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บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผล 

ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ได้ท ำกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของ
เทศบำลเมืองล ำพูน อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน จ ำนวน 4 งำน ซึ่งประกอบด้วย  

กำรให้บริกำรโดยภำพรวมของงำนด้ำนกำรบริกำรของงำนทะเบียนรำษฎร์ พบว่ำ ผู้ตอบ
แบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร ผลคะแนนอยู่ในระดับ 9 มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.63 คิดเป็น
ร้อยละ 92.60 

กำรให้บริกำรโดยภำพรวมของงำนด้ำนโยธำ (กองช่ำง-โครงกำรสำธำรณูปโภคใต้ดิน/ไฟฟ้ำลงดิน) 
พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร ผลคะแนนอยู่ในระดับ 9 มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
4.66 คิดเป็นร้อยละ 93.20 

กำรให้บริกำรโดยภำพรวมของงำนด้ำนกำรศึกษำ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจต่อ
กำรให้บริกำร ผลคะแนนอยู่ในระดับ 9 มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.60 คิดเป็นร้อยละ 92.00 

กำรให้บริกำรโดยภำพรวมของงำนด้ำนสวัสดิกำรสังคม (กำรสร้ำงเศรษฐกิจในภำพรวม–เทศกำล
โคมแสนดวง) พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำม มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร ผลคะแนนอยู่ในระดับ 9  
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.68 คิดเป็นร้อยละ 93.60  

ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรทั้ง 4 ด้ำนของเทศบำลเมืองล ำพูน อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน 
ได้แก่ ประชำชนมีควำมพึงพอใจ มีคะแนนเท่ำกับ 9 มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.64 คิดเป็นร้อยละ 92.80  
เมื่อพิจำรณำรำยละเอียด มีควำมพึงพอใจต่องำนด้ำนสวัสดิกำรสังคม (กำรสร้ำงเศรษฐกิจในภำพรวม–
เทศกำลโคมแสนดวง) เป็นอันดับที่ 1 รองลงมำคือ งำนด้ำนโยธำ (กองช่ำง-โครงกำรสำธำรณูปโภคใต้ดิน/
ไฟฟ้ำลงดิน) งำนด้ำนกำรบริกำรของงำนทะเบียนรำษฎร์ และงำนด้ำนกำรศึกษำ ตำมล ำดับ (ตำรำงท่ี 5.1) 
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ตำรำงท่ี 5.1 ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรทั้ง 4 ด้ำนของเทศบำลเมืองล ำพูน 
 

กำรให้บริกำร 

งำนด้ำนกำรบริกำรของงำน
ทะเบียนรำษฎร์ 

งำนด้ำนโยธำ (กองช่ำง-โครงกำร
สำธำรณูปโภคใต้ดิน/ไฟฟ้ำลงดิน) 

งำนด้ำนกำรศึกษำ 

งำนด้ำนสวัสดิกำรสังคม  
(กำรสร้ำงเศรษฐกิจใน

ภำพรวม–เทศกำลโคมแสนดวง) 
ภำพรวม 

X S.D. ร้อยละ คะแนน X S.D. ร้อยละ คะแนน X S.D. ร้อยละ 
 

คะแนน 
 

X S.D. ร้อยละ คะแนน X S.D. 
เฉลี่ย 

ร้อยละ 
คะแนน 

1.ขั้นตอนกำรให้ 
บริกำร 

4.62 0.196 92.40 9 4.61 0.483 92.20 9 4.57 0.406 91.40 9 4.68 0.455 93.60 9 4.62 0.385 92.40 9 

2.ช่องทำงกำรให้ 
บริกำร 

4.64 0.256 92.80 9 4.69 0.468 93.80 9 4.61 0.22 92.20 9 4.73 0.426 94.60 9 4.67 0.343 93.40 9 

3.เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้ 
บริกำร 

4.68 0.259 93.60 9 4.69 0.456 93.80 9 4.6 0.138 92.00 9 4.69 0.466 93.80 9 4.67 0.330 93.40 9 

4.สิ่งอ ำนวยควำม
สะดวก 

4.57 0.279 91.40 9 4.57 0.481 91.40 9 4.6 0.244 92.00 9 4.64 0.496 92.80 9 4.60 0.375 92.00 9 

5.โครงกำร/กิจกรรม 4.63 0.264 92.60 9 4.73 0.444 94.60 9 4.63 0.203 92.60 9 4.68 0.478 93.60 9 4.67 0.347 93.40 9 

รวม 4.63 0.251 92.60 9 4.66 0.466 93.20 9 4.60 0.242 92.00 9 4.68 0.464 93.60 9 4.64 0.356 92.80 9 
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5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรให้บริกำรของหน่วยงำน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ประชำชนในเขตพ้ืนที่เทศบำลเมืองล ำพนู อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน ได้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
ส ำหรับกำรบริกำรในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
 

5.2.1 งำนด้ำนกำรบริกำรของงำนทะเบียนรำษฎร์  
 เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำรในงำนทะเบียนรำษฎร์  มีจิตบริกำรให้ค ำแนะน ำปรึกษำและ

ให้บริกำรอย่ำงดีเยี่ยม ในยุคของกำรเปลี่ยนแปลงปัจจุบันนี้ กำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำสนับสนุนกำรสร้ำง
นวัตกรรมกำรบริกำรสำธำรณะของเทศบำล และกำรพัฒนำบุคลำกร ในรูปแบบกำร Reskill และ Upskill 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำน จะเป็นกำรยกระดับมำตรฐำนกำรบริกำรของเทศบำลให้ดียิ่งขึ้น 

   
 5.2.2 งำนด้ำนโยธำ (กองช่ำง-โครงกำรสำธำรณูปโภคใต้ดิน/ไฟฟ้ำลงดิน) 

  1. ในภำพรวมประชำชนมีควำมพึงพอใจมำกที่เทศบำลได้ด ำเนินโครงกำรสำธำรณูปโภค
ใต้ดิน – ไฟฟ้ำลงดิน ท ำให้ภูมิทัศน์ในพ้ืนที่เทศบำลเมืองล ำพูนมีทัศนียภำพที่สวยงำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อยไม่มีสิ่งใดมำบดบังโบรำณสถำนที่ต่ำงๆที่มีควำมส ำคัญคู่เมืองล ำพูนมำยำวนำน มีควำมปลอดภัย
ช่วยลดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ประชำชนขอให้เทศบำลด ำเนินกำรโครงกำรดังกล่ำวนี้อย่ำงต่อเนื่องให้ครอบคลุมทั่ว
ทุกพ้ืนที่ต่อไป 

           2. เทศบำลควรพัฒนำปรับปรุงพ้ืนที่สำธำรณะของเทศบำลให้มีควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงำม  โดยเฉพำะรอบบริเวณคูเมืองที่มีต้นหญ้ำและวัชพืชชึ้นปกคลุม และอำจจะพัฒนำพ้ืนที่
โดยรอบให้มีทำงเดิน – วิ่ง ส ำหรับชุมชนเมืองและนักท่องเที่ยวได้ออกก ำลังกำยและได้เดินเที่ยวชมเมือง 
 

5.2.3 งำนด้ำนกำรศึกษำ 
  - นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนในสังกัดเทศบำลเมืองล ำพูน มีควำม
พึงพอใจและชื่นชมเทศบำลเมืองล ำพูน ที่มีกำรจัดกำรศึกษำ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้พัฒนำ
ควำมรู้ทักษะ และประสบกำรณ์ให้กับเด็กนักเรียนในทุกกลุ่มสำระวิชำและจัดหลักสูตรตำมบริบทของท้องถิ่น มี
กำรบูรณำกำรเชื่อมโยงร่วมกับชุมชน โรงเรียนมีกำรดูแลเอำใจใส่เด็กนักเรียนเป็นอย่ำงดีในช่วงระยะเวลำกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID 19 ที่ผ่ำนมำ ได้มีกำรปรับรูปแบบกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้ของเด็ก
นักเรียนมีกำรสื่อสำรระหว่ำงโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ในกำรช่วยกันดูแลเด็กนักเรียน ทั้งนี้ผู้ปกครอง
คำดหวังว่ำบุตรหลำนจะได้รับกำรส่งเสริม พัฒนำกำรเรียนรู้ที่ก้ำวทันกับยุคของกำรเปลี่ยนแปลง มีทักษะชีวิต มี
กำรเรียนรู้สิ่งใหม่  ๆที่เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในศตวรรษที่ 21 อย่ำงมีคุณภำพและมีควำมสุขในกำรมำโรงเรียน    

         -  นักเรียน และผู้ปกครองมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยขอให้เทศบำลพิจำรณำสนับสนุน
ส่งเสริม และให้กำรสนับสนุนนักเรียนที่มีควำมสำมำรถและทักษะด้ำนกำรกีฬำ ดนตรี  ศิลปะวัฒนธรรม 
และด้ำนอ่ืนๆให้ได้รับกำรฝึกซ้อมและเรียนรู้จำกผู้เชี่ยวชำญเป็นพิเศษ และส่งเสริมให้ได้รับกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมและกำรแข่งขันในระดับต่ำง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชำติต่อไป 
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5.2.4 งำนด้ำนสวัสดิกำรสังคม (กำรสร้ำงเศรษฐกิจในภำพรวม–เทศกำลโคมแสนดวง) 
  1. ภำพรวมประชำชนมีควำมชื่นชมกำรให้บริกำรในงำนด้ำนสวัสดิกำรสังคมของ 
เทศบำลเมืองล ำพูน ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่เข้ำถึงประชำชน จึงอยำกขอให้เทศบำลเมืองล ำพูน ได้พัฒนำ 
เมืองล ำพูนให้มีควำมก้ำวหน้ำยิ่งขึ้นประชำชนอยู่ดีมีสุขมีบริกำรสำธำรณะที่ครบถ้วนไปอย่ำงต่อเนื่อง 
  2. ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID 19 ส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เทศบำลซึ่งเป็นหน่วยงำนที่ ใกล้ชิดกับประชำชนมำกที่สุดควร
พิจำรณำให้กำรสนับสนุนส่งเสริมแผนงำน/โครงกำร ที่เกิดกำรจ้ำงงำนเพ่ือสร้ำงรำยได้และสร้ำงอำชีพ
ให้กับประชำชน ชุมชน กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ในชุมชน โดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
            3. ควรมีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรท่องเที่ยวอย่ำงทั่วถึงเพ่ือให้ประชำชน
ได้รับรู้และสื่อสำรให้ข้อมูลส ำหรับนักท่องเที่ยวที่มำสอบถำมได้ 
            4. ประชำชนมีข้อเสนอแนะให้เทศบำลพิจำรณำพัฒนำพื้นที่ริมน้ ำทั้ง 2 ฝั่งเลียบถนนและ
หน้ำวัดพระธำตุ และบริเวณโดยรอบลำนเจ้ำแม่จำมเทวีให้มีภูมิทัศน์สวยงำม เป็นแลนด์มำร์คท่องเที่ยว
ของจังหวัดล ำพูน และจัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนและให้ประชำชนได้มี  
พ้ืนที่จ ำหน่ำยสินค้ำของชุมชน 
 

5.2.5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเสริมจุดแข็ง และเสริมควำมโดดเด่นในกำรให้บริกำร
ประชำชนของหน่วยงำน 

 1. เทศบำลควรให้ควำมส ำคัญและยึดมั่นตำมหลักกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  
ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ โดยตอบสนองปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนใน
พ้ืนที่  มีกำรส่งเสริมกำรจัดท ำประชำคม เพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นที่ตอบสนองต่อประชำชนที่อยู่ 
ในพ้ืนที่  และเทศบำลสำมำรถจัดด ำเนินโครงกำรในแผนพัฒนำท้องถิ่นได้ตำมแผนฯ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ต่อไป 

 2. สนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกร Reskill และ Upskill ให้ก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลง  
ให้บุคลำกรได้พัฒนำและสร้ำงนวัตกรรมกำรบริกำรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริกำรแก่ประชำชน  
และมีกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือกำรพัฒนำ ปรับปรุง คุณภำพ มำตรฐำน 
กำรด ำเนินงำนของเทศบำล  รวมถึงกำรมุ่งเน้นในกำรสร้ำงจิตบริกำร (Service mind) ที่ดีแก่บุคลำกร 
กำรให้บริกำรที่ดีย่อมสร้ำงควำมเป็นมิตรและควำมประทับใจแก่ประชำชน กำรได้รับควำมร่วมมือที่ดีจำก
ประชำชน ท ำให้โครงกำร กิจกรรมต่ำง ๆ สำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงรำบรื่นและส ำเร็จตำมเป้ำหมำย
ต่อไป  

  
 
 
 
 




