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บทสรุปผู้บริหาร 
 

การวิจัย เรื่อง “การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ
เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล” นี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลกำแพง  โดยมี
กรอบงานที่จะประเมินครอบคลุม 4 ประเด็น และ 1 ประเด็นเฉพาะด้าน ได้แก่  

(1) ประเด็นด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ  
(2) ประเด็นด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
(3) ประเด็นด้านช่องทางการให้บริการ  
(4) ประเด็นด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก  
(5) และ ประเด็นเฉพาะด้าน คือ การประเมินตามกรอบการดําเนินงานของแต่ละด้าน ที่

เทศบาลตำบลกําแพงได้ดำเนินการ ตามรูปแบบการจัดบริการสาธารณะ 11 ด้าน ได้แก่ (ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน) (ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ) (ด้านสาธารณสุข) (ด้านการบริการทางสังคม
และสวัสดิการ) (ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม) (ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ) (ด้านการ
รักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน ) (ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ) (ด้านทำนุบำรุง
ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น) (ด้านงานทะเบียนราษฏร) (ด้านงานคลัง (การจัดเก็บภาษี) ) โดยใช้
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา จำนวน 460 คน  

1) ผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ ของเทศบาลตำบลกำแพง 
อ.ละงู จ.สตูล อยู่ในระดับ พอใจมาก ค่าเฉลี่ย 3.77 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 75.40 
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ผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ 



 

 

 
เมื่อพิจารณาในภาพรวม 5 ประเด็น พบว่า ประเด็นเฉพาะด้าน(ตามรูปแบบการจัดบริการ

สาธารณะ 11 ด้าน) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.82 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 76.40 มีผล
ประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก และสามารถแยกพิจารณาเฉพาะด้านได้ดังนี้ 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 
3.74 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 74.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “การจัดลำดับ
ก่อนหลังของผู้มารับบริการ” มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 3.77 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 75.40 
รองลงมาคือ “ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.74 คิดเป็นร้อยละ
ความพึงพอใจเท่ากับ 74.80 
  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 3.78 คิดเป็นร้อยละ
ความพึงพอใจเท่ากับ 75.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็น
กันเอง” และ “ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง” มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 3.80 คิดเป็นร้อยละ
ความพึงพอใจเท่ากับ 76.00 รองลงมาคือ “ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ” มีค่าเฉลี่ย 
คือ 3.79 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 75.80 

ด้านช่องทางการให้บริการ มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 3.75 คิดเป็นร้อย
ละความพึงพอใจเท่ากับ 75.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “แต่ละช่องทางการให้บริการมีความ
สะดวก รวดเร็ว” มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 3.78 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 75.60 รองลงมา
คือ “มีช่องทางการติดต่อประสานงานที่หลากหลายและพอเพียง” มีค่าเฉลี่ย คือ 3.77 คิดเป็นร้อยละ
ความพึงพอใจเท่ากับ 75.40 

ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 3.76 
คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 75.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “ความพร้อมของสถานที่ 
เช่น ห้องน้ำ ที่จอดรถ ที่นั่งรอ” มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 3.78 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 
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ผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ 
แยกตามประเด็นค าถาม



 

 

75.60 รองลงมาคือ “ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ของสถานที่และวัสดุอุปกรณ์” มีค่าเฉลี่ย คือ 
3.76 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 75.20 

ประเด็นเฉพาะด้าน ตามรูปแบบการจัดบริการสาธารณะ 11 ด้าน มีผลประเมินอยู่ในระดับ 
พอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 3.82 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 76.40 
 

 
และหากพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่าความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

สาธารณะ ของเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ย
มากที่สุด คือ 4.20 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจ 84.00 อันดับสอง ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ 
มีคะแนนเฉลี่ย คือ 4.19 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจ 83.80 อันดับสาม ด้านสาธารณสุข มีคะแนน
เฉลี่ยคือ 4.12 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจ 82.40 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม มีคะแนนเฉลี่ยคือ 
4.07 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจ 81.40 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ มีคะแนนเฉลี่ย
คือ 4.02 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจ 80.40 ด้านการบริการทางสังคมและสวัสดิการ มีคะแนนเฉลี่ย
คือ 3.96 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจ 79.20 ด้านงานทะเบียนราษฏร มีคะแนนเฉลี่ยคือ 3.81 คิด
เป็นร้อยละความพึงพอใจ 76.20 ด้านงานคลัง (การจัดเก็บภาษี) มีคะแนนเฉลี่ยคือ 3.37 คิดเป็นร้อย
ละความพึงพอใจ 67.40 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีคะแนนเฉลี่ยคือ 3.33 คิดเป็นร้อย
ละความพึงพอใจ 66.60 ด้านการรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน มีคะแนนเฉลี่ยคือ 3.32 คิดเป็น
ร้อยละความพึงพอใจ 66.40 และด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น มีคะแนนเฉลี่ยคือ 
3.22 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจ 64.40 ตามลำดับ 
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ระดบัความพงึพอใจ

ผลรวมความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ 
จ าแนกตามรูปแบบการจัดบริการสาธารณะ 11 ด้าน เรียงตามผลรวมความพึงพอใจ



 
คำนำ 

 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบล

กำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลที่ได้จากการประเมินนำไปพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการแก่ผู ้ร ับบริการ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นที ่พึงพอใจแก่
ผู้รับบริการ ตามเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 

คณะผู้วิจัยได้รับความไว้วางใจจากเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ให้เป็น
ผู้ดำเนินการ การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล
ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ประจำปี 2565 ซึ่งนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คณะวิจัยได้มีส่วน
ร่วมในการก่อให้เกิดความร่วมมือและให้บริการทางวิชาการให้กับท้องถิ่น  

ทั้งนี้คณะผู้วิจัยขอขอบคุณคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลกำแพงในการอำนวย
ความสะดวกในการประสานงาน พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการวิจัย ร่วมทั้งประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล จนทำให้การดำเนินการ
วิจัยในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการวิจัยครั้งนี้ จะเกิด
ประโยชน์ในการนำไปพัฒนา ปรับปรุง การให้บริการสารธารณะเพื่อคุณภาพที่ดีกว่า อันส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพ้ืนที่บริการของเทศบาลตำบลกำแพงต่อไป 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1. ความเป็นมา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกลไกการบริหารจัดการที่โปร่งใสซื่อตรง 

เป็นธรรม มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ และการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกขั้นตอน สิ่งเหล่านี้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินโครงการให้สอดคล้องต่อกรมการปกครองที่ตั้งมาตรฐาน ตัวแบบที่จะ
สะท้อนภาพลักษณ์ของการบริหารจัดการที่ดีและเพื่อกระจายอำนาจให้ประชาชนเข้ามาดำเนินการ
แก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของชุมชน 

การปกครองท้องถิ่นถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งเป็นไปตามหลักการ 
กระจายอำนาจที่รัฐบาลมอบอำนาจในการบริหารงานตามภารกิจต่าง ๆ โดยหลักการกระจายอำนาจ
และ ให้อิสระแก่ท้องถิ่นเพื่อปกครองตนเอง โดยได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 หมวดที่ 14 การปกครองท้องถิ่น มาตรา 250 บัญญัติว่า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีหน้าที่ และ อำนาจดูแลและจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นตาม หลักการพัฒนาอย่างยั ่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ประกอบกับ มาตรา 253 บัญญัติไว้
ว่า ในการดําเนินงานให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูล
และรายงานผลการดําเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมด้วย  

ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแสดงเจตนารมณ์ให้มีการ กระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นโดยเน้นให้ท้องถิ่นมี
สิทธิปกครองตนเองมีอิสระในกำหนดทิศทางในการ บริหารท้องถิ่นของตนเองรวมทั้งมีอิสระในการ
บริหารงานทั้งทางด้านการบริหารกําลังคนและงบประมาณ โดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ปกครองท้องถิ่น รัฐบาลกลางมีหน้าที่ควบคุมดูแลองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ
เท่านั้น ซึ่งการกระจายอำนาจเป็นการมุ่งเน้นความเป็นประชาธิปไตย และจากการปรับปรุงระเบียบ
บริหารราชการดังกล่าวทำให้เกิดการปฏิรูประบบราชการหรือการปฏิรูป ภาครัฐเพื่อนําไปสู่ราชการ
ยุคใหม่ที่เน้นการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ ์ ประสิทธิภาพและความสามารถ ในการแข่งขัน
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ยกระดับความเป็นอยู่ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความเป็นอยู่ที่ดี พัฒนาเป็น สังคมไทยที่มี
เสถียรภาพ (โกวิทย์ พวงงาม, 2544 : 44.) 

เนื่องจากรัฐบาลต้องการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นและมีจุดมุ่งหมายหลักคือ ให้ประชาชนมี
ส่วน ร่วมในการบริหารงาน การเมือง การปกครอง ทั้งในเรื่องการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็น ตัวแทนของตนมาบริหารงาน เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบ
มีส่วน ร่วมซึ่งเป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุดองค์กรปกครองท้องถิ่นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารและความจําเป็นในแต่ละท้องถิ่นซึ่งการดําเนินงานจะสำเร็จได้ตามเป้าหมายต้องอยู่บนพ้ืนฐาน
ของความพึงพอใจของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นถือเป็นหน่วยงานที่สำคัญในการ
ดําเนินงานที่จะต้องให้ประชาชนได้รับบริการทั่วถึง รวมทั้ง สามารถอำนวยความสะดวก และแก้ไข
ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ ความคาดหวังของ ประชาชนที่มีต่อองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นนับวันจะมีเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลได้กระจายอำนาจให้ ท้องถิ่นพัฒนาตนเอง แต่
ปัญหาส่วนใหญ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังเป็นปัญหาในเรื่องเชิงหลักการ และการปฏิบัติ 
เนื่องจากประชาชนขาดความร่วมมือในการจัดทำกิจกรรม และขาดความรู้ความเข้าใจใน บทบาท
หน้าที่ของตนเอง แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้พยายามพัฒนาการให้บริการ โดยการ กำหนด
นโยบาย วิธีการดําเนินงานและการให้บริการมีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึง 
พอใจ และได้รับการบริการที่มีมาตรฐานไม่ต่ำไปกว่าเดิม ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับหลักการบริหาร
จัดการ บ้านเมืองที่ดีและหลักธรรมาภิบาล ในการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดความพึงพอใจนั้น จะต้อง
สนองตอบ ตามลำดับขั้นของความต้องการและเมื่อได้รับการสนองตอบสิ่งที่ตนเองต้องการแล้วก็ไม่
สามารถจูงใจในสิ่งเหล่านั้นได้อีกก็จะต้องสร้างแรงจูงใจในลำดับขั้นของความต้องการในขั้นต่อไป เมื่อ
ประยุกต์กับการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ ผู้มาใช้บริการก็ย่อมมีความต้องการตามลำดับขั้น
ความต้องการเมื่อได้รับการตอบสนองแล้วก็จะมีความต้องการในลำดับต่อไป (Maslow, A. H., 1970) 

แนวคิดในการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้เกิดขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้ท้องถิ่นใต้มีอิสระในการ 
ปกครองตนเอง มีส่วนร่วมในการบริหาร มีสิทธิ์มีเสียง ดำเนินการปกครองกันเองอันเป็นรากฐานและ
วิธี ทางของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยทาให้ประชาชนรู้สึกว่าตนเองได้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การ บริหารที่ตนเองได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง เช่นไปเลือกตั้ง ไปหาเสียงสนับสนุน
ผู ้สมัครรับ เลือกตั ้ง เป็นต้น ทำให้เกิดความรับผิดชอบ เกิดความหวงแหนและปกป้องส ิทธิ
ผลประโยชน์ที่พึงจะได้รับ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ดีในการพัฒนาการเมืองระดับชาติต่ อไป แต่ประโยชน์
ของการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมก็คือเหตุผลที่ว่า ไม่มีผู้ใดจะรับรู้ถึงปัญหาและ
ความต้องการของท้องถิ่นได้ดีที่สุด ซึ่งในการนี้จะทาให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของ
ตนเองได้เรียนรู้กระบวนการทางการเมือง การปกครองและการบริหารท้องถิ่นอันจะก่อให้เกิดผู้นา
ท้องถิ่นที่จะก้าวมาเป็นผู้นาระดับชาติต่อไป และยังเป็นการแบ่งภาระของรัฐบาลโดยสนับสนุนให้มี
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การปกครองตนเองและการสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง มีสิทธิ์มีเสียงดำเนินการ
ปกครองตนเองอันเป็นรากฐานและวิถีทางการปกครองตาม ระบอบประชาธิปไตย (ประหยัด หงส์ทอง
คําและอนันต์ เกตุวงศ์, 2524: 14) 

“เทศบาล” เป็นการปกครองท้องถิ่นรูปหนึ่งของไทย ตามหลักการกระจายอำนาจ กล่าวคือ 
ราชการบริหารส่วนกลาง กระจายอำนาจไปให้ประชาชนในท้องถิ่นมีอิสระที่จะดำเนินการปกครอง
ตนเองภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด เป็นการปูพื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย ระบบ
รัฐสภา เพราะเป็นการจำลองรูปแบบการปกครองประเทศมาใช้ในท้องถิ่น  เทศบาลจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2576 ซึ่งได้กำหนดให้การจัดตั้ง การเปลี่ยนชื่อ การเปลี่ยนแปลงเขต 
หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะของเทศบาล ให้กระทำเป็นพระราชกฤษฎีกา เทศบาลมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
ตามมารตรา 7 ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ 
คือ เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร การปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลนั้น มี
โครงสร้างองค์กรที่สำคัญ 2 ส่วน คือ สภาเทศบาล และคณะผู้บริหารเทศบาล ที่มาจาการเลือกตั้งของ
ประชาชนโดยตรง 

“เทศบาลตำบลกำแพง” ในฐานะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักด้าย
การจัดการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที ่รับผิดชอบ โดยได้ดำเนินการจัดบริการ
สาธารณะ 11 ด้าน ได้แก่ ได้แก่  

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ 
3. ด้านสาธารณสุข 
4. ด้านการบริการทางสังคมและสวัสดิการ 
5. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
6. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ 
7. ด้านการรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน 
8. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
9. ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
10. ด้านงานทะเบียนราษฏร 
11. ด้านงานคลัง (การจัดเก็บภาษี) 

เป็นไปตามมาตรา 50 ของพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2543 ซึ่ง
ได้กำหนดหน้าที ่ ของเทศบาลตำบลไว้อย่างสอดคล้องกับการดำเนินกิจกรรมด้านการให้บริการ
สาธารณะของเทศบาลตำบลกําแพงข้างต้น ดังนั้น การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลกําแพง
คำนึงถึงการบริการที่ดี เพ่ือให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
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ในการนี้ เทศบาลตำบลกําแพง จึงกําหนดให้เกิดการประเมินการให้บริการสาธารณะด้วยการ
ใช้กลไก “การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นผู้ประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ” เพื่อให้เข้า
มาดำเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ
ของ เทศบาลตำบลกําแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล” เพื่อให้ดำเนินการศึกษาสํารวจประเมินความ
พึงพอใจ ของประชาชน อันจะนำสู่การปรับปรุงการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลกําแพงให้
ตรงกับความต้องการและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนในลำดับต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล 
ตำบลกําแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 

2.2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล 
ตำบลกําแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 
 
3. เป้าหมาย 

การศึกษาครั้งนี้ คณะผู้ศึกษากําหนดให้ผู้ตอบแบบประเมินจำนวน 450 คน ใน 8 เขต พื้นที่
รับผิดชอบของเทศบาลตำบลกําแพง ได้แก่  

1. ชุมชนตลาดสดพัฒนา  
2. ชุมชนเทศบาล 6  
3. ชุมชนซอยขนมจีน  
4. ชุมชนบ้านออกพัฒนา  
5. ชุมชน 8-9 สัมพันธ์  
6. ชุมชนเทศบาล 1  
7. ชุมชนนาโต๊ะพ่อ  
8. ชุมชนประชาบำรุง 

เพื่อจัดทำรายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ
เทศบาลตำบลกําแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 1 เล่ม 
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4. ขอบเขตการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตการวิจัยไว้ ดังนี้ 

4.1) ขอบเขตด้านประชากร คณะผู้ศึกษาได้กําหนดให้ประชากร คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่
ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลกําแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 5,009 คน (สำนักงานสถิติ
จังหวัดสตูล, รายงานสถิติจังหวัดสตูล พ.ศ.2564, (ออนไลน์) 

4.2) ขอบเขตด้านเนื้อหา คณะผู้ศึกษาเน้นการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการ 
บริการ โดยมีกรอบงานท่ีจะประเมิน 4 ประเด็น 1 ลักษณะเฉพาะด้าน ได้แก่  

1. ประเด็นด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ  
2. ประเด็นด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
3. ประเด็นด้านช่องทางการให้บริการ  
4. ประเด็นด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก  

และ 1 ลักษณะประเด็นเฉพาะด้าน คือ ตามรูปแบบการจัดบริการสาธารณะ 11 ด้าน ได้แก่ 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ ด้านสาธารณสุข ด้านการบริการทางสังคม
และสวัสดิการ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ ด้านการรักษา
ความสงบปลอดภัยในชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น ด้านงานทะเบียนราษฏร ด้านงานคลัง(การจัดเก็บภาษี) 

4.3) ขอบเขตด้านพื้นที่ คณะผู้ศึกษาได้กำหนดพื้นที่ของการวิจัยครั้งนี้เป็นพื้นที่จำนวน 8 
ชุมชน ได้แก่  

1. ชุมชนตลาดสดพัฒนา  
2. ชุมชนเทศบาล 6  
3. ชุมชนซอยขนมจีน  
4. ชุมชนบ้านออกพัฒนา  
5. ชุมชน 8-9 สัมพันธ์  
6. ชุมชนเทศบาล 1  
7. ชุมชนนาโต๊ะพ่อ  
8. ชุมชนประชาบำรุง 

ซึ่งเป็นพ้ืนที่ในเขต รับผิดชอบของเทศบาลตำบลกําแพง 
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5. ระยะเวลาดำเนินการ 
ภายใน 3 เดือน (2 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2565) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 
 

6. งบประมาณ 
ภายในวงเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

7. ผลที่ได้รับ 
7.1) รายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ เทศบาลตำบลกําแพง 

อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 1 เล่ม 
7.2) ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล 

ตำบลกําแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล แยกเป็นรายด้าน 
 

8. นิยามศัพท ์
8.1) เทศบาล หมายถึง เทศบาลตำบลกําแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 
8.2) ประชาชน/ ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที ่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบล 

กําแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล และมาขอรับบริการสาธารณะจากเทศบาลตำบลกําแพง 
8.3) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการสาธารณะของ เทศบาล

ตำบลกําแพง 
8.4) การบริการสาธารณะ หมายถึง การให้บริการสาธารณะ 11 ด้าน ด้าน ได้แก่ ด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ ด้านสาธารณสุข ด้านการบริการทางสังคมและ
สวัสดิการ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ ด้านการรักษาความ
สงบปลอดภัยในชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น ด้านงานทะเบียนราษฏร ด้านงานคลัง (การจัดเก็บภาษี) ที่เทศบาลตำบลกําแพง จัด
ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นท่ี 



 

 

 
 

บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบล
กำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
นำมาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพื่อสามารถนำผลการประเมินไปใช้พัฒนา ปรับปรุง
การดำเนินงานขององค์กร โดยเสนอแนวคิดตามลำดับ 

1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับองค์กรปกครองท้องถิ่น 
2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ 
3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 
4. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
5. ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
7. ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 
8. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

1. แนวคิดและทฤษฎีองค์กรปกครองท้องถิ่น 
1.1 พัฒนาการขององค์กรปกครองท้องถิ่นไทย 
พัฒนาการของการปกครองท้องถิ่นของไทย เริ่มเกิดข้ึนตั้งแต่การปฏิรูประบบราชการ ในสมัย 

รัชกาลที่ 5 กล่าวคือ ได้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดกิจการท้องถิ ่นฉบับแรก คือ พระราชกำหนด
สุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ. 116 โดยกำหนดให้ สุขาภิบาลกรุงเทพฯ มีหน้าที่ดำเนินการรักษาความ
สะอาด และป้องกันโรค ทำลายขยะมูลฝอย จัดสถานที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะ สำหรับราษฎรทั่วไป 
ห้ามการปลูกสร้าง หรือซ่อมแซมโรงเรือนที่จะเป็นเหตุให้เกิดโรค รวมทั้งการขนย้ายสิ่งโสโครก ที่ท ำ
ความรําคาญให้กับราษฎรไปทิ้ง เป็นต้น ต่อมาได้จัดตั้ง สุขาภิบาลท่าฉลอม เมืองสมุทรสาครขึ้น ใน
ต่างจังหวัด เป็นแห่งแรก 

ในสมัยรัชกาลที่ 6 ก็ได้ตราธรรมนูญการปกครองคณะนคราภิบาลดุสิตธานี พ.ศ. 2461 เพ่ือ 
ทดลองรูปแบบเมืองจำลอง "ดุสิตธานี" นับเป็นการปกครองในรูปเทศบาลครั้งแรก อันเป็นรูปแบบการ 
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ปกครองอย่างประเทศอังกฤษ โดยกำหนดให้เป็นนิติบุคคล แยกจากส่วนกลาง มีรายได้ของตนเองดูแล
การคมนาคม การดับเพลิง สวนสาธารณะ โรงพยาบาล สุสาน โรงฆ่าสัตว์ ดูแลโรงเรียนราษฎร์ การ
รักษาความสะอาด และการป้องกันโรค ทำบริการสาธารณะที่มีกำไร เช่น ตั้งโรงรับจำนำ ตลาด 
รถราง เป็นต้น ออกใบอนุญาต และเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับยานพาหนะ ร้านจำหน่ายสุรา โรงละคร 
โรงหนัง สถานเริงรมย์ และอ่ืนๆ 

ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2475 จาก 
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ ประเทศไทยได้จัดระเบียบการบริหารราชการ เป็นราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการ บริหารแห่งราชอาณาจักร 
ไทย พ.ศ.2476 โดยในส่วนของราชการส่วนท้องถิ่น ได้มีการจัดตั้ง เทศบาล ขึ้น ตามพระราชบัญญัติ 
เทศบาล พ.ศ. 2476 (ปัจจุบันใช้ พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496) แต่ต่อมาปรากฏว่า การดำเนินงานของ 
เทศบาล ไม่ได้ผลเต็มที ่ ตามที่มุ ่งหมายไว้ จึงไม่อาจขยายการตั ้งเทศบาลออกไปทุกท้องที ่ ทั่ว 
ราชอาณาจักรได้ คงตั้งขึ้นได้เพียง 120 แห่ง ก็ระงับการจัดตั้งเทศบาลขึ้นใหม่ เป็นเวลานานหลายสิบ 
ปี และได้มีการตั้ง สุขาภิบาล ขึ้นแทนเทศบาลในท้องที่ท่ียังไม่มีฐานะเป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติ
สุขาภิบาล พ.ศ.2495 จนกระทั่งถึงปี 2500 จึงได้มีการยกฐานะสุขาภิบาลบางแห่ง ขึ้นเป็นเทศบาล
ตำบล คือ เทศบาลตำบลกระบินทร์ เทศบาลโคกสำโรง เทศบาลตำบลบัวใหญ่ เป็นต้น และกรณีที่มี
การจัดตั้งจังหวัดใหม่ ก็ให้จัดตั้งเทศบาลเมืองขึ้น ในท้องถิ่นที ่เป็นที่ตั ้งศาลากลางจังหวัด ตาม
บทบัญญัติมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งเทศบาล และ
สุขาภิบาลก็ยังไม่เป็นไปโดยทั่วถึง ส่วนใหญ่จึงคงอยู่ภายใต้การปกครองส่วนภูมิภาค ดังนั้น เพ่ือ แก้ไข
ความเหลื ่อมล้ำในการปกครองท้องถิ่นในเขตเทศบาล และสุขาภิบาล กับท้องถิ ่นที ่อยู ่นอกเขต 
ดังกล่าว จึงได้มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้น โดยตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการ ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 ให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการ 
ส่วนจังหวัด ภายในเขตพ้ืนที่จังหวัดนอกเขตเทศบาล และเขตสุขาภิบาล 

นับแต่นั้นมา การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงครอบคลุมทั่วทั้งราชอาณาจักไทย กล่าวคือ ทุกพ้ืนที่ 
ของประเทศไทย จะอยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การปกครองท้องถิ่น ไม่รูปใดรูปหนึ่ง ซึ่งต่อมา ได้
มีการประกาศใช้กฎหมายการปกครองท้องถิ่นรูปพิเศษ ได้แก่ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 ทั้งนี้
เนื ่องจาก กรุงเทพมหานครเป็นเมืองขนาดใหญ่ มีประชากรมากที่ สุด ส่วนเมืองพัทยาเป็น เมือง
ท่องเที่ยว ที่มีลักษณะพิเศษ และใช้รูปแบบการบริหาร โดยการจ้างผู้บริหาร ซึ่งปรากฏว่า ไม่ประสบ
ผลสำเร็จมากนัก ปัจจุบันจึงมีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงให้เป็นเทศบาลนคร 
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ในปี พ.ศ.2537 ก็ได้มีการปรับปรุงการบริหารส่วนท้องถิ่นในส่วนพื้นที่ ขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด ให้มีการบริหารส่วนตำบลขึ้น เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ตามพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้ง 
แล้วทั่วประเทศ 6,397 แห่ง ซึ่งนับว่าเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบใหม่ที่ เล็ก และใกล้ชิด
ประชาชนในท้องถิ่นมากท่ีสุด 

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้มีการปรับปรุง พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
โดยกำหนดให้มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบของ อบต. ด้วย แต่ให้มี อำนาจมีหน้าที่ 
ดำเนินการในกิจการ ที่ อบต. สำเนินการไม่ได้ หรือต้องประสานงานร่วมกัน ระหว่าง อบต. หลายแห่ง 
เป็นต้น ดังนั้น ปัจจุบันประเทศไทยจึงมีรูปบบการปกครองท้องถิ่น ทั้งหมด 5 รูปแบบ คือ 

กรุงเทพมหานคร  
เมืองพัทยา  
เทศบาล (แยกเป็นเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)  
1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลไกการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน 
1.2.1 ปรัชญา แนวคิด ขององค์กรปกครองท้องถิ่น โดยที่ “กฎหมายการปกครอง ท้องถิ่น” 

แสดงให้เห็นจุดมุ่งหมายสำคัญ 2 ประการ คือ ต้องการให้การจัดทำบริการสาธารณะมีประสิทธิภาพ 
นั่นคือ จัดทำบริการสาธารณะให้ทั่วถึง และตรงกับความต้องการของราษฎรในท้องถิ่น ตามความ
จำเป็นในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งจุดมุ่งหมายนี้จะสำเร็จลงได้ก็ด้วยวิธีการให้ราษฎรในท้องถิ่นนั้นเอง เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการจัดการด้วย และต้องการให้การปกครองท้องถิ่น เป็นสถาบันสอนการปกครองประเทศ
ในระบอบประชาธิปไตย โดยผู้ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นจะต้องมาจากการเลือกตั้ง
ของราษฎรในท้องถิ่นนั้น 

กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้น เพื่อจัดตั้งองค์การปกครอง
ท้องถิ่น จึงมีวัตถุประสงค์กระจายอำนาจบริหารไปสู่ท้องถิ่น โดยกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่น
กับส่วนกลางในขอบเขตการกำกับดูแล นั่นคือ จะไม่กำหนดให้ราชการส่วนกลาง มีอำนาจบังคับ
บัญชา เหนือคณะผู้บริหารของท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น มีความเป็นอิสระในการบริหาร
จัดการ แต่จะให้มีอำนาจในการกำกับดูแล เพื่อป้องกันมิให้ราษฎร ได้รับความเดือดร้อน จากการ
กระทำของราชการส่วนท้องถิ่น และเพื่อเป็นหลักประกันแก่ราษฎรในท้องถิ่น ว่าจะได้รับการ บริการ
สาธารณะอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ จะกำกับดูแลและตรวจสอบให้ราชการส่วน 
ท้องถิ่น กระทำการโดยชอบด้วยกฎหมาย หากมีการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเกิดขึ้น ก็จะมี
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อำนาจในการเพิกถอน หรือยับยั้งการกระทำนั้นได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้อำนาจ
แก่ราชการส่วนกลาง ให้กระทำได้ไว้อย่างชัดแจ้งด้วย 

แม้ในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 หมวด 2 การปกครองส่วน
ท้องถิ่นมาตรา 242 ยังบัญญัติไว้ว่า  

“ภายใต้ยังคับมาตรา 1 รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ แก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครอง
ตนเอง ตามเจตนารมณ์ของประชาชน ในท้องถิ่น”  

และมาตรา 283 วรรค 2  
“การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องทำเท่าที่จำเป็น ตามที่กฎหมายบัญญัติ แต่

ต้องเป็นไป เพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น หรือประโยชน์ของประเทศโดย 
ส่วนรวม ทั้งนี้ จะกระทบถึงสาระสำคัญ แห่งหลักการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของประชาชน 
ในท้องถิ่น หรือนอกเหนือจากท่ีกฎหมายบัญญัติไว้มิได้” 

ดังนั้น แนวคิดพื้นฐาน ของระบบการปกครองท้องถิ่น จึงพอสรุปได้ว่าเป็นระบบของ การ
กระจายอำนาจทางการปกครองไปสู่ท้องถิ่น เพื่อจัดทำการบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง ตรงกับ
ความต้องการของราษฎร และเหมาะสมกับสภาพของแต่ละท้องถิ่นโดยให้ประชาชนในท้องถิ่นนั้น ได้
มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ เพ่ือเป็นกระบวนการให้การเรียนรู้ในระบบประชาธิปไตย แก่ประชาชนในระดับ
ท้องถิ่นราชการส่วนกลางต้องไม่มีอำนาจเหนือคณะผู้บริหารส่วนท้องถิ่น แต่มีบทบาทในการกำกับ
ดูแล และให้ความช่วยเหลือท้องถิ่นต้องมีอิสระในการตัดสินใจ กำหนดทิศทาง นโยบาย และ การ
บริหารจัดการ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ในระดับหนึ่ง 

1.2.2 องค์กรปกครองท้องถิ่น รากฐานระบบประชาธิปไตย จากเจตนารมณ์ของกฎหมายการ
ปกครองท้องถิ่นไทยดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า องค์กรปกครองท้องถิ่นไทย หรือกล่าวในอีกนัยหนึ่ง 
ก็คือ “ราชการส่วนท้องถิ่น” จึงถูกจัดตั้งขึ้น บนพื้นฐานของแนวความคิดในการ พัฒนา ระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย ที่ต้องการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการท้องถิ ่นมากยิ ่งขึ ้น จึงถือได้ว ่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น เป็นรากฐานของ ระบ อบ
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นและเป็นกลไกการ ปกครองที่จะ “บําบัด
ทุกข์ บํารุงสุข” ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นของตน ได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้เพราะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต้องมาจากประชาชนดำเนินกิจการ เพื่อประชาชน และ โดยการกำกับตูแลของประชาชน 
องค์กรปกครองท้องถิ่น จึงเป็นกลไกของการมีส่วนร่วมในเชิงปกครอง หรือในเชิงโครงสร้างของชุมชน
ท้องถิ่น 

1.2.3 โครงสร้างการบริหารจัดการขององค์กรปกครองท้องถิ่น เมื่อกล่าวในเชิงโครงสร้างของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น ก็พบว่า ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา 285 กำหนดให้  
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“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
ต้องมาจาก การเลือกตั้ง คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้ง โดยตรง
ของประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น” 

ดังนั้นองค์กรปกครองท้องถิ่นโดยทั่วไปจึงจะแบ่งโครงสร้างการบริหารจัดการออกเป็น 2 ส่วน 
คือ 

1) สภาท้องถิ่น มีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการตราข้อกำหนดของท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นกฎหมายที่
มีผลบังคับใช้ในระดับท้องถิ่นนั้น ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการงบประมาณประจำปี ที่ฝ่ายบริหารเสนอ 
และเรื่องอ่ืนๆ ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติอื่นๆ ที่ กำหนดให้เป็นอำนาจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้เพ่ือเป็นกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่ให้ชุมชนในท้องถิ่นนั้น ได้ยึดถือ
ปฏิบัติ หรือเป็นกติกาของสังคม เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุข 

2) คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการ บริหารจัดการ
กิจการต่างๆ ที่เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการให้เกิดการบังคับใช้
ตามกฎหมายท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นได้ตราขึ้น เพื่อให้เกิดการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข และ คุ้มครอง
ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ 

นอกจากนั้น สภาท้องถิ่นยังมีบทบาทในการตรวจสอบการบริหารจัดการ ของ คณะกรรมการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพิจารณาอนุมัติงบประมาณแผนงาน โครงการ และการตั้ง
กระทู้ถาม กรณีท่ีสงสัย หรือให้ความเห็นข้อแนะนํา แก่คณะกรรมการบริหารฯ 

1.2.4 การมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในฐานะผู้เป็น
เจ้าของอำนาจที่แท้จริง เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่ง ต่อการผลักดันให้กลไก องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือราชการส่วนท้องถิ่น ดำเนินการกิจการพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ต่อการบริหารจัดการของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งทีส่ำคัญที่สุด ซึ่งประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้ามามีส่วนร่วม ได้ ดังนี้คือ 

1) การใช้สิทธิในการเลือกสรร หรือเลือกตั้งผู้แทนของตนเอง เข้าไปเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ดังกล่าว เพ่ือเป็นตัวแทน
ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ และกำหนดทิศทางการพัฒนา ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตนเอง และชุมชน ทั้งนี้ หากผู้แทนข้างต้นไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ประชาชนในท้องถิ่นท่ีมีสิทธิที่จะไม่
เลือกตั้ง ให้เป็นผู้แทนในสมัยต่อๆ ไปได้ 

2) การเสนอความต้องการต่อผู้แทนของตน เพื่อนําเข้าสู่การพิจารณา กำหนดเป็นนโยบาย 
แผนงาน โครงการ ในเรื่องต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนการตรวจสอบ 
การดำเนินงานของสภาฯ และคณะกรรมการบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ประชาชนสามารถ
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ตรวจสอบได้โดยการเฝ้ามอง และติดตามการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
ของตน แล้วเสนอความคิดเห็นต่อสาธารณะ โดยเสนอในนามของกลุ่ม ชมรมหรือองค์กรชุมชนใน
ท้องถิ่น โดยอาจผ่านสื่อของชุมชน เช่น หอกระจายข่าว สื่อมวลชนท้องถิ ่น หรือ โดยวิธีการตั้ง
ข้อสังเกต โดยผ่านปากต่อปากของชุมชนเอง หรือผ่านผู้แทนของตนที่ได้เลือกไป รวมทั้ง การร้องเรียน
ผ่านผู้บริหารของหน่วยงาน ที่กำกับดูแลองค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นก็ได้ 

3) การร้องเรียน หรือร้องทุกข์ ต่อองค์กรปกครองท้องถิ่น ในกรณที่ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนจากการประกอบกิจการใดๆ ในท้องถิ่นนั้น ซึ่งเป็นสิทธิที่ประชาชนสามารถร้องเรียนได้ และ
ขณะเดียวกันเป็นหน้าที่ขององค์กร ปกครองท้องถิ่น ในฐานะเจ้าพนักงานฯ ที่ต้องดำเนินการแก้ไข
เรื่องดังกล่าว ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด 

4) การให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่น ซึ่งถือ ว่าเป็น “กติกา” หรือ 
“หลักปฏิบัติ” ที่สภาท้องถิ่นได้ตราขึ้น เพื่อให้ใช้บังคับในเขตท้องถิ่นนั้นๆ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการ
รักษาความสะอาด และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง แล้วแต่กรณี รวมทั้งต้องให้ความร่วมมือใน
การดำเนินกิจกรรม เรื่องต่างๆ ขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้วย 

จากบทบาท และสิทธิหน้าที่ของประชาชน ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ดังกล่าว 
จึงกล่าวได้ว่า ประชาชนเป็นองค์ประกอบ หรือปัจจัยที่สำคัญที่จะให้องค์กรปกครองท้องถิ่น เป็น
องค์กรที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับประชาชนได้เป็นที่พึ่งและเป็นหัวหอกของการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถิ่น สมดังเจตนารมณ์ของการปกครองท้องถิ่น ในระบอบประชาธิปไตย และการ
กระจายอำนาจสู่ประชาชนอย่างแท้จริง การปกครองท้องถิ่นที่เป็น “ประชาธิปไตย” และท่ีประชาชน
มีส่วนร่วม จะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ของประชาชนในท้องถิ่นนั้น 

อย่างไรก็ตาม องค์กรปกครองท้องถิ ่น จะเข้มแข็งใด้อย่างเป็นอันหนึ ่งอันเดียวกันกับ
ประชาชนได้อย่างยั่งยืน ประชาชนในท้องถิ่นจำเป็นต้องมีการดำเนินงาน ในลักษณะ “ประชาสังคม” 
กล่าวคือ มีการรวมตัวของชุมชน เป็นองค์กร หรือ ชมรม หรือ กลุ่มต่างๆ อย่างหลากหลาย ตามความ
ต้องการของชุมชน เพื่อให้ทุกส่วนของชุมชนได้มีส่วนร่วม ทั้งในการกำหนดวิสัยทัศน์ การกำหนด
ปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผน การดำเนินการ และติดตามกำกับการ โดยองค์กรปกครอง
ท้องถิ ่นจะเป็นองค์ภาคีหนึ ่งที่สำคัญ และมีบทบาทร่วมกับองค์กรต่างๆ ของชุมชนนั้น ในการ
ดำเนินการพัฒนา (โกวิทย์ พวงงาม, 2550 หน้า 6-12) 
 
2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ 

ความหมายการบริการสาธารณะ 
การให้บริการสาธารณะ (Public Service Delivery) เป็นหน้าที่กิจการที่รัฐจัดทำขึ้นเพ่ือ 

สนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน โดยเป็นกิจการที่อยู่ในการอำนวยการของรัฐ ทั้งการที่รัฐ 
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เป็นผู้ดำเนินการเองหรือหน่วยงานเอกชนเข้ามาดำเนินการแทนในการนั ้น ๆ ซึ ่งการให้บริการ 
สาธารณะนั้น มีนักวิชาการได้ให้ความหมายและนิยามดังนี้ 

อำนวย บุญรัตนไมตรี. (2559: บทคัดย่อ) ได้อธิบายไว้เกี ่ยวกับแนวคิดการจัดทำบริการ 
สาธารณะของรัฐและองค์กรปกครองท้องถิ ่นว่าต้องมีเนื ้อหาสาระครอบคลุ มถึงขอบข่ายและ
ความหมายของการจัดทำบริการสาธารณะ หลักเกณฑ์การจัดทำบริหารสาธารณะ องค์กรจัดทำ 
บริการสาธารณะ การจัดสรรอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การแบ่งความ
รับผิดชอบการจัดทำบริการสาธารณะและทางเลือกการจัดทำบริการสาธารณะ การทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องของนักวิชาการของไทยและต่างประเทศ การจัดทำบริการสาธารณะต้องมี
ความร่วมมือกันในระดับรัฐกับองค์กรปกครองท้องถิ่น รวมทั้งควรมีความร่วมมือกันรัฐกับองค์กร
ปกครองท้องถิ่นและการจัดทำบริการสาธารณะด้วยวิธีการที่รัฐหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นมอบให้
เอกชนดำเนินการแทน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธ์ (2536 : 13) ได้ให้ความหมายของการให้บริการสาธารณะว่า หมายถึง 
การที่บุคคลกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณะ ซึ่ง
อาจจะเป็นของรัฐหรือเอกชน มีหน้าที ่การส่งต่อการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน โดยมี 
จุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวมการให้บริการสาธารณะที่เป็น 
ระบบ 

บรรจบ กาญจนดุส (2533 : 13) ให้ความหมาย Public Service Delivery หมายถึง กิจกรรม
ทุกประเภทที่รัฐจัดทำขึ้นเพื่อสนองความต้องการของประชาชน อาจแบ่งได้เป็น 2 ประการ คือ 
กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการได้รับความปลอดภัยอย่างหนึ่งและกิจกรรมที่ตอบสนองความ 
ต้องการด้านความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตอีกอยางหนึ่ง 

มณีวรรณ ตันไทย (2546 : 14) ให้ความหมายว่า การที่องค์กรราชการได้กระจายสินค้า 
สาธารณะออกไปให้คนในสังคมเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน พฤติกรรมการให้บริการจึงเป็นการศึกษากิริยา 
อาการที่แสดงออกหรือปฏิกิริยาของเจ้าหน้าที่องค์กรที่แสดงออกในขณะที่ให้บริการแก่ผู้ที่มารับ 
บริการ 

ปริมพร อัมพันธ์ (2548 : 12) กล่าวว่า การให้บริการสาธารณะ เป็นการบริการในฐานะที่ 
เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอำนาจกระทำเพื่อตอบสนองต่อความต้องการเพื่อให้เกิดความพอใจ 
จากความหมายนี้จึงเป็นการพิจารณาการให้บริการว่า ประกอบด้วย ผู้ให้บริการ (Providers) และ 
ผู้รับบริการ (Recipients) โตยฎายแรกถือปฏิบัติเป็นหน้าที่ที่ต้องให้บริการเพื่อให้ฎายหลังเกิดความ 
พึงพอใจ 

ในประเทศนั้นคำว่าบริการสาธารณะมีผู ้ให้ความหมายไว้หลายคน แต่อย่างไรก็ตามเมื่อ 
พิจารณาจากรูปแบบและเหตุผลในการให้คำจำกัดความว่าบริการสาธารณะแล้วจะเห็นได้ว่า ได้รับ 
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อิทธิพลมาจากแนวคิดของ ประยูร กาญจณดุส (2549 : 119 - 121 อ้างถึงใน สุวัฒน์ บุญเรือง, 2545 
: 16) ที่ให้ความหมายของคำว่าบริการสาธารณะไว้ในหนังสือ “กฎหมายปกครอง” ว่าบริการ 
สาธารณะ หมายถึง กิจกรรมที่อยู่ในความอำนวยการหรืออยู่ในความควบคุม ของฝ่ายปกครองที่ 
จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน 

การบริการสาธารณะ หมายถึง กิจการที่อยู่ในความอำนวยการหรือในความควบคุมของ ฝ่าย
การปกครองที่จัดขึ้น เพื่อสนองความต้องการของประชาชน ฝ่ายปกครอง หมายถึง ฝ่ายบริหารที่ 
รวมถึงข้าราชการทุกส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่นที่มีหน้าที่จะต้องจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ 
ประชาชน โดยมีลักษณะดังนี้ 

1. เป็นกิจกรรมที่อยู่ในการควบคุมของรัฐ 
2. มีวัตถุประสงค์ในการสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน 
3. การจัดระเบียบและวิธีดำเนินบริการสาธารณะ ย่อมแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เสมอเพื่อให้ 

เหมาะสมแก่ความจำเป็นแห่งกาลสมัย 
4. ต้องจัดดำเนินการโดยสม่ำเสมอ  
5. เอกชนย่อมมีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะเท่าเทียมกัน 
ปฐม มณีโรจน์ (2538 อ้างถึงใน สุวัฒน์ บุญเรือง, 2545 : 18) ได้ให้ความหมายของ การ 

บริการสาธารณะว่า เป็นการบริการในฐานะที ่เป็นหน้าที ่ของหน่วยงานที ่มีอ ำนาจกระทำเพ่ือ 
ตอบสนองต่อความต้องการและเพื่อให้เกิดความพึงพอใจจากความหมาย ดังกล่าวนี้สามารถพิจารณา 
การให้บริการสาธารณะว่าประกอบด้วยผู้ให้บริหาร (Providers) และผู้บริการ (Recipients) โดยฝ่าย 
แรกถือปฏิบัติเป็นหน้าที่ที่ต้องให้บริการ เพ่ือให้ฝ่ายหลังเกิดความพึงพอใจ 

วัง (Wang, 1986 อ้างถึงใน สุวัฒน์ บุญเรือง, 2545 : 18) ได้พิจารณาการให้บริการสาธารณะ
ว่า เป็นการเคลื่อนย้ายเรื่องที่ให้บริการจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง เพ่ือให้เป็นตามที่ต้องการ การบริการ
มี 4 ปัจจัยสำคัญ คือ 

1. ตัวบริหาร (Management) 
2 แหล่งหรือสถานที่ท่ีให้บริการ (Sources) 
3 ช่องทางในการให้บริการ (Channels) 
4. ผู้รับบริการ (Client groups) 
สรุปได้ว่า การบริการสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมทุกประเภทที่รัฐจัดทำขึ้น ซึ่งอาจจะเป็น 

หน่วยงานรัฐหรือเอกชนเป็นผู้ดำเนินการ สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและความต้องการของ 
ประชาชนผู้ใช้บริการในแต่ละเรื่องเพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชน ซึ่งเป็นกระบวนการที่
เคลื่อนไหวเป็นพลวัตรและเปลี่ยนแปลงเสมอ การให้บริการนั้นจะต้องมีการเคลื่อนย้ายตัวบริการผ่าน 
ช่องทางและต้องตรงตามเวลาที่กำหนด 
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รูปแบบการบริการสาธารณะ 
วุฒิสาร ตันไชย. (2559) การจัดบริการสาธารณะเป็นภารกิจใหญ่ที่ สำคัญขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ควรจัดบริการสาธารณะให้ได้อย่างครอบคลุมความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
และมีคุณภาพดี ในรัฐธรรมนูญแห่ง 

รูปแบบก็คือเครื่องมือและวิธีการที่จะช่วยให้การจัดบริการสาธารณะดำเนินงานได้อย่าง 
สะดวกและตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน โดยที่รูปแบบการจัดบริการสาธารณะที่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกใช้ต้องสอดคล้องและไม่ควรขัดกับองค์ประกอบของ “บริการสาธารณะ” 
ด้วย แม้ว่าบริการสาธารณะ (public services) จะเป็นคำที่คลุมเครือในการนิยามความหมายให้เป็น 
ที่เข้าใจและยอมรับตรงกันว่า “ความเป็นสาธารณะ” (publicness) คืออะไร โดย Siamsul Haque 
(2001) ได้เสนอความหมายและเกณฑ์ว่าบริการสาธารณะที่ดีและมี “ความเป็นสาธารณะ” ควรมี
องค์ประกอบและขอบเขตใน 5 ด้าน คือ 

1) ระดับความแตกต่างระหว่างรัฐ-เอกชน (the degree of public-private distinction) 
ว่าความเป็นสาธารณะต้องมีบรรทัดฐานการบริการ (Service norites) ได้แก่ ความไม่ลำเอียงและการ
เปิดกว้าง ความเท่าเทียมและการเป็นตัวแทน มีธรรมชาติที่ซับซ้อนและมักผูกขาด และมีผลกระทบ
ทางสังคมในวงกว้างและยาวนาน 

2) องค์ประกอบของผู ้ร ับบริการ (Disposition of Service recipient) คือ จำนวนและ
ขอบข่ายของผู้รับบริการ ที่ Haque เสนอว่าความเป็นสาธารณะ คือ มีการแบ่งปันและขอบข่ายการ
เข้าถึงบริการสาธารณะอย่างครอบคลุมที่ เกี ่ยวข้องกับประโยชน์ของประชาชนทุกคน อีกทั ้งมี
องค์ประกอบของผู้รับบริการสัมพันธ์กับขอบข่ายความเป็นเจ้าของความเป็นสาธารณะของประชาชน
และธรรมชาติของประชาชนอีกด้วย 

3) ธรรมชาติของบทบาท (nature of the role) ของบริการสาธารณะที่เกิดขึ้นในสังคม ว่า
ความเป็นสาธารณะเกิดขึ้นได้ถ้าบริการสาธารณะมีบทบาทที่เข้มแข็งและกว้างขวางจนแสดง ถึง
ผลกระทบทางสังคมในวงกว้าง 

4) ความรับผิดรับชอบสาธารณะ (public accountability) ความเป็นสาธารณะ ของการ
บริการสาธารณะ คือ ขอบข่ายของการรับผิดรับชอบต่อสาธารณะที่ต้องอาศัยกระบวนการ ต่าง ๆ 
เช่น การรับฟังความคิดเห็น การมีกระบวนการต่อการแสดงความไม่พอใจ การมีผู้ตรวจการ หรือการมี
กฎหมายที่แสดงความโปร่งใส นอกจากนี้ การมีอยู่ของสถาบันจำนวนมากของการแสดงความรับผิด
รับชอบสาธารณะยังไม่เพียงพอ แต่ต้องทำให้สถาบันเหล่านี้ต้องมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติเพ่ือทำให้
เกิดการแสดงความรับผิดรับชอบสาธารณะด้วย 

5) ความเชื่อมั่นสาธารณะ (public trust) การบริการสาธารณะคงรักษาความเป็น สาธารณะ
ได้ต้องรักษาความน่าเชื่อถือ ความเป็นผู้นํา และการตอบสนองของบริการสาธารณะต่อประชาชน 
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อย่างไรก็ตาม การเลือกรูปแบบการจัดบริการสาธารณะที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มักนิยมจัดบริการสาธารณะด้วยรูปแบบ “การดำเนินงานด้วยตนเอง” แม้ว่าปัจจุบันมีความพยายาม
นํารูปแบบการจัดบริการสาธารณะอ่ืน ๆ ที่ท้องถิ่นสามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้เพิ่มเติม เพ่ือลดภาระ
การจัดบริการสาธารณะด้วยตนเองลง แต่ก็ยังไม่เป็นที่นิยมใช้หรือแม้จะมีการพยายาม นำมาใช้กย็ังมี
อุปสรรคในทางกฎหมายและความสามารถของท้องถิ่นเองทำให้การจัดบริการสาธารณะ ไม่สามารถ
สอดคล้องกับองค์ประกอบดังที่กล่าวมาตอนต้น ซึ่งอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นสาธารณะ (public 
trust) ที่ต้องรักษาไว้โดยมีบริการสาธารณะที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน ในที่นี่ผู้เขียนจะ
ยกตัวอย่างรูปแบบการจัดบริการสาธารณะที่ท้องถิ่นควรให้ความสำคัญ ได้แก่ การว่าจ้าง (Out 
Sourcing) การร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public-Private Partnership - PPP) สหการ 
(C-Operative) และกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคม (Local Public Enterprise and Social 
Enterprise) 

1. การว่าจ้าง (Out Sourcing) การว่าจ้าง (Cut Sourcing) เป็นรูปแบบบริการ สาธารณะ
ประเภทหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนิยมทำเพื่อว่าจ้างให้บุคคลภายนอกทั้งเอกชน หรือปัจเจก
บุคคลเข้ามาจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทแทนท้องถิ่น การตัดสินใจเพื่อว่าจ้างจะดำเนินการ
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. การร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public-Private Partnership - PPP) การ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนหรือการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนอีกประเภท หนึ่ง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( International Monetary Fund: 
IMF ได้นําเสนอนิยามการร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของคณะกรรมาธิการยุโรป  ว่าคือ 
“การให้เอกชนดำเนินโครงการลงทุนที่ปกติแล้วจะดำเนินการ โดยภาครัฐ โครงการ PPP ส่วนใหญ่จะ
เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานเช่น ถนน ทางรถไฟ โรงพยาบาล โรงเรียน หรือ 
อาคารสำนักงานของหน่วยงานรัฐบาล 

3. สหการ (C-Operative) สถาบันพระปกเกล้า (2550 ) ให้ความหมายของสหการ คือ 
องค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่เกิดจากการร่วมมือกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่สอง แห่ง
ขึ้นไปหรือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับนิติบุคคลมหาชนอ่ืน มีความเป็นอิสระจากหน่วย 
การปกครองเติม เพื่อจัดทำบริการสาธารณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดองค์กรและแสวงหารายได้จากแหล่งต่าง ๆ ในนามของ 
สหการเอง 

4 .  ก ิ จการพาณ ิชย ์ และก ิจการ เพ ื ่ อส ั งคม ( Local Public Enterprise and Social 
Enterprise) รูปแบบการจัดบริการสาธารณะอีกประเภทหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนิยมทำ 
ค ื อ  ร ู ปแบบก ิ จก ารพาณ ิ ช ย ์  ( Local Government Enterprise, Local Public Enterprise, 
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Municipal Enterprise) และกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ในต่างประเทศมีการจัดบริการ 
สาธารณะโดยอาศัยโครงสร้างการทำงานในรูปแบบกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมจำนวนมาก 
30 อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีข้อจำกัดทางกฎหมายที่ทำให้ท้องถิ่นยากที่จะดำเนินกิจการ 
พาณิชย์และกิจการเพื่อสังคมได้ตามที่กฎหมายกำหนด 

ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 และ 2550 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน 
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นใต้ระบุอำนาจหน้าที่และขยายขอบเขตประเภทและรูปแบบบริการสาธารณะที่ท้องถิ่น
สามารถจัดทำได้ ขณะเดียวกัน แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการระบุ 
ถึงการถ่ายโอนภารกิจบริการสาธารณะของส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปดำเนินการและ 
รูปแบบการจัดบริการสาธารณะที่สามารถจัดทำได้อีกด้วย 

สรุปได้ว่า รูปแบบบริการสาธารณะ หมายถึง การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเลือก 
รูปแบบการจัดบริการสาธารณะด้วยรูปแบบใด ตั้งแต่รูปแบบการดำเนินงานด้วยตนเอง รูปแบบการ 
ว่าจ้าง รูปแบบการร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน รูปแบบสหการหรือรูปแบบกิจการพาณิชย์ 
และกิจการเพ่ือสังคม 

การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การบริการสาธารณะ หมายถึง การบริการหรือกิจกรรมที ่ร ัฐจัดทำขึ ้นเพื ่อประโยชน์ 

สาธารณะหรือเพื่อตอบสนองความต้องการของส่วนรวม โดยเป็นกิจการที่อยู่ในความอำนวยการหรือ 
อยู่ในความควบคุมของฝ่ายปกครองที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนองความต้องการส่วนรวมของ 
ประชาชนอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนและสร้างการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและ 
สังคมให้กับท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาประเทศชาติในภาพรวม โดยมีหลักการที่เป็นประเด็นสำคัญใน
การจัดบริการสาธารณะคือ การจัดบริการสาธารณะ ต้องดำเนินการเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ 
ส่วนรวม สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น มีความเสมอภาค ความต่อเนื่อง และความ
โปร่งใสในการให้บริการ (สันต์ชัย รัตนะขวัญ, 2562: ออนไลน์,) 

การจัดบริการสาธารณะโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย ตาม พระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้มีการ
กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง
พัทยา องค์การบริการส่วนตำบล และกรุงเทพมหานคร มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ
ให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย และกำหนดให้รัฐบาลเป็นผู้จัดสรรเงินอุดหนุน และเงินจากการ
จัดสรรภาษีและอากร เพ่ือให้การดำเนินการด้านบริการสาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (รสคนธ์ 
รัตยเสริมพงศ,์ 2557: 12) โดยภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการ ถ่ายโอนจากรัฐแบ่งออก
ได้เป็น 4 ด้านหลัก คือ ด้านการจัดบริการสาธารณะที่เกี่ยวกับโครงสร้าง พื้นฐาน เช่น การสร้างถนน 
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ทางระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ และการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อ การเกษตร ต้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต เช่น การบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การบริการสาธารณะสุข มูลฐาน การจัดการศึกษา
ท้องถิ่น และการบริการสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในท้องถิ่น ด้านการจัด ระเบียบชุมชน สังคม และ
รักษาความสงบ เช่น การป้องกันอุบัติภัยทางถนน การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย และการ
จัดบริการห้องน้ำสาธารณะในท้องถิ่น และด้านสุดท้ายคือ ต้านการลงทุน ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และ
ศิลปวัฒนธรรม เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวและอาชีพ การพัฒนาป่าชุมชน และการส่งเสริมศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น เป็นต้น (วีระศักดิ์ เครือ เทพ และคณะ, 2558: 39-40) 

ปัญหาในการจัดบริการสาธารณะโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมา พบว่าจากการ 
ดำเนินงานด้านการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมายังประสบกับปัญหา
ต่างๆ มากมายที่ทำให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ ่นไม่สามารถให้บริการสาธารณะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการของการจัดบริการสาธารณะ โดยทั้งนี้สามารถแบ่งปัญหาของ
การจัดบริการสาธารณะออกได้เป็น 2 ระดับ คือ 

1. ปัญหาการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับมหภาค จาก
ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานของรัฐในส่วนกลางและส่วน 
ภูมิภาค ในเชิงอำนาจการบริหารจัดการกิจการสาธารณะที่ยังไม่ได้รับอิสระที่แท้จริงในการตัดสินใจ 
ดำเนินนโยบายสาธารณะภายในท้องถิ่นด้วยข้อจำกัดทางกฎหมายและงบประมาณในการดำเนินการ 
รวมทั้งปัญหาในเชิงโครงสร้างของระบบการบริหารราชการในการจัดบริการสาธารณะที่ยังเน้นการ
รวมศูนย์อำนาจ ขาดความชัดเจน มีความซับซ้อน สายการบังคับบัญชายาว และมีโครงสร้างการ
บริหารที่ไม่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละท้องถิ่น (อรทัย ก็กผล , 2552: 4) ซึ่งสาเหตุหลักของปัญหา
เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการกระจายอำนาจตามบริบททางการเมืองของแต่ละรัฐบาล 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ถึงปัจจุบัน ที่ทำให้การขับเคลื่อนนโยบายกระจายอำนาจขาดความชัดเจน ไม่มี
ความต่อเนื ่อง และมีความสับสนในการปฏิบัติงานของส่วนราชการที ่เกี่ ยวข้องในกระบวนการ 
ขับเคลื่อนนโยบายกระจายอำนาจที่ต่างมีความหมายและกำหนดขอบเขตในการกระจายอำนาจที่
แตกต่างกันไปในแต่ละยุค จนทำให้การปฏิบัติงานขาดเอกภาพและขัดแย้งกันเองในภาพรวมซึ่งสง่ผล 
ต่อการส่งเสริมให้เกิดการกระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริง (นราธิป ศรีราม 
2557: 1-6) ดังนั้นแนวทางในการแก้ปัญหาจึงควรมีการปรับปรุงให้นโยบายในการกระจายอำนาจ 
ของรัฐให้มีความชัดเจน ต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของทิศทางนโยบายการกระจายอำนาจของรัฐบาลและ 
แนวทางการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การขับเคลื่อนกระบวนการกระจายอำนาจสู่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ปัญหาการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจุลภาค ที่ การ
จัดบริการสาธารณะยังไม่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน รวมทั้งไม่สอดคล้องกับ
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สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น นอกจากนี้การบริการสาธารณะยังมีลักษณะที่ไม่เหมาะสม อันเป็นผลจาก
การให้บริการสาธารณะที่ไม่ครบถ้วนทุกด้านและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม เช่นอาจเน้นประโยชน์ของ
บุคคลบางกลุ ่มและละเลยประโยชน์ของประชาชนบางกลุ ่ม ขาดการลำดับความสำคัญ ในการ
จัดบริการสาธารณะที่ควรมีการเตรียมการล่วงหน้าหรือควรมีการพิจารณาถึงความจำเป็น เร่งด่วน ทำ
ให้การจัดบริการสาธารณะขาดคุณภาพ ขาดความชัดเจน ขาดความเป็นธรรมและไม่ เหมาะสมกับ
สภาพความเป็นจริงของท้องถิ ่น ซึ ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ สำคัญ คือ การเปิดโอกาสให้
ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งในการเสนอนโยบาย การมีส่วนร่วมในการ ดำเนินงาน และ
การตรวจสอบการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รสคนธ์ รัตย เสริมพงศ์, 2557: 
15) อีกท้ังควรมีการปรับแนวทางการบริหารกิจการสาธารณะในรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือ พัฒนาการบริการ
สาธารณะให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหา เช่น แนวทางการ
ทำงานในลักษณะของเครือข่าย (network) ที่เป็นการทำงานร่วมมือกันระหว่าง หน่วยงานต่างๆ ของ
รัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชน สถาบันวิชาชีพ หรือองค์กรที ่ไ ม่แสวงหาผลก่าไร 
เนื่องจากเป็นแนวทางการทำงานที่ให้ความสำคัญกับการแสวงหาแนวร่วม (partnership) ที่มีความรู้
ความสามารถในด้านที่เก่ียวข้องเพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น (วีระศักดิ์ เครือเทพ, 
2550: 13-18) ทั้งนี้ก็เพ่ือให้การบริการสาธารณะมีประสิทธิภาพและ ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

สรุปได้ว่า การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองท้องถิ่น หมายถึง กิจการที่อยู่ในความ 
อำนวยการหรืออยู่ในความควบคุมของฝ่ายปกครองท้องถิ่นที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนอง 
ความต้องการส่วนรวมของประชาชนเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนและสร้างการ 
พัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมให้กับท้องถิ่น โดยมีหลักการที่เป็นประเด็นสำคัญในการจัดบริการ 
สาธารณะคือ การจัดบริการสาธารณะต้องดำเนินการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม สามารถ 
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ ่น มีความเสมอภาค ความต่อเนื ่อง และความโปร่งใสในการ
ให้บริการ 
 
3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 

เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพการบริการมีผู้ให้ความหมายไว้แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่
การศึกษา ดังนี้ สมิต สัชณุกร (2542 อ้างถึงใน สุนันทา ทวีผล , 2550 : 18) ให้ความหมายว่า การ
บริการตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า “Service” ซึ่งเป็นค่าที่เราคุ้นเคยและคนส่วนมากจะเรียกร้อง
ขอรับบริการเพ่ือความพึงพอใจของตน โดยกล่าวว่า การบริการเป็นการปฏิบัติงานที่กระทำหรือติดต่อ 
และเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ การให้บุคคลต่างๆ ได้ใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง ทั้งด้วยความ
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พยายามใดๆ ก็ตามด้วย วิธีการหลากหลายในการทำให้คนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับความช่วยเหลือ จัด
ได้ว่าเป็นการให้บริการ ทั้งสิ้น 

การจัดอำนวยความสะดวกก็เป็นการให้บริการ การสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ก็ 
เป็นการให้บริการ การให้บริการจึงสามารถดำเนินการได้หลากหลายวิธี จุดสำคัญคือเป็นการ 
ช่วยเหลือและอำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้บริการ 

การบริการเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในงานด้านต่าง ๆ เพราะบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือหรือ 
การดำเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ไม่มีการดำเนินงานใด ๆ ที่ปราศจากบริการทั้งในภาคราชการ 
และภาคธุรกิจเอกชน การขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ก็ต้องมีการบริการรวมอยู่ด้วยเสมอยิ่งเป็น 
ธุรกิจบริการตัวบริการนั้นเองคือ สินค้า การขายจะประสบความสำเร็จได้ต้องมีการบริการที่ดี กิจการ 
ค้าจะอยู่ใต้ต้องทำให้เกิดการ “ขาย” คือ ต้องรักษาลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่ การบริการที่ดีจะ 
ช่วยรักษาลูกค้าเดิมไว้ ทำให้เกิดการขายซ้ำแล้วซ้ำอีก และชักนําให้มีลูกค้าใหม่ ๆ ตามมาเป็นความ 
จริงว่า “เราสามารถพัฒนาคุณภาพสินค้าที่ละตัวใด้ แต่การพัฒนาคุณภาพบริการต้องทำพร้อมกันทั้ง
องค์กร” การพัฒนาคุณภาพของการบริการเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนในองค์กรจะต้องถือเป็น 
ความรับผิดชอบร่วมกัน มิฉะนั้นจะเสียโอกาสแก่คู่แข่งขันหรือสูญเสียลูกค้าไป 

ชัชวาส อรวงศ์ศุภทัต. (2557), กล่าวว่า ส่วนแนวคิดพื้นฐานเรื่องคุณภาพการให้บริการ เป็น
แนวคิดที ่ได้ร ับการเสนอไว้โดยโครนินและเทเลอร์ (Cronin and Taylor, 1992) ในทัศนะของ 
นักวิชาการท้ังสองท่าน ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบประสบการณ์ของ 
ผู้รับบริการได้รับบริการ กับความคาดหวังที่ผู้รับบริการนั้นมีในช่วงเวลาที่มารับบริการ และเป็นสิ่งที่ 
ช่วยให้สามารถวัดคุณภาพการให้บริการได้ ส่วนคุณภาพการให้บริการในมุมมองเชิงการตลาด คอร์ 
ตับเปิ้ลส รัสท์ และชาร์ออริก (Cordupleski, Rust, and Zahorik, 1993) ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า 
คุณภาพการให้บริการ เป็นส่วนขยายของบริการ กระบวนการบริการ และองค์กรที่ให้บริการ ที่ 
สามารถตอบสนองหรือทำให้เกิดความพึงพอใจในความคาดหวังของบุคคล แนวคิดพื้นฐานที่มอง 
คุณภาพการให้บริการผ่านกรอบการมองด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก 
นักวิชาการอีกท่านหนึ่งคือบทเนอร์ (Bitner, 1992) ซึ่งอธิบายจากผลงานวิจัยที่ได้เคยทำการศึกษาไว้
ว ่า ค ุณภาพการให ้บร ิการสามารถว ัดโดยผ่านความพึงพอใจของผ ู ้ร ับบร ิการได ้  (ท ี ่มา : 
http://www.pa.or.th/writer/read_this_book_topic.php? 
bookID=1285&pageid=1&read=true&count=true) 

สุนันทา ทวีผล (2550 : 19 - 20) กล่าวไว้ว่า ในการพิจารณาความสำคัญของบริการ อาจ 
พิจารณาใต้ใน 2 ด้าน ได้แก่ 

1. ถ้ามีบริการที่ดีจะเกิดผลอย่างไร  
2. ถ้าบริการไม่ดีจะมีผลเสียอย่างไร 
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บริการที่ดีจะส่งผลให้ผู้รับบริการมีทัศนคติ อันได้แก่ ความคิด และความรู้สึก ทั้งต่อตัว ผู้ 
ให้บริการและหน่วยงานที่ให้บริการเป็นไปในทางบวก คือ ความชอบ ความพึงพอใจ ดังนี้ 

1. มีความชื่นชมในตัวผู้ให้บริการ 
2 มีความนิยมในหน่วยงานที่ให้บริการ 
3. มีความระลึกถึงและยินดีมาขอรับบริการอีก 
4. มีความประทับใจที่ดีไปอีกนานแสนนาน 
5. มีการบอกกล่าวไปยังผู้อ่ืนแนะนาให้มาใช้บริการเพ่ิมข้ึน 
6. มีความภักดีต่อหน่วยงานที่ให้บริการ 
7. มีการพูดถึงผู้ให้บริการและหน่วยงานในทางท่ีดี 
บริการที่ไม่ดีจะส่งผลให้ผู้บริการมีทัศนคติทั้งต่อตัวผู้ให้บริการและหน่วยงานที่ให้บริการ 

เป็นไปในทางลบ มีความไม่ชอบและความไม่พึงพอใจ ดังนี้ 
1. มีความรังเกียจตัวผู้ให้บริการ 
2. มีความเสื่อมศรัทธาในหน่วยงานที่ให้บริการ 
3. มีความผิดหวัง และไม่ยินดีมาใช้บริการอีก 
4. มีความประทับใจที่ไม่ดีไปอีกนานแสนนาน 
5. มีการบอกกล่าวไปยังผู้อ่ืน ไม่แนะนําให้มาใช้บริการอีก 
6. มีการพูดถึงผู้ให้บริการและหน่วยงานในทางท่ีไม่ดี  
พฤติกรรมของผู้ที่จะทำงานบริการได้ที่ มีดังต่อไปนี้ 
อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล และคณะ (2541 : 1-3) ได้ศึกษาขั้นตอนการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 

รูปแบบสำหรับบริการสุขภาพ กล่าวถึง ความหมายคุณภาพ คือ ภาวะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้สินค้า 
หรือบริการ เราอาจเรียกผู้ใช้สินค้าหรือบริการว่าลูกค้าซึ่งหมายถึงที่พึ่งพึ่ง การทำงานของเราการที่ 
ผลงานของเราจะเป็นคุณประโยชน์ต่อลูกค้าได้นั้นจะต้องทำในสิ่งที่ควรทำให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรก (do 
right thing right since the first time) การทำในสิ่งที่ควรทำคือ การแก้ปัญหาหรือตอบสนองความ 
ต้องการของลูกค้า การทำให้ถูกต้องตั้งแต่เริ ่มแรก คือ การปฏิบัติตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือ 
มาตรฐานวิชาชีพ 

เราอาจจำแนกคุณภาพเป็นคุณภาพที่ต้องมี (must be quality) และคุณภาพที่ประทับใจ 
(atractive quality) คุณภาพที่ต้องมีคือสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังหากไม่ได้รับจะเกิดความไม่พึงพอใจ 
คุณภาพที่ประทับใจคือสิ่งที่เกินความคาดหวังของลูกค้า หากไม่ได้รับก็จะไม่รู้สึก แต่เมื่อได้รับแล้วจะ
รู้สึกประทับใจ การพัฒนาคุณภาพจะต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพที่ต้องมีเป็นอันดับแรก และจัดให้
มีคุณภาพท่ีประทับใจหากเป็นไปได้ เราอาจจำแนกคุณภาพบริการสุขภาพออกเป็นมิติต่างๆ ได้ดังนี้ 

1. ความรู้ความสามารถ (LOrTypetency) ของผู้ให้บริการ 
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2. ความเหมาะสม (appropriateness) ของการให้บริการเป็นการปฏิบัติตามข้อบ่งชี้หรือ 
ความสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 

3. ประสิทธิผล (ffectiveness) ของการให้บริการ ได้แก่การที่ผู้ป่วยรอดชีวิต หายจากการ 
เจ็บป่วย ไม่มีความพิการ 

4. ประสิทธิภาพ (efficiency) ของการให้บริการ ได้แก่การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อใหไ้ด้ 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

5. ความปลอดภัย (Safety) ได้แก่การที่ไม่เกิดอันตรายหรือภาวะแทรกซ้อน  
6. การเข้าถึงบริการหรือมีบริการให้เมื่อจำเป็น (accessibility) 
7. ความเท่าเทียมกันในการรับบริการ (equity)  
8. ความต่อเนื่อง (Continuity) 
หลักการสำคัญของการพัฒนาคุณภาพ คือ การมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าการปรับ 

กระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่องโดยการใช้ข้อมูลและความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็น
ทีม และการที่ผู้นํามีบทบาทในการขึ้นและสนับสนุนอย่างเหมาะสม คุณภาพจะต้องเกิดจากความ 
มุ ่งมั ่นของผู ้ปฏิบัติงานแต่ละคนทำงานในหน้าที ่ของตนให้ดีที ่สุด ในระบบงานที่ซับซ้อน เช่น 
โรงพยาบาล ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้ปฏิบัติงานจำนวนมากและหลากหลายวิชาชีพ 
ความร่วมมือและการประสานงานระหว่างผู้ให้บริการจึงมีความจำเป็นต่อการให้บริการที่มีคุณภาพ 
การพัฒนาคุณภาพเป็นการจัดระบบงานของแต่ละหน่วยงาน และระบบงานที่เชื ่อมต่อระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ การจัดระบบงานดังกล่าวจะต้องอาศัยการทำงานเป็นทีม ทั้งทีมภายในหน่วยงาน ทีม 
ระหว่างหน่วยงาน ทีมระหว่างวิชาชีพ ทีมระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร 

พรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ (2541 : 17) ได้กล่าวถึง คุณภาพการบริการว่า บริการที่ดีหรือมี
คุณภาพนั้นจะต้องไม่ทำให้ผู้รับบริการเสียเวลาในการรอคอยนาน ผู้ให้บริการต้องมีมนุษยสัมพันธ์ดี มี
การทักทายโอภาปราศรัย และเป็นกันเองกับผู้รับบริการหรือที่ว่า “หน้าไม่งอ รอไม่นาน วาจาไพเราะ 
เสนาะหู” นอกจากเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว ยังมีเกณฑ์ในการวัดคุณภาพบริการที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม 

หรือสถานที่ให้บริการที่เรียกว่า “5ส” คือ แสง สี เสียง สะอาด และสะดวก ซึ่งหมายความว่า
สถานที่ ให้บริการจะต้องมีแสงสว่างที่ เพียงพอ หรือเหมาะสม สถานที่ให้บริการจะต้องมีสิ่งที่เป็นที่
สอดคล้อง กับชนิดของบริการ เช่น สถานบริการ สาธารณสุขควรมีสีขาวสะอาด เสียงของสถาน
บริการก็ควรจะ ไม่มีความตั้งหรืออึกทึกไม่เหมาะสม เช่น โรงพยาบาลควรจะมีเสียงเงียบสงบ โรง
มหรสพก็ควรจะมี เสียงดังไพเราะ ความสะอาดเป็นสิ่งที่ผู้รับบริการทุกคนต้องการ เช่น สถานบริการ
สาธารณสุขต้อง ให้บริการที่สะอาด และท้ายที่สุดคือ ความสะดวก ได้แก่ สถานที่ตั้งของสถานบริการ
นั้นต้องมีความ สะดวกในการติดต่อหรือเข้ารับบริการ ไม่ตั้งอยู่ห่างไกล เช่น อยู่ในชนบท หรือขาด
ความสะดวกในการไปรับบริการ สรุปก็คือ ความยากในการพัฒนาคุณภาพของการบริการและการ
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บริหารเพื่อให้บริการมี คุณภาพนั้นอยู่ที่การทราบความต้องการ ความคาดหวัง ค่านิยม และรสนิยม
ของผู้ใช้บริการ 

มิลเล็ท (Millet อ้างถึงใน คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , 2547 : 18) กล่าวว่า 
เป้าหมายสำคัญของการบริการ คือ การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
โดยมีหลักและแนวทาง คือ การให้บริการอย่างเสมอภาค หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงาน
ภาครัฐที่มีฐานคติที่ว่า คนทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้น ประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่า
เทียมกันในแง่มุมของกฎหมาย ไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการ ประชาชนจะได้รับการปฏบิตัิ
ในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐานในการให้บริการเดียวกัน การให้บริการที่ตรงเวลา หมายถึง 
ในการบริการจะต้องมองว่า การให้บริการสาธารณะจะต้องตรงต่อเวลา ผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานภาครัฐ จะถือว่าไม่มีประสิทธิผลเลย ถ้าไม่มีการตรงต่อเวลา ซึ่งจะต้องสร้างความไม่พอใจ
ให้แก่ประชาชน การให้บริการอย่างเพียงพอ หมายถึง การให้บริการสาธารณะต้องมีลักษณะ มีจำนวน
การให้บริการและสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม มิลเล็ท เห็นว่า ความเสมอภาคหรือการตรงต่อ  
เวลาจะไม่มีความหมายเลย ถ้ามีจำนวนการให้บริการไม่เพียงพอและสถานที่ตั้งที่ให้บริการสร้างความ
ไม่ยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการ การให้บริการอย่างต่อเนื่อง หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่
เป็นไปอย่างสม่ำเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก ไม่ใช่ยึดความพอใจของหน่วยงานที่
ให้บริการว่า จะให้บริการ หรือ หยุดบริการเมื่อใดก็ได้ และการให้บริการอย่างก้าวหน้า (rogressive 
Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่มีการปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน กล่าวอีก
นัยหนึ่ง คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความสามารถที่จะทำหน้าที่ได้มากข้ึนโดยใช้ทรัพยากรเท่าเต็ม 

แนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ เป็นสิ่งสำคัญหนึ่งในการสร้างความแตกต่างของ 
ธุรกิจการให้บริการ คือ การรักษาระดับการให้บริการที ่เหนือกว่าคู ่แข่ง โดยเสนอคุณภาพการ 
ให้บริการตามลูกค้าคาดหวังไว้ ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการที่ลูกค้าต้องการ จะได้จาก
ประสบการณ์ในอดีตจากการพูด ปากต่อปาก จากการโฆษณาของธุรกิจให้บริการ ลูกค้าจะพอใจถ้า 
เขาได้รับในสิ่งที่เขาต้องการ เมื่อเขามีความต้องการ ในรูปแบบที่ต้องการ ดังนั้น จึงต้องคำนึงถึง
คุณภาพของการให้บริการซึ่งการบริการที่ประสบความสำเร็จจะต้องประกอบด้วย คุณสมบัติสำคัญ 
ต่างๆ เหล่านี้ คือ ประการแรก ความเชื่อถือได้ อันประกอบด้วย ความสม่ำเสมอ ความพึ่งพาได้ 
ประการที่สอง การตอบสนอง ประกอบด้วย ความเต็มใจที่จะให้บริการ ความพร้อมที่จะให้บริการ 
และการอุทิศเวลา มีการติดต่ออย่างต่อเนื ่องปฏิบัติต่ อผู ้ใช้บริการเป็นอย่างดี ประการที ่สาม 
ความสามารถ ประกอบด้วยสามารถในการให้บริการ สามารถในการสื่อสาร สามารถในความรู้ 
วิชาการท่ีจะให้บริการ ประการที่สี่ การเข้าถึงบริการ ประกอบด้วย ผู้ใช้บริการเข้าใช้หรือรับบริการได้ 
สะดวก ระเบียบขั ้นตอนไม่ควรมากมายซับซ้อนเกินไป ผู ้ใช้บริการใช้เวลารอคอยน้อย เวลาที่ 
ให้บริการเป็นเวลาที่สะดวกสำหรับผู้ใช้บริการ อยู่ในสถานที่ที่ผู้ใช้บริการติดต่อได้สะดวก ประการที่ 
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ห้า ความสุภาพอ่อนโยน ประกอบด้วยการแสดงความสุภาพต่อผู้ใช้บริการ ให้การต้อนรับที่เหมาะสม 
ผู้ให้บริการมีบุคลิกภาพดี ประการที่หก การสื่อสาร ประกอบด้วย มีการสื่อสารชี้แจงขอบเขตและ
ลักษณะงานบริการ มีการอธิบายขั้นตอนการให้บริการ ประการที่เจ็ด ความซื่อสัตย์ คุณภาพของงาน 
บริการมีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือ ประการที่แปด ความมั่นคง ประกอบด้วยความปลอดภัยทาง  
กายภาพ เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ ประการที่เก้า ความเข้าใจ ประกอบด้วย การเรียนรู้ผู้ใช้บริการ การ
ให้คำแนะนําและเอาใจใส่ผู้ใช้บริการ การให้ความสนใจต่อผู้ใช้บริการ และประการสุดท้าย การสร้าง
สิ่งที่จับต้องได้ ประกอบด้วย การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ให้พร้อมสำหรับให้บริการ การเตรียมอุปกรณ์ 
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ การจัดสถานที่ให้บริการสวยงาม สะอาด โดยคุณภาพการ 
ให้บริการเป็นแนวคิดในการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ 

ผลิตภาพในการให้บริการ ในการเพิ่มผลิตภาพของการให้บริการสามารถทำได้หลายวิธี คือ 
การให้พนักงานทำงานมากขึ้น หรือมีความชํานาญสูงขึ้นโดยจ่ายค่าจ้างเท่าเดิม เพิ่มปริมาณการ 
ให้บริการ โดยยอมสูญเสียคุณภาพบางส่วนลง เช่น หมอตรวจคนไข้มีจำนวนมากขึ้น โดยลดเวลาที่ใช้ 
สำหรับแต่ละรายลง เปลี่ยนบริการนี้ให้เป็นแบบอุตสาหกรรมโดยเพิ่มเครื่องมือเข้ามาช่วย และสร้าง
มาตรฐานการให้บริการ เช่น บริการขายอาหารแบบเร่งด่วนและบริการตนเอง การใช้บริการหรือ
สินค้าอื่นๆ เช่นบริการซักรีดเป็นการลดบริการจ้างคนใช้หรือการใช้เตารีต การออกแบบบริการให้มี
คุณภาพมากขึ้น เช่น ชมรมวิ่งจ๊อกกิ้งจะช่วยลดการใช้บริการการรักษาพยาบาล ส่งเสริมการให้สิ่งจูงใจ
ลูกค้า ให้ใช้แรงงานของเขาแทนแรงงานของบริษัท เช่น ร้านขายอาหารแบบให้ลูกค้าช่วยตัวเอง ธุรกิจ
ที่ให้บริการที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการต้องระมัดระวังไม่ให้เกิด ภาพพจน์ในแง่การลด
คุณภาพของบริการ รวมทั้งรักษาระดับความพึงพอใจของลูกค้า 

สรุปได้ว่า คุณภาพการบริการ หมายถึง สภาวะการณ์ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้สินค้า 
หรือบริการขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง ซึ่งการให้บริการสามารถทำได้หลายวิธีที่จะทำให้ผู้บริการเกิด 
ความพึงพอใจหรือประทับใจในการบริการนั้น คุณภาพการให้บริการอาจประกอบกันเข้าด้วยหลายๆ 
องค์ประกอบ เช่น ความเชื่อถือได้ การตอบสนองด้วยความเต็มใจที่จะให้บริการ ความพร้อมที่จะ 
ให้บริการและการอุทิศเวลา ความสามารถในการให้บริการ สามารถในการสื่อสาร สามารถในความรู้ 
วิชาการท่ีจะให้บริการ การเข้าถึงบริการหรือรับบริการได้สะดวก ความสุภาพอ่อนโยน ให้การต้อนรับ 
ที่เหมาะสม ผู้ให้บริการมีบุคลิกภาพดี การสื่อสาร มีการอธิบายขั้นตอนการให้บริการ ความซื่อสัตย์ 
เที่ยงตรงน่าเชื่อถือ ความมั่นคง ความเข้าใจ การสร้างสิ่งที่จับต้องได้ การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ให้ 
พร้อมสำหรับให้บริการ การเตรียมอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ การจัดสถานที่  
ให้บริการสวยงาม สะอาด โดยคุณภาพการให้บริการเป็นแนวคิดในการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ 
 
4.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
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ความหมายความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อความสำเร็จของงานที่บรรลุเป้าหมาย 

ที่มีประสิทธิภาพ อันเป็นผลจากการได้รับการตอบสนองต่อแรงจูงใจหรือความต้องการของแต่ละ 
บุคคลในแนวทางท่ีเขาประสงค์ มีผู้ให้ความหมายว่า “ความพึงพอใจ” ไว้ดังนี้ 

อุทัย พรรณสุตใจ (2545) ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจว่าเป็นความรู้สึกรักชอบยินดีเต็มใจหรือ 
มีเจตคติที่ดีของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความพอใจจะเกิดเมื่อได้รับตอบสนองความต้องการ ทั้ง ต้าน 
วัตถุและด้านจิตใจ ความพึงพอใจเป็นเรื ่องเกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึก และทัศนะของบุคคล อัน 
เนื่องมาจากสิ่งเร้าและสิ่งจูงใจ โดยอาจเป็นไปในเชิงประเมินค่า ว่าความรู้สึกหรือทัศนคติต่อ สิ่ง 
เหล่านั้น เป็นไปในทางลบหรือบวก 

ราชบัณฑิตสถาน (2546) ได้กล่าวถึง ความหมายของคำว่า ความพึงพอใจ ดังนี้ คำว่า “ฟัง” 
เป็นคำกริยาอ่ืน หมายความว่า ยอมตาม เช่น พึงใจ และคำว่า “พอใจ” หมายถึง สมชอบ ชอบใจ 

กชกร เป้าสุวรรณ และคณะ (2550) ได้กล่าวถึง ความหมายของความพึงพอใจว่า ส่งที่ควร 
จะเป็นไปตามความต้องการ ความพึงพอใจเป็นผลของการแสดงออกของทัศนคติของบุคคลอีกรูปแบบ 
หนึ่ง ซึ่งเป็นความรู้สึกเอนเอียงของจิตใจที่มีประสบการณ์ที่มนุษย์เราได้รับอาจจะมากหรือน้อยก็ได้
และเป็นความรู้สึกที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ แต่ก็เมื่อได้สิ่งนั้น สามารถ 
ตอบสนองความต้องการ หรือทำให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ ก็จะเกิดความรู้สึกบวก เป็นความรู้สึกที่พ่ึง 
พอใจ แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าสิ่งนั้นสร้างความรู้สึกผิดหวัง ก็จะทำให้เกิดความรู้สึกทางสบ เป็น 
ความรู้สึกไม่พึงพอใจ 

Applewhite (1965) ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกส่วนตัวของบุคคลในการ 
ปฏิบัติงาน ซึ่งรวมไปถึงความพึงพอใจเป็นความรู้สึกส่วนตัวของบุคคลในการปฏิบัติงาน ซึ่งรวมไปถึง 
ความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมทางกายภาพด้วย การมีความสุขที่ทำงานร่วมกับคนอ่ืนที่เข้ากันได้มี 
ทัศนคติที่ดีต่องานด้วย 

Good (1973) ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจ หมายถึงสภาพหรือระดับความพึงพอใจที่เป็นผลมา 
จากความสนใจ และเจตคติของบุคคลที่มีต่องาน ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2547 : 122 ) กล่าวว่า 
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อ การทำงานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลที่
เกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับผลตอบแทน คือ ผล ที่เป็นความพึงพอใจทำให้บุคคลเกิดความรู้สึก
กระตือรือร้นมีความมุ่งมั่นที่จะทำงาน มีขวัญและ กำลังใจ และสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการทำงาน รวมทั้งส่งผลต่อ ความสำเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ 

โยเตอร์ (Yoder, 1985 : 6) อธิบายความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความรู้สึกท่ีบุคคลมีความ 
พึงพอใจในงานและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานนั้นให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ บุคคลที่มีความพึง 
พอใจในงานทีท่ำ เมื่อได้รับผลตอบแทนประโยชน์ที่ตอบแทนทั้งทางด้านวัตถุและต้านจิตใจจากงาน 
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สุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ (2540 : 17) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจ 
เป็นความรู้สึกส่วนตัวที่รู้สึกเป็นสุขหรือยินดีที่ได้รับความตอบสนองความต้องการในสิ่งที่ขาดหายไป 
หรือสิ่งที่ทำให้เกิดความไม่สมดุล ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่กำหนดพฤติกรรมที่จะแสดงออกของ บุคคล 
ซึ่งมีผลต่อการเลือกท่ีจะปฏิบัติในกิจกรรมใด ๆ นั้น 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541 : 17) กล่าวถึง ความหมายของความพึงพอใจในการบริการสามารถ 
จำแนกเป็น 2 ความหมาย ในความหมายที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้บริโภคหรือผู้รับบริการ 
(Customer satisfaction) และความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction) ของผู้ให้บริการดังนี้ 

1. ความหมายของความพึงพอใจของผู้บริการ ตามแนวคิดของนักการตลาตจะพบนิยามของ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็น 2 นัย คือ 

1.1 ความหมายที่ยึดสถานการณ์การซื้อเป็นหลัก ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจ เป็นผลที่
เกิดข้ึนเนื่องจากการประเมินสิ่งที่ได้รับภายหลังสถานการณ์การซื้อสถานการณ์หนึ่ง มักพบในงานวิจัย
การตลาดที่เน้นแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ 

1.2 ความหมายที่ยึดประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าเป็นหลัก ให้ ความหมายว่า 
ความพึงพอใจเป็นผลที่เกิดขึ้นเนื่องจากการประเมินภาพรวมทั้งหมดของประสบการณ์หลายๆ อย่างที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการในระยะเวลาหนึ่ง หรืออีกนัยหนึ่งคือ ความพึงพอใจ หมายถึง การ
ประเมินความสามารถของการนําเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. ความหมายของความพึงพอใจในงานของผู้บริการ ตามแนวคิดของนักจิตวิทยาองค์กร 
ความพึงพอใจในการทำงานจะมีผลต่อความสำเร็จของงานเป็นเป้าหมายสูงสุดของความสำเร็จในการ
ดำเนินงานบริการขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกที่ดี 
และประทับใจในการบริการที่ได้รับจนติตใจและกลับมาใช้บริการเป็นประจำ การศึกษาความพึง 
พอใจของลูกค้าตลอดในผู้ปฏิบัติงานถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้จะนํามาซึ่ง
ความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันทางการตลาด เพื่อความก้าวหน้าและการเติบโตของธุรกิจบริการ
อย่างไม่หยุดยั้ง และส่งผลให้สังคมส่วนรวมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น จึงกล่าวได้ว่าความพึงพอใจ มี
ความสำคัญต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 

มณี โพธิเสน (2543 : 43) ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกยินดีหรือเจตคติที่
ดีของบุคคลเมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการของตน ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีในสิ่งนั้น ๆ 

อุทัยพรรณ สุดใจ (2544 : 7) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มี 
ต่อ สิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยอาจจะเป็นไปในเชิงประเมินค่าว่า ความรู้ สึกหรือทัศนคติต่อสิ่งหนึ่งสิ ่งใดนั้น 
เป็นไปในทางบวกหรือทางสบ 
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พนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 (2546 : 775 ) ได้ให้ความหมายของความพึง 
พอใจ หมายถึง ความพึงพอใจ ความชอบใจ ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า Satisfaction 

ลักษณวรรณ พวงไม้ม่ิง (2545 : 11) ความพึงพอใจเป็นแนวความคิด หรือทัศนคติ อย่างหนึ่ง 
เป็นสภาวะรับรู้ภายในซึ่งเกิดจากความคาดหวังไว้ว่าเมื่อทำงานชิ้นหนึ่งแล้วจะได้รับรางวัล อย่างใด
อย่างหนึ่งถ้าได้รับตามที่คาดหวัง ความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น แต่ถ้ารางวัลต่ำกว่าอินทรีย์ที่ คาดหวัง จะ
ทำให้เกิดความไม่พึงพอใจ 

ศิริพร ตันติพูลวินัย (2538) กล่าวว่า ความพึงพอใจผู ้รับบริการเป็นการแสดงออกถึง 
ความรู ้ส ึกในทางบวกของผู ้รับบริการต่อการให้บริการ ซึ ่งปัจจัยที ่มีผลต่อความพึงพอใจของ 
ผู้รับบริการที่สำคัญๆ ดังนี้ 

1) สถานที่บริการ การเข้าถึงการบริการได้สะดวกเมื่อลูกค้ามีความต้องการย่อมก่อให้เกิด 
ความพึงพอใจต่อการบริการ ทำเลที่ตั้ง และการกระจาย สถานที่บริการให้ทั่วถึงเพื่ออำนวยความ 
สะดวกแก่ลูกค้าจึงเป็นเรื่องสำคัญ 

2) การส่งเสริมแนะนําบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการเกิดขึ้นได้จากการได้ยินข้อมูล 
ข่าวสารหรือบุคคลกล่าวขานถึงคุณภาพของการบริการไปในทางบวก หากตรงกับความเชื่อถือที่มีก็จะ
มีความรู้สุกดีกับบริการดังกล่าว อันเป็นแรงจูงในหลักดันให้มีความต้องการบริการตามมาได้ 

3) ผู้ให้บริการ ผู้ประกอบการบริหารการบริการ และผู้ปฏิบัติการล้วนเป็นบุคคลที่มีบทบาท
สำคัญต่อการปฏิบัติงานบริการ ให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจทั้งสิ้น ผู้บริหารที่การบริการที่วาง
นโยบายการบริการโดยคำนึงถึงความสำคัญของลูกค้าเป็นหลักย่อมสามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจได้ง่าย เช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติงานหรือพนักงานบริการที่ตระหนักถึง 
ลูกค้าเป็นสำคัญแสดงพฤติกรรมการบริการ และสนองบริการที่ลูกค้าต้องการความสนใจเอาใจใส่
อย่างเต็มที่ด้วยจิตสำนึกของการบริการ 

ผู้รับบริการจะมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับความต้องการของตนว่า ได้รับการ
ตอบสนองมากน้อยเพียงไร หากได้รับการตอบสนองมากก็จะก่อให้เกิดความจงรักภักดีและเกิ ดการ
สื่อสารแบบปากต่อปาก แต่ถ้าได้รับการตอบสนองน้อยก็จะรู้สึกในแง่ลบ พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้น
ต้องมีสิ่งจูงใจ (Motive) หรือแรงขับ (Drive) เป็นความต้องการที่กดดันจนมากพอที่จะจูงใจให้บุคคล
เกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง 

ลักษณวรรณ พวงไม้มิ ่ง (2545 : 9 กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพของจิตที่ 
ปราศจากความเครียด ทั้งนี้เพราะธรรมชาติของมนุษย์นั้นมีความต้องการ ถ้าความต้องการนั้นได้รับ 
การตอบสนองทั้งหมดหรือบางส่วนความเครียดจะน้อยลงความพึงพอใจที่จะเกิดขึ้นและในทาง 
กลับกัน ถ้าความต้องการนั้นไม่ได้รับการตอบสนองความเครียดและความไม่พึงพอใจจะเกิดข้ึน 
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ชาบฟัน (Chaphin, 1966 : 256 อ้างถึงใน ชูโชศ ทิพยโสตถ์, 2545 : 23) กล่าวว่า ความ พึง
พอใจตามคำจำกัดความของพจนานุกรมทางด้านจิตวิทา หมายถึง เป็นความรู้สึกในขั้นแรก เมื่อ บรรลุ
ถึงจุดมุ่งหมายโดยมีแรงกระตุ้น 

แมคคอร์มิค (McCormick, 1965 อ้างถึงใน กิตติยา เหมันต์, 2548 : 9) กล่าวว่า ความพึง 
พอใจ หมายถึง แรงจูงใจของมนุษย์ ซึ่งตั้งอยู่บนความต้องการขั้นพื้นฐาน (Basic Needs) มีความ 
เกี่ยวกันอย่างใกล้ชิดกับผลสัมฤทธิ์ และสิ่งจูงใจ Incentive) และพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ ต้องการ 

คอทเลอร์ (Kotler, 1994, อ้างถึงใน กิตติยา เหมันต์, 2548 :12 ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ 
ว่าเป็นระดับความรู ้สึกที ่มีผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่ างการรับรู ้ผลจากการทำงาน หรือ 
ประสิทธิภาพกับความคาดหวังของลูกค้าโดยลูกค้าได้รับบริการหรือสินค้าต่ำกว่าความคาดหวัง จะเกิด 
ความไม่พึงพอใจแต่ถ้าตรงกับความคาดหวังลูกค้าจะเกิดความพอใจและถ้าสูงกว่า ความคาดหวังจะ 
เกิดความประทับใจ 

วรูม (foom, 1964 อ้างถึงใน กัลยา รุ่งเรือง, 2546 : 16) กล่าวว่า ทัศนคติและ ความพึง
พอใจในสิ่งหนึ่งสามารถใช้แทนกันได้เพราะทั้งสองคำนี้จะหมายถึง ผลที่ได้จากการที่บุคคลเข้าไปมี
ส่วนร่วมในสิ่งนั้น ทัศนคติด้านบวกจะแสดงให้เห็นสภาพความพึงพอใจสิ่งนั้นและทัศนคติต้านสบจะ
แสดงให้เห็นสภาพความไม่พอใจนั้นเอง 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดหรือทัศนคติของ 
บุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในห้วงเวลาหนึ่ง สามารถเป็นไปในทางที่ดีหรือไม่ดีหรือในด้านบวกและด้าน
ลบ ซึ่งจะเกิดข้ึนก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการแก่บุคคลนั้นอย่างไร 

ลักษณะความพึงพอใจ 
ลักษณะความพึงพอใจผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องและได้นํามาเสนอ 

ลักษณะของความพึงพอใจของนักวิชาการต่าง ๆ ดังนี้ 
สุรศักดิ์ นาถวิล (2544 : 10) ได้กล่าวว่า ลักษณะความพึงพอใจไว้ ดังนี้ 
1. ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกทางบวก ของบุคคลหรือสิ่ง 

หนึ่งสิ่งใด บุคคลจะรับรู้ความพึงพอใจ จำเป็นต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมรอบตัวการ 
ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ส่วนบุคคลด้วยการโต้ตอบกับบุคคลอื ่นและสิ ่งต่าง  ๆ ใน 
ชีวิตประจำวันทำให้แต่ละคนมีประสบการณ์รับรู้ เรียนรู้ สิ่งที่ได้รับการตอบสนองแตกต่างกันไป และ 
หากสิ่งที่ได้รับเป็นไปตามความต้องการก็จะก่อให้เกิดความพึงพอใจ 

2. ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได้รับจริงใน
สถานการณ์ บริการก่อนที่ลูกค้าจะมาใช้บริการใดก็ตาม มักจะมีมาตรฐานของการบริการนั้นไว้ในใจ
อยู่ก่อนเสมอแล้ว ซึ่งมีแหล่งอ้างอิงมาจากคุณค่าหรือเจตคติที่ยึดถือต่อบริการประสบการณ์ดั้งเดิมที่
เคยใช้บริการ การบอกเล่าของผู้อื่น การรับทราบข้อมูล การรับประกันบริการจากโฆษณา การให้
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คำมั่นสัญญาของผู้ให้บริการเหล่านี้เป็นปัจจัยพ้ืนฐาน ที่ผู้ใช้บริการเหล่านี้ ใช้เปรียบเทียบกับบริการที่
ได้รับในวงจร ของการให้บริการตลอดช่วงเวลาของความจริงสิ่งที่ผู้บริการได้รับความรู้เกี่ยวกับการ
บริการที ่ได้รับการบริการ คือ ความคาดหวังในสิ่งที ่คิดว่าได้รับ (Expectations) นี้มีอิทธิพลต่อ
ช่วงเวลาของการเผชิญความจริงหรือการพบปะระหว่างผู้ให้บริการ และผู้รับบริการเป็นอย่างมาก 
เพราะผู ้ร ับบริการจะประเมินเปรียบเทียบสิ ่งที ่ ได ้ร ับจริงในกระบวนการ บริการที ่เก ิดขึ้น 
(Performance) กับความหวังเอาไว้หากสิ่งที่ได้รับเป็นไปตามความคาดหวังถือว่าเป็น การยืนยันที่
ถูกต้อง (Confirmation) กับความคาดหวังที่มีผู้รับริการย่อมเกิดความพึงพอใจต่อการ บริการดังกล่าว 
แต ่ถ ้าไม ่ เป ็นไปตามคาดหว ังอาจจะส ูงหร ือต่ ำกว ่าน ับว ่าเป ็นการย ืนย ันท ี ่คลาดเคล ื ่ อน 
(Disconfirmation) ความคาดหวังดังกล่าวทั้งนี้ช่วงความแตกต่าง (Discrimination) ที่เกิดขึ้นจะ 
ชี้ให้เห็นระดับความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจมากน้อยได้ ถ้ายืนยันเบี่ยงเบนไปในทางบวกแสดงถึง 
ความพึงพอใจ ถ้าไปในทางลบแสดงถึงความไม่พอใจ 

จากความหมายที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น คณะวิจัยสรุปได้ว่า ลักษณะของความพึงพอใจเป็น
การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกทางบวกของบุคคลหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด บุคคลจะรับรู้ความพึง
พอใจ ที่รู้สึกได้ในขั้นสุดท้ายที่ได้รับผลสำเร็จตามวัตถุประสงค ์

 
5. ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับริการ 

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยจะเสนอแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ 
ของผู้มารับบริการ ของนักวิชาการต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 

1. ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริการว่าความพึงพอใจผู้รับบริการ เป็นการแสดงออก 
ถึงความรู้สึกในทางบวกของทางผู้รับบริการต่อการให้บริการ ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของ 
ผู้รับบริการที่สำคัญดังนี้ (ศิริพร ตันติพูลวินัย 2538 : 8) 

1.1 สถานที่บริการ การเข้าถึงการบริการได้สะดวกเมื่อลูกค้ามีความต้องการย่อม ก่อให้เกิด
ความพึงพอใจต่อการบริการ ทำเลที่ตั้งและกระจายสถานที่บริการให้ทั่วถึงเพื่ออำนวยความ สะดวก
แก่ลูกค้าจึงเป็นเรื่องสำคัญ 

1.2 การส่งเสริมการแนะนําการบริการความพึงพอใจของผู้รับบริการเกิดขึ้นได้จาก การได้ยิน
ข้อมูลข่าวสาร หรือบุคคลอื่นกล่าวขานถึงของการบริการไปในทางบวกซ่ึงหากตรงกันกับ ความเชื่อถือ
ก็จะมีความรู้สึกดีกับการบริการดังกล่าวอันเป็นแรงจูงใจผลักดันให้ความต้องการบริการตามมา 

1.3 ผู้บริการและผู้ปฏิบัติการ ล้วนเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญต่อการปฏิบัติงาน บริการให้ผู้
บริการเกิดความพึงพอใจทั้งสิ้น ผู้บริการบริการที่วางนโยบายการบริการ โดยคำนึงถึงความสำคัญของ
ลูกค้าเป็นหลักย่อมสามารถตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ได้ง่าย เช่น 
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เดียวกับผู้ปฏิบัติงานหรือพนักงานที่ตระหนักถึงลูกค้าสำคัญ แสดงพฤติกรรมการบริการ และสนองที่
ลูกค้าต้องการความสนใจเอาใจใส่อย่างเต็มที่ด้วยจิตสำนึกของบริการ 

1.4 สภาพแวดล้อมของการบริการ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการบริการที่ มีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจของลูกค้า ลูกค้าชื่นมื่นชมสภาพแวดล้อมของการบริการเกี่ยวข้องกับการ ออกแบบ
สถานที่ ความสวยงามการตกแต่งภายในด้วยเฟอร์นิเจอร์และการให้สีสันการ จัดแบ่งพื้นที่ สัดส่วน 
ตลอดจนการออกแบบวัสดุเครื่องใช้บริการ เช่น ถุงการตาษหิ้วใส่ของของจิตหมายฉลาก สิ้นค้า 

1.5 ขบวนการบริการ มีวิธีการนําเสนอขบวนการบริการเป็นส่วนสำคัญในการสร้าง ความพึง
พอใจให้กับลูกค้า ประสิทธิภาพของการจัดระบบบริการส่งผลให้กับการปฏิบัติการ แก่ลูกค้ามี ความ
คล่องตัวและสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องมีคุณภาพ เช่น การนําเทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร์เข้ามาจัดระบบข้อมูลสำรองห้องพักโรงแรมหรือสายการบินการใช้เครื่องฝาก - ถอน
อัตโนมัติ การใช้ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติในการรับ - โอน สาย ในการติดต่อองค์การต่างๆ เป็นต้น หรือ
การให้ข้อมูลอยา่งสม่ำเสมอและเพียงพอ 

2. ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการได้รับบริการ หมายถึงความรู้สึก 
ยินดีของประชาชนที่มีต่อการได้รับบริการในตำนต่างๆ ได้แก่ (มณีวรรณ ต้นไทย 2533 : 69) 

2.1 ด้านความสะดวกที่ได้รับ หมายถึง สถานที่ให้บริการ รวมถึงสถานที่จอดรถที่ ให้บริการ
สะอาด อุปกรณ์ในการให้บริการ เช่น แบบฟอร์มไม่ขาดแคลนและมีการประชาสัมพันธ์งาน บริการ
ต่อเนื่อง 

2.2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการที่ได้รับ หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ให้บริการแต่งกาย เหมาะสม 
ยิ้มแย้มแจ่มใส ใช้วาจาสุภาพ มีความกระตือรือร้น มีการบริการเป็นระบบมีข้ันตอนในการ ให้บริการ 

2.3 ด้านคุณภาพบริการที่ได้รับ หมายถึง การได้รับการบริการที่ถูกต้องตรงไปตรงมา มี
อุปกรณ์ ไว้บริการพอเพียง มีคนคอยแนะนําและมีการแจ้งผลการบริการ 

2.4 ด้านระยะเวลาในการดำเนินการ หมายถึง ระยะเวลาในการให้บริการที่กำหนด ชัดเจน 
และดำเนินการให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด หากมีข้อพกพร่องสามารถไขทันทีหรือไม่ล้าช้า 

2.5 ด้านข้อมูลทั่วไป หมายถึง การค้นหาข้อมูลได้รับความสะดวก ข้อมูลทันสมัย สามารถ
สอบถามเพ่ิมเติมได้ มีช่องทางการบริการข้อมูลที่ทันสมัยสะดวกรวดเร็ว 

3. ปัจจัยที่สำคัญของความพึงพอใจมีดังนี้ (Milet 1954 : 390) 
3.1 การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equal table Service) หมายถึง การให้บริการ อย่างเท่า

เทียมกัน โดยยึดหลักว่าคนเราทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกันทั้งทางกฎหมายและทางการเมือง การ
ให้บริการงานของรัฐต้องไม่แบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ผิวหรือความยากจน ตลอดจนสถานะทางสังคม 
นอกจากนี้คณะวิจัยได้ทำการสังเคราะห์ประเด็นด้านนี้โดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับหลักความเสมอภาค 
เพ่ิมอีกดังนี้ 
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หลักความเสมอภาคนั้นมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับหลักเสรีภาพเนื่องจาก หลักการที่จะ
ทำให้การใช้เสรีภาพเป็นไปอย่างเสมอภาคกันทุกผู้ทุกคน ความเสมอภาคจึงเป็นฐานของ เสรีภาพและ
เป็นหลักประกันในการทำให้เสรีภาพเกิดขึ้นได้จริง ดังนั้นหลักความเสมอภาคใต้กฎหมาย จึงเป็น
หลักการที่ทำให้มีการปฏิบัติต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ อย่างเท่าเทียมกันหรือไม่ เลือก ปฏิบัติ 
(Non - discrimination) ทั ้งนี ้การปฏิบัต ิตามหลักความเสมอภาคนั ้นจะต้องปฏิบัติต ่อสิ ่งที ่มี 
สาระสำคัญเหมือนกันอย่างเท่าเทียมกัน และจะต้องปฏิบัติต่อสิ่งที ่มีสาระสำคัญแตกต่างกันให้ 
แตกต่างกันไปตามลักษณะของเรื่องนั้นๆ จึงจะทำให้เกิดความยุติธรรมภายใต้หลักความเสมอภาคข้ึน 
ได้ หลักความเสมอภากเมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายสามารถแยกประเภทของหลักความ 
เสมอภาคใต้ 2 ประเภท คือ หลักความเสมอภาคทั่วไป หลักความเสมอภาคทั่วไปเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของบุคคลทุกคนที่อาจกล่าวอ้างกับการกระทำใดๆ ของรัฐได้และหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง เป็น 
หลักความเสมอภาคที่ใช้เฉพาะเรื่อง เป็นหลักความเสมอภาคที่ใช้เฉพาะภายในขอบเขตเรื่องใดเรื่อง 
หนึ่งเป็นเฉพาะ 

ดังนั้นคณะวิจัยจึงสรุปการให้บริการอย่างเสมอภาค คือ ความยุติธรรมในการบริหารงานโดย
มี ฐานคติท่ีว่าทุกคนเท่าเทียมกัน ประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในมุมมองของ 
กฎหมาย ไม่มีการแบ่งแยกก็ตกัน ในการให้บริการประชาชนจะได้รับการปฏิบัติในฐานที่เป็นปัจเจก 
บุคคลที่ใช้มาตรการให้บริการเดียวกันความต้องการในการจัดบริการให้อย่างเพียงพอ 

3.2 การให้บริการที่ตรงเวลา (Timmely Service) หมายถึง การให้บริการจะต้องมอง ว่าเป็น
การให้บริการสาธารณะ จะต้องตรงเวลาผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มี 
ประสิทธิภาพเลย ถ้าไม่มีการตรงเวลานอกจากนี้ผู้วิจัยได้ทำการสังเคราะห์ประเด็นด้านนี้โดยอาศัย 
นักวิชาการและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารเวลาเพ่ิมอีก ทั้งนี้การบริการนั้นผู้ให้บริการจะต้องรู้จักการ 
บริการเวลากล่าวคือ การรู ้จักวางแผนและจัดสรรเวลาในการทำงานอย่างถูกต้อง เหมาะสม ผู้ 
ให้บริการจะต้องรู้จักแบ่งเวลา โดยจัดสรรเวลาของตนเองให้ถูกต้องและเหมาะสมตามวันเวลาที่ 
กำหนด (การบริการเวลา 2553 : 0) 

การบริการเวลาเป็นตัวกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเวลา และ
วัตถุประสงค์ที่กำหนด เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานหน้าที่ที่รับผิดชอบ การบริการเวลาให้ เกิด
ประสิทธิภาพมีหลักการดังนี้ 

3.2.1 การวางแผน (Planning) การวางแผนเป็นหลักการสำคัญของการ ทำงานจึงต้อง
กำหนดจุดมุ่งหมายใช้เวลาที่ประหยัด และก่อให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพโดยกำหนด แบบงานที่ต้อง
ทำ และฝึกใช้ปฏิทินในการวางแผนจนเป็นนิสัยเพราะการวางแผนจะช่วยรักษาเวลา และให้ผลลัพธท์ี่
ดีกว่า 
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3.2.2 การจัดเวลาให้เหมาะสมงาน คือ การกำหนดและจัดลำดับ ความสำคัญของงานไว้ใน
แผนการทำงาน งานใดที่ไม่สำคัญหรือกิจกรรมใดที่ไม่เกิดประโยชน์ควร ตัดทิ้งไปและให้เวลาสำหรับ
งานทีส่ำคัญๆ เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพของงานมากที่สุดโดยแยกประเภทของงานไว้ให้ชัดเจน แล้ว
จัดทำพร้อมกันเพ่ือประหยัดเวลาและเป็นไปอย่างมีระบบเสมอ 

3.2.3 การจัดเวลาให้เหมาะสมกับคน กล่าวคือ ควรตัดเวลาที่เกี่ยวกับงาน หรือการประชมุที่
ไม่จำเป็นควร ให้บุคคลอื่นมีส่วนแบ่งภาระความรับผิดชอบงานตามสมควร มีการ มอบหมายงาน
กระจายงานให้บุคคลอ่ืน ทำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดวัตถุประสงค์ในการ ทำงานที่ชัดเจนและ
ควรสร้างบรรยากาศการทำงานให้เกิดข้ึนเสมอ 

3.2.4 การสั่งการ เตือนตนเสมอ คือ ควรทำอะไรให้ลุล่วงไปเป็นขั้นตอน แต่ไม่ใช่ใส่ใจแต่การ
จัดระบบ จนไม่เคยประเมินคุณค่าที่แท้จริงของผลงานฝึกฝนการตัดสินใจเพื่อทำงานตามที่เห็นว่า
เหมาะสมให้ทันเวลา 

3.2.5 การควบคุมการทำงานเพื ่อการมีเวลาที ่ดีกว่า คือ ควรฝึกมีวินัยในการทำงานไม่
ผัดวันประกันพรุ่ง 

ดังนั้นคณะวิจัยจึงสรุปการให้บริการที่ตรงเวลา คือ ผู้ให้บริการจะต้องมีความตรงต่อเวลากับ
ผู้รับบริการในทุกกรณีที่มาติดต่อขอรับบริการ โดยอาศัย การใช้ทักษะเครื่องมือหรือเทคนิคในการ
บริหารจัดการงานหรือบริการให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ในเวลาที่กำหนด รวมถึงการวางแผน และ
การจัดลำดับความสำคัญในการทำงาน ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการเครื่องมือ และเทคนิคต่างๆ เข้าไว้
ด้วยกันเพื่อกำหนดและควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเวลาและวัตถุประสงค์ที่ กำหนด เพ่ือ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานที่รับผิดชอบ 

3.3 การให้บริการอย่างเพียงพอ (ATple Service) หมายถึง การให้บริการต้องมีลักษณะ
จำนวนให้บริการและสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม (Millet 1954 : 38) เห็นว่าความเสมอภาคหรือ
การตรงเวลาจะไม่มีความหมายเลยถ้ามีจำนวนการให้บริการไม่เพียงพอและสถานที่ตั้งที่ให้บริการ
สร้างความไม่ยุติธรรมให้เกิดข้ึนแก่ผู้รับบริการ นอกจากนี้คณะวิจัยได้ทำการสังเคราะห์ ประเด็นด้านนี้
โดยอาศัยนักวิชาการและแนวคิดเก่ียวกับการบริการอย่างเพียงพอเพ่ิมเติมอีกดังนี้ 

นอกจากให้บริการอย่างเท่าเทียมกันและให้บริการอย่างรวดเร็วแล้วต้องคำนึงถึงจำนวนคนที่
เหมาะสม จำนวนคนที่ต้องการในสถานที่ที่เพียงพอในเวลาที่เหมาะสมอีกด้วยการบริการ ที่พอเพียง
หรือว่าการบริการขั้นต่ำ (Adequate Service) คือ การบริการระดับที่ต่ำที่สุดของการ บริการที่ลูกค้า
จะยอมรับได้ โดยไม่เกิดความรู้สึกไม่พอใจ ความคาดหวังระดับนี้ประกอบขึ้นจากระดับ บริการที่พึง
ประสงค์และระดับบริการที่พอเพียงจะได้รับอิทธิพล ปัจจัย 3 ด้าน คือ จากคำสัญญาซึ่งผู้ ให้บริการ
ให้แก่ลูกค้าทั้งที่เป็นสัญญาที่ชัดแจ้งและค่าสัญญาที่ไม่ชัดแจ้งจากการบอกปากต่อปากของลูกค้าและ
จากประสบการณ์ 
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ดังนั้นคณะวิจัยจึงสรุป การให้บริการอย่างเพียงพอ คือ การให้บริการที่ตอบสนองต่อ ความ
ต้องการของผู้รับบริการในทุกๆ ด้านอย่างเพียงพอ เช่น ด้านจำนวนบุคลากร ด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวก วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ให้บริการ เป็นต้น 

3.4 การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) หมายถึง การให้บริการที่มีความ
สม่ำเสมอ มีความพร้อมและเตรียมตัวต่อความสนใจตลอดเวลา มีการฝึกอบรมอยู่เป็นประจำ และมี
ความรับผิดชอบต่องานที่ทำความรับผิดชอบนี้จะเป็นภาระหรือพันธะผูกพันในการจะปฏิบัติหน้าที่การ
งานของผู้ร่วมให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การเนื่องจากบุคคลต้องอยู่ร่วมกันทำงานในองค์การ
จำเป็นต้องปรับลักษณะนิสัยเจตคติของบุคคลเพ่ือช่วยเป็นเครื่องมือผลักดันให้ปฏิบัติงานตามระเบียบ 
รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและมีความซื่อสัตย์ สุจริ ต คนที่มีความ
รับผิดชอบจะทำให้การปฏิบัติงานไปสู่เป้าหมายที่วางไว้และช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปด้วยความ
ราบรื่นความรับผิดชอบจึงเป็นภาระผูกพันที่ผู้นําต้องสร้างขึ้นเพ่ือให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายได้
อย่างดี ถ้าองค์การที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ก็จะทำให้เกดิผลต่อต่อองค์การนั้นคือ 

3.4.1 องค์การจะได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้ร่วมงานและผู้อื่น 
3.4.2 การปฏิบัติงานจะพบความสำเร็จทันเวลาและทันต่อเหตุการณ์ภายใต้สถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
3.4.3 ทำให้เกิดความเชื่อถือในตนเองเพราะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเรียบร้อย 
3.4.4 องค์การเกิดความม่ันคงเป็นที่ยอมรับนับถือจากผู้อ่ืน 
3.4.5 องค์การประสบผลสำเร็จสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นปึกแผ่นและม่ันคง 
3,4.6 สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
ดังนั้นคณะวิจัยจึงสรุปการให้บริการอย่างต่อเนื่อง คือ การให้บริการที่เป็นไปอย่างสม่ำเสมอ

โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก มีความรับผิดชอบต่องานที่ทำ ไม่ใช่ยึดความพึงพอใจของ
หน่วยงานที่ให้บริการว่าจะให้หรือหยุดบริการเมื่อใด 

3.5 การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) หมายถึง การให้บริการที่มีความ
เจริญคืบหน้าไปทั้งทางด้านผลงาน คุณภาพ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและในการให้บริการจำเป็นต้อง
มีการพัฒนาระบบขององค์กรและบุคลากรอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ทำการสังเคราะห์ประเด็น
ด้านนี้โดยอาศัยแนวคิดเกี ่ยวกับการบริการอย่างก้าวหน้าเพิ่มอีกดังนี้ ในการพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรอยู่เสมอนั้นจะทำให้มีความพร้อมต่อการแข่งขัน และจะเป็นบุคคลที่พร้อมรับมือ กับการ
เปลี ่ยนแปลงอยู ่ตลอดเวลา หน่วยงานหรือองค์กรใดก็ตามที่มีการพัฒนาตนเอง  ย่อมก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการทำงานและนํามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าขององค์กร 

การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคล สามารถนําไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองได้
ดังนี้ 
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3.5.1 วิเคราะห์ตนเอง ก่อนที่เราจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนตัวเอง สิ่งแรกที่ควรต้องทำ
คือ การวิเคราะห์ตนเอง คนเรานั้นถ้ารู้ว่าตนเองมีความสามารถ ความชํานาญหรือมีศักยภาพพิเศษใน
ด้านใดก็ควรที่จะต้องเสริมศักยภาพของตนเองในด้านนั้น และควรที่จะต้องทำในสิ่งที่ตนเองมีความ
ถนัดหรือมีความชํานาญ และสำหรับความสามารถในด้านที่ยังขาดทักษะและความชํานาญก็ควรที่จะ
หาความรู้เพิม่เติมเพ่ือเป็นการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้น 

3.5.2 มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลง การที่จะพัฒนาตนเองได้ต้องมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง 
และต้องมีความมุ่งมั่นมากกว่าแค่ความตั้งใจ ต้องมีความเชื่อว่าศักยภาพของตนเอง มีนั้นสามารถ
พัฒนาขึ้นได้และทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ในการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นคนใหม่ ที่มีศักยภาพ
เพ่ิมมากข้ึน และต้องเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงจะนํามาซึ่งสิ่งดีๆ ในชีวิตวันข้างหน้า 

3.5.3 มองโลกในแง่ดี (คิดบวก) คือ สามารถทำใจให้คิดและยอมรับ ความรู้สึกได้ตลอดเวลา 
ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคลนั้น 

จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องแล้วจึงสรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ หมายถึง บรรดาการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสถานที่บริการหรือสภาพแวดล้อมของ
การบริการ ความสะดวกที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ คุณภาพบริการที่ได้รับ ระยะเวลาในการ
ดำเนินการ การส่งเสริมการแนะนําการบริการ ขบวนการบริการ ทั้งนี้ต้องเป็นการให้บริการอย่างเสมอ
ภาค การให้บริการที่ตรงเวลา การให้บริการอย่างเพียงพอ การให้บริการอย่างต่อเนื ่องและการ
ให้บริการอย่างก้าวหน้าต่อผู้มารับบริการ 
 
6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการวิจัยเรื่อง “การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล
ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล” คณะผู้วิจัยได้รวบรวมผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องความพึง
พอใจของประชาชน มีดังต่อไปนี้ 

ดุษฎีวัฒน์ แก้วอินทร์และคณะ (2560), การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบรกิารที่ 
มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อชื่น อำเภอปากชม จังหวัดเลย. ผลการวิจัยพบว่า 
1) ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อขึ้น 
อำเภอปากชม จังหวัดเลย โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจ 2) ประชาชนให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึง 
พอใจตามลักษณะงานที่ให้บริการทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ (1) ดำเนินการต่อเนื่องและมีการติดตามผล (2) 
ประชาชนมีส่วนรับรู้ในข้อมูลพื้นฐานการศึกษาเด็กก่อนเกณฑ์ (3) มีนโยบายทางการศึกษาอย่าง 
ชัดเจน ตรวจสอบได้ (4) เจ้าหน้าที่สุภาพ แต่งกายเรียบร้อย มีข้อเสนอแนะดังนี้ คือ (1) ควรจัดหา 
เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในการอธิบายงาน (2) ควรจัดเจ้าหน้าที่บริการ 24 ชม. (3) ควรจัด 
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เจ้าหน้าที่คอยแนะนําบริการด้วยความเต็มใจเสมอเหมือนเป็นญาติพี่น้อง และ (4) ควรเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ การขยายเขตพ้ืนที่การเกษตรให้ดีกว่าที่เป็นอยู่อย่างทั่วถึง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (2560), การประเมินความพึงพอใจ 
ของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด 
อุดรธานี ผลการศึกษา พบว่า 1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมือง 
หนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (X 
=4.86) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจสูงสุด (X = 4.8%) รองลงมา ได้แก่ ด้าน
สิ่ง อำนวยความสะดวก (X = 4.86 ด้านช่องทางการให้บริการ และด้านกระบวนการขั้นตอนการ 
ให้บริการ (X = 4.85) เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ประเมินความพึงพอใจในภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 97.20 2) ประชาชนมีความพึงพใจต่อคุณภาพการให้บริการของ 
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี งานทะเบียน มีความพึงพอใจใน 
ภาพรวมระดับมากที่สุด (x=4.83) คิดเป็นร้อยละ 96.60 งานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง มี 
ความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด (X = 4.82) คิดเป็นร้อยละ 96.40 งานเทศกิจหรือป้องกัน 
บรรเทาสาธารณภัย มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด (X = 4.89) คิดเป็นร้อยละ 97.80 
งาน รายใต้หรือภาษี มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด (X = 4.85) คิดเป็นร้อยละ 97.00 
และงาน สาธารณสุข มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด (X = 4.92) คิดเป็นร้อยละ 98.40 

ภักดี โพธิ์สิงห์และคณะ (2560). ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของประชาชน 
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐานอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ผล 
การศึกษา พบว่า 1) ความพึงพอใจการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ พบว่า โดย 
ภาพรวมอยู่ในระดับพอใจ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับพอใจทุกด้าน ต้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รองลงมา คืองานด้านไฟฟ้าสาธารณะและงานด้าน โยธา 
ส่วนต้าน ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุต คืองานด้านกฎหมาย และ 2) ประชาชนให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 1% ด้าน
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ควรจัดหาเจ้าหน้าที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่มา
ติดต่อราชการว่าปัญหาเรื่องนี้ ควรติดต่อที่ไหน อย่างไร กับใคร เวลาใต 2) ด้านช่องทางการ ให้บริการ 
ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ 24 ชม. ไว้คอยรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้ารับบริการ หรือปัญหา
ที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนและสามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที่ 3) ด้านเจ้าหน้าที่ ผู ้ให้บริการ ควร จัด
เจ้าหน้าที่คอยแนะนําบริการเพิ่มเพราะเจ้าหน้าที่ให้บริการบางแผนกไม่เพียงพอ กับประชาชนผู้มา ใช้
บริการ 4) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกควรเพิ่มเติม ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้น่าดู น่าอยู่ น่ามาใช้ 
บริการ และเทศบาลควรเพิ่มสถานที่พัก/นั่งรอ เมื่อไปติดต่องาน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. (2559, 41) ได้ศึกษาเรื่อง 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลวังดิน อำเภอ จังหวัด
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ลำพูน ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลวังดิน พบว่า โดยภาพรวมแล้ว
ประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลวังดินมีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการโดยรวมอยู่ ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ย 4.1% คิดเป็นร้อยละ 83.60 โดยทำการศึกษาความพึงพอใจของประชาชน ที่มาใช้บริการ
เทศบาลตำบลวังดิน ใน 5 ภารกิจพบว่าประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวังดินมีความพึง พอใจต่อการ
ให้บริการอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ 1) งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 2) ด้านงาน
สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 3) งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4) งานด้าน พัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม 5) งานด้านสาธารณสุข 

อมรารัตน์ บุญภา. (2557: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพ 
การให้บริการของเทศบาลตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผล 
การศึกษาระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว 
จังหวัดจันทบุรีพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ ภาพรวมในระดับมากที่สุด โดย ด้าน 
ความเป็นรูปธรรมของการบริการ มีระดับความพึงพอใจเป็นอันดับแรกพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
รองลงมาด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความน่าเชื่อถือ 
ไว้ใจในการบริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการ พึงพอใจ 
อยู่ในระดับมากที่สุด และอันดับสุดท้ายด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ พึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบการความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการ
ให้บริการของเทศบาลตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี จำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล
พบว่า ประชาชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพ
การให้บริการของเทศบาลตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรีไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชน
ที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ ของเทศบาลตำบลพวา อำเภอ
แก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ชนะตา วีระพันธ์. (2555: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ 
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า 
ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า 
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นราย ต้น
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ รองลงมาคือด้านการ ให้บริการ
อย่างเสมอภาคและต้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า โดยในด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ประชาชน
มีความพึงพอใจในเรื่องอาคารสถานที่ให้บริการมีความเหมาะสม ในด้านการให้บริการอย่าง เสมอภาค 
ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องเจ้าหน้าที่บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส และในด้านการ ให้บริการ
อย่างก้าวหน้า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบและ มุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงาน 
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ผสการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
การศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า 
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน 

ไพวัลย์ ชลาลัย. (2550 , บทคัดย่อ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ 
พนักงานเทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวม 
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของพนักงานเทศบาลตำบลคลองใหญ่ อยู่ในระดับมากเมื่อ 
จำแนกรายด้านตามความสำคัญของการใช้บริการได้ ดังนี้ 

1) สามารถนาระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในงานและสามารถบริการประชาชน ใต้ 
รวดเร ็วและมีประสิทธิภาพ โดยประชาชนมีระดับความพึงพอใจต่อความสามารถนาระบบ 
คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในงานและสามารถบริการประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อยู่ใน 
ระดับมากและให้ความสำคัญเป็นอันดับที่ 1 

2) ศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประชาชน ระดับความ
พึงพอใจต่อการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ มากและ
ให้ความสำคัญเป็นอันดับที่ 2 

สโรชา แพร่ภาษา. (2549 ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น:กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยเป็นการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัด
ฉะเชิงเทราใน 3 ภารกิจ คือ 1) การกิจการให้บริการเครื่องจักรกลงานส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม 
ศิลปะ/กีฬา และระบบ ประชาสัมพันธ์ 2) ภารกิจการให้บริการตทะเบียนพาณิชย์ประจำเดือน
มกราคม-สิงหาคม 2549 และ 3 ภารกิจด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรมขององค์การบริหารส่วน
ตำบลประจำปีงบประมาณ 2549 ซึ่ง ผลการวิจัย พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชน ด้าน
ภารกิจการให้บริการเครื ่องจักรกลงานส่งเสริม ประเพณีวัฒนธรรม ศิลปะ/กีฬา และระบบ
ประชาสัมพันธ์ คิดเป็น ร้อยละ 82.40 เปอร์เซ็นต์ ระดับความ พึงพอใจของประชาชนต่อภารกิจการ
ให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ประจำเดือนมกราคม-สิงหาคม 2549 ระดับความพึงพอใจของประชาชน
ต่อภารกิจด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรมขององค์การบริหารส่วน ตำบลประจำปีงบประมาณ 
2549 คิดเป็น 66.20 เปอร์เซ็นต์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ (2549 ได้ทำการศึกษาการ
ประเมิน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2549 
พบว่า จาก ตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 1,136 ราย แยกเป็นตัวอย่างใน 38 ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์รวม จำนวน 1,015 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.35 ในเขตชุมชนพิเศษ (ในเขตสถาบันการศึกษา 
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5 ชุมชนจำนวน 81 ราย และ 1 กลุ่มตัวอย่างจากนอกเขตเทศบาลที่มาใช้บริการของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์จำนวน 40 ราย ผลการ ประเมินพบว่า โดยรวมประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากทุก
บริการของหน่วยงาน (X = 3.7D) โดย ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากในการให้บริการของ
สำนักปลัดเทศบาลกับสำนักการศึกษามีโรงเรียนเทศบาส เป็นอันดับแรก X = 3.79; รองลงมาคือ 
สำนักการช่าง (X = 3.73) และสมาชิกสภา เทศบาล (x= 3.70) สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม X 
= 3.69) กองสวัสดิการสังคม (X = 3.67) สำนัก การคลัง (X = 3.67) สถานธนานุบาล โรงรับจำนำ (X 
= 3.65) และกองวิชาการและแผน (X = 357 ตามลำดับ 

ธนาธิป สุมาลัย. (2549 , บทคัดย่อ ความพึงพอใจของประชาชนผู ้มารับบริการต่อการ 
ให้บริการงานทะเบียนราษฎร เทศบาลตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
ผลการวิจัย พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการต่อการให้บริการงานทะเบียน 
ราษฎร เทศบาลตำบลบางนกแขวก อำเภอคนที่ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการต่อการให้บริการงาน 
ทะเบียนราษฎรประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้จำนวนครั้ง 
ที่มาใช้บริการ ประเภทของบริการที่มาใช้บริการและความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร 

วรรณี เตียวอิศเรศ. (2546, หน้า ง) ทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการ 
ของเทศบาลเมืองศรีราชา ผลการประเมินพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 80.00 มีความพึง 
พอใจต่อบริการของหน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองศรีราชา ยกเว้นความพึงพอใจต่อ บริการกอง 
การศึกษา พบว่า มีประชาชนเพียงร้อยละ 79.10 เท่านั้น ที่พึงพอใจต่อบริการและ ส่วนด้านความพึง
พอใจต่อสภาพภูมิทัศน์ของสถานที่ให้บริการหน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาลเมือง ศรีราชา พบว่า แต่ละ
หน่วยงานประชาชนส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 80.00 มีความพึงพอใจต่อสภาพ ภูมิทัศน์ของสถานที่ 
ให้บริการ และการอำนวยความสะดวกเมื่อพิจารณาสัตส่วนของประชาชนที่มี ความพึงพอใจต่อ
บริการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ พบว่า กองช่างสุขาภิบาล กองช่างและกองวิชาการ และแผนมีสัดส่วน
ของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อบริการในสัดส่วนที่สูงกว่าหน่วยงานอื่น ๆ คือร้อยละ 98.20 ร้อย
ละ 96.00 และร้อยละ 95.20 ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบว่ามีประชาชนถึงร้อยละ 98.20 และ92 50 
ตามลำดับที่มีความพึงพอใจต่อสภาพภูมิทัศน์ของสถานที่ที่ให้บริการของกองช่าง สุขาภิบาล และ
สำนักการช่าง ซึ่งเป็นในสัดส่วนที่สูงกว่าหน่วยงานอื่นเช่นกัน 

ศิรินารถ บัวสอน, (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการ 
สาธารณะของเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัย
พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลจตุรพักตร
พิมาน อำเภอ จัตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด รวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลางเรียงค่าเฉลี่ย
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ความพึงพอใจจากมาก ไปหาน้อย คือ ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า ด้านการให้บริการอย่าง
เพียงพอ ด้านการให้บริการอย่าง เสมอภาค และด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
 
7. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของพ้ืนที่วิจัย 

สภาพทั ่วไปและข้อมูลพื ้นฐานของเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จ ังหวัดสตูล มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

สัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลกำแพง 

 
 
7.1.ลักษณะท่ีตั้งและขนาดพื้นที่ 
ที่ตั้ง เทศบาลตำบลกำแพง ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัด

สตูล มีพื้นท่ี รวม 2.61 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขต ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ  หมู่ที่ 3 และหมู่ท่ี 4 เขตองค์การบริหารตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 
ทิศใต้ ติดต่อกับ  คลองละง ู
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง และคลองละงู  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ   คลองปากปิง และคลองละงู ตลอดแนว 
การเดินทางติดต่อพ้ืนที่ใกล้เคียง 
- เทศบาลตำบลกำแพง ห่างจากศาลากลางจังหวัดสตูล ประมาณ 52 กิโลเมตร 
- เทศบาลตำบลกำแพง ห่างจากศาลากลางจังหวัดตรัง ประมาณ 100 กิโลเมตร 
- เทศบาลตำบลกำแพงห่างจากอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประมาณ 110 กิโลเมตร 
- เทศบาลตำบลกำแพง ห่างจากศาลากลางจังหวัดพัทลุงประมาณ 170 กิโลเมตร 
- เทศบาลตำบลกำแพง ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 1,140 กิโลเมตร 
7.2. เขตการปกครอง 
ประกอบด้วย 8 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนตลาดสดพัฒนา, ชุมชนเทศบาล 6, ชุมชนซอยขนมจีน, 

ชุมชนบ้านออกพัฒนา, ชุมชน 8-9 สัมพันธ์, ชุมชนเทศบาล 1, ชุมชนนาโต๊ะพ่อ, ชุมชนประชาบำรุง 
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ข้อมูลทางประชากร 
-พ้ืนที่ 
-เพศ 
-อายุ 
-อาชีพ 
-ระยะเวลาการอยู่อาศัย 

ข้อมูลการใช้บริการ 
-ช่วงเวลา 
-จำนวนครั้ง 

ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
-ความชัดเจนของแผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการ 
-ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
-ความรวดเร็วในแต่ละข้ันตอนของการให้บริการ 
-การจัดลำดับก่อนหลังของผู้มารับบริการ 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
-มีความรู้ความเข้าใจในงานที่บริการเป็นอย่างดี 
-ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง 
-ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง 
-ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ 
ด้านช่องทางการให้บริการ 
-มีช่องทางการติดต่อประสานงานที่หลากหลายและพอเพียง 
-แต่ละช่องทางการให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว 
-มีจุดบริการนอกสถานที่ 
-ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 
-สถานที่ตั้งของหน่วยงานเหมาะสม สะดวกในการมารับบริการ 
-ความพร้อมของสถานที่ เช่น ห้องน้ำ ที่จอดรถ ที่นั่งรอ 
-มีการติดป้ายบอกจุดบริการต่าง ๆ อย่างชัดเจน 
-ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ของสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ 

ลักษณะเฉพาะด้าน คือ การประเมินตามกรอบการดําเนินงานของ
แต่ละด้าน ที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 ตามรูปแบบการ
จัดบริการสาธารณะ 11 ด้าน 

8. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัย “การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล

ตำบลกําแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล” คณะผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ไว้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

บทที่ 3 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล
ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล” นี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey 
Research) ซึ่งมีข้ันตอนและวิธีการดำเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
7. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
8. การตรวจแบบวัดและการให้คะแนน 

 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร ได้แก่ ประชาชนผู้รับบริการในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู 
จังหวัดสตูล จำนวน 5,009 คน (ข้อมูล ณ ปีงบประมาณ 2563) 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชากรผู้รับบริการในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู 
จังหวัดสตูล โดยการคำนวณตามสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973) ซึ่งมีสูตรการคำนวณ ดังนี้ 

 

n = 
𝑁

1+𝑁𝑒2 
 

เมื่อ  n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 N คือ ขนาดของประชากร 
 e คือ ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง 
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แทนค่าสูตร 

n = 
5,009

1+(5,009)0.052 

 

n = 
5,009

13.5225
 

 
n = 370.420 
 
n = 371 

 
 ดังนั้น ในการเก็บข้อมูลวิจัยครั้งนี้จากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่คำนวณ
ออกมาได้ จำนวน 371 กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจำนวน 460 ตัวอย่าง ซึ่ง
จะทำให้ผลการศึกษามีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
 
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
2.1 ตัวแปรอิสระ คือ ข้อมูลคุณสมบัติของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ชุมชน เพศ อายุ 

อาชีพ และระยะเวลาการอยู่อาศัยในชุมชน 
2.2 ตัวแปรตามคือ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล

ตำบลกําแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 11 ด้าน ได้แก่ ได้แก่ (1)ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (2)ด้าน
การศึกษา กีฬา นันทนาการ (3)ด้านสาธารณสุข (4)ด้านการบริการทางสังคมและสวัสดิการ (5)ด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อม (6)ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ (7)ด้านการรักษาความสงบ
ปลอดภัยในชุมชน (8)ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (9)ด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น (10)ด้านงานทะเบียนราษฏร (11)ด้านงานคลัง (การจัดเก็บภาษี) ของเทศบาลตำบล
กําแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ในงานบริการสาธารณะไปนี้ คือ  

1) ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ  
2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
3) ด้านช่องทางการให้บริการ  
4) ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก  
และ 5)ลักษณะเฉพาะด้านตามกรอบการดําเนินงานของแต่ละด้าน 
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับการสำรวจ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลกําแพง อำเภอละงู 
จังหวัดสตูล ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัด 
ในด้านคุณภาพการให้บริการ แบ่งออกได้เป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
หมู่บ้านเพศ อายุ อาชีพและระยะเวลาการอยู่อาศัยในชุมชน เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามประเด็นวัดระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
สาธารณะของเทศบาลตำบลกําแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) โดยแบ่งระดับของการวัดออกเป็น 5 ระดับ 

คะแนน 5 = มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด 
คะแนน 4 = มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดับพอใจมาก 
คะแนน 3 = มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดับพอใจปานกลาง 
คะแนน 2 = มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดับพอใจน้อย 
คะแนน 1 = มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดับพอใจน้อยที่สุด 

 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลกําแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ลักษณะเป็นคำถาม
ปลายเปิด (Open-ended) 
 
4. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

ผู้วิจัยดำเนินการสร้างตรวจคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอน  
ดังนี้ 

1. ศึกษาค้นคว้า เอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนด
ขอบเขตของเนื้อหาในการวิจัย และขอบเขตเนื้อหาของแบบสอบถาม 

2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนด
รูปแบบเครื่องมือที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3. จัดทำเครื่องมือในการวิจัยแล้วนำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามเนื้อหา และวัตถุประสงค์
ของการวิจัย เสนอผู้เชี ่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อปรับปรุงแก้ไขความเที่ยงตรงทั้งด้าน
โครงสร้าง ด้านเนื้อหา และสำนวนภาษา  

4. นำแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไขปรับปรุงจากผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้ว มาดำเนินการ
จัดพิมพ์และนำไปใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 
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5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
1 ผู้วิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากประชาชนผู้รับบริการ ที่อาศัยในเขตเทศบาลตำบลกําแพง 

อำเภอละงู จังหวัดสตูล  
2 แจกแบบสอบถามให้ผู้รับบริการในเขตเทศบาลตำบลกําแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ตอบ

แบบสอบถามเสร็จ ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามชุดนั้น เพราะผู้วิจัยจะได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการ
ตอบแบบสอบถาม 

3 ในกรณีที ่ผ ู ้ร ับบริการที ่ถ ูกเล ือกเป็นกลุ ่มตัวอย่างไม่สะดวก หรือไม่สามารถตอบ
แบบสอบถามด้วยตัวเองได้ครบถ้วน ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลก็จะอ่านข้อคำถามทุกตอนให้ผู้ตอบฟังและ
บันทึกคำตอบลงในแบบสอบถามอย่างครบถ้วนถูกต้องตามท่ีผู้ตอบแบบสอบถามตอบมา 

4 บันทึกข้อมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไว้วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้รับบริการในเทศบาลตำบลกําแพง อำเภอ
ละงู จังหวัดสตูล มาประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  มาประมวลผลข้อมูล
วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าสถิติความถี่ (Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือ
นำไปใช้วิเคราะห์กับแบบสอบถามโดยมีข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1 วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้ที ่ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติพื ้นฐานหา
ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) แล้วเสนอในรูปแบบตารางแล้วอธิบายแบบ
ความเรียง 

ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) โดยใช้สถิติพื ้นฐาน ได้แก่ การหาค่าเฉลี ่ย (Mean) และส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน(Standard Deviation) แล้วเสนอในรูปตารางแล้วอธิบายแบบความเรียง 

ตอนที่ 3 ข้อมูลที ่ได้จากแบบสอบถามข้อเสนอแนะของผู ้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล แล้วรวบรวมข้อมูลตามประเด็น 
นำมาเรียบเรียงนำเสนอในรูปแบบการบรรยาย 
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7. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยเรื่องนี้ มีสถิติที่ใช้ในการทำวิจัย 3 ประเภท ได้แก่ 
7.1 ข ้อมูลทั ่วไปของผ ู ้ตอบแบบสอบถาม ได ้แก่ ค ่าความถี ่  (Frequency) ร ้อยละ

(Percentage) 
7.2 ข้อมูลระดับความพึงพอใจ ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 

ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพ่ือวิเคราะห์ตัวแปร 
7.3 ข้อมูลจากการเสนอแนะ ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วนำเสนอ

เนื้อหาแบบบรรยายเนื้อหา 
 
8. การตรวจแบบวัดและการให้คะแนน 

1.แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อคุณสมบัติของผู้ตอบแบบสอบถามด้าน เพศ อายุ อาชีพและ
ระยะเวลาการอยู่อาศัยในชุมชน ได้กำหนดเป็นค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

2. แบบสอบถามเกี่ยวความพึงพอใจในด้านคุณภาพการให้บริการสาธารณะ ได้กำหนดเกณฑ์
ระดับความพึงพอใจ (บุญชม ศรีสะอาด, 2548 : 99) ดังต่อไปนี้ 

ระดับความพึงพอใจ พอใจมากที่สุด  ได้คะแนน 5 
ระดับความพึงพอใจ พอใจมาก   ได้คะแนน 4 
ระดับความพึงพอใจ พอใจปานกลาง  ได้คะแนน 3 
ระดับความพึงพอใจ พอใจน้อย   ได้คะแนน 2 
ระดับความพึงพอใจ พอใจน้อยที่สุด  ได้คะแนน 1 

จากข้อมูลระดับความพึงพอใจดังกล่าวได้นำมาหาค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเป็นรายกลุ่มดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ยรายกลุ่ม = 
ผลบวกของคะแนนรวมทุกข้อคำถามของทุกคน

จำนวนคน 𝑥 จำนวนข้อคำถาม
 

3. การคำนวณค่าเฉลี่ยความพึงใจเป็นน้ำหนักคะแนนตามมาตราส่วนประมาณค่า โดยมี
เกณฑ์การแปรความหมายการวิเคราะห์จากน้อยไปหามาก โดยมีการให้คะแนนระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้มารับบริการ ตามหลักเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของกลุ่ม (บุญชม ศรีสะอาด, 2535 : 100) ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 แปลความหมายว่า   มีความพึงพอใจที่ระดับพอใจน้อยที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 แปลความหมายว่า   มีความพึงพอใจที่ระดับพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 แปลความหมายว่า   มีความพึงพอใจที่ระดับพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 แปลความหมายว่า   มีความพึงพอใจที่ระดับพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 แปลความหมายว่า   มีความพึงพอใจที่ระดับพอใจมากที่สุด 
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4. เกณฑ์การคำนวณคะแนนการประเมินจากระดับค่าเฉลี่ยความความพึงพอใจเปรียบเทยีบ

กับเกณฑ์การให้คะแนนตามแบบประเมินคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้
กำหนดเกณฑ์ไว้เป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยที่ระดับ  4.76 – 5.00 หมายถึง ระดับคะแนนมากว่าร้อยละ 95 
ค่าเฉลี่ยที่ระดับ  4.51 – 4.75 หมายถึง ระดับคะแนนไม่เกินร้อยละ 95 
ค่าเฉลี่ยที่ระดับ  4.26 – 4.50 หมายถึง ระดับคะแนนไม่เกินร้อยละ 90 
ค่าเฉลี่ยที่ระดับ  4.01 – 4.25 หมายถึง ระดับคะแนนไม่เกินร้อยละ 85 
ค่าเฉลี่ยที่ระดับ  3.76 – 4.00 หมายถึง ระดับคะแนนไม่เกินร้อยละ 80 
ค่าเฉลี่ยที่ระดับ  3.51 – 3.75 หมายถึง ระดับคะแนนไม่เกินร้อยละ 75 
ค่าเฉลี่ยที่ระดับ  3.26 – 3.00 หมายถึง ระดับคะแนนไม่เกินร้อยละ 70 
ค่าเฉลี่ยที่ระดับ  3.01 – 3.25 หมายถึง ระดับคะแนนไม่เกินร้อยละ 65 
ค่าเฉลี่ยที่ระดับ  2.76 – 3.00 หมายถึง ระดับคะแนนไม่เกินร้อยละ 60 
ค่าเฉลี่ยที่ระดับ  2.51 – 2.75 หมายถึง ระดับคะแนนไม่เกินร้อยละ 55 
ค่าเฉลี่ยที่ระดับ  1.00 – 2.50 หมายถึง ระดับคะแนนน้อยกว่าร้อยละ 50 

5. เกณฑ์การให้คะแนนตามแบบประเมินมิติด้านคุณภาพการให้บริการองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นคิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย , พ.ศ. 
2557) ซึ่งมีรายละเอียด ได้ดังนี้ 

ระดับคะแนนมากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป เกณฑ์ได้คะแนน เท่ากับ  10 คะแนน 
ระดับคะแนนไม่เกินร้อยละ 95 เกณฑ์ได้คะแนน เท่ากับ  9 คะแนน 
ระดับคะแนนไม่เกินร้อยละ 90 เกณฑ์ได้คะแนน เท่ากับ  8 คะแนน 
ระดับคะแนนไม่เกินร้อยละ 85 เกณฑ์ได้คะแนน เท่ากับ  7 คะแนน 
ระดับคะแนนไม่เกินร้อยละ 80 เกณฑ์ได้คะแนน เท่ากับ  6 คะแนน 
ระดับคะแนนไม่เกินร้อยละ 75 เกณฑ์ได้คะแนน เท่ากับ  5 คะแนน 
ระดับคะแนนไม่เกินร้อยละ 70 เกณฑ์ได้คะแนน เท่ากับ  4 คะแนน 
ระดับคะแนนไม่เกินร้อยละ 65 เกณฑ์ได้คะแนน เท่ากับ  3 คะแนน 
ระดับคะแนนไม่เกินร้อยละ 60 เกณฑ์ได้คะแนน เท่ากับ  2 คะแนน 
ระดับคะแนนไม่เกินร้อยละ 55 เกณฑ์ได้คะแนน เท่ากับ  1 คะแนน 
ระดับคะแนนน้อยกว่าร้อยละ 50 เกณฑ์ได้คะแนน เท่ากับ  0 คะแน 

 



 
บทที่ 4 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเรื ่อง “การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ

เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล” เป็นการประเมินผลการให้บริการสาธารณะของ
เทศบาลตำบลกำแพง ด้วยการแจกแบบสอบถาม และบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ โดยผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้เสนอรายละเอียดตามลำดับ ดังนี้  

1. สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
2. ลำดับขั้นตอนการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ ผู้วิจัยได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
�̅�  แทน    ค่าเฉลี่ย (Mean) 
S.D.  แทน    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
N  แทน    จำนวนประชากร (Population) 
n  แทน    จำนวนกลุ่มตัวอย่าง (Sample) 
 

2. ลำดับขั้นตอนการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

สาธารณะของเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ

เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล แยกตามการดําเนินงานของแต่ละด้าน ที่ได้ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ 2564 ตามรูปแบบการจัดบริการสาธารณะ 11 ด้าน ได้แก่  

(1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
(2) ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ  
(3) ด้านสาธารณสุข  
(4) ด้านการบริการทางสังคมและสวัสดิการ  
(5) ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  
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(6) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ  
(7) ด้านการรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน  
(8) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(9) ด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  
(10) ด้านงานทะเบียนราษฏร  
(11) ด้านงานคลัง (การจัดเก็บภาษี) 
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3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ ในภาพรวม 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 4.1  แสดงจำนวน ร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 จำนวน ร้อยละ 
1.พ้ืนที่   

- ชุมชนตลาดสดพัฒนา 66 14.35 
- ชุมชนเทศบาล 6  49 10.65 
- ชุมชนซอยขนมจีน 50 10.87 
- ชุมชนบ้านออกพัฒนา 59 12.83 
- ชุมชน 8-9 สัมพันธ์ 65 14.13 
- ชุมชนเทศบาล 1  64 13.91 
- ชุมชนนาโต๊ะพ่อ 53 11.52 
- ชุมชนประชาบำรุง 54 11.74 

2.เพศ     
- ชาย 244 53.04 
- หญิง 216 46.96 

3.อายุ     
- ต่ำกว่า 20 ปี 25 5.43 
- 20-29 ปี 123 26.74 
- 30-39 ปี 124 26.96 
- 40-49 ปี 109 23.70 
- 50-59 ปี 49 10.65 
- 60 ปีขึ้นไป 30 6.52 

4.อาชีพ     
- เกษตรกร/ประมง 38 8.26 
- รับจ้างทั่วไป 89 19.35 
- ค้าขาย/อาชีพอิสระ 84 18.26 
- เจ้าของทุระกิจ/ผู้ประกอบการ 54 11.74 
- ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 73 15.87 
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 จำนวน ร้อยละ 

- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 44 9.57 
- นักเรียน/นักศึกษา 36 7.83 
- ว่างงาน 38 8.26 
- อ่ืนๆ 4 0.87 

5. ระยะเวลาการอยู่อาศัย     
- ต่ำกว่า 1 ปี  31 6.74 
- 1-3 ปี 30 6.52 
- 4-6 ปี 61 13.26 
- 7-9 ปี  43 9.35 
- 10 ปีขึ้นไป 295 64.13 

6. ช่วงเวลาในการเข้ารับบริการ     
- 8.30-12.00 (เช้า) 149 32.39 
- 12.00-13.00 (เที่ยง) 100 21.74 
- 13.00-16.30 (บ่าย) 121 26.30 
- นอกเวลาราชการ 90 19.57 

7. จำนวนครั้งที่มารับบริการ     
- 1-3 ครั้ง/ปี 171 37.17 
- 4-6 ครั้ง/ปี 150 32.61 
- 7-9 ครั้ง/ปี 41 8.91 
- 10 ครั้ง/ปี ขึ้นไป 98 21.30 

8. ท่านมีท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 

- ใช่ อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง 361 78.48 
- ไม่ 99 21.52 

รวมผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 460 100.00 

 
จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 460 คน โดยอาศัยอยู่ในเขตชุมชน

ตลาดสดพัฒนา กรอกข้อมูลมากท่ีสุด จำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 14.35  รองลงมาคือ ชุมชน 8-9 
สัมพันธ์ จำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 13.91 ผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งเป็นเพศชาย จำนวน 244 คน 
คิดเป็นร้อยละ 53.01 เป็นเพศหญิง จำนวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 46.96 มีช่วงอายุ 30 – 39 ปี 
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มากที่สุด จำนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 26.96 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 20 – 29 ปี จำนวน 123 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.74 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบรับจ้างทั่วไปมากท่ีสุด จำนวน 89 คน คิด
เป็นร้อยละ 19.35 รองลงมาประกอบอาชีพค้าขาย/อาชีพอิสระ จำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 18.26 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาการอยู่อาศัย 10 ปีขึ้นไป จำนวน 295 คน คิดเป็นร้อยละ 
64.13 รองลงมามีระยะเวลาการอยู่อาศัย 4 – 6 ปี  จำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 13.26  ช่วงเวลา
ในการเข้ารับบริการส่วนใหญ่ คือ 8.30-12.00 (เช้า) มากที่สุด จำนวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 32.39 
รองลงมาคือช่วง 13.00-16.30 (บ่าย) จำนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 26.30  จำนวนครั้งที่มารับ
บริการ 1-3 ครั้ง/ปี มากที่สุด มีจำนวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 37.17 รองลงมาคือ 4-6 ครั้ง/ปี 
จำนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 32.61 และส่วนใหญ่ มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน อยู่ในเขตเทศบาล
ตำบลกำแพง จำนวน 361 คน คิดเป็นร้อยล่ะ 78.48 

 
ตอนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจการให้บริการ 
ตารางท่ี 4.2  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ 

การให้บริการสาธารณะ 

 
�̅� S.D. 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ     
1) ความชัดเจนของแผนผังแสดงขั้นตอน
การให้บริการ 

3.70 0.78 74.00 พอใจมาก 

2) ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน 3.74 0.76 74.80 พอใจมาก 
3) ความรวดเร็วในแต่ละขั้นตอนของการ
ให้บริการ 

3.73 0.72 74.60 พอใจมาก 

4) การจ ัดลำด ับก ่อนหล ังของผ ู ้มารับ
บริการ 

3.77 0.72 75.40 พอใจมาก 

รวม 3.74 0.75 74.80 พอใจมาก 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ     
1) มีความรู้ความเข้าใจในงานที่บริการเป็น
อย่างดี 

3.75 0.72 75.00 พอใจมาก 

2) ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็น
กันเอง 

3.80 0.75 76.00 พอใจมาก 

3) ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง 3.80 0.75 76.00 พอใจมาก 
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�̅� S.D. 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

4) ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือก
ปฏิบัติ 

3.79 0.73 75.80 พอใจมาก 

รวม 3.78 0.74 75.60 พอใจมาก 
ด้านช่องทางการให้บริการ     
1) ม ีช ่องทางการติดต ่อประสานงานที่
หลากหลายและพอเพียง 

3.77 0.74 75.40 พอใจมาก 

2) แต่ละช่องทางการให้บริการมีความ
สะดวก รวดเร็ว 

3.78 0.74 75.60 พอใจมาก 

3) มีจุดบริการนอกสถานที ่ 3.73 0.71 74.60 พอใจมาก 
4) ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็น 

3.71 0.77 74.20 พอใจมาก 

รวม 3.75 0.74 75.00 พอใจมาก 
ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก     
1) สถานที ่ต ั ้งของหน่วยงานเหมาะสม 
สะดวกในการมารับบริการ 

3.74 0.76 74.80 พอใจมาก 

2) ความพร้อมของสถานที่ เช่น ห้องน้ำ ที่
จอดรถ ที่นั่งรอ 

3.78 0.75 75.60 พอใจมาก 

3) มีการติดป้ายบอกจุดบริการต่าง ๆ อย่าง
ชัดเจน 

3.74 0.77 74.80 พอใจมาก 

4) ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ของ
สถานที่และวัสดุอุปกรณ ์

3.76 0.75 75.20 พอใจมาก 

รวม 3.76 0.76 75.20 พอใจมาก 
ประเด็นเฉพาะด้าน ตามรูปแบบการจัดบริการสาธารณะ 11 ด้าน 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 4.21 0.71 84.20 พอใจมาก 
ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ 4.19 0.58 83.80 พอใจมาก 
ด้านสาธารณะสุข 3.99 0.50 79.80 พอใจมาก 
ด้านการบริการทางสังคมและสวัสดิการ 3.84 0.89 76.80 พอใจมาก 
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 4.13 0.53 82.60 พอใจมาก 
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�̅� S.D. 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ 4.17 0.50 83.40 พอใจมาก 
ด้านการรักษาความปลอดภัยในชุมชน 3.49 0.70 69.80 พอใจปานกลาง 
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3.46 0.61 69.20 พอใจปานกลาง 
ด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 3.39 0.68 67.80 พอใจปานกลาง 
ด้านงานทะเบียนราษฏร 3.67 0.71 73.40 พอใจมาก 
ด้านงานคลัง (การจัดเก็บภาษี) 3.49 0.67 69.80 พอใจปานกลาง 

รวม 3.82 0.64 76.40 พอใจมาก 
รวมทั้งหมด 3.77 0.73 75.40 พอใจมาก 

จากตารางที่ 4.2 พบว่าความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ ของ
เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล อยู่ในระดับ พอใจมาก ค่าเฉลี่ย 3.77 คิดเป็นร้อยละ
ความพึงพอใจเท่ากับ 75.40 เมื่อนำมาเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนตามแบบประเมินมิติด้าน
คุณภาพการให้บริการองค์กรปกครองท้องถิ ่นคิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ยที่ระดับ  3.76 – 4.00 หมายถึง ระดับคะแนนไม่เกินร้อยละ 80 เท่ากับ  6 
คะแนน  

เมื ่อพิจารณาในภาพรวม 4 ด้าน พบว่า ประเด็นเฉพาะด้าน(ตามรูปแบบการจัดบริการ
สาธารณะ 11 ด้าน) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.82 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 76.40 มีผล
ประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก และสามารถแยกพิจารณาเฉพาะด้านได้ดังนี้ 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 
3.74 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 74.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “การจัดลำดับ
ก่อนหลังของผู้มารับบริการ” มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 3.77 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 75.40 
รองลงมาคือ “ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.74 คิดเป็นร้อยละ
ความพึงพอใจเท่ากับ 74.80 

 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 3.78 คิดเป็นร้อย
ละความพึงพอใจเท่ากับ 75.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็น
กันเอง” และ “ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.80 คิดเป็นร้อยละ
ความพึงพอใจเท่ากับ 76.00 รองลงมาคือ “ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ” มีค่าเฉลี่ย 
คือ 3.79 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 75.80 
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ด้านช่องทางการให้บริการ มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 3.75 คิดเป็นร้อย
ละความพึงพอใจเท่ากับ 75.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “แต่ละช่องทางการให้บริการมีความ
สะดวก รวดเร็ว” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.78 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 75.60 รองลงมา
คือ “มีช่องทางการติดต่อประสานงานที่หลากหลายและพอเพียง” มีค่าเฉลี่ย คือ 3.77 คิดเป็นร้อยละ
ความพึงพอใจเท่ากับ 75.40 

ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 3.76 
คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 75.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “ความพร้อมของสถานที่ 
เช่น ห้องน้ำ ที่จอดรถ ที่นั่งรอ” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.78 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 
75.60 รองลงมาคือ “ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ของสถานที่และวัสดุอุปกรณ์” มีค่าเฉลี่ย คือ 
3.76 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 75.20 

ประเด็นเฉพาะด้าน ตามรูปแบบการจัดบริการสาธารณะ 11 ด้านมีผลประเมินอยู่ในระดับ 
พอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 3.82 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 76.40 เมื่อพิจารณาผลเฉลี่ยรวมในแต่
ละด้านมีผลเรียงเฉลี่ยดังนี้ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ย 4.21 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 84.20 
ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ มีค่าเฉลี่ย 4.19 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 83.80 
ด้านสาธารณสุข มีค่าเฉลี่ย 3.99 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 79.80 
ด้านการบริการทางสังคมและสวัสดิการ มีค่าเฉลี่ย 3.84 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 76.80 
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 4.13 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 82.60 
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ มีค่าเฉลี่ย 4.17 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 83.40 
ด้านการรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน มีค่าเฉลี่ย 3.49 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 69.80 
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีค่าเฉลี่ย 3.46 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 69.20 
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  มีค่าเฉลี่ย 3.39 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 67.80 
ด้านงานทะเบียนราษฏร มีค่าเฉลี่ย 3.67 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 73.40 
ด้านงานคลัง (การจัดเก็บภาษี) มีค่าเฉลี่ย 3.49 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 69.80 
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เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ 
ผลรวมทั้ง 4 ด้านและ 1 ด้านเฉพาะทั้งหมด โดยแยกตามรูปแบบการจัดบริการสาธารณะ 11 ด้าน 
ตารางท่ี 4.3  สรุปแสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่

มีต่อการให้บริการสาธารณะ แยกตามรูปแบบการจัดบริการสาธารณะ 11 ด้าน 

 
�̅� S.D. 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 4.20 0.70 84.00 พอใจมาก 
ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ 4.19 0.56 83.80 พอใจมาก 
ด้านสาธารณะสุข 4.12 0.54 82.40 พอใจมาก 
ด้านการบริการทางสังคมและสวัสดิการ 3.96 0.84 79.20 พอใจมาก 
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 4.07 0.47 81.40 พอใจมาก 
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ 4.02 0.43 80.40 พอใจมาก 
ด้านการรักษาความปลอดภัยในชุมชน 3.32 0.63 66.40 พอใจปานกลาง 
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3.33 0.64 66.60 พอใจปานกลาง 
ด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 3.22 0.63 64.40 พอใจปานกลาง 
ด้านงานทะเบียนราษฏร 3.81 0.72 76.20 พอใจมาก 
ด้านงานคลัง (การจัดเก็บภาษี) 3.37 0.70 67.40 พอใจปานกลาง 

     

 
จากตารางที่ 4.3 พบว่าความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ ของ

เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
4.20 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจ 84.00 อันดับสอง ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ มีคะแนนเฉลี่ย 
คือ 4.19 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจ 83.80 อันดับสาม ด้านสาธารณสุข มีคะแนนเฉลี่ยคือ 4.12 คิด
เป็นร้อยละความพึงพอใจ 82.40 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม มีคะแนนเฉลี่ยคือ 4.07 คิดเป็นร้อยละ
ความพึงพอใจ 81.40 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ มีคะแนนเฉลี่ยคือ 4.02 คิดเป็นร้อย
ละความพึงพอใจ 80.40 ด้านการบริการทางสังคมและสวัสดิการ มีคะแนนเฉลี่ยคือ 3.96 คิดเป็นร้อย
ละความพึงพอใจ 79.20 ด้านงานทะเบียนราษฏร มีคะแนนเฉลี่ยคือ 3.81 คิดเป็นร้อยละความพึง
พอใจ 76.20 ด้านงานคลัง (การจัดเก็บภาษี) มีคะแนนเฉลี่ยคือ 3.37 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจ 
67.40 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีคะแนนเฉลี่ยคือ 3.33 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจ 
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66.60 ด้านการรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน มีคะแนนเฉลี่ยคือ 3.32 คิดเป็นร้อยละความพึง
พอใจ 66.40 และด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น มีคะแนนเฉลี่ยคือ 3.22 คิดเป็นร้อย
ละความพึงพอใจ 64.40 ตามลำดับ 
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3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ แยกตามการ
ดําเนินงานของแต่ละด้าน ที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 ตามรูปแบบการจัดบริการ
สาธารณะ 11 ด้าน 

 
3.2.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 4.4  แสดงจำนวน ร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 จำนวน ร้อยละ 
1.พ้ืนที่   

- ชุมชนตลาดสดพัฒนา 11 26.83 
- ชุมชนเทศบาล 6  4 9.76 
- ชุมชนซอยขนมจีน 5 12.20 
- ชุมชนบ้านออกพัฒนา 3 7.32 
- ชุมชน 8-9 สัมพันธ์ 1 2.44 
- ชุมชนเทศบาล 1  11 26.83 
- ชุมชนนาโต๊ะพ่อ 2 4.88 
- ชุมชนประชาบำรุง 4 9.76 

2.เพศ   
- ชาย 16 39.02 
- หญิง 25 60.98 

3.อายุ   
- ต่ำกว่า 20 ปี 1 2.44 
- 20-29 ปี 18 43.90 
- 30-39 ปี 3 7.32 
- 40-49 ปี 8 19.51 
- 50-59 ปี 9 21.95 
- 60 ปีขึ้นไป 2 4.88 

4.อาชีพ   
- เกษตรกร/ประมง 0 0.00 
- รับจ้างทั่วไป 8 19.51 
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 จำนวน ร้อยละ 

- ค้าขาย/อาชีพอิสระ 7 17.07 
- เจ้าของทุระกิจ/ผู้ประกอบการ 7 17.07 
- ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 4 9.76 
- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 5 12.20 
- นักเรียน/นักศึกษา 5 12.20 
- ว่างงาน 2 4.88 
- อ่ืนๆ 3 7.32 

5. ระยะเวลาการอยู่อาศัย   
- ต่ำกว่า 1 ปี  1 2.44 
- 1-3 ปี 2 4.88 
- 4-6 ปี 8 19.51 
- 7-9 ปี  3 7.32 
- 10 ปีขึ้นไป 27 65.85 

6. ช่วงเวลาในการเข้ารับบริการ   
- 8.30-12.00 (เช้า) 22 53.66 
- 12.00-13.00 (เที่ยง) 0 0.00 
- 13.00-16.30 (บ่าย) 5 12.20 
- นอกเวลาราชการ 14 34.15 

7. จำนวนครั้งที่มารับบริการ   
- 1-3 ครั้ง/ปี 12 29.27 
- 4-6 ครั้ง/ปี 7 17.07 
- 7-9 ครั้ง/ปี 2 4.88 
- 10 ครั้ง/ปี ขึ้นไป 20 48.78 

8. ท่านมีท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 

- ใช่ อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง 22 53.66 
- ไม่ 19 46.34 

รวมผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 41 100.00 

 



 

61 

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 41 คน ชุมชนตลาดสดพัฒนา และ 
ชุมชนเทศบาล 1 มีผู ้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด เท่ากัน จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 26.83 
รองลงมาคือ ชุมชนซอยขนมจีน จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.20  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
คือเพศหญิง จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 60.98 และเพศชาย จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 39.02  
มีช่วงอายุ 20 – 29 ปี มากที่สุด จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 43.90 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 50 – 59 
ปี จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 21.95 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปมาก
ที่สุด จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 19.51 รองลงมา ประกอบอาชีพค้าขาย/อาชีพอิสระ และประกอบ
อาชีพเจ้าของธุรกิจ/ผู้ประกอบการ จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 17.07 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการอยู่
อาศัย 10 ปีขึ้นไป จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 65.85 ช่วงเวลาในการเข้ารับบริการ 8.30-12.00 
(เช้า) มากที่สุด จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 53.66 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีจำนวนครั้งที่มา
รับบริการ 10 ครั้ง/ปี ขึ้นไป จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 48.78 และส่วนใหญ่ มีที่อยู่ตามทะเบียน
บ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยล่ะ 53.66 

 
ตอนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจการให้บริการ 
ตารางท่ี 4.5  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ 

การให้บริการสาธารณะ 

 
�̅� S.D. 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ     
1) ความชัดเจนของแผนผังแสดงขั้นตอน
การให้บริการ 

4.05 0.81 81.00 พอใจมาก 

2) ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน 4.15 0.70 83.00 พอใจมาก 
3) ความรวดเร็วในแต่ละขั้นตอนของการ
ให้บริการ 

4.18 0.71 83.60 พอใจมาก 

4) การจ ัดลำด ับก ่อนหล ังของผ ู ้มารับ
บริการ 

4.18 0.71 83.60 พอใจมาก 

รวม 4.14 0.73 82.80 พอใจมาก 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ     
1) มีความรู้ความเข้าใจในงานที่บริการเป็น
อย่างดี 

4.20 0.69 84.00 พอใจมาก 
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�̅� S.D. 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

2) ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็น
กันเอง 

4.25 0.67 85.00 พอใจมาก 

3) ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง 4.28 0.64 85.60 พอใจมาก 
4) ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือก
ปฏิบัติ 

4.25 0.63 85.00 พอใจมาก 

รวม 4.24 0.66 84.80 พอใจมาก 
ด้านช่องทางการให้บริการ     
1) ม ีช ่องทางการติดต ่อประสานงานที่
หลากหลายและพอเพียง 

4.28 0.68 85.60 พอใจมาก 

2) แต่ละช่องทางการให้บริการมีความ
สะดวก รวดเร็ว 

4.20 0.72 84.00 พอใจมาก 

3) มีจุดบริการนอกสถานที ่ 4.20 0.72 84.00 พอใจมาก 
4) ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็น 

4.13 0.79 82.60 พอใจมาก 

รวม 4.20 0.73 84.00 พอใจมาก 
ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก     
1) สถานที ่ต ั ้งของหน่วยงานเหมาะสม 
สะดวกในการมารับบริการ 

4.20 0.69 84.00 พอใจมาก 

2) ความพร้อมของสถานที่ เช่น ห้องน้ำ ที่
จอดรถ ที่นั่งรอ 

4.20 0.69 84.00 พอใจมาก 

3) มีการติดป้ายบอกจุดบริการต่าง ๆ อย่าง
ชัดเจน 

4.20 0.69 84.00 พอใจมาก 

4) ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ของ
สถานที่และวัสดุอุปกรณ ์

4.23 0.66 84.60 พอใจมาก 

รวม 4.21 0.68 84.20 พอใจมาก 
ประเด็นเฉพาะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1) ความสะดวกในการใช้ถนน หรือทางเท้า 
เพ่ือสัญจรภายในเขตเทศบาล 

4.27 0.67 85.40 พอใจมาก 
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�̅� S.D. 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

2) การดูแล บำรุง รักษาถนน และระบบ
ระบายน้ำ 

4.27 0.67 85.40 พอใจมาก 

3) คว ามส ่ อ ง ส ว ่ า ง ขอ ง ระบบไฟ ฟ้ า
สาธารณะ 

4.12 0.71 82.40 พอใจมาก 

4) ความพึงพอใจต ่อความสะอาดและ
คุณภาพของน้ำประปา 

4.22 0.65 84.40 พอใจมาก 

5) ปริมาณน้ำประปามีใช้เพียงพอและการ
จ่ายน้ำมีความสม่ำเสมอ 

4.32 0.65 86.40 พอใจมาก 

6) การรับรู ้ข ้อมูลเกี ่ยวกับการบังคับใช้
กฎหมายว่าด้วย พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 
2562 

4.07 0.88 81.40 พอใจมาก 

7) การบริการงานขออนุญาตตาม พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร ,พ.ร.บ.พลังงานเชื้อเพลิง 
พ.ศ. 2542 ,พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. 2543 

4.17 0.74 83.40 พอใจมาก 

รวม 4.21 0.71 84.20 พอใจมาก 
รวมทั้งหมด 4.20 0.70 84.00 พอใจมาก 

 
จากตารางที่ 4.5 พบว่าความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ ของ

เทศบาลตำบลกำแพง ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อยู่ในระดับ พอใจมาก ค่าเฉลี่ย 4.21 คิดเป็นร้อยละ
ความพึงพอใจเท่ากับ 84.00 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ 4.24 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 84.80 มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก 
และสามารถแยกพิจารณาเฉพาะด้านได้ดังนี้ 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 
4.14 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 82.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “ความรวดเร็วในแต่
ละขั้นตอนของการให้บริการ” และ “การจัดลำดับก่อนหลังของผู้มารับบริการ” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
คือ 4.18 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 83.60 เท่ากันทั้งสองข้อ 

 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 4.24 คิดเป็นร้อย
ละความพึงพอใจเท่ากับ 84.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง” 
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มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 4.28 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 85.60 รองลงมาคือ “ให้บริการด้วย
ความสุภาพ และเป็นกันเอง” และ “ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ” มีค่าเฉลี่ยคือ 
4.25 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 85.00 เท่ากันทั้งสองข้อ 

ด้านช่องทางการให้บริการ มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 4.20 คิดเป็นร้อย
ละความพึงพอใจเท่ากับ 84.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “มีช่องทางการติดต่อประสานงานที่
หลากหลายและพอเพียง” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.28 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 85.60 
รองลงมาคือ “แต่ละช่องทางการให้บริการมีความสะดวง รวดเร็ว” และ “มีจุดบริการนอกสถานที่” มี
ค่าเฉลี่ยคือ 4.20 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 84.00 เท่ากันทั้งสองข้อ 

ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 4.21 
คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 84.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “ความสะอาด ความเป็น
ระเบียบ ของสถานที่และวัสดุอุปกรณ์” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.23 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจ
เท่ากับ 84.60 รองลงมาคือ “สถานที่ตั้งของหน่วยงานเหมาะสม สะดวกในการมารับบริการ”, “ความ
พร้อมของสถานที่ เช่น ห้องน้ำ ที่จอดรถ ที่นั่งรอ” และ “มีการติดป้ายบอกจุดบริการต่าง ๆ อย่าง
ชัดเจน” มีค่าเฉลี่ยคือ 4.20 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 84.00 เท่ากันทั้งสามข้อ 

ประเด็นเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 4.21 
คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 84.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “ปริมาณน้ำประปามีใช้
เพียงพอและการจ่ายน้ำมีความสม่ำเสมอ” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.32 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจ
เท่ากับ 86.40 รองลงมาคือ “ความสะดวกในการใช้ถนน หรือทางเท้า เพ่ือสัญจรภายในเขตเทศบาล” 
และ “การดูแล บำรุง รักษาถนน และระบบระบายน้ำ” มีค่าเฉลี่ยคือ 4.27 คิดเป็นร้อยละความพึง
พอใจเท่ากับ 85.40 เท่ากันทั้งสองข้อ 
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3.2.2 ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 4.6  แสดงจำนวน ร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 จำนวน ร้อยละ 
1.พ้ืนที่   

- ชุมชนตลาดสดพัฒนา 9 21.43 
- ชุมชนเทศบาล 6  2 4.76 
- ชุมชนซอยขนมจีน 6 14.29 
- ชุมชนบ้านออกพัฒนา 4 9.52 
- ชุมชน 8-9 สัมพันธ์ 9 21.43 
- ชุมชนเทศบาล 1  2 4.76 
- ชุมชนนาโต๊ะพ่อ 5 11.90 
- ชุมชนประชาบำรุง 5 11.90 

2.เพศ   
- ชาย 15 35.71 
- หญิง 27 64.29 

3.อายุ   
- ต่ำกว่า 20 ปี 3 7.14 
- 20-29 ปี 11 26.19 
- 30-39 ปี 5 11.90 
- 40-49 ปี 14 33.33 
- 50-59 ปี 6 14.29 
- 60 ปีขึ้นไป 3 7.14 

4.อาชีพ   
- เกษตรกร/ประมง 7 16.67 
- รับจ้างทั่วไป 6 14.29 
- ค้าขาย/อาชีพอิสระ 10 23.81 
- เจ้าของทุระกิจ/ผู้ประกอบการ 3 7.14 
- ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 6 14.29 
- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 5 11.90 
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 จำนวน ร้อยละ 

- นักเรียน/นักศึกษา 2 4.76 
- ว่างงาน 3 7.14 
- อ่ืนๆ 0 0.00 

5. ระยะเวลาการอยู่อาศัย   
- ต่ำกว่า 1 ปี  4 9.52 
- 1-3 ปี 3 7.14 
- 4-6 ปี 8 19.05 
- 7-9 ปี  4 9.52 
- 10 ปีขึ้นไป 23 54.76 

6. ช่วงเวลาในการเข้ารับบริการ   
- 8.30-12.00 (เช้า) 18 42.86 
- 12.00-13.00 (เที่ยง) 7 16.67 
- 13.00-16.30 (บ่าย) 12 28.57 
- นอกเวลาราชการ 5 11.90 

7. จำนวนครั้งที่มารับบริการ   
- 1-3 ครั้ง/ปี 20 47.62 
- 4-6 ครั้ง/ปี 12 28.57 
- 7-9 ครั้ง/ปี 2 4.76 
- 10 ครั้ง/ปี ขึ้นไป 8 19.05 

8. ท่านมีท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 

- ใช่ อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง 31 73.81 
- ไม่ 11 26.19 

รวมผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 42 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.6 ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 42 คน ชุมชนตลาดสดพัฒนา และ ชุมชน 8-9 

สัมพันธ์ มีผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด เท่ากัน จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43 รองลงมาคือ 
ชุมชนซอยขนมจีน จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือเพศหญิง 
จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 64.29 และเพศชาย จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71 มีช่วงอายุ 
40 – 49 ปี มากที่สุด จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 20 – 29 ปี จำนวน 
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11 คน คิดเป็นร้อยละ 26.19 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพค้าขาย/อาชีพอิสระมาก
ที่สุด จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 23.81 รองลงมา ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง จำนวน 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.67 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการอยู่อาศัย 10 ปีขึ้นไป จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 
54.76 ช่วงเวลาในการเข้ารับบริการ 8.30-12.00 (เช้า) มากที่สุด จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.86 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีจำนวนครั้งที่มารับบริการ 1 – 3 ครั้ง/ปี จำนวน 20 คน คิด
เป็นร้อยละ 47.62 และส่วนใหญ่ มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง จำนวน 31 
คน คิดเป็นร้อยล่ะ 73.81 
 
ตอนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจการให้บริการ 
ตารางท่ี 4.7  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ 

การให้บริการสาธารณะ 

 
�̅� S.D. 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
1) ความชัดเจนของแผนผังแสดง
ขั้นตอนการให้บริการ 

4.13 0.65 82.60 พอใจมาก 

2) ขั ้นตอนการให้บริการไม่ยุ ่งยาก
ซับซ้อน 

4.15 0.58 83.00 พอใจมาก 

3) ความรวดเร็วในแต่ละขั้นตอนของ
การให้บริการ 

4.18 0.50 83.60 พอใจมาก 

4) การจัดลำดับก่อนหลังของผู้มารับ
บริการ 

4.23 0.53 84.60 พอใจมาก 

รวม 4.17 0.56 83.40 พอใจมาก 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
1) มีความร ู ้ความเข ้าใจในงานที่
บริการเป็นอย่างด ี

4.13 0.46 82.60 พอใจมาก 

2) ให้บริการด้วยความสุภาพ และ
เป็นกันเอง 

4.23 0.53 84.60 พอใจมาก 

3) ให ้บร ิการด ้วยความรวดเร็ ว 
ถูกต้อง 

4.28 0.51 85.60 พอใจมาก 
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�̅� S.D. 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

4) ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่
เลือกปฏิบัติ 

4.25 0.54 85.00 พอใจมาก 

รวม 4.22 0.51 84.40 พอใจมาก 
ด้านช่องทางการให้บริการ 
1) มีช่องทางการติดต่อประสานงาน
ที่หลากหลายและพอเพียง 

4.28 0.51 85.60 พอใจมาก 

2) แต่ละช่องทางการให้บริการมี
ความสะดวก รวดเร็ว 

4.18 0.45 83.60 พอใจมาก 

3) มีจุดบริการนอกสถานที ่ 4.03 0.48 80.60 พอใจมาก 
4) ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน เช่น กล่องรับฟังความ
คิดเห็น 

4.08 0.66 81.60 พอใจมาก 

รวม 4.14 0.52 82.80 พอใจมาก 
ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 
1) ส ถ า น ท ี ่ ต ั ้ ง ข อ ง ห น ่ ว ย ง าน
เหมาะสม สะดวกในการมารับบริการ 

4.23 0.58 84.60 พอใจมาก 

2) ความพร ้อมของสถานท ี ่  เช่น 
ห้องน้ำ ที่จอดรถ ที่นั่งรอ 

4.30 0.65 86.00 พอใจมาก 

3) มีการติดป้ายบอกจุดบริการต่าง ๆ 
อย่างชัดเจน 

4.20 0.56 84.00 พอใจมาก 

4) ความสะอาด ความเป็นระเบียบ 
ของสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ 

4.25 0.59 85.00 พอใจมาก 

รวม 4.24 0.59 84.80 พอใจมาก 
ประเด็นเฉพาะด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ 
1) มีการส ่งเสร ิมให ้ความร ู ้แก ่ เด็  
เยาวชน ประชาชนอย่างครอบคลุม
และท่ัวถึงทุกด้าน 

4.29 0.61 85.80 พอใจมาก 

2) การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบลกำแพง 

4.40 0.55 88.00 พอใจมาก 
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�̅� S.D. 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

3) ก า ร ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร ข อ ง ศ ู น ย์
วิทยาศาสตร์การกีฬาเทศบาลตำบล
กำแพง 

4.14 0.56 82.80 พอใจมาก 

4) การให ้บร ิการของพิพ ิธภ ัณฑ์
พ้ืนบ้านละงู 

4.19 0.64 83.80 พอใจมาก 

5) การให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ 
ICT ชุมชนเทศบาลตำบลกำแพง 

3.98 0.58 79.60 พอใจมาก 

6) การให้บร ิการของศูนย ์ด ิจ ิทัล
ชุมชนเทศบาลตำบลกำแพง 

4.00 0.62 80.00 พอใจมาก 

7) การจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการ 
และการออกกำลังกายสำหรับเด็ก 
เยาวชน ประชาชน 

4.33 0.53 86.60 พอใจมาก 

รวม 4.19 0.58 83.80 พอใจมาก 
รวมทั้งหมด 4.19 0.56 83.80 พอใจมาก 

 
จากตารางที่ 4.7 พบว่าความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ ของ

เทศบาลตำบลกำแพง ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ อยู่ในระดับ พอใจมาก ค่าเฉลี่ย 4.19 คิด
เป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 83.80 เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า ด้านสถานที่และสิ่งอำนวย
ความสะดวกมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.24 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 84.80 มีผลประเมินอยู่
ในระดับ พอใจมาก และสามารถแยกพิจารณาเฉพาะด้านได้ดังนี้ 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 
4.17 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 83.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “การจัดลำดับ
ก่อนหลังของผู้มารับบริการ” มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 4.23 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 83.40 
รองลงมาคือ “ความรวดเร็วในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการ” มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 4.18 คิดเป็น
ร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 83.60 

 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 4.22 คิดเป็นร้อย
ละความพึงพอใจเท่ากับ 84.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง” 
มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 4.28 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 85.60 รองลงมาคือ “ให้บริการด้วย
ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ” มีค่าเฉลี่ยคือ 4.25 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 85.00 
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ด้านช่องทางการให้บริการ มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 4.14 คิดเป็นร้อย
ละความพึงพอใจเท่ากับ 82.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “มีช่องทางการติดต่อประสานงานที่
หลากหลายและพอเพียง” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.28 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 85.60 
รองลงมาคือ “แต่ละช่องทางการให้บริการมีความสะดวง รวดเร็ว” มีค่าเฉลี่ยคือ 4.18 คิดเป็นร้อยละ
ความพึงพอใจเท่ากับ 83.60 

ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 4.24 
คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 84.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “ความพร้อมของสถานที่ 
เช่น ห้องน้ำ ที่จอดรถ ที่นั่งรอ” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.30 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 
86.00 รองลงมาคือ “ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ของสถานที่และวัสดุอุปกรณ์” มีค่าเฉลี่ยคือ 
4.25 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 84.80 

ประเด็นเฉพาะด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก มี
ค่าเฉลี่ย 4.19 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 83.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “การ
จัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกำแพง” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.40 คิดเป็นร้อย
ละความพึงพอใจเท่ากับ 88.00 รองลงมาคือ “การจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการ และการออกกำลัง
กายสำหรับเด็ก เยาวชน” มีค่าเฉลี่ยคือ 4.33 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 86.60 
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3.2.3 ด้านสาธารณสุข 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 4.8  แสดงจำนวน ร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 จำนวน ร้อยละ 
1.พ้ืนที่   

- ชุมชนตลาดสดพัฒนา 5 10.00 
- ชุมชนเทศบาล 6  11 22.00 
- ชุมชนซอยขนมจีน 5 10.00 
- ชุมชนบ้านออกพัฒนา 5 10.00 
- ชุมชน 8-9 สัมพันธ์ 5 10.00 
- ชุมชนเทศบาล 1  4 8.00 
- ชุมชนนาโต๊ะพ่อ 6 12.00 
- ชุมชนประชาบำรุง 9 18.00 

2.เพศ   
- ชาย 27 54.00 
- หญิง 23 46.00 

3.อายุ   
- ต่ำกว่า 20 ปี 3 6.00 
- 20-29 ปี 15 30.00 
- 30-39 ปี 14 28.00 
- 40-49 ปี 10 20.00 
- 50-59 ปี 6 12.00 
- 60 ปีขึ้นไป 2 4.00 

4.อาชีพ   
- เกษตรกร/ประมง 6 12.00 
- รับจ้างทั่วไป 9 18.00 
- ค้าขาย/อาชีพอิสระ 8 16.00 
- เจ้าของทุระกิจ/ผู้ประกอบการ 7 14.00 
- ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 7 14.00 
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 จำนวน ร้อยละ 

- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3 6.00 
- นักเรียน/นักศึกษา 4 8.00 
- ว่างงาน 5 10.00 
- อ่ืนๆ 1 2.00 

5. ระยะเวลาการอยู่อาศัย   
- ต่ำกว่า 1 ปี  5 10.00 
- 1-3 ปี 5 10.00 
- 4-6 ปี 6 12.00 
- 7-9 ปี  1 2.00 
- 10 ปีขึ้นไป 33 66.00 

6. ช่วงเวลาในการเข้ารับบริการ   
- 8.30-12.00 (เช้า) 17 34.00 
- 12.00-13.00 (เที่ยง) 12 24.00 
- 13.00-16.30 (บ่าย) 14 28.00 
- นอกเวลาราชการ 7 14.00 

7. จำนวนครั้งที่มารับบริการ   
- 1-3 ครั้ง/ปี 20 40.00 
- 4-6 ครั้ง/ปี 15 30.00 
- 7-9 ครั้ง/ปี 1 2.00 
- 10 ครั้ง/ปี ขึ้นไป 14 28.00 

8. ท่านมีท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 

- ใช่ อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง 40 80.00 
- ไม่ 10 20.00 

รวมผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 50 100.00 

 
จากตารางที ่  4.8 ผ ู ้ตอบแบบสอบถามทั ้งหมด 50 คน ช ุมชนเทศบาล 6  มีผ ู ้ตอบ

แบบสอบถามมากที่สุด เท่ากัน จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 รองลงมาคือ ชุมชนประชาบำรุง
จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือเพศชาย จำนวน 27 คน คิด
เป็นร้อยละ 54.00 และเพศหญิง จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 มีช่วงอายุ 20 – 29 ปี มาก
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ที่สุด จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 30 – 39 ปี จำนวน 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.00 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปมากที่สุด จำนวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.00 รองลงมา ประกอบอาชีพค้าขาย/อาชีพอิสระ จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 
ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการอยู่อาศัย 10 ปีขึ้นไป จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 66.00 ช่วงเวลาในการ
เข้ารับบริการ 8.30-12.00 (เช้า) มากที่สุด จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีจำนวนครั้งที่มารับบริการ 1 – 3 ครั้ง/ปี จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 และส่วน
ใหญ่ มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยล่ะ 80.00 

 
ตอนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจการให้บริการ 
ตารางท่ี 4.9  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ 

การให้บริการสาธารณะ 

 
�̅� S.D. 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ     
1) ความชัดเจนของแผนผังแสดงขั้นตอน
การให้บริการ 

4.15 0.53 83.00 พอใจมาก 

2) ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน 4.23 0.58 84.60 พอใจมาก 
3) ความรวดเร็วในแต่ละขั้นตอนของการ
ให้บริการ 

4.08 0.47 81.60 พอใจมาก 

4) การจ ัดลำด ับก ่อนหล ังของผ ู ้มารับ
บริการ 

4.03 0.42 80.60 พอใจมาก 

รวม 4.12 0.50 82.40 พอใจมาก 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ     
1) มีความรู้ความเข้าใจในงานที่บริการเป็น
อย่างดี 

4.15 0.53 83.00 พอใจมาก 

2) ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็น
กันเอง 

4.18 0.50 83.60 พอใจมาก 

3) ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง 4.18 0.68 83.60 พอใจมาก 
4) ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือก
ปฏิบัติ 

4.18 0.50 83.60 พอใจมาก 

รวม 4.17 0.55 83.40 พอใจมาก 
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�̅� S.D. 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ด้านช่องทางการให้บริการ     
1) ม ีช ่องทางการติดต ่อประสานงานที่
หลากหลายและพอเพียง 

4.00 0.64 80.00 พอใจมาก 

2) แต่ละช่องทางการให้บริการมีความ
สะดวก รวดเร็ว 

4.20 0.56 84.00 พอใจมาก 

3) มีจุดบริการนอกสถานที ่ 4.08 0.57 81.60 พอใจมาก 
4) ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็น 

4.25 0.54 85.00 พอใจมาก 

รวม 4.13 0.58 82.60 พอใจมาก 
ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก     
1) สถานที ่ต ั ้งของหน่วยงานเหมาะสม 
สะดวกในการมารับบริการ 

4.18 0.55 83.60 พอใจมาก 

2) ความพร้อมของสถานที่ เช่น ห้องน้ำ ที่
จอดรถ ที่นั่งรอ 

4.20 0.61 84.00 พอใจมาก 

3) มีการติดป้ายบอกจุดบริการต่าง ๆ อย่าง
ชัดเจน 

4.18 0.50 83.60 พอใจมาก 

4) ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ของ
สถานที่และวัสดุอุปกรณ ์

4.13 0.52 82.60 พอใจมาก 

รวม 4.17 0.54 83.40 พอใจมาก 
ประเด็นเฉพาะด้านสาธารณสุข 
1) การเผยแพร่ความรู้เรื่องโภชนาการ แก่
ประชาชน 

3.96 0.65 79.20 พอใจมาก 

2) การเฝ ้าระว ัง  ป้องก ัน และควบคุม
โรคติดต่อสำคัญในท้องถิ่น 

4.10 0.49 82.00 พอใจมาก 

3) การให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
อนามัย 

4.10 0.59 82.00 พอใจมาก 

4) การให้ความรู้ในการ ป้องกันยาเสพติด
ในกลุ่มเยาวชน 

3.80 0.42 76.00 พอใจมาก 
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�̅� S.D. 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

5) การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ
สำหรับผู้สูงอายุ 

3.98 0.48 79.60 พอใจมาก 

6) การดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมโรคติดต่อในชุมชน 

4.06 0.53 81.20 พอใจมาก 

7) การดำเนินงานให้ความรู ้ในการดูแล
สุขภาพอนามัยให้ม ีส ุขภาพดี สามารถ
ป้องกันโรคได้ 

4.02 0.56 80.40 พอใจมาก 

8) การดูแลผู ้ส ูงอายุที ่ม ีภาวะพึ ่งพิงใน
ชุมชนของอาสาสมัครบริบาล 

3.98 0.43 79.60 พอใจมาก 

9) การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู ้การ
ป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน 

3.92 0.38 78.40 พอใจมาก 

รวม 3.99 0.50 79.80 พอใจมาก 
รวมทั้งหมด 4.12 0.54 82.40 พอใจมาก 

  
จากตารางที่ 4.9 พบว่าความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ ของ

เทศบาลตำบลกำแพง ด้านสาธารณสุข อยู่ในระดับ พอใจมาก ค่าเฉลี่ย 4.12 คิดเป็นร้อยละความ
พึงพอใจเท่ากับ 82.40 เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ ด้านสถานที่
และสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.17 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 83.40 
มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก และสามารถแยกพิจารณาเฉพาะด้านได้ดังนี้ 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 
4.12 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 82.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “ขั้นตอนการ
ให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.23 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 84.60 
รองลงมาคือ “ความชัดเจนของแผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการ” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.15 คิด
เป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 83.00 

 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 4.17 คิดเป็นร้อย
ละความพึงพอใจเท่ากับ 83.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็น
กันเอง” , “ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง” และ “ให้บรกิารด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ” 
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.17 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 83.60 เท่ากันทั้งสามข้อ รองลงมา
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คือ “มีความรู้ความเข้าใจในงานที่บริการเป็นอย่างด”ี มีค่าเฉลี่ยคือ 4.15 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจ
เท่ากับ 83.00 

ด้านช่องทางการให้บริการ มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 4.13 คิดเป็นร้อย
ละความพึงพอใจเท่ากับ 82.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็น” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.25 คิดเป็นร้อยละความพึง
พอใจเท่ากับ 85.00 รองลงมาคือ “แต่ละช่องทางการให้บริการมีความสะดวง รวดเร็ว” มีค่าเฉลี่ยคือ 
4.20 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 84.00 

ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 4.17 
คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 83.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “ความพร้อมของสถานที่ 
เช่น ห้องน้ำ ที่จอดรถ ที่นั่งรอ” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.20 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 
84.00 รองลงมาคือ “สถานที่ตั้งของหน่วยงานเหมาะสม สะดวกในการมารับบริการ” และ “มีการติด
ป้ายบอกจุดบริการต่าง ๆ อย่างชัดเจน” มีค่าเฉลี่ยคือ 4.18 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 
83.60 เท่ากันทั้งสองข้อ 

ประเด็นเฉพาะด้านสาธารณสุข มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจ มีค่าเฉลี่ย 3.99 คิดเป็นร้อย
ละความพึงพอใจเท่ากับ 79.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่อสำคัญในท้องถิ่น” และ “การให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัย” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
คือ 4.10 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 82.00 รองลงมาคือ “การดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
และควบคุมโรคติดต่อในชุมชน” มีค่าเฉลี่ยคือ 4.06 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 81.20 
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3.2.4 ด้านการบริการทางสังคมและสวัสดิการ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 4.10  แสดงจำนวน ร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 จำนวน ร้อยละ 
1.พ้ืนที่   

- ชุมชนตลาดสดพัฒนา 7 14.58 
- ชุมชนเทศบาล 6  7 14.58 
- ชุมชนซอยขนมจีน 5 10.42 
- ชุมชนบ้านออกพัฒนา 5 10.42 
- ชุมชน 8-9 สัมพันธ์ 7 14.58 
- ชุมชนเทศบาล 1  5 10.42 
- ชุมชนนาโต๊ะพ่อ 5 10.42 
- ชุมชนประชาบำรุง 7 14.58 

2.เพศ   
- ชาย 23 47.92 
- หญิง 25 52.08 

3.อายุ   
- ต่ำกว่า 20 ปี 1 2.08 
- 20-29 ปี 14 29.17 
- 30-39 ปี 16 33.33 
- 40-49 ปี 11 22.92 
- 50-59 ปี 3 6.25 
- 60 ปีขึ้นไป 3 6.25 

4.อาชีพ   
- เกษตรกร/ประมง 1 2.08 
- รับจ้างทั่วไป 4 8.33 
- ค้าขาย/อาชีพอิสระ 6 12.50 
- เจ้าของทุระกิจ/ผู้ประกอบการ 9 18.75 
- ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 9 18.75 
- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 6 12.50 
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 จำนวน ร้อยละ 

- นักเรียน/นักศึกษา 5 10.42 
- ว่างงาน 8 16.67 
- อ่ืนๆ 0 0.00 

5. ระยะเวลาการอยู่อาศัย   
- ต่ำกว่า 1 ปี  2 4.17 
- 1-3 ปี 2 4.17 
- 4-6 ปี 11 22.92 
- 7-9 ปี  11 22.92 
- 10 ปีขึ้นไป 22 45.83 

6. ช่วงเวลาในการเข้ารับบริการ   
- 8.30-12.00 (เช้า) 11 22.92 
- 12.00-13.00 (เที่ยง) 4 8.33 
- 13.00-16.30 (บ่าย) 15 31.25 
- นอกเวลาราชการ 18 37.50 

7. จำนวนครั้งที่มารับบริการ   
- 1-3 ครั้ง/ปี 3 6.25 
- 4-6 ครั้ง/ปี 15 31.25 
- 7-9 ครั้ง/ปี 8 16.67 
- 10 ครั้ง/ปี ขึ้นไป 22 45.83 

8. ท่านมีท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 

- ใช่ อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง 40 83.33 
- ไม่ 8 16.67 

รวมผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 48 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 48 คน ชุมชนตลาดสดพัฒนา, ชุมชน

เทศบาล 6, ชุมชน 8-9 สัมพันธ์ และ ชุมชนประชาบำรุง มีผู ้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดเท่ากัน 
จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 14.58 รองลงมาคือ ชุมชนซอยขนมจีน, ชุมชนบ้านออกพัฒนา, ชุมชน
เทศบาล 1 และ ชุมชนนาโต๊ะพ่อ เท่ากัน จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10.42  ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ คือเพศหญิง จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 52.08 และเพศชาย จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อย
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ละ 47.92 มีช่วงอายุ 30 – 39 ปี มากที่สุด จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมาคือ ช่วง
อายุ 20 – 29 ปี จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 29.17 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ
เจ้าของธุรกิจ/ผู้ประกอบการ และ ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท มากที่สุด จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.75 รองลงมาคือ ว่างงาน จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการอยู่อาศัย 
10 ปีขึ้นไป จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 45.83 เข้ารับบริการช่วงนอกเวลาราชการ มากที่สุด 
จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีจำนวนครั้งที่มารับบริการ 10 
ครั้ง/ปี ขึ้นไป จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 45.83 และส่วนใหญ่ มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน อยู่ในเขต
เทศบาลตำบลกำแพง จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยล่ะ 83.33 
 
ตอนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจการให้บริการ 
ตารางท่ี 4.11  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ 

การให้บริการสาธารณะ 

 
�̅� S.D. 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
1) ความชัดเจนของแผนผังแสดง
ขั้นตอนการให้บริการ 

3.65 1.00 73.00 พอใจมาก 

2) ขั ้นตอนการให้บริการไม่ยุ ่งยาก
ซับซ้อน 

3.70 0.94 74.00 พอใจมาก 

3) ความรวดเร็วในแต่ละขั้นตอนของ
การให้บริการ 

3.85 0.89 77.00 พอใจมาก 

4) การจัดลำดับก่อนหลังของผู้มารับ
บริการ 

3.85 0.83 77.00 พอใจมาก 

รวม 3.76 0.92 75.20 พอใจมาก 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
1) มีความร ู ้ความเข ้าใจในงานที่
บริการเป็นอย่างด ี

3.90 0.81 78.00 พอใจมาก 

2) ให้บริการด้วยความสุภาพ และ
เป็นกันเอง 

3.98 0.83 79.60 พอใจมาก 

3) ให ้บร ิการด ้วยความรวดเร็ ว 
ถูกต้อง 

4.05 0.78 81.00 พอใจมาก 



 

80 

 
�̅� S.D. 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

4) ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่
เลือกปฏิบัติ 

4.03 0.77 80.60 พอใจมาก 

รวม 3.99 0.80 79.80 พอใจมาก 
ด้านช่องทางการให้บริการ 
1) มีช่องทางการติดต่อประสานงาน
ที่หลากหลายและพอเพียง 

4.15 0.83 83.00 พอใจมาก 

2) แต่ละช่องทางการให้บริการมี
ความสะดวก รวดเร็ว 

4.15 0.77 83.00 พอใจมาก 

3) มีจุดบริการนอกสถานที ่ 4.05 0.75 81.00 พอใจมาก 
4) ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน เช่น กล่องรับฟังความ
คิดเห็น 

3.95 0.90 79.00 พอใจมาก 

รวม 4.08 0.81 81.60 พอใจมาก 
ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 
1) ส ถ า น ท ี ่ ต ั ้ ง ข อ ง ห น ่ ว ย ง าน
เหมาะสม สะดวกในการมารับบริการ 

4.10 0.71 82.00 พอใจมาก 

2) ความพร ้อมของสถานท ี ่  เช่น 
ห้องน้ำ ที่จอดรถ ที่นั่งรอ 

4.20 0.76 84.00 พอใจมาก 

3) มีการติดป้ายบอกจุดบริการต่าง ๆ 
อย่างชัดเจน 

4.10 0.84 82.00 พอใจมาก 

4) ความสะอาด ความเป็นระเบียบ 
ของสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ 

4.18 0.81 83.60 พอใจมาก 

รวม 4.14 0.78 82.80 พอใจมาก 
ประเด็นเฉพาะด้านการบริการทางสังคมและสวัสดิการ 
1) การส่งเสริม สนับสนุนช่วยเหลือ 
ผู้สูงอายุ 

3.92 0.95 78.40 พอใจมาก 

2) การส่งเสริม สนับสนุนช่วยเหลือ 
ผู้พิการ 

3.77 0.91 75.40 พอใจมาก 
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�̅� S.D. 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

3) การส่งเสริม สนับสนุนช่วยเหลือ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ 

3.81 0.98 76.20 พอใจมาก 

4) การส่งเสริม และสนับสนุน กลุ่ม
สตรี 

3.88 0.87 77.60 พอใจมาก 

5) การส่งเสริม และสนับสนุนเด็ก
และเยาวชน 

3.81 0.74 76.20 พอใจมาก 

รวม 3.84 0.89 76.80 พอใจมาก 
รวมทั้งหมด 3.96 0.84 79.20 พอใจมาก 

 
จากตารางที่ 4.11 พบว่าความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ ของ

เทศบาลตำบลกำแพง ด้านการบริการทางสังคมและสวัสดิการ อยู่ในระดับ พอใจมาก ค่าเฉลี่ย 
3.96 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 79.20 เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า ด้านสถานที่และสิ่ง
อำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.14 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 82.80 มีผล
ประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก และสามารถแยกพิจารณาเฉพาะด้านได้ดังนี้ 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 
3.76 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 75.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “ความรวดเร็วในแต่
ละขั้นตอนของการให้บริการ” และ “การจัดลำดับก่อนหลังของผู้มารับบริการ” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
คือ 3.85 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 77.00 รองลงมาคือ “ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน” มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 3.70 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 74.00 

 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 3.99 คิดเป็นร้อย
ละความพึงพอใจเท่ากับ 79.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง” 
มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 4.05 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 81.00 รองลงมาคือ “ให้บริการด้วย
ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ” มีค่าเฉลี่ยคือ 4.03 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 80.60 

ด้านช่องทางการให้บริการ มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 4.08 คิดเป็นร้อย
ละความพึงพอใจเท่ากับ 81.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “มีช่องทางการติดต่อประสานงานที่
หลากหลายและพอเพียง” และ “แต่ละช่องทางการให้บริการมีความสะดวง รวดเร็ว” มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ 4.15 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 83.00 รองลงมาคือ “มีจุดบริการนอกสถานที่” มี
ค่าเฉลี่ยคือ 4.05 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 81.00 
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ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 4.14 
คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 82.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “ความพร้อมของสถานที่ 
เช่น ห้องน้ำ ที่จอดรถ ที่นั่งรอ” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.20 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 
84.00 รองลงมาคือ “ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ของสถานที่และวัสดุอุปกรณ์” มีค่าเฉลี่ยคือ 
4.18 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 83.60 

ประเด็นเฉพาะด้านการบริการทางสังคมและสวัสดิการ มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจ มี
ค่าเฉลี่ย 3.84 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 76.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “การ
ส่งเสริม สนับสนุนช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.92 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจ
เท่ากับ 78.40 รองลงมาคือ “การส่งเสริม และสนับสนุน กลุ่มสตรี” มีค่าเฉลี่ยคือ 3.88 คิดเป็นร้อยละ
ความพึงพอใจเท่ากับ 77.60 
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3.2.5 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 4.12  แสดงจำนวน ร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 จำนวน ร้อยละ 
1.พ้ืนที่   

- ชุมชนตลาดสดพัฒนา 7 18.92 
- ชุมชนเทศบาล 6  2 5.41 
- ชุมชนซอยขนมจีน 5 13.51 
- ชุมชนบ้านออกพัฒนา 4 10.81 
- ชุมชน 8-9 สัมพันธ์ 5 13.51 
- ชุมชนเทศบาล 1  6 16.22 
- ชุมชนนาโต๊ะพ่อ 4 10.81 
- ชุมชนประชาบำรุง 4 10.81 

2.เพศ   
- ชาย 20 54.05 
- หญิง 17 45.95 

3.อายุ   
- ต่ำกว่า 20 ปี 4 10.81 
- 20-29 ปี 8 21.62 
- 30-39 ปี 11 29.73 
- 40-49 ปี 7 18.92 
- 50-59 ปี 4 10.81 
- 60 ปีขึ้นไป 3 8.11 

4.อาชีพ   
- เกษตรกร/ประมง 4 10.81 
- รับจ้างทั่วไป 9 24.32 
- ค้าขาย/อาชีพอิสระ 4 10.81 
- เจ้าของทุระกิจ/ผู้ประกอบการ 4 10.81 
- ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 6 16.22 
- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2 5.41 
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 จำนวน ร้อยละ 

- นักเรียน/นักศึกษา 4 10.81 
- ว่างงาน 4 10.81 
- อ่ืนๆ 0 0.00 

5. ระยะเวลาการอยู่อาศัย   
- ต่ำกว่า 1 ปี  4 10.81 
- 1-3 ปี 1 2.70 
- 4-6 ปี 2 5.41 
- 7-9 ปี  2 5.41 
- 10 ปีขึ้นไป 28 75.68 

6. ช่วงเวลาในการเข้ารับบริการ   
- 8.30-12.00 (เช้า) 11 29.73 
- 12.00-13.00 (เที่ยง) 12 32.43 
- 13.00-16.30 (บ่าย) 9 24.32 
- นอกเวลาราชการ 5 13.51 

7. จำนวนครั้งที่มารับบริการ   
- 1-3 ครั้ง/ปี 19 51.35 
- 4-6 ครั้ง/ปี 13 35.14 
- 7-9 ครั้ง/ปี 1 2.70 
- 10 ครั้ง/ปี ขึ้นไป 4 10.81 

8. ท่านมีท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 

- ใช่ อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง 30 81.08 
- ไม่ 7 18.92 

รวมผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 37 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.12 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 37 คน ชุมชนตลาดสดพัฒนา มีผู้ตอบ

แบบสอบถามมากที่สุด เท่ากัน จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 18.92 รองลงมาคือ ชุมชนเทศบาล 1 
จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 16.22  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือเพศชาย จำนวน 20 คน คิด
เป็นร้อยละ 54.05 และเพศหญิง จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 45.95 มีช่วงอายุ 30 – 39 ปี มาก
ที่สุด จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 29.73 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 20 – 29 ปี จำนวน 8 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 21.62 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปมากที่สุด จำนวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 24.32 รองลงมา ประกอบอาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัท จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.22 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการอยู่อาศัย 10 ปีขึ้นไป จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 75.68 ช่วงเวลา
ในการเข้ารับบริการ 12.00 – 13.00 (เที่ยง) มากที่สุด จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 32.43 ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีจำนวนครั้งที่มารับบริการ 1 – 3 ครั้ง/ปี จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.35 และส่วนใหญ่มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง จำนวน 30 คน คิดเป็น
ร้อยล่ะ 81.08 
 
ตอนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจการให้บริการ 
ตารางท่ี 4.13  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ 

การให้บริการสาธารณะ 

 
�̅� S.D. 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
1) ความชัดเจนของแผนผังแสดง
ขั้นตอนการให้บริการ 

3.95 0.57 79.00 พอใจมาก 

2) ขั ้นตอนการให้บริการไม่ยุ ่งยาก
ซับซ้อน 

4.11 0.52 82.20 พอใจมาก 

3) ความรวดเร็วในแต่ละขั้นตอนของ
การให้บริการ 

4.03 0.50 80.60 พอใจมาก 

4) การจัดลำดับก่อนหลังของผู้มารับ
บริการ 

4.19 0.52 83.80 พอใจมาก 

รวม 4.07 0.53 81.40 พอใจมาก 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
1) มีความร ู ้ความเข ้าใจในงานที่
บริการเป็นอย่างด ี

4.22 0.48 84.40 พอใจมาก 

2) ให้บริการด้วยความสุภาพ และ
เป็นกันเอง 

4.05 0.47 81.00 พอใจมาก 

3) ให ้บร ิการด ้วยความรวดเร็ ว 
ถูกต้อง 

4.05 0.33 81.00 พอใจมาก 
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�̅� S.D. 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

4) ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่
เลือกปฏิบัติ 

4.08 0.43 81.60 พอใจมาก 

รวม 4.10 0.43 82.00 พอใจมาก 
ด้านช่องทางการให้บริการ 
1) มีช่องทางการติดต่อประสานงาน
ที่หลากหลายและพอเพียง 

4.11 0.39 82.20 พอใจมาก 

2) แต่ละช่องทางการให้บริการมี
ความสะดวก รวดเร็ว 

4.03 0.37 80.60 พอใจมาก 

3) มีจุดบริการนอกสถานที ่ 4.00 0.41 80.00 พอใจมาก 
4) ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน เช่น กล่องรับฟังความ
คิดเห็น 

4.03 0.60 80.60 พอใจมาก 

รวม 4.04 0.44 80.80 พอใจมาก 
ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 
1) ส ถ า น ท ี ่ ต ั ้ ง ข อ ง ห น ่ ว ย ง าน
เหมาะสม สะดวกในการมารับบริการ 

4.03 0.37 80.60 พอใจมาก 

2) ความพร ้อมของสถานท ี ่  เช่น 
ห้องน้ำ ที่จอดรถ ที่นั่งรอ 

4.05 0.40 81.00 พอใจมาก 

3) มีการติดป้ายบอกจุดบริการต่าง ๆ 
อย่างชัดเจน 

3.97 0.37 79.40 พอใจมาก 

4) ความสะอาด ความเป็นระเบียบ 
ของสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ 

4.05 0.52 81.00 พอใจมาก 

รวม 4.03 0.42 80.60 พอใจมาก 
ประเด็นเฉพาะด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
1) กา ร รณร งค ์ ใ ห ้ ป ร ะช า ช น มี
จ ิ ต ส ำ น ึ ก ใ น ก า ร ห ว ง แ ห น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.14 0.54 82.80 พอใจมาก 

2) ก า ร ด ู แ ล ร ั ก ษ า / ฟ ื ้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.16 0.55 83.20 พอใจมาก 
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�̅� S.D. 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

3) การส่งเสริมการลดปริมาณขยะ
และการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมา
ใช้ประโยชน์ 

4.08 0.60 81.60 พอใจมาก 

4) ความพ ึงพอใจต ่อการบร ิหาร
จัดการขยะภายในเขตเทศบาล 

4.14 0.42 82.80 พอใจมาก 

รวม 4.13 0.53 82.60 พอใจมาก 
รวมทั้งหมด 4.07 0.47 81.40 พอใจมาก 

 
จากตารางท่ี 4.13 พบว่าความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ ของเทศบาล
ตำบลกำแพง ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับ พอใจมาก ค่าเฉลี่ย 4.07 คิดเป็นร้อยละ
ความพึงพอใจเท่ากับ 81.40 เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า ประเด็นเฉพาะด้าน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
คือ 4.13 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 82.60 มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก และ
สามารถแยกพิจารณาเฉพาะด้านได้ดังนี้ 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 
4.07 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 81.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “การจัดลำดับ
ก่อนหลังของผู้มารับบริการ” มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 4.19 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 83.80 
รองลงมาคือ “ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.11 คิดเป็นร้อยละ
ความพึงพอใจเท่ากับ 82.20 

 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 4.10 คิดเป็นร้อย
ละความพึงพอใจเท่ากับ 82.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “มีความรู้ความเข้าใจในงานที่บริการ
เป็นอย่างดี” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.22 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 84.40 รองลงมาคือ 
“ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ” มีค่าเฉลี่ยคือ 4.08 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจ
เท่ากับ 81.60 

ด้านช่องทางการให้บริการ มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 4.04 คิดเป็นร้อย
ละความพึงพอใจเท่ากับ 80.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “มีช่องทางการติดต่อประสานงานที่
หลากหลายและพอเพียง” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.11 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 82.20 
รองลงมาคือ “แต่ละช่องทางการให้บริการมีความสะดวง รวดเร็ว” และ “ช่องทางในการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็น” มีค่าเฉลี่ยคือ 4.03 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจ
เท่ากับ 80.60 
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ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 4.03 
คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 80.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “ความพร้อมของสถานที่ 
เช่น ห้องน้ำ ที่จอดรถ ที่นั่งรอ” และ “ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ของสถานที่และวัสดุอุปกรณ์” 
มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 4.05 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 81.00 รองลงมาคือ “สถานที่ตั้งของ
หน่วยงานเหมาะสม สะดวกในการมารับบริการ” มีค่าเฉลี่ยคือ 4.03 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจ
เท่ากับ 80.60 

ประเด็นเฉพาะด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจ มีค่าเฉลี่ย 4.13 
คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 82.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “การดูแลรักษา/ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.16 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจ
เท่ากับ 82.80 รองลงมาคือ “การรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม” และ “ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการขยะภายในเขตเทศบาล” มีค่าเฉลี่ยคือ 
4.14 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 82.80 
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3.2.6 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 4.14  แสดงจำนวน ร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 จำนวน ร้อยละ 
1.พ้ืนที่   

- ชุมชนตลาดสดพัฒนา 5 13.89 
- ชุมชนเทศบาล 6  3 8.33 
- ชุมชนซอยขนมจีน 3 8.33 
- ชุมชนบ้านออกพัฒนา 5 13.89 
- ชุมชน 8-9 สัมพันธ์ 6 16.67 
- ชุมชนเทศบาล 1  5 13.89 
- ชุมชนนาโต๊ะพ่อ 4 11.11 
- ชุมชนประชาบำรุง 5 13.89 

2.เพศ   
- ชาย 18 50.00 
- หญิง 18 50.00 

3.อายุ   
- ต่ำกว่า 20 ปี 4 11.11 
- 20-29 ปี 6 16.67 
- 30-39 ปี 11 30.56 
- 40-49 ปี 9 25.00 
- 50-59 ปี 3 8.33 
- 60 ปีขึ้นไป 3 8.33 

4.อาชีพ   
- เกษตรกร/ประมง 6 16.67 
- รับจ้างทั่วไป 7 19.44 
- ค้าขาย/อาชีพอิสระ 7 19.44 
- เจ้าของทุระกิจ/ผู้ประกอบการ 3 8.33 
- ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 4 11.11 
- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2 5.56 
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 จำนวน ร้อยละ 

- นักเรียน/นักศึกษา 3 8.33 
- ว่างงาน 4 11.11 
- อ่ืนๆ 0 0.00 

5. ระยะเวลาการอยู่อาศัย   
- ต่ำกว่า 1 ปี  6 16.67 
- 1-3 ปี 7 19.44 
- 4-6 ปี 3 8.33 
- 7-9 ปี  2 5.56 
- 10 ปีขึ้นไป 18 50.00 

6. ช่วงเวลาในการเข้ารับบริการ   
- 8.30-12.00 (เช้า) 12 33.33 
- 12.00-13.00 (เที่ยง) 9 25.00 
- 13.00-16.30 (บ่าย) 8 22.22 
- นอกเวลาราชการ 7 19.44 

7. จำนวนครั้งที่มารับบริการ   
- 1-3 ครั้ง/ปี 22 61.11 
- 4-6 ครั้ง/ปี 8 22.22 
- 7-9 ครั้ง/ปี 2 5.56 
- 10 ครั้ง/ปี ขึ้นไป 4 11.11 

8. ท่านมีท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 

- ใช่ อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง 24 66.67 
- ไม่ 12 33.33 

รวมผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 36 100.00 

จากตารางที่ 4.14 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 36 คน ชุมชน 8-9 สัมพันธ์ มีผู้ตอบ
แบบสอบถามมากที่สุด เท่ากัน จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 รองลงมาคือ ชุมชนตลาดสด
พัฒนา, ชุมชนบ้านออกพัฒนา, ชุมชนเทศบาล 1 และ ชุมชนประชาบำรุง จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อย
ละ 13.89  ผู้ตอบแบบสอบถาม เพศชายและเพศหญิงเท่ากัน จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 มี
ช่วงอายุ 30 – 39 ปี มากที่สุด จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 30.56 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 40 – 49 
ปี จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และ 
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ค้าขาย/อาชีพอิสระ มากที่สุด จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 19.44 รองลงมา ประกอบอาชีพ
เกษตรกร/ประมง จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการอยู่อาศัย 10 ปีขึ้นไป 
จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ช่วงเวลาในการเข้ารับบริการ 8.30-12.00 (เช้า) มากที่สุด 
จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีจำนวนครั้งที่มารับบริการ 1 – 
3 ครั้ง/ปี จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 61.11 และส่วนใหญ่ มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน อยู่ในเขต
เทศบาลตำบลกำแพง จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยล่ะ 33.33 
 
ตอนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจการให้บริการ 
ตารางท่ี 4.15  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ 

การให้บริการสาธารณะ 

 
�̅� S.D. 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
1) ความชัดเจนของแผนผังแสดง
ขั้นตอนการให้บริการ 

4.11 0.46 82.20 พอใจมาก 

2) ขั ้นตอนการให้บริการไม่ยุ ่งยาก
ซับซ้อน 

4.06 0.47 81.20 พอใจมาก 

3) ความรวดเร็วในแต่ละขั้นตอนของ
การให้บริการ 

4.00 0.34 80.00 พอใจมาก 

4) การจัดลำดับก่อนหลังของผู้มารับ
บริการ 

3.92 0.44 78.40 พอใจมาก 

รวม 4.02 0.43 80.40 พอใจมาก 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
1) มีความร ู ้ความเข ้าใจในงานที่
บริการเป็นอย่างด ี

4.06 0.47 81.20 พอใจมาก 

2) ให้บริการด้วยความสุภาพ และ
เป็นกันเอง 

4.00 0.41 80.00 พอใจมาก 

3) ให ้บร ิการด ้วยความรวดเร็ ว 
ถูกต้อง 

4.06 0.41 81.20 พอใจมาก 

4) ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่
เลือกปฏิบัติ 

4.06 0.41 81.20 พอใจมาก 
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�̅� S.D. 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

รวม 4.04 0.43 80.80 พอใจมาก 
ด้านช่องทางการให้บริการ 
1) มีช่องทางการติดต่อประสานงาน
ที่หลากหลายและพอเพียง 

3.89 0.32 77.80 พอใจมาก 

2) แต่ละช่องทางการให้บริการมี
ความสะดวก รวดเร็ว 

4.08 0.44 81.60 พอใจมาก 

3) มีจุดบริการนอกสถานที ่ 3.92 0.28 78.40 พอใจมาก 
4) ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน เช่น กล่องรับฟังความ
คิดเห็น 

4.00 0.53 80.00 พอใจมาก 

รวม 3.97 0.39 79.40 พอใจมาก 
ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 
1) ส ถ า น ท ี ่ ต ั ้ ง ข อ ง ห น ่ ว ย ง าน
เหมาะสม สะดวกในการมารับบริการ 

3.94 0.41 78.80 พอใจมาก 

2) ความพร ้อมของสถานท ี ่  เช่น 
ห้องน้ำ ที่จอดรถ ที่นั่งรอ 

3.92 0.44 78.40 พอใจมาก 

3) มีการติดป้ายบอกจุดบริการต่าง ๆ 
อย่างชัดเจน 

3.86 0.42 77.20 พอใจมาก 

4) ความสะอาด ความเป็นระเบียบ 
ของสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ 

3.92 0.37 78.40 พอใจมาก 

รวม 3.91 0.41 78.20 พอใจมาก 
ประเด็นเฉพาะด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ 
1) การจ ัดระเบ ียบการค ้าตลาด
เทศบาล 

4.25 0.55 85.00 พอใจมาก 

2) การสนับสนุนกลุ ่มอาชีพในเขต
เทศบาล 

4.08 0.44 81.60 พอใจมาก 

3) การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
ในพ้ืนที ่

4.17 0.51 83.40 พอใจมาก 

รวม 4.17 0.50 83.40 พอใจมาก 
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�̅� S.D. 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

รวมทั้งหมด 4.02 0.43 80.40 พอใจมาก 

 
จากตารางท่ี 4.15 พบว่าความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ ของเทศบาล
ตำบลกำแพง ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ อยู่ในระดับ พอใจมาก ค่าเฉลี่ย 4.02 คิด
เป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 80.40 เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า ประเด็นเฉพาะด้าน มี
ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 4.17 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 83.40 มีผลประเมินอยู่ในระดับ 
พอใจมาก และสามารถแยกพิจารณาเฉพาะด้านได้ดังนี้ 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 
4.02 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 80.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “ความชัดเจนของ
แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการ” มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 4.11 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 
82.20 รองลงมาคือ “ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.06 คิดเป็น
ร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 81.20 

 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 4.04 คิดเป็นร้อย
ละความพึงพอใจเท่ากับ 80.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “มีความรู้ความเข้าใจในงานที่บริการ
เป็นอย่างดี”, “ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง” และ “ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือก
ปฏิบัติ” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.06 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 81.20 เท่ากันทั้งสามข้อ 
รองลงมาคือ “ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง” มีค่าเฉลี่ยคือ 4.00 คิดเป็นร้อยละความพึง
พอใจเท่ากับ 80.00 

ด้านช่องทางการให้บริการ มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 3.97 คิดเป็นร้อย
ละความพึงพอใจเท่ากับ 79.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “แต่ละช่องทางการให้บริการมีความ
สะดวง รวดเร็ว” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.08 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 81.60 รองลงมา
คือ “ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็น” มีค่าเฉลี่ยคือ 
4.00 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 80.00 

ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 3.91 
คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 78.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “สถานที่ตั้งของหน่วยงาน
เหมาะสม สะดวกในการมารับบริการ” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.94 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจ
เท่ากับ 78.80 รองลงมาคือ “ความพร้อมของสถานที่ เช่น ห้องน้ำ ที่จอดรถ ที่นั่งรอ” และ “ความ
สะอาด ความเป็นระเบียบ ของสถานที่และวัสดุอุปกรณ์” มีค่าเฉลี่ยคือ 3.92 คิดเป็นร้อยละความพึง
พอใจเท่ากับ 78.40 
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ประเด็นเฉพาะด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจ มี
ค่าเฉลี่ย 4.19 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 83.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “การ
จัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกำแพง” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.40 คิดเป็นร้อย
ละความพึงพอใจเท่ากับ 88.00 รองลงมาคือ “การจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการ และการออกกำลัง
กายสำหรับเด็ก เยาวชน” มีค่าเฉลี่ยคือ 4.33 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 86.60 
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3.2.7 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชุมชน 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 4.16  แสดงจำนวน ร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 จำนวน ร้อยละ 
1.พ้ืนที่   

- ชุมชนตลาดสดพัฒนา 5 12.50 
- ชุมชนเทศบาล 6  3 7.50 
- ชุมชนซอยขนมจีน 6 15.00 
- ชุมชนบ้านออกพัฒนา 5 12.50 
- ชุมชน 8-9 สัมพันธ์ 4 10.00 
- ชุมชนเทศบาล 1  6 15.00 
- ชุมชนนาโต๊ะพ่อ 7 17.50 
- ชุมชนประชาบำรุง 4 10.00 

2.เพศ   
- ชาย 24 60.00 
- หญิง 16 40.00 

3.อายุ   
- ต่ำกว่า 20 ปี 2 5.00 
- 20-29 ปี 11 27.50 
- 30-39 ปี 7 17.50 
- 40-49 ปี 11 27.50 
- 50-59 ปี 6 15.00 
- 60 ปีขึ้นไป 3 7.50 

4.อาชีพ   
- เกษตรกร/ประมง 5 12.50 
- รับจ้างทั่วไป 9 22.50 
- ค้าขาย/อาชีพอิสระ 8 20.00 
- เจ้าของทุระกิจ/ผู้ประกอบการ 1 2.50 
- ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 6 15.00 
- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 6 15.00 
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 จำนวน ร้อยละ 

- นักเรียน/นักศึกษา 3 7.50 
- ว่างงาน 2 5.00 
- อ่ืนๆ 0 0.00 

5. ระยะเวลาการอยู่อาศัย   
- ต่ำกว่า 1 ปี  3 7.50 
- 1-3 ปี 4 10.00 
- 4-6 ปี 0 0.00 
- 7-9 ปี  6 15.00 
- 10 ปีขึ้นไป 27 67.50 

6. ช่วงเวลาในการเข้ารับบริการ   
- 8.30-12.00 (เช้า) 14 35.00 
- 12.00-13.00 (เที่ยง) 9 22.50 
- 13.00-16.30 (บ่าย) 10 25.00 
- นอกเวลาราชการ 7 17.50 

7. จำนวนครั้งที่มารับบริการ   
- 1-3 ครั้ง/ปี 21 52.50 
- 4-6 ครั้ง/ปี 11 27.50 
- 7-9 ครั้ง/ปี 3 7.50 
- 10 ครั้ง/ปี ขึ้นไป 5 12.50 

8. ท่านมีท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 

- ใช่ อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง 32 80.00 
- ไม่ 8 20.00 

รวมผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 40 100.00 

 
จากตารางที่ 4.16 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 40 คน ชุมชนนาโต๊ะพ่อ มีผู ้ตอบ

แบบสอบถามมากที่สุด จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 รองลงมาคือ ชุมชนซอยขนมจีน และ 
ชุมชนเทศบาล 1 จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือเพศชาย 
จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 และเพศหญิง จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 มีช่วงอายุ 
20 – 29 ปี และ 40 – 49 ปี มากที่สุด จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 
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30 – 39 ปี จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพรับจ้าง
ทั่วไปมากที่สุด จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 รองลงมา ประกอบอาชีพค้าขาย/อาชีพอิสระ
จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการอยู่อาศัย 10 ปีขึ้นไป จำนวน 27 คน 
คิดเป็นร้อยละ 67.50 ช่วงเวลาในการเข้ารับบริการ 8.30-12.00 (เช้า) มากที่สุด จำนวน 14 คน คิด
เป็นร้อยละ 35.00 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีจำนวนครั้งที่มารับบริการ 1 – 3 ครั้ง/ปี จำนวน 
21 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 และส่วนใหญ่ มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง 
จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยล่ะ 80.00 
 
ตอนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจการให้บริการ 
ตารางท่ี 4.17  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ 

การให้บริการสาธารณะ 

 
�̅� S.D. 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
1) ความชัดเจนของแผนผังแสดง
ขั้นตอนการให้บริการ 

3.20 0.61 64.00 พอใจปานกลาง 

2) ขั ้นตอนการให้บริการไม่ยุ ่งยาก
ซับซ้อน 

3.33 0.62 66.60 พอใจปานกลาง 

3) ความรวดเร็วในแต่ละขั้นตอนของ
การให้บริการ 

3.33 0.66 66.60 พอใจปานกลาง 

4) การจัดลำดับก่อนหลังของผู้มารับ
บริการ 

3.28 0.55 65.60 พอใจปานกลาง 

รวม 3.28 0.61 65.60 พอใจปานกลาง 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
1) มีความร ู ้ความเข ้าใจในงานที่
บริการเป็นอย่างด ี

3.20 0.56 64.00 พอใจปานกลาง 

2) ให้บริการด้วยความสุภาพ และ
เป็นกันเอง 

3.38 0.63 67.60 พอใจปานกลาง 

3) ให ้บร ิการด ้วยความรวดเร็ ว 
ถูกต้อง 

3.35 0.70 67.00 พอใจปานกลาง 
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�̅� S.D. 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

4) ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่
เลือกปฏิบัติ 

3.30 0.61 66.00 พอใจปานกลาง 

รวม 3.31 0.62 66.20 พอใจปานกลาง 
ด้านช่องทางการให้บริการ 
1) มีช่องทางการติดต่อประสานงาน
ที่หลากหลายและพอเพียง 

3.35 0.58 67.00 พอใจปานกลาง 

2) แต่ละช่องทางการให้บริการมี
ความสะดวก รวดเร็ว 

3.25 0.54 65.00 พอใจปานกลาง 

3) มีจุดบริการนอกสถานที ่ 3.35 0.66 67.00 พอใจปานกลาง 
4) ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน เช่น กล่องรับฟังความ
คิดเห็น 

3.18 0.55 63.60 พอใจปานกลาง 

รวม 3.28 0.58 65.60 พอใจปานกลาง 
ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 
1) ส ถ า น ท ี ่ ต ั ้ ง ข อ ง ห น ่ ว ย ง าน
เหมาะสม สะดวกในการมารับบริการ 

3.25 0.63 65.00 พอใจปานกลาง 

2) ความพร ้อมของสถานท ี ่  เช่น 
ห้องน้ำ ที่จอดรถ ที่นั่งรอ 

3.35 0.62 67.00 พอใจปานกลาง 

3) มีการติดป้ายบอกจุดบริการต่าง ๆ 
อย่างชัดเจน 

3.18 0.64 63.60 พอใจปานกลาง 

4) ความสะอาด ความเป็นระเบียบ 
ของสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ 

3.15 0.58 63.00 พอใจปานกลาง 

รวม 3.23 0.62 64.60 พอใจปานกลาง 
ประเด็นเฉพาะด้านการรักษาความปลอดภัยในชุมชน 
1) การตรวจตราความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยถนน สายหลัก ถนนสาย
รอง 

3.68 0.66 73.60 พอใจมาก 
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�̅� S.D. 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

2) การตรวจตราความเป็นระเบียบ
เร ียบร ้อยสวนสาธารณะในเขต
เทศบาล 

3.50 0.64 70.00 พอใจปานกลาง 

3) การจัดระเบียบความปลอดภัย
หน้าโรงเรียนหรือการจัดงานต่าง ๆ 

3.55 0.78 71.00 พอใจมาก 

4) สำรวจจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ
และติดตั ้งกล้อง CCTVตามจุดแยก
สำคัญในแต่ละชุมชน 

3.28 0.75 65.60 พอใจปานกลาง 

5) มีการรณรงค์เกี ่ยวกับการรักษา
ความสงบปลอดภัยในชุมชน 

3.43 0.68 68.60 พอใจปานกลาง 

รวม 3.49 0.70 69.80 พอใจปานกลาง 
รวมทั้งหมด 3.32 0.63 66.40 พอใจปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.17 พบว่าความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ ของเทศบาล
ตำบลกำแพง ด้านการรักษาความปลอดภัยในชุมชน อยู่ในระดับ พอใจปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.32 
คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 66.40 เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า ประเด็นเฉพาะด้าน มี
ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 3.49 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 69.80 มีผลประเมินอยู่ในระดับ 
พอใจปานกลาง และสามารถแยกพิจารณาเฉพาะด้านได้ดังนี้ 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ย 3.28 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 65.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า “ขั้นตอน
การให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน” และ “ความรวดเร็วในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการ” มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ 3.33 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 66.60 รองลงมาคือ “การจัดลำดับก่อนหลัง
ของผู้มารับบริการ” มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 3.28 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 65.60 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.31 คิดเป็น
ร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 66.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “ให้บริการด้วยความสุภาพ และ
เป็นกันเอง” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.38 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 67.60 รองลงมาคือ 
“ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง” มีค่าเฉลี่ยคือ 3.35 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 67.00 

ด้านช่องทางการให้บริการ มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.28 คิด
เป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 65.60 เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “มีช่องทางการติดต่อ
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ประสานงานที่หลากหลายและพอเพียง” และ “มีจุดบริการนอกสถานที่” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
3.35 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 67.00 รองลงมาคือ “แต่ละช่องทางการให้บริการมีความสะ
ดวง รวดเร็ว” มีค่าเฉลี่ยคือ 3.25 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 65.00 

ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 
3.23 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 64.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “ความพร้อมของ
สถานที่ เช่น ห้องน้ำ ที่จอดรถ ที่นั่งรอ” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.35 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจ
เท่ากับ 67.00 รองลงมาคือ “สถานที่ตั ้งของหน่วยงานเหมาะสม สะดวกในการมารับบริการ” มี
ค่าเฉลี่ยคือ 3.25 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 65.00 

ประเด็นเฉพาะด้านการรักษาความปลอดภัยในชุมชน มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ย 3.49 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 69.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
“การตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยถนน สายหลัก ถนนสายรอง” มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 3.68 
คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 73.60 รองลงมาคือ “การจัดระเบียบความปลอดภัยหน้าโรงเรียน
หรือการจัดงานต่าง ๆ” มีค่าเฉลี่ยคือ 3.55 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 71.00 
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3.2.8 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 4.18  แสดงจำนวน ร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 จำนวน ร้อยละ 
1.พ้ืนที่   

- ชุมชนตลาดสดพัฒนา 6 15.79 
- ชุมชนเทศบาล 6  5 13.16 
- ชุมชนซอยขนมจีน 3 7.89 
- ชุมชนบ้านออกพัฒนา 6 15.79 
- ชุมชน 8-9 สัมพันธ์ 5 13.16 
- ชุมชนเทศบาล 1  4 10.53 
- ชุมชนนาโต๊ะพ่อ 5 13.16 
- ชุมชนประชาบำรุง 4 10.53 

2.เพศ   
- ชาย 22 57.89 
- หญิง 16 42.11 

3.อายุ   
- ต่ำกว่า 20 ปี 1 2.63 
- 20-29 ปี 12 31.58 
- 30-39 ปี 10 26.32 
- 40-49 ปี 9 23.68 
- 50-59 ปี 4 10.53 
- 60 ปีขึ้นไป 2 5.26 

4.อาชีพ   
- เกษตรกร/ประมง 1 2.63 
- รับจ้างทั่วไป 10 26.32 
- ค้าขาย/อาชีพอิสระ 10 26.32 
- เจ้าของทุระกิจ/ผู้ประกอบการ 3 7.89 
- ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 10 26.32 
- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2 5.26 
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 จำนวน ร้อยละ 

- นักเรียน/นักศึกษา 2 5.26 
- ว่างงาน 0 0.00 
- อ่ืนๆ 0 0.00 

5. ระยะเวลาการอยู่อาศัย   
- ต่ำกว่า 1 ปี  1 2.63 
- 1-3 ปี 2 5.26 
- 4-6 ปี 2 5.26 
- 7-9 ปี  3 7.89 
- 10 ปีขึ้นไป 30 78.95 

6. ช่วงเวลาในการเข้ารับบริการ   
- 8.30-12.00 (เช้า) 6 15.79 
- 12.00-13.00 (เที่ยง) 16 42.11 
- 13.00-16.30 (บ่าย) 8 21.05 
- นอกเวลาราชการ 8 21.05 

7. จำนวนครั้งที่มารับบริการ   
- 1-3 ครั้ง/ปี 15 39.47 
- 4-6 ครั้ง/ปี 16 42.11 
- 7-9 ครั้ง/ปี 3 7.89 
- 10 ครั้ง/ปี ขึ้นไป 4 10.53 

8. ท่านมีท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 

- ใช่ อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง 33 86.84 
- ไม่ 5 13.16 

รวมผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 38 100.00 

 
จากตารางที่ 4.18 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 38 คน ชุมชนตลาดสดพัฒนา และ 

ชุมชนบ้านออกพัฒนา มีผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด เท่ากัน จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 15.79 
รองลงมาคือ ชุมชนเทศบาล 6, ชุมชน 8-9 สัมพันธ์ และ ชุมชนนาโต๊ะพ่อ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อย
ละ 13.16  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือเพศชาย จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 57.89 และเพศ
หญิง จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 42.11 มีช่วงอายุ 20 – 29 ปี มากที่สุด จำนวน 12 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 31.58 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 30 – 39 ปี จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 26.32 ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป, ค้าขาย/อาชีพอิสระ และ ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 
มากที่สุด จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 26.32 รองลงมา ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/ผู้ประกอบการ
จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.89 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการอยู่อาศัย 10 ปีขึ้นไป จำนวน 30 คน คิด
เป็นร้อยละ 78.95 ช่วงเวลาในการเข้ารับบริการ 12.00 – 13.00 (เที่ยง) มากที่สุด จำนวน 16 คน คิด
เป็นร้อยละ 42.11 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีจำนวนครั้งที่มารับบริการ 4 – 6 ครั้ง/ปี จำนวน 
16 คน คิดเป็นร้อยละ 42.11 และส่วนใหญ่ มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง 
จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยล่ะ 86.84 

 
ตอนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจการให้บริการ 
ตารางท่ี 4.19  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ 

การให้บริการสาธารณะ 

 
�̅� S.D. 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
1) ความชัดเจนของแผนผังแสดง
ขั้นตอนการให้บริการ 

3.26 0.60 65.20 พอใจปานกลาง 

2) ขั ้นตอนการให้บริการไม่ยุ ่งยาก
ซับซ้อน 

3.34 0.71 66.80 พอใจปานกลาง 

3) ความรวดเร็วในแต่ละขั้นตอนของ
การให้บริการ 

3.32 0.62 66.40 พอใจปานกลาง 

4) การจัดลำดับก่อนหลังของผู้มารับ
บริการ 

3.42 0.64 68.40 พอใจปานกลาง 

รวม 3.34 0.64 66.80 พอใจปานกลาง 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
1) มีความร ู ้ความเข ้าใจในงานที่
บริการเป็นอย่างด ี

3.26 0.60 65.20 พอใจปานกลาง 

2) ให้บริการด้วยความสุภาพ และ
เป็นกันเอง 

3.37 0.67 67.40 พอใจปานกลาง 

3) ให ้บร ิการด ้วยความรวดเร็ ว 
ถูกต้อง 

3.45 0.69 69.00 พอใจปานกลาง 
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�̅� S.D. 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

4) ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่
เลือกปฏิบัติ 

3.29 0.57 65.80 พอใจปานกลาง 

รวม 3.34 0.63 66.80 พอใจปานกลาง 
ด้านช่องทางการให้บริการ 
1) มีช่องทางการติดต่อประสานงาน
ที่หลากหลายและพอเพียง 

3.37 0.71 67.40 พอใจปานกลาง 

2) แต่ละช่องทางการให้บริการมี
ความสะดวก รวดเร็ว 

3.24 0.63 64.80 พอใจปานกลาง 

3) มีจุดบริการนอกสถานที ่ 3.24 0.59 64.80 พอใจปานกลาง 
4) ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน เช่น กล่องรับฟังความ
คิดเห็น 

3.26 0.55 65.20 พอใจปานกลาง 

รวม 3.28 0.62 65.60 พอใจปานกลาง 
ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 
1) ส ถ า น ท ี ่ ต ั ้ ง ข อ ง ห น ่ ว ย ง าน
เหมาะสม สะดวกในการมารับบริการ 

3.26 0.72 65.20 พอใจปานกลาง 

2) ความพร ้อมของสถานท ี ่  เช่น 
ห้องน้ำ ที่จอดรถ ที่นั่งรอ 

3.26 0.64 65.20 พอใจปานกลาง 

3) มีการติดป้ายบอกจุดบริการต่าง ๆ 
อย่างชัดเจน 

3.18 0.73 63.60 พอใจปานกลาง 

4) ความสะอาด ความเป็นระเบียบ 
ของสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ 

3.34 0.58 66.80 พอใจปานกลาง 

รวม 3.26 0.67 65.20 พอใจปานกลาง 
ประเด็นเฉพาะด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1) ให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุสา
ธารณภัยต่าง ๆ มีความรวดเร็ว 

3.58 0.60 71.60 พอใจมาก 

2) อบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบื้องต้น 

3.42 0.64 68.40 พอใจปานกลาง 
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�̅� S.D. 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

3) การประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้
ความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

3.37 0.59 67.40 พอใจปานกลาง 

รวม 3.46 0.61 69.20 พอใจปานกลาง 
รวมทั้งหมด 3.33 0.64 66.60 พอใจปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.19 พบว่าความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ ของเทศบาล
ตำบลกำแพง ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่ในระดับ พอใจปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.33 
คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 66.60 เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า ประเด็นเฉพาะด้าน มี
ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 3.46 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 69.20 มีผลประเมินอยู่ในระดับ 
พอใจปานกลาง และสามารถแยกพิจารณาเฉพาะด้านได้ดังนี้ 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ย 3.34 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 66.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “การ
จัดลำดับก่อนหลังของผู้มารับบริการ” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.42 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจ
เท่ากับ 68.40 รองลงมาคือ “ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.34 
คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 66.80 

 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.34 คิดเป็น
ร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 66.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “ให้บริการด้วยความรวดเร็ว 
ถูกต้อง” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.45 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 69.00 รองลงมาคือ 
“ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง” มีค่าเฉลี่ยคือ 3.37 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 
67.40 

ด้านช่องทางการให้บริการ มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.28 คิด
เป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 65.60 เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “มีช่องทางการติดต่อ
ประสานงานที่หลากหลายและพอเพียง” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.37 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจ
เท่ากับ 67.40 รองลงมาคือ “ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เช่น กล่องรับฟังความ
คิดเห็น” มีค่าเฉลี่ยคือ 3.26 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 65.20 

ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 
3.26 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 65.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “ความสะอาด ความ
เป็นระเบียบ ของสถานที่และวัสดุอุปกรณ์” มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 3.34 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจ
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เท่ากับ 66.80 รองลงมาคือ “มีการติดป้ายบอกจุดบริการต่าง ๆ อย่างชัดเจน” มีค่าเฉลี่ยคือ 3.18 คิด
เป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 63.60 

ประเด็นเฉพาะด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.46 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 69.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
“ให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ มีความรวดเร็ว” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.58 คิด
เป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 71.60 รองลงมาคือ “อบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น” มีค่าเฉลี่ยคือ 3.42 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 68.40 
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3.2.9 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 4.20  แสดงจำนวน ร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 จำนวน ร้อยละ 
1.พ้ืนที่   

- ชุมชนตลาดสดพัฒนา 5 11.90 
- ชุมชนเทศบาล 6  3 7.14 
- ชุมชนซอยขนมจีน 6 14.29 
- ชุมชนบ้านออกพัฒนา 8 19.05 
- ชุมชน 8-9 สัมพันธ์ 6 14.29 
- ชุมชนเทศบาล 1  4 9.52 
- ชุมชนนาโต๊ะพ่อ 5 11.90 
- ชุมชนประชาบำรุง 5 11.90 

2.เพศ   
- ชาย 28 66.67 
- หญิง 14 33.33 

3.อายุ   
- ต่ำกว่า 20 ปี 2 4.76 
- 20-29 ปี 10 23.81 
- 30-39 ปี 15 35.71 
- 40-49 ปี 10 23.81 
- 50-59 ปี 2 4.76 
- 60 ปีขึ้นไป 3 7.14 

4.อาชีพ   
- เกษตรกร/ประมง 2 4.76 
- รับจ้างทั่วไป 10 23.81 
- ค้าขาย/อาชีพอิสระ 9 21.43 
- เจ้าของทุระกิจ/ผู้ประกอบการ 6 14.29 
- ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 5 11.90 
- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 4 9.52 
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 จำนวน ร้อยละ 

- นักเรียน/นักศึกษา 4 9.52 
- ว่างงาน 2 4.76 
- อ่ืนๆ 0 0.00 

5. ระยะเวลาการอยู่อาศัย   
- ต่ำกว่า 1 ปี  2 4.76 
- 1-3 ปี 4 9.52 
- 4-6 ปี 6 14.29 
- 7-9 ปี  4 9.52 
- 10 ปีขึ้นไป 26 61.90 

6. ช่วงเวลาในการเข้ารับบริการ   
- 8.30-12.00 (เช้า) 5 11.90 
- 12.00-13.00 (เที่ยง) 18 42.86 
- 13.00-16.30 (บ่าย) 14 33.33 
- นอกเวลาราชการ 5 11.90 

7. จำนวนครั้งที่มารับบริการ   
- 1-3 ครั้ง/ปี 13 30.95 
- 4-6 ครั้ง/ปี 21 50.00 
- 7-9 ครั้ง/ปี 5 11.90 
- 10 ครั้ง/ปี ขึ้นไป 3 7.14 

8. ท่านมีท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 

- ใช่ อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง 36 85.71 
- ไม่ 6 14.29 

รวมผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 42 100.00 

 
จากตารางที่ 4.20 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 42 คน ชุมชนบ้านออกพัฒนา มี

ผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด เท่ากัน จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 19.05 รองลงมาคือ ชุมชนซอย
ขนมจีน และ ชุมชน 8-9 สัมพันธ์ จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
คือเพศชาย จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และเพศหญิง จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 
มีช่วงอายุ 30 – 39 ปีมากที่สุด จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 20 – 29 
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ปี และ 40 – 49 ปี จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 23.81 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ประกอบ
อาชีพรับจ้างทั่วไปมากที่สุด จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 23.81 รองลงมา ประกอบอาชีพค้าขาย/
อาชีพอิสระ จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการอยู่อาศัย 10 ปีขึ้นไป 
จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 61.90 ช่วงเวลาในการเข้ารับบริการ 12.00 – 13.00 (เที่ยง) มากที่สุด 
จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีจำนวนครั้งที่มารับบริการ 4 – 
6 ครั้ง/ปี จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และส่วนใหญ่ มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน อยู่ในเขต
เทศบาลตำบลกำแพง จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยล่ะ 85.71 
 
ตอนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจการให้บริการ 
ตารางท่ี 4.21  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ 

การให้บริการสาธารณะ 

 
�̅� S.D. 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
1) ความชัดเจนของแผนผังแสดง
ขั้นตอนการให้บริการ 

3.23 0.62 64.60 พอใจปานกลาง 

2) ขั ้นตอนการให้บริการไม่ยุ ่งยาก
ซับซ้อน 

3.18 0.50 63.60 พอใจปานกลาง 

3) ความรวดเร็วในแต่ละขั้นตอนของ
การให้บริการ 

3.13 0.56 62.60 พอใจปานกลาง 

4) การจัดลำดับก่อนหลังของผู้มารับ
บริการ 

3.30 0.65 66.00 พอใจปานกลาง 

รวม 3.21 0.58 64.20 พอใจปานกลาง 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
1) มีความร ู ้ความเข ้าใจในงานที่
บริการเป็นอย่างด ี

3.28 0.55 65.60 พอใจปานกลาง 

2) ให้บริการด้วยความสุภาพ และ
เป็นกันเอง 

3.20 0.65 64.00 พอใจปานกลาง 

3) ให ้บร ิการด ้วยความรวดเร็ ว 
ถูกต้อง 

3.25 0.63 65.00 พอใจปานกลาง 
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�̅� S.D. 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

4) ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่
เลือกปฏิบัติ 

3.20 0.56 64.00 พอใจปานกลาง 

รวม 3.23 0.60 64.60 พอใจปานกลาง 
ด้านช่องทางการให้บริการ 
1) มีช่องทางการติดต่อประสานงาน
ที่หลากหลายและพอเพียง 

3.18 0.64 63.60 พอใจปานกลาง 

2) แต่ละช่องทางการให้บริการมี
ความสะดวก รวดเร็ว 

3.15 0.70 63.00 พอใจปานกลาง 

3) มีจุดบริการนอกสถานที ่ 3.15 0.62 63.00 พอใจปานกลาง 
4) ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน เช่น กล่องรับฟังความ
คิดเห็น 

3.15 0.66 63.00 พอใจปานกลาง 

รวม 3.16 0.66 63.20 พอใจปานกลาง 
ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 
1) ส ถ า น ท ี ่ ต ั ้ ง ข อ ง ห น ่ ว ย ง าน
เหมาะสม สะดวกในการมารับบริการ 

3.05 0.64 61.00 พอใจปานกลาง 

2) ความพร ้อมของสถานท ี ่  เช่น 
ห้องน้ำ ที่จอดรถ ที่นั่งรอ 

3.18 0.59 63.60 พอใจปานกลาง 

3) มีการติดป้ายบอกจุดบริการต่าง ๆ 
อย่างชัดเจน 

3.13 0.61 62.60 พอใจปานกลาง 

4) ความสะอาด ความเป็นระเบียบ 
ของสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ 

3.10 0.67 62.00 พอใจปานกลาง 

รวม 3.11 0.63 62.20 พอใจปานกลาง 
ประเด็นเฉพาะด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
1) จ ัดก ิจกรรมส ่งเสร ิม อน ุร ักษ์
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 

3.36 0.74 67.20 พอใจปานกลาง 

2) จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านประเพณี
ศาสนาอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุก
ศาสนา 

3.40 0.78 68.00 พอใจปานกลาง 
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�̅� S.D. 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

3) มีการประชาสัมพันธ ์ก ิจกรรม
อย่างทั่วถึง หลากหลายรูปแบบ 

3.38 0.55 67.60 พอใจปานกลาง 

4) กิจกรรมที่จัดมีวัตถุประสงค์ตรง
ตามความต้องการของเยาวชนและ
ประชาชน 

3.43 0.64 68.60 พอใจปานกลาง 

รวม 3.36 0.74 67.20 พอใจปานกลาง 
รวมทั้งหมด 3.22 0.63 64.40 พอใจปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.21 พบว่าความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ ของเทศบาล
ตำบลกำแพง ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อยู่ในระดับ พอใจปานกลาง ค่าเฉลี่ย 
3.22 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 64.40 เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า ประเด็นเฉพาะ
ด้าน มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 3.39 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 67.80 มีผลประเมินอยู่ใน
ระดับ พอใจปานกลาง และสามารถแยกพิจารณาเฉพาะด้านได้ดังนี้ 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ย 3.21 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 64.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “การ
จัดลำดับก่อนหลังของผู้มารับบริการ” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.30คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจ
เท่ากับ 66.00 รองลงมาคือ “ความชัดเจนของแผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการ” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
คือ 3.23 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 64.60 

 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.23 คิดเป็น
ร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 64.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “มีความรู้ความเข้าใจในงานที่
บริการเป็นอย่างดี” มีค่าเฉลี ่ยมากที่สุด คือ 3.28 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 65.60 
รองลงมาคือ “ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง” มีค่าเฉลี่ยคือ 3.25 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจ
เท่ากับ 65.00 

ด้านช่องทางการให้บริการ มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.16 คิด
เป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 63.20 เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “มีช่องทางการติดต่อ
ประสานงานที่หลากหลายและพอเพียง” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.18 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจ
เท่ากับ 6.60 รองลงมาคือ “แต่ละช่องทางการให้บริการมีความสะดวง รวดเร็ว”, “มีจุดบริการนอก
สถานที่” และ “ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็น”, มี
ค่าเฉลี่ยคือ 3.15 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 63.00 เท่ากันทั้งสามข้อ 
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ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 
3.11 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 62.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “ความพร้อมของ
สถานที่ เช่น ห้องน้ำ ที่จอดรถ ที่นั่งรอ” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.18 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจ
เท่ากับ 63.60 รองลงมาคือ “มีการติดป้ายบอกจุดบริการต่าง ๆ อย่างชัดเจน” มีค่าเฉลี่ยคือ 3.13 คิด
เป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 62.60 

ประเด็นเฉพาะด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น มีผลประเมินอยู่ในระดับ 
พอใจปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.39 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 67.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า “กิจกรรมที่จัดมีวัตถุประสงค์ตรงตามความต้องการของเยาวชนและประชาชน” มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ 3.43 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 68.60 รองลงมาคือ “จัดกิจกรรมส่งเสริมด้าน
ประเพณีศาสนาอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกศาสนา” มีค่าเฉลี่ยคือ 3.40 คิดเป็นร้อยละความพึง
พอใจเท่ากับ 68.00 
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3.2.10 ด้านงานทะเบียนราษฏร 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 4.22  แสดงจำนวน ร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 จำนวน ร้อยละ 
1.พ้ืนที่   

- ชุมชนตลาดสดพัฒนา 4 9.30 
- ชุมชนเทศบาล 6  4 9.30 
- ชุมชนซอยขนมจีน 3 6.98 
- ชุมชนบ้านออกพัฒนา 5 11.63 
- ชุมชน 8-9 สัมพันธ์ 9 20.93 
- ชุมชนเทศบาล 1  10 23.26 
- ชุมชนนาโต๊ะพ่อ 5 11.63 
- ชุมชนประชาบำรุง 3 6.98 

2.เพศ   
- ชาย 22 51.16 
- หญิง 21 48.84 

3.อายุ   
- ต่ำกว่า 20 ปี 1 2.33 
- 20-29 ปี 13 30.23 
- 30-39 ปี 20 46.51 
- 40-49 ปี 6 13.95 
- 50-59 ปี 2 4.65 
- 60 ปีขึ้นไป 1 2.33 

4.อาชีพ   
- เกษตรกร/ประมง 0 0.00 
- รับจ้างทั่วไป 8 18.60 
- ค้าขาย/อาชีพอิสระ 9 20.93 
- เจ้าของทุระกิจ/ผู้ประกอบการ 5 11.63 
- ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 8 18.60 
- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 5 11.63 
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 จำนวน ร้อยละ 

- นักเรียน/นักศึกษา 1 2.33 
- ว่างงาน 7 16.28 
- อ่ืนๆ 0 0.00 

5. ระยะเวลาการอยู่อาศัย   
- ต่ำกว่า 1 ปี  1 2.33 
- 1-3 ปี 0 0.00 
- 4-6 ปี 6 13.95 
- 7-9 ปี  3 6.98 
- 10 ปีขึ้นไป 33 76.74 

6. ช่วงเวลาในการเข้ารับบริการ   
- 8.30-12.00 (เช้า) 26 60.47 
- 12.00-13.00 (เที่ยง) 0 0.00 
- 13.00-16.30 (บ่าย) 10 23.26 
- นอกเวลาราชการ 7 16.28 

7. จำนวนครั้งที่มารับบริการ   
- 1-3 ครั้ง/ปี 12 27.91 
- 4-6 ครั้ง/ปี 9 20.93 
- 7-9 ครั้ง/ปี 9 20.93 
- 10 ครั้ง/ปี ขึ้นไป 13 30.23 

8. ท่านมีท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 

- ใช่ อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง 34 79.07 
- ไม่ 9 20.93 

รวมผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 43 100.00 

 
จากตารางที่ 4.22 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 43 คน ชุมชนเทศบาล 1 มีผู้ตอบ

แบบสอบถามมากที่สุด เท่ากัน จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 23.26 รองลงมาคือ ชุมชน 8-9 สัมพันธ์
จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 20.93  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือเพศชาย จำนวน 22 คน คิด
เป็นร้อยละ 51.16 และเพศหญิง จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 48.84 มีช่วงอายุ 30 – 39 ปี มาก
ที่สุด จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 46.51 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 20 – 29 ปี จำนวน 13 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 30.23 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพค้าขาย/อาชีพอิสระมากที่สุด จำนวน 9 
คน คิดเป็นร้อยละ 20.93 รองลงมา ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และ ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท จำนวน 
8 คน คิดเป็นร้อยละ 18.60 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการอยู่อาศัย 10 ปีขึ้นไป จำนวน 33 คน คิดเป็น
ร้อยละ 76.74 ช่วงเวลาในการเข้ารับบริการ 8.30-12.00 (เช้า) มากที่สุด จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อย
ละ 60.47 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีจำนวนครั้งที่มารับบริการ 10 ครั้ง/ปี ขึ้นไป จำนวน 13 คน 
คิดเป็นร้อยละ 30.23 และส่วนใหญ่ มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง จำนวน 
34 คน คิดเป็นร้อยล่ะ 79.07 

 
ตอนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจการให้บริการ 
ตารางท่ี 4.23  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ 

การให้บริการสาธารณะ 

 
�̅� S.D. 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
1) ความชัดเจนของแผนผังแสดง
ขั้นตอนการให้บริการ 

3.80 0.79 76.00 พอใจมาก 

2) ขั ้นตอนการให้บริการไม่ยุ ่งยาก
ซับซ้อน 

3.73 0.72 74.60 พอใจมาก 

3) ความรวดเร็วในแต่ละขั้นตอนของ
การให้บริการ 

3.73 0.72 74.60 พอใจมาก 

4) การจัดลำดับก่อนหลังของผู้มารับ
บริการ 

3.80 0.72 76.00 พอใจมาก 

รวม 3.76 0.74 75.20 พอใจมาก 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
1) มีความร ู ้ความเข ้าใจในงานที่
บริการเป็นอย่างด ี

3.75 0.74 75.00 พอใจมาก 

2) ให้บริการด้วยความสุภาพ และ
เป็นกันเอง 

3.85 0.74 77.00 พอใจมาก 

3) ให ้บร ิการด ้วยความรวดเร็ ว 
ถูกต้อง 

3.83 0.78 76.60 พอใจมาก 
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�̅� S.D. 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

4) ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่
เลือกปฏิบัติ 

3.83 0.75 76.60 พอใจมาก 

รวม 3.81 0.75 76.20 พอใจมาก 
ด้านช่องทางการให้บริการ 
1) มีช่องทางการติดต่อประสานงาน
ที่หลากหลายและพอเพียง 

3.80 0.65 76.00 พอใจมาก 

2) แต่ละช่องทางการให้บริการมี
ความสะดวก รวดเร็ว 

3.95 0.68 79.00 พอใจมาก 

3) มีจุดบริการนอกสถานที ่ 3.85 0.70 77.00 พอใจมาก 
4) ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน เช่น กล่องรับฟังความ
คิดเห็น 

3.93 0.66 78.60 พอใจมาก 

รวม 3.88 0.67 77.60 พอใจมาก 
ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 
1) ส ถ า น ท ี ่ ต ั ้ ง ข อ ง ห น ่ ว ย ง าน
เหมาะสม สะดวกในการมารับบริการ 

3.85 0.74 77.00 พอใจมาก 

2) ความพร ้อมของสถานท ี ่  เช่น 
ห้องน้ำ ที่จอดรถ ที่นั่งรอ 

3.88 0.69 77.60 พอใจมาก 

3) มีการติดป้ายบอกจุดบริการต่าง ๆ 
อย่างชัดเจน 

4.05 0.75 81.00 พอใจมาก 

4) ความสะอาด ความเป็นระเบียบ 
ของสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ 

3.93 0.69 78.60 พอใจมาก 

รวม 3.93 0.72 78.60 พอใจมาก 
ประเด็นเฉพาะด้านงานทะเบียนราษฏร 
1) ตัวอย่างการกรอกเอกสาร 3.70 0.60 74.00 พอใจมาก 
2) ความถ ูกต ้อง  รวดเร ็ ว ในการ
บริการประชาชน 

3.65 0.66 73.00 พอใจมาก 

3) การ ให ้ ความร ู ้ เ ก ี ่ ยวก ับงาน
ทะเบียนราษฎรแก่ประชาชน 

3.67 0.87 73.40 พอใจมาก 
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�̅� S.D. 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

รวม 3.67 0.71 73.40 พอใจมาก 
รวมทั้งหมด 3.81 0.72 76.20 พอใจมาก 

 
จากตารางที่ 4.23 พบว่าความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ ของ

เทศบาลตำบลกำแพง ด้านงานทะเบียนราษฏร อยู่ในระดับ พอใจมาก ค่าเฉลี่ย 3.81 คิดเป็นร้อย
ละความพึงพอใจเท่ากับ 76.20 เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความ
สะดวกมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.93 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 78.60 มีผลประเมินอยู่ใน
ระดับ พอใจมาก และสามารถแยกพิจารณาเฉพาะด้านได้ดังนี้ 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 
3.76 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 75.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “ความชัดเจนของ
แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการ” และ “การจัดลำดับก่อนหลังของผู้มารับบริการ” มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ 3.80 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 76.00 รองลงมาคือ “ขั้นตอนการให้บริการไม่
ยุ่งยากซับซ้อน” และ “ความรวดเร็วในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการ” มีค่าเฉลี่ย คือ 3.73 คิดเป็น
ร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 74.60 

 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 3.81 คิดเป็นร้อย
ละความพึงพอใจเท่ากับ 76.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็น
กันเอง” มีค่าเฉลี ่ยมากที่สุด คือ 3.85 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 77.00 รองลงมาคือ 
“ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง” และ “ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ” มีค่าเฉลี่ย
คือ 3.83 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 76.60 

ด้านช่องทางการให้บริการ มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 3.88 คิดเป็นร้อย
ละความพึงพอใจเท่ากับ 77.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “แต่ละช่องทางการให้บริการมีความ
สะดวง รวดเร็ว” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.95 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 79.00 รองลงมา
คือ “ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็น” มีค่าเฉลี่ยคือ 
3.93 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 78.60 

ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93 
คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 78.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “มีการติดป้ายบอกจุด
บริการต่าง ๆ อย่างชัดเจน” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.05 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 81.00 
รองลงมาคือ “ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ของสถานที่และวัสดุอุปกรณ์” มีค่าเฉลี่ยคือ 3.93 คิด
เป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 78.60 
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ประเด็นเฉพาะด้านงานทะเบียนราษฏร มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 3.67 
คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 73.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “ตัวอย่างการกรอก
เอกสาร” มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 3.70 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 74.00 รองลงมาคือ “การ
ให้ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรแก่ประชาชน” มีค่าเฉลี่ยคือ 3.67 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจ
เท่ากับ 73.40 
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3.2.11 ด้านงานคลัง (การจัดเก็บภาษี) 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 4.24  แสดงจำนวน ร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 จำนวน ร้อยละ 
1.พ้ืนที่   

- ชุมชนตลาดสดพัฒนา 2 4.65 
- ชุมชนเทศบาล 6  5 11.63 
- ชุมชนซอยขนมจีน 3 6.98 
- ชุมชนบ้านออกพัฒนา 9 20.93 
- ชุมชน 8-9 สัมพันธ์ 8 18.60 
- ชุมชนเทศบาล 1  7 16.28 
- ชุมชนนาโต๊ะพ่อ 5 11.63 
- ชุมชนประชาบำรุง 4 9.30 

2.เพศ   
- ชาย 29 67.44 
- หญิง 14 32.56 

3.อายุ   
- ต่ำกว่า 20 ปี 3 6.98 
- 20-29 ปี 5 11.63 
- 30-39 ปี 12 27.91 
- 40-49 ปี 14 32.56 
- 50-59 ปี 4 9.30 
- 60 ปีขึ้นไป 5 11.63 

4.อาชีพ   
- เกษตรกร/ประมง 6 13.95 
- รับจ้างทั่วไป 9 20.93 
- ค้าขาย/อาชีพอิสระ 6 13.95 
- เจ้าของทุระกิจ/ผู้ประกอบการ 6 13.95 
- ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 8 18.60 
- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 4 9.30 
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 จำนวน ร้อยละ 

- นักเรียน/นักศึกษา 3 6.98 
- ว่างงาน 1 2.33 
- อ่ืนๆ 0 0.00 

5. ระยะเวลาการอยู่อาศัย   
- ต่ำกว่า 1 ปี  2 4.65 
- 1-3 ปี 0 0.00 
- 4-6 ปี 9 20.93 
- 7-9 ปี  4 9.30 
- 10 ปีขึ้นไป 28 65.12 

6. ช่วงเวลาในการเข้ารับบริการ   
- 8.30-12.00 (เช้า) 7 16.28 
- 12.00-13.00 (เที่ยง) 13 30.23 
- 13.00-16.30 (บ่าย) 16 37.21 
- นอกเวลาราชการ 7 16.28 

7. จำนวนครั้งที่มารับบริการ   
- 1-3 ครั้ง/ปี 14 32.56 
- 4-6 ครั้ง/ปี 23 53.49 
- 7-9 ครั้ง/ปี 5 11.63 
- 10 ครั้ง/ปี ขึ้นไป 1 2.33 

8. ท่านมีท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 

- ใช่ อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง 39 90.70 
- ไม่ 4 9.30 

รวมผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 43 100.00 

 
จากตารางที่ 4.24 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 43 คน ชุมชนบ้านออกพัฒนา มี

ผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด เท่ากัน จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 20.93 รองลงมาคือ ชุมชน 8-9 
สัมพันธ์ จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 18.60  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือเพศชาย จำนวน 29 
คน คิดเป็นร้อยละ 67.44 และเพศหญิง จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 32.56 มีช่วงอายุ 40 – 49 ปี 
มากที่สุด จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 32.56 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 30 – 39 ปี จำนวน 12 คน คิด
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เป็นร้อยละ 27.91 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปมากที่สุด จำนวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20.93 รองลงมา ประกอบอาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัท จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.60 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการอยู่อาศัย 10 ปีขึ้นไป จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 65.12 ช่วงเวลา
ในการเข้ารับบริการ 13.00 – 16.30 (บ่าย) มากที่สุด จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 37.21 ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีจำนวนครั้งที่มารับบริการ 4 – 6 ครั้ง/ปี จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.49 และส่วนใหญ่ มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง จำนวน 39 คน คิดเป็น
ร้อยล่ะ 90.70 

 
ตอนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจการให้บริการ 
ตารางท่ี 4.25  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ 

การให้บริการสาธารณะ 

 
�̅� S.D. 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
1) ความชัดเจนของแผนผังแสดง
ขั้นตอนการให้บริการ 

3.40 0.71 68.00 พอใจปานกลาง 

2) ขั ้นตอนการให้บริการไม่ยุ ่งยาก
ซับซ้อน 

3.55 0.68 71.00 พอใจมาก 

3) ความรวดเร็วในแต่ละขั้นตอนของ
การให้บริการ 

3.48 0.64 69.60 พอใจปานกลาง 

4) การจัดลำดับก่อนหลังของผู้มารับ
บริการ 

3.60 0.78 72.00 พอใจมาก 

รวม 3.51 0.70 70.20 พอใจมาก 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
1) มีความร ู ้ความเข ้าใจในงานที่
บริการเป็นอย่างด ี

3.25 0.63 65.00 พอใจปานกลาง 

2) ให้บริการด้วยความสุภาพ และ
เป็นกันเอง 

3.40 0.78 68.00 พอใจปานกลาง 

3) ให ้บร ิการด ้วยความรวดเร็ ว 
ถูกต้อง 

3.28 0.72 65.60 พอใจปานกลาง 
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�̅� S.D. 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

4) ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่
เลือกปฏิบัติ 

3.30 0.69 66.00 พอใจปานกลาง 

รวม 3.31 0.70 66.20 พอใจปานกลาง 
ด้านช่องทางการให้บริการ 
1) มีช่องทางการติดต่อประสานงาน
ที่หลากหลายและพอเพียง 

3.35 0.70 67.00 พอใจปานกลาง 

2) แต่ละช่องทางการให้บริการมี
ความสะดวก รวดเร็ว 

3.38 0.70 67.60 พอใจปานกลาง 

3) มีจุดบริการนอกสถานที ่ 3.28 0.64 65.60 พอใจปานกลาง 
4) ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน เช่น กล่องรับฟังความ
คิดเห็น 

3.18 0.68 63.60 พอใจปานกลาง 

รวม 3.29 0.68 65.80 พอใจปานกลาง 
ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 
1) ส ถ า น ท ี ่ ต ั ้ ง ข อ ง ห น ่ ว ย ง าน
เหมาะสม สะดวกในการมารับบริการ 

3.18 0.68 63.60 พอใจปานกลาง 

2) ความพร ้อมของสถานท ี ่  เช่น 
ห้องน้ำ ที่จอดรถ ที่นั่งรอ 

3.30 0.76 66.00 พอใจปานกลาง 

3) มีการติดป้ายบอกจุดบริการต่าง ๆ 
อย่างชัดเจน 

3.25 0.78 65.00 พอใจปานกลาง 

4) ความสะอาด ความเป็นระเบียบ 
ของสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ 

3.33 0.73 66.60 พอใจปานกลาง 

รวม 3.26 0.73 65.20 พอใจปานกลาง 
ประเด็นเฉพาะด้านงานคลัง (การจัดเก็บภาษี) 
1) การประชาส ัมพ ันธ ์ด ้ านการ
จัดเก็บภาษีแก่ประชาชน 

3.44 0.75 68.80 พอใจปานกลาง 

2) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจด้านการจัดเก็บภาษี 

3.42 0.64 68.40 พอใจปานกลาง 
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�̅� S.D. 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

3) ช่องทางการชำระภาษี เช่น ชำระ 
ณ จุดรับชำระ ชำระผ่านธนาคาร 
ชำระผ่านระบบมือถือ 

3.63 0.70 72.60 พอใจมาก 

4) แจ้งการดำเนินการจัดเก็บภาษี 3.49 0.64 69.80 พอใจปานกลาง 
5) การนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มา
ใช้ในการปฏิบัติงาน (การนำแผนที่
ภาษีมาใช้ในการจัดเก็บภาษี) 

3.47 0.64 69.40 พอใจปานกลาง 

รวม 3.49 0.67 69.80 พอใจปานกลาง 
รวมทั้งหมด 3.37 0.70 67.40 พอใจปานกลาง 

 
จากตารางที่ 4.5 พบว่าความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ ของ

เทศบาลตำบลกำแพง ด้านงานคลัง (การจัดเก็บภาษี) อยู่ในระดับ พอใจปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.37 
คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 67.40 เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า ด้านกระบวนการและ
ขั้นตอนการให้บริการมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.51 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 70.20 มีผล
ประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก และสามารถแยกพิจารณาเฉพาะด้านได้ดังนี้ 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 
3.51 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 70.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “การจัดลำดับ
ก่อนหลังของผู้มารับบริการ” มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 3.60 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 72.00 
รองลงมาคือ “ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.55 คิดเป็นร้อยละ
ความพึงพอใจเท่ากับ 71.00 

 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.31 คิดเป็น
ร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 66.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “ให้บริการด้วยความสุภาพ และ
เป็นกันเอง” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.40 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 68.00 รองลงมาคือ 
“ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ” มีค่าเฉลี่ยคือ 3.30 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจ
เท่ากับ 66.00 

ด้านช่องทางการให้บริการ มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.29 คิด
เป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 65.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “แต่ละช่องทางการให้บริการ
มีความสะดวง รวดเร็ว” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.38 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 67.60 
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รองลงมาคือ “มีช่องทางการติดต่อประสานงานที่หลากหลายและพอเพียง” มีค่าเฉลี่ยคือ 3.35 คิด
เป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 67.00 

ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 
3.26 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 65.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “ความสะอาด ความ
เป็นระเบียบ ของสถานที่และวัสดุอุปกรณ์” มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 3.33 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจ
เท่ากับ 66.60 รองลงมาคือ “ความพร้อมของสถานที่ เช่น ห้องน้ำ ที่จอดรถ ที่นั่งรอ” มีค่าเฉลี่ยคือ 
3.30 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 66.00 

ประเด็นเฉพาะด้านงานคลัง (การจัดเก็บภาษี) มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ย 3.49 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 69.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “แจ้งการ
ดำเนินการจัดเก็บภาษี” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.49 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 69.80 
รองลงมาคือ “การนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน (การนำแผนที่ภาษีมาใช้ในการ
จัดเก็บภาษี)” มีค่าเฉลี่ยคือ 3.47 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 69.40 

 
 



 

 

 
บทที่ 5 

 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัย เรื่อง “การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ

เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ” นี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ซ่ึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบล
กำแพง โดยมีกรอบงานท่ีจะประเมินครอบคลุม 4 ประเด็น และ 1 ลักษณะเฉพาะด้าน ได้แก่  

- ประเด็นด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ  
- ประเด็นด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
- ประเด็นด้านช่องทางการให้บริการ  
- ประเด็นด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก  
- และ 1 ลักษณะประเด็นเฉพาะด้าน คือ การประเมินตามกรอบการดําเนินงานของ

แต่ละด้าน ที ่เทศบาลตำบลกําแพงได้ ดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 ตาม
รูปแบบการจัดบริการสาธารณะ 11 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื ้นฐาน ด้าน
การศึกษา กีฬา นันทนาการ ด้านสาธารณสุข ด้านการบริการทางสังคมและ
สวัสดิการ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ 
ด้านการรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ด้านงานทะเบียนราษฏร ด้านงาน
คลัง (การจัดเก็บภาษี) ซึ ่งประชากรที ่ใช้ในการสำรวจครั ้งนี ้ ได้แก่  ประชาชน
ผู้รับบริการในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 
5,001 คน (ข้อมูล ณ ปีงบประมาณ 2562) กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา จำนวน 440 
คน ซึ่งแบบสอบถามในครั้งนี้มีทั้งหมด  3 ตอน ประกอบด้วย 

ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั ่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
หมู่บ้านเพศ อายุ อาชีพและระยะเวลาการอยู่อาศัยในชุมชน เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามประเด็นวัดระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
สาธารณะของเทศบาลตำบลกําแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) โดยแบ่งระดับของการวัดออกเป็น 5 ระดับ 
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คะแนน 5 = มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด 
คะแนน 4 = มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดับพอใจมาก 
คะแนน 3 = มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดับพอใจปานกลาง 
คะแนน 2 = มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดับพอใจน้อย 
คะแนน 1 = มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดับพอใจน้อยที่สุด 
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ

การให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลกําแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ลักษณะเป็นคำถาม
ปลายเปิด(Open-ended) 

 
1. สรุปผล 
 1.1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 460 คน โดยอาศัยอยู่ในเขตชุมชนตลาดสดพัฒนา กรอกข้อมูล
มากที่สุด จำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 14.35  รองลงมาคือ ชุมชน 8-9 สัมพันธ์ จำนวน 65 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.91 ผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งเป็นเพศชาย จำนวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 53.01 เป็น
เพศหญิง จำนวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 46.96 มีช่วงอายุ 30 – 39 ปี มากที่สุด จำนวน 124 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.96 รองลงมาคือ ช่วงอายุ  20 – 29 ปี จำนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 26.74 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบรับจ้างทั่วไปมากที่สุด จำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 19.35 
รองลงมาประกอบอาชีพค้าขาย/อาชีพอิสระ จำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 18.26 ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาการอยู่อาศัย 10 ปีขึ้นไป จำนวน 295 คน คิดเป็นร้อยละ 64.13 
รองลงมามีระยะเวลาการอยู่อาศัย 4 – 6 ปี  จำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 13.26  ช่วงเวลาในการ
เข้ารับบริการส่วนใหญ่ คือ 8.30-12.00 (เช้า) มากที่สุด จำนวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 32.39 
รองลงมาคือช่วง 13.00-16.30 (บ่าย) จำนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 26.30  จำนวนครั้งที่มารับ
บริการ 1-3 ครั้ง/ปี มากที่สุด มีจำนวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 37.17 รองลงมาคือ 4-6 ครั้ง/ปี 
จำนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 32.61 และส่วนใหญ่ มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน อยู่ในเขตเทศบาล
ตำบลกำแพง จำนวน 361 คน คิดเป็นร้อยล่ะ 78.48 
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1.2. ผลการสำรวจข้อมูล 
1.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวมทั้งหมด 
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ ของเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอ

ละงู จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2564 อยู่ในระดับ พอใจมาก ค่าเฉลี่ย 3.77 คิดเป็นร้อยละ
ความพึงพอใจเท่ากับ 75.40 เมื่อนำมาเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนตามแบบประเมินมิติด้าน
คุณภาพการให้บริการองค์กรปกครองท้องถิ่นคิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
ค่าเฉลี่ยที่ระดับ  3.76 – 4.00 หมายถึง ระดับคะแนนไม่เกินร้อยละ 80 เท่ากับ  6 คะแนน  

เมื่อพิจารณาในภาพรวม 5 ประเด็น พบว่า ประเด็นเฉพาะด้าน(ตามรูปแบบการจัดบริการ
สาธารณะ 11 ด้าน) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.82 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 76.40 มีผล
ประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก และสามารถแยกพิจารณาเฉพาะด้านได้ดังนี้ 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 
3.74 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 74.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “การจัดลำดับ
ก่อนหลังของผู้มารับบริการ” มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 3.77 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 75.40 
รองลงมาคือ “ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.74 คิดเป็นร้อยละ
ความพึงพอใจเท่ากับ 74.80 

 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 3.78 คิดเป็นร้อย
ละความพึงพอใจเท่ากับ 75.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็น
กันเอง” และ “ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.80 คิดเป็นร้อยละ
ความพึงพอใจเท่ากับ 76.00 รองลงมาคือ “ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ” มีค่าเฉลี่ย 
คือ 3.79 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 75.80 

ด้านช่องทางการให้บริการ มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 3.75 คิดเป็นร้อย
ละความพึงพอใจเท่ากับ 75.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “แต่ละช่องทางการให้บริการมีความ
สะดวก รวดเร็ว” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.78 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 75.60 รองลงมา
คือ “มีช่องทางการติดต่อประสานงานที่หลากหลายและพอเพียง” มีค่าเฉลี่ย คือ 3.77 คิดเป็นร้อยละ
ความพึงพอใจเท่ากับ 75.40 

ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 3.76 
คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 75.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า “ความพร้อมของสถานที่ 
เช่น ห้องน้ำ ที่จอดรถ ที่นั่งรอ” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.78 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 
75.60 รองลงมาคือ “ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ของสถานที่และวัสดุอุปกรณ์” มีค่าเฉลี่ย คือ 
3.76 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 75.20 
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ประเด็นเฉพาะด้าน ตามรูปแบบการจัดบริการสาธารณะ 11 ด้าน มีผลประเมินอยู่ในระดับ 
พอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 3.82 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 76.40 เมื่อพิจารณาผลเฉลี่ยรวมในแต่
ละด้านมีผลค่าเฉลี่ยดังนี้  

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ย 4.21 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 84.20 
ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ มีค่าเฉลี่ย 4.19 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 83.80 
ด้านสาธารณสุข มีค่าเฉลี่ย 3.99 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 79.80 
ด้านการบริการทางสังคมและสวัสดิการ มีค่าเฉลี่ย 3.84 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 76.80 
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 4.13 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 82.60 
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ มีค่าเฉลี่ย 4.17 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 83.40 
ด้านการรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน มีค่าเฉลี่ย 3.49 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 69.80 
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีค่าเฉลี่ย 3.46 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 69.20 
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  มีค่าเฉลี่ย 3.39 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 67.80 
ด้านงานทะเบียนราษฏร มีค่าเฉลี่ย 3.67 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 73.40 
ด้านงานคลัง (การจัดเก็บภาษี) มีค่าเฉลี่ย 3.49 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 69.80 

 
1.2.2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แยกตามการดําเนินงาน ตามรูปแบบการจัดบริการ

สาธารณะ ทั้ง 11 ด้าน 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 4.20 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจ 84.00 

อันดับสอง ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ มีคะแนนเฉลี่ย คือ 4.19 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจ 
83.80 อันดับสาม ด้านสาธารณสุข มีคะแนนเฉลี่ยคือ 4.12 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจ 82.40 ด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อม มีคะแนนเฉลี่ยคือ 4.07 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจ 81.40 ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ มีคะแนนเฉลี่ยคือ 4.02 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจ 80.40  ด้านการ
บริการทางสังคมและสวัสดิการ มีคะแนนเฉลี่ยคือ 3.96 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจ 79.20 ด้านงาน
ทะเบียนราษฏร มีคะแนนเฉลี่ยคือ 3.81 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจ 76.20 ด้านงานคลัง (การ
จัดเก็บภาษี) มีคะแนนเฉลี่ยคือ 3.37 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจ 67.40  ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย มีคะแนนเฉลี่ยคือ 3.33 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจ 66.60 ด้านการรักษาความ
สงบปลอดภัยในชุมชน มีคะแนนเฉลี่ยคือ 3.32 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจ 66.40 และด้านทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น มีคะแนนเฉลี่ยคือ 3.22 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจ 64.40  
ตามลำดับ 
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ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ ของ
เทศบาลตำบลกำแพง ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อยู่ในระดับ พอใจมาก ค่าเฉลี่ย 4.21 คิดเป็นร้อยละ
ความพึงพอใจเท่ากับ 84.00 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ 4.24 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 84.80 มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก 

ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ 
ของเทศบาลตำบลกำแพง ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ อยู่ในระดับ พอใจมาก ค่าเฉลี่ย 4.19 คิด
เป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 83.80 เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า ด้านสถานที่และสิ่งอำนวย
ความสะดวกมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.24 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 84.80 มีผลประเมินอยู่
ในระดับ พอใจมาก 

ด้านสาธารณสุข ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ ของเทศบาล
ตำบลกำแพง ด้านสาธารณสุข อยู่ในระดับ พอใจมาก ค่าเฉลี่ย 4.12 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจ
เท่ากับ 82.40 เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ ด้านสถานที่และสิ่ง
อำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.17 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 83.40 มีผล
ประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก 

ด้านการบริการทางสังคมและสวัสดิการ ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
สาธารณะ ของเทศบาลตำบลกำแพง ด้านการบริการทางสังคมและสวัสดิการ อยู่ในระดับ พอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 3.96 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 79.20 เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า ด้านสถานที่
และสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.14 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ  82.80 
มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก 

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ ของ
เทศบาลตำบลกำแพง ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับ พอใจมาก ค่าเฉลี่ย 4.07 คิดเป็นร้อย
ละความพึงพอใจเท่ากับ 81.40 เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า ประเด็นเฉพาะด้าน มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ 4.13 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 82.60 มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
สาธารณะ ของเทศบาลตำบลกำแพง ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ อยู่ในระดับ พอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.02 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 80.40 เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า ประเด็น
เฉพาะด้าน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.17 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 83.40 มีผลประเมินอยู่
ในระดับ พอใจมาก  

ด้านการรักษาความปลอดภัยในชุมชน ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
สาธารณะ ของเทศบาลตำบลกำแพง ด้านการรักษาความปลอดภัยในชุมชน อยู่ในระดับ พอใจปาน
กลาง ค่าเฉลี่ย 3.32 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 66.40 เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า 
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ประเด็นเฉพาะด้านมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.49 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 69.80 มีผล
ประเมินอยู่ในระดับ พอใจปานกลาง  

ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
สาธารณะ ของเทศบาลตำบลกำแพง ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่ในระดับ พอใจปาน
กลาง ค่าเฉลี่ย 3.33 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 66.60 เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า 
ประเด็นเฉพาะด้าน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.46 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 69.20 มีผล
ประเมินอยู่ในระดับ พอใจปานกลาง 

ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการสาธารณะ ของเทศบาลตำบลกำแพง ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อยู่ใน
ระดับ พอใจปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.22 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 64.40 เมื่อพิจารณาใน
ภาพรวมพบว่า ประเด็นเฉพาะด้าน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.39 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเทา่กับ 
67.80 มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจปานกลาง 

ด้านงานทะเบียนราษฏร ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ ของ
เทศบาลตำบลกำแพง ด้านงานทะเบียนราษฏร อยู่ในระดับ พอใจมาก ค่าเฉลี่ย 3.81 คิดเป็นร้อยละ
ความพึงพอใจเท่ากับ 76.20 เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกมี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.93 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 78.60 มีผลประเมินอยู่ในระดับ พอใจ
มาก 

ด้านงานคลัง (การจัดเก็บภาษี) ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ 
ของเทศบาลตำบลกำแพง ด้านงานคลัง (การจัดเก็บภาษี) อยู่ในระดับ พอใจปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.37 
คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 67.40 เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า ด้านกระบวนการและ
ขั้นตอนการให้บริการมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.51 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 70.20 มีผล
ประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก 

 
2. อภิปรายผลการวิจัย 
 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบล
กำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ใน 4 ประเด็น และ 1 ลักษณะเฉพาะด้าน ได้แก่  

- ประเด็นด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ  
- ประเด็นด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
- ประเด็นด้านช่องทางการให้บริการ  
- ประเด็นด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก  
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- และ 1 ลักษณะประเด็นเฉพาะด้าน คือ การประเมินตามกรอบการดําเนินงานของแต่ละด้าน 
ที่เทศบาลตำบลกําแพงได้ ดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 ตามรูปแบบการจัดบริการ
สาธารณะ 11 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ ด้าน
สาธารณสุข ด้านการบริการทางสังคมและสวัสดิการ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ ด้านการรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ด้านงานทะเบียนราษฏร ด้าน
งานคลัง (การจัดเก็บภาษี)  

 
ผลการสำรวจ พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ  พอใจมาก 

(ค่าเฉลี่ย 3.77) สะท้อนให้เห็นว่า มีการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ซึ่งทำให้ผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจหรือประทับใจในการบริการ  
 เมื่อพิจารณาเรียงลำดับตามประเด็นจากมากไปหาน้อยพบว่า ประเด็นที่ประชาชนมีความพึง
พอใจมากที่สุดคือ ประเด็นเฉพาะด้าน(ตามรูปแบบการจัดบริการสาธารณะ 11 ด้าน) มีค่าเฉลี่ย 3.82 
คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 76.40 สะท้อนให้เห็นว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัต ิงานเฉพาะด้านตามภารกิจของเทศบาลกำแพง มีการรับรู ้ เข ้าใจในการบริการ ได้รับ
ผลประโยชน์จากการบริการนั้น ๆ รองลงมาประชาชนพอใจในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 
3.78 สะท้อนให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทำหน้าเป็นผู้ให้บริการตามกระบวนการและขั้นตอน
ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการให้บริการอย่างตั้งใจ เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมและเป็น
มิตร ใช้กิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อยกับผู้มารับบริการ รับเรื่องราวผู้มาใช้บริการด้วยความตั้งใจ ให้
คำแนะนำและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนหน่วยงานมีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการ ลำดับถัดมา 
ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย 3.76 สะท้อนให้เห็นว่า ผู้รับบริการมองเห็นหรือ
สัมผัสแล้วรู้สึกถึงความสะดวก ความพร้อม ความสบายกาย เมื่อได้เข้ามารับบริการ เช่น จัดที่นั่ง
สำหรับผู้มารอรับบริการ มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่การให้บริการ มีป้ายข้อความบอก
จุดรับบริการ สะดวกต่อการติดต่อ รวมทั้ง สถานที่ตั้งสามารถเดินทางได้สะดวก เป็นต้น สิ่งเหล่านี้
ล้วนส่งผลต่อให้เกิดความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ  ลำดับถัดมา ด้านช่องทางการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.75 สะท้อนให้เห็นว่า มีรูปแบบ แนวทาง วิธีการหรือเทคนิคการบริการที่ช่วย
สนับสนุนให้กับผู้มารับบริการเกิดความรวดเร็ว คล่องตัว ได้รับความสะดวก รวมทั้งมีช่องทางการ
เผยแพร่ข่าวสาร เช่น เว็บไซต์ เสียงตามสาย มีเคาน์เตอร์ให้บริการติดต่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสอบถาม 
มีตู้รับฟังความคิดเห็นของผู้เข้ารับบริการ และ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 
3.74 สะท้อนให้เห็นว่า ขั ้นตอนในการให้บริการไม่ยุ ่งยากซับซ้อน มีระยะเวลาการให้บริการที่
เหมาะสม แต่ละข้ันตอนมีความสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งมีความชัดเจนในการอธิบายและคำแนะนำ 
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3.ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะหลังจาก
ผู้รับบริการเรียบร้อยแล้ว เพื่อเก็บข้อมูลได้ทันทีหลังจากเข้ารับบริการหรือหลังจากการจัดกิจกรรม
โครงการต่าง ๆ ทำให้สามารถได้รับผลประเมินที่ตรงเป้าประสงค์ยิ่งข้ึน 
 2. เมื ่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยในภาพรวม ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด จึงควรมีการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับบริการให้ผู้รับบริการเข้าใจมากข้ึน 
 3. หากพิจารณาเฉพาะ 4 ประเด็นในการบริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีคะแนนความพึง
พอใจมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีการให้บริการที่ดีจึงควรรักษาคุณภาพการ
ให้บริการไว้และเพ่ือให้การบริการมีคุณภาพที่ดีข้ึน 
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แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

 

  



 



แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ 
เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ลงใน  ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน 
1 พ้ืนที่ 
  ชุมชนตลาดสดพัฒนา   ชุมชนเทศบาล 6   ชุมชนซอยขนมจีน  
  ชุมชนบ้านออกพัฒนา   ชุมชน 8-9 สัมพันธ์   ชุมชนเทศบาล 1 
  ชุมชนนาโต๊ะพ่อ   ชุมชนประชาบำรุง  
2 เพศ 
  ชาย     หญิง 
3 อายุ  
  ต่ำกว่า 20 ปี    20 – 29 ปี    30 – 39 ปี 
  40 – 49 ปี    50 – 59 ปี    60 ปีขึ้นไป 
4 อาชีพ 
  เกษตรกร/ประมง   รับจ้างทั่วไป    ค้าขาย/อาชีพอิสระ 
  เจ้าของธุรกิจ/ผู้ประกอบการ  ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
  นักเรียน/นักศึกษา   ว่างงาน    อ่ืน ๆ .......................... 
5 ระยะเวลาการอยู่อาศัยในเขตเทศบาล  
  ต่ำกว่า 1 ปี    1 – 3 ปี    4 – 6 ปี 
  7 – 9 ปี    10 ปีขึ้นไป 
6 ช่วงเวลาในการเข้ารับบริการ 
  8.30 – 12.00 (เช้า)   12.00 – 13.00 (เที่ยง)  13.00 – 16.30 (บ่าย)  

 นอกเวลาราชการ 
7 จำนวนครั้งที่มารับบริการ 
  1 – 3 ครั้ง/ปี    4 – 6 ครั้ง/ปี    7 – 9 ครั้ง/ปี  
  10 ครั้ง/ปี ขึ้นไป 
8.ท่านมีที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล  
  ใช่ อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง     ไม่ 
 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจการให้บริการ 
คำชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน โดยการให้คะแนนตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
5 = พึงพอใจมากท่ีสุด, 4 = พึงพอใจมาก, 3 = พึงพอใจปานกลาง, 2 = พึงพอใจน้อย, 1 = พึงพอใจน้อยที่สุด 



ข้อความ ระดับความพึงพอใจ 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 5 4 3 2 1 
1 ความสะดวกในการใช้ถนน หรือทางเท้า เพื่อสัญจรภายในเขตเทศบาล      
2 การดูแล บำรุง รักษาถนน และระบบระบายน้ำ      
3 ความส่องสว่างของระบบไฟฟ้าสาธารณะ      
4 ความพึงพอใจต่อความสะอาดและคุณภาพของน้ำประปา      
5 ปริมาณน้ำประปามีใช้เพียงพอและการจ่ายน้ำมีความสม่ำเสมอ      
6.การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2562      
7.การบริการงานขออนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ,พ.ร.บ.พลังงานเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 ,    
  พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 

     

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 5 4 3 2 1 
1 ความชัดเจนของแผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการ      
2 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน      
3 ความรวดเร็วในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการ      
4 การจัดลำดับก่อนหลังของผู้มารับบริการ      
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 5 4 3 2 1 
1 มีความรู้ความเข้าใจในงานที่บริการเป็นอย่างดี      
2 ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง      
3 ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง      
4 ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ      
ด้านช่องทางการให้บริการ 5 4 3 2 1 
1 มีช่องทางการติดต่อประสานงานที่หลากหลายและพอเพียง      
2 แต่ละช่องทางการให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว      
3 มีจุดบริการนอกสถานที่      
4 ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็น      
ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 5 4 3 2 1 
1 สถานที่ตั้งของหน่วยงานเหมาะสม สะดวกในการมารับบริการ      
2 ความพร้อมของสถานที่ เช่น ห้องน้ำ ที่จอดรถ ที่นั่งรอ      
3 มีการติดป้ายบอกจุดบริการต่าง ๆ อย่างชัดเจน      
4.ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ของสถานที่และวัสดุอุปกรณ์      

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ 
เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 

ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ลงใน  ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน 
1 พ้ืนที่ 
  ชุมชนตลาดสดพัฒนา   ชุมชนเทศบาล 6   ชุมชนซอยขนมจีน  
  ชุมชนบ้านออกพัฒนา   ชุมชน 8-9 สัมพันธ์   ชุมชนเทศบาล 1 
  ชุมชนนาโต๊ะพ่อ   ชุมชนประชาบำรุง  
2 เพศ 
  ชาย     หญิง 
3 อายุ  
  ต่ำกว่า 20 ปี    20 – 29 ปี    30 – 39 ปี 
  40 – 49 ปี    50 – 59 ปี    60 ปีขึ้นไป 
4 อาชีพ 
  เกษตรกร/ประมง   รับจ้างทั่วไป    ค้าขาย/อาชีพอิสระ 
  เจ้าของธุรกิจ/ผู้ประกอบการ  ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
  นักเรียน/นักศึกษา   ว่างงาน    อ่ืน ๆ .......................... 
5 ระยะเวลาการอยู่อาศัยในเขตเทศบาล  
  ต่ำกว่า 1 ปี    1 – 3 ปี    4 – 6 ปี 
  7 – 9 ปี    10 ปีขึ้นไป 
6 ช่วงเวลาในการเข้ารับบริการ 
  8.30 – 12.00 (เช้า)   12.00 – 13.00 (เที่ยง)  13.00 – 16.30 (บ่าย)  

 นอกเวลาราชการ 
7 จำนวนครั้งที่มารับบริการ 
  1 – 3 ครั้ง/ปี    4 – 6 ครั้ง/ปี    7 – 9 ครั้ง/ปี  
  10 ครั้ง/ปี ขึ้นไป 
8.ท่านมีท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล  
  ใช่ อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง     ไม่ 
 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจการให้บริการ 
คำชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน โดยการให้คะแนนตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
5 = พึงพอใจมากท่ีสุด, 4 = พึงพอใจมาก, 3 = พึงพอใจปานกลาง, 2 = พึงพอใจน้อย, 1 = พึงพอใจน้อยที่สุด 



ข้อความ ระดับความพึงพอใจ 
ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ 5 4 3 2 1 
1 มีการส่งเสริมให้ความรู้แก่เด็ เยาวชน ประชาชนอย่างครอบคลุมและทั่วถึงทุกด้าน      
2 การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกำแพง      
3 การให้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเทศบาลตำบลกำแพง      
4 การให้บริการของพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านละง ู      
5.การให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลกำแพง      
6.การให้บริการของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลตำบลกำแพง      
7.การจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการ และการออกกำลังกายสำหรับเด็ก เยาวชน ประชาชน      
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 5 4 3 2 1 
1 ความชัดเจนของแผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการ      
2 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน      
3 ความรวดเร็วในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการ      
4 การจัดลำดับก่อนหลังของผู้มารับบริการ      
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 5 4 3 2 1 
1 มีความรู้ความเข้าใจในงานที่บริการเป็นอย่างดี      
2 ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง      
3 ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง      
4 ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ      
ด้านช่องทางการให้บริการ 5 4 3 2 1 
1 มีช่องทางการติดต่อประสานงานที่หลากหลายและพอเพียง      
2 แต่ละช่องทางการให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว      
3 มีจุดบริการนอกสถานที่      
4 ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็น      
ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 5 4 3 2 1 
1 สถานที่ตั้งของหน่วยงานเหมาะสม สะดวกในการมารับบริการ      
2 ความพร้อมของสถานที่ เช่น ห้องน้ำ ที่จอดรถ ที่นั่งรอ      
3 มีการติดป้ายบอกจุดบริการต่าง ๆ อย่างชัดเจน      
4.ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ของสถานที่และวัสดุอุปกรณ์      

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ 
เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 

ด้านสาธารณสุข 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ลงใน  ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน 
1 พ้ืนที่ 
  ชุมชนตลาดสดพัฒนา   ชุมชนเทศบาล 6   ชุมชนซอยขนมจีน  
  ชุมชนบ้านออกพัฒนา   ชุมชน 8-9 สัมพันธ์   ชุมชนเทศบาล 1 
  ชุมชนนาโต๊ะพ่อ   ชุมชนประชาบำรุง  
2 เพศ 
  ชาย     หญิง 
3 อายุ  
  ต่ำกว่า 20 ปี    20 – 29 ปี    30 – 39 ปี 
  40 – 49 ปี    50 – 59 ปี    60 ปีขึ้นไป 
4 อาชีพ 
  เกษตรกร/ประมง   รับจ้างทั่วไป    ค้าขาย/อาชีพอิสระ 
  เจ้าของธุรกิจ/ผู้ประกอบการ  ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
  นักเรียน/นักศึกษา   ว่างงาน    อ่ืน ๆ .......................... 
5 ระยะเวลาการอยู่อาศัยในเขตเทศบาล  
  ต่ำกว่า 1 ปี    1 – 3 ปี    4 – 6 ปี 
  7 – 9 ปี    10 ปีขึ้นไป 
6 ช่วงเวลาในการเข้ารับบริการ 
  8.30 – 12.00 (เช้า)   12.00 – 13.00 (เที่ยง)  13.00 – 16.30 (บ่าย)  

 นอกเวลาราชการ 
7 จำนวนครั้งที่มารับบริการ 
  1 – 3 ครั้ง/ปี    4 – 6 ครั้ง/ปี    7 – 9 ครั้ง/ปี  
  10 ครั้ง/ปี ขึ้นไป 
8.ท่านมีท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล  
  ใช่ อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง     ไม่ 
 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจการให้บริการ 
คำชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน โดยการให้คะแนนตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
5 = พึงพอใจมากท่ีสุด, 4 = พึงพอใจมาก, 3 = พึงพอใจปานกลาง, 2 = พึงพอใจน้อย, 1 = พึงพอใจน้อยที่สุด 
 



ข้อความ ระดับความพึงพอใจ 
ด้านสาธารณสุข 5 4 3 2 1 
1 การเผยแพร่ความรู้เรื่องโภชนาการ แก่ประชาชน      
2 การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อสำคัญในท้องถิ่น      
3 การให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัย      
4 การให้ความรู้ในการ ป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน      
5.การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ      
6.การดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในชุมชน      
7.การดำเนนิงานให้ความรู้ในการดแูลสุขภาพอนามัยให้มีสุขภาพดี สามารถป้องกันโรคได้      
8.การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในชุมชนของอาสาสมัครบริบาล      
9.การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน      
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 5 4 3 2 1 
1 ความชัดเจนของแผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการ      
2 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน      
3 ความรวดเร็วในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการ      
4 การจัดลำดับก่อนหลังของผู้มารับบริการ      
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 5 4 3 2 1 
1 มีความรู้ความเข้าใจในงานที่บริการเป็นอย่างดี      
2 ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง      
3 ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง      
4 ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ      
ด้านช่องทางการให้บริการ 5 4 3 2 1 
1 มีช่องทางการติดต่อประสานงานที่หลากหลายและพอเพียง      
2 แต่ละช่องทางการให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว      
3 มีจุดบริการนอกสถานที่      
4 ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็น      
ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 5 4 3 2 1 
1 สถานที่ตั้งของหน่วยงานเหมาะสม สะดวกในการมารับบริการ      
2 ความพร้อมของสถานที่ เช่น ห้องน้ำ ที่จอดรถ ที่นั่งรอ      
3 มีการติดป้ายบอกจุดบริการต่าง ๆ อย่างชัดเจน      
4.ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ของสถานที่และวัสดุอุปกรณ์      

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ 
เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 

ด้านการบริการทางสังคมและสวัสดิการ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ลงใน  ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน 
1 พ้ืนที่ 
  ชุมชนตลาดสดพัฒนา   ชุมชนเทศบาล 6   ชุมชนซอยขนมจีน  
  ชุมชนบ้านออกพัฒนา   ชุมชน 8-9 สัมพันธ์   ชุมชนเทศบาล 1 
  ชุมชนนาโต๊ะพ่อ   ชุมชนประชาบำรุง  
2 เพศ 
  ชาย     หญิง 
3 อายุ  
  ต่ำกว่า 20 ปี    20 – 29 ปี    30 – 39 ปี 
  40 – 49 ปี    50 – 59 ปี    60 ปีขึ้นไป 
4 อาชีพ 
  เกษตรกร/ประมง   รับจ้างทั่วไป    ค้าขาย/อาชีพอิสระ 
  เจ้าของธุรกิจ/ผู้ประกอบการ  ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
  นักเรียน/นักศึกษา   ว่างงาน    อ่ืน ๆ .......................... 
5 ระยะเวลาการอยู่อาศัยในเขตเทศบาล  
  ต่ำกว่า 1 ปี    1 – 3 ปี    4 – 6 ปี 
  7 – 9 ปี    10 ปีขึ้นไป 
6 ช่วงเวลาในการเข้ารับบริการ 
  8.30 – 12.00 (เช้า)   12.00 – 13.00 (เที่ยง)  13.00 – 16.30 (บ่าย)  

 นอกเวลาราชการ 
7 จำนวนครั้งที่มารับบริการ 
  1 – 3 ครั้ง/ปี    4 – 6 ครั้ง/ปี    7 – 9 ครั้ง/ปี  
  10 ครั้ง/ปี ขึ้นไป 
8.ท่านมีท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล  
  ใช่ อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง     ไม่ 
 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจการให้บริการ 
คำชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน โดยการให้คะแนนตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
5 = พึงพอใจมากท่ีสุด, 4 = พึงพอใจมาก, 3 = พึงพอใจปานกลาง, 2 = พึงพอใจน้อย, 1 = พึงพอใจน้อยที่สุด 



ข้อความ ระดับความพึงพอใจ 
ด้านการบริการทางสังคมและสวัสดิการ 5 4 3 2 1 
1 การส่งเสริม สนับสนุนช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ      
2 การส่งเสริม สนับสนุนช่วยเหลือ ผู้พิการ      
3 การส่งเสริม สนับสนุนช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้      
4 การส่งเสริม และสนับสนุน กลุ่มสตรี      
5 การส่งเสริม และสนับสนุนเด็กและเยาวชน      
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 5 4 3 2 1 
1 ความชัดเจนของแผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการ      
2 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน      
3 ความรวดเร็วในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการ      
4 การจัดลำดับก่อนหลังของผู้มารับบริการ      
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 5 4 3 2 1 
1 มีความรู้ความเข้าใจในงานที่บริการเป็นอย่างดี      
2 ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง      
3 ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง      
4 ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ      
ด้านช่องทางการให้บริการ 5 4 3 2 1 
1 มีช่องทางการติดต่อประสานงานที่หลากหลายและพอเพียง      
2 แต่ละช่องทางการให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว      
3 มีจุดบริการนอกสถานที่      
4 ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็น      
ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 5 4 3 2 1 
1 สถานที่ตั้งของหน่วยงานเหมาะสม สะดวกในการมารับบริการ      
2 ความพร้อมของสถานที่ เช่น ห้องน้ำ ที่จอดรถ ที่นั่งรอ      
3 มีการติดป้ายบอกจุดบริการต่าง ๆ อย่างชัดเจน      
4.ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ของสถานที่และวัสดุอุปกรณ์      

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ 
เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ลงใน  ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน 
1 พ้ืนที่ 
  ชุมชนตลาดสดพัฒนา   ชุมชนเทศบาล 6   ชุมชนซอยขนมจีน  
  ชุมชนบ้านออกพัฒนา   ชุมชน 8-9 สัมพันธ์   ชุมชนเทศบาล 1 
  ชุมชนนาโต๊ะพ่อ   ชุมชนประชาบำรุง  
2 เพศ 
  ชาย     หญิง 
3 อายุ  
  ต่ำกว่า 20 ปี    20 – 29 ปี    30 – 39 ปี 
  40 – 49 ปี    50 – 59 ปี    60 ปีขึ้นไป 
4 อาชีพ 
  เกษตรกร/ประมง   รับจ้างทั่วไป    ค้าขาย/อาชีพอิสระ 
  เจ้าของธุรกิจ/ผู้ประกอบการ  ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
  นักเรียน/นักศึกษา   ว่างงาน    อ่ืน ๆ .......................... 
5 ระยะเวลาการอยู่อาศัยในเขตเทศบาล  
  ต่ำกว่า 1 ปี    1 – 3 ปี    4 – 6 ปี 
  7 – 9 ปี    10 ปีขึ้นไป 
6 ช่วงเวลาในการเข้ารับบริการ 
  8.30 – 12.00 (เช้า)   12.00 – 13.00 (เที่ยง)  13.00 – 16.30 (บ่าย)  

 นอกเวลาราชการ 
7 จำนวนครั้งที่มารับบริการ 
  1 – 3 ครั้ง/ปี    4 – 6 ครั้ง/ปี    7 – 9 ครั้ง/ปี  
  10 ครั้ง/ปี ขึ้นไป 
8.ท่านมีท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล  
  ใช่ อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง     ไม่ 
 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจการให้บริการ 
คำชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน โดยการให้คะแนนตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
5 = พึงพอใจมากท่ีสุด, 4 = พึงพอใจมาก, 3 = พึงพอใจปานกลาง, 2 = พึงพอใจน้อย, 1 = พึงพอใจน้อยที่สุด 



ข้อความ ระดับความพึงพอใจ 
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 5 4 3 2 1 
1 การรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
2 การดูแลรักษา/ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
3 การส่งเสริมการลดปริมาณขยะและการคัดแยกขยะเพ่ือนำกลับมาใช้ประโยชน์      
4 ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการขยะภายในเขตเทศบาล      
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 5 4 3 2 1 
1 ความชัดเจนของแผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการ      
2 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน      
3 ความรวดเร็วในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการ      
4 การจัดลำดับก่อนหลังของผู้มารับบริการ      
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 5 4 3 2 1 
1 มีความรู้ความเข้าใจในงานที่บริการเป็นอย่างดี      
2 ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง      
3 ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง      
4 ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ      
ด้านช่องทางการให้บริการ 5 4 3 2 1 
1 มีช่องทางการติดต่อประสานงานที่หลากหลายและพอเพียง      
2 แต่ละช่องทางการให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว      
3 มีจุดบริการนอกสถานที่      
4 ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็น      
ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 5 4 3 2 1 
1 สถานที่ตั้งของหน่วยงานเหมาะสม สะดวกในการมารับบริการ      
2 ความพร้อมของสถานที่ เช่น ห้องน้ำ ที่จอดรถ ที่นั่งรอ      
3 มีการติดป้ายบอกจุดบริการต่าง ๆ อย่างชัดเจน      
4.ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ของสถานที่และวัสดุอุปกรณ์      

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ 
เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ลงใน  ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน 
1 พ้ืนที่ 
  ชุมชนตลาดสดพัฒนา   ชุมชนเทศบาล 6   ชุมชนซอยขนมจีน  
  ชุมชนบ้านออกพัฒนา   ชุมชน 8-9 สัมพันธ์   ชุมชนเทศบาล 1 
  ชุมชนนาโต๊ะพ่อ   ชุมชนประชาบำรุง  
2 เพศ 
  ชาย     หญิง 
3 อายุ  
  ต่ำกว่า 20 ปี    20 – 29 ปี    30 – 39 ปี 
  40 – 49 ปี    50 – 59 ปี    60 ปีขึ้นไป 
4 อาชีพ 
  เกษตรกร/ประมง   รับจ้างทั่วไป    ค้าขาย/อาชีพอิสระ 
  เจ้าของธุรกิจ/ผู้ประกอบการ  ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
  นักเรียน/นักศึกษา   ว่างงาน    อ่ืน ๆ .......................... 
5 ระยะเวลาการอยู่อาศัยในเขตเทศบาล  
  ต่ำกว่า 1 ปี    1 – 3 ปี    4 – 6 ปี 
  7 – 9 ปี    10 ปีขึ้นไป 
6 ช่วงเวลาในการเข้ารับบริการ 
  8.30 – 12.00 (เช้า)   12.00 – 13.00 (เที่ยง)  13.00 – 16.30 (บ่าย)  

 นอกเวลาราชการ 
7 จำนวนครั้งที่มารับบริการ 
  1 – 3 ครั้ง/ปี    4 – 6 ครั้ง/ปี    7 – 9 ครั้ง/ปี  
  10 ครั้ง/ปี ขึ้นไป 
8.ท่านมีท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล  
  ใช่ อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง     ไม่ 
 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจการให้บริการ 
คำชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน โดยการให้คะแนนตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
5 = พึงพอใจมากท่ีสุด, 4 = พึงพอใจมาก, 3 = พึงพอใจปานกลาง, 2 = พึงพอใจน้อย, 1 = พึงพอใจน้อยที่สุด 



ข้อความ ระดับความพึงพอใจ 
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ 5 4 3 2 1 
1 การจัดระเบียบการค้าตลาดเทศบาล      
2 การสนับสนุนกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล      
3 การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นท่ี      
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 5 4 3 2 1 
1 ความชัดเจนของแผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการ      
2 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน      
3 ความรวดเร็วในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการ      
4 การจัดลำดับก่อนหลังของผู้มารับบริการ      
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 5 4 3 2 1 
1 มีความรู้ความเข้าใจในงานที่บริการเป็นอย่างดี      
2 ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง      
3 ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง      
4 ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ      
ด้านช่องทางการให้บริการ 5 4 3 2 1 
1 มีช่องทางการติดต่อประสานงานที่หลากหลายและพอเพียง      
2 แต่ละช่องทางการให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว      
3 มีจุดบริการนอกสถานที่      
4 ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็น      
ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 5 4 3 2 1 
1 สถานที่ตั้งของหน่วยงานเหมาะสม สะดวกในการมารับบริการ      
2 ความพร้อมของสถานที่ เช่น ห้องน้ำ ที่จอดรถ ที่นั่งรอ      
3 มีการติดป้ายบอกจุดบริการต่าง ๆ อย่างชัดเจน      
4.ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ของสถานที่และวัสดุอุปกรณ์      

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ 
เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 
ด้านการรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ลงใน  ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน 
1 พ้ืนที่ 
  ชุมชนตลาดสดพัฒนา   ชุมชนเทศบาล 6   ชุมชนซอยขนมจีน  
  ชุมชนบ้านออกพัฒนา   ชุมชน 8-9 สัมพันธ์   ชุมชนเทศบาล 1 
  ชุมชนนาโต๊ะพ่อ   ชุมชนประชาบำรุง  
2 เพศ 
  ชาย     หญิง 
3 อายุ  
  ต่ำกว่า 20 ปี    20 – 29 ปี    30 – 39 ปี 
  40 – 49 ปี    50 – 59 ปี    60 ปีขึ้นไป 
4 อาชีพ 
  เกษตรกร/ประมง   รับจ้างทั่วไป    ค้าขาย/อาชีพอิสระ 
  เจ้าของธุรกิจ/ผู้ประกอบการ  ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
  นักเรียน/นักศึกษา   ว่างงาน    อ่ืน ๆ .......................... 
5 ระยะเวลาการอยู่อาศัยในเขตเทศบาล  
  ต่ำกว่า 1 ปี    1 – 3 ปี    4 – 6 ปี 
  7 – 9 ปี    10 ปีขึ้นไป 
6 ช่วงเวลาในการเข้ารับบริการ 
  8.30 – 12.00 (เช้า)   12.00 – 13.00 (เที่ยง)  13.00 – 16.30 (บ่าย)  

 นอกเวลาราชการ 
7 จำนวนครั้งที่มารับบริการ 
  1 – 3 ครั้ง/ปี    4 – 6 ครั้ง/ปี    7 – 9 ครั้ง/ปี  
  10 ครั้ง/ปี ขึ้นไป 
8.ท่านมีท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล  
  ใช่ อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง     ไม่ 
 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจการให้บริการ 
คำชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน โดยการให้คะแนนตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
5 = พึงพอใจมากท่ีสุด, 4 = พึงพอใจมาก, 3 = พึงพอใจปานกลาง, 2 = พึงพอใจน้อย, 1 = พึงพอใจน้อยที่สุด 



ข้อความ ระดับความพึงพอใจ 
ด้านการรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน 5 4 3 2 1 
1 การตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยถนน สายหลัก ถนนสายรอง      
2 การตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวนสาธารณะในเขตเทศบาล      
3 การจัดระเบียบความปลอดภัยหน้าโรงเรียนหรือการจัดงานต่าง ๆ      
4 สำรวจจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุและติดตั้งกล้อง CCTVตามจุดแยกสำคัญในแต่ละชุมชน      
5 มีการรณรงค์เก่ียวกับการรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน      
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 5 4 3 2 1 
1 ความชัดเจนของแผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการ      
2 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน      
3 ความรวดเร็วในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการ      
4 การจัดลำดับก่อนหลังของผู้มารับบริการ      
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 5 4 3 2 1 
1 มีความรู้ความเข้าใจในงานที่บริการเป็นอย่างดี      
2 ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง      
3 ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง      
4 ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ      
ด้านช่องทางการให้บริการ 5 4 3 2 1 
1 มีช่องทางการติดต่อประสานงานที่หลากหลายและพอเพียง      
2 แต่ละช่องทางการให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว      
3 มีจุดบริการนอกสถานที่      
4 ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็น      
ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 5 4 3 2 1 
1 สถานที่ตั้งของหน่วยงานเหมาะสม สะดวกในการมารับบริการ      
2 ความพร้อมของสถานที่ เช่น ห้องน้ำ ที่จอดรถ ที่นั่งรอ      
3 มีการติดป้ายบอกจุดบริการต่าง ๆ อย่างชัดเจน      
4.ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ของสถานที่และวัสดุอุปกรณ์      

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ 
เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 

ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ลงใน  ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน 
1 พ้ืนที่ 
  ชุมชนตลาดสดพัฒนา   ชุมชนเทศบาล 6   ชุมชนซอยขนมจีน  
  ชุมชนบ้านออกพัฒนา   ชุมชน 8-9 สัมพันธ์   ชุมชนเทศบาล 1 
  ชุมชนนาโต๊ะพ่อ   ชุมชนประชาบำรุง  
2 เพศ 
  ชาย     หญิง 
3 อายุ  
  ต่ำกว่า 20 ปี    20 – 29 ปี    30 – 39 ปี 
  40 – 49 ปี    50 – 59 ปี    60 ปีขึ้นไป 
4 อาชีพ 
  เกษตรกร/ประมง   รับจ้างทั่วไป    ค้าขาย/อาชีพอิสระ 
  เจ้าของธุรกิจ/ผู้ประกอบการ  ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
  นักเรียน/นักศึกษา   ว่างงาน    อ่ืน ๆ .......................... 
5 ระยะเวลาการอยู่อาศัยในเขตเทศบาล  
  ต่ำกว่า 1 ปี    1 – 3 ปี    4 – 6 ปี 
  7 – 9 ปี    10 ปีขึ้นไป 
6 ช่วงเวลาในการเข้ารับบริการ 
  8.30 – 12.00 (เช้า)   12.00 – 13.00 (เที่ยง)  13.00 – 16.30 (บ่าย)  

 นอกเวลาราชการ 
7 จำนวนครั้งที่มารับบริการ 
  1 – 3 ครั้ง/ปี    4 – 6 ครั้ง/ปี    7 – 9 ครั้ง/ปี  
  10 ครั้ง/ปี ขึ้นไป 
8.ท่านมีท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล  
  ใช่ อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง     ไม่ 
 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจการให้บริการ 
คำชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน โดยการให้คะแนนตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
5 = พึงพอใจมากท่ีสุด, 4 = พึงพอใจมาก, 3 = พึงพอใจปานกลาง, 2 = พึงพอใจน้อย, 1 = พึงพอใจน้อยที่สุด 



ข้อความ ระดับความพึงพอใจ 
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5 4 3 2 1 
1 ให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ มีความรวดเร็ว      
2 อบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น      
3 การประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 5 4 3 2 1 
1 ความชัดเจนของแผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการ      
2 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน      
3 ความรวดเร็วในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการ      
4 การจัดลำดับก่อนหลังของผู้มารับบริการ      
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 5 4 3 2 1 
1 มีความรู้ความเข้าใจในงานที่บริการเป็นอย่างดี      
2 ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง      
3 ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง      
4 ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ      
ด้านช่องทางการให้บริการ 5 4 3 2 1 
1 มีช่องทางการติดต่อประสานงานที่หลากหลายและพอเพียง      
2 แต่ละช่องทางการให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว      
3 มีจุดบริการนอกสถานที่      
4 ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็น      
ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 5 4 3 2 1 
1 สถานที่ตั้งของหน่วยงานเหมาะสม สะดวกในการมารับบริการ      
2 ความพร้อมของสถานที่ เช่น ห้องน้ำ ที่จอดรถ ที่นั่งรอ      
3 มีการติดป้ายบอกจุดบริการต่าง ๆ อย่างชัดเจน      
4.ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ของสถานที่และวัสดุอุปกรณ์      

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ 
เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 

ด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ลงใน  ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน 
1 พ้ืนที่ 
  ชุมชนตลาดสดพัฒนา   ชุมชนเทศบาล 6   ชุมชนซอยขนมจีน  
  ชุมชนบ้านออกพัฒนา   ชุมชน 8-9 สัมพันธ์   ชุมชนเทศบาล 1 
  ชุมชนนาโต๊ะพ่อ   ชุมชนประชาบำรุง  
2 เพศ 
  ชาย     หญิง 
3 อายุ  
  ต่ำกว่า 20 ปี    20 – 29 ปี    30 – 39 ปี 
  40 – 49 ปี    50 – 59 ปี    60 ปีขึ้นไป 
4 อาชีพ 
  เกษตรกร/ประมง   รับจ้างทั่วไป    ค้าขาย/อาชีพอิสระ 
  เจ้าของธุรกิจ/ผู้ประกอบการ  ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
  นักเรียน/นักศึกษา   ว่างงาน    อ่ืน ๆ .......................... 
5 ระยะเวลาการอยู่อาศัยในเขตเทศบาล  
  ต่ำกว่า 1 ปี    1 – 3 ปี    4 – 6 ปี 
  7 – 9 ปี    10 ปีขึ้นไป 
6 ช่วงเวลาในการเข้ารับบริการ 
  8.30 – 12.00 (เช้า)   12.00 – 13.00 (เที่ยง)  13.00 – 16.30 (บ่าย)  

 นอกเวลาราชการ 
7 จำนวนครั้งที่มารับบริการ 
  1 – 3 ครั้ง/ปี    4 – 6 ครั้ง/ปี    7 – 9 ครั้ง/ปี  
  10 ครั้ง/ปี ขึ้นไป 
8.ท่านมีท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล  
  ใช่ อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง     ไม่ 
 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจการให้บริการ 
คำชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน โดยการให้คะแนนตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
5 = พึงพอใจมากท่ีสุด, 4 = พึงพอใจมาก, 3 = พึงพอใจปานกลาง, 2 = พึงพอใจน้อย, 1 = พึงพอใจน้อยที่สุด 



ข้อความ ระดับความพึงพอใจ 
ด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 5 4 3 2 1 
1 จัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น      
2 จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านประเพณีศาสนาอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกศาสนา      
3 มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างทั่วถึง หลากหลายรูปแบบ      
4 กิจกรรมที่จัดมีวัตถุประสงค์ตรงตามความต้องการของเยาวชนและประชาชน      
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 5 4 3 2 1 
1 ความชัดเจนของแผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการ      
2 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน      
3 ความรวดเร็วในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการ      
4 การจัดลำดับก่อนหลังของผู้มารับบริการ      
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 5 4 3 2 1 
1 มีความรู้ความเข้าใจในงานที่บริการเป็นอย่างดี      
2 ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง      
3 ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง      
4 ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ      
ด้านช่องทางการให้บริการ 5 4 3 2 1 
1 มีช่องทางการติดต่อประสานงานที่หลากหลายและพอเพียง      
2 แต่ละช่องทางการให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว      
3 มีจุดบริการนอกสถานที่      
4 ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็น      
ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 5 4 3 2 1 
1 สถานที่ตั้งของหน่วยงานเหมาะสม สะดวกในการมารับบริการ      
2 ความพร้อมของสถานที่ เช่น ห้องน้ำ ที่จอดรถ ที่นั่งรอ      
3 มีการติดป้ายบอกจุดบริการต่าง ๆ อย่างชัดเจน      
4.ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ของสถานที่และวัสดุอุปกรณ์      

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ 
เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 

ด้านงานทะเบียนราษฏร 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ลงใน  ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน 
1 พ้ืนที่ 
  ชุมชนตลาดสดพัฒนา   ชุมชนเทศบาล 6   ชุมชนซอยขนมจีน  
  ชุมชนบ้านออกพัฒนา   ชุมชน 8-9 สัมพันธ์   ชุมชนเทศบาล 1 
  ชุมชนนาโต๊ะพ่อ   ชุมชนประชาบำรุง  
2 เพศ 
  ชาย     หญิง 
3 อายุ  
  ต่ำกว่า 20 ปี    20 – 29 ปี    30 – 39 ปี 
  40 – 49 ปี    50 – 59 ปี    60 ปีขึ้นไป 
4 อาชีพ 
  เกษตรกร/ประมง   รับจ้างทั่วไป    ค้าขาย/อาชีพอิสระ 
  เจ้าของธุรกิจ/ผู้ประกอบการ  ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
  นักเรียน/นักศึกษา   ว่างงาน    อ่ืน ๆ .......................... 
5 ระยะเวลาการอยู่อาศัยในเขตเทศบาล  
  ต่ำกว่า 1 ปี    1 – 3 ปี    4 – 6 ปี 
  7 – 9 ปี    10 ปีขึ้นไป 
6 ช่วงเวลาในการเข้ารับบริการ 
  8.30 – 12.00 (เช้า)   12.00 – 13.00 (เที่ยง)  13.00 – 16.30 (บ่าย)  

 นอกเวลาราชการ 
7 จำนวนครั้งที่มารับบริการ 
  1 – 3 ครั้ง/ปี    4 – 6 ครั้ง/ปี    7 – 9 ครั้ง/ปี  
  10 ครั้ง/ปี ขึ้นไป 
8.ท่านมีท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล  
  ใช่ อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง     ไม่ 
 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจการให้บริการ 
คำชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน โดยการให้คะแนนตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
5 = พึงพอใจมากท่ีสุด, 4 = พึงพอใจมาก, 3 = พึงพอใจปานกลาง, 2 = พึงพอใจน้อย, 1 = พึงพอใจน้อยที่สุด 



ข้อความ ระดับความพึงพอใจ 
ด้านงานทะเบียนราษฏร 5 4 3 2 1 
1 ตัวอย่างการกรอกเอกสาร      
2.ความถูกต้อง รวดเร็วในการบริการประชาชน      
3.การให้ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรแก่ประชาชน      
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 5 4 3 2 1 
1 ความชัดเจนของแผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการ      
2 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน      
3 ความรวดเร็วในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการ      
4 การจัดลำดับก่อนหลังของผู้มารับบริการ      
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 5 4 3 2 1 
1 มีความรู้ความเข้าใจในงานที่บริการเป็นอย่างดี      
2 ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง      
3 ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง      
4 ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ      
ด้านช่องทางการให้บริการ 5 4 3 2 1 
1 มีช่องทางการติดต่อประสานงานที่หลากหลายและพอเพียง      
2 แต่ละช่องทางการให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว      
3 มีจุดบริการนอกสถานที่      
4 ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็น      
ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 5 4 3 2 1 
1 สถานที่ตั้งของหน่วยงานเหมาะสม สะดวกในการมารับบริการ      
2 ความพร้อมของสถานที่ เช่น ห้องน้ำ ที่จอดรถ ที่นั่งรอ      
3 มีการติดป้ายบอกจุดบริการต่าง ๆ อย่างชัดเจน      
4.ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ของสถานที่และวัสดุอุปกรณ์      

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ 
เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 

ด้านงานคลัง (การจัดเก็บภาษี) 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ลงใน  ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน 
1 พ้ืนที่ 
  ชุมชนตลาดสดพัฒนา   ชุมชนเทศบาล 6   ชุมชนซอยขนมจีน  
  ชุมชนบ้านออกพัฒนา   ชุมชน 8-9 สัมพันธ์   ชุมชนเทศบาล 1 
  ชุมชนนาโต๊ะพ่อ   ชุมชนประชาบำรุง  
2 เพศ 
  ชาย     หญิง 
3 อายุ  
  ต่ำกว่า 20 ปี    20 – 29 ปี    30 – 39 ปี 
  40 – 49 ปี    50 – 59 ปี    60 ปีขึ้นไป 
4 อาชีพ 
  เกษตรกร/ประมง   รับจ้างทั่วไป    ค้าขาย/อาชีพอิสระ 
  เจ้าของธุรกิจ/ผู้ประกอบการ  ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
  นักเรียน/นักศึกษา   ว่างงาน    อ่ืน ๆ .......................... 
5 ระยะเวลาการอยู่อาศัยในเขตเทศบาล  
  ต่ำกว่า 1 ปี    1 – 3 ปี    4 – 6 ปี 
  7 – 9 ปี    10 ปีขึ้นไป 
6 ช่วงเวลาในการเข้ารับบริการ 
  8.30 – 12.00 (เช้า)   12.00 – 13.00 (เที่ยง)  13.00 – 16.30 (บ่าย)  

 นอกเวลาราชการ 
7 จำนวนครั้งที่มารับบริการ 
  1 – 3 ครั้ง/ปี    4 – 6 ครั้ง/ปี    7 – 9 ครั้ง/ปี  
  10 ครั้ง/ปี ขึ้นไป 
8.ท่านมีท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล  
  ใช่ อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง     ไม่ 
 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจการให้บริการ 
คำชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน โดยการให้คะแนนตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
5 = พึงพอใจมากท่ีสุด, 4 = พึงพอใจมาก, 3 = พึงพอใจปานกลาง, 2 = พึงพอใจน้อย, 1 = พึงพอใจน้อยที่สุด 



ข้อความ ระดับความพึงพอใจ 
ด้านงานคลัง (การจัดเก็บภาษี) 5 4 3 2 1 
1 การประชาสัมพันธ์ด้านการจัดเก็บภาษีแก่ประชาชน      
2 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดเก็บภาษี      
3 ช่องทางการชำระภาษี เชน่ ชำระ ณ จุดรับชำระ ชำระผ่านธนาคาร ชำระผ่านระบบมือถือ      
4 แจ้งการดำเนินการจัดเก็บภาษี      
5 การนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน (การนำแผนที่ภาษีมาใช้ในการจัดเก็บภาษี)      
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 5 4 3 2 1 
1 ความชัดเจนของแผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการ      
2 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน      
3 ความรวดเร็วในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการ      
4 การจัดลำดับก่อนหลังของผู้มารับบริการ      
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 5 4 3 2 1 
1 มีความรู้ความเข้าใจในงานที่บริการเป็นอย่างดี      
2 ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง      
3 ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง      
4 ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ      
ด้านช่องทางการให้บริการ 5 4 3 2 1 
1 มีช่องทางการติดต่อประสานงานที่หลากหลายและพอเพียง      
2 แต่ละช่องทางการให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว      
3 มีจุดบริการนอกสถานที่      
4 ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็น      
ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 5 4 3 2 1 
1 สถานที่ตั้งของหน่วยงานเหมาะสม สะดวกในการมารับบริการ      
2 ความพร้อมของสถานที่ เช่น ห้องน้ำ ที่จอดรถ ที่นั่งรอ      
3 มีการติดป้ายบอกจุดบริการต่าง ๆ อย่างชัดเจน      
4.ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ของสถานที่และวัสดุอุปกรณ์      

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ข 
ภาพกิจกรรมการเก็บข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  



 
 
  



 
 
  



 
  



 



 
 
 
 
 

ผนวก ค 
ตารางแสดงข้อมลูผลความพึงพอใจ  

เฉพาะผู้รับบริการ ทีไ่มม่ีทะเบียนบ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง 
 

  



 

  



 

171 

 
 
 

ตารางแสดงข้อมูลข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ ในภาพรวม 
เฉพาะผู้รับบริการ ที่ไม่มีทะเบียนบ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกำแพง (จำนวน 99 ตัวอย่าง) 

 
  X S.D % แปลผล 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 

1. ความชัดเจนของแผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการ 3.73 0.88 74.60 พอใจมาก 

2. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน 3.84 0.75 76.80 พอใจมาก 

3. ความรวดเร็วในแต่ละข้ันตอนของการให้บริการ 3.82 0.68 76.40 พอใจมาก 

4. การจัดลำดับก่อนหลังของผู้มารับบริการ 3.88 0.73 77.60 พอใจมาก 

รวม 3.82 0.76 76.40 พอใจมาก 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

1. มีความรู้ความเข้าใจในงานที่บริการเป็นอย่างดี 3.92 0.71 78.40 พอใจมาก 

2. ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง 3.94 0.68 78.80 พอใจมาก 

3. ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง 3.94 0.70 78.80 พอใจมาก 

4. ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ 3.96 0.73 79.20 พอใจมาก 

รวม 3.94 0.70 78.80 พอใจมาก 

ด้านช่องทางการให้บริการ 

1. มีช่องทางการติดต่อประสานงานที่หลากหลายและ
พอเพียง 3.96 0.75 79.20 พอใจมาก 

2. แต่ละช่องทางการให้บริการมีความสะดวง รวดเร็ว 3.97 0.66 79.40 พอใจมาก 

3. มีจุดบริการนอกสถานที่ 3.91 0.70 78.20 พอใจมาก 
4. ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เช่น 
กล่องรับฟังความคิดเห็น 3.79 0.80 75.80 พอใจมาก 

รวม 3.91 0.73 78.20 พอใจมาก 

     



 

  X S.D % แปลผล 

ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 

1. สถานที่ตั้งของหน่วยงานเหมาะสม สะดวกในการมา
รับบริการ 3.89 0.65 77.80 พอใจมาก 

2. ความพร้อมของสถานที่ เช่น ห้องน้ำ ที่จอดรถ ที่นั่งรอ 3.80 0.73 76.00 พอใจมาก 

3. มีการติดป้ายบอกจุดบริการต่างๆ อย่างชัดเจน 3.86 0.70 77.20 พอใจมาก 
4. ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ของสถานที่และวัสดุ
อุปกรณ์ 3.90 0.68 78.00 พอใจมาก 

รวม 3.86 0.69 77.20 พอใจมาก 

ด้านเฉพาะ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 4.29 0.70 85.80 พอใจมาก 

ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ 4.16 0.67 83.20 พอใจมาก 

ด้านสาธารณสุข 3.86 0.90 77.20 พอใจมาก 

ด้านการบริการทางสังคมและสวัสดิการ 3.33 0.86 66.60 พอใจปานกลาง 

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 3.93 0.64 78.60 พอใจมาก 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ 4.22 0.60 84.40 พอใจมาก 

ด้านการรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน 3.85 0.68 77.00 พอใจมาก 

ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3.67 0.60 73.40 พอใจมาก 

ด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 3.67 0.70 73.40 พอใจมาก 

ด้านงานทะเบียนราษฏร 3.70 0.78 74.00 พอใจมาก 

ด้านงานคลัง (การจัดเก็บภาษี) 3.55 0.54 71.00 พอใจมาก 

รวม 3.84 0.70 76.80 พอใจมาก 

รวม 5 ด้าน 3.87 0.72 77.40 พอใจมาก 
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