัมพันธท์ีด่ี มีควำมเต็มใจที่จะบริกำรผู้มำติดต่อ      
 3.2 เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรผู้มำติดต่อโดยไม่เลือกปฏิบัติ มีควำมยุติธรรม      
 3.3 เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ที่จะอธิบำยในเรื่องงำนที่ให้บริกำรได้เป็นอย่ำงดี      
 3.4 เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรต่อผู้รับบริกำรเหมือนกันทุกรำยโดยไม่เลือกปฏิบัติ      
 3.5 เจ้ำหน้ำที่มีกำรแต่งกำยด้วยควำมเหมำะสม สุภำพเรียบร้อย       
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 4.1 สถำนที่ให้บริกำรมีป้ำย สัญลักษณ์ บอกรำยละเอียดกำรให้บริกำรอย่ำงชัดเจน      
 4.2 มีกำรจัดสถำนที่อย่ำงเป็นระเบียบ      
 4.3 สถำนที่ให้บริกำรมีควำมปลอดภัย และสะอำด      
 4.4 มีบริกำรที่นั่งพัก น้ ำดื่ม สถำนที่จอดรถ และห้องน้ ำที่สะอำดเพียงพอต่อกำร
ให้บริกำร 

     

 4.5 กำรจัดสถำนที่และกำรจัดวำงอุปกรณ์มีควำมเป็นระเบยีบ สะดวกต่อกำรใช้บริกำร      

ข้อเสนอแนะ

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

............................................................................................................................................................................................................. 
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มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

ค าชี้แจง  

 แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในเขตเทศบำลต ำบลบำงปู อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัด

สมุทรปรำกำร จึงขอควำมกรุณำตอบแบบส ำรวจตำมควำมรู้สึกของท่ำน เพ่ือน ำผลกำรส ำรวจใช้ในกำรปรับปรุง

กำรให้บริกำรต่อไป (กรุณำท ำเครื่องหมำย / ในช่องที่ตรงกับข้อมูลของท่ำน) 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ำรวจ  

1.เพศ 

 ◻  ชำย 

 ◻  หญิง 
2.อาย ุ

 ◻  ต่ ำกว่ำ  20  ปี   ◻  อำยุ  20 – 30 ปี 

 ◻  อำยุ 31 – 40 ปี   ◻  อำยุ  41 – 50 ปี 

 ◻  อำยุ 51 – 60 ปี   ◻  อำยุ  61  ปีขึ้นไป 
3.  อาชีพ 

 ◻  รับรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ ◻  ค้ำขำย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

 ◻ เกษตรกร     ◻  ลูกจ้ำง / พนักงำนบริษัท 

 ◻  พ่อบ้ำน / แม่บ้ำน   ◻  รับจ้ำงทั่วไป 

 ◻  อ่ืน ๆ ...........................................  
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 ◻  ต่ ำกว่ำ  5,000  บำท  ◻  5,000-10,000 บำท 

 ◻  10,001-15,000  บำท  ◻  รำยได้มำกกว่ำ  15,000 บำท 
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ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร (กรุณำท ำเครื่องหมำย / ลงในช่องท่ีตรงกับควำมพึงพอใจของท่ำน) 
งานบริการที่ 3 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

ควำมพึงพอใจต่อกำรใช้บริกำร 

ระดับควำมพงึพอใจ 
น้อย
ที่สุด 

น้อย 
 

ปำน
กลำง 

มำก 
 

มำก
ที่สุด 

1.ด้านขั้นตอนการใช้บริการ 
 1.1 ขั้นตอนกำรให้บริกำรรวดเร็วไม่ยุ่งยำกซับซ้อน และมีควำมคล่องตัว      
 1.2 กำรจัดรูปแบบกำรให้บริกำรเป็นระบบระเบียบมีกำรอธิบำยขั้นตอนกำร
ด ำเนินกำรโดยชัดเจน 

     

 1.3 กำรให้บริกำรมีควำมพร้อมทั้งทำงด้ำนข้อมูล/เอกสำร/กำรประชำสัมพันธ์      
 1.4 ระยะเวลำกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสมตรงต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร      
 1.5 มีกำรให้บริกำรตำมล ำดับกอ่น – หลัง อย่ำงยุติธรรม      
2. ด้านช่องทางการใหบ้ริการ 
 2.1 มีช่องทำงกำรให้บริกำรที่หลำกหลำย      
 2.2 มีผังล ำดับขั้นตอนกำรให้บริกำรแต่ละขั้นตอนมีควำมสะดวก รวดเร็ว      
 2.3  ช่องทำงกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสมและเข้ำถึงได้สะดวก      
3. ด้านเจ้าหน้าที่ใหบ้ริการ 
 3.1 เจ้ำหน้ำที่มีมนุษยส์ัมพันธท์ีด่ี มีควำมเต็มใจที่จะบริกำรผู้มำติดต่อ      
 3.2 เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรผู้มำติดต่อโดยไม่เลือกปฏิบัติ มีควำมยุติธรรม      
 3.3 เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ที่จะอธิบำยในเรื่องงำนที่ให้บริกำรได้เป็นอย่ำงดี      
 3.4 เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรต่อผู้รับบริกำรเหมือนกันทุกรำยโดยไม่เลือกปฏิบัติ      
 3.5 เจ้ำหน้ำที่มีกำรแต่งกำยด้วยควำมเหมำะสม สุภำพเรียบร้อย       
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 4.1 สถำนที่ให้บริกำรมีป้ำย สัญลักษณ์ บอกรำยละเอียดกำรให้บริกำรอย่ำงชัดเจน      
 4.2 มีกำรจัดสถำนที่อย่ำงเป็นระเบียบ      
 4.3 สถำนที่ให้บริกำรมีควำมปลอดภัย และสะอำด      
 4.4 มีบริกำรที่นั่งพัก น้ ำดื่ม สถำนที่จอดรถ และห้องน้ ำที่สะอำดเพียงพอต่อกำร
ให้บริกำร 

     

 4.5 กำรจัดสถำนที่และกำรจัดวำงอุปกรณ์มีควำมเป็นระเบยีบ สะดวกต่อกำรใช้บริกำร      

ข้อเสนอแนะ

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

............................................................................................................................................................................................................. 
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มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

ค าชี้แจง  

 แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในเขตเทศบำลต ำบลบำงปู อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัด

สมุทรปรำกำร จึงขอควำมกรุณำตอบแบบส ำรวจตำมควำมรู้สึกของท่ำน เพ่ือน ำผลกำรส ำรวจใช้ในกำรปรับปรุง

กำรให้บริกำรต่อไป (กรุณำท ำเครื่องหมำย / ในช่องที่ตรงกับข้อมูลของท่ำน) 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ำรวจ  

1.เพศ 

 ◻  ชำย 

 ◻  หญิง 
2.อาย ุ

 ◻  ต่ ำกว่ำ  20  ปี   ◻  อำยุ  20 – 30 ปี 

 ◻  อำยุ 31 – 40 ปี   ◻  อำยุ  41 – 50 ปี 

 ◻  อำยุ 51 – 60 ปี   ◻  อำยุ  61  ปีขึ้นไป 
3.  อาชีพ 

 ◻  รับรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ ◻  ค้ำขำย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

 ◻ เกษตรกร     ◻  ลูกจ้ำง / พนักงำนบริษัท 

 ◻  พ่อบ้ำน / แม่บ้ำน   ◻  รับจ้ำงทั่วไป 

 ◻  อ่ืน ๆ ...........................................  
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 ◻  ต่ ำกว่ำ  5,000  บำท  ◻  5,000-10,000 บำท 

 ◻  10,001-15,000  บำท  ◻  รำยได้มำกกว่ำ  15,000 บำท 
 
 
 



62 
 

ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร (กรุณำท ำเครื่องหมำย / ลงในช่องท่ีตรงกับควำมพึงพอใจของท่ำน) 
งานบริการที่ 4 งานด้านสาธารณสุข 

ควำมพึงพอใจต่อกำรใช้บริกำร 

ระดับควำมพงึพอใจ 
น้อย
ที่สุด 

น้อย 
 

ปำน
กลำง 

มำก 
 

มำก
ที่สุด 

1.ด้านขั้นตอนการใช้บริการ 
 1.1 ขั้นตอนกำรให้บริกำรรวดเร็วไม่ยุ่งยำกซับซ้อน และมีควำมคล่องตัว      
 1.2 กำรจัดรูปแบบกำรให้บริกำรเป็นระบบระเบียบมีกำรอธิบำยขั้นตอนกำร
ด ำเนินกำรโดยชัดเจน 

     

 1.3 กำรให้บริกำรมีควำมพร้อมทั้งทำงด้ำนข้อมูล/เอกสำร/กำรประชำสัมพันธ์      
 1.4 ระยะเวลำกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสมตรงต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร      
 1.5 มีกำรให้บริกำรตำมล ำดับกอ่น – หลัง อย่ำงยุติธรรม      
2. ด้านช่องทางการใหบ้ริการ 
 2.1 มีช่องทำงกำรให้บริกำรที่หลำกหลำย      
 2.2 มีผังล ำดับขั้นตอนกำรให้บริกำรแต่ละขั้นตอนมีควำมสะดวก รวดเร็ว      
 2.3  ช่องทำงกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสมและเข้ำถึงได้สะดวก      
3. ด้านเจ้าหน้าที่ใหบ้ริการ 
 3.1 เจ้ำหน้ำที่มีมนุษยส์ัมพันธท์ีด่ี มีควำมเต็มใจที่จะบริกำรผู้มำติดต่อ      
 3.2 เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรผู้มำติดต่อโดยไม่เลือกปฏิบัติ มีควำมยุติธรรม      
 3.3 เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ที่จะอธิบำยในเรื่องงำนที่ให้บริกำรได้เป็นอย่ำงดี      
 3.4 เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรต่อผู้รับบริกำรเหมือนกันทุกรำยโดยไม่เลือกปฏิบัติ      
 3.5 เจ้ำหน้ำที่มีกำรแต่งกำยด้วยควำมเหมำะสม สุภำพเรียบร้อย       
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 4.1 สถำนที่ให้บริกำรมีป้ำย สัญลักษณ์ บอกรำยละเอียดกำรให้บริกำรอย่ำงชัดเจน      
 4.2 มีกำรจัดสถำนที่อย่ำงเป็นระเบียบ      
 4.3 สถำนที่ให้บริกำรมีควำมปลอดภัย และสะอำด      
 4.4 มีบริกำรที่นั่งพัก น้ ำดื่ม สถำนที่จอดรถ และห้องน้ ำที่สะอำดเพียงพอต่อกำร
ให้บริกำร 

     

 4.5 กำรจัดสถำนที่และกำรจัดวำงอุปกรณ์มีควำมเป็นระเบยีบ สะดวกต่อกำรใช้บริกำร      

ข้อเสนอแนะ

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

.............................................................................................................................................................................................................. 
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ภาพประกอบการเก็บแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ในเขตเทศบาลต าบลบางปู อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
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