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บทท่ี  1 
บทนำ 

 
 1.1 ที่มาและความสำคัญ 
 การปกครองทองถ่ิน ( Local Government ) เปนรากฐานของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  เน่ืองจากเปนสถาบันที่ทำหนาที่ในการฝกฝน  ใหการศึกษาเกี่ยวกับการเมืองแก
ประชาชน  โดยทำใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการปกครองตนเอง  เกิดสำนึกและเห็น
ความสำคัญ  คุนเคยกับการใชสิทธิทางการเมือง  หนาที่พลเมือง  อันจะนำไปสูความศรัทธาและความ
เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย 
 ประเทศไทยถึงแมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสวนที่เกี่ยวกับการปกครองทองถ่ิน
มาแลวหลายครั้ง เชนเมื่อ พ.ศ. 2495  มีการต้ังสุขาภิบาลข้ึนเปนครั้งแรกในประเทศไทย  ตอมา พ.ศ. 
2498  มีประกาศจัดต้ังองคการบริหารสวนจังหวัด  และหลังจากน้ันใน พ.ศ. 2499  มีการจัดต้ัง
เทศบาล และสภาตำบลข้ึนเปนครั้งแรก  แตการปกครองสวนทองถ่ินที่ผานมายังอยูภายในการควบคุม
จากสวนกลางหรือรัฐบาลกลางมาโดยตลอด  ซึ่งเปนการควบคุมทั้งในดานบุคลากรดานงบประมาณ
และดานการคลัง  โดยอาศัยเหตุในการควบคุมวาประชาชนในทองถ่ินยังขาดความรู  ความสามารถ  
ประสบการณ  และเทคนิคในการดำเนินกิจการตางๆ ไดเอง ซึ่งยังจำเปนจะตองอาศัยความรูและ
เทคนิคตางๆ จากสวนกลาง โดยสวนกลางหรือรัฐบาลกลางยังใชอำนาจในการควบคุม เชน การสั่งยุบ
สภาทองถ่ิน การสั่งใหผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพนจากตำแหนง  หรือการกำหนด
เกี่ยวกับการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ตองจัดทำงบประมาณตามวิธีการและตามแบบที่สวนกลางกำหนดไว  หรือแมแตการกำหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตองจดัสรรงบประมาณใหเปนไปตามสดัสวนที่สวนกลางกำหนด  หรือตามสัดสวน
ที่สวนกลางไดวางระเบียบกำหนดไว 
 การปกครองทองถ่ินเปนสวนหน่ึงของการจัดระบบการปกครองภายในประเทศไทย ดังน้ัน
การปกครองสวนทองถ่ินไทย จึงไดมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมาตามลำดับจนถึงปจจุบัน โดยเปน
แนวความคิดในการใหประชาชนไดปกครองและบริหารกันเอง  ซึ่งมีความสัมพันธกันอยางมากกับ
แนวคิดในการการกระจายอำนาจการปกครอง (Decentralization) หลักการกระจายอำนาจปกครอง
น้ี มีเพื่อใหทองถ่ินสามารถกระทำกจิกรรมตางๆ ไดโดยมีความเปนอิสระปลอดจากการช้ีนำจากรัฐบาล 
มีความสามารถที่จะตอบสนองความตองการของพลเมืองทองถ่ินได แตทั้งน้ีในดานนโยบายที่สำคัญๆ 
ยังคงยึดนโยบายแหงรัฐอยู เชนนโยบายการเงินการคลัง นโยบายในการปองกันประเทศเปนตน ดังน้ัน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงมีความเปนอิสระในระดับหน่ึงในการที่จะดำเนินกิจกรรมทางการ
บริหารของตนเองได  แตอีกสวนหน่ึงน้ันรัฐบาลยังคงตองเอกสิทธ์ิในการควบคุมเอาไว  ทั้งน้ีก็เพื่อ
รักษาสถานภาพความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันและความมั่นคงของชาติเอาไว 
 จะเห็นไดวาการปกครองทองถ่ินเปนการเมืองที่มีความใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด  ดังน้ัน
องคกรซึ่งเปนตัวแทนของประชาชน  หรือที่เรียกวาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จึงสามารถที่จะ
ตอบสนองความตองการของทองถ่ินไดตรงเปาหมาย  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพมากที่สุด  และ



 

 

2 

นอกจากน้ันในความสัมพันธกับราชการสวนกลางจะพบวาองคกรปกครองทองถ่ินเปนองคกรที่ชวย
แบงเบาภาระของรัฐบาล  เน่ืองจากรัฐบาลกลางไดมอบหมาย  ถายโอนภารกิจหลายประการใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสิ่งที่เห็นไดชัดคือ การเปลี่ยนแปลงบทบาทของราชการบริหาร
สวนกลาง และสวนภูมิภาค ซึ่งทำหนาที่ เปนผูปฎิบัติ กลับกลายเปนผูทำหนาที่ในการสงเสริม 
สนับสนุน และหึความชวยเหลือทางดานวิชาการ เทคนิคใหกับองคกรการปกครองสวนทองถ่ิน   (วุฒิ
สาร ตันไชย ,2552) 
 ลักษณะของการปกครองทองถ่ิน ธเนศวร เจริญเมือง (2553) ยังไดกลาวถึง สาระสำคัญของ
การปกครองทองถ่ิน กลาวคือ  การปกครองทองถ่ินโดยความหมายที่แทจริงคือ การปกครองตนเอง
ของประชาชนในแตละทองถ่ิน ซึ่งมีสาระสำคัญอยางนอยหกประการ 
ขอที่1 ประชาชนในทองถ่ินมีความเปนอิสระในการตัดสินใจและบริหารทองถ่ินของตนเอง 
ขอที่2 เพื่อใหความเปนอิสระเหลาน้ันเปนไปโดยประชาชนในทองถ่ินน้ัน ประชาชนยอมตองมีสวนรวม
ในกระบวนการตางๆ 
ขอที่3 สมาชิกสภาทองถ่ินและฝายบริหารจองมาจากการเลือกต้ังโดยประชาชน จะเปนการเลือกต้ัง
โดยตรงหรือโดยออมก็ได 
ขอที่4 องคกรปกครองทองถ่ินดังกลาวยอมตองมีฐานะทางกฎหมายเพื่อรับผิดชอบในการบริหารงาน
ของตนเอง น่ันคือมีความเปนนิติบุคคล สามารถดำเนินการใดๆ ก็ไดตามที่กฎหมายกำหนด 
ขณะเดียวกันหากทำผิดกฎหมายก็ยอมตองรับผลน้ันๆ 
ขอที่5 ความสัมพันธรัฐบาลกลางกับองคกรปกครองทองถ่ินเปนแบบรัฐบาลกลางกำกับดูแล มิใช
ควบคุม การกำกับดูแลเปนการติดตามมิใชไปควบคุมองคกรปกครองทองถ่ินมิใหทำโครงการใด
โครงการหน่ึงหรือควบคุมดานงบประมาณ เชน อางวามากเกินไป 
ขอที่6 ความเปนอิสระของแตละทองถ่ินมิไดหมายความวาเอกราชทองถ่ินมีความเปนอิสระเฉพาะใน
สวนที่จะบริหารกิจการตางๆ ของทองถ่ินของตนเองเทาน้ัน ขณะที่การมีเอกราชหมายถึงการมีอำนาจ
อธิปไตย การกอต้ังรัฐของตนเอง โดยไมตองข้ึนกับรัฐอื่นๆ 

จากสาระสำคัญของการปกครองทองถ่ินพบวา การปกครองทองถ่ินน้ันมีสาระสำคัญที่
ตองการใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง สามารถกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนาของตนเอง
ได มีอิสระในการบริหารในทุกๆดาน ทั้งการออกขอกำหนดกฎหมาย การกำหนดนโยบาย การจัดการ
ทางการคลัง ซึ่งองคประกอบตางๆ เหลาน้ีจะนำไปสูการบริหารราชการสวนทองถ่ินที่มีประสิทธิภาพ    
  เทศบาลเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินองคกรหน่ึงที่มีอำนาจหนาที่ในการปกครองตนเอง
และมีอิสระในการบริหารงานตามอำนาจหนาที่ที่กฎหมายกำหนดไว โดยที่เทศบาลเปนหนวยงาน
ทองถ่ินที่มีความใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด ในการบริหารงาน จึงถูกคาดหวังจากหลายฝายวาจะ
สามารถพัฒนาทองถ่ิน และใหบริการกับประชาชนในทองถ่ินไดอยางทั่วถึง โดยคำนึงถึงความตองการ
ของประชาชนในทองถ่ิน เนนการใหบริการประชาชนเปนหัวใจสำคัญ และสรางความพึงพอใจใหกับ
ประชาชน 
 ดวยเหตุน้ี จึงควรเห็นความสำคัญในเรื่องการปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งครอบคลุมถึงคุณภาพในการใหบริการและการตรวจ
สนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน จึงไดกำหนดแนวปฏิบัติในการจายเงนิประโยชนตอบแทน
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อื่นเปนกรณีพิเศษ สำหรับขาราชการพนักงานสวนทองถ่ิน และลูกจาง ที่ไดใหความสำคัญกับการ
ปฏิบัติงานราชการอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ในการจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษ จะตองมีรายงานการสำรวจความพึงพอใจของผูรบับริการที่ดำเนินการโดยหนวยงานหรือ
สถาบันภายนอกที่เปนกลาง ซึ่งจะเปนประโยชนในการพัฒนาการทำงานของบุคลากร รวมถึงแกไข
ปญหา อุปสรรคตางๆ เพื่อใหขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน และลูกจาง เปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานอันจะกอให เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงานดานการบริการประชาชน
ผูรับบริการจากเทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนตอไป  
 
 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของเทศบาลเมืองลำพูน     
อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 
 2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะในการใหบริการของเทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมือง จังหวัด
ลำพูน 
 

1.3 ขอบเขตโครงการวิจัย 
 1. ขอบเขตดานเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของเทศบาล
เมืองลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีขอบเขตดานเน้ือหาใน
การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนใน 4 ดาน ไดแก ดานกระบวนการและข้ันตอน ดานพฤติกรรม
ของเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานสิ่งอำนวยความสะดวก ดานคุณภาพการใหบริการ โดยทำการสำรวจ
ความพึงพอใจของประชาชนใน 4 ภารกิจ ไดแก 

1) ดานการบรกิารงานกองชาง 
2) ดานการบรกิารชำระภาษี และคาธรรมเนียมตางๆ 
3) ดานการใหบริการของศูนยบริการสาธารณะสุข 
4) ดานการบรกิารข้ึนทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ และสวัสดิการอื่นๆ 
 

2. ขอบเขตดานประชากร 
 การศึกษาครั้งน้ีจะทำการศึกษาเฉพาะขอมูลจากประชาชนที่รับบริการจากเทศบาลเมือง

ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จำนวน 400 คน โดยสอบถามความพึงพอใจดานการใหบริการ
ประชาชนใน ใน 4 ดานไดแก ดานกระบวนการและข้ันตอน ดานเจาหนาที่/บุคลากรใหบริการ ดานสิ่ง
อำนวยความสะดวก และดานคุณภาพการใหบริการ ประจำปงบประมาณ 2561 

3. ขอบเขตดานระยะเวลา 
การศึกษาครั้งน้ี เปนการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการของเทศบาลเมือง

ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 



 

 

4 

1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1.  ผลจากการศึกษาทำใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการ

ของเทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 
2.  ผลจากการศึกษาทำใหทราบถึงขอเสนอแนะจากการใหบริการของเทศบาลเมืองลำพูน

อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงแกไขตอไป  
3.  ผลจากการศึกษาทำใหทราบถึงแนวทางในการพัฒนาการทำงานของเจาหนาที่ใหมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
4. หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนำผลการสำรวจไปใชประโยชนในการประกอบการพิจารณา

การกำหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ สำหรับขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน และลูกจาง
ในองคกรไดอยางยุติธรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

บทท่ี  2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
 การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของเทศบาลเมืองลำพูน 
อำเภอเมือง   จังหวัดลำพูน  โดยใชเอกสารและงานที่เกี่ยวของกับเทศบาล  แนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวของ  ดังน้ี 

2.1 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานสำคัญของเทศบาลเมืองลำพูน 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 

2.1   สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานสำคัญของเทศบาลเมืองลำพูน 
 

ประวัติของจังหวัดลำพูน 
ลำพูนเปนจังหวัดหน่ึงในภาคเหนือตอนบน นับเปนอีกจังหวัดหน่ึงที่มีประวัติศาสตรเกาแก 

ยาวนาน เคยเปนที่ต้ังของนครหริภุญชัยในสมัยพระนางจามเทวี เดิมช่ือเมืองหริภุญไชย เปนเมือง
โบราณ มีอายุประมาณ 1,343 ป ตามพงศาวดารโยนกเลาสืบตอกันถึงการสรางเมืองหริภุญไชย โดย
ษีวาสุเทพเปนผูเกณฑพวกเม็งคบุตรหรือชนเช้ือชาติมอญมาสรางเมืองน้ีข้ึน ในพื้นที่ระหวางแมน้ำ
สองสายคือแมน้ำกวงและแมน้ำปง เมื่อมาสรางเสรจ็ไดสงทูตไปเชิญราชธิดากษัตริยเมืองละโวพระนาม
“จามเทวี”มาเปนปฐมกษัตริยปกครองเมืองหริภุญไชย สืบราชวงศกษัตริยตอมาหลายพระองค 
จนกระทั่งถึงสมัยพระยายีบาจึงไดเสียการปกครองใหแกพอขุนเม็งรายมหาราช ผูรวบรวมแวนแควน
ทางเหนือเขาเปนอาณาจักรลานนา 

เมืองลำพูนถึงแมวาจะตกอยูภายใตการปกครองของอาณาจักรลานนา แตก็ไดเปนผู
ถายทอดมรดกทางศิลปและวัฒนธรรมใหแกผูที่เขามาปกครองดังปรากฏหลักฐานทั่วไปในเวียงกุมกาม 
เชียงใหม และเชียงราย เมืองลำพูนจึงยังคงความสำคัญในทางศิลปะและวัฒนธรรมของอาณาจักร
ลานนา จนกระทั่งสมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช เมืองลำพูนจึงไดเขามาอยูในราชอาณาจักรไทย 
มีผูครองนครสืบตอกันมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร ตอมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
พ.ศ. 2475 เมื่อเจาผูครองนครองคสุดทายคือพลตรีเจาจักรคำ ขจรศักด์ิ ถึงแกพิราลัย เมืองลำพูนจึง
เปลี่ยนเปนจังหวัด มีผูวาราชการจังหวัดเปนผูปกครอง สืบมาจนกระทั่งถึงปจจุบัน จังหวัดลำพูนมี
ช่ือเสียงนอกจากเปนเมืองประวัติศาสตรแลว ยังเปนแหลงเพาะปลูกลำไย พระเครื่อง โบราณสถานที่
สำคัญ และผาทอฝมือดี 

ขอมูลพ้ืนฐานจังหวัดลำพูน 
จังหวัดลำพูน ต้ังอยูทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ซึ่งเปนกลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพที่

สามารถจะพัฒนาเปนศูนยกลางความเจรญิของภาคเหนือตอนบนและพืน้ที่ของอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง
หรือพื้นที่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจในอนาคต โดยต้ังอยูระหวางเสนรุงที่ 18 องศาเหนือ และเสนแวงที่ 99 
องศาตะวันออก หางจากกรุงเทพมหานคร 685 กิโลเมตรโดยทางรถยนต และ 726 กิโลเมตรโดยทาง
รถไฟ เปนจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดของภาคเหนือมีขนาดพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 4,505.08 ตาราง
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กิโลเมตร หรือประมาณ 2,815,675 ไร หรือคิดเปนรอยละ 4.85 ของพื้นที่ภาคเหนือตอนบน บริเวณที่
กวางที่สุดประมาณ 43 กิโลเมตร และยาวจากเหนือจดใต 136 กิโลเมตร 

ขอมูลพ้ืนฐานเทศบาลเมืองลำพูน 
เทศบาลเมืองลำพูนไดจัดต้ังข้ึนโดยพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังเทศบาลเมืองลำพูน พ.ศ. 2479 มี

พื้นที่ในความรับผิดชอบประมาณ 6 ตารางกิโลเมตร มีตราประจำเทศบาลเปนรูปพระธาตุหริภุญชัย 
ปจจุบันสำนักงานต้ังอยูเลขที่ 27 ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ต้ังอยูใน
เขตเมืองประวัติศาสตรโบราณเกาแกที่สุดในจังหวัดภาคเหนือ เดิมช่ือเมืองหริญภุญไชย มีความรุงเรือง
มาแตอดีต อายุประมาณ 1,339 ป และยังคงรักษาความเปนเอกลักษณของเมืองโบราณไวมากที่สุด 

โบราณสถานและโบราณวัตถุ 
มีโบราณสถานและโบราณวัตถุตาง ๆ มากมาย มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร ซึ่งเปน

สถานที่นาสนใจและดึงดูดนักทองเที่ยวไดแก วัดพระธาตุหริภุญชัย วัดจามเทวี อนุสาวรียพระนางจาม
เทวี วัดมหาวัน กูชาง กูมา เปนตน นอกจากน้ีบริเวณศูนยกลางเมืองเปนเขตเมืองเกา มีคูเมือง
ลอมรอบพรอมประตูเมืองสี่ทิศ มีพื้นที่ประมาณ 2 ตร.กม. 

ระบบการคมนาคมในพ้ืนท่ี 
ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ซึ่งเปนพื้นที่ในเขตเมือง ระบบการคมนาคมพื้นที่ภายในและ

ระหวางพื้นที่รอบนอกอาศัยระบบถนนเปนหลัก ลักษณะโครงขายเปนแบบถนนกระจายการจราจร มี
ถนนรวม 15 สาย ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาล มีถนนสายตาง ๆ ที่สำคัญ ถนนสายหลักเปนถนนที่
ใชเดินทางภายในพื้นที่และสามารถเช่ือมโยงระหวางพื้นที่ ไดแก ถนนเจริญราษฎร ถนนอินทยงยศ 
และถนนทางหลวงหมายเลข 1147 ถนนสายรองเปนถนนที่ใชเดินทางภายในพื้นที่ ไดแก ถนนรอบ
เมืองนอก – ถนนรอบเมืองใน ถนนสนามกีฬา ถนนสันปายาง ถนนพระคงษี ถนนมุกดา ถนนเจริญ
ตา ถนนวังซาย ถนนวังขวา ถนนไชยมงคล และถนนจิตวงศพันธรังสรรค นอกจากน้ียังมีถนนสายยอย
เปนถนนซอยตาง ๆ ที่ใชเดินทางเช่ือมถนนสายหลักและเดินทางในระยะใกล ๆ ในเขตเทศบาลเมือง
ลำพูน มีสะพานขามแมน้ำกวงอีก 6 แหง ไดแก สะพานทานาง สะพานทาขาม สะพานเฉลิมพระ
เกียรติ สะพานทาสิงห สะพานบานยูและสะพานเลียบทางรถไฟ เทศบาลไดกำหนดดวงตราเปนรปูพระ
ธาตุหริภุญชัย เปนดวงตราประจำเทศบาล 

ตราสัญลักษณ 
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 รูปพระบรมธาตุหรภุิญชัย มีรัศมีเปนประกาย เน่ืองจากพระบรมธาตุเจาหริภุญชัยนับถือเปน
ปูชนียสถานอันสำคัญย่ิง ในลานนาไทยมาต้ังแตโบราณกาล ในวันเพ็ญเดือน 6 จะมีงานประเพณีสรง
น้ำพระธาตุหริภุญชัย โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานน้ำสรงองค
พระธาตุเปนประจำทกุป 

พระธาตุหริภุญชัยนับไดวาเปนสัญลักษณของจังหวัดลำพูน ดวยเหตุน้ีเทศบาลเมืองลำพูน 
จึงไดนำพระบรมธาตุหริภุญชัยมาเปนสัญลักษณเทศบาลฯ เพื่อใหเกิดความเปนศิริมงคล และเพื่อให
ภารกิจเจริญรุงเรือง ด่ังองคพระธาตุที่สงรัศมีเปนประกายเจิดจา 

 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 
นักวิชาการไดใหความหมายของความพงึพอใจตางๆ พอสรปุไดดังน้ี 

ทวีพงษ หินคํา (2541) ไดใหความหมายของความพึงพอใจวาเปนความชอบของบุคคลทีม่ี

ตอสิ่งหน่ึงสิ่งใด ซึ่งสามารถลดความตึงเครียดและตอบสนองตามความตองการของบุคคลไดทำใหเกิด

ความพึงพอใจตอสิ่งน้ัน 

ธนียา ปญญาแกว (2541) ไดใหความหมายวา สิ่งที่ทำใหเกิดความพึงพอใจจะเกี่ยวกันกับ

ลักษณะของงาน ปจจัยเหลาน้ีนำไปสูความพอใจในงานที่ทำ ไดแก ความสำเร็จ การยกยอง ลักษณะ

งาน ความรับผิดชอบ และความกาวหนา เมื่อปจจัยเหลาน้ีอยูต่ำกวาจะทำใหเกิดความไมพอใจงานที่

ทำ ถาหากวางานใหความกาวหนาความทาทาย ความรับผิดชอบ ความสำเร็จและการยกยองแก

ผูปฏิบัติงานแลวพวกเขาจะพอใจและมีแรงจูงใจในการทำงานเปนอยางมาก 

กาญจนา อรุณสุขรุจี (2546) กลาววา ความพึงพอใจของมนุษยเปนการแสดงออกทาง

พฤติกรรมที่เปนนามธรรม ไมสามารถมองเห็นเปนรูปรางไดการที่เราจะทราบวาบุคคลมีความพึงพอใจ

หรือไมสามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่คอนขางสลับซับซอน และตองมีสิ่งเราที่ตรงตอความตองการ

ของบุคคล จึงจะทำใหบุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังน้ันการสรางสิ่งเราจึงเปนแรงจูงใจของบุคคลน้ันให

เกิดความพึงพอใจในงาน 

อุทัยพรรณ สุดใจ (2545) ไดกลาวถึง ความพึงพอใจวา  เปนความรูสึกรักชอบยินดีเต็มใจ 

หรือมีเจตคติที่ดีของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง ความพอใจจะเกิดเมื่อไดรับตอบสนองความตองการ ทั้ง 

ดานวัตถุและดานจิตใจ ความพึงพอใจเปนเรื่องเกี่ยวกับอารมณ ความรูสึก และทัศนะของบุคคล อัน 

เน่ืองมาจากสิ่งเราและสิ่งจูงใจ โดยอาจเปนไปในเชิงประเมินคา วาความรูสึกหรือทัศนคติตอ สิ่ง

เหลาน้ัน เปนไปในทางลบหรือบวก 

กชกร   เปาสุวรรณ และคณะ (2550) ไดกลาวถึง  ความหมายของความพึงพอใจวา สงที่ควร

จะเปนไปตามความตองการ ความพึงพอใจเปนผลของการแสดงออกของทัศนคติของบุคคลอีกรูปแบบ

หน่ึง   ซึ่งเปนความรูสึกเอนเอียงของจิตใจที่มีประสบการณที่มนุษยเราไดรับอาจจะมากหรือนอยก็ได  

และเปนความรูสึกที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง  ซึ่งเปนไปไดทั้งทางบวกและทางลบ  แตก็เมื่อไดสิ่งน้ัน  สามารถ
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ตอบสนองความตองการ  หรือทำใหบรรลุจุดมุงหมายได ก็จะเกิดความรูสึกบวก เปนความรูสึกที่พึง

พอใจ แตในทางตรงกันขาม ถาสิ่งน้ันสรางความรูสึกผิดหวัง ก็จะทำใหเกิดความรูสึกทางลบ เปน

ความรูสึกไมพึงพอใจ 

ภณิดา ชัยปญญา (2541) ไดกลาวไววา การวัดความพึงพอใจน้ัน สามารถทำไดหลายวิธี

ดังตอไปน้ี 

 1. การใชแบบสอบถาม โดยผูออกแบบสอบถาม เพื่อตองการทราบความคิดเห็นซึ่งสามารถ

กระทำไดในลักษณะกำหนดคำตอบใหเลอืก หรือตอบคำถามอิสระ คำถามดังกลาวอาจถามความพอใจ

ในดานตาง ๆ 

2. การสัมภาษณเปนวิธีการวัดความพงพอใจทางตรง  ซึ่งตองอาศัยเทคนิคและวิธีการที่ดีจะได

ขอมูลที่เปนจริง 

3. การสังเกต เปนวิธีวัดความพึงพอใจโดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคล เปาหมาย ไมวาจะ

แสดงออกจากการพูดจา กริยา ทาทาง วิธีน้ีตองอาศัยการกระทำอยางจริงจัง และสังเกตอยางมี

ระเบียบแบบแผน 

รวมถึงความพึงพอใจเกดิข้ึนหรือไมน้ันข้ึนอยูกับกระบวนการจัดการเรียนรูประกอบกับระดับ

ความรูสึกของนักเรียนดังน้ันในการวัด ความพึงพอใจในการเรียนรูกระทำไดหลายวิธี ตอไปน้ี (สาโรจน 

ไสยสมบัติ , 2534) 

1.  การใชแบบสอบถามซึ่งเปนวิธีที่นิยมใชมากอยางแพรหลายวิธีหน่ึง 

2.  การสัมภาษณซึ่งเปนวิธีที่ตองอาศัย เทคนิคและความชำนาญพิเศษของผูสัมภาษณที่จะจูง

ใจใหผูตอบคำถามตามขอเท็จจริง 

3.  การสังเกต เปนการสังเกตพฤติกรรมทั้ง กอนการปฏิบัติกิจกรรม ขณะปฏิบัติกิจกรรมและ 

หลังการปฏิบัติกิจกรรมจะเห็นไดวาการวัดความพึงพอใจในการเรียนรูสามารถที่จะวัดไดหลายวิธี  ทั้งน้ี

ข้ึนอยูกับความ สะดวกความเหมาะสม ตลอดจนจุดมุงหมาย  หรือเปาหมายของการวัดดวยจึงจะสงผล

ใหการวัดน้ัน มีประสิทธิภาพนาเช่ือถือ 

สรชัย พิศาลบุตร (2549) อธิบายวา วิธีวัดความพึงพอใจ โดยทั่วไปสามารถวัดความพึงพอใจ

ของผูใชบริการได 2 วิธี คือ 

1. วิธีวัดความพึงพอใจจากความคิดเห็นของผูใชบริการ โดยวัดจากการสอบถามความคิดเปน

ของผูใชบริการที่เลือกมาเปนตัวอยางจำนวนหน่ึง เกี่ยวกับบริการแตละดานและบริการรวมทุกดานที่

ไดรับจากผูใหบริการ โดยที่ผูใชบริการจะตองมปีระสบการณในการใชบรกิารมาเปนระยะเวลานานมาก

พอที่จะประเมินคุณภาพของบริการที่ไดรับในแตละดานได 

2.  วิธีวัดความพึงพอใจจากขอมูลที่สามารถสะทอนระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ โดย

วัดจากเกณฑที่ต้ังข้ึนสำหรับวัดระดับความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอบริการแตละดานและบริการ
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รวมทุกดานของสินคาหรือบริการน้ัน ๆ เชน การวัดความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอความรวดเร็ว

ในการใหบริการฝากหรือถอนเงินจากธนาคาร เกณฑที ต้ังข้ึนในการวัดระดับความพึงพอใจของ

ผูใชบริการฝากหรือถอนเงิน คือ สอบถามระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่ผูใชบริการแตละรายไดรับบริการเสร็จ

ผูบริโภคจะมีความพึงพอใจมากนอยเพียงไร ข้ึนอยูกับความตองการของตนวาไดรับการตอบสนองมาก

นอยเพียงไร หากไดรับการตอบสนองมากก็จะกอใหเกิดความจงรักภักดีและเกิดการสื่อสารแบบปาก

ตอปาก แตถาไดรับการตอบสนองนอยก็จะรูสึกในแงลบ 

 ผูวิจัยไดใชขอมูลดังกลาวเปนแนวทางในการทำงาน เพื่อสังเคราะหขอมูล นำไปสูการ
ออกแบบการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของเทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมือง จังหวัด
ลำพูนตอไป 



บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 

3.1 วิธีการดำเนินการวิจัย 
สำหรับการศึกษาวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของ

เทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
ระเบียบวิธีการวิจัยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) และการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative research) ซึ่งวิธีการศึกษาวิจัย คือ ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey 
research) โดยทำการศึกษาวิจัยจากเอกสาร (Documentary research) และการศึกษาวิจัย
ภาคสนาม (Field research)  

 

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
สำหรับประชากรที่ทำการศึกษา  ไดแก  ประชากรที่อยูในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองลำพูน

อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ประจำปงบประมาณ 2561 จำนวนประชากรทั้งหมด 12,225 คน 
ในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลจากรายงานผลการดำเนินงานของงาน

ดานการบริการงานกองชาง ดานการบริการชำระภาษี และคาธรรมเนียมตางๆ ดานการใหบริการของ
ศูนยบริการสาธารณะสุข และดานการบริการข้ึนทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ และสวัสดิการอื่นๆ 

  ทั้งน้ี  การกำหนดกลุมตัวอยางในการเก็บขอมูล  จะใชวิธีการแบบสุมของ ทาโร  ยามาเน  
(Taro Yamane) ขนาดของกลุมตัวอยาง ไดคำนวณจากสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) คือ 
 

สูตร n  =           N  
             1+Ne2 
เมื่อ n คือ จำนวนตัวอยาง หรือขนาดของกลุมตัวอยาง 

N        คือ จำนวนหนวยทั้งหมด หรือ ขนาดของประชากรทัง้หมด 
  e คือ ความคาดเคลื่อนในการสุมตัวอยาง  (Sampling  error)  ในที่น้ี
จะกำหนดเทากับ + / - 0.05  ภายใตความเช่ือมั่น  95% จึงแทนคาสูตรไดดังน้ี 

ประชากรผูใชบริการของเทศบาลเมอืงลำพูน มีจำนวน 12,225 คน 
แทนคาสูตร n =      12,225 = 387.36 คน 

               1+ 12,225(0.05)2 
ในการเก็บขอมูลวิจัยครั้งน้ีจากสูตรของทาโร  ยามาเน (Taro Yamane) ที่คำนวณออกมาได 

จำนวน 387.36 กลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดทำการเก็บขอมูลกลุมตัวอยางจำนวน 400 ตัวอยาง ซึ่งจะทำ
ใหผลการศึกษามีความนาเช่ือถือมากย่ิงข้ึน โดยสามารถแบงช้ันภูมิตามพื้นที่ชุมชนไดดังน้ี 
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ตารางท่ี 3-1 กลุมตัวอยางที่ใชในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของ
เทศบาลเมอืงลำพูน อำเภอเมือง จงัหวัดลำพูน 

ลำดับท่ี ชุมชน จำนวน

ประชากร 

รอยละ กลุมตัวอยาง 

1 ไกแกว 1,099 8.99 36 

2 สวนดอก 900 7.36 29 

3 พระคงษี 375 3.07 12 

4 มหาวัน 1,583 12.95 52 

5 สันปายางหลวง 659 5.39 21 

6 ชางฆอง 534 4.37 18 

7 บานหลวย 695 5.69 23 

8 หนาสถานีรถไฟ 304 2.49 10 

9 ประตูลี ้ 828 6.77 27 

10 จามเทวี 621 5.08 21 

11 หนองเสง 984 8.05 32 

12 สันปายางหนอม 268 2.19 9 

13 ชัยมงคล 489 4 16 

14 ศรีบุญเรือง 241 1.97 8 

15 ทาขาม – บานฮอม 676 5.53 22 

16 บานทา – ทานาง 472 3.86 15 

17 สันดอมรอม 1,497 12.24 49 

รวม 12,225 100 400 

 

ท่ีมา : สำนักทะเบยีนทองถ่ิน เทศบาลเมืองลำพูน ณ กันยายน 2560 

 การการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของเทศบาลเมืองลำพูน 

อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ไดมีการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งมีผูใหขอมูลหลัก (Key informants) จาก

การสุมแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) จำนวน 20 คน ซึ่งเปนผูใหขอมูลที่ไดรับบริการ

จากเทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยตรงในทั้ง 4 ดานการใหบริการ ไดแก       
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ดานการบริการงานกองชาง ดานการบริการชำระภาษี และคาธรรมเนียมตางๆ ดานการใหบริการของ

ศูนยบริการสาธารณะสุข และดานการบริการข้ึนทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ และสวัสดิการอื่นๆ 

  

3.3 เครื่องมือที่ใชในเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของเทศบาลเมืองลำพูน 

อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน การเก็บรวบรวมขอมูลและเครื่องมือที่ใชในเก็บรวบรวมขอมูลจากการ
ศึกษาวิจัย  คือ   

1) ขอมูลปฐมภูมิ การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิจะใชเครื่องมือแบบสอบถามที่ถูกสรางข้ึนมา 
เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมประชาชนผูรับบริการจากเทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมือง 
จังหวัดลำพูน ใน 4 ดานไดแก ดานกระบวนการและข้ันตอน ดานพฤติกรรมของเจาหนาที่ผูใหบริการ 
ดานสิ่งอำนวยความสะดวก และดานคุณภาพการใหบริการ โดยทำการสำรวจความพึงพอใจของ
ประชาชนใน 4 ภารกิจ ไดแก  

1) ดานการบรกิารงานกองชาง 
2) ดานการบรกิารชำระภาษี และคาธรรมเนียมตางๆ 
3) ดานการใหบริการของศูนยบริการสาธารณะสุข 
4) ดานการบรกิารข้ึนทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ และสวัสดิการอื่นๆ 
 

 โดยในการศึกษาครั้งน้ีสามารถแบงเครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมลู ไดแก 
1. แบบสอบถาม เก็บขอมูลโดยใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบ ซึ่งแบบสอบถามแบง

ออกเปน 2 สวน ดังน้ี 
สวนท่ี 1 ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม 

 เปนขอมูลในการเขารับบริการของเทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 
 สวนท่ี 2 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 เปนขอมลูทั่วไปของประชาชนผูตอบแบบสอบถาม ในประเด็นที่เกี่ยวของกบั เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได 
 สวนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจ 
 เปนแบบสอบถามระดับความพึงพอใจของประชาชน ใน 4 ประเด็น ไดแก 

1) ดานกระบวนการและข้ันตอน  
2) ดานพฤติกรรมของเจาหนาที่ผูใหบริการ 
3) ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 
4) ดานคุณภาพการใหบรกิาร 

 
2. ขอมูลทุติยภูมิ การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจะดำเนินการรวบรวมขอมูลในสวนของสถิติ 

ขอมูลเอกสาร (Documentary data) ที่เกี่ยวของ  
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3.4 การวิเคราะหขอมูล 
 สำหรับการศึกษาวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของ
เทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีระเบียบวิธีการวิจัยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative research) ซึ่งสามารถแบงการ
วิเคราะหขอมูลออกเปน 2 แบบ ดังน้ี 
 1.การวิจัยน้ีจะใชการวิเคราะหในเชิงปริมาณ ดังน้ี 
   1) การใชสถิติเชิงพรรณนา  ไดแก  รอยละ  คาเฉลี่ย 
   2)การใชกระบวนการวิเคราะหขอมูลที่ดำเนินการควบคูไปกับการเก็บขอมูล ต้ังแต
ข้ันแรกจนถึงข้ันสุดทาย  โดยในการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคจะใชหลักการสังเคราะหขอมูล
ตีความ (Interpretive analysis) 

ระดับการแปลผลจากการใชสถิติเชิงพรรณนา  ไดแก  รอยละ  คาเฉลี่ย  คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานจากแบบสอบถามซึ่งใชมาตราสวน (Rating scale) ตามแบบไลเกิรด (Likert’s scale) จะ
แบงมาตราสวนออกเปน 5 ลำดับ คือ 

 
มาตราสวน             คะแนน 

  พอใจ      5 
  คอนขางพอใจ     4 
  เฉยๆ      3 
  ไมคอยพอใจ     2 
  ไมพอใจ     1 
 ในการวิเคราะหระดับความพึงพอใจและระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการบริการ
ของเทศบาลเมืองลำพูน จะใชเกณฑคะแนน  ดังน้ี 
 

คะแนน   ระดับ   รอยละ 
  4.50 – 5.00  พอใจ   90 - 100 
  3.50 – 4.49  คอนขางพอใจ  70 - 89 
  2.50 – 3.49  เฉยๆ   50 - 69   
  1.50 – 2.49  ไมคอยพอใจ  30 - 49 
  1.00 – 1.49  ไมพอใจ    0 - 29 

 

2. การวิจัยน้ีจะใชการวิเคราะหในเชิงคุณภาพ ดังน้ี 
 การใชแบบสัมภาษณสัมภาษณผูใหขอมูล โดยครอบคลุมประเด็นตามวัตถุประสงค ไดแก 
ขอเสนอแนะการใหบริการของเทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 

 



บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน อำเภอ

เมือง จังหวัดลำพูน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใน 4 ดานไดแก ดานกระบวนการและข้ันตอน ดาน
พฤติกรรมของเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานสิ่งอำนวยความสะดวก และดานคุณภาพการใหบริการ โดย
ทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนใน 4 ภารกิจ ไดแก  

1) ดานการบรกิารงานกองชาง 
2) ดานการบรกิารชำระภาษี และคาธรรมเนียมตางๆ 
3) ดานการใหบริการของศูนยบริการสาธารณะสุข 
4) ดานการบรกิารข้ึนทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ และสวัสดิการอื่นๆ 
 

 ในการศึกษาครั้งน้ีไดทำการศึกษาวิจัยเปนการวิจัยเชิงปรมิาณ (Quantitative research)
และการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative research)  ซึง่สามารถอธิบายผลการศึกษาจากแบบจำลองได 
ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.1 การอธิบายผลการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

ระดบัความพึงพอใจของ

ประชาชน 
 

วิจัยเชิงปริมาณ 
- แบบสอบถาม 

ขอ้เสนอแนะ วิจัยเชิงคุณภาพ 
- แบบสัมภาษณ์ 

การใชส้ถิติเชิง

พรรณนา  ไดแ้ก ่ ร้อย

ละ  ค่าเฉลี่ย 

การบรรยาย 
เชิงพรรณนา 
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4.1 ขอมูลทั่วไป 
 

จากการเกบ็ขอมลูของกลุมตัวอยางประชาชนผูใชบริการของเทศบาลเมืองลำพูนจำนวน  
400 คน ผลการศึกษามีดังน้ี 
 
ตารางท่ี 4 - 1   ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอมูลท่ัวไป รอยละ 
1. รับบริการนาน ๆ ครัง้ 
2. จำนวน 1 – 2 ครัง้ตอเดือน 
3. จำนวน 3 – 4 ครัง้ตอเดือน 
4. จำนวนมากกวา 4 ครั้งตอเดือน 

รวม 

55 
7.80 
4.50 
32.80 
100 

 
ขอมูลท่ัวไป รอยละ 

1. 8.30 – 10.00 น. 
2. 10.01 – 12.00 น. 
3. 12.01 – 14.00 น. 
4. 14.01 – ปดทำการ 

รวม 

28.50 
50.80 
18.80 
2.00 
100 

 
 
ตารางท่ี 4 - 2   ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

n = 400 
ขอมูลท่ัวไป จำนวน           รอย

ละ 
1. เพศ 
        ชาย 
        หญิง 
2. อายุ 
       อายุไมเกิน 20  ป 
       21-30  ป   
       31-40 ป    
       41- 50 ป 
       51 – 60  ป 
       61 ปข้ึนไป 

 
197 
203 

 
7 

61 
63 

134 
95 
40 

 
49.30 
50.80 

 
1.80 

15.30 
15.80 
33.50 
23.80 
10.00 
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ขอมูลท่ัวไป จำนวน           รอย
ละ 

3. สถานภาพสมรส 
      โสด 
       สมรส 
       มาน/หยา/แยกกันอยู 
4. ระดับการศึกษา 
       ประถมศึกษา/ไมไดเรียน 
       มัธยมศึกษาตอนตน 
       มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
       อนุปริญญา/ปวท/ปวส. 
       ปริญญาตร ี
5. อาชีพ 
       รับราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ  
       ลูกจาง/พนักงานบริษัท 
       ผูประกอบการ/เจาของธุรกิจ 
       คาขาย/อาชีพอิสระ 
       รับจางทั่วไป 
       แมบาน/พอบาน/เกษียณ 
       เกษตรกร/ประมง 
6. รายไดเฉลี่ยตอป 
       ต่ำกวา 5,000 บาท 
       5,001 – 10,000 บาท 
       10,001 – 15,000 บาท 
       15,001 – 20,000 บาท 
       20,001 – 25,000 บาท 
         มากกวา 30,000 บาท 
        

 
76 

248 
76 

 
17 

101 
80 

115 
87 

 
8 

186 
48 
69 
46 
35 
8 
 

8 
141 
112 
95 
28 
16 

 
19.00 
62.00 
19.00 

 
4.30 

25.30 
20.00 
28.80 
21.00 

 
2.00 

46.50 
12.00 
17.30 
11.50 
8.80 
2.00 

 
2.00 

35.30 
28.00 
23.80 
7.00 
4.00 
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4.2 ความพึงพอใจตอการใหบริการงานดานการบริการงานกองชาง 
 
1)  ความพึงพอใจดานกระบวนการและขั้นตอน 

 
ตารางท่ี 4 – 3 คาเฉลี่ยความพึงพอใจดานกระบวนการและข้ันตอนของงานดานการบริการงานกอง
ชาง 
 

ดานกระบวนการและขั้นตอน X S.D. แปลผล 
1. ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอน และมีความคลองตัว 
2. ความรวดเร็วในการใหบริการ 
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนำข้ันตอนในการ
ใหบริการ 
4. ความเปนธรรมของข้ันตอน วิธีการใหบริการ (เรียงลำดับ
กอนหลัง มีความเสมอภาคเทาเทียมกัน) 
5. ความสะดวกที่ไดรับจากการบริการแตละข้ันตอน 
6. ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมตรงตอความตองการ
ของผูรับบริการ 

4.04 
3.86 
3.94 

 
3.88 

 
3.87 
3.87 

 

0.79 
0.81 
0.85 

 
0.81 

 
0.69 
0.80 

 

คอนขางพอใจ 
คอนขางพอใจ 
คอนขางพอใจ 

 
คอนขางพอใจ 

 
คอนขางพอใจ 
คอนขางพอใจ 

 

ดานกระบวนการและขั้นตอน 3.91 0.79 คอนขางพอใจ 

 
 จากตารางที่ 4 – 3 ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองลำพูน                       
ดานกระบวนการและข้ันตอน งานดานการบริการงานกองชาง พบวา ภาพรวมอยูในเกณฑคอนขาง
พอใจ โดยมีคาเฉลี่ยของคะแนนความพงึพอใจเทากบั 3.91 (S.D. 0.56)  คิดเปนรอยละ 78.20               
โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากทีสุ่ดในขอที่ 1 ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอน และมีความ
คลองตัว มีคาเฉลี่ย 4.04  รองลงมาไดแกขอที่ 3 ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนำ
ข้ันตอนในการใหบริการ มีคาเฉลี่ย 3.94  ขอที่ 4 ความเปนธรรมของข้ันตอน วิธีการใหบริการ 
(เรียงลำดับกอนหลงั มีความเสมอภาคเทาเทียมกัน) มคีาเฉลี่ย 3.88 สวนขอที่ประชาชนม ี                
ความพึงพอใจนอยไดแก ขอที่ 2 ความรวดเร็วในการใหบริการ มีคาเฉลี่ย 3.86 
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2) ดานพฤติกรรมของเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
 
ตารางท่ี 4 - 4 คาเฉลี่ยความพึงพอใจ ดานพฤติกรรมของเจาหนาที่ผูใหบริการของงานดานการ
บริการงานกองชาง 
 

ดานพฤติกรรมของเจาหนาท่ี/บุคลากรผูใหบริการ X S.D. แปลผล 
1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจาหนาที่ผูใหบริการ 
2. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของ
เจาหนาที่ผูใหบริการ 
3. ความเอาใจใส  กระตือรือรน และความพรอมในการ
ใหบริการของเจาหนาที่ 
4. เจาหนาที่มีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน 
ตอบคำถาม ช้ีแจงขอสงสัย ใหคำแนะนำ ชวยแกปญหาได 
5. เจาหนาที่ใหบริการตอผูรบับริการเหมือนกันทุกราย โดยไม
เลือกปฏิบัติ 
6.  ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน ไมรับสินบน 
ไมหาประโยชนในทางมิชอบฯ 
 

3.98 
4.07 

 
4.01 

 
3.96 

 
3.95 

 
3.88 

0.90 
0.94 

 
0.92 

 
0.88 

 
0.79 

 
0.81 

คอนขางพอใจ 
คอนขางพอใจ 

 
คอนขางพอใจ 

 
คอนขางพอใจ 

 
คอนขางพอใจ 

 
คอนขางพอใจ 

 

ความพึงพอใจดานพฤติกรรมของเจาหนาท่ีผูใหบริการ 3.95 0.87 คอนขาง
พอใจ 

 
 จากตารางที่ 4 – 4 ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองลำพูน ดานพฤติกรรม
ของเจาหนาที่ผูใหบริการ งานดานการบริการงานกองชาง พบวา ภาพรวมอยูในเกณฑคอนขางพอใจ 
คาเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจเทากับ 3.95 (S.D. 0.87) คิดเปนรอยละ 79โดยประชาชนมีความ
พึงพอใจมากที่สุดในขอ 2 ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของเจาหนาที่ผู
ใหบริการ มีคาเฉลี่ย 4.07 รองลงมาไดแกขอที่ 3 ความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอมในการ
ใหบริการของเจาหนาที่ มีคาเฉลี่ย 4.01 และขอที่ 1 ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจาหนาที่ผู
ใหบริการ มีคาเฉลี่ย 3.98 ตามลำดับ 
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3) ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 
 
ตารางท่ี 4 - 5 คาเฉลี่ยความพึงพอใจ ดานสิ่งอำนวยความสะดวกของงานดานการบริการงานกอง
ชาง 

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก X S.D. แปลผล 
1. สถานที่ต้ังของหนวยงานเหมาะสม สะดวกในการเดินทางมารับ
บริการ 
2. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เชน ที่จอดรถ หองน้ำ 
โทรศัพทสาธารณะ ที่น่ังคอยรับบริการ 
3. ความสะอาดของสถานที่ใหบริการโดยรวมและสิ่งแวดลอม(การ
ถายเทของอากาศ) 
4. อุปกรณ / เครื่องมือที่ชวยในการทำสำเนาและจัดเก็บเอกสาร
(เครื่องถายเอกสาร,แฟม,คลิปหนีบอกสาร ฯลฯ) สามารถมีจุด
ใหบริการอยางทั่วถึง 
5. “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ / เครื่องมือ 
6. การจัดสถานที่และอุปกรณความเปนระเบียบ สะดวกตอการ
ติดตอใชบริการ 
7. ปาย ขอความบอกจุดบริการ / ปายประชาสัมพันธ มีความ
ชัดเจนและเขาใจงาย 
8. ความพอใจตอสื่อประชาสัมพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู 

3.92 
 

3.98 
 

3.89 
 

3.84 
 
 

3.85 
3.83 

 
3.71 

 
3.89 

 

0.87 
 

0.84 
 

0.88 
 

0.70 
 
 

0.84 
0.75 

 
0.92 

 
0.88 

คอนขางพอใจ 
 

คอนขางพอใจ 
 

คอนขางพอใจ 
 

คอนขางพอใจ 
 
 

คอนขางพอใจ 
คอนขางพอใจ 

 
คอนขางพอใจ 

 
คอนขางพอใจ 

 
ความพึงพอใจดานสิ่งอำนวยความสะดวก 3.86 0.83 คอนขางพอใจ 

 
 จากตารางที่ 4 - 5  ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองลำพูน ดานสิ่งอำนวย                 
ความสะดวก งานดานการบริการงานกองชางพบวา  ภาพรวมอยูในเกณฑคอนขางพอใจ คาเฉลี่ยของ
คะแนนความพึงพอใจเทากับ 3.86 (S.D. 0.83) คิดเปนรอยละ 77.20  โดยประชาชนมีความ              
พึงพอใจมากที่สุดในขอที่ 2 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เชน ที่จอดรถ หองน้ำ โทรศัพท
ส าธารณ ะ ที่ น่ั งคอยรับ บ ริ ก าร   มี ค า เฉลี่ ย  3 .98  รอ งล งม าได แก  ข อที่  1 ส ถานที่ ต้ั ง                    
ของหนวยงานเหมาะสม สะดวกในการเดินทางมารับบริการ มีคาเฉลี่ย 3.92  ขอที่ 3 ความสะอาด
ของสถานที่ใหบริการโดยรวมและสิ่งแวดลอม(การถายเทของอากาศ) ขอที่ 8 ความพอใจตอ                      
สื่อประชาสัมพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู  มีคาเฉลี่ย 3.89  และขอที่ 5 “คุณภาพและความ
ทันสมัย” ของอุปกรณ / เครื่องมือ) มีคาเฉลี่ย 3.85 ตามลำดับ 
 
 
 
 



 20 

 4) ดานคุณภาพการใหบริการ 
 
ตารางท่ี 4 - 6 คาเฉลี่ยความพึงพอใจ ดานคุณภาพการใหบริการของงานดานการบริการงานกองชาง 
 

ดานคุณภาพการใหบริการ X S.D. แปลผล 
1. การบริการมีคุณภาพ และตรงตามกำหนดเวลา 
2. ใหความชวยเหลือรองทุกขของประชาชนเมื่อประสบปญหาได
ทันเวลา 
3. การใหบริการครอบคลุมประชาชน เหมาะสม ตรงตามความ
ตองการ 

4.02 
3.94 

 
3.99 

0.84 
0.82 

 
0.83 
 

คอนขางพอใจ 
คอนขางพอใจ 

 
คอนขางพอใจ 

 
ความพึงพอใจดานคณุภาพการใหบริการ 3.98 0.83 คอนขางพอใจ 

 
 จากตารางที่  4 – 6 ความพึ งพอใจต อ การป ฏิบั ติ งานขอ งเทศบ าล เมื อ งลำพู น                             
ดานคุณภาพการใหบริการ งานดานการบริการงานกองชางพบวา ภาพรวมอยูในเกณฑคอนขางพอใจ 
ค า เฉลี่ ย ขอ งคะแน นความพึ งพ อ ใจ เท ากั บ  3 .9 8  (S.D. 0.83 ) คิ ด เป น ร อ ยล ะ  79 .6 0                         
โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในขอ 1 การบริการมีคุณภาพ และตรงตามกำหนดเวลา               
มีคาเฉลี่ย 4.02 รองลงมาไดแกขอที่ 3 การใหบริการครอบคลุมประชาชน เหมาะสม ตรงตามความ
ตองการมีคาเฉลี่ย 3.99  และขอที่ 2 ใหความชวยเหลือรองทุกขของประชาชนเมื่อประสบปญหาได
ทันเวลามีคาเฉลี่ย 4.94 

 
4.3 ดานการบริการชำระภาษี และคาธรรมเนียมตางๆ 

  
1)  ความพึงพอใจดานกระบวนการและขั้นตอน 

ตารางท่ี 4 - 7 คาเฉลี่ยความพึงพอใจดานกระบวนการและข้ันตอนของงานบริการดานการบริการ
ชำระภาษี และคาธรรมเนียมตางๆ 

ดานกระบวนการและขั้นตอน X S.D. แปลผล 
1. ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอน และมีความคลองตัว 
2. ความรวดเร็วในการใหบรกิาร 
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนำข้ันตอนในการ
ใหบรกิาร 
4. ความเปนธรรมของข้ันตอน วิธีการใหบริการ (เรียงลำดับ
กอนหลัง มีความเสมอภาคเทาเทียมกัน)   
5. ความสะดวกที่ไดรับจากการบริการแตละข้ันตอน 
6. ระยะเวลาการใหบรกิารมีความเหมาะสม 

4.04 
3.84 
3.93 

 
3.90 

 
3.88 
3.92 

0.79 
0.80 
0.84 

 
0.88 

 
0.69 
0.78 

คอนขางพอใจ 
คอนขางพอใจ 
คอนขางพอใจ 

 
คอนขางพอใจ 

 
คอนขางพอใจ 
คอนขางพอใจ 

 
ความพึงพอใจดานกระบวนการและขั้นตอน 3.91 0.79 คอนขางพอใจ 
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 จากตารางที่  4 – 7 ความพึ งพอใจต อการป ฏิบั ติ งานของเทศบ าล เมื อ งลำพู น                                           
ดานกระบวนการและข้ันตอน งานบริการดานการบริการชำระภาษี และคาธรรมเนียมตางๆพบวา 
ภาพรวมอยูในเกณฑคอนขางพอใจ โดยมีคาเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจเทากับ 3.91 (S.D. 0.79) 
คิดเปนรอยละ 78.20 โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในขอที่ 1 ข้ันตอนการใหบริการ                
ไมยุงยากซับซอน และมีความคลองตัว มีคาเฉลี่ย 4.04  ขอที่ 3 ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง 
และแนะนำข้ันตอนในการใหบริการ  มีคาเฉลี่ย 3.93 ขอที่ 6 ระยะเวลาการใหบริการมีความ
เหมาะสม มีคาเฉลี่ย 3.92 สวนขอที่ประชาชนมีความพึงพอใจนอยไดแก  2 ความรวดเร็ว                        
ในการใหบริการ มีคาเฉลี่ย  3.84 
 

 
2) ดานพฤติกรรมของเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

 
ตารางท่ี 4 - 8 คาเฉลี่ยความพึงพอใจ ดานพฤติกรรมของเจาหนาที่ผูใหบริการของงานบริการดาน
การบริการชำระภาษี และคาธรรมเนียมตางๆ 
 

ดานพฤติกรรมของเจาหนาท่ี/บุคลากรผูใหบริการ X S.D. แปลผล 
1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจาหนาทีผู่ใหบรกิาร 
2. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลกิ ลักษณะทาทางของ
เจาหนาที่ผูใหบริการ 
3. ความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอมในการ
ใหบรกิารของเจาหนาที ่
4. เจาหนาทีม่ีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน 
ตอบคำถาม ช้ีแจงขอสงสัย ใหคำแนะนำ ชวยแกปญหาได 
5. เจาหนาที่ใหบริการตอผูรบับรกิารเหมอืนกันทกุราย โดยไม
เลือกปฏิบัติ 
6. ความซื่อสัตยสจุริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน ไมรบัสินบน 
ไมหาประโยชนในทางมิชอบฯ 

4.09 
4.04 

 
4.10 

 
3.90 

 
3.87 

 
3.93 

0.85 
0.95 

 
0.83 

 
0.87 

 
0.78 

 
0.77 

คอนขางพอใจ 
คอนขางพอใจ 

 
คอนขางพอใจ 

 
คอนขางพอใจ 

 
คอนขางพอใจ 

 
คอนขางพอใจ 
 

ความพึงพอใจดานพฤติกรรมของเจาหนาท่ีผูใหบริการ 3.98 0.84 คอนขาง
พอใจ 

 
 จากตารางที่ 4 – 8 ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองลำพูน ดานพฤติกรรม
ของเจาหนาที่ผูใหบริการ งานบริการดานการบริการชำระภาษี และคาธรรมเนียมตางๆพบวา 
ภาพรวมอยูในเกณฑคอนขางพอใจ คาเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจเทากับ 3.98 (S.D. 0.84)             
คิดเปนรอยละ 79.60 โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในขอที่ 3 ความเอาใจใส กระตือรือรน               
และความพรอมในการใหบริการของเจาหนาที่ มีคาเฉลี่ย 4.10, ขอที่ 1 ความสุภาพ กิริยามารยาท
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ของเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ย 4.09 ,ขอ 2  ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะ
ทาทางของเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ย 4.04 ตามลำดับ 

 
 
3) ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

 
ตารางท่ี 4 - 9 คาเฉลี่ยความพึงพอใจดานสิ่งอำนวยความสะดวกของงานบริการดานการบริการชำระ
ภาษี และคาธรรมเนียมตางๆ 

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก X S.D. แปลผล 
1. สถานที่ต้ังของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารบับรกิาร 
2. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เชน ที่จอดรถ หองน้ำ 
โทรศัพทสาธารณะ  ที่น่ังคอยรับบริการ 
3. ความสะอาดของสถานที่ใหบริการโดยรวมและสิ่งแวดลอม(การ
ถายเทของอากาศ) 
4. อุปกรณ / เครื่องมือที่ชวยในการทำสำเนาและจัดเก็บเอกสาร
(เครื่องถายเอกสาร,แฟม,คลิปหนีบเอกสาร ฯลฯ) สามารถมีจุด
ใหบริการอยางทั่วถึง 
5. “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ / เครื่องมือ 
6. การจัดสถานที่และอุปกรณความเปนระเบียบ สะดวกตอการ
ติดตอใชบริการ 
7. ปาย ขอความบอกจุดบริการ / ปายประชาสัมพันธ มีความ
ชัดเจนและเขาใจงาย 
8. ความพอใจตอสื่อประชาสัมพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู 

3.97 
3.94 

 
3.85 

 
3.92 

 
 

3.90 
3.76 

 
3.64 

 
3.86 

0.72 
0.90 

 
0.91 

 
0.80 

 
 

0.78 
0.82 

 
0.83 

 
0.86 

คอนขางพอใจ 
คอนขางพอใจ 

 
คอนขางพอใจ 

 
คอนขางพอใจ 

 
 

คอนขางพอใจ 
คอนขางพอใจ 

 
คอนขางพอใจ 

 
คอนขางพอใจ 

 
ความพึงพอใจดานสิ่งอำนวยความสะดวก 3.85 0.83 คอนขางพอใจ 

 
 จากตารางที่ 4 – 9 ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองลำพูนดานสิ่งอำนวย                    
ความสะดวก งานบริการดานการบริการชำระภาษี และคาธรรมเนียมตางๆพบวา ภาพรวม                 
อยูในเกณฑคอนขางพอใจ คาเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจเทากับ 3.85 (S.D.0.83) คิดเปนรอยละ 
77 โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในขอที ่1 สถานที่ต้ังของหนวยงาน สะดวกในการเดินทาง
มารับบริการ มีคาเฉลี่ย 3.97 รองลงมาไดแก ขอที่ 2 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เชน ที่
จอดรถ หองน้ำ โทรศัพทสาธารณะ ที่น่ังคอยรับบริการมีคาเฉลี่ย 3.94  และขอที่ 4 อุปกรณ / 
เครื่องมือที่ชวยในการทำสำเนาและจัดเก็บเอกสาร (เครื่องถายเอกสาร,แฟม,คลิปหนีบเอกสาร ฯลฯ) 
สามารถมีจุดใหบริการอยางทั่วถึง มีคาเฉลี่ย 3.92  ตามลำดับ 
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 4)  ดานคุณภาพการใหบริการ 
 
ตารางท่ี 4 – 10 คาเฉลี่ยความพึงพอใจดานคุณภาพการใหบริการของงานบริการดานการบริการ
ชำระภาษี และคาธรรมเนียมตางๆ 
 

ดานคุณภาพการใหบริการ X S.D. แปลผล 
1. การบริการมีคุณภาพ สามารถดำเนินการงานตามเวลาที่
เหมาะสม 
2. ใหความชวยเหลือเรื่องรองทุกขของประชาชนเมื่อประสบ
ปญหาไดทันเวลา 
3. การใหบริการครอบคลุมกับปญหาประชาชน เหมาะสม ตรง
ตามความตองการ 
 

3.93 
 

3.97 
 

3.99 
 

0.83 
 

0.81 
 

0.83 
 

คอนขางพอใจ 
 

คอนขางพอใจ 
 

คอนขางพอใจ 
 

ความพึงพอใจดานคณุภาพการใหบริการ 3.96 0.82 คอนขางพอใจ 
 

จากตารางที่  4 – 10 ความพึ งพอใจตอการป ฏิบั ติงานของเทศบาล เมื องลำพู น                            
ดานคุณภาพการใหบริการ งานบริการดานการบริการชำระภาษี และคาธรรมเนียมตางๆพบวา 
ภาพรวมอยูในเกณฑคอนขางพอใจ คาเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจเทากับ 3.96 (S.D. 0.82)              
คิดเปนรอยละ 79.20 โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในขอที่ 3 การใหบริการครอบคลุมกับ
ปญหาประชาชน เหมาะสม ตรงตามความตองการ มีคาเฉลี่ย 3.99 รองลงมาไดแก ขอที่ 2 ใหความ
ชวยเหลือเรื่องรองทุกขของประชาชนเมื่อประสบปญหาไดทันเวลา  มีคาเฉลี่ย 3.97 และขอที่ 1                
การบริการมีคุณภาพ สามารถดำเนินการงานตามเวลาที่เหมาะสม มีคาเฉลี่ย 3.93 ตามลำดับ 
 

 
4.4 ความพึงพอใจตอการใหบริการดานการใหบริการของศูนยบริการสาธารณะสุข 
 

1)  ความพึงพอใจดานกระบวนการและขั้นตอน 
 
ตารางท่ี 4 - 11 คาเฉลี่ยความพึงพอใจ ดานกระบวนการและข้ันตอนของงานดานการใหบริการของ
ศูนยบริการสาธารณะสุข 
 

ดานกระบวนการและขั้นตอน X S.D. แปลผล 
1. ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอน และมีความคลองตัว 
2. ความรวดเร็วในการใหบรกิาร 
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนำข้ันตอนในการ
ใหบรกิาร 

4.04 
3.84 
3.95 
 

0.79 
0.80 
0.86 
 

คอนขางพอใจ 
คอนขางพอใจ 
คอนขางพอใจ 
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ดานกระบวนการและขั้นตอน X S.D. แปลผล 
4. ความเปนธรรมของข้ันตอน วิธีการใหบริการ (เรียงลำดับ
กอนหลัง มีความเสมอภาคเทาเทียมกัน) 
5. ความสะดวกที่ไดรับจากการบริการแตละข้ันตอน 
6. ระยะเวลาการใหบรกิารมีความเหมาะสมตรงตอความตองการ
ของผูรับบริการ 

3.94 
 
3.91 
3.93 
 

0.80 
 
0.75 
0.70 

คอนขางพอใจ 
 

คอนขางพอใจ 
คอนขางพอใจ 

 
ความพึงพอใจดานกระบวนการและขั้นตอน 3.91 0.78 คอนขางพอใจ 
 
จากตารางที่  4 – 11 ความพึ งพอใจตอการป ฏิบั ติงานของเทศบาล เมื องลำพู น                  

ดานกระบวนการและข้ันตอน งานดานการใหบริการของศูนยบริการสาธารณะสุขพบวา ภาพรวมอยู
ในเกณฑคอนขางพอใจ โดยมีคาเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจเทากับ 3.91 (S.D. 0.78) คิดเปนรอย
ละ 78.20 โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในขอที่ 1 ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอน 
และมีความคลองตัว มีคาเฉลี่ย 4.04 รองลงมาไดแกขอที่  3 ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และ
แนะนำข้ันตอนในการใหบริการ มีคาเฉลี่ย 3.95,  ขอที่  4 ความเปนธรรมของข้ันตอน วิธีการ
ใหบริการ (เรียงลำดับกอนหลัง มีความเสมอภาคเทาเทียมกัน) มีคาเฉลี่ย 3.94 สวนขอที่ประชาชนมี
ความพึงพอใจนอยไดแก ขอที่ 2 ความรวดเร็วในการใหบริการมีคาเฉลี่ย  3.84 
 
 
 2) ดานพฤติกรรมของเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
ตารางท่ี 4 - 12 คาเฉลี่ยความพึ งพอใจ ดานพฤติกรรมของเจาหนาที่ ผู ใหบริการของงาน               
ดานการใหบริการของศูนยบริการสาธารณะสุข 

ดานพฤติกรรมของเจาหนาท่ี/บุคลากรผูใหบริการ X S.D. แปลผล 
1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจาหนาทีผู่ใหบรกิาร 
2. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลกิ ลักษณะทาทางของ
เจาหนาที่ผูใหบริการ 
3. ความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอมในการ
ใหบรกิารของเจาหนาที ่
4. เจาหนาทีม่ีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน 
ตอบคำถาม ช้ีแจงขอสงสัย ใหคำแนะนำ ชวยแกปญหาได 
5. เจาหนาทีเ่ปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกบัการพัฒนาทองถ่ินตนเอง 
6. ความซื่อสัตยสจุริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน ไมรบัสินบน 
ไมหาประโยชนในทางมิชอบฯ 
 

4.07 
4.08 

 
4.09 

 
3.89 

 
3.88 

 
3.93 

0.88 
0.91 

 
0.86 

 
0.83 

 
0.79 

 
0.77 

คอนขางพอใจ 
คอนขางพอใจ 

 
คอนขางพอใจ 

 
คอนขางพอใจ 

 
คอนขางพอใจ 

 
คอนขางพอใจ 

 

ความพึงพอใจดานพฤติกรรมของเจาหนาท่ีผูใหบริการ 3.99 0.84 คอนขาง
พอใจ 
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จากตารางที่ 4 – 12 ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองลำพูนดานการ
ใหบริการของศูนยบริการสาธารณะสุข พบวา ภาพรวมอยูในเกณฑคอนขางพอใจ คาเฉลี่ยของคะแนน
ความพึงพอใจเทากับ 3.99 (S.D. 0.84)     คิดเปนรอยละ 79.80 โดยประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดในขอที่ 3 ความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอมในการใหบรกิารของเจาหนาที่ มีคาเฉลี่ย 
4.09  รองลงมาไดแกขอที่ 2 ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของเจาหนาที่ผู
ใหบริการ มีคาเฉลี่ย 4.08 และขอที่ 1 ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจาหนาที่ผูใหบริการมีคาเฉลี่ย 
4.07 ตามลำดับ 

 
 
3) ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

 
ตารางท่ี 4 – 13 คาเฉลี่ยความพึงพอใจ ดานสิ่งอำนวยความสะดวกของงานดานการใหบริการของ
ศูนยบริการสาธารณะสุข 
 

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก X S.D. แปลผล 
1. สถานที่ต้ังของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ 
2. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เชน ที่จอดรถ หองน้ำ 
โทรศัพทสาธารณะ ที่น่ังคอยรับบริการ 
3. ความสะอาดของสถานที่ใหบริการโดยรวมและสิ่งแวดลอม(การ
ถายเทของอากาศ) 
4. “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ / เครื่องมือ 
5. การจัดสถานที่และอุปกรณความเปนระเบียบ สะดวกตอการ
ติดตอใชบริการ 
6. ปาย ขอความบอกจุดบริการ / ปายประชาสัมพันธ มีความ
ชัดเจนและเขาใจงาย 
7. ความพอใจตอสื่อประชาสัมพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู 
 

3.97 
3.90 

 
3.75 

 
3.91 
3.83 

 
3.65 

 
3.88 

0.70 
0.89 

 
0.97 

 
0.82 
0.80 

 
0.78 

 
0.84 

คอนขางพอใจ 
คอนขางพอใจ 

 
คอนขางพอใจ 

 
คอนขางพอใจ 
คอนขางพอใจ 

 
คอนขางพอใจ 

 
คอนขางพอใจ 

 
ความพึงพอใจดานสิ่งอำนวยความสะดวก 3.84 0.82 คอนขางพอใจ 

 
จากตารางที่  4 – 13 ความพึ งพอใจตอการป ฏิบั ติงานของเทศบาล เมื องลำพู น                   

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก งานดานการใหบริการของศูนยบริการสาธารณะสุข พบวา ภาพรวมอยูใน
เกณฑคอนขางพอใจ คาเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจเทากับ 3.84 (S.D. 0.82) คิดเปนรอยละ 
76.80   โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในขอที่ 1 สถานที่ต้ังของหนวยงาน สะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ  มีคาเฉลี่ย 3.97 รองลงมาไดแก ขอที่ 4 “คุณภาพและความทันสมัย” ของ
อุปกรณ / เครื่องมือ มีคาเฉลี่ย  3.91 และขอ 2 ความเพยีงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เชน ที่จอด
รถ หองน้ำ โทรศัพทสาธารณะ ที่น่ังคอยรับบริการ มีคาเฉลี่ย 3.90  ตามลำดับ 
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 4)  ดานคุณภาพการใหบริการ 
 
ตารางท่ี 4 – 14 คาเฉลี่ยความพึงพอใจ ดานคุณภาพการใหบริการของงานดานการใหบริการของ
ศูนยบริการสาธารณะสุข 
 

ดานคุณภาพการใหบริการ X S.D. แปลผล 
1. การบริการมีคุณภาพ สามารถไดรับประโยชนจากการรับ
บริการไดเปนอยางดี 
2. สามารถใหบริการเหมาะสมกับความตองการของผูรับบริการ 
3. การใหบริการครอบคลุมกับปญหาประชาชน เหมาะสม ตรง
ตามความตองการ 

3.89 
 

3.89 
3.87 

0.79 
 

0.85 
0.92 

คอนขางพอใจ 
 

คอนขางพอใจ 
คอนขางพอใจ 

 
ความพึงพอใจดานคณุภาพการใหบริการ 3.88 0.85 คอนขางพอใจ 

 
จากตารางที่  4 – 14 ความพึ งพอใจตอการป ฏิบั ติงานของเทศบาล เมื องลำพู น                             

ดานคุณภาพการใหบริการ งานดานการใหบริการของศูนยบริการสาธารณะสุข พบวา ภาพรวมอยูใน
เกณฑคอนขางพอใจ คาเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจเทากับ 3.88 (S.D. 0.85) คิดเปนรอยละ 
77.60 โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในขอ 1 การบริการมีคุณภาพ สามารถไดรับประโยชน
จากการรับบริการไดเปนอยางดี และขอที่ 2 สามารถใหบริการเหมาะสมกับความตองการของ
ผูรับบริการ มีคาเฉลี่ย 3.89 รองลงมาไดแก ขอที่ 3 การใหบริการครอบคลุมกับปญหาประชาชน 
เหมาะสม ตรงตามความตองการ มีคาเฉลี่ย 3.87   
 
 

4.5 ความพึงพอใจตอการใหบริการดานการบริการข้ึนทะเบียนเพ่ือรับเบ้ียยังชีพ          
และสวัสดิการอื่นๆ 
 

1.) ความพึงพอใจดานกระบวนการและขั้นตอน 
 
ตารางท่ี 4 - 15 คาเฉลี่ยความพึงพอใจ ดานกระบวนการและข้ันตอนของงานดานการบริการข้ึน
ทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ และสวัสดิการอื่นๆ 

ดานกระบวนการและขั้นตอน X S.D. แปลผล 
1. ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอน และมีความคลองตัว 
2. ความรวดเร็วในการใหบรกิาร 
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนำข้ันตอนในการ
ใหบรกิาร 
4. ความเปนธรรมของข้ันตอน วิธีการใหบริการ (เรียงลำดับ
กอนหลัง มีความเสมอภาคเทาเทียมกัน) 

4.06 
3.86 
3.95 
 
3.85 
 

0.77 
0.77 
0.83 
 
0.92 
 

คอนขางพอใจ 
คอนขางพอใจ 
คอนขางพอใจ 

 
คอนขางพอใจ 
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ดานกระบวนการและขั้นตอน X S.D. แปลผล 
5. ความสะดวกที่ไดรับจากการบริการแตละข้ันตอน 
6. ระยะเวลาการใหบรกิารมีความเหมาะสมตรงตอความตองการ
ของผูรับบริการ 

3.76 
3.72 
 

0.79 
0.86 

คอนขางพอใจ 
คอนขางพอใจ 

 
ความพึงพอใจดานกระบวนการและขั้นตอน 3.86 0.82 คอนขางพอใจ 
 

จ าก ต า ร า ง ที่  4 – 15 ค ว าม พึ ง พ อ ใจ ต อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง าน ข อ ง เท ศ บ าล เมื อ ง ล ำพู น                                        
ดานกระบวนการและข้ันตอน งานดานการบริการข้ึนทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ และสวัสดิการอื่นๆ
พบวา ภาพรวมอยูในเกณฑคอนขางพอใจ โดยมีคาเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจเทากับ 3.86 (S.D. 
0.82) คิด เป นรอยละ 77.20 โดยประชาชนมี ความพึ งพอใจมากที่ สุด ในขอที่  1 ข้ันตอน                
การใหบริการไมยุงยากซับซอน และมีความคลองตัว  มีคาเฉลี่ย 4.06 รองลงมาไดแกขอที่ 3               
ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนำข้ันตอนในการใหบริการ มีคาเฉลี่ย 3.95,  ขอที่  2 
ความรวดเร็วในการใหบริการ มีคาเฉลี่ย 3.86 สวนขอที่ประชาชนมีความพึงพอใจนอยไดแก ขอที่ 6 
ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมตรงตอความตองการของประชาชน มีคาเฉลี่ย  3.72 
 
   
 
 2) ดานพฤติกรรมของเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
 
ตารางท่ี 4 – 16 คาเฉลี่ยความพึงพอใจ ดานพฤติกรรมของเจาหนาที่ผูใหบริการของงานดานการ
บริการข้ึนทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ และสวัสดิการอื่นๆ 

ดานพฤติกรรมของเจาหนาท่ีผูใหบริการ X S.D. แปลผล 
1.  ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจาหนาที่ผูใหบริการ 
2. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของ
เจาหนาที่ผูใหบริการ 
3. ความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอมในการ
ใหบริการของเจาหนาที่ 
4. เจาหนาที่มีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน 
ตอบคำถาม ช้ีแจงขอสงสัย ใหคำแนะนำ ชวยแกปญหาได 
5. เจาหนาที่ เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาทองถ่ินตนเอง 
6. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน ไมรับสินบน 
ไมหาประโยชนในทางมิชอบฯ 
 

4.05 
4.09 

 
4.09 

 
3.98 

 
3.92 

 
3.97 

0.80 
0.91 

 
0.86 

 
0.83 

 
0.78 

 
0.76 

คอนขางพอใจ 
คอนขางพอใจ 

 
คอนขางพอใจ 

 
คอนขางพอใจ 

 
คอนขางพอใจ 

 
คอนขางพอใจ 

 

ความพึงพอใจดานพฤติกรรมของเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.01 0.82 คอนขาง
พอใจ 
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 จากตารางที่ 4 – 16 ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองลำพูนดานการบริการ
ข้ึนทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ และสวัสดิการอื่นๆ พบวา ภาพรวมอยูในเกณฑพอใจ คาเฉลี่ยของ
คะแนนความพึงคอนขางพอใจเทากับ 4.01 (S.D. 0.82)     คิดเปนรอย 80.20 โดยประชาชนมีความ
พึงพอใจมากที่สุดในขอที่ 2 ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของเจาหนาที่ผู
ใหบริการและขอที่ 3 ความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอมในการใหบริการของเจาหนาที่มี
คาเฉลี่ย 4.09  รองลงมาไดแกขอที่ 1 ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ย 
4.05 และขอที่ 4  เจาหนาที่มีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน ตอบคำถาม ช้ีแจงขอสงสัย                  
ใหคำแนะนำ ชวยแกปญหาไดมีคาเฉลี่ย 3.98 ตามลำดับ 
 

 
 

3) ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 
 
ตารางท่ี 4 – 17 คาเฉลี่ยความพึงพอใจ ดานสิ่งอำนวยความสะดวกของงานดานการบริการข้ึน
ทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ และสวัสดิการอื่นๆ 
 

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก X S.D. แปลผล 
1. สถานที่ต้ังของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารบับรกิาร 
2. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เชน ที่จอดรถ หองน้ำ 
โทรศัพทสาธารณะ ที่น่ังคอยรับบริการ 
3. ความสะอาดของสถานที่ใหบริการโดยรวมและสิ่งแวดลอม(การ
ถายเทของอากาศ) 
4. “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ / เครื่องมือ 
5. การจัดสถานที่และอปุกรณความเปนระเบียบ สะดวกตอการ
ติดตอใชบริการ 
6. ปาย ขอความบอกจุดบริการ / ปายประชาสัมพันธ มีความ
ชัดเจนและเขาใจงาย 
7. ความพอใจตอสื่อประชาสัมพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู 

3.95 
3.99 

 
3.66 

 
3.86 
3.91 

 
3.67 

 
3.93 

0.78 
0.87 

 
0.99 

 
0.72 
0.72 

 
0.78 

 
0.78 

คอนขางพอใจ 
คอนขางพอใจ 

 
คอนขางพอใจ 

 
คอนขางพอใจ 
คอนขางพอใจ 

 
คอนขางพอใจ 

 
คอนขางพอใจ 

ความพึงพอใจดานสิ่งอำนวยความสะดวก 3.85 0.80 คอนขางพอใจ 
 
จากตารางที่  4 – 17 ความพึ งพอใจตอการป ฏิบั ติงานของเทศบาล เมื องลำพู น                           

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก งานดานการบริการข้ึนทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ และสวัสดิการอื่นๆ
พบวา ภาพรวมอยูในเกณฑคอนขางพอใจ คาเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจเทากับ 3.85 (S.D. 0.80) 
คิดเปนรอยละ 77 โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในขอที่ 2 ความเพียงพอของสิ่งอำนวย
ความสะดวก เชน ที่จอดรถ หองน้ำ โทรศัพทสาธารณะ ที่น่ังคอยรับบริการ มีคาเฉลี่ย 3.99 รองลงมา



 29 

ไดแก ขอที่ 1 สถานที่ต้ังของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ มีคาเฉลี่ย  3.95  และขอ 
5 การจัดสถานที่และอุปกรณความเปนระเบียบ สะดวกตอการติดตอใชบริการมีคาเฉลี่ย 3.91  
ตามลำดับ 
 
 
 4) ดานคุณภาพการใหบริการ 
 
ตารางท่ี 4 – 18 คาเฉลี่ยความพึงพอใจ ดานคุณภาพการใหบริการของงานดานการบริการข้ึน
ทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ และสวัสดิการอื่นๆ 

ดานคุณภาพการใหบริการ X S.D. แปลผล 
1. การบรกิารมีคุณภาพ สามารถไดรับประโยชนจากการรับ
บริการไดเปนอยางดี 
2. สามารถใหบรกิารเหมาะสมกับความตองการของทุกกลุม เชน 
ผูสงูวัย ผูพิการ 
3. การใหบริการครอบคลุมกับความตองการของประชาชนอยาง
เหมาะสม 

3.93 
 

3.92 
 

3.96 

0.85 
 

0.79 
 

0.88 

คอนขางพอใจ 
 

คอนขางพอใจ 
 

คอนขางพอใจ 
 

ความพึงพอใจดานคณุภาพการใหบริการ 3.93 0.84 คอนขางพอใจ 
 
 จากตารางที่ 4 – 18 ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองลำพูนดานคุณภาพ
การใหบริการ งานดานการบริการข้ึนทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ และสวัสดิการอื่นๆพบวา ภาพรวมอยู
ในเกณฑคอนขางพอใจ คาเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจเทากับ 3.93 (S.D. 0.84) คิดเปนรอยละ 
78.60 โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในขอ 3 การใหบริการครอบคลุมกับความตองการของ
ประชาชนอยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 3.96  รองลงมาไดแก ขอที่ 1  การบริการมีคุณภาพ สามารถ
ไดรับประโยชนจากการรับบริการไดเปนอยางดี มีคาเฉลี่ย 3.93  และขอที่ 2 สามารถใหบริการ
เหมาะสมกับความตองการของผูรับบริการ (เด็กเล็ก) มีคาเฉลี่ย 3.92 ตามลำดับ 
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4.5 ขอเสนอแนะในการใหบริการ 
ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของเทศบาลเมืองลำพูน

อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ครั้งน้ี มีจุดประสงคขอเสนอแนะในการใหบริการ ซึ่งเปนการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative research) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมประชาชนผูรับบริการจาก
เทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนใน 4 ดานไดแก ดานกระบวนการและข้ันตอน ดาน
พฤติกรรมของเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานสิ่งอำนวยความสะดวก และดานคุณภาพการใหบริการ โดย
ทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนใน 4 ภารกิจ ไดแก  

1) ดานการบรกิารงานกองชาง 
2) ดานการบรกิารชำระภาษี และคาธรรมเนียมตางๆ 
3) ดานการใหบริการของศูนยบริการสาธารณะสุข 
4) ดานการบรกิารข้ึนทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ และสวัสดิการอื่นๆ 

จากการเกบ็ขอมลูโดยใชเรือ่งมือแบบสัมภาษณสัมภาษณผูใหขอมูลสามารถนำเสนอผล
การศึกษาโดยการใชแบบจำลอง และการบรรยายเชิงพรรณนาได ดังน้ี 
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1) ดานการบริการงานกองชาง 
 

 
 

รูปท่ี 4.2 ขอเสนอแนะการใหบรกิารดานการบริการงานกองชาง 
 

 จากรูปที่ 4.2 ขอเสนอแนะการใหบริการดานการบริการงานกองชาง พบวา ประชาชน
ผูรับบริการไดมีปญหาและอุปสรรคในเรื่องปญหาการใหความรูกับประชาชนในข้ันตอน และแนวทาง
ปฎิบัติ เน่ืองจากการติดตอการเขารับบริการของกองชาง เปนเรื่องการทำงานเฉพาะทางที่จำเปนที่
จะตองทราบขอมูลทางระเบียบขอบังคับ เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองลำพูน ทำใหเปนงานบริการที่
เกี่ยวของกับขอมูลเปนจำนวนมาก เชน เรื่องการขออนุญาตกอสราง เปนตน ซึ่งสงผลใหเกิดปญหา
การสรางความรูความเขาใจกับประชาชนที่ดี 
  ทั้ ง น้ีขอ เสนอแนะที่ มีตอ เทศบาลเมืองลำพูนในการดำเนินการคือ การจัดทำสื่ อ
ประชาสัมพันธที่สามารถเขาใจไดงาย และสะดวกในการเรียนรู ซึ่งอาจจะเปนรูปแบบตางๆ เชน แผน
พับสรุปขอมูลเรื่องตางๆที่สำคัญ หรือชองทางการสื่อสารอื่นๆ เปนตน ทั้งน้ีเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
จะตองมีความพรอมในการใหบริการประชาชนที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองการใหบริการของ
ประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 
 
 

ปัญหาและอปุสรรค 

- ปั ญ ห า ก า ร ให้ ค ว า ม รู้ กั บ

ป ระ ช าช น ใน ขั้ น ต อ น  แ ล ะ

แนวทางปฎิบตัิ  

 

 

ข้อเสนอแนะ 

- การเพ่ิมช่องทางการส่ือสารขอ้มูล

ท่ีสําคญัในการตดิต่อ และสร้างส่ือ

การเรียนรูท่ี้เขา้ใจง่าย 

 

 

ด้านการบริการงานกองช่าง 
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 2) ดานการบริการชำระภาษี และคาธรรมเนียมตางๆ 

 
รูปท่ี 4.3 ขอเสนอแนะการใหบรกิารดานการบริการชำระภาษี และคาธรรมเนียมตางๆ 

 
จากรูปที่ 4.3 ขอเสนอแนะการใหบริการดานการบริการชำระภาษี และคาธรรมเนียมตางๆ 

พบวา ประชาชนผูรับบริการไดมีปญหาและอุปสรรคในเรื่องลักษณะการทำงานที่กระจาย สงผลตอ
การประสานงาน/การทำงานที่มีประสิทธิภาพ เชน การติดตอการใหบริการดานการบริการชำระภาษี 
และคาธรรมเนียมตางๆ เมื่อประชาชนเขามาติดตอแลวจะตองผานข้ันตอนหลายข้ันตอน ซึ่งแตละ
ข้ันตอนมีการจัดพื้นที่ที่กระจายตามจุดตางๆ  ซึ่งขอเสนอแนะที่มีตอเทศบาลเมืองลำพูน ไดแก  การ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่สำนักงานใหมีความเหมาะสม ซึ่งจะมีสวนสำคัญในการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากข้ึน จากความคิดเห็นของประชาชน ไดกลาวถึงการใหบริการของเทศบาลเมืองลำพูนวา เปน
หนวยงานที่มีขอไดเปรียบในการใหบรกิารคือมีการติดตอการใหบรกิารทีน่อย ถาเทศบาลเมืองลำพูนมี
การปรับเปลี่ยนสำนักงานที่มีความเหมาะสมจะชวยใหประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการเพิ่ม
มากข้ึน 

 ประเด็นปญหาและอุปสรรคอีกประการหน่ึง ไดแก สถานที่ติดตอไมเหมาะสม เชน ปญหา
เรื่องที่จอดรถที่มีนอยไมสามารถเดินทางเขาติดตอไดอยางสะดวก พื้นที่การใหบริการที่คับแคบ ซึ่ง
ขอเสนอแนะที่มีตอเทศบาลเมืองลำพูน ไดแก ควรมีการปรับปรุงสถานที่ทำงาน หรือเพิ่มชองทางอื่น
ในการบริการใหเพียงพอตอความตองการ ซึ่งปญหาดังกลาวอาจจะแกไขไดโดยการปรับพื้นที่บางสวน
หรือบริเวณใกลเคียงใหมีจุดจอดรถที่สะดวกมากข้ึน สามารถมาติดตอไดอยางสะดวกสบาย  

ปัญหาและอปุสรรค 

- ลักษณะการทำงานที่กระจาย 
สงผลตอการประสานงาน/การ
ทำงานที่มีประสิทธิภาพ  

- สถานท่ีติดต่อไม่เหมาะสม 

เช่น ปัญหาเร่ืองท่ีจอดรถ พ้ืนท่ี

การให้บริการ 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

- ควรมีการจดัพ้ืนท่ีสํานกังานให้

เป็นสัดส่วนท่ีเหมาะสม 

- ควรมีการปรับปรุงสถานท่ีทาํงาน 

หรือเพ่ิมช่องทางอ่ืนในการบริการ

ให้เพียงพอต่อความตอ้งการ 

 

 

 

ด้านการบริการชําระภาษี และ

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
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3) ดานการใหบริการของศูนยบริการสาธารณะสุข 
 

 
รูปท่ี 4.4 ขอเสนอแนะการใหบรกิารดานการใหบริการของศูนยบริการสาธารณะสุข 

 
จากรูปที่ 4.4 ขอเสนอแนะการใหบริการดานการใหบริการของศูนยบริการสาธารณะสุข 

พบวา ปญหาและอุปสรรคในการใหบริการ ไดแก ระบบการจองคิวในการใชบริการ เชน การ
ใหบริการนวดแผนโบราณของเทศบาลเมืองลำพูน ที่มีประชาชนในพื้นที่เขาไปใชบริการเปนจำนวน
มาก ซึ่งสงผลใหการใหบริการ เชน การจัดคิวเพื่อเขารับบริการมีชองทางที่ติดขัดหรือมีขอผิดพลาดใน
การทำงาน ทั้งน้ีเน่ืองจากศูนยบริการสาธารณะสุขของเทศบาลเมืองลำพูน มีการใหบริการที่
หลากหลาย รวมถึงการใหบริการบางประเภทมีความเหมือนกันกับการใหบริการของเอกชน การ
ใหบริการประชาชนอาจจะมีขอเปรียบเทียบกับเอกชน ซึ่งสงผลตอความพึงพอใจในการใหบริการได 
ซึ่งขอเสนอแนะที่มีตอเทศบาลเมืองลำพูน ไดแก การพัฒนาการใหบริการโดยการใหบริการที่ใสใจใน
รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อการแขงขันเทียบเทาเอกชน ซึ่งจากการสัมภาษณประชาชนในพื้นที่ของ
เทศบาลเมืองลำพูน พบวา ประชาชนในพื้นที่ใหความคิดเห็นในเรื่องการแขงขันการใหบริการ เชน 
รายละเอียดเล็กๆนอยๆในการบริการ ไดแก การมีน้ำสมุนไพรเล็กๆนอยๆ ใหบริการระหวางรอ หรือ
การจัดสรพื้นที่ในการพักผอนพูดคุย ซึ่งรายละเอียดการใหบริการตางๆเหลาน้ีจะเปนสวนที่สำคัญใน
การสรางประสิทธิภาพในการใหบริการของเทศบาลเมืองลำพูน 

 
 
 
 
 
 

ปัญหาและอปุสรรค 

-ระบบการจองคิวในการใช
บริการ 
-การใหบริการที่มีขอ
เปรียบเทียบกับเอกชน  
 

ข้อเสนอแนะ 

-การใหบริการที่ใสใจใน
รายละเอียดเพิ่มเติมเพือ่การ
แขงขันเทียบเทาเอกชน 
 

 

ด้านการให้บริการของ

ศูนย์บริการสาธารณะสุข 
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4) ดานการบริการขึ้นทะเบียนเพ่ือรับเบี้ยยังชีพ และสวัสดิการอ่ืนๆ 

 
รูปท่ี 4.5 ขอเสนอแนะการใหบรกิารดานการบริการข้ึนทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ และสวัสดิการอื่นๆ 

 
จากรูปที่ 4.5 ขอเสนอแนะการใหบริการดานการบริการข้ึนทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ และ

สวัสดิการอื่นๆ พบวา ประชาชนผูรับบริการไดพบปญหาเกี่ยวกับการทำงานของเจาหนาทีร่วมกับกลุม
บุคคลที่มีความหลากหลาย กลาวคือ การบริการข้ึนทะเบียนเพือ่รับเบีย้ยังชีพ และสวัสดิการอื่นๆ เปน
งานที่มีความเกี่ยวของกับประชาชนในกลุมตางๆ เชน ผูสูงอายุ ซึ่งอาจจะมีความแตกตางหลากหลาย
ในการเขาใจกระบวนการข้ันตอนตางๆ ซึ่งการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ทีไมเขาใจในเรื่องดังกลาว 
สงผลตอปญหาการใหบริการได  

ซึ่งขอเสนอแนะที่มีตอเทศบาลเมืองลำพูน ไดแก การสรางความเขาใจใหกับเจาหนาที่
ปฏิบัติงานในการใหบริการประชาชนที่มีความหลากหลาย ใหเจาหนาทีม่ีการปรับตัวในการใหบริการ
มากข้ึน ในการทำงานรวมกันกับผูสูงอายุ เชน การอธิบายที่ตองชัดเจน และเขาใจงาย การทำงานที่
ตองอาศัยการเอาใจใสที่สูง เปนตน  
 
 

ปัญหาและอปุสรรค 

- ปั ญ ห า ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง

เจ้าหน้าท่ีร่วมกับกลุ่มบุคคลท่ี

มีความหลากหลาย 

  
 

ข้อเสนอแนะ 
- การสร้างความเขา้ใจให้กบั

เจา้หนา้ท่ีปฏิบตัิงานในการ

ให้บริการประชาชนท่ีมีความ

 

 

 

ด้านการบริการขึน้ทะเบยีนเพ่ือรับ    เบีย้

ยังชีพ และสวัสดิการอื่นๆ 



บทท่ี 5 
บทสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

บทสรุป 
 รายงานการวิจัยการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของ

เทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ฉบับน้ี มีวัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อศึกษาระดับ
ของความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของเทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมือง จังหวัด
ลำพูน และเพื่อศึกษาขอเสนอแนะที่มีตอการใหบริการประชาชนเขตเทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมือง 
จังหวัดลำพูน  โดยมีวิธีการ ศึกษาระเบียบวิธีการวิจัยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
research)และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quanlitative research) วิธีการศึกษาวิจัย คือ การศึกษาวิจัย
จากเอกสาร (Documentary research) และการศึกษาวิจัยภาคสนาม (Field research) โดยใช
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน รวมทั้งแบบสัมภาษณผูใหขอมูลประกอบกัน โดยผล
การศึกษามีดังน้ี 
 จากการศึกษาพบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการบริการของเทศบาลเมือง       
ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน อยูในระดับคอนขางพอใจ คือ มีคาเฉลี่ย 3.91 คิดเปนรอยละ 
78.20 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) งานบริการดานดานการบริการงานกองชาง ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ
คอนขางพอใจ มีคาเฉลี่ย 3.92  คิดเปนรอยละ 78.40 

2) งานบริการดานการบริการชำระภาษี และคาธรรมเนียมตางๆประชาชนมีความพึง
พอใจในระดับคอนขางพอใจ มีคาเฉลี่ย 3.92 คิดเปนรอยละ 78.40 

3) งานบริการดานการใหบริการของศูนยบริการสาธารณะสุข ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในระดับคอนขางพอใจ มีคาเฉลี่ย 3.90 คิดเปนรอยละ 78 

4) งานบริการดานการบริการขึ้นทะเบียนเพ่ือรับเบี้ยยังชพี และสวัสดิการอ่ืนๆ ประชาชน        
มีความพึงพอใจในระดับคอนขางพอใจ มีคาเฉลี่ย 3.91 คิดเปนรอยละ 78.20 
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อภิปรายผล  
  จากผลของการวิจัยในครั้งน้ีทำใหไดขอคนพบซึ่งสามารถนำมาอภิปรายผลการประเมินผล
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของเทศบาลเมืองเมืองลำพูน อำเภอเมือง จังหวัด
ลำพูน ไดดังตอไปน้ี 

1.  ผลจากการศึกษาทำใหทราบถึงความคิดเห็นของผูรับบริการวามีความพึงพอใจกับการ
ใหบริการของเทศบาลเมืองลำพูน คิดเปนรอยละ 78.20 โดยประชาชนมีความพึงพอใจตอ                   
งานบริการดานดานการบริการงานกองชาง ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับคอนขางพอใจ           
มีคาเฉลี่ย 3.92  คิดเปนรอยละ 78.40 งานบริการดานการบริการชำระภาษี และคาธรรมเนียมตางๆ
ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับคอนขางพอใจ มีคาเฉลี่ย 3.92 คิดเปนรอยละ 78.40 งานบริการ
ดานการใหบริการของศูนยบริการสาธารณะสุข ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับคอนขางพอใจ มี
คาเฉลี่ย 3.90 คิดเปนรอยละ 78 งานบริการดานการบริการข้ึนทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ และ
สวัสดิการอื่นๆ ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับคอนขางพอใจ มีคาเฉลี่ย 3.91  คิดเปนรอยละ 
78.20 ซึ่งสอดคลองกับบทบาทหนาที่และภารกิจของหนวยงาน ซึ่งระดับความพึงพอใจของประชาชน
ในเขตพื้นที่ที่ไดรับบริการจากเทศบาลเมืองลำพูน อยูในระดับที่สนองตอบตอความพึงพอใจของ
ประชาชนไดเปนอยางดี โดยเฉพาะงานบริการดานดานการบริการงานกองชาง และงานบริการดาน
การบริการชำระภาษี และคาธรรมเนียมตางๆ ซึ่งจะสงให เทศบาลเมืองลำพูนมีการพัฒนา
ประสิทธิภาพการใหบริการเพื่อใหประชาชนไดรับความพึงพอใจเพิ่มมากข้ึนตอไปในอนาคต 

2. จากผลการศึกษา พบวาประชาชนที่ใชบริการเทศบาลเมอืงลำพูน มีความพึงพอใจในระดับ
คอนขางพอใจ ทั้งในภาพรวมของเทศบาลเมืองลำพูน และมีความพึงพอใจในระดับคอนขางพอใจเมื่อ
แยกสอบถามการใหบริการตามภารกิจตางๆ แตอยางไรก็ตาม ผลจากการศึกษาความพึงพอใจ พบวา 
ความพึงพอใจของประชาชนในบางดานยังมีระดับความพอพึงใจที่ต่ำกวาความพึงพอใจในคานอื่นๆ  
โดยเฉพาะอยางย่ิงในสวนของงานบริการดานการใหบริการของศูนยบริการสาธารณะสุข ซึ่งเปนเรื่อง
เกี่ยวกับการดำเนินงานแกไขปญหาใหกับประชาชน ซึ่งสิ่งตางๆเหลาน้ีเทศบาลเมืองลำพูนควรจะไดมี
การปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสนองตอบความตองการของประชาชน ประชาสัมพันธใหเปนที่รูจัก 
รวมถึงการสรางภาพพจนที่ดี ซึ่งสิ่งตางๆเหลาน้ีจะชวยเพิ่มระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของ
เทศบาลเมืองลำพูนไดเปนอยางดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 37 

ขอเสนอแนะ 
จากผลสรุปของการศึกษาวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะทั้งในระดับนโยบายและระดับการปฏิบัติ 

สำหรับการบริหารของเทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  ดังน้ี 
 
1) ขอเสนอแนะระดับนโยบาย  

 1. เทศบาลเมืองลำพูน ควรจัดใหมีการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ 
โดยองคกรกลางหรือหนวยงานกลาง ดังที่ทำอยูในขณะน้ีตอไป   ทั้งน้ีเพื่อความเปนกลางและ
ความชอบธรรมในสายตาของสังคม  
 2. เทศบาลเมืองลำพูน ควรมีการประเมินผลภารกิจทุกดาน และทุกหนวยงานเปนประจำทุก
ป เพื่อทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนผูรบับริการ   และนำผลการประเมินมาเปรียบเทียบ
กัน ทั้งน้ีจะชวยใหขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่และลูกจางทราบถึงปญหา อุปสรรค ของหนวยงาน
ตนเอง และหาแนวทางพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบติังานที่มปีระสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ซึ่งในการปฏิบัติงาน
เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนน้ัน มีความจำเปนที่จะตองปรับปรุงการทำงานเปนประจำ 
ดังเชนแนวคิดทางการบริหารแบบ PDCA  
 3.เทศบาลเมืองลำพูน ควรจัดใหมีการประเมินความพึงพอใจในรายกิจกรรม/โครงการ 
เพื่อใหทราบถึงความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมโครงการ นอกเหนือจากการประเมินในระดับ
หนวยงานดังที่ดำเนินการอยูในปจจุบัน  
 4. เทศบาลเมืองลำพูน ควรมีการสำรวจความตองการภายในองคกร (requirement) วามี
ฝายงานใด ที่มีความตองการที่จะประเมินสวนใดเปนสำคัญ หรือหาจุดเนนที่ตองการทราบถึงผลความ
พึงพอใจ เพื่อใหการประเมินความพึงพอใจสามารถประเมินไดตรงตามวัตถุประสงคมากย่ิงข้ึน 
 5 เทศบาลเมืองลำพูน ควรที่จะมีการประสานงานในการใหขอมูลพื้นฐานใหกับผูวิจัย เพื่อ
การออกแบบเครื่องมือ เชน แบบสอบถาม แบบสัมภาษณมีความตรงตามความตองการขององคกร 
และตรงตามวัตถุประสงคที่กำหนด  
 

2) ขอเสนอแนะดานการวิจัย 
1.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวางองคการบรหิารสวนตำบลกับทองถ่ินอื่น หรือระหวาง

เทศบาล และองคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อเปรียบเทียบการใหบริการประชาชนผูรับบริการในเขต
พื้นที่ เพื่อศึกษาถึงจุดเดนจุดดอยและขอควรปรับปรุงแกไขไดอยางชัดเจนย่ิงข้ึน กอใหเกิดประโยชน
ตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนผูรับบริการ 

2. ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการใหบริการของเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อนำไปสูการ
กำหนดแนวทางในการพัฒนาการใหบริการใหเกิดความพึงพอใจตอประชาชนผูรับบริการใหมากที่สุด 

 
 



 ข 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

รายงานการวิจัย 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

ของเทศบาลเมืองลําพูน อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 

 

รายงานการวิจยัการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาล

เมืองลาํพูน อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํพูน ฉบับน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของ

ประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองลําพูน อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํพูน และเพ่ือศึกษา 

ขอ้เสนอแนะในการให้บริการประชาชน  การวิจยัในครั้ งน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) โดยใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน และการวิจยัเชิงคุณภาพ (Quantitative 

Research) โดยใช้แบบสัมภาษณ์สัมภาษณ์ถึงขอ้เสนอแนวทางแก้ไขท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ

ประชาชน 

 

 จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของเทศบาลเมือง       

ลําพูน อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน อยู่ในระดับค่อนข้างพอใจ คือ มีค่าเฉลี่ย 3.91 คิดเป็นร้อยละ 78.20 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1) งานบริการดา้นด้านการบริการงานกองช่าง ประชาชนมีความพึงพอใจในระดบัค่อนขา้ง

พอใจ มีค่าเฉล่ีย 3.92  คิดเป็นร้อยละ 78.40 

2) งานบริการด้านการบริการชาํระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆประชาชนมีความพึงพอใจ

ในระดบัค่อนขา้งพอใจ มีค่าเฉล่ีย 3.92 คิดเป็นร้อยละ 78.40 

3) งานบริการดา้นการให้บริการของศูนยบ์ริการสาธารณะสุข ประชาชนมีความพึงพอใจ

ในระดบัค่อนขา้งพอใจ มีค่าเฉล่ีย 3.90 คดิเป็นร้อยละ 78 

4) งานบริการดา้นการบริการขึ้นทะเบียนเพ่ือรับเบ้ียยงัชีพ และสวสัดิการอ่ืนๆ ประชาชน        

มีความพึงพอใจในระดบัค่อนขา้งพอใจ มีค่าเฉล่ีย 3.91 คดิเป็นร้อยละ 78.20 
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ประยุกต, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
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ภาพถายการลงพื้นท่ีเก็บขอมูล 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการของเทศบาลเมืองลําพูน 

อําเภอเมือง   จังหวัดลําพูน 

ด้านการบริการงานกองช่างสถานที่สํารวจ............................ วันที่สํารวจ.............................. 

 

ตอนที่  1  ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม  

กรุณาทําเคร่ืองหมายหมาย    ใน    ที่ท่านต้องการหรือเติมคําลงในช่องว่าง 

 1. ท่านมารับบริการท่ีหน่วยงานน้ีบ่อยเพียงใด  

  รับบริการนาน ๆ ครั้ ง     จาํนวน 1 – 2 ครั้ งต่อเดือน 

  จาํนวน 3 – 4 ครั้ งต่อเดือน    จาํนวนมากกว่า 4 ครั้ งต่อเดือน 

2. ท่านมกัจะมารับบริการท่ีหน่วยงานน้ีในช่วงเวลาใด 

  8.30 – 10.00 น.   10.01 – 12.00 น.   12.01 – 14.00 น.   14.01 – ปิดทาํการ 

  

ตอนที่  2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

กรุณาทําเคร่ืองหมายหมาย    ใน    ที่ท่านต้องการหรือเติมคําลงในช่องว่าง 

1. เพศ     ชาย     หญิง  

2. อายุ     อายุไม่เกิน 20  ปี     21-30  ปี       31-40 ปี    

     41- 50 ปี      51-60  ปี       60   ปี ขึ้นไป  

3. สถานภาพสมรส  โสด     สมรส    ม่าย/หย่า/แยกกนัอยู ่

3. การศึกษา    ประถมศึกษา/ไม่ไดเ้รียน   มธัยมศึกษาตอนตน้     มธัยมปลาย/ปวช. 

  อนุปริญญา/ปวท/ปวส.    ปริญญาตรี    

4. อาชีพ     ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ     ลูกจา้ง/ พนกังานบริษทั  

  ผูป้ระกอบการ/เจา้ของธุรกิจ         คา้ขายรายย่อย/อาชีพอิสระ 

  นกัเรียน/นกัศึกษา                   รับจา้งทัว่ไป       แม่บา้น/พ่อบา้น/เกษียณ  

   เกษตรกร/ ประมง                   ว่างงาน     อ่ืนๆ  

5.รายไดส่้วนตวัเฉล่ียต่อเดือน  

  ตํ่ากว่า 5,000 บาท 

         5,001 – 10,000 บาท 

         10,001 – 15,000 บาท 

         15,001 – 20,000 บาท 

         20,001 – 25,000 บาท 

 

 

 

 



ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความพึงพอใจ  

     โปรดทาํเคร่ืองหมาย   ในช่องซ่ึงแสดงถึงระดบัความพึงพอใจในการบริการท่ีท่านไดร้ับ 

หัวข้อประเมิน 

ระดับความพึงพอใจในการบริการท่ีได้รับ 

พอใจ 

(5) 

ค่อนข้าง 

พอใจ 

(4) 

เฉย ๆ  

(3) 

ไม่ค่อย 

พอใจ 

(2) 

ไม่พอใจ 

(1) 

1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ / ข้ันตอนการให้บริการ      

   1.1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตวั      

   1.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ       

   1.3 ความชดัเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนาํขั้นตอนในการให้บริการ      

   1.4  ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ (เรียงลาํดบัก่อนหลงั มีความเสมอภาค

เท่าเทียมกนั) 

     

   1.5  ความสะดวกท่ีไดร้ับจากการบริการแต่ละขั้นตอน      

   1.6   ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความตอ้งการของผูร้ับบริการ      

2. ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรให้ผู้บริการ        

   2.1 ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ      

   2.2  ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลกัษณะท่าทางของเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ      

   2.3  ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจา้หน้าท่ี      

   2.4  เจา้หน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบคาํถาม ช้ีแจงขอ้สงสัย ให้

คาํแนะนาํ ช่วยแกปั้ญหาได ้

     

   2.5   เจา้หน้าท่ีให้บริการต่อผูร้ับบริการเหมือนกนัทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบติั      

   2.6   ความซ่ือสัตยสุ์จริตในการปฏิบติัหน้าท่ี เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิ  

ชอบฯ  

     

3.ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก      

3.1  สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ      

3.2  ความเพียงพอของส่ิงอาํนวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องนํ้า โทรศพัท์สาธารณะ  

ท่ีนัง่คอยรับบริการ 

     

3.3   ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการโดยรวมและส่ิงแวดลอ้ม(การถ่ายเทของอากาศ)      

3.4  อุปกรณ์ / เคร่ืองมือท่ีช่วยในการทาํสําเนาและจดัเก็บเอกสาร(เคร่ืองถ่ายเอกสาร,แฟ้ม,

คลิปหนีบเอกสาร ฯลฯ) สามารถมีจุดให้บริการอย่างทัว่ถึง 

     

3.5  “คุณภาพและความทนัสมยั” ของอุปกรณ์ / เคร่ืองมือ      

3.6  การจดัสถานท่ีและอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใชบ้ริการ      

3.7  ป้าย ขอ้ความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพนัธ์ มีความชดัเจนและเขา้ใจง่าย      

3.8 ความพอใจต่อส่ือประชาสัมพนัธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู ้      

4. ด้านคุณภาพการให้บริการ      

 4.1 การบริการมีคุณภาพ สามารถแกไ้ขปัญหาให้ประชาชนได ้      

4.2 ให้ความช่วยเหลือเร่ืองร้องทุกขข์องประชาชนเม่ือประสบปัญหาไดท้นัเวลา      

 4.3 การให้บริการครอบคลุมกบัปัญหาประชาชน เหมาะสม ตรงตามความตอ้งการ      



ตอนท่ี  4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

4.1 โปรดระบุปัญหาในการให้บริการ

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

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

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

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

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

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

4.2 โปรดระบุขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานบริการ  

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

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

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

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

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

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

 



แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการของเทศบาลเมืองลําพูน 

อําเภอเมือง   จังหวัดลําพูน 

ด้านการบริการชําระภาษี และค่าธรรมเนยีมต่างๆ สถานทีสํ่ารวจ............................ วันที่สํารวจ.............................. 

 

ตอนที่  1  ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม  

กรุณาทําเคร่ืองหมายหมาย    ใน    ที่ท่านต้องการหรือเติมคําลงในช่องว่าง 

 1. ท่านมารับบริการท่ีหน่วยงานน้ีบ่อยเพียงใด  

  รับบริการนาน ๆ ครั้ ง     จาํนวน 1 – 2 ครั้ งต่อเดือน 

  จาํนวน 3 – 4 ครั้ งต่อเดือน    จาํนวนมากกว่า 4 ครั้ งต่อเดือน 

2. ท่านมกัจะมารับบริการท่ีหน่วยงานน้ีในช่วงเวลาใด 

  8.30 – 10.00 น.   10.01 – 12.00 น.   12.01 – 14.00 น.   14.01 – ปิดทาํการ 

  

ตอนที่  2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

กรุณาทําเคร่ืองหมายหมาย    ใน    ที่ท่านต้องการหรือเติมคําลงในช่องว่าง 

1. เพศ     ชาย     หญิง  

2. อาย ุ     อายุไม่เกิน 20  ปี     21-30  ปี       31-40 ปี    

     41- 50 ปี      51-60  ปี       60   ปี ขึ้นไป  

3. สถานภาพสมรส  โสด     สมรส    ม่าย/หย่า/แยกกนัอยู ่

3. การศึกษา    ประถมศึกษา/ไม่ไดเ้รียน   มธัยมศึกษาตอนตน้     มธัยมปลาย/ปวช. 

  อนุปริญญา/ปวท/ปวส.    ปริญญาตรี    

4. อาชีพ     ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ     ลูกจา้ง/ พนกังานบริษทั  

  ผูป้ระกอบการ/เจา้ของธุรกิจ         คา้ขายรายย่อย/อาชีพอิสระ 

  นกัเรียน/นกัศึกษา                   รับจา้งทัว่ไป       แม่บา้น/พ่อบา้น/เกษียณ  

   เกษตรกร/ ประมง                   ว่างงาน     อ่ืนๆ  

5.รายไดส่้วนตวัเฉล่ียต่อเดือน  

  ตํ่ากว่า 5,000 บาท 

         5,001 – 10,000 บาท 

         10,001 – 15,000 บาท 

         15,001 – 20,000 บาท 

         20,001 – 25,000 บาท 

 

 

 

 



ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความพึงพอใจ  

     โปรดทาํเคร่ืองหมาย   ในช่องซ่ึงแสดงถึงระดบัความพึงพอใจในการบริการท่ีท่านไดร้ับ 

หัวข้อประเมิน 

ระดับความพึงพอใจในการบริการท่ีได้รับ 

พอใจ 

(5) 

ค่อนข้าง 

พอใจ 

(4) 

เฉย ๆ  

(3) 

ไม่ค่อย 

พอใจ 

(2) 

ไม่พอใจ 

(1) 

1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ / ข้ันตอนการให้บริการ      

   1.1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตวั      

   1.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ       

   1.3 ความชดัเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนาํขั้นตอนในการให้บริการ      

   1.4  ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ (เรียงลาํดบัก่อนหลงั มีความเสมอภาค

เท่าเทียมกนั) 

     

   1.5  ความสะดวกท่ีไดร้ับจากการบริการแต่ละขั้นตอน      

   1.6   ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม      

2. ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรให้ผู้บริการ        

   2.1 ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ      

   2.2  ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลกัษณะท่าทางของเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ      

   2.3  ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจา้หน้าท่ี      

   2.4  เจา้หน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบคาํถาม ช้ีแจงขอ้สงสัย ให้

คาํแนะนาํ ช่วยแกปั้ญหาได ้

     

   2.5   เจา้หน้าท่ีให้บริการต่อผูร้ับบริการเหมือนกนัทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบติั      

   2.6   ความซ่ือสัตยสุ์จริตในการปฏิบติัหน้าท่ี เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิ  

ชอบฯ  

     

3.ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก      

3.1  สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ      

3.2  ความเพียงพอของส่ิงอาํนวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องนํ้า  

ท่ีนัง่คอยรับบริการ โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์

     

3.3   ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการโดยรวมและส่ิงแวดลอ้ม(การถ่ายเทของอากาศ)      

3.4  อุปกรณ์ / เคร่ืองมือท่ีช่วยในการทาํสําเนาและจดัเก็บเอกสาร(เคร่ืองถ่ายเอกสาร,แฟ้ม,

คลิปหนีบเอกสาร ฯลฯ) สามารถมีจุดให้บริการอย่างทัว่ถึง 

     

3.5  “คุณภาพและความทนัสมยั” ของอุปกรณ์ / เคร่ืองมือ      

3.6  การจดัสถานท่ีและอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใชบ้ริการ      

3.7  ป้าย ขอ้ความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพนัธ์ มีความชดัเจนและเขา้ใจง่าย      

3.8 ความพอใจต่อส่ือประชาสัมพนัธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู ้      

4. ด้านคุณภาพการให้บริการ      

 4.1 การบริการมีคุณภาพ สามารถดาํเนินการงานตามเวลาท่ีเหมาะสม      

4.2 ให้ความช่วยเหลือเร่ืองร้องทุกขข์องประชาชนเม่ือประสบปัญหาไดท้นัเวลา      

 4.3 การให้บริการครอบคลุมกบัปัญหาประชาชน เหมาะสม ตรงตามความตอ้งการ      



ตอนท่ี  4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

4.1 โปรดระบุปัญหาในการให้บริการ

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

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

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

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

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

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

4.2 โปรดระบุขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานบริการ  

.................................................................................................................................................................................................................................
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แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการของเทศบาลเมืองลําพูน 

อําเภอเมือง   จังหวัดลําพูน 

ด้านการบริการของศูนย์บริการสาธารณะสุข สถานที่สํารวจ............................ วันที่สํารวจ.............................. 

 

ตอนที่  1  ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม  

กรุณาทําเคร่ืองหมายหมาย    ใน    ที่ท่านต้องการหรือเติมคําลงในช่องว่าง 

 1. ท่านมารับบริการท่ีหน่วยงานน้ีบ่อยเพียงใด  

  รับบริการนาน ๆ ครั้ ง     จาํนวน 1 – 2 ครั้ งต่อเดือน 

  จาํนวน 3 – 4 ครั้ งต่อเดือน    จาํนวนมากกว่า 4 ครั้ งต่อเดือน 

2. ท่านมกัจะมารับบริการท่ีหน่วยงานน้ีในช่วงเวลาใด 

  8.30 – 10.00 น.   10.01 – 12.00 น.   12.01 – 14.00 น.   14.01 – ปิดทาํการ 

  

ตอนที่  2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

กรุณาทําเคร่ืองหมายหมาย    ใน    ที่ท่านต้องการหรือเติมคําลงในช่องว่าง 

1. เพศ     ชาย     หญิง  

2. อายุ     อายุไม่เกิน 20  ปี     21-30  ปี       31-40 ปี    

     41- 50 ปี      51-60  ปี       60   ปี ขึ้นไป  

3. สถานภาพสมรส  โสด     สมรส    ม่าย/หย่า/แยกกนัอยู ่

3. การศึกษา    ประถมศึกษา/ไม่ไดเ้รียน   มธัยมศึกษาตอนตน้     มธัยมปลาย/ปวช. 

  อนุปริญญา/ปวท/ปวส.    ปริญญาตรี    

4. อาชีพ     ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ     ลูกจา้ง/ พนกังานบริษทั  

  ผูป้ระกอบการ/เจา้ของธุรกิจ         คา้ขายรายย่อย/อาชีพอิสระ 

  นกัเรียน/นกัศึกษา                   รับจา้งทัว่ไป       แม่บา้น/พ่อบา้น/เกษียณ  

   เกษตรกร/ ประมง                   ว่างงาน     อ่ืนๆ  

5.รายไดส่้วนตวัเฉล่ียต่อเดือน  

  ตํ่ากว่า 5,000 บาท 

         5,001 – 10,000 บาท 

         10,001 – 15,000 บาท 

         15,001 – 20,000 บาท 

         20,001 – 25,000 บาท 

 

 

 

 



ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความพึงพอใจ  

     โปรดทาํเคร่ืองหมาย   ในช่องซ่ึงแสดงถึงระดบัความพึงพอใจในการบริการท่ีท่านไดร้ับ 

หัวข้อประเมิน 

ระดับความพึงพอใจในการบริการท่ีได้รับ 

พอใจ 

(5) 

ค่อนข้าง 

พอใจ 

(4) 

เฉย ๆ  

(3) 

ไม่ค่อย 

พอใจ 

(2) 

ไม่พอใจ 

(1) 

1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ / ข้ันตอนการให้บริการ      

   1.1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตวั      

   1.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ       

   1.3 ความชดัเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนาํขั้นตอนในการให้บริการ      

   1.4  ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ (เรียงลาํดบัก่อนหลงั มีความเสมอภาค

เท่าเทียมกนั) 

     

   1.5  ความสะดวกท่ีไดร้ับจากการบริการแต่ละขั้นตอน      

   1.6   ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความตอ้งการของผูร้ับบริการ      

2. ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรให้ผู้บริการ        

   2.1 ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ      

   2.2  ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลกัษณะท่าทางของเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ      

   2.3  ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจา้หน้าท่ี      

   2.4  เจา้หน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบคาํถาม ช้ีแจงขอ้สงสัย ให้

คาํแนะนาํ ช่วยแกปั้ญหาได ้

     

   2.5   เจา้หน้าท่ีให้บริการต่อผูร้ับบริการเหมือนกนัทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบติั      

   2.6   ความซ่ือสัตยสุ์จริตในการปฏิบติัหน้าท่ี เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิ  

ชอบฯ  

     

3.ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก      

3.1  สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ      

3.2  ความเพียงพอของส่ิงอาํนวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องนํ้า โทรศพัท์สาธารณะ  

ท่ีนัง่คอยรับบริการ 

     

3.3   ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการโดยรวมและส่ิงแวดลอ้ม(การถ่ายเทของอากาศ)      

3.4  “คุณภาพและความทนัสมยั” ของอุปกรณ์ / เคร่ืองมือ      

3.5  การจดัสถานท่ีและอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใชบ้ริการ      

3.6  ป้าย ขอ้ความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพนัธ์ มีความชดัเจนและเขา้ใจง่าย      

3.7 ความพอใจต่อส่ือประชาสัมพนัธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู ้      

4. ด้านคุณภาพการให้บริการ      

 4.1 การบริการมีคุณภาพ สามารถไดร้ับประโยชน์จากการรับบริการไดเ้ป็นอย่างดี      

4.2 สามารถให้บริการเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูร้ับบริการ      

4.3 การให้บริการครอบคลุมกบัความตอ้งการของประชาชนอย่างเหมาะสม      

 

 



ตอนท่ี  4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

4.1 โปรดระบุปัญหาในการให้บริการ
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4.2 โปรดระบุขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานบริการ  
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แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการของเทศบาลเมืองลําพูน 

อําเภอเมือง   จังหวัดลําพูน 

ด้านการบริการขึน้ทะเบยีนเพ่ือรับเบีย้ยังชีพ และสวัสดกิารอื่นๆ สถานที่สํารวจ............................ วันที่สํารวจ

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

 

ตอนที่  1  ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม  

กรุณาทําเคร่ืองหมายหมาย    ใน    ที่ท่านต้องการหรือเติมคําลงในช่องว่าง 

 1. ท่านมารับบริการท่ีหน่วยงานน้ีบ่อยเพียงใด  

  รับบริการนาน ๆ ครั้ ง     จาํนวน 1 – 2 ครั้ งต่อเดือน 

  จาํนวน 3 – 4 ครั้ งต่อเดือน    จาํนวนมากกว่า 4 ครั้ งต่อเดือน 

2. ท่านมกัจะมารับบริการท่ีหน่วยงานน้ีในช่วงเวลาใด 

  8.30 – 10.00 น.   10.01 – 12.00 น.   12.01 – 14.00 น.   14.01 – ปิดทาํการ 

  

ตอนที่  2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

กรุณาทําเคร่ืองหมายหมาย    ใน    ที่ท่านต้องการหรือเติมคําลงในช่องว่าง 

1. เพศ     ชาย     หญิง  

2. อายุ     อายุไม่เกิน 20  ปี     21-30  ปี       31-40 ปี    

     41- 50 ปี      51-60  ปี       60   ปี ขึ้นไป  

3. สถานภาพสมรส  โสด     สมรส    ม่าย/หย่า/แยกกนัอยู ่

3. การศึกษา    ประถมศึกษา/ไม่ไดเ้รียน   มธัยมศึกษาตอนตน้     มธัยมปลาย/ปวช. 

  อนุปริญญา/ปวท/ปวส.    ปริญญาตรี    

4. อาชีพ     ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ     ลูกจา้ง/ พนกังานบริษทั  

  ผูป้ระกอบการ/เจา้ของธุรกิจ         คา้ขายรายย่อย/อาชีพอิสระ 

  นกัเรียน/นกัศึกษา                   รับจา้งทัว่ไป       แม่บา้น/พ่อบา้น/เกษียณ  

   เกษตรกร/ ประมง                   ว่างงาน     อ่ืนๆ  

5.รายไดส่้วนตวัเฉล่ียต่อเดือน  

  ตํ่ากว่า 5,000 บาท 

         5,001 – 10,000 บาท 

         10,001 – 15,000 บาท 

         15,001 – 20,000 บาท 

         20,001 – 25,000 บาท 

 

 

 



 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความพึงพอใจ  

     โปรดทาํเคร่ืองหมาย   ในช่องซ่ึงแสดงถึงระดบัความพึงพอใจในการบริการท่ีท่านไดร้ับ 

หัวข้อประเมิน 

ระดับความพึงพอใจในการบริการท่ีได้รับ 

พอใจ 

(5) 

ค่อนข้าง 

พอใจ 

(4) 

เฉย ๆ  

(3) 

ไม่ค่อย 

พอใจ 

(2) 

ไม่พอใจ 

(1) 

1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ / ข้ันตอนการให้บริการ      

   1.1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตวั      

   1.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ       

   1.3 ความชดัเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนาํขั้นตอนในการให้บริการ      

   1.4  ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ (เรียงลาํดบัก่อนหลงั มีความเสมอภาค

เท่าเทียมกนั) 

     

   1.5  ความสะดวกท่ีไดร้ับจากการบริการแต่ละขั้นตอน      

   1.6   ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความตอ้งการของผูร้ับบริการ      

2. ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรให้ผู้บริการ        

   2.1 ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ      

   2.2  ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลกัษณะท่าทางของเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ      

   2.3  ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจา้หน้าท่ี      

   2.4  เจา้หน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบคาํถาม ช้ีแจงขอ้สงสัย ให้

คาํแนะนาํ ช่วยแกปั้ญหาได ้

     

   2.5   เจา้หน้าท่ีให้บริการต่อผูร้ับบริการเหมือนกนัทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบติั      

   2.6   ความซ่ือสัตยสุ์จริตในการปฏิบติัหน้าท่ี เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิ  

ชอบฯ  

     

3.ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก      

3.1  สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ      

3.2  ความเพียงพอของส่ิงอาํนวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องนํ้า ท่ีนัง่คอยรับบริการ      

3.3   ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการโดยรวมและส่ิงแวดลอ้ม(การถ่ายเทของอากาศ)      

3.4  “คุณภาพและความทนัสมยั” ของอุปกรณ์ / เคร่ืองมือ      

3.5  การจดัสถานท่ีและอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใชบ้ริการ      

3.6  ป้ายประชาสัมพนัธ์ มีความชดัเจนและเขา้ใจง่าย      

3.7 ความพอใจต่อส่ือประชาสัมพนัธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู ้      

4. ด้านคุณภาพการให้บริการ      

 4.1 การบริการมีคุณภาพ สามารถไดร้ับประโยชน์จากการรับบริการไดเ้ป็นอย่างดี      

4.2 สามารถให้บริการเหมาะสมกบัความตอ้งการของทุกกลุ่ม เช่น ผูสู้งวยั ผูพ้ิการ      

 4.3 การให้บริการครอบคลุมกบัความตอ้งการของประชาชน เหมาะสม ตรงตามความ

ตอ้งการ   

     

 

 



ตอนท่ี  4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

4.1 โปรดระบุปัญหาในการให้บริการ
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4.2 โปรดระบุขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานบริการ  
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ผูจัดทำ 
 
อาจารย ดร.วิศท  เศรษฐกร   อาจารยประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
      คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
      มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 
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