เทศบาลนครลําปาง

บทสรุปผูบริหาร
จากการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการในเขตเทศบาลนครลําปาง ประจําปงบประมาณ 2560
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงระดับความพึงพอใจ ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการตองานบริการของเทศบาลนครลําปางตลอดจนปญหาและความตองการของประชาชนผูรับบริการ
ในบริการดานตางๆ ของเทศบาลนครลําปาง จํานวน ๑๙ กระบวนงาน โดยสํารวจจากประชากรที่อาศัยอยูใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลนครลําปาง ใชกลุมตัวอยางเพื่อศึกษา จํานวน 1,675 คน ผลการสํารวจเปน
ดังนี้
กระบวนงานที่ ๑ งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
๑.๑) งานทะเบียนราษฎร
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา
ผู รั บบริ การส วนใหญ มี ความพึ งพอใจต อการให บริ การด านงานทะเบี ย นราษฎร ของเทศบาลนครลํ าปาง
โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.๘7 คิดเปนรอยละ 7๗.4 แยกเปนรายดาน
ไดดังนี้
ดานการใหบริการของเจาหนาที่และบุคลากร โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ย 3.90 คิดเปนรอยละ 78.0 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ ใหบริการดวยความ
สุภาพ เปนมิตร มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๙7 คิดเปนรอยละ 79.4
รองลงมาคือ ดูแลเอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ย 3.92 คิดเปนรอยละ 78.4
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
3.94 คิดเปนรอยละ 78.8 เมื่ อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่ สุด คือ ขั้นตอนการให บริการมี
ความเหมาะสม มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.10 คิดเปนรอยละ 82.0
รองลงมาคื อ มี การใหบริการตามลําดับกอน-หลั ง/ตรงตามกําหนดเวลา และ ระยะเวลาการใหบริ การมี ความ
เหมาะสม มีความพึงพอใจเทากันอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.01 คิดเปนรอยละ 80.2
ด านสิ่ งอํ านวยความสะดวก โดยรวมอยู ในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ ย 3.93
คิดเปนรอยละ 78.6 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีการจัดที่นั่งสําหรับผูมารอรับ
บริ การ มี ความพึ งพอใจอยู ในระดั บ “มาก” ดวยคะแนนความพึ งพอใจเฉลี่ ย 4.08 คิดเปนรอยละ 81.6
รองลงมาคือ สถานที่ใหบริการสะอาด เปนระเบียบ มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ย 3.98 คิดเปนรอยละ 79.6
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๑.2) งานบัตรประจําตัวประชาชน
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา
ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจต อการใหบริการดานงานบัตรประจํา ตัวประชาชนของเทศบาลนครลําปาง
โดยภาพรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.31 คิดเปนรอยละ 86.2 แยกเปนรายดาน
ไดดังนี้
ดานการใหบริการของเจาหนาที่และบุคลากร โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
4.20 คิดเปนรอยละ 84.0 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ ใหบริการดวยความสุภาพ เปน
มิตร มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.25 คิดเปนรอยละ 85.0 รองลงมา
คือ ดูแลเอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ย 4.23 คิดเปนรอยละ 84.6
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.19
คิดเปนรอยละ 83.8 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ ขั้นตอนการใหบริการมีความเหมาะสม
มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.29 คิดเปนรอยละ 85.8 รองลงมาคือ
มีการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง/ตรงตามกําหนดเวลา มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ย 4.28 คิดเปนรอยละ 85.6
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.20 คิดเปนรอย
ละ 84.0 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ สถานที่ใหบริการสะอาด เปนระเบียบ มีความ
พึงพอใจอยูใ นระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.37 คิดเปนรอยละ 87.4 รองลงมาคือ มีการจัด
ที่นั่งสําหรับผูมารอรับบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.23
คิดเปนรอยละ 84.6
กระบวนงานที่ ๒ งานบริการสถานีขนสง
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา
ผู รั บบริ การส วนใหญ มี ความพึ งพอใจต อการให บริ การด านงานบริ ก ารสถานี ข นส ง ของเทศบาลนครลํ าปาง
โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.75 คิดเปนรอยละ 75.0 แยกเปนรายดาน
ไดดังนี้
ดานการใหบริการของเจาหนาที่และบุคลากร โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
3.75 คิดเปนรอยละ 75.0 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ ใหบริการดวยความสุภาพ เปน
มิตร มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.82 คิดเปนรอยละ 76.4 รองลงมาคือ
ใหคําแนะนําและตอบขอซักถามอยางชัดเจน มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก”ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
3.75 คิดเปนรอยละ 75.0
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ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
3.73 คิดเปนรอยละ 74.6 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีการใหบริการตามลําดับ
กอน-หลัง และ ขั้นตอนการใหบริการมีความเหมาะสม มีความพึงพอใจเทากัน อยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนน
ความพึงพอใจเฉลี่ย 3.84 คิดเปนรอยละ 76.8 รองลงมาคือ ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม มีความ
พึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.83 คิดเปนรอยละ 76.6
ด านสิ่ งอํ านวยความสะดวก โดยรวมอยู ในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึ งพอใจเฉลี่ ย 3.71
คิดเปนรอยละ 74.2 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีการจัดที่นั่งสําหรับผูมารอรับ
บริ การ มี ความพึ งพอใจอยู ในระดั บ “มาก” ดวยคะแนนความพึ งพอใจเฉลี่ ย 3.81 คิดเปนรอยละ 76.2
รองลงมาคือ สถานที่ใหบริการสะอาด เปนระเบียบ มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ย 3.69 คิดเปนรอยละ 73.8
กระบวนงานที่ ๓ งานบริการดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
พบวา ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการดานงานบริการดานความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลนครลําปาง โดยภาพรวม อยูในระดับ “มากที่สุด”
ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.23 คิดเปนรอยละ 84.6 แยกเปนรายดาน ไดดังนี้
ดานการให บริการของเจาหนาที่ และบุ คลากร โดยรวมอยูในระดั บ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ย 4.25 คิดเปนรอยละ 84.9 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ ใหบริการ
ดวยความสุภาพ เปนมิตร มีความพึงพอใจเทากันอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.34
คิดเปนรอยละ 86.8 รองลงมาคือ ดูแลเอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับ
“มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.32 คิดเปนรอยละ 86.4
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
4.17 คิดเปนรอยละ 83.4 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีอุปกรณและเครื่องมือที่
ทันสมัยในการใหบริการ และ มีเอกสาร/แผนพับ แนะนําขอมูลแกผูรับบริการ มีความพึงพอใจเทากันอยูในระดับ
“มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.21 คิดเปนรอยละ 84.2 รองลงมาคือ ขั้นตอนการใหบริการมี
ความเหมาะสม มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.19 คิดเปนรอยละ 83.8
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ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.29
คิ ดเป นร อยละ 85.7 เมื่ อพิ จารณารายข อ คะแนนความพึ งพอใจมากที่ สุ ด คื อ มี ช อ งทางการติ ด ต อ ที่
หลากหลาย (ตนเอง/โทรศัพท/เว็บไซต) มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ย 4.36 คิดเปนรอยละ 87.2 รองลงมาคือ มีบริการรับแจงเหตุตลอด 24 ชั่วโมง มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับ “ปานกลาง” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.21 คิดเปนรอยละ 84.2
กระบวนงานที่ ๔ งานชําระภาษี
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา
ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการดานงานชําระภาษีของเทศบาลนครลําปาง โดยภาพรวม
อยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.34 คิดเปนรอยละ 86.8 แยกเปนรายดาน ไดดังนี้
ดานการให บริการของเจาหนาที่ และบุ คลากร โดยรวมอยูในระดั บ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ย 4.34 คิดเปนรอยละ 86.8 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ ใหบริการ
ดวยความสุภาพ เปนมิตร มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.33
คิดเปนรอยละ 86.6 รองลงมาคือ ใหคําแนะนําและตอบขอซักถามอยางชัดเจน มีความพึงพอใจอยูในระดับ
“มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.32 คิดเปนรอยละ 86.4
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
4.33 คิดเปนรอยละ 86.6 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีอุปกรณและเครื่องมือที่
ทันสมัยในการใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.41 คิดเปน
รอยละ 88.2 รองลงมาคือ มีการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง/ตรงตามกําหนดเวลา มีความพึงพอใจอยูในระดับ
“มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.39 คิดเปนรอยละ 87.8
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.39
คิ ดเป นร อยละ 87.8 เมื่ อพิ จารณารายข อ คะแนนความพึ งพอใจมากที่ สุ ด คื อ สถานที่ใ หบ ริการสะอาด
เปนระเบียบ มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.60 คิดเปนรอยละ
92.0 รองลงมาคือ มีการจัดที่นั่งสําหรับผูมารอรับบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนน
ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.42 คิดเปนรอยละ 88.4
กระบวนงานที่ ๕ งานขออนุญาตกอสราง
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา
ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการงานขออนุญาตกอสราง ของเทศบาลนครลําปาง โดยภาพรวม
อยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.76 คิดเปนรอยละ 75.2 แยกเปนรายดาน ไดดังนี้
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ดานการใหบริการของเจาหนาที่และบุคลากร โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ย 3.88 คิดเปนรอยละ 77.6 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ ใหบริการดวยความ
สุภาพ เปนมิตร มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.96 คิดเปนรอยละ 79.2
รองลงมา คือใหคําแนะนําและตอบขอซักถามอยางชัดเจน มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ย 3.92 คิดเปนรอยละ 78.4
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
3.62 คิ ดเป นร อยละ 72.4 เมื่ อพิจารณารายข อ คะแนนความพึงพอใจมากที่ สุ ด มี เอกสาร/แผ นพั บ/สื่ อ
ประชาสัมพันธตางๆแนะนําขอมูลแกผูรับบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ย 3.92 คิดเปนรอยละ 78.4 รองลงมาคือ มีการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง และ มีอุปกรณและเครื่องมือ
ที่ทันสมัยในการใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.60 คิดเปน
รอยละ 72.0
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.85 คิดเปน
รอยละ 77.0 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ สถานที่ใหบริการสะอาด เปนระเบียบ
มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.04 คิดเปนรอยละ 80.8 รองลงมาคือ
มีชองทางการติดตอที่หลากหลาย (ตนเอง/โทรศัพท/เว็บไซต www.lampangcity.go.th) มีความพึงพอใจ
อยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.96 คิดเปนรอยละ 79.2
กระบวนงานที่ ๖ งานบริการสาธารณสุข
6.1) งานบริการสาธารณสุขงานทันตกรรม (ศูนยบริการสาธารณสุข 1)
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา
ผูรั บบริ การสวนใหญ มีความพึ งพอใจต อการใหบริการงานบริการสาธารณสุขงานทัน ตกรรม (ศูน ยบ ริการ
สาธารณสุข 1) ของเทศบาลนครลําปาง โดยภาพรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
4.92 คิดเปนรอยละ 98.4 แยกเปนรายดาน ไดดังนี้
ดานการให บริการของเจาหนาที่ และบุ คลากร โดยรวมอยูในระดั บ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ย 4.91 คิดเปนรอยละ 98.2 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ ดูแลเอาใจใส
กระตือรือรน เต็มใจใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.96
คิดเปนรอยละ 99.2 รองลงมา คือ ใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด”
ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.92 คิดเปนรอยละ 98.4
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ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
4.80 คิดเปนรอยละ 96.0 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ ขั้นตอนการใหบริการมี
ความเหมาะสม มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.92 คิดเปนรอยละ
98.4 รองลงมาคื อ มี การให บริ การตามลํ าดับก อน-หลั ง/ตรงตามกําหนดเวลา มีความพึ งพอใจอยู ในระดั บ
“มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.88 คิดเปนรอยละ 97.6
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.89
คิดเปนรอยละ 97.8 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ สถานที่ใหบริการสะอาด เปน
ระเบียบ มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 5.00 คิดเปนรอยละ 100
รองลงมาคือ มีการจัดที่นั่งสําหรับผูมารอรับบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนน
ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.96 คิดเปนรอยละ 99.2
6.2) งานบริการสาธารณสุขงานทันตกรรม (ศูนยบริการสาธารณสุข 2)
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา
ผูรั บบริ การสวนใหญ มีความพึ งพอใจต อการใหบริการงานบริการสาธารณสุขงานทัน ตกรรม (ศูน ยบ ริการ
สาธารณสุข 2) ของเทศบาลนครลําปาง โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.96
คิดเปนรอยละ 79.2 แยกเปนรายดาน ไดดังนี้
ดานการใหบริการของเจาหนาที่และบุคลากร โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ย 4.14 คิดเปนรอยละ 82.8 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ ใหคําแนะนําและ
ตอบขอซักถามอยางชัดเจน มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.28
คิดเป นร อยละ 85.6 รองลงมา คือ ให บริ การด วยความสะดวก รวดเร็ว มีความพึงพอใจอยู ในระดับ “มาก”
ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.16 คิดเปนรอยละ 83.2
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
3.88 คิดเปนรอยละ 77.6 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีการใหบริการตามลําดับ
กอน-หลัง/ตรงตามกําหนดเวลา มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.12
คิ ดเป นร อยละ 82.4 รองลงมาคื อ ขั้ นตอนการให บริ การมี ความเหมาะสม มี ความพึ งพอใจอยู ในระดั บ
“มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.08 คิดเปนรอยละ 81.6
ด านสิ่ งอํ านวยความสะดวก โดยรวมอยูในระดั บ “มาก” ด วยคะแนนความพึ งพอใจเฉลี่ ย 3.84
คิดเปนรอยละ 76.8 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีการจัดที่นั่งสําหรับผูมารอรับ
บริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.16 คิดเปนรอยละ 83.2
รองลงมาคือ มีปายขอความบอกจุดบริการ สะดวกตอการติดตอ มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวย
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.88 คิดเปนรอยละ 77.6
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กระบวนงานที่ ๗ งานดานการจัดการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม
(การบริการรับเรื่องตอใบอนุญาตตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535)
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา
ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการดานงานดานการจัดการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม
(การบริการเรื่องตอใบอนุญาตตามพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕)ของเทศบาลนครลําปาง โดยภาพรวม
อยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.60 คิดเปนรอยละ 72.0 แยกเปนรายดาน ไดดังนี้
ดานการใหบริการของเจาหนาที่และบุคลากร โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ย 3.60 คิดเปนรอยละ 72.0 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ ใหคําแนะนําและ
ตอบขอซักถามอยางชัดเจน และใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร มีความพึงพอใจเทากันอยูในระดับ “มาก”
ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.67 คิดเปนรอยละ 73.4 รองลงมาคือ ดูแลเอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจ
ใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.58 คิดเปนรอยละ 71.6
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
3.56 คิดเปนรอยละ 71.2 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีเอกสาร/แผนพับ/สื่อ
ประชาสัมพันธตางๆ แนะนําขอมูลแกผูรับบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ย 3.60 คิดเปนรอยละ 72.0 รองลงมาคือ มีการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง/ตรงตามกําหนดเวลา มีความ
พึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.59 คิดเปนรอยละ 71.8
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.01 คิดเปน
รอยละ 80.1 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีปายขอความบอกจุดบริการ สะดวก
ตอการติดตอ มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.08 คิดเปนรอยละ 81.6
รองลงมาคือ มีชองทางการติดตอที่หลากหลาย (ตนเอง/โทรศัพท/เว็บไซต) มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก”
ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.04 คิดเปนรอยละ 80.8
กระบวนงานที่ ๘ งานบริการสวัสดิการ
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา
ผูรั บบริ การส วนใหญ มีความพึ งพอใจตอการให บริการด านงานบริการสวัส ดิการ ของเทศบาลนครลํ าปาง
โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.18 คิดเปนรอยละ 83.6 แยกเปนรายดาน
ไดดังนี้
ดานการใหบริการของเจาหนาที่และบุคลากร โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
4.19 คิดเปนรอยละ 83.8 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ ใหบริการดวยความสะดวก
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รวดเร็ว มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.22 คิดเปนรอยละ 84.4
รองลงมาคือ ใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ย 4.21 คิดเปนรอยละ 84.2
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
4.22 คิดเปนรอยละ 84.4 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีการใหบริการตามลําดับ
กอน-หลัง/ตรงตามกําหนดเวลา มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.31
คิดเปนร อยละ 86.2 รองลงมาคือ ขั้นตอนการใหบริการมีความเหมาะสม มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก
ที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.27 คิดเปนรอยละ 85.4
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.22
คิดเปนรอยละ 84.4 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ สถานที่ใหบริการสะอาด เปน
ระเบียบ มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.33 คิดเปนรอยละ 86.6
รองลงมา คือ มีการจัดที่นั่งสําหรับผูมารอรับบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ย 4.23 คิดเปนรอยละ 84.6
กระบวนงานที่ ๙ งานศูนยบริการรวมและรับเรื่องราวรองทุกข : บริการสวนหนา
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา
ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการงานศูนยบริการรวมและรับเรื่องราวรองทุกข : บริการ
สวนหนา ของเทศบาลนครลําปาง โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนน ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.16
คิดเปนรอยละ 83.2 แยกเปนรายดาน ไดดังนี้
ดานการใหบริการของเจาหนาที่และบุคลากร โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ย 4.15 คิดเปนรอยละ 83.0 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ ใหบริการดวยความ
สะดวก รวดเร็ว มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.28 คิดเปนรอยละ
85.6 รองลงมา คือ ใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนน ความ
พึงพอใจเฉลี่ย 4.20 คิดเปนรอยละ 84.0
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
4.12 คิดเปนรอยละ 82.4 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีการใหบริการตามลําดับ
กอน-หลัง มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.28 คิดเปนรอยละ 84.8
รองลงมาคือ ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ย 4.24 คิดเปนรอยละ 84.8
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ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.03 คิดเปน
รอยละ 80.6 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ สถานที่ใหบริการสะอาด เปนระเบียบ
มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.12 คิดเปนรอยละ 82.4 รองลงมาคือ
มีการจัดที่นั่งสําหรับผูมารอรับบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.08
คิดเปนรอยละ 81.6
กระบวนงานที่ ๑๐ งานศูนยบริการรวมและรับเรื่องราวรองทุกข : หลังรับบริการ
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา
ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการงานศูนยบริการรวมและรับเรื่องราวรองทุกข : หลังรับ
บริการ ของเทศบาลนครลําปาง โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.60 คิดเปน
รอยละ 72.0 แยกเปนรายดาน ไดดังนี้
ดานการใหบริการของเจาหนาที่ โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.65 คิด
เปนรอยละ 73.0 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติ
หนาที่ เชน ไมขอสิ่งตอบแทน, ไมรับสินบน, ไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ มีความพึงพอใจอยูในระดับ
“มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.80 คิดเปนรอยละ 76.0 รองลงมา คือ ปฏิบัติงานดวยความสุภาพ
เป นมิ ตร แต งกายเหมาะสม มี บุ คลิ กและลั กษณะท าทางที่ สุ ภาพ และ ดู แลเอาใจใส กระตื อรื อร น เต็ มใจ
ใหบริการ มีความพึงพอใจเทากันอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนน ความพึงพอใจเฉลี่ย 3.60 คิดเปนรอยละ
72.0
ดานการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.52 คิดเปนรอยละ
70.4 เมื่ อพิ จารณารายข อ คะแนนความพึ งพอใจมากที่ สุ ด คื อ มี อุ ปกรณ และเครื่ องมื อที่ ทั นสมั ยในการ
ใหบริ การ ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.68 คิดเปนรอยละ 73.6 รองลงมาคือ ไดรับบริการที่ตรงตาม
ความตองการ มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.56 คิดเปนรอยละ 71.2
กระบวนงานที่ ๑๑ งานแกไขปญหาการใหบริการสาธารณูปโภค (ไฟฟาและถนน)
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา
ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการดานงานแกไขปญหาการใหบริการสาธารณูปโภค (ไฟฟาและ
ถนน) ของเทศบาลนครลําปาง โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.76 คิดเปน
รอยละ 75.2 แยกเปนรายดาน ไดดังนี้
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ด านการให บริ การของเจ าหน าที่ และบุคลากรที่ปฏิ บัติงานภาคสนาม โดยรวมอยู ในระดั บ “มาก”
ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.97 คิดเปนรอยละ 79.0 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด
คือ ใหคําแนะนําและตอบขอซักถามอยางชัดเจน มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ย 4.27 คิดเปนรอยละ 85.4 รองลงมา คือ ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว มีความพึงพอใจอยู
ในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.93 คิดเปนรอยละ 78.6
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
3.76 คิดเปนรอยละ 75.2 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีการใหบริการตามลําดับ
กอน-หลัง มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.88 คิดเปนรอยละ 77.6
รองลงมาคื อ มี การจั ดเตรี ยมอุ ปกรณ และเครื่ องมื อที่ พร อมให บริ การ มี ความพึ งพอใจอยู ในระดั บ “มาก”
ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.81 คิดเปนรอยละ 76.2
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานภาคสนาม โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ย 3.92 คิดเปนรอยละ 78.4 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีชองทาง
การติดตอที่หลากหลาย (ตนเอง/โทรศัพท/เว็บไซต) มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ย 3.93 คิ ดเป นร อยละ 78.6 รองลงมาคื อ มีการประสานงาน ชวยเหลือ แกไขปญ หาการ
ใหบริการที่ดี มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.90 คิดเปนรอยละ 78.0
กระบวนงานที่ ๑๒ การพัฒนาดานสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตเทศบาล
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา
ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการดานการพัฒนาดานสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตเทศบาลของ
เทศบาลนครลําปาง โดยภาพรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.40 คิดเปนรอยละ
88.0 แยกเปนรายดาน ไดดังนี้
ดานการให บริการของเจาหนาที่ และบุ คลากร โดยรวมอยูในระดั บ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ย 4.45 คิดเปนรอยละ 89.0 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ เปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาดานสาธารณูปโภค มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนน
ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.74 คิดเปนรอยละ 94.8 รองลงมา คือ มีการชี้แจงกอนเริ่มดําเนินการ มีความพึงพอใจ
อยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.38 คิดเปนรอยละ 87.6
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ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
4.23 คิดเปนรอยละ 84.6 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ การเปดโอกาสใหประชาชน
ตรวจสอบการดําเนินการพัฒนาฯ มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.32
คิดเปนรอยละ 86.4 รองลงมาคือ มีการจัดเตรียมอุปกรณและเครื่องมือที่พรอมใหบริการ มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.24 คิดเปนรอยละ 84.8
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.29
คิดเปนรอยละ 85.8 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจาก
การพัฒนาดานสาธารณูปโภค มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.36
คิดเปนรอยละ 87.2 รองลงมาคือ มีปายขอความบอกจุดบริการตางๆ อยางชัดเจน มีความพึงพอใจอยูในระดับ
“มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.34 คิดเปนรอยละ 86.8
กระบวนงานที่ ๑๓ การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของเทศบาล
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา
ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของเทศบาลนคร
ลําปาง โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.76 คิดเปนรอยละ 75.2 แยก
เปนรายดาน ไดดังนี้
ดานการใหบริการของเจาหนาที่และบุคลากรผูจัดกิจกรรม โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนน
ความพึ งพอใจเฉลี่ย 3.70 คิ ดเป นรอยละ 74.0 เมื่ อพิ จารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่ สุด คือ
ใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.90
คิดเปนร อยละ 78.0 รองลงมาคื อ ดู แลเอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับ
“มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.78 คิดเปนรอยละ 75.6
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
3.77 คิดเปนรอยละ 75.4 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความพรอมของวัสดุ
อุปกรณในการจัดกิจกรรม มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.84 คิดเปน
รอยละ 76.8 รองลงมาคือ ระยะเวลาการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก”
ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.82 คิดเปนรอยละ 76.4
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ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.71 คิดเปน
รอยละ 74.2 เมื่อพิ จารณารายข อ คะแนนความพึ งพอใจมากที่ สุด คือ มีปายขอความบอกจุดบริการ เชน
หองน้ํา ฯลฯ มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.80 คิดเปนรอยละ 76.0
รองลงมาคือ พื้นที่เพียงพอสําหรับผูมารวมกิจกรรม มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ย 3.70 คิดเปนรอยละ 74.0
กระบวนงานที่ ๑๔ งานบริการดานการกวาดทําความสะอาดถนน
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา
ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการในงานดานการกวาดทําความสะอาดถนนของเทศบาล
นครลําปาง โดยภาพรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.61 คิดเปนรอยละ 92.2
แยกเปนรายดาน ไดดังนี้
ดานการใหบริการของเจาหน าที่และบุ คลากร(เจาพนักงานเก็บกวาดถนน) โดยรวมอยูในระดั บ
“มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.89 คิดเปนรอยละ 97.8 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความ
พึงพอใจมากที่สุด คือ การตรงตอเวลาและทํางานดวยความเรียบรอยมีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด”
ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.95 คิดเปนรอยละ 99.0 รองลงมาคือ ปฏิบัติงานดวยความสุภาพ เปนมิตร
มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.88 คิดเปนรอยละ 97.6
ดานการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.96 คิดเปนรอยละ
79.2 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ การเก็บขยะและกวาดถนนเปนไปอยางทั่วถึง ตรง
กับความตองการ มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.53 คิดเปน รอยละ
90.6 รองลงมาคือ มีชองทางการติดตอที่หลากหลาย (ตนเอง/โทรศัพท/เว็บไซต) มีความพึงพอใจอยูในระดับ
“ปานกลาง” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.38 คิดเปนรอยละ 67.6
กระบวนงานที่ ๑๕ งานหาบเรแผงลอย
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา
ผูรั บบริการสวนใหญมีความพึ งพอใจต อการใหบริการดานงานงานหาบเร แผงลอย ของเทศบาลนครลํ าปาง
โดยภาพรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.69 คิดเปน รอยละ 93.8 แยกเปนราย
ดาน ไดดังนี้
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ดานการใหบริการของเจาหนาที่และเทศกิจ โดยรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ย 4.68 คิดเปนรอยละ 93.6 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ เจาหนาที่ผูใหบริการ
มีกริยา ทาทางสุภาพในการใหขอมูล มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
4.88 คิดเปนรอยละ 97.6 รองลงมาคือ เจาหนาที่รับฟงความคิดเห็นของผูใชบริการ มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.77 คิดเปนรอยละ 95.4
ดานความเสมอภาค โดยคะแนนความพึงพอใจตอประเด็น มีการบังคับใชกฎหมายอยางเสมอภาค โดยไม
แบงเชื้อชาติ ศาสนาและฐานะสังคม มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
4.71 คิดเปนรอยละ 94.2
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยคะแนนความพึงพอใจตอประเด็น มีการจัดระเบียบทางเทาเปนระเบียบ
เรียบรอย สะดวกในการสัญจร มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.21
คิดเปนรอยละ 84.2
กระบวนงานที่ ๑๖ งานดานสวนสาธารณะ
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา
ผู รั บ บริ การส วนใหญ มี ความพึ งพอใจต อการให บริ การงานด า นสวนสาธารณะของเทศบาลนครลํ าปาง
โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.14 คิดเปนรอยละ 82.8 แยกเปนรายดาน
ไดดังนี้
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
4.11 คิดเปนรอยละ 82.1 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ ระยะเวลาการเปด – ปด
สวนสาธารณะมีความเหมาะสม มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 5.00
คิดเป นร อยละ 100 รองลงมาคือ มี ระบบการรั กษาความปลอดภั ยที่ เหมาะสม มี ความพึ งพอใจอยู ในระดั บ
“มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.12 คิดเปนรอยละ 82.4
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.99 คิดเปน
รอยละ 79.8 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีความสะดวกในการใชประตูเขา-ออก
มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.23 คิดเปนรอยละ 84.6 รองลงมา
คือ มีไฟฟาสองสวางบริเวณสวนสาธารณะอยางทั่วถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ย 4.06 คิดเปนรอยละ 81.2
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กระบวนงานที่ 17 งานบริการสาธารณสุข (งานเยี่ยมบาน)
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา
ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการงานบริการสาธารณสุข (งานเยี่ยมบาน) ของเทศบาลนคร
ลําปาง โดยภาพรวมอยูในระดับ “มากที่ สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.28 คิดเปนรอยละ 85.6
แยกเปนรายดาน ไดดังนี้
ดานการใหบริการของเจาหนาที่ โดยรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.33
คิดเปนรอยละ 86.6 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ ใหบริการดวยความสุภาพ เปน
มิตร และดูแลเอาใจใส เต็มใจใหบริการ มีความพึงพอใจเทากันอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ย 4.34 คิดเปนรอยละ 86.8 รองลงมา คือ ใหคําแนะนําที่ดี และเปนประโยชน มีความพึงพอใจอยู
ในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.30 คิดเปนรอยละ 86.0
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
4.30 คิดเปนรอยละ 86.0 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีการปฏิบัติตอผูปวยที่ดี
มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.32 คิดเปนรอยละ 86.4 รองลงมา
คือ ใหบริการตรงตามเวลานัดหมาย มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
4.28 คิดเปนรอยละ 85.6
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณ โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
4.08 คิดเปนรอยละ 81.6 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ มียา และเวชภัณฑขั้น
พื้นฐานในการบริการผูปวย มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.12 คิดเปน
รอยละ 82.4 รองลงมาคือ มี เ ครื่ องมื อและอุป กรณในการดูแลผูปวยเบื้องตน มี ความพึงพอใจอยู ในระดับ
“มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.04 คิดเปนรอยละ 80.8
กระบวนงานที่ 18 งานบริการสาธารณสุข(การเก็บขยะมูลฝอย)
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา
ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการงานดานบริการสาธารณสุข(การเก็บขยะมูลฝอย)ของ
เทศบาลนครลําปาง โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.75 คิดเปนรอยละ
75.0 แยกเปนรายดาน ไดดังนี้
ดานการใหบริการของเจาหนาที่ โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.71
คิดเปนรอยละ 74.2 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ ใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร
มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.85 คิดเปนรอยละ 77.0 รองลงมาคือ
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การตรงเวลาและทํางานดวยความเรียบรอย มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
3.68 คิดเปนรอยละ 73.6
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
3.60 คิดเปนรอยละ 72.0 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ ชวงเวลาในการเก็บขนขยะมี
ความเหมาะสม มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.74 คิดเปนรอยละ
74.8 รองลงมาคือ มี อุปกรณ ปองกั นตนเอง เช น ถุงมือ ผาปดจมู ก เสื้ อกั๊กแถบ มีความพึ งพอใจอยู ในระดั บ
“มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.45 คิดเปนรอยละ 69.0
ดานการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.68 คิดเปนรอยละ
73.6 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ การเก็บขยะเปนไปอยางทั่วถึง มีความพึงพอใจ
อยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.68 คิดเปนรอยละ 73.6 รองลงมาคือ เก็บขยะไดดีเปน
ระเบียบเรียบรอย มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.67 คิดเปนรอยละ
73.4
กระบวนงานที่ 19 งานประชาสัมพันธเทศบาลนครลําปาง
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา
ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการงานประชาสัมพันธของเทศบาลนครลําปาง โดยภาพรวม
อยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.35 คิดเปนรอยละ 87.0 แยกเปนรายดาน ไดดังนี้
ดานสื่อสิ่งพิมพ (แผนพับ/ปายโปสเตอร/ไวนิล+ขอความประชาสัมพันธ) โดยรวมอยูในระดับ “มาก”
ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.19 คิดเปนรอยละ 83.8 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด
คือ ขอมูลมีประโยชนใหความรูแกผูที่สนใจ มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ย 4.28 คิดเปนรอยละ 85.6 รองลงมาคือ ภาษาที่ใชในการสื่อสารเขาใจงาย มีตัวอักษรที่อานงาย มีความ
พึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.19 คิดเปนรอยละ 83.8
ดานจอ LED โดยรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.22 คิดเปนรอยละ
84.4 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ การออกแบบมีความนาสนใจ สีสันสะดุดตา
มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.25 คิดเปนรอยละ 85.0 รองลงมา
คือ ความเหมาะสมของจุดที่ตั้ง และ ตัวอักษรสวยงาม มีขนาดที่มองเห็นไดชัดเจน มีความพึงพอใจเทากันอยูใน
ระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.22 คิดเปนรอยละ 84.4
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ดานสื่อวิทยุและหอกระจายขาว+เสียงประชาสัมพันธภายใน โดยรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวย
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.26 คิดเปนรอยละ 85.2 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด
คือ ภาษาที่ใชสื่อสารฟงแลวเขาใจไดงาย มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ย 4.36 คิดเปนรอยละ 87.2 รองลงมาคือ เนื้อหากับเวลาในการประชาสัมพันธเพียงพอตอการเขาใจ
มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.25 คิดเปนรอยละ 85.0
ดานสื่ ออิเล็กทรอนิกส (เว็ บไซต/ Facebook)โดยรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ย 4.23 คิดเปนรอยละ 84.6 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีชองทาง
การแสดงความคิดเห็นผานกระดานขาว มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ย 4.28 คิดเปนรอยละ 85.6 รองลงมาคือ การออกแบบเว็บไซตและการนําเสนอขอมูลนาสนใจ มีความพึง
พอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.23 คิดเปนรอยละ 84.6
ดานสื่อรถประชาสั มพันธ โดยรวมอยู ในระดับ “มากที่สุ ด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.26
คิดเปนรอยละ 85.2 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ ภาษาที่ใชสื่อสารฟงแลวเขาใจได
งาย มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ด วยคะแนนความพึ งพอใจเฉลี่ย 4.32 คิดเป นรอยละ 86.4
รองลงมาคือ ความเหมาะสมของเสนทางที่ใชในการประชาสัมพันธ มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด”
ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.29 คิดเปนรอยละ 85.8
โดยสรุ ป จากการสํ า รวจความพึงพอใจของผูรับ บริการในเขตเทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง
ใน 19 กระบวนงาน จากกลุมตัวอยางจํานวน 1,675 คน พบวา ความพึงพอใจของผูรับบริการในเขตเทศบาล
นครลําปางโดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.12 คิดเปนรอยละ 82.4 โดยพบวา
ความพึงพอใจตองานบริการสาธารณสุขงานทันตกรรม (ศูนยบริการสาธารณสุข 1) เปนอันดับหนึ่ง อยูในระดับ
มากที่สุด ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.92 คิดเปนรอยละ 98.4 รองลงมาเปนความพึงพอใจตองานหาบเร
แผงลอย อยูในระดับมากที่สุด ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.69 คิดเปนรอยละ 93.8 และงานการพัฒนา
คิด
ดานสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตเทศบาล อยูในระดับมากที่สุด ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.40
เปนรอยละ 88.0 ตามลําดับ ทั้งนี้สามารถนําเสนอเปนตาราง ดังนี้
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กระบวนงาน

ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวม
รอยละ
X

๑.1 งานทะเบียนราษฎร
3.87
77.4
๑.2 งานบัตรประจําตัวประชาชน
4.31
86.2
2 งานบริการสถานีขนสง
3.75
75.0
3 งานบริการดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและ
4.23
84.6
บรรเทาสาธารณภัย
๔ งานชําระภาษี
4.34
86.8
๕ งานขออนุญาตกอสราง
3.76
75.2
6.1 งานบริการสาธารณสุขงานทันตกรรม (ศูนยบริการสาธารณสุข 1)
4.92
98.4
6.2 งานบริการสาธารณสุขงานทันตกรรม (ศูนยบริการสาธารณสุข 2)
3.96
79.2
๗ งานดานการจัดการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม
3.60
72.0
(การบริการเรื่องตอใบอนุญาตตามพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕)
8 งานบริการสวัสดิการ
4.18
83.6
๙ งานศูนยบริการรวมและรับเรื่องราวรองทุกข : บริการสวนหนา
4.16
83.2
๑๐ งานศูนยบริการรวมและรับเรื่องราวรองทุกข : หลังรับบริการ
3.60
72.0
11 งานแกไขปญหาการใหบริการสาธารณูปโภค (ไฟฟาและถนน)
3.76
75.2
12 การพัฒนาดานสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตเทศบาล
4.40
88.0
13 การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของเทศบาล
3.76
75.2
14 งานบริการดานการกวาดทําความสะอาดถนน
4.61
92.2
15 งานหาบเรแผงลอย
4.69
93.8
16 งานดานสวนสาธารณะ
4.14
82.8
17 งานบริการสาธารณสุข (งานเยี่ยมบาน)
4.28
85.6
18 งานบริการสาธารณสุข(การเก็บขยะมูลฝอย)
3.75
75.0
19 งานประชาสัมพันธเทศบาลนครลําปาง
4.35
87.0
รวม
4.12
82.4
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยและรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอกระบวนงานการใหบริการ
ของเทศบาลนครลําปาง จําแนกเปนรายกระบวนงาน
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๑๘

สารบัญ
บทสรุปผูบริหาร
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนํา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงคการสํารวจ
ขอบเขตการสํารวจ
นิยามศัพทเฉพาะ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น
แนวคิดเกีย่ วกับการกระจายอํานาจ
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ
แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
บริบทของเทศบาลนครลําปาง
บทที่ 3 วิธีดําเนินการสํารวจ
ประชากรและกลุมตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
บทที่ 4 ผลการสํารวจ
กระบวนงานที่ ๑ งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
กระบวนงานที่ ๒ งานบริการสถานีขนสง
กระบวนงานที่ ๓ งานบริการดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระบวนงานที่ ๔ งานชําระภาษี
กระบวนงานที่ ๕ งานขออนุญาตกอสราง

หนา
1
18
20
26
27
27
28
29
29
30
31
31
33
36
47
55
58
70
70
71
72
72
73
74
74
84
88
93
98
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สารบัญ (ตอ)
กระบวนงานที่ ๖ งานบริการสาธารณสุขงานทันตกรรม
กระบวนงานที่ ๗ งานดานการจัดการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม
กระบวนงานที่ ๘ งานบริการสวัสดิการ
กระบวนงานที่ ๙ งานศูนยบริการรวมและรับเรื่องราวรองทุกข:บริการสวนหนา
กระบวนงานที่ ๑๐ งานศูนยบริการรวมและรับเรื่องราวรองทุกข:หลังรับบริการ
กระบวนงานที่ ๑๑ งานแกไขปญหาการใหบริการสาธารณูปโภค(ไฟฟาและถนน)
กระบวนงานที่ ๑๒ การพัฒนาสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตเทศบาล
กระบวนงานที่ ๑๓ การจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการของเทศบาล
กระบวนงานที่ ๑๔ งานบริการดานการกวาดทําความสะอาดถนน
กระบวนงานที่ ๑๕ งานหาบเรแผงลอย
กระบวนงานที่ ๑๖ งานดานสวนสาธารณะ
กระบวนงานที่ ๑๗ งานบริการสาธารณสุข (งานเยี่ยมบาน)
กระบวนงานที่ ๑๘ งานบริการสาธารณสุข (การเก็บขยะมูลฝอย)
กระบวนงานที่ ๑๙ งานประชาสัมพันธเทศบาลนครลําปาง
บทที่ 5 สรุปผลการสํารวจและขอเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่เก็บขอมูล
ภาคผนวก ข แบบสอบถาม

หนา
104
112
117
122
126
130
135
141
147
151
155
160
166
173
183
195
197

เทศบาลนครลําปาง

๒0

สารบัญตาราง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 2
ตารางที่ 3
ตารางที่ 4
ตารางที่ 5
ตารางที่ 6
ตารางที่ 7
ตารางที่ 8
ตารางที่ 9
ตารางที่ 10
ตารางที่ 11
ตารางที่ 12
ตารางที่ 13
ตารางที่ 14
ตารางที่ 15
ตารางที่ 16
ตารางที่ 17
ตารางที่ 18
ตารางที่ 19
ตารางที่ 20
ตารางที่ 21
ตารางที่ 22
ตารางที่ 23

แสดงคาเฉลี่ยและรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอกระบวนงาน
การใหบริการ ของเทศบาลนครลําปาง จําแนกเปนรายกระบวนงาน
แสดงอาณาเขตและพื้นที่เทศบาลนครลําปาง
แสดงจํานวนครัวเรือนและประชากร แยกตามตําบล
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับ
การศึกษา
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ
แสดงคาเฉลี่ยและรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตองานทะเบียน
ราษฎร
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรทีต่ อบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับ
การศึกษา
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ
แสดงคาเฉลี่ยและรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตองานบัตร
ประจําตัวประชาชน
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับ
การศึกษา
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ
แสดงคาเฉลี่ยและรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอกระบวนการ
ขั้นตอนในการใหบริการงานบริการสถานีขนสง
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับ
การศึกษา
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ
แสดงคาเฉลี่ยและรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอกระบวนการ
ขั้นตอนในการใหบริการงานบริการดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

หนา
17
60
61
74
74
75
75
76
79
79
80
80
81
84
84
85
85
86
88
88
89
89
90

เทศบาลนครลําปาง

๒1

สารบัญตาราง (ตอ)
ตารางที่ 24
ตารางที่ 25
ตารางที่ 26
ตารางที่ 27
ตารางที่ 28
ตารางที่ 29
ตารางที่ 30
ตารางที่ 31
ตารางที่ 32
ตารางที่ 33
ตารางที่ 34
ตารางที่ 35
ตารางที่ 36
ตารางที่ 37
ตารางที่ 38
ตารางที่ 39
ตารางที่ 40
ตารางที่ 41
ตารางที่ 42
ตารางที่ 43

แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรทีต่ อบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ
การศึกษา
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
แสดงคาเฉลี่ยและรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอ
กระบวนการขั้นตอนในการใหบริการงานชาระภาษี
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ
การศึกษา
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
แสดงคาเฉลี่ยและรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอ
กระบวนการขั้นตอนในการใหบริการงานขออนุญาตกอสราง
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรทีต่ อบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ
การศึกษา
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
แสดงคาเฉลี่ยและรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตองานบริการ
สาธารณสุขงานทันตกรรม (ศูนยบริการสาธารณสุข 1)
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรทีต่ อบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ
การศึกษา
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
แสดงคาเฉลี่ยและรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตองานบริการ
สาธารณสุขงานทันตกรรม (ศูนยบริการสาธารณสุข 2)

หนา
93
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94
94
95
98
99
99
100
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104
104
105
105
106
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110

เทศบาลนครลําปาง

๒2

สารบัญตาราง (ตอ)
ตารางที่ 44
ตารางที่ 45
ตารางที่ 46
ตารางที่ 47
ตารางที่ 48
ตารางที่ 49
ตารางที่ 50
ตารางที่ 51
ตารางที่ 52
ตารางที่ 53
ตารางที่ 54
ตารางที่ 55
ตารางที่ 56
ตารางที่ 57
ตารางที่ 58
ตารางที่ 59
ตารางที่ 60
ตารางที่ 61
ตารางที่ 62
ตารางที่ 63

แสดงจํานวนและรอยละของประชากรทีต่ อบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรทีต่ อบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ
การศึกษา
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
แสดงคาเฉลี่ยและรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอ
กระบวนการขั้นตอนในการใหบริการงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรทีต่ อบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ
การศึกษา
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
แสดงคาเฉลี่ยและรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอ
กระบวนการขั้นตอนในการใหบริการงานบริการสวัสดิการ
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรทีต่ อบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ
การศึกษา
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
แสดงคาเฉลี่ยและรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอ
กระบวนการขั้นตอนในการใหบริการงานศูนยบริการรวมและรับเรื่องราวรองทุกข
: บริการสวนหนา
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรทีต่ อบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ
การศึกษา
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
แสดงคาเฉลี่ยและรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอ
กระบวนการขั้นตอนในการใหบริการของศูนยบริการรวม :หลังรับบริการ

หนา
112
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117
117
118
118
119
122
122
123
123
124
126
126
127
127
128

เทศบาลนครลําปาง

๒3

สารบัญตาราง (ตอ)
ตารางที่ 64
ตารางที่ 65
ตารางที่ 66
ตารางที่ 67
ตารางที่ 68
ตารางที่ 69
ตารางที่ 70
ตารางที่ 71
ตารางที่ 72
ตารางที่ 73
ตารางที่ 74
ตารางที่ 75
ตารางที่ 76
ตารางที่ 77
ตารางที่ 78
ตารางที่ 79
ตารางที่ 80
ตารางที่ 81
ตารางที่ 82
ตารางที่ 83
ตารางที่ 84

แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรทีต่ อบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ
การศึกษา
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
แสดงคาเฉลี่ยและรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอ
กระบวนการขั้นตอนในการใหบริการงานแกไขปญหาการใหบริการสาธารณูปโภค
(ไฟฟาและถนน)
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรทีต่ อบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ
การศึกษา
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
แสดงคาเฉลี่ยและรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอ
กระบวนการขั้นตอนในการใหบริการการพัฒนาสาธารณูปโภค
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรทีต่ อบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรทีต่ อบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ
การศึกษา
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรทีต่ อบแบบสอบถามจําแนกตามพื้นที่
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรทีต่ อบแบบสอบถามตามกีฬาที่สนใจ
แสดงคาเฉลี่ยและรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอ
กระบวนการขั้นตอนในการใหบริการการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรทีต่ อบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ
การศึกษา
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ

หนา
130
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136
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137
138
141
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142
142
143
143
144
147
147
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สารบัญตาราง (ตอ)
ตารางที่ 85
ตารางที่ 86
ตารางที่ 87
ตารางที่ 88
ตารางที่ 89
ตารางที่ 90
ตารางที่ 91
ตารางที่ 92
ตารางที่ 93
ตารางที่ 94
ตารางที่ 95
ตารางที่ 96
ตารางที่ 97
ตารางที่ 98
ตารางที่ 99
ตารางที่ 100
ตารางที่ 101
ตารางที่ 102

แสดงจํานวนและรอยละของประชากรทีต่ อบแบบสอบถามจําแนกตามที่อยู
อาศัย
แสดงคาเฉลี่ยและรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอ
กระบวนการขั้นตอนในการใหบริการดานการกวาดทําความสะอาดถนน
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรทีต่ อบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ
การศึกษา
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
แสดงคาเฉลี่ยและรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอ
กระบวนการขั้นตอนในการใหบริการงานหาบเรแผงลอย
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรทีต่ อบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ
การศึกษา
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
แสดงจานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถามจาแนกตามที่อยู
อาศัย
แสดงคาเฉลี่ยและรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอ
กระบวนการขั้นตอนในการใหบริการงานดานสวนสาธารณะ
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรทีต่ อบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ
การศึกษา
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
แสดงคาเฉลี่ยและรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตองาน
บริการสาธารณสุข (เยี่ยมบาน)

หนา
149
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156
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สารบัญตาราง (ตอ)
ตารางที่ 103
ตารางที่ 104
ตารางที่ 105
ตารางที่ 106
ตารางที่ 107
ตารางที่ 108
ตารางที่ 109
ตารางที่ 110
ตารางที่ 111
ตารางที่ 112
ตารางที่ 113
ตารางที่ 114
ตารางที่ 115
ตารางที่ 116

แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรทีต่ อบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ
การศึกษา
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
แสดงคาเฉลี่ยและรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตองาน
บริการสาธารณสุข (การเก็บขยะมูลฝอย)
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรทีต่ อบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ
การศึกษา
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเขตที่
อาศัย
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามแหลง
การรับขอมูลขาวประชาสัมพันธของเทศบาลนครลําปาง
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับจอ LED ประชาสัมพันธ บริเวณหาแยกหอนาฬิกาของเทศบาล
นครลําปาง
แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของชวงเวลาในการเผยแพรสื่อจอ LED
แสดงคาเฉลี่ยและรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอ
กระบวนการ ขั้นตอนในงานประชาสัมพันธของเทศบาลนครลําปาง จําแนก
เปนรายขอ

หนา
166
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173
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174
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177
178
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สารบัญภาพ
ภาพที่ 1
ภาพที่ 2
ภาพที่ 3
ภาพที่ 4
ภาพที่ 5

องคประกอบของความพึงพอใจในการบริการ
แบบจําลองความพึงพอใจในการบริการ
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
กรอบแนวคิดที่พัฒนามาจากทฤษฎีสองปจจัย
กรอบการสํารวจความพึงพอใจ

หนา
40
41
43
46
69
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บทที่ ๑
บทนํา
หลักการและเหตุผล
การปกครองท องถิ่น เป นการปกครองที่รัฐ บาลมอบอํานาจให ประชาชนในท องถิ่น ใดท องถิ่นหนึ่ง
จัดการปกครอง และดําเนินกิจการบางอยางโดยดําเนินการกันเอง เปนรูปแบบการปกครองทึ่จําเปนและมี
ความสําคัญตอชุมชนตางๆ ซึ่งมีความแตกตางกันในดานความเจริญ จํานวนประชากร หรือขนาดของพื้นที่ที่มี
อํานาจอิสระ (Autonomy) ในการปกครองตนเองตามขอบเขตที่กฎหมายกําหนด
เทศบาลเปนการปกครองทองถิ่นที่มีการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจโดย
รัฐบาลมอบอํานาจใหประชาชนในทองถิ่นไปดําเนินการปกครองและจัดทํากิจกรรมตางๆ เพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชนและแกปญหาตางๆ ของทองถิ่นดวยตนเอง หรือเรียกวาเปนการปกครองตนเองใน
ทองถิ่น อีกทั้งแนวความคิดที่ใหมีการจัดการปกครองทองถิ่นสวนใหญมีความเห็นพองกันวารัฐบาลไมสามารถ
สอดสองดูแลและจัดบริการตางๆ ใหกับทองถิ่นไดอยางถูกตองตรงตามเปาหมายและเพียงพอกับความตองการ
ของราษฎรที่อยูตามทองถิ่นตางๆ ได จึงสมควรที่รัฐบาลควรกระจายอํานาจในการบริหารจัดการบางอยางไป
ใหประชาชนในทองถิ่นนั้นเปนผูดําเนินการเพื่อผลประโยชนของทองถิ่น ประเด็นการกระจายอํานาจเปนสิ่งที่
ถูกพูดถึงและพัฒนาอยางตอเนื่อง นับตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่วาง
หลักเกณฑสํ าหรับ ใชในการปกครองสว นท องถิ่ น โดยมีส าระสําคัญเปนการกระจายอํานาจเพื่ อให ทองถิ่ น
พึ่งตนเองและมีอิสระในการดําเนินงาน จนถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา
๒๘๓ วรรคแรก บัญญัติไววา องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีอํานาจหนาที่โดยทั่วไปในการดูแล และจัดทํา
บริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น และยอมมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การ
บริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเอง
โดยเฉพาะ โดยตองคํานึงถึงความสอดคลองกับการพัฒนาของจังหวัด และประเทศเปนสวนรวมดวย
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ มาตรา ๗ ไดแบงเทศบาลออกเปน ๓ ประเภท ตาม
ลักษณะความเจริญของทองถิ่น อันไดแก เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร พระราชบัญญัติ
ดังกลาวไดกําหนดใหเทศบาลมีฐานะเปนนิติบุคคล การเปลี่ยนแปลงเขตฐานะ การจัดตั้ง หรือยกเลิกจะตอง
ตราเปน พระราชกฤษฎี กา และต องอยู ภ ายใตขอบังคับ ของการจัดตั้งเทศบาล การศึกษาเรื่องเทศบาลใน
ประเทศไทย นับวามีการพัฒนาการที่กาวหนามากที่สุด ดังพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเปน
เทศบาล พุทธศักราช ๒๕๔๒ ที่มีผลทําใหสุขาภิบาลจํานวน ๙๘๑ แหงตองเปลี่ยนฐานะเปนเทศบาลตําบล ซึ่ง
มีผลในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ทําใหเห็นไดชัดเจนวาเทศบาลเปนรูปแบบการปกครองทองถิ่นที่มีความ
เหมาะสมที่สุดแบบหนึ่งสําหรับประเทศไทยในปจจุบันซึ่งจะทําหนาที่ในการใหบริการแกประชาชนในเขตพื้นที่
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รับผิดชอบ เพื่อสนองตอบตอความตองการของประชาชนและเพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยรวม ซึ่งเปน
เจตนารมณสูงสุดในการบริหารราชการ
เทศบาลเปนหนวยงานการบริหารราชการสวนทองถิ่นที่มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง และดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่กําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป แผนการดําเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่มีอยูเดิมตามที่จัดทําไวกอนวันที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใชบังคับ ใหมีผลใชบังคับ
ไดตอไปจนกวาจะมีแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะได
ตรงกับความตองการของประชาชน และมีการพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอยางตอเนื่อง สอดคลองกับแนวทางการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ซึ่งใหความสําคัญกับการประเมินความ
พึงพอใจของผูรับบริการสาธารณะและคุณภาพการใหบริการสาธารณะแกประชาชนทั่วไป
เทศบาลนครลําปาง มีหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะและจัดบริการแกประชาชน จึงไดกําหนด
นโยบายดานนี้ไวอยางชัดเจนที่จะมุงเนนและใหความสําคัญในการจัดบริการแกประชาชนเปนหลัก เพื่อให
ประชาชนไดรับ บริการอยางทั่ว ถึง สะดวก รวดเร็ว ถูกตองเปนธรรม มีความโปรงใส ตรวจสอบได วัดผล
ประเมินผลได ประชาชนมีสวนรวม และเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางเทาเทียมกันตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้จึง
เล็งเห็ นความสํ าคั ญของการประเมิน ผลการปฏิบัติร าชการดานความพึงพอใจในการใหบริการ ในมิติดา น
คุณภาพการใหบริการประชาชนในทองถิ่น เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และเพื่อใหไดรั บทราบระดั บความสํ าเร็ จของการปฏิบั ติราชการ และความพึงพอใจของประชาชนตอการ
ใหบริการของเทศบาลตามกระบวนงานตางๆ เพื่อนําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงดานการบริการของ
เทศบาลนครลํา ปางให ดียิ่ งขึ้น และตรงตามความตองการของประชาชน ดังนั้น เทศบาลนครลําปางจึงได
มอบหมายใหคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลําปาง ทําหนาที่สํารวจและ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของเทศบาลนครลําปาง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
วัตถุประสงคการสํารวจ
๑. เพื่อสํารวจและประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของเทศบาลนคร
ลําปาง
๒. เพื่อศึกษาปญหา และขอเสนอแนะที่มีตอการใหบริการประชาชนของเทศบาลนครลําปาง
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ขอบเขตการสํารวจ
คณะทํางานไดกําหนดขอบเขตการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาล
นครลําปาง ดังนี้
ขอบเขตดานเนื้อหา การสํารวจครั้งนี้มุงศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการ ตลอดจนปญหาและ
ขอเสนอแนะในการใหบริการของเทศบาลนครลําปาง ในงานบริการ ๑๙ กระบวนงานบริการ ไดแกดานงาน
ทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน งานบริการสถานีขนสง งานบริการดานความปลอดภัยในชีวิต
และทรั พ ย สิน การป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย งานชํ า ระภาษี งานขออนุ ญ าตก อ สร า ง งานบริ ก าร
สาธารณสุ ขงานทันตกรรมศูน ยบ ริการสาธารณสุ ข ๑ และศูน ยบ ริการสาธารณสุข ๒ งานดานการจัดการ
สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม (การบริการรับเรื่องตอใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕)
งานบริการสวัสดิการ งานศูนยบริการรวมและรับเรื่องราวรองทุกข : บริการสวนหนา งานศูนยบริการรวมและ
รับเรื่องราวรองทุกข : หลังรับบริการ งานแกไขปญหาการใหบริการสาธารณูปโภค (ไฟฟาและถนน) การพัฒนา
สาธารณูปโภคในพื้นที่เขตเทศบาล การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของเทศบาล งานบริการดานการกวาด
ทําความสะอาดถนน งานหาบเรแผงลอย งานดานสวนสาธารณะ งานบริการสาธารณสุข (งานเยี่ยมบาน) งาน
บริการสาธารณสุข (การเก็บขยะมูลฝอย) และงานประชาสัมพันธเทศบาลนครลําปาง
ขอบเขตดานพื้นที่และประชากร การสํารวจครั้งนี้มุงศึกษาเฉพาะประชาชนผูที่มาใชบริการของ
เทศบาลนครลําปาง
นิยามศัพทเฉพาะ
ความพึงพอใจ หมายถึง การแสดงออกทางดานความรูสึก หรืออารมณตอบสนองตอสถานภาพตาง ๆ
ในการใหบริการของประชาชน ซึ่งครอบคลุมดานการใหบริการของเจาหนาที่และบุคลากร ดานกระบวนการ
ขั้นตอนในการใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ดา นเจ า หน า ที่ และบุ ค ลากรผู ใ หบริการ หมายถึง พฤติกรรมหรือการแสดงออกของเจาหนาที่ผู
ให บ ริ ก าร ทั้ งการให คํา แนะนํ า ตอบข อ ซั ก ถาม ความสะดวกรวดเร็ว ในการใหบ ริ การ การดู แลเอาใจใส
กระตือรือรน เต็มใจใหบริการ และการบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ หมายถึง องคประกอบ วิธีการ หรือรูปแบบการใหบริการ
ประชาชน การใหบริการตามลําดับกอน-หลัง ระยะเวลาและขั้นตอนการใหบริการที่ดําเนินการตอเนื่องกัน
ตั้ ง แต เ ริ่ ม ต น ทางเดิ น ของงาน จนถึ ง ขั้ น ตอนสุ ด ท า ยของทางเดิ น ของงาน ในการให บ ริ ก ารของแต ล ะ
กระบวนงานตามความเหมาะสม อุปกรณเครื่องมือที่ทันสมัยในการใหบริการ รวมทั้งเอกสาร/แผนพับ/สื่อ
ประชาสัมพันธตางๆ แนะนําขอมูลแกผูรับบริการ
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ดานสิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง ความเหมาะสม เพียงพอ และทันสมัยของอุปกรณและสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการใหบริการในแตละกระบวนงาน รวมถึงสถานที่ตั้งสภาพแวดลอมที่เหมาะสมชวย
อํานวยความสะดวกทั้งภายในและภายนอก เชน การจัดที่นั่ง ความสะอาดเปนระเบียบ ปายขอความบอกจุด
บริการ และชองทางการติดตอ เปนตน
ประชาชนผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนที่มาติดตอขอรับบริการในดานตาง ๆ จากเทศบาลนคร
ลําปาง
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑. ทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการของเทศบาลนครลําปางจากงานบริการ
๑๙ กระบวนงานบริการ
๒. ทราบปญหาและขอเสนอแนะในการใหบริการของเทศบาลนครลําปาง
๓. หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการของ
เทศบาลนครลํ า ปาง ไปใช ใ นการปรั บ ปรุ งแกไ ขการปฏิบั ติง านและการบริก ารประชาชนให
สอดคลองกับความตองการของประชาชนมากยิ่งขึ้น
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริการของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง ในครั้งนี้ ไดนําแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของประกอบการศึกษาวิเคราะห โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอํานาจ
2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ
2.4 แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.6 บริบทของเทศบาลนครลําปาง
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น
การปกครองทองถิ่น (Local Government) เปนการปกครองที่ยอมรับกันวาเปนรากฐานของการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย และมีความจําเปนในระบอบประชาธิปไตยเพราะเปนการปกครองที่ชวยให
ประชาชนในทองถิ่นตางๆ ไดเสนอปญหาและหาทางแกไข ซึ่งงานเชนนี้ไมอาจใหรัฐบาลกลางทํา
ในทัศนะของแพนเทอร-บริ๊ ก (Panter Brick) การปกครองทองถิ่น เปนเงื่อนไขที่จําเปนสําหรับ
ประชาธิปไตยระดับชาติ (a necessary condition of national democracy) เพราะมันเปดโอกาสให
ประชาชนไดออกความคิดเห็น (creating a democratic climate of opinion) ใหประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดการชุมชนของเขาเอง (Panter-Brick อางในธเนศวร เจริญเมือง , 2540)
จากการศึกษาของฮารดี้ วิควอร (W.Hardy Wickwar) พบวาในแงหนึ่ง การปกครองปกครองทองถิ่น
เกิดขึ้น กอนรั ฐ-ชาติ ดวยซ้ํ า เพราะการปกครองท องถิ่น นั้นเปนลูกหลานของชุมชนโบราณ และมัน สะทอน
ประวัติศาสตรธรรมชาติของมนุษยยิ่งกวาสวนใดๆ ของอารยธรรมสมัยใหม ฉะนั้นการปกครองทองถิ่นจึงมิใช
เขตการปกครองที่รัฐแบงออกเปนสวนๆ เพียงเพื่อความสะดวกในการบริหารหรือการจัดการดานการศึกษา แต
มันเปนสวนของรัฐบาลของชาติที่ทองถิ่นไมเคยยอมยกใหแกรัฐ แตชุมชนซึ่งเปนผูใหกําเนิดการปกครองทองถิ่น
ไดรักษาไวตลอดมา
การปกครองทองถิ่นยังสรางคานิยมแบบประชาธิปไตยที่สําคัญ 2 อยาง คือ ความชอบธรรมของ
เหตุ ผ ลของแต ล ะคน และความจํ า เป น ที่ จ ะต อ งคั ด เลื อกเหตุ ผ ลเหล า นั้ น ว า อั น ไหนที่ เ หมาะสมมากที่ สุ ด
ความเห็ น เหลา นี้ เป นพื้ นฐานสํ าคั ญ ของระบบการปกครองทองถิ่น ในอังกฤษ ซึ่งไดทําใหเกิดประเพณีการ
ปกครองทองถิ่นแบบประชาธิปไตยที่มั่นคงในประเทศดังกลาว
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โดยหลักการแลว บทบาทการปกครองทองถิ่นกอใหเกิดกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในระดับ
ชุมชนและระดับประเทศ ดังนี้
1) ก อ ให เ กิ ด และกระตุ น การมี ส ว นร ว มทางการเมื อ งของประชาชน (Greater political
participation by the people) การปกครองทองถิ่นซึ่งมีผูนํามาจากการเลือกตั้งมีประโยชนเริ่ม
ตั้งแต การกระตุ นความสนใจของประชาชน และการที่ผู นํ าเหลานั้น มาจากการเลือกตั้งเสนอ
นโยบายใหประชาชนไดทราบ ไดคิด ถกเถียงและตัดสินใจเลือก ก็ยอมสงเสริมใหประชาชนเขาไป
มีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นมากขึ้น
2) กอใหเกิดความรับผิดชอบของผูนําตอประชาชน (Accountability) คําวา Accountability เปน
คําที่รูจักกันอยางกวางขวางในสังคมประชาธิปไตยตะวันตก เพราะคํานี้หมายถึงพันธะสัญญาหรือ
ความรับผิดชอบในทางการเมืองที่ผูมาจากการเลือกตั้งมีตอผูเลือกตั้ง เนื่องจากวาประชาขนเปนผู
เลือกตัวแทนของตน ตัวแทนเหลานั้นจึงจะตองมีความรับผิดชอบในแงที่วา ตัวเขาเขาไปทํางาน
อะไร ผลของงานเปนประโยชนตอสวนรวมหรือสวนตัว ตองอธิบายไดวาทําไมตองทําเชนนั้น
จอหน สจวต มิลล (John Stuart Mill) ถือวาเปนสิทธิของเอกชนและกลุมทองถิ่นที่จะตรวจสอบ
และควบคุมการปกครองระดับทองถิ่น ทั้งนี้เพื่อปองกันการใชอํานาจที่ไรขอบเขต เชนเดียวกับอิลวิซาเกอร
(Yivisaker) ที่ชี้ใหเห็นวา รัฐบาลที่ดีตองมีความรับผิดชอบตอผูเลือกตั้ง จะอยูใกลชิดกับแหลงกําเนิดอํานาจ
(การเลือกตั้ง) มากกวาและประชาชนสามารถเขาหาขาราชการได (B.C.Smith อางใน ธเนศวร เจริญเมือง ,
2540)
3) การปกครองทองถิ่นที่เ ขมแข็ งจะขจัดระบบเผด็จการโดยรัฐบาล กลาวคือ เมื่อมีการกระจาย
อํานาจมากขึ้น ทองถิ่นเขมแข็ง สถาบันทางการเมืองตางๆ โดยเฉพาะพรรคการเมืองมีความมั่นคง
การยึ ด อํ า นาจและการใช อํ า นาจเผด็ จ การจากส ว นกลางเป น ไปได ย าก ซึ่ ง มองเตสกิ เ ออ
(Montesquieu) ไดเขียนสนับสนุนการปกครองทองถิ่นในยุโรปสมัยนั้นวา “การปกครองทองถิ่น
ที่เขมแข็งจะสามารถตอตานคลื่นการปฏิวัติรัฐประหารได และการปกครองทองถิ่นที่มีอิสระจะ
ชวยสงเสริมใหสถาบันการเมืองตางๆ ในยุโรปมีความมั่นคงยิ่งขึ้น”
4) การเมืองทองถิ่นเปนเวทีสรางนักการเมืองระดับชาติ ในแงนี้นับวาการเมืองการปกครองทองถิ่น
ประสบความสําเร็จในอันที่จะพัฒนาประชาธิปไตยในแงของผูนําทางการเมืองไดรับการอบรม
การเรียนรูทางการเมืองในทองถิ่นทําใหคุณภาพของนักการเมืองระดับชาติสูงขึ้นดวยเหตุไดรับ
ความนิยม ศรัทธาจากประชาชน จึงทําใหไดรับการเลือกตั้งในระดับที่สูงขึ้น การเขยิบจากสมาชิก
สภาเทศบาลมาเปนสมาชิกสภาจังหวัด และมาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้น นับเปนผูที่มี
ความเกี่ยวพันกับการเมืองสูง
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5) การสรางประชาธิปไตยหรือการพัฒนาการเมืองที่มั่นคงจะตองเริ่มจากการสรางประชาธิปไตยใน
ระดับทองถิ่นกอน จากนั้นจึงขยายไปถึงระดับประเทศ ดังนั้นการปกครองทองถิ่นจึงมีบทบาท
สําคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยระดับชาติ เพราะจะทําใหเกิดการพัฒนาการเมืองในวงกวาง ซึ่ง
ในบั้นปลายจะนําไปสูความเขาใจการเมืองระดับชาติโดยงาย
การปกครองทองถิ่นจะทําใหประชาชนเกิดความรอบรูแจมแจงทางการเมือง (Political Maturity)
นั่นคือ ประชาชนจะรูถึงวิธีการเลือกตั้ง การตัดสินใจ การบริหารการเมืองทองถิ่น การตอสูแขงขันกันตาม
วิถีทางการเมือง ในที่สุดประชาชนจะรูสึกถึงการรักษาผลประโยชนของตน การมีสวนไดสวนเสียในการเมือง
การปกครองนั้นๆ เขาควรเลือกใคร พรรคการเมืองใดที่เขาคิดวาดีที่สุด ทั้งนี้เพราะการปกครองทองถิ่นอยู
ใกล ชิ ด และประชาชนสามารถติ ด ต อ สื่ อสารเข าถึ ง ในนโยบาย และติ ดตามพฤติ กรรมทางการเมือ งของ
นักการเมืองทองถิ่นไดดีกวานักการเมืองระดับชาติ
6) การปกครองทองถิ่นทําใหเกิดการเขาสูวิถึทางการเมืองของประชาชน (politicization) ดวยเหตุที่
การเมืองในทองถิ่นมีความเกี่ยวพันกับการเมืองในระดับชาติ และยอมมีความเปนไปทางการเมือง
ในทองถิ่นเอง คือ มีกิจกรรมทางการเมืองเกิดขึ้นอยูเสมอๆ ในทองถิ่นรูปตางๆ เชน เทศบาล
องคการบริหารสวนจังหวัด เปนตน ซึ่งกิจกรรมตางๆ เหลานี้ ถามีมากพอจะสงผลใหเกิดความ
คึ กคั ก และทํ า ให ก ารเมื องการปกครองในทองถิ่ น มีชีวิ ตชีว า ประชาชนในทองถิ่น จะมีความ
เกี่ยวพันและเขาสูระบบการเมืองตลอดเวลา เพราะการเขาสูวิถีการเมืองเปนถนนสายหนึ่งที่จะ
นําไปสูเมืองประชาธิปไตย (อุทัย หิรัญโต , 2523 : 33) โดยการปกครองทองถิ่นจะทําใหคน
เขาสูสภาพการเมือง เดินไปสูการเมือง เอาใจใสตอการเมือง มีความรูสึกวาตนเองจะตองเขาไป
เกี่ยวของไมโดยตรงก็โดยออมกับการเมือง เห็นวาการเมืองเปนเรื่องสําคัญที่ควรจะอุทิศเวลาให
ตามสมควร การบริหารกิจการทองถิ่นมีผลกระทบตอผลประโยชนของประชาชนอยางทันตาเห็น
มากกวาการบริหารงานของรัฐ
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอํานาจ
การกระจายอํานาจ (Decentralization) เปนการกระทําหรือมาตรการที่รัฐบาลกลางหรือการบริหาร
ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ไดมอบอํานาจใหทองถิ่นจัดทํากิจการหรือการบริการสาธารณะบาง
เรื่องภายในเขตของแตละทองถิ่น หรือโอนภารกิจการบริการสาธารณะบางกิจการจากรัฐไปใหหนวยองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
เมื่อรัฐบาลกลางหรือหนวยบริหารราชการสวนกลางไดกระจายอํานาจใหประชาชนจัดระเบียบบริหาร
ทองถิ่นของตนเองในเรื่องใดก็ตาม ยอมหมายถึงการที่รัฐบาลไดยกอํานาจสวนนั้นใหชุมชนทองถิ่น และถอนตัว
ออกมาจากการเปนผูใชอํานาจนั้น ทําใหรัฐบาลไมมีอํานาจนั้นอีกตอไป ประชาชนในทองถิ่นจะเขามาเปน
เจาของอํานาจนั้นและเปนผูใชอํานาจนั้นแทนรัฐบาล ทั้งนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนผูใชอํานาจแทน
ประชาชนในทองถิ่นจะเขามามีอํานาจหนาที่รับผิดชอบแทนรัฐบาล
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หลักการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนหลักการเปดโอกาสใหแตละทองถิ่น
ดูแลจัดการปญหาของตนเองในระดับทองถิ่น ทําใหสามารถตอบสนองความตองการของแตละทองถิ่นได และ
หลักการกระจายอํานาจตั้งอยูบนพื้นฐานประโยชนสําคัญอยางนอย 5 ประการ ดังนี้
1) เปนการแบงเบาภาระของรัฐบาลกลางหรือหนวยบริหารราชการสวนกลาง
2) เปนการทําใหปญหาในทองถิ่นไดรับการแกไขปรับปรุงไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตาม
ความตองการของคนในทองถิ่นนั้น
3) เปนการสงเสริมใหคนในแตละทองถิ่นไดแสดงความสามารถ และพัฒนาบทบาทของตนเองในการ
ดูแลรับผิดชอบทองถิ่นของตนเอง
4) เปนการสงเสริมและพัฒนาการเมืองในระดับทองถิ่น อันเปนรากฐานของระบอบประชาธิปไตย
และเปนพื้นฐานสําคัญใหคนในทองถิ่นไดกาวขึ้นไปดูแลปญหาระดับชาติตอไป
5) เปน การเสริ มสร า งความมั่ น คงและเขมแข็ง ใหแกชุมชนที่จ ะทําใหป ระชาชนมีคุณภาพและมี
บทบาทในการจัดการดูแลชุมชนทองถิ่นของตนเอง
การเปดโอกาสใหประชาชนในแตละทองถิ่นไดดูแลบานเมืองของตนเอง จัดการแกไขปญหาบานเมือง
ของเขาเอง ในเชิงปรัช ญาก็ เป น สิ่งที่ส อดคล องกั บหลักการของแนวคิดที่เรียกวาบริบททางสังคม (Social
Context) ที่มองเห็นความสัมพันธระหวางคนกับสิ่งแวดลอมรอบตัวเขา คนที่อยูที่หางไกลจากทองถิ่นหนึ่งยอม
ไมสามารถเขาใจทองถิ่นไดดีเทากับคนในทองถิ่น และแมวาจะมีคนบางคนจากทองถิ่นของตนเองสนใจ และ
รับรูปญหาของตน รูสึกรับผิดชอบ หวงใยและหวงแหนทองถิ่นของตน ยอมเปนเงื่อนไขสําคัญยิ่งที่จะทําให
ทองถิ่นนั้นมีคนดูแลรักษาตลอดไป
ขอบขาย หรือรูปแบบของการกระจายอํานาจมี 5 ลักษณะ
1) การกระจายอํานาจโดยจําเปนหรือโดยปริยาย (Decentralization by Default)
การกระจายอํานาจในลักษณะนี้ เกิดจากสภาวการณท่ีสถาบันหรือองคกรของรัฐบาลเกิดความ
ลมเหลวในการดําเนินกิจกรรมตางๆ มิอาจสามารถจะเขาไปใชอํานาจหรือมีอิทธิพลในดินแดนที่ตนปกครองอยู
ได และจากสภาวะที่ประชาชนในระดับรากหญาเกิดความไมเชื่อใจรัฐบาล จึงเปนผลใหประเทศที่มีภาคประชา
สังคมมีความตื่นตัวและเขมแข็ง เชน สมาคมตางๆ องคการอาสาสมัคร และองคกรพัฒนาเอกชน จําเปนตอง
ลุกขึ้นมาดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อชุมชนของตนดวยตัวเอง โดยที่รัฐบาลเองก็มิไดตั้งใจใหเกิดขึ้น
2) การแปรรูปกิจการของภาครัฐ (Privatization)
การแปรรูปกิจการของภาครัฐ ไดแก การโยกโอน (Handover) กิจการบางอยางที่เคยจัดทําโดย
หนวยงานของรัฐไปใหภาคเอกชนเปนผูจัดทําแทน เชน กิจการขนสงมวลชน กิจการโทรคมนาคม การไฟฟา
และการประปา เปนตน นั่นยอมหมายความวากิจการสาธารณะที่เคยเปนของรัฐไดถูกทําใหกลายเปนสินคา
หรือบริการที่ภาคเอกชนสามารถเขาแขงขันจัดทําสินคาหรือบริการเหลานี้ไดเอง การกระจายอํานาจในรูปแบบ
นี้เกิดจากแรงผลักของความคิดที่วา กิจการบางอยางนั้นเอกชนสามารถจั ดทําไดอย างมีประสิทธิภาพและ
สามารถใหบริการตอสังคมโดยรวมไดดีกวาการจัดทําโดยภาครัฐ โดยใหกลไกทางการตลาด (Market
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Mechanism) เขามามีบทบาทมากกวาที่จะถูกผูกชาดโดยรัฐซึ่งมักจะกอใหเกิดความไรประสิทธิภาพและการ
บริการที่มีคุณภาพต่ํา
3) การกระจายอํานาจภายใตหลักการแบงอํานาจ (Deconcentration)
การกระจายอํานาจในลักษณะนี้ หมายถึงการแบงอํานาจของรัฐบาลกลางไปยังองคกรในระดับ
รองที่ออกไปทํางานในพื้นที่นอกศูนยกลางหรือทองถิ่น โดยที่องคกรภายใตหลักการแบงอํานาจนี้จะมีอิสระตาม
สมควรในการตัดสินใจตางๆ ภายในพื้นที่ที่ตนดูแล แตทั้งนี้อํานาจการตัดสินใจและการกําหนดนโยบายตางๆ
ยังคงอยูท่ีสวนกลาง เพราะตัวองคกรและบุคลากรตามหลักการแบงอํานาจยังคงถือวาเปนของสวนกลาง ซึ่ง
การกระจายอํานาจในลักษณะนี้มักเกิดขึ้นภายในระบบราชการ โดยการแบงเอาภารกิจและอํานาจหนาที่
ออกไปยังองคกรที่ทํางานอยูในพื้นที่ทองถิ่นเพื่อจัดทําบริการและปกครองพื้นที่นั้นๆ อยางเอกภาพภายใต
องค ก รเดี ย ว บางครั้ ง จึ ง การกระจายอํ า นาจในลั ก ษณะนี้ ว า “การกระจายอํ า นาจทางการบริ ห าร”
(Administrative Decentraization)
4) การกระจายอํานาจภายใตหลักการมอบอํานาจ (Delegation)
การกระจายอํานาจภายใตหลักการมอบอํานาจนี้จะมีระดับของการกระจายอํานาจที่ใหอิสระสูง
กวาการแบงอํานาจ อีกทั้งการกระจายอํานาจจะเนนในเชิง “ภารกิจหนาที่” มากกวาการย้ําเนนในเรื่องของ
“พื้น ที่” ดังเชน การแบ งอํ านาจ กลาวคือการมอบอํานาจเปน การกระจายอํานาจที่รัฐสว นกลางอาจมอบ
อํานาจใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรกึ่งอิสระ องคกรมหาชน หรือองคกรที่จัดทําโครงการเฉพาะกิจ
ตางๆ ที่รัฐบาลไดจัดตั้งขึ้น โดยมีการกําหนดภารกิจเฉพาะที่ชัดเจนใหองคกรเหลานั้นสามารถที่จะตัดสินใจและ
ใชอํานาจหนาที่ภายในขอบเขตของตนไดโดยอิสระ แตรัฐสวนกลางก็ยังคงมีอํานาจอยูเหนือองคกรเหลานี้โดย
อาศัยมาตรการทางกฎหมายเปนกรอบในการควบคุมและกํากับบทบาทองคกรภายใตหลักการมอบอํานาจ
รวมถึงอํานาจในการจัดตั้งและยุบเลิกองคกรภายใตหลักการมอบอํานาจ
5) การกระจายอํานาจภายใตหลักการโอนอํานาจ (Devolution)
การกระจายอํานาจภายใตแนวคิดหลักการโอนอํานาจ ถือไดวาเปนการกระจายอํานาจที่สะทอน
ใหเห็นถึงระดับของการกระจายอํานาจที่กวางขวางมากที่สุด ทั้งนี้เพราะการกระจายอํานาจในรูปแบบนี้จะถูก
ใชเพื่ออธิบายถึงสภาวะที่รัฐสวนกลางมีการถายโอนหรือยกอํานาจการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ไปยังองคกร
ตัวแทนของพื้นที่ชุมชน หรือทองถิ่นตางๆ อยางกวางขวาง และองคกรที่รับการโอนอํานาจนี้จะมีตัวแทนที่
ประชาชนภายในพื้นที่นั้นๆ เลือกเขามาเพื่อทําหนาที่ตัดสินใจและกําหนดนโยบายตางๆ ไดดวยตนเอง รวมถึง
อํานาจในการตรากฎหมายและออกระเบียบตางๆ เพื่อบังคับใชภายในพื้นที่หรือชุมชนของตนไดโดยอิสระ โดย
ที่สวนกลางจะไมเขามามีบทบาทหรือแทรกแซงการทํางานขององคกรภายใตหลักการโอนอํานาจ หรือการ
แทรกแซงจะเกิดขึ้นก็ตองเปนไปอยางจํากัดมาก ซึ่งโดยมากก็มักจะเปนเรื่องที่มีความสําคัญตอความมั่นคงของ
ประเทศเทานั้น ดังนั้นจึงมีการเรียกการกระจายอํานาจในลักษณะนี้วา “การกระจายอํานาจในทางการเมือง”
หรือ “การกระจายอํานาจที่เนนความเปนประชาธิปไตย” (Political or Democratic Decentralization)
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จากรูปแบบการกระจายอํ านาจทั้ง 5 ลักษณะ เมื่อเรานํามาใช ภายใตบริบทของการศึกษา
ที่เกี่ยวของกับการปกครองทองถิ่น การกระจายอํานาจจึงควรจะครอบคลุมเฉพาะรูปแบบที่สามถึงรูปแบบที่หา
เทานั้น ขณะที่สองรูปแบบแรกควรจะจัดแยกออกไปเนื่องจากวา การกระจายอํานาจในรูปแบบแรกหรือการ
กระจายอํานาจโดยจํ าเป น หรื อโดยปริ ย ายนั้นเปนการเกิดขึ้น เองในภาคประชาชนมิใชเปนผลมาจากการ
ดําเนินการจัดสรรหรือแบงปนอํานาจจากรัฐบาลสวนกลาง ขณะที่การกระจายอํานาจในลักษณะของการแปร
รูปกิจการภาครัฐนั้น ทายที่สุดแลวมิไดนําไปสูสภาวะของการกระจายอํานาจที่เปนจริง เพราะจากบทเรียนที่
เกิดขึ้นในประเทศตางๆ การดําเนินการแปรรูปนั้นเปนแตเพียง “การโยกยาย” อํานาจและทรัพยากรซี่งรวม
ศูนยอยูที่สวนกลางอยูเดิมไปสูบริษัทเอกชนขนาดใหญซึ่งมีลักษณะรวมศูนยเชนกัน
2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ
ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ (Satisfaction) ไดมีผูใหความหมายของความพึงพอใจไวหลายความหมาย ดังนี้
พจนานุกรมฉบั บราชบัณฑิตสถาน (2542) ไดใหความหมายของความพึ งพอใจไววา พึงพอใจ
หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ
Davis (1952 อางในสมพร, 2537:18) มีความเห็นวาพฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษย
คือความพยายามที่จะขจัดความตึงเครียด หรือความกระวนกระวาย หรือภาวะไมไดดุลยภาพในรางกาย เมื่อ
มนุษยสามารถขจัดสิ่งตางๆ ดังกลาวไดแลว มนุษยยอมไดรับความพึงพอใจในสิ่งที่ตนตองการ
Vroom (1964 อางในสมพร, 2537:18) กลาววา ทัศนคติและความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งสามารถใช
แทนกันไดเพราะทั้งสองคํานี้จะหมายถึง ผลที่ไดจากการที่บุคคลเขาไปมีสวนรวมในสิ่งนั้น ทัศนคติดานบวกจะ
แสดงใหเห็นสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้น และทัศนคติดานลบจะแสดงใหเห็นสภาพความไมพึงพอใจ
Walman (1989: 384) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึงความรูสึกมีความสุขเมื่อไดรับผลสําเร็จ
ตามความมุงหมาย ความตองการ หรือแรงจูงใจ
พิทักษ ตรุษทิม (2538:24) กลาววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกของบุคคลที่มีตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ในเชิงการประเมินคา ซึ่งจะเห็นวาเกี่ยวของสัมพันธกับทัศนคติอยางแยกกันไมออก
ดิเรก ฤกษหราย (อางในรสรินทร, 2538:36) กลาววา ความพึงพอใจหมายถึงทัศนคติในทางบวก
ของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะเปลี่ยนไปเปนความพึงพอใจในการปฏิบัติตอสิ่งนั้น
อุทัยพรรณ สุดใจ (2545:7) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่งใด
สิ่งหนึ่งโดยอาจจะเปนไปในเชิงประเมินคาวาความรูสึกหรือทัศนคติตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นเปนไปในทางบวกหรือ
ทางลบ
ชริณี เดชจินดา (2535 : 14) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึงความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคลที่
มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ ความรูสึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความตองการของบุคคลไดรับการ
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ตอบสนอง หรือบรรลุจุดมุงหมายในระดับหนึ่ง ความรูสึกดังกลาวจะลดลงหรือไมเกิดขึ้นหากความตองการหรือ
จุดมุงหมายนั้นไมไดรับการตอบสนอง
ทวีพงษ หินคํา (2541 : 8) ไดใหความหมายของความพึงพอใจวาเปนความชอบของบุคคลที่มีตอสิ่ง
หนึ่งสิ่งใด ซึงสามารถลดความดึงเครียดและตอบสนองความตองการของบุคคลไดทําใหเกิดความพึงพอใจตอสิ่ง
นั้น
ธนียา ปญญาแกว (2541 : 12) ไดใหความหมายวา สิ่งที่ทําใหเกิดความพึงพอใจที่เกี่ยวกับลักษณะ
ของงาน ปจจัยเหลานี้นําไปสูความพอใจในงานที่ทํา ไดแก ความสําเร็จ การยกยอง ลักษณะงาน ความรับผืดช
อบ และความก า วหน า เมื่ อ ป จ จั ย เหล า นี้ อ ยู ต่ํ า กว า จะทํ า ให เ กิ ด ความไม พ อใจงานที่ ทํ า ถ า หากงานให
ความกาวหนา ความทาทาย ความรับผิดชอบ ความสําเร็จและการยกยองแกผูปฏิบัติงานแลว พวกเขาจะพอใจ
และมีแรงจูงใจในการทํางานเปนอยางมาก
วิทย เที่ยงบูรณธรรม (2541 : 754) ใหความหมายของความพึงพอใจวา หมายถึง ความพอใจ การ
ทําใหพอใจ ความสาแกใจ ความหนําใจ ความจุใจ ความแนใจ การชดเชย การไถบาปการแกแคนสิ่งที่ชดเชย
วิรุฬ พรรณเทวี (2542 : 11) ใหความหมายไววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกภายในจิตใจของ
มนุษยที่ไมเหมือนกัน ซึ่งเปนอยูกับแตละบุคคลวาจะคาดหมายกับสิ่งหนึ่ง สิ่งใดอยางไร ถาคาดหวังหรือมีความ
ตั้งใจมากและไดรับการตอบสนองดวยดี จะมีความพึงพอใจมากแตในทางตรงกันขามอาจผิดหวังหรือไมพึง
พอใจเปนอยางยิ่ง เมื่อไมไดรับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสิ่งที่ตนตั้งใจไววาจะมีมากหรือ
นอย
กาญจนา อรุ ณสุ ข รุ จี (2546 : 5) กล า ววา ความพึ ง พอใจของมนุ ษย เป น การแสดงออกทาง
พฤติกรรมที่เปนนามธรรม ไมสามารถมองเห็นเปนรูปรางได การที่เราจะทราบวา บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม
สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่คอนขางสลับซับซอน และตองมีสิ่งที่ตรงตอความตองการของบุคคล จึงจะ
ทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสรางสิ่งเราจึงเปนแรงจูงใจของบุคคลนั้นใหเกิดความพึงพอใจในงาน
นั้น
จากความหมายที่กลาวมาทั้งหมด สรุปความหมายของความพึงพอใจไดวา เปนความรูสึกของบุคคลใน
ทางบวก ความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจตอสภาพแวดลอมในดานตาง ๆ หรือเปนความรูสึกที่พอใจตอสิ่ง
ที่ทําใหเกิดความชอบ ความสบายใจ และเปนความรูสึกที่บรรลุถึงความตองการ
ความหมายและความสําคัญของความพึงพอใจในการบริการ
ความหมายของความพึงพอใจในการบริการ
ความพึงพอใจในการบริการ หมายความถึง ภาวะการแสดงออกถึงความรูสึกในทางบวกของบุคคลอัน
เปนผลจากการเปรียบเทียบการรับรูสิ่งที่ไดรับจากการบริการ ไมวาจะเปนการรับบริการหรืการใหบริการใน
ระดับที่ตรงกับการรับรูสิ่งที่คาดหวังเกี่ยวกัการบริการนั้น ซึ่งจะเกี่ยวของกับความพึงพอใจของผูรับบริการและ
ความพึงพอใจในงานของผูใหบริการ
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ความสําคัญของความพึงพอใจในการบริการ
เปาหมายสูงสุดของความสําเร็จในการดําเนินงานบริการขึ้นอยูกับกลยุทธ การสรางความพึงพอใจ
ใหกับลูกคา เพื่อใหลูกคาเกิดความรูสึกที่ดีและประทับใจในบริการที่ไดรับจนติดใจและกลับมาใชบริการเปน
ประจํา การศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตลอดจนผูปฏิบัติงานบริการจึงเปนเรื่องสําคัญ เพราะความรูความ
เขาใจในเรื่องนี้จะนํามาซึ่งความไดเปรียบในเชิงการแขงขันทางการตลาด เพื่อความกาวหนาและการเติบโตของ
ธุรกิจบริการอยางไมหยุดยั้ง และสงผลใหสังคมสวนรวมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงกลาวไดวาความพึงพอใจมี
ความสําคัญตอผูใหบริการและผูรับบริการ
1. ความสําคัญตอผูใหบริการ องคการบริการจําเปนตองคํานึงถึงความถึงพอใจตอการบริการ ดังนี้
1.1 ความพึงพอใจของลูกคาเปนตัวกําหนดคุณลักษณะของการบริการ ผูบริหารการบริการ
และผูปฏิบัติงานบริการจําเปนตอง สํารวจความพึงพอใจของลูกคาเกี่ยวกับผลิตภัณฑบริการและลักษณะของ
การนําเสนอบริการที่ลูกคาชื่นชอบ เพราะขอมูลดังกลาวจะบงบอกถึงการประเมินความรูสึก และความคิดเห็น
ของลูกค าตอคุณสมบั ติของการบริ การที่ลู กคาตองการ และวิ ธีการตอบสนองความตองการแตละอยางใน
ลักษณะที่ลูกคาปรารถนา ซึ่งเปนผลดีตอผูใหบริการในอันที่จะตระหนักถึงความคาดหวังของผูรับบริการ และ
สามารถสนองตอบบริการที่ตรงกับลักษณะและรูปแบบที่ผูรับบริการคาดหวังไวไดจริง
1.2 ความพึงพอใจของลูกคาเปนตัวแปรสําคัญในการประเมินคุณภาพของการบริการ หาก
กิจการใดนําเสนอบริการที่ดีมีคุณภาพตรงกับความตองการตามความคาดหวังของลูกคา ก็ยอมสงผลใหลูกคา
เกิดความพึงพอใจตอบริการนั้นและมีแนวโนมจะใชบริการซ้ําอีกตอๆ ไป คุณภาพของการบริการที่จะทําให
ลู ก ค า พึ ง พอใจขึ้ น อยู กั บ ลั ก ษณะการบริ ก ารที่ ป รากฎให เ ห็ น (ได แ ก สถานที่ อุ ป กรณ เ ครื่ อ งใช และ
บุ คลิ กลั กษณะของพนั กงานบริ ก าร) ความนาเชื่ อถือไวว างใจของการบริการ ความเต็ มใจที่ จ ะให บ ริการ
ตลอดจนความรูความสามารถในการใหบริการดวยความเชื่อมั่นและความเขาใจตอผูอื่น
1.3 ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานบริการเปนตัวชี้คุณภาพและความสําเร็จของงานบริการ
การใหความสําคัญกับความตองการ และความคาดหวังของผูปฏิบัติงานบริการเปนเรื่องที่จําเปนไมยิ่งหยอนไป
กวาการใหความสําคัญกับลูกคา การสรางความพึงพอใจในงานใหกับผูปฏิบัติงานบริการยอมทําใหพนักงานมี
ความรูสึกที่ดีตองานที่ไดรับมอบหมาย และตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถอันจะนํามาซึ่งคุณภาพของ
การบริการที่จะสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา และสงผลใหกิจการบริการประสบความสําเร็จในที่สุด
2. ความสําคัญตอผูรับบริการ สามารถแบงเปน 2 ประเภท ดังนี้
2.1 ความพึงพอใจของลูกคาเปนตัวผลักดันคุณภาพชีวิตที่ดี เมื่อองคการบริการตระหนักถึง
ความสําคัญของความพึงพอใจของลูกคา ก็จะพยายามคนหาปจจัยที่กําหนดความพึงพอใจของลูกคาสําหรับ
นําเสนอบริการที่เหมาะสม เพื่อการแขงขันแยงชิงสวนแบงตลาดของธุรกิจบริการ ผูรับบริการยอมไดรับการ
บริการทีมีคุณภาพและตอบสนองความตองการที่ตนคาดหวังไวได การดําเนินชีวิตที่ตองพึ่งพาการบริการใน
หลายๆ สถานการณทุกวันนี้ยอมนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปดวย เพราะการบริการใหลายดาน
ชวยอํานวยความสะดวกและแบงเบาภาระการตอบสนองความตองการของบุคคลดวยตนเอง
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2.2 ความพึ งพอใจของผู ป ฏิบัติงานบริการชว ยพัฒ นาคุณภาพของงานบริการและอาชีพ
บริการ งานเปน สิ่งที่สําคั ญตอชีวิต ของคนเราเพื่อใหไดมาซึ่งรายไดในการดํารงชี วติ และการแสดงออกถึ ง
ความสามารถในการทํางานใหสําเร็จ ลุลว งไปดวยดี เปนที่ ยอมรับว าความพึ งพอใจในงานมีผ ลตอการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในแตละองคการ ในอาชีพบริการก็เชนเดียวกัน เมื่อองคการบริการให
ความสําคัญกับการสรางความพึงพอใจในงานใหกับผูปฏิบัติงานบริการ ทั้งในดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
คาตอบแทน สวัสดิการและความกาวหนาในชีวิตการงาน พนักงานบริการก็ยอมทุมเทความพยายามในการเพิ่ม
คุณภาพมาตรฐานของงานบริการใหกาวหนา ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ในการตอบสนองความตองการของลูกคาและการ
สรางสายสัมพันธที่ดีกับลูกคาใหใชบริการตอ ๆ ไป ทําใหอาชีพบริการเปนที่รูจักมากขึ้น
สรุปไดวา ความพึงพอใจในการบริการเกี่ยวของกับความพึงพอใจของผูรับบริการตอการบริการ และ
ความพึงพอใจในงานของผูปฏิบัติงานบริการ ซึ่งนับวาความพึงพอใจทั้งสองลักษณะมีความสําคัญตอการพัฒนา
คุณภาพของการบริการ และการดําเนินงานบริการใหประสบความสําเร็จ เพื่อสรางและรักษาความรูสึกที่ดีตอ
บุคคลทุกคนที่เกี่ยวของกับการบริการ
ลักษณะและองคประกอบของความพึงพอใจในการบริการ
การดําเนินงานบริการจําเปนตองใชกลยุทธการตลาดสมัยใหมที่มุงเนนที่ตัวลูกคา และความพยายามที่
จะทําใหผูรับบริการมีความพึงพอใจตอบริการที่ไดรับใหมากที่สุด โดยการทําความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะและ
องคประกอบของความพึงพอใจในการบริการ
องคประกอบของความพึงพอใจในการบริการ
ความพึงพอใจในการบริการที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริการระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ เปนผล
ของการรั บ รู แ ละประเมิ น คุ ณ ภาพของการบริ ก ารในสิ่ ง ที่ ผู รั บ บริ ก ารคาดหวั ง ว า ควรจะได รั บ และสิ่ ง ที่
ผูรับบริการไดรับจริงจากการบริการในแตละสถานการณการบริการหนึ่ง ซึ่งระดับของความพึงพอใจอาจไม
คงที่ผันแปรไปตามชวงเวลาที่แตกตางกันได ทั้งนี้ความพึงพอใจในการบริการ จะประกอบดวยองคประกอบ 2
ประการ คือ
1. องคประกอบดานการรับรูคุณภาพของผลิตภัณฑบริการ ผูรับบริการจะรับรูวาผลิตภัณฑบริการที่
ไดรับ มีลักษณะตามพันธะสัญญาของกิจการบริการแตละประเภทตามที่ควรจะเปนมากนอยเพียงใด
2. องคประกอบดานการรับรูคุณภาพของการนําเสนอบริการ ผูรับบริการจะรับรูวาวิธีการนําเสนอ
บริการในกระบวนการบริการของผูใหบริการมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด ไมวาจะเปนความสะดวกในการ
เขาถึงบริการ พฤติกรรมการแสดงออกของผูใหบริการตามบทบาทหนาที่ และปฏิกิริยาการตอบสนองการ
บริการของผูใหบริการตอผู รับบริการ ในดานความรั บผิดชอบตองาน การใชภ าษาสื่อความหมายและการ
ปฏิบัติตนในการใหบริการ
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องคประกอบของความพึงพอใจในการบริการ สามารถแสดงไดดังภาพ

ภาพที่ 1 องคประกอบของความพึงพอใจในการบริการ
จะเห็นไดวา ความพึงพอใจในการบริการเกิดจากการประเมินคุณคา การรับรูคุณภาพของการบริการ
เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ บ ริ การตามลั กษณะของการบริการ และกระบวนการนํา เสนอบริการในวงจรของการ
ใหบริการ ระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ ซึ่งถาตรงกับสิ่งที่ผูรับบริการมีความตองการหรือตรงกับความ
คาดหวังที่มีอยู หรือประสบการณที่เคยไดรับบริการตามองคประกอบดังกลาว ยอมนํามาซึ่งความพึงพอใจใน
การบริการนั้นหากเปนไปในทาตรงกันขาม การรับรูสิ่งที่ผูรับบริการไดรับจริงไมตรงกับการรับรูสิ่งที่ผูรับบริการ
คาดหวัง ผูรับบริการยอมเกิดความไมพึงพอใจตอผลิตภัณฑบริการและการนําเสนอบริการนั้นได
ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของกับการบริการ
กุญแจสําคัญสูความสําเร็จในงานบริการก็คือ ความพึงพอใจที่ลูกคาหรือผูรับบริการมีตอการบริการนั่น
คื อ การที่ ลู ก ค า ได รั บ ในสิ่ ง ที่ ค าดหวั ง ไว ในการที่ ลู ก ค า จะได รั บ ในสิ ง ที่ ค าดหวั ง ได ย อ มเกี่ ย วกั น กั บ การ
ปฏิสัมพันธกับผูใหบริการ ซึ่งเปนบุคคลที่มีบทบาทที่มีความสําคัญในการรับรูความตองการของผูรับบริการ
และการสนองตอบบริ การตามความต องการของผูรับ บริการ คุณภาพการปฏิบัติงานของผูใหบ ริการจะมี
ประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลมากน อยเพียงใด ขึ้นอยูกับความพึงพอใจของผูใหบริการตอการบริการดว ย
เพราะเมื่อผูปฏิบัติงานบริการมีความรูสึกดีตองานที่รับผิดชอบ ก็ยอมจะปฏิบัติงานการใหบริการแกลูกคาดวย
ความเต็มใจอยางเต็มความสามารถ
การเสริมสรางความพึงพอใจในการบริการ
องคการบริการที่จะประสบความสําเร็จระยะยาวในการดําเนินกิจการบริการ จําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
ใหความสนใจการสรางและรักษาความพึงพอใจในการบริการ ไมวาจะเปนความพึงพอใจของลูกคาหรือความ
พึงพอใจของผูปฏิบัติงานบริการ เพราะความพึงพอใจทั้งสองสวนนี้ลวนแตเปนองคประกอบสําคัญตอ
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ความสําเร็จของการดําเนินงานบริการ ผูบริหารการบริการจึงตองตระหนักถึงการกําหนดกลยุทธการสราง
ความพึงพอใจในการบริการที่เปนรูปธรรม และสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนไดอยางแทจริง
แบบจําลองความพึงพอใจในการบริการ
1. แบบจําลองความพึงพอใจในการบริการ
ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริการ มิไดเกิดจากปจจัยใดปจจัยหนึ่งเพียงปจจัย
เดี ย ว แต มี ห ลายป จ จั ย ในแต ล ะขั้ น ตอนของการบริ ก าร ที่ มีผ ลต อ ความพึ งพอใจของลู ก ค า และข อจํ า กั ด
(ชองวาง) ระหวางผูรับบริการและผูใหบริการ “แบบจําลองความพึงพอใจในการบริการ” พัฒนาขึ้นโดยพารา
สุรามานและคณะแสดงใหเห็นถึงปจจัยตาง ๆ ในกระบวนการบริการและขอจํากัดที่เปนอุปสรรคตอความ
พึงพอใจและคุณภาพของการบริการ ดังภาพ

ภาพที่ 2 แบบจําลองความพึงพอใจในการบริการ
ที่มา : Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. and Berry, L.,L “ A Conceptual Model of
Service Quality and Its Implications for Future Research “ Journal of Marketing, 49, 1985, p.
44.
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จากภาพ จะเห็นไดวา ความคาดหวังของลูกคาเกิดจากองคประกอบ 3 ประการ คือ คําพูดปากตอ
ปาก ความตองการสวนบุคคล และประสบการณที่ผานมาในการใชสินคาและบริการตาง ๆ การที่จะทําให
ผูรับบริการพึงพอใจตอการบริการ จําเปนอยางยิ่งที่ผูใหบริการจะตองมีความสามารถในการนําเสนอสินคาและ
บริการที่ตรงกับความคาดหวังของผูรับบริการ ซึ่งมีใชเรื่องงายเลยทีเดียว เพราะในกระบวนการใหบริการ
จะตองมีชองวาง หรือจุดบกพรองของการดําเนินงานหลายประการที่จะตองดําเนินการปรับปรุงแกไข เพื่อให
เกิดคุณภาพของการบริการในการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาในที่สุด
ชองวางในการบริการที่เปนจุดบกพรองของการดําเนินงานบริการ และเปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน
บริการใหมีคุณภาพ มีดังนี้
ชองวางที่ 1 เกิดขึ้นระหวางความเขาใจของผูบริหารการบริการตอความคาดหวังของลูกคาที่ไมตรงกัน
ชองวางที่ 2 เกิดขึ้นระหวางการถายทอดการรับรูความเขาใจ ของผูบริหารการบริการออกมาเปน
นโยบายการใหบริการ ซึ่งอาจเบี่ยงเบนเนื่องจากการใชขอความไมชัดเจน ตีความไดหลายอยาง
ชองวางที่ 3 เกิดขึ้นระหวางการสงมอบสินคาหรือการใหบริการไมสอดคลองกับนโยบายการใหบริการ
ตามขั้นตอนหรือวิธีการที่วางไว ทําใหเกิดความบกพรองในการควบคุมคุณภาพในการนําเสนอบริการได
ชองวางที่ 4 เกิดขึ้นระหวางการสงมอบสินคาหรือการใหบริการไมเปนไปตามพันธะสัญญา หรือขอมูล
ขาวสารที่องคการบริการเสนอตอลูกคา ทําใหสินคาหรือบริการมีระดับคุณภาพแตกตางไปจากขอมูลขาวสารที่
ผูรับบริการรับรูมาและกอใหเกิดความคาดหวัง
ชองวางที่ 5 เกิดขึ้นระหวางการส งมอบสิ นคาหรือการใหบริการที่มีลั กษณะแตกตางไปจากความ
คาดหวัง การบริการของผูรับบริการ ซึ่งมีผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการใหลดนอยลงไป
ผูบริหารการบริการจําเปนที่จะตองปรับปรุงแกไขชองวางเหลานี้ โดยใหความสนใจกับความ
พยายามที่จะทําใหลูกคาพึงพอใจตอบริการที่ไดรับใหมากที่สุด ทั้งนี้ระดับของความพึงพอใจของลูกคาขึ้นอยู
กับวา บริการที่ลูกคาไดรับและบริการที่ลูกคาคาดหวังวาจะไดรับมีความแตกตางกันมากนอยเพียงใด หากไมมี
ความแตกตางระหวางบริการที่ไดรับกับบริการที่คาดหวัง ลูกคายอมมีความพึงพอใจซึ่งเปนระดับพื้นฐานที่ผู
ใหบริการจะตองปฏิบัติตอลูกคา ถาบริการที่ไดรับเบี่ยงเบนไปในทางที่นอยกวาบริการที่คาดหวัง ความไมพึง
พอใจก็จะทวีความรุนแรงขึ้นตามลําดับต่ํากวาที่คาดหวัง ซึ่งความไมพอใจจะกลายเปนความขุนของใจ และ
ความโกรธไดในที่สุด ภาพขององคการบริการที่เปนลบก็จะติดอยูในความทรงจําของลูกคาไปอีกนาน ในทาง
ตรงขาม หากผูให บริการสามารถนํ าเสนอบริการได ดีเกิ นกว าที่สั ญญาไวจ นเหนือความคาดหวังของลูกคา
ความพึงพอใจก็จะทวีสูงขึ้นเปนความปลาบปลื้มใจ และความประทับใจจนติดตรึงใจลูกคาไปนานเชนเดียวกัน
ดังภาพ
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ภาพที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ที่มา : พิภพ อุดม “การตลาดสําหรับธนาคาร” วารสารบริหารธุรกิจ ปที่ 17 ฉบับที่ 66
(ตุลาคม-ธันวาคม) 2537,หนา 62
2. แนวทางการเสริมสรางความพึงพอใจในการบริการ
ความพึ งพอใจของผูรั บ บริ การและผูใหบริการ ตางมีความสําคัญ ตอความสําเร็จ ของการ
ดําเนิน งานบริ การ ดั งนั้ น การสร างความพึงพอใจในการบริการจําเปน ที่จ ะตองดําเนินการควบคูไปทั้งตอ
ผูรับบริการและผูใหบริการ ดังนี้
2.1 การตรวจสอบความคาดหวังและความพึงพอใจของผูรับบริการ และผูใหบริการอยางสม่ําเสมอ
ผูบริหารการบริการจะตองใชเครื่องมือตาง ๆ ที่มีในการสํารวจความตองการ คานิยม และความคาดหวังของ
ลูกคาที่มีตอการบริการขององคการ ซึ่งสามารถกระทําไดโดยการใชบัตรแสดงความคิดเห็น การสํารวจและการ
วิจัยตลาด การสํารวจและเจาะกลุมเปาหมาย การสัมภาษณกลุมลูกคา ตลอดจนการรับฟงความคิดเห็นของ
ผูบริหารและผูปฏิบัติงานในองคการบริการ เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวน ทั้งจากภายนอกและภายในองคการ ใน
การสะทอนภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานบริการ ซึ่งจะเปนตัวชี้ขอบกพรอง – ขอ
ไดเปรียบขององคการ เพื่อการปรับปรุงแกไขและพัฒนาคุณภาพของการบริหารใหสอดคลองกับความคาดหวัง
ของผูรับบริการ อันจะนํามาซึ่งความพึงพอใจตอการบริการ
2.2 การกําหนดเปาหมายและทิศทางขององคการใหชัดเจน ผูบริหารการบริการจําเปนที่จะตองนํา
ขอมูลที่ระบุถึงความตองการและความคาดหวังของลูกคา ขอบกพรอง – ขอไดเปรียบขององคการ ตนทุนของ
การดําเนินการ แนวโนมของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบริโภค และขอมูลอื่นที่เปนประโยชนมาประกอบการ
กําหนดนโยบาย เปาหมาย และทิศทางขององคการ โดยคํานึงถึงความชัดเจนและผลในทางปฏิบัติของนโยบาย
ดังกลาวใหสอดคลองกับความสามารถ และความพรอมขององคการและผูปฏิบัติงาน รวมทั้งเปนที่ยอมรับและ
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รับรูถือปฏิบัติเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคการ ซึ่งจะสงผลตอลักษณะของการใหบริการและคุณภาพของ
การบริการตอผูบริการ
2.3 การกําหนดกลยุทธการบริการที่มีประสิทธิภาพ ผูบริหารการบริการจําเปนตองปรับเปลี่ยนการ
บริการที่มีอยูใหสอดคลองกับเปาหมาย และทิศทางขององคการโดยใชกลยุทธสมัยใหม ทั้งในดานการบริหาร
การตลาด และการควบคุมคุณภาพการบริการ รวมทั้งการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชในการอํานวยความ
สะดวกในการบริการดานตาง ปจจุบันผูบริหารการบริการนิยมนําแนวคิดดาน “ การบริหารเชิงกลยุทธ” ที่
คํานึงถึงการใหความสําคัญกับบรรยากาศการทํางานระหวางพนักงานบริการภายในองคการเชนเดียวกัน กับ
การสรางสายสัมพันธกับลูกคาภายนอกใหเปนไปในรูปแบบเดียวกัน นอกจากนี้องคการบริการตางตระหนักถึง
บทบาทสําคัญของการสื่อสาร ตอการสรางความคาดหวังในการบริการของผูรับบริการ ซึ่งเปรียบเสมือนการให
คํามั่นสัญญาในการบริการ ซึ่งจําเปนที่จะตองมีการสื่อสารในระดับที่พอเหมาะและตรงความเปนจริง
2.4 การพัฒนาคุณภาพและความสัมพันธในกลุมพนักงาน การพัฒนาบุคลากรในองคการบริการใหมี
คุณภาพและมีจิตสํานึกของการบริการ เพื่อสรางความพึงพอใจตอการบริการใหเกิดขึ้นอยางแทจริง จะตองเริ่ม
จากใหความสําคัญกับความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานบริการ ในดานความรับผิดชอบตองานและผลตอบแทนที่
เหมาะสมกั บ ความรู ความสามารถ การพั ฒ นาใหค วามรูความเขา ใจในความสําคั ญ ของลูกคา และความ
พยายามสนองตอบความตองการของลูกคาใหไดรับความพึงพอใจสูงสุด การสนับสนุนการทํางานรวมกันเปน
กลุมในการนําเสนอบริการตอลูกคาอยางเปนระบบ การจูงใจใหผูปฏิบัติงานมีความจงรักภักดีตอองคการและ
ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ ตลอดจนการสรางสรรคกิจกรรมใหเกิดความกลมเกลียวและพรอมที่จะทํา
หนาที่บริการลูกคา
2.5 การนํา กลยุทธ การสร างความพึงพอใจตอผูรับบริการไปปฏิบัติและประเมินผล ผูบริหารการ
บริ การจะต องสร า งสรรบรรยากาศ และวั ฒ นธรรมองค ก ารที่ มุง เน น ความสํ า คั ญ ของความพึ ง พอใจอขง
ผูรับบริการใหเกิดขึ้น ทุกฝายที่เกี่ยวของกับการบริการ พนักงานทุกคนตองยึดหลักการทําหนาที่เพื่อประโยชน
ของลูกคาหรือผูรับบริการเปนหัวใจสําคัญของการดําเนินงานทุกอยาง ตั้งแตการกําหนดนโยบายการวางแผน
จัดการ การออกแบบผลิตภัณฑบริการ จนถึงการนําเสนอผลิตภัณฑบริการที่มุงไปสูเปาหมายของ “การสราง
ความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ” อยางแทจริง ทั้งนี้องคการบริการจําเปนตองมีระบบหรือกลไกในการรวบรวม
ขอมูล เพื่อประเมินผลกิจกรรมการใหบริการอยางสม่ําเสมอ และตอเนื่องดวย เพราะขอมูลดังกลาวนอกจาก
นํามาใชปรับปรุงกลยุทธการบริการใหดีขึ้นแลว ยังเปนขอมูลสําคัญในการชี้แนะใหเห็นโอกาสในการนําเสนอ
บริการใหม ๆ ตามความตองการของลูกคาได
สรุปไดวา การเสริมสรางความพึงพอใจ ในการบริการจําเปนที่จะตองคํานึงถึงความสําคัญของการ
สร างความพึ ง พอใจ ของผู รั บ บริ ก ารการควบคูไ ปกั บ ความพึง พอใจของผู รับ บริ การ โดยการสํา รวจและ
ตรวจสอบความคาดหวัง และความพึงพอใจของผูรับบริการและผูใหบริการในกระบวนการบริการและการ
จัดการงานบริการ เพื่อการกําหนดเปาหมาย ทิศทาง และกลยุทธการบริการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําให
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ปญหาขอบกพรองของการใหบริการที่เกิดขึ้นในระบบบริการลดนอยลง และนําไปสูความสําเร็จขององคการ
บริการในการสรางความพึงพอใจสูงสุดแกผูรับบริการ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจมีความเกี่ยวของกับ ความตองการของมนุษยและการจูงใจโดยตรง ไดมีผูศึกษาคนควา
และเขียนไวมากมาย แตในที่นี้จะขอนํามากลาวเฉพาะหลักการและทฤษฎีที่สําคัญพอสังเขป ดังนี้
Herzberg (2532 : 67-69) ไดศึกษาทฤษฎีจูงใจค้ําจุน (Motivation Maintenance Theory)
หรือ ทฤษฎีจูงใจสุขอนามัย(Motivation Hygiene Theory) เปนทฤษฎีที่ชี้ใหเห็นถึงปจจัยสําคัญ 2ประการ ที่
มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความพึ ง พอใจและไม พึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง าน ป จ จั ย ทั้ ง สองได แ ก ป จ จั ย จู ง ใจ
(MotivationFactor) และปจจัยสุขอนามัย หรือ ปจจัยค้ําจุน (Hygiene Factor)
ปจจัยจูงใจ (MotivationFactor) เปนปจจัยที่เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติโดยตรง เปนปจจัยที่จูงใจให
บุคลากรในหนวยงานเกิดความพึงพอใจ และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ปจจัยจูงใจมี 5 ประการ
คือ
1. ความสําเร็จของงาน (Achievement)
2. การไดรับการยอมรับนับถือ (Recognition)
3. ความกาวหนาในตําแหนงการงาน (Advancement)
4. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Work Itself)
5. ความรับผิดชอบ (Responsibility)
ปจจัยค้ําจุน (Hygiene Factor) เปนปจจัยที่ไมใชสิ่งจูงใจ แตเปนปจจัยที่จะค้ําจุนใหเกิดแรงจูงในการ
ปฏิบัติงานของบุคคล ปจจัยค้ําจุนนี้เปนสิ่งจําเปนเพราะถาไมมีปจจัยเหลานี้ บุคคลในองคกรอาจเกิดความไม
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ปจจัยค้ําจุน 10 ประการ คือ
1. นโยบาย และการบริหารงานของหนวย (Company Policy And Administration)
2. โอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคต (Possibility Growth)
3. ความสัมพันธสวนตัวกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน(Interpersonal Relation
to Superior, Subordinate, Peer)
4. เงินเดือน (Salary)
5. สถานะของอาชีพ (Occupation)
6. ความเปนอยูสวนตัว (Personnel Life)
7. ความมั่นคงในงาน (Security)
8. สถานการทํางาน (Working Conditions)
9. เทคนิคของผูนิเทศ (Supervisor Technical)
10. ความเปนอยูสวนตัว (Personal Life)
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ภาพที่ 4
Maslow (1954: 35-46) ไดตั้งทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับการจูงใจ โดยมีสมมติฐานวามนุษยมีความ
ตองการอยูเสมอและไมมีที่สิ้นสุด เมื่อความตองการใดไดรับการตอบสนองแลวความตองการอยางอื่นก็จะเขา
มาแทนที่ ความตองการของคนเราอาจจะซ้ําซอนกัน ความตองการอยางหนึ่งอาจจะยังไมทันหมดไป ความ
ตองการอีกอยางหนึ่งก็จะเกิดขึ้นได ซึ่งความตองการจะเปนไปตามลําดับดังนี้
1. ความตองการดานสรีระ (Physiological Need) เปนความตองการขั้นมูลฐานของมนุษยและเปน
สิ่งจําเปนที่สุดสําหรับการดํารงชีวิต ไดแก อาหาร อากาศ ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม ยารักษาโรค ความตองการ
การพักผอน และความตองการทางเพศ
2. ความตองการความปลอดภัย (Safety Need) เปนความรูสึกที่ตองการความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
ทั้งในปจจุบันและอนาคต ซึ่งรวมถึงความกาวหนาและความอบอุนใจ
3. ความตองการความรักและความเปนเจาของ (Love and Belonging) เมื่อความตองการทาง
รางกายและความตองการความปลอดภัย ไดรับการตอบสนองแลว ความตองการความรักและความเปน
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เจาของก็ จะเริ่มเปนสิ่งจูงใจที่สําคั ญตอพฤติกรรมของบุคคล ความตองการความรักและความเป นเจาของ
หมายถึง ความตองการที่จะเขารวมและไดรับการยอมรับ ไดรับความเปนมิตรและความรักจากเพื่อนรวมงาน
4. ความตองการการเห็นตนเองมีคุณคา (Esteem Need) ความตองการดานนี้ เปนความตองการ
ระดั บ สู ง ที่ เ กี่ ย วกั บ ความอยากเด น ในสั ง คม ตอ งการให บุค คลอื่ น รวมถึ งความเชื่ อมั่ น ในตนเอง ความรู
ความสามารถ ความเปนอิสระ และเสรีภาพ
5. ความตองการที่จะทําความเขาใจตนเอง (Need For Self Actualization) เปนความตองการที่จะ
เขาใจตนเองตามสภาพที่ตนเองเปนอยู เขาใจถึงความสามารถ ความสนใจ ความตองการของตนเอง ยอมรับได
ในสวนที่เปนจุดออนของตนเอง
2.4 แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม
ความหมายและรากฐานแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม
การบริการสาธารณะแนวใหม (New Public Service : NPS) เปนแนวคิดที่อยูบนพื้นฐานของคานิยม
ประชาธิปไตย (value of democracy) ความเปนพลเมือง (citizenship) และผลประโยชนสาธารณะ
(public interest) โดยการบริการเพื่อกอใหเกิดผลประโยชนสาธารณะถือเปนหัวใจของแนวคิดนี้ การบริการ
สาธารณะแนวใหมตองการปรับวิธีการคิดเกี่ยวกับโครงสรางและกระบวนการขององคการดวยการเปดกวางให
เกิดการมีสวนรวมในการบริการของภาครัฐใหเพิ่มมากขึ้น แมวาการบริการสาธารณะแนวใหมจะไมใชแนวคิดที่
อยูบนพื้นฐานของการวัดผลได (immeasurable) แตก็เปนแนวคิดที่ชวยเติมเต็มใหเกิดการบริการที่ดีขึ้นกวาที่
ผานมา
การบริหารงานภาครัฐไมไดดําเนินงานเหมือนกับการบริหารธุรกิจแตเปนการดําเนินงานบนพื้นฐาน
ความเปนประชาธิปไตย ขาราชการจึงไมไดสงมอบบริการสูลูกคาแตเขาสงมอบประชาธิปไตย (Denhardt and
Denhardt 2007 : xi) นักบริหารรัฐกิจหรือขาราชการตองทําหนาที่ “ฟง” มากกวา “สั่ง” และ “รับใชหรือ
ใหบริการ” มากกวา “กํากับหรือควบคุม” (Denhardt and Denhardt 2007 : 3) นักบริหารรัฐกิจไมไดมี
จุดมุงหมายในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในงานแตตองกระทําเพื่อสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแก
ประชาชนทุกคน การบริการสาธารณะแนวใหมตองขับเคลื่อนโดยพื้นฐานของผลประโยชนสาธารณะที่เปน
ผลประโยชนรวมกันของคนในสังคม ซึ่งไมใชเพียงแคการรวบรวมผลประโยชนของแตละคนเขาดวยกันเทานั้น
โดยขาราชการมีบทบาทสําคัญในการเจรจาและหาขอตกลงรวมในผลประโยชนสาธารณะ
การบริการสาธารณะแนวใหมเปนแนวคิดที่แตกตางจากแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรที่ผานๆ มา
โดยเปนแนวคิดเชิงวิพากษที่มุงวิพากษวิจารณแนวคิดอื่นๆ ทางรัฐประศาสนศาสตร โดยเฉพาะการวิพากษ
แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม โดยเห็นวาการจัดการภาครัฐแนวใหมซึ่งเปนแนวคิดกระแสหลักที่ครอบงํา
การบริหารรัฐกิจอยูในปจจุบันนั้นไดสงผลใหการบริหารภาครัฐเปนเหมือนกับการบริหารธุรกิจ ซึ่งการใชวิธีการ
และเทคนิคการบริหารแบบธุรกิจนั้นทําใหรัฐบาลกลายเปนเหมือนธุรกิจรานคาที่ทําหนาที่ซื้อขายแลกเปลี่ยน
สินคา โดยตอบสนองตอความตองการหรือผลประโยชนระยะสั้นของลูกคา (customer) การเนนประสิทธิภาพ
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และผลลัพธของงานมากจนลดความเปนมนุษยและลดความสําคัญของกฎระเบียบที่ใชในการประกันสิทธิ
เสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชนผูรับบริการ การปรับเปลี่ยนบทบาทภาครัฐไปเปนผูควบคุมกํากับ
ดูแลไดทําใหเกิด ปญหาในเรื่องความรับผิดชอบตอสาธารณะของหนว ยงานเอกชนที่ทําหนาที่แทนรัฐ การ
ขับเคลื่อนภาครัฐโดยเนนกลไกตลาด (market-oriented) ไดบั่นทอนคุณคาของพลเมืองและคุณคาของภาครัฐ
ภายใตคานิยมความเปนประชาธิปไตย
การบริการสาธารณะแนวใหม จึงเปนชุด ของแนวคิดเกี่ ยวกับบทบาทของการบริหารรัฐกิจภายใต
ระบบการบริหารปกครองที่ใหความสําคัญกับการบริการสาธารณะ การบริหารปกครองแบบประชาธิปไตย
และการสรางความผูกพันของพลเมือง ซึ่งปฏิเสธตรรกะที่เนนตลาดของกลุมการจัดการนิยมหรือกลุมการ
จัดการภาครัฐแนวใหม
สํ า หรั บ แนวคิ ด พื้ น ฐานหรื อรากฐานของแนวคิด การบริ การสาธารณะแนวใหมนั้น ประกอบดว ย
รากฐาน 4 ประการหลัก คือ (1) ทฤษฎีประชาธิปไตยพลเมือง (theories of democratic citizenship) (2)
ตัวแบบชุมชนและประชาสังคม (models of community and civil society) (3) มนุษยนิยมองคการและ
รัฐประศาสนศาสตรแนวใหม (organizational humanism and the new public administration) และ
(4) รัฐประศาสนศาสตรหลังสมัยใหม (postmodern public administration) โดยแตละแนวคิดมี
สาระสําคัญ คือ
1. ประชาธิปไตยพลเมือง ความเปนพลเมืองเปนเรื่องของความสามารถของบุคคลที่มีอิทธิพล
ตอระบบการเมือง โดยมีความตื่นตัวที่จะรวมตัวกันเพื่อขับเคลื่อนระบบการเมือง ความสัมพันธระหวางรัฐกับ
พลเมืองอยูบนพื้นฐานของการที่รัฐมีหลักประกันวาพลเมืองตองสามารถกําหนดทางเลือกใหสอดคลองกับ
ผลประโยชนของตนเองไดโดยผานวิธีการตางๆ และสามารถเขารวมในการบริหารปกครอง (governance)
ประเทศได พลเมืองตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (public interest) มากกวาผลประโยชนสวนตน
(individual interest) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจการของรัฐ (public affairs) ตลอดจนมีสํานึกวาตนเปน
ส ว นหนึ่ ง ของสั ง คมและมี ค วามผู ก พั น ในเชิง จริ ย ธรรมกั บ ชุ ม ชนและสั ง คมของตน การที่ พ ลเมื อ งเห็ น ถึ ง
ผลประโยชนสาธารณะมากกวาประโยชนสวนตัวนี้ไดสะทอนใหเห็นถึงจิตวิญญาณสาธารณะ (public spirit)
ซึ่งพลเมืองที่มีจิตวิญญาณสาธารณะจะมีบทบาทอยางสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินกิจการตางๆ ของรัฐ
และภาครัฐก็ตองใหความสําคัญหรือมองพลเมืองเปนพลเมืองไมใชมองเพียงแคการเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือ
เปนแคลูกคาที่หวังแตผลประโยชนเฉพาะหนาหรือผลประโยชนระยะสั้น เมื่อภาครัฐมองพลเมืองเปนพลเมือง
อย างแท จ ริ ง รั ฐ ก็ ตอ งแบ งอํ า นาจและลดการควบคุม พลเมือ ง พรอ มๆ กับ สรา งความไว ว างใจและความ
รับผิดชอบรวมกันในกระบวนการบริหารปกครอง (governance)
2. ตัวแบบชุมชนและประชารัฐ ชุมชนเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของพลเมือง โดยชุมชนอยู
บนพื้นฐานของการดูแลซึ่งกันและกัน ความไวเนื้อเชื่อใจ ทํางานรวมกันเปนทีม ชุมชนยอมมีการรวมตัวกัน
อยางเขมแข็งและมีระบบการติดตอสื่อสารและการแกไขปญหาความขัดแยงที่มีประสิทธิผล ความเปนชุมชนจึง
เปนหนทางหนึ่งในการทําใหเกิดความสมานฉันท การบริหารรัฐกิจตองเขามาชวยสรางและสนับสนุนชุมชน
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โดยส งเสริ มการเกิดและสรา งความเข มแข็ งของสถาบันในชุมชนเพื่อทําหนาที่เปน ตัวเชื่อมระหวางรัฐ กับ
พลเมือง สถาบันในชุมชนดังกลาว เชน ครอบครัว กลุมอาสาสมัคร สมาคม กลุมอาชีพ ฯลฯ สถาบันในชุมชนที่
เกิดขึ้นนี้ลวนใหความสาคัญกับการตอบสนองความตองการและผลประโยชนของพลเมือง และเมื่อพลเมืองไดมี
สวนรวมในชุมชนผานสถาบันตางๆ แลวยอมชวยสรางประสบการณใหแกพลเมืองในการเขาไปมีสวนรวมใน
ระบบการเมืองที่ใหญกวา และเมื่อพลเมืองและสถาบันตางๆ ในชุมชนมีการรวมตัวกันอยางเขมแข็งยอมนํามา
ซึ่งสิ่งที่เรียกวา “ประชาสังคม” (civil society) โดยประชาสังคมเปนที่ซึ่งพลเมืองมีความผูกพันกันเขามารวม
สนทนาและถกแถลงเพื่อการดําเนินงานและพัฒนาชุมชน ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นไมใชแคการสรางความเปนชุมชน
เทานั้นแตมันคือการสรางความเปนประชาธิปไตย
การที่พลเมืองไดรวมตัวในจนเกิดเปนประชาสังคมและไดทําประโยชนเพื่อชุมชนและสาธารณะยอม
นํ า มาซึ่ ง ความภาคภู มิ ใ จของตนเองในอั น ที่ ไ ด ช ว ยก อ ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงในเชิ ง บวกต อ ชุ ม ชนและ
ประเทศชาติ การดําเนินการตางๆ ของภาคประชาสังคมจึงเปรียบเสมือนการเปนขบวนการหรือการเคลื่อนไหว
ของพลเมืองรากหญา (grass-roots citizen-based movement) ประชาสังคมทําใหเกิดและสรางความ
เขมแข็งใหกับเครือขายชุมชนและชวยกอใหเกิดทุนทางสังคม (social capital) บทบาทพื้นฐานของนักบริหาร
รัฐกิจที่จะตองกระทําก็คือการชวยเหลือ สนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหแกภาคประชาสังคม โดยตอง
เขาใจวาประชาสังคมและพลเมืองไมใชจะกระทําแต สิ่งที่พวกเขาตองการเทานั้ น แตยังกระทําในสิ่งที่เปน
ผลประโยชนสาธารณะโดยสามารถทํางานชวยเหลือเชื่อมโยงกับการบริหารรัฐกิจไดอีกดวย
3. มนุษยนิยมองคการและรัฐประศาสนศาสตรแนวใหม มนุษยนิยมองคการไมเห็นดวยกับตัว
แบบเหตุผลและทางเลือกสาธารณะ เพราะมนุษยมีขอจากัดในการใชเหตุผล เนื่องจากแตละคนมีทักษะในการ
ตระหนักรู (skill in self-awareness) ที่แตกตางกัน มนุษยตองการความอิสระ ตองการเปลี่ยนแปลงจาก
ผูถูกกระทําไปเปนผูกระทํา และไมเสมอไปที่มนุษยจะตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ตนเองไดประโยชนสูงสุด ในการ
ปฏิบัติงานตามแนวคิดมนุษยนิยมจึงตองไมเนนอํานาจหนาที่และการควบคุม แตจะเนนการขยายพื้นที่ความ
เปนอิสระใหแกบุคคลเพิ่มมากขึ้น การดําเนินงานตางๆ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงองคการตองเปนไปอยางมี
แผน (planned change) สอดคลองกับแนวคิด “การพัฒนาองคการ” (organization development) ที่
สนับสนุนการเจริญเติบโตขององคการที่ตองควบคูไปกับความเจริญเติบโตของบุคคล มนุษยนิยมองคการจึง
เปนแนวคิดทางการบริหารที่เนนการดําเนินใหบรรลุผลสําเร็จตามภารกิจขององคการควบคูกับการพัฒนา
ความกาวหนาใหกับสมาชิกในองคการ สวนรัฐประศาสนศาสตรแนวใหม (NPA) ซึ่งจัดเปนแนวคิดกระแสหลัก
ทางรัฐประศาสนศาสตรในอดีตที่ผานมา ซึ่งเนนการบริหารรัฐที่มุงกอใหเกิดความเปนธรรมทางสังคม (social
equity) โดยขาราชการตองทําหนาที่ในพัฒนาและปกปองความเปนธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ใหแกพลเมือง (well-being of citizen) การบริหารรัฐกิจตองไมเปนกลางและไมตัดสินหรือใหความสําคัญกับ
ประสิทธิภาพเทานั้น แตตองใหความสําคัญกับความเสมอภาค เปนธรรม และความรับผิดชอบ
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4. รัฐประศาสนศาสตรหลังสมัยใหม การบริหารองคการตามแนวทางการศึกษารัฐประศาสน
ศาสตรดั้งเดิมเนนการควบคุมบังคับบัญชา เหตุผลนิยม และความเชี่ยวชาญดานเทคนิค ในการแสวงหาองค
ความรูก็ใชแนวทางเชิงประจักษที่เนนขอเท็จจริงมากกวาคานิยม (focus on fact rather than value) ซึ่ง
แนวทางนี้ไดครอบงําการศึกษารัฐประศาสนศาสตรมาตั้งแตตัวแบบเหตุผล (rational model) ของ Simon
จนถึงการศึกษาแนวนโยบายศาสตร (policy science) แตอยางไรก็ตามในทางสังคมศาสตรคานิยมกับ
ขอเท็จจริงไมอาจแยกจากกันไดและในการหลายกรณีไดพิสูจนแลววาคานิยมสําคัญกวาขอเท็จจริงในการทํา
ความเขาใจพฤติกรรมและการกระทําของมนุษย เชน ผลการศึกษาทดลองที่ Hawthorne เมื่อแนวทางเชิง
ประจั กษ ถูกวิพากษวิ จารณ จึงตองหาแนวทางใหมในการแสวงหาความรู ซึ่งแนวทางหนึ่งก็คือการตีความ
(interpretive approach) เพื่อใหไดมาซึ่งความรูความเขาใจในความหมายดวยการวิพากษคุณคา (value
critical) และวิเคราะหวาทกรรม (discourse) แนวทางเหลานี้สอดคลองกับแนวคิดและอุดมการณหลังยุค
สมัยใหม (postmodern) ที่มุงเนนการวิเคราะหวาทกรรมมากกวาการใหความสําคัญในเรื่องวัตถุประสงค
มาตรวั ด หรื อ การวิ เ คราะห เ หตุ ผ ล รั ฐ ประศาสนศาสตร ห ลั ง สมั ย ใหม เ ห็ น ว า ในการบริ ห ารปกครอง
(governance) ตองมีการตีความและวิเคราะหวาทกรรมที่เปดเผยและจริงใจระหวางฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ
โดยเฉพาะระหวางพลเมืองกับนักบริหารภาครัฐในลักษณะของการสนทนาและถกแถลงสาธารณะ (public
dialogue and deliberation) เพื่อทําใหการบริหารรัฐกิจเกิดความเขมแข็งและชอบธรรม
จากรากฐานที่มาของแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมทั้ง 4 ประการขางตน จะเห็นวา
แนวคิดการบริ การสาธารณะแนวใหม ใหความสําคั ญกับ ความเปนพลเมืองและคานิ ยมประชาธิป ไตย เน น
บทบาทของภาคประชาสังคมในการบริหารภาครัฐ ใหความสําคัญกับคนที่ปฏิบัติงานในองคการ มุงบริหารให
เกิดความเสมอภาคเปนธรรมตามแนวคิดรัฐประศาสนศาสตรแนวใหม และใชแนวทางการตีความ การวิพากษ
และวิเคราะหวาทกรรมในการแสวงหาและอธิบายองคความรู และเมื่อวิเคราะหจากฐานที่มาของแนวคิดแลว
จะเห็นไดวาการบริการสาธารณะแนวใหมก็ไมใชแนวคิดใหมที่แตกตางจากแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรที่
ผานๆ มาอยางชัดเจน โดยยังคงอาศัยแนวคิดทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตรอื่นๆ มาเปนพื้นฐานในการอธิบาย
ความเปนมาเปนไปของการบริการสาธารณะแนวใหม และที่สําคัญคือการบริการสาธารณะแนวใหมดูเหมือนวา
จะเป น แนวคิ ด ที่ อิ งและสั ม พั น ธ กับ รั ฐ ประศาสนศาสตรแ นวใหม อย างใกล ชิด โดยมี จุ ด เน น และแนวทาง
การศึกษาที่คลายคลึงกันเปนอยางมาก
สาระสําคัญของการบริการสาธารณะแนวใหม
การบริการสาธารณะแนวใหม (New Public Service : NPS) เปนวาทกรรม (discourse) ที่ตีความ
และวิพากษ แนวคิดรั ฐประศาสนศาสตร ในอดีต โดยเฉพาะการวิพากษแนวคิดการจัดการภาครัฐ แนวใหม
(NPM) ตามทัศนะของ David Osborne และ Ted Gaebler ในเรื่อง Reinventing Government ที่
ประกอบดวยหลักการหรือสาระสําคัญ 10 ประการ คือ (cited in Denhardt and Denhardt 2003 : 1618) คือ (1) รัฐบาลทําหนาที่เปนผูควบคุมกํากับทิศทางมากกวาใหระบบราชการลงมือทํางานเอง (catalytic
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government, steering rather than rowing) (2) ชุมชนเปนเจาของโดยรัฐบาลมอบอํานาจใหกับประชาชน
ไปดําเนินการเองมากกวาที่จะเปนกลไกคอยใหบริการแตอยางเดียว (a community-owned government,
empowering rather than serving) (3) ระบบราชการตองแขงขันกันในการใหบริการสาธารณะ
(competitive government, injecting competition into service delivery) (4) ระบบราชการตอง
ขับเคลื่อนดวยภารกิจมากกวาขับเคลื่อนดวยกฎระเบียบ (mission – driven government, transforming
rule-driven organization) (5) ภาครัฐตองเนนผลลัพธมากกวาสนใจปจจัยนําเขา (results-oriented
government, funding outcomes, not inputs) (6) การบริหารภาครัฐตองมุงตอบสนองตอขอเรียกรอง
และความตองการของลูกคามากกวาที่จะสนองตอบตอความตองการของตัวระบบราชการ (customer-driven
government, meeting the needs of the customer, not the bureaucracy) (7) ตองการใหระบบ
ราชการดํ า เนิ น งานในลั กษณะที่ เ ป น ผู ป ระกอบการมุ ง แสวงหารายได ม ากกว า การใช จ า ย (enterprising
government, earning rather than spending) (8) ภาครัฐตองมีระบบเฝาระวังปองกันปญหาลวงหนา
มากกวาที่จะตามแกปญหา (anticipatory government, prevention rather than cure) ( 9) รัฐบาลตอง
กระจายอํ า นาจจากสายการบั ง คั บ บั ญ ชาไปสู ก ารมี ส ว นร ว มและทํ า งานเป น ที ม (decentralized
government, from hierarchy to participation and team-work) และ (10) รัฐบาลตองปรับเปลี่ยนไป
ตามกลไกของตลาด (market-oriented government, leveraging change through the market)
จากหลักการหรือสาระสําคัญของ Reinventing Government ขางตน ประเด็นสําคัญๆ ไดถูกหยิบยกมาทํา
การวิพากษ ตีความ และสรุปออกมาเปนสาระสําคัญของแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม (NPS) 7
ประการ คือ
1. บริการรับใชพลเมือง ไมใชลูกคา (Serve Citizens, Not Customers) ผลประโยชนสาธารณะเปน
ผลมาจากเจรจาการตอรองและตกลงกันในเรื่องของคานิยมที่มีอยูรวมกันมากกวาการที่จะเปนการนําเอา
ผลประโยชนของแตละคนรวมกัน ดังนั้น ขาราชการไมใชผูรับผิดชอบและตอบสนองตอความตองการของ
“ลูกคา” แตตองเปนผูสรางความสัมพันธที่ดีเพื่อใหเกิดความไวเนื้อเชื่อใจและความรวมแรงรวมใจกันระหวาง
พลเมือง
ความสัมพันธระหวางรัฐบาลกับพลเมืองไมเหมือนกับความสัมพันธระหวางภาคธุรกิจกับลูกคา เพราะ
รัฐบาลไมเพียงแตบริการรับใชผูที่เขามาติดตอหรือขอรับบริการเทานั้น แตยังตองบริการรับใชพลเมืองอื่นๆ ใน
สั งคมที่ ร อคอยการบริ การหรื อ อาจไม ไ ด เ ข ามาขอรั บ บริการโดยตรง เชน พลเมืองที่ดอ ยโอกาสในสั งคม
พลเมืองที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคต นอกจากนี้พลเมืองบางคนของรัฐบาลอาจมีทรัพยากรหรือมีความสามารถ
มากกวาคนอื่นๆ ในการซื้อสินคาหรือเรียกรองการบริการ ซึ่งถามองเปนลูกคาอยางภาคเอกชนคนเหลานั้นก็
ยอมจะไดรับสินคาที่รวดเร็วและไดรับการบริการที่ดีกวา แตหากมองในฐานะพลเมืองที่เหมือนๆ กันแลวการ
ใหบริการตางๆ ของรัฐก็ตองกระทําอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน
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แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมเห็นวาผลประโยชนสาธารณะเปนผลประโยชนระยะยาว ซึ่ง
ไมใชเพียงแคผลประโยชนระยะสั้นของลูกคา ดังนั้น พลเมืองจึงตองเห็นแกผลประโยชนของสวนรวมซึ่งเปน
ผลประโยชนในระยะยาวมากกวาผลประโยชนสวนตัวในระยะสั้น ความเปนพลเมืองเมื่อเห็นแกผลประโยชน
ของสวนรวมแลวก็ตองเขามามีสวนรวมและรับผิดชอบตอชุมชนของตน รัฐบาลจึงตองสนองตอบตอความ
ตองการและผลประโยชนของชุมชนและพลเมือง โดยกระตุนใหพลเมืองเขามามีสวนรวมซึ่งเทากับการสราง
ความรับผิดชอบใหกับพลเมืองไปในตัวดวย และเมื่อเปดใหพลเมืองมีสวนรวมแลวรัฐบาลก็ตองรับฟงเสียงของ
พลเมือง
2. การคนหาผลประโยชนสาธารณะ (Seek the Public Interest) นักบริหารรัฐกิจจะตองชวยทําให
เกิดผลประโยชนสาธารณะที่พลเมืองตองการรวมกัน (shared notion of public interest) เปาหมายของ
การคนหาผลประโยชนสาธารณะไมใชเพื่อตอบสนอง ชวยแกปญหาหรือเปนทางเลือกของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
แตการคนหาผลประโยชนดังกลาวตองเปนความรับผิดชอบรวมกันของพลเมืองกับนักบริหารรัฐกิจ ดังนั้นการ
คนหาผลประโยชนสาธารณะจึงไมใชการหาทางออกงายๆ โดยการตอบสนองความตองการของคนใดคนหนึ่ง
หรื อกลุ มใดกลุ มหนึ่ งเท า นั้ น ผลประโยชน ของสว นรวมตองเกิดจากการจากสนทนาพูดคุย ถกแถลงหรื อ
ปรึกษาหารือและกําหนดรวมกัน โดยไมใชสิ่งที่ถูกกําหนดไวลวงหนาโดยฝายการเมืองหรือฝายราชการ การ
ไดมาซึ่งผลประโยชน สาธารณะจึงไมใชเรื่ องงาย โดยเมื่อไดมาแลวรัฐบาลก็ตองรับ ประกันวาผลประโยชน
ดังกลาวซึ่งเปนตามตองการของพลเมืองนั้นมีความชอบธรรมและกอใหเกิดความเปนธรรม ตลอดจนมีลักษณะ
เปนผลประโยชนในระยะยาวของชุมชนและสังคม
3. เนนคุณคาความเปนพลเมืองมากกวาการเปนผูประกอบการ (Value Citizenship over
Entrepreneurship) ผลประโยชนสาธารณะคือสิ่งที่มีคุณคาสูงสุดที่ขาราชการและพลเมืองตองรวมกันกําหนด
ขึ้น และตองเปนสิ่งที่กอใหเกิดประโยชนแกสังคมมากกวาการนํางบประมาณของรัฐ (พลเมืองเปนเจาของ) ไป
ใหผูประกอบการดําเนินการเหมือนเปนเจาของงบประมาณ ผลประโยชนสาธารณะจึงตองไดรับการตอบสนอง
โดยขาราชการและพลเมืองที่เสียสละตอสังคมมากกวาโดยผูประกอบการที่จะกระทําเหมือนวางบประมาณ
แผนดินหรือเงินหลวงคือเงินของตนเอง แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม (NPM) สนับสนุนใหผูบริหารภาครัฐ
เปนผูประกอบการเหมือนกับเจาของบริษัทในธุรกิจเอกชน เทากับวาผูบริหารดังกลาวไดกลายเปนเจาของ
กิจการภาครัฐ การบริหารและดําเนินงานจึงมีวัตถุประสงคแบบแคบๆ เหมือนกับธุรกิจเอกชนซึ่งก็คือเพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพ (productivity) ใหมากที่สุดและทําใหลูกคาพอใจ (customer satisfaction) และผูประกอบการก็
ตองบริหารงานโดยมีความกลาและยอมรับในความเสี่ยง ซึ่งเมื่อมีโอกาสก็ตองรีบฉกฉวยโอกาสเพื่อสรางผลิต
ภาพ
ในส ว นแนวคิ ด การบริ ก ารสาธารณะแนวใหม (NPS)
นั้ น “พลเมื อ งเป น เจ า ของรั ฐ บาล”
(government is owned by the citizens) นักบริหารรัฐกิจหรือผูบริหารภาครัฐจึงไมใชผูประกอบการหรือ
เจาของกิจการ นักบริหารรัฐกิจจึงมีหนาที่บริการรับใชพลเมือง (serve citizens) เฝารักษาทรัพยากรหรือ
สมบัติสาธารณะ (stewards of public resources) ปกปกรักษาองคการภาครัฐ (conservators of public

เทศบาลนครลําปาง

53

organization) อํานวยความสะดวกใหพลเมืองเกิดการสนทนาพูดคุยกันอยางเปนประชาธิปไตย (facilitators
of citizenship and democratic dialogue) เปนผูจุดประกายใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชน (catalysts
for community engagement) และเปนผูนําในการปฏิบัติงานที่ใกลชิดประชาชน (street-level leaders)
นักบริหารรัฐกิจจึงเขาใจบทบาทของตนในกระบวนการบริหารปกครอง (governance process) วาเปนเพียง
ผูมีสวนรวมที่ตองมีความรับผิดชอบในหนาที่การงานและการบริการรับใชพลเมืองเทานั้นไมใชผูประกอบการ
หรือเปนเจาของกิจการ
4. คิดเชิงกลยุทธ ปฏิบัติแบบประชาธิปไตย (Think Strategically, Act Democratically) นโยบาย
และแผนงานจะตอบสนองตอความตองการของสวนรวมไดจะตองเกิดจากกระบวนการรวมกลุมและความ
รวมมือรวมใจกัน นโยบายและแผนตองเกิดขึ้นจากการคิดในเชิงกลยุทธที่มีการพิจารณาปจจัยแวดลอม และมี
วิสัยทัศน พันธกิจที่ชัดเจน ซึ่งเมื่อมีการดําเนินงานตามกลยุทธที่จะใหบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจที่กําหนดไว
นั้นจําเปนตองมีการกําหนดบทบาท ความรับผิดชอบและขั้นตอนการปฏิบัติงานใหชัดเจน ซึ่งไมใชบทบาทหรือ
ภาระรับผิดชอบของรัฐบาลหรือนักบริหารรัฐกิจแตฝายเดียว แตตองเกิดจากความรวมมือรวมใจจากทุกๆ ฝาย
ที่เกี่ยวของ โดยรัฐบาลตองเปดกวางใหพลเมืองมีสวนรวมเพื่อแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นที่จะตอบสนองความ
ตองการของประชาชนและบริการรับใชพลเมือง การใหพลเมืองมีสวนรวมรับผิดชอบในการบริการสาธารณะ
และการนํานโยบายไปปฏิบัติจึงเปนสิ่งที่สอดคลองกับความเปนประชาธิปไตย เปนการสรางโอกาสและความ
รับผิดชอบใหแกพลเมือง ซึ่งยอมทําใหพลเมืองเกิดความภาคภูมิใจในการมีสวนรวมเพื่อประโยชนสาธารณะ
5. การตระหนักในความสามารถรับผิดชอบไดไมใชเรื่องงาย (Recognize that Accountability Is
Not Simple) ตามแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม (NPM) ขาราชการตองรับผิดชอบตอตลาด (market) ซึ่ง
ก็คือรับผิดชอบตอลูกคา ผลิตภาพและผลลัพธของงาน แตสําหรับแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม (NPS)
ความรับผิดชอบแคนั้นไมเพียงพอ เพราะแทจริงแลวขาราชการตองรับผิดชอบตอสังคม และยังตองมีการขยาย
ผลแหงความรับผิดชอบไปอยางกวางขวาง ทั้งความรับผิดชอบตอกฎหมายรัฐธรรมนูญ คานิยมของชุมชน
ปทัสถานทางการเมือง มาตรฐานทางวิชาชีพ และผลประโยชนของพลเมือง
6. การใหบริการมากกวาการกํากับทิศทาง (Serve Rather than Steer) การบริการรับใชเปน
บทบาทสําคัญของขาราชการ โดยตองมีภาวะผูนําและมีคานิยมพื้นฐานที่ชวยสรางผลประโยชนรวมกันของ
พลเมืองมากกวาการพยายามควบคุมหรือกํากับทิศทางของสังคมใหเปนไปตามที่รัฐบาลตองการ นโยบาย
สาธารณะจึงไมไดเกิดจากการตัดสินใจของรัฐเทานั้น แตตองเปนผลจากความผูกพันในประโยชนสาธารณะของ
พลเมือง ซึ่งตองมีการเจรจาตอรอง พูดคุยสนทนาในผลประโยชนสาธารณะที่เปนที่มาของนโยบายรวมกัน
ขาราชการตองชวยอํานวยความสะดวก คอยไกลเกลี่ยและประนีประนอม และชวยแกไขปญหา ซึ่งบทบาท
เหลานี้เปนบทบาทที่นอกเหนือจากการบริการที่ขาราชการควรกระทําดวยเชนกัน ดังนั้น นอกจากทักษะใน
การบริการที่ดีแลว ขาราชการตองมีการพัฒนาทักษะที่จําเปนอื่นๆ ไมวาจะเปน ภาวะผูนํา การจัดการความ
ขัดแยง การเจรจาตอรอง การประนีประนอมและการระงับขอพิพาท
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7. ใหคุณคากับคน ไมใชแคผลิตภาพ (Value People, Not Just Productivity) องคการภาครัฐและ
เครือขายตองเนนการมีสวนรวมและคํานึงถึงผลสําเร็จในระยะยาว การปฏิบัติงานภาครัฐจะสําเร็จไดก็ตอเมื่อ
ได รั บ ความร ว มแรงร ว มใจและการให ความสํ าคัญ กับ ทุกคน การบริก ารสาธารณะแนวใหม (NPS) ให
ความสําคัญกับการจัดการผานคน (managing through people) โดยนักบริหารรัฐกิจตองเห็นความสําคัญ
ของคานิยมและผลประโยชนของคนในองคการ นักบริหารรัฐกิจหรือขาราชการตองปฏิบัติงานโดยสรางความ
ยอมรับนับถือใหเกิดขึ้นกับพลเมือง และผูบริหารหนวยงานภาครัฐก็ตองยอมรับนับถือในความสามารถของ
ขาราชการเชนเดียวกัน การบริหารและปฏิบัติงานภาครัฐจึงตองเนนคนดวยการเสริมสรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้น
แกขาราชการมากกวาการสรางเพียงแคผลิตภาพในการทางาน
จากสาระสาคัญของการบริการสาธารณะแนวใหม (NPS) ทั้ง 7 ประการ จะพบวา แมจะเปนแนวคิด
เชิงวิพากษแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม (NPM) โดยเฉพาะการวิพากษ Reinventing Government แต
ก็ ไ ม ไ ด วิ พากษ ส าระสํ า คั ญ ทั้ ง หมด โดยมี การเลือ กประเด็ น หลัก ๆ มาทํา การวิ พากษ โดยเฉพาะการมอง
ผูรับบริการเปนพลเมืองไมใชลูกคา การใหคุณคากับความเปนพลเมืองมากกวาการเปนผูประกอบการ ความ
รับผิดชอบตอสังคมมากกวาตลาดหรือลูกคา การใหความสาคัญกับคนมากกวาผลิตภาพ และการบริการรับใช
มากกวาการกากับทิศทางแลวปลอยใหเอกชนเขามาดาเนินการแทน และจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน
นอกเหนือจากการนําความเห็นมาสรุปเปนสาระสําคัญของแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมขางตนแลว
ผูเชี่ยวชาญแตละทานยังมีขอสังเกตเพิ่มเติมในประเด็นที่สาคัญๆ ดังนี้
ศาสตราจารย ดร.บุญทัน ดอกไธสง เห็นวาสิ่งที่นําเสนอมีลักษณะเปนวรรณกรรมตามทฤษฎีปทัสถาน
เหมือนกับการเปนสุภาษิต (proverb) ไมใช program ตามที่ Simon เคยวิพากษวิจารณหลักการบริหารไว
ความเปนรูปธรรมและวัดผลไดกระทําไดยาก แนวคิดดังกลาวจึงยังมีขอบกพรองในการนําไปสูการปฏิบัติ ทําให
แนวคิด NPM ที่เนนตัวแบบตลาด ลูกคา และผลลัพธ ซึ่งมีความเปนรูปธรรมและจับตองไดมากกวายังมีความ
เหมาะสมในการนํามาใชสาหรับบริหารภาครัฐ แตอยางไรก็ตาม NPS ยังมีขอดีในเรื่องการใหความสาคัญกับ
การมีสวนรวมของพลเมืองและความเปนประชาธิปไตย
รองศาสตราจารยปภาวดี มนตรีวัต มองวา NPS เปนวาทกรรม และมีประเด็นที่เห็นดวยและไมเห็น
ดวยกับ NPS โดยในสวนประเด็นที่ไมเห็นดวย คือ การบริการลูกคากับพลเมืองไมไดแตกตางกัน เพราะมี
เปาหมายเดียวกัน ดังคํากลาวที่วา Serve customers for the sake of the company, serve citizens for
the sake of the nation and society. ซึ่งหมายถึงการบริการลูกคา การสรางความพึงพอใจแกลูกคาก็เพื่อ
ความอยูรอดของกิจการ ขณะที่การบริการพลเมือง การสรางความพึงพอใจแกพลเมืองก็เพื่อความอยูรอดของ
สังคมและประเทศชาติ ฉะนั้น เปาหมายในการบริการจึงเปนเปาหมายเดียวกันคือเพื่อความอยูรอด และใน
เรื่องความรับผิดชอบไดนั้นจะรับประกันไดอยางไรวาจะมีความชอบธรรมและเปนธรรม และเพื่อประโยชน
ระยะยาวของชุมชนและสังคม ความเปนธรรมในความเห็นของใคร จะมีพลเมืองกี่คนที่เขาใจใน “ประโยชน
สาธารณะ” ที่สงผลใน “ระยะยาว” ความยากจนและความดอยการศึกษาทําใหมองเห็นเฉพาะประโยชนระยะ
สั้นที่เปนธรรมเฉพาะหมูตนเทานั้น ถาเพียงมีความรับผิดชอบตอหนาที่แตไมมีจิตสานึกในการบริการก็คงไม
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สงผลดีตอพลเมืองผูรับบริการ ในประเด็นผูประกอบการก็เห็นวาการที่ผูประกอบการประสบความสําเร็จไดก็
เพราะ การสรางคุณภาพ ไมใชผลิตภาพ เพราะคุณภาพนําไปสูความพอใจของลูกคาและโอกาสความอยูรอด
ของกิจ การ การคิ ดอยา งผู ประกอบการจึ งเปน การคิดเพื่อสรางความพึงพอใจและความสุขของลูกคาและ
พลเมือง ในการบริ การสาธารณะและการนํานโยบายไปปฏิบัติคงไมอาจหลีกเลี่ยงการกํากับดูแลและการ
กําหนดทิศทางจากรัฐได เพื่อใหการบริการเปนไปในแนวทางที่ถูกตอง และในขณะที่ประเด็นที่เห็นดวยกับ
NPS คือเรื่องของการใหความสาคัญกับคุณคาของคนมากกวาผลิตภาพ
รองศาสตราจารย ดร.รสคนธ รัตนเสริมพงศ เห็นวาในการบริหารภาครัฐและการบริการสาธารณะไม
ควรมองประชาชนวา “ลูกคา” ในทุกๆ กรณี และความรับผิดชอบได (accountability) เปนเรื่องที่ มี
ความสําคัญตอการบริหารภาครัฐเปนอยางมาก เพราะตองรับผิดชอบตอสังคมสวนรวมมากกวารับผิดชอบตอ
ปจเจกบุคคล และเห็นวา NPS ยังอธิบายในวาทกรรมการคิดเชิงกลยุทธ ปฏิบัติแบบประชาธิปไตยไดไมชัดเจน
วาการคิดกลยุทธนั้นคิดอยางไร แลวตองปฏิบัติแบบประชาธิปไตยอยางไร
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลแมเมาะ
อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง มีขอมูลของงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้
สุนารี แสนพยุ ห (2556) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบ ริการสาธารณะของ
เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ
การใหบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลโพธิ์ทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากหนึ่งดาน และระดับปานกลางสี่ดาน เรียงจากดานที่มี
คาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก ดานการใหบริการอยางเสมอภาค ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง ดานการ
ใหบริการอยางเพียงพอ ดานการใหบริการที่ตรงเวลา และดานการใหบริการอยางกาวหนา ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบวา ประชาชนที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการสาธารณะโดยรวมแตกตางกัน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตประชาชนอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจตอ
การใหบริการสาธารณะโดยรวมไมแตกตางกัน ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย ลําดับตามความถี่จากมากไปหา
นอยสามลําดับ คือ เทศบาลควรเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นใหมากยิ่งขึ้น
รองลงมาคือ เทศบาลควรจะจัดสรรงบประมาณการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหเพียงพอกับความตองการของ
ประชาชน และผูบริหาร พนักงานเทศบาลควรมาปฏิบัติงานใหตรงตอเวลา
จิต ติ มา คนชม (2551) ไดทํา การวิจัย เรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบ ริการ
สาธารณะของเทศบาลตําบลละหานทราย อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย” ผลการวิจัยพบวา
1.ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลละหานทราย
อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับ
มากทุกดาน

เทศบาลนครลําปาง

56

2.ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชน เมื่อจําแนกตามเพศ พบวาทั้งโดย
ภาพรวมและรายดานมี ความพึงพอใจไม แตกตางกัน เมื่อจําแนกตามอายุ ทั้งโดยภาพรวมและรายด านไม
แตกตางกัน
3.ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดําเนินงาน คือ ควรสงเสริมดานการ
ประกอบอาชีพใหกับประชาชนใหมาก ควรมีการประชาสัมพันธขาวสารเสียงตามสายและหอกระจายขายให
ทั่วถึงทุกชุมชน ควรดําเนินการปองกันโรคติดตอและโรคระบาดอยางตอเนื่อง ควรจัดใหมีสวนสาธารณะทั่วถึง
ทุกชุมชน และควรจัดใหมีเจาหนาที่ดูแล ระวัง รักษาความปลอดภัยในชุมชนชวงกลางคืน
ประภั สสร อะวะดี (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริการ
สาธารณะของเทศบาลตําบลโพนสา อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบวา
1.ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลโพนสา
อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย รวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาจําแนกเปนรายดานทุกดานอยูในระดับ
ปานกลาง
2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริการสาธารณะของเทศบาล
ตําบลโพนสา อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย ที่จําแนกตามเพศ ระดั บการศึกษาและอาชีพต างกัน พบวา
แตกตางกัน ทั้ง 3 ตัวแปร
ศิ ริ น ารถ บั ว สอน (2548 : บทคั ด ยอ ) ได ศึก ษาความพึ งพอใจของประชาชนที่มี ตอ การบริ ก าร
สาธารณะของเทศบาลตําบลจตุรพักตรพิมาน อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ดผลการวิจัยพบวา ระดับ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลจตุรพักตรพิมาน อําเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดรอยเอ็ด รวมและรายดานอยูในระดับปานกลางเรียงคาเฉลี่ยความพึงพอใจจากมากไปหานอย
คือ ดานการใหบริการอยางกาวหนา ดานการใหบริการอยางเพียงพอ ดานการใหบริการอยางเสมอภาค และ
ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง
จักรพั น ธ แจ งเหตุผ ล (2558) ได ศึกษาระดับ ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบ ริการของ
เทศบาลเมืองนครนายก อํา เภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ในรอบป 2558 ผลการวิจัย พบวา
ประชาชนที่มาติดตอขอรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลเมืองนครนายก อําเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก ทางดานการสงเสริมอาชีพและรายได และดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการ
สาธารณูปโภค ในภาพรวมอยูในระดับมาก สวนดานการสาธารณสุขสิ่งแวดลอม และสวัสดิการสังคม ดานงาน
การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย และดานการจัดการศึกษา ศาสนา กีฬา และ
วัฒนธรรม ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
ของเทศบาลเมืองนครนายก อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก พบวาประชาชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา
และอาชีพตางกันมีความพึงพอใจแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตผลการเปรียบเทียบ
ระหวางกลุมอายุทั้ง 4 กลุม พบวาความพึงพอใจโดยภาพรวมและความพึงพอใจในดานตางๆ ทุกดาน มีความ
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 ยกเวนดานการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษา
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ความสงบเรียบรอย และดานการจัดการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรม ซึ่งประชาชนมีความพึงพอใจ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ประชาชนกลุมอายุ มากกวา 69ป มีความพึงพอใจตอ
การจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบรอยมากกวากลุมอายุ36 - 50ป และประชาชนกลุม
อายุ 35 – 18 ป มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรม มากกวา กลุมอายุ 50–
36ป
บุญเลิศ บูรณุปกรณ (2546) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
ตอผูบริการเทศบาลนครเชียงใหม พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอผูบริหารเทศบาลนครเชียงใหมในแตละ
ดาน คือ มีความพึงพอใจคุณสมบัติของผูบริหารในระดับมาก ดานการปฏิบัติตามนโยบายและดานผลงานของ
ผูบริหารในระดับปานกลาง ทั้งนี้ยังพบวาปจจัยสวนตัวของประชาชน ไดแกอายุระดบัการศึกษาและภูมิลําเนา
มีอิทธิพลตอความพึงพอใจผูบริหารและประชาชนใหขอเสนอแนะคือเทศบาลควรสรางกิจกรรมการใหความรู
กิจกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองใหแกประชาชนใหเหมาะสมกับปจจัยสวนบุคคล
วั ช ราภรณ จั น ทร พุ ฒิ พ งศ (2546) ได ศึ ก ษาเรื่ อ ง ความพึ ง พอใจของประชาชนผู ใ ช บ ริ ก าร
สวนสาธารณะและอุ ทยานสวรรค จั งหวั ดนครสวรรคเ พื่อ การออกกํา ลังกายและพักผ อนหยอ นใจ พบว า
ประชาชนมีความพึงพอใจตอการจดับริการสวนสาธารณะโดยรวมอยูในระดับปานกลางโดยประชาชนที่มีเพศ
และโรคประจําตัวตางกันมีความพึงพอใจตอการจดับริการสวนสาธารณะโดยรวมไมแตกตางกัน แตประชาชนที่
มีอายุอาชีพ และรายไดตางกันมีความพึงพอใจตอการจัดบริการสวนสาธารณะโดยรวมแตกตางกัน
ไพวัลย ชลาลัย (2550) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของพนักงาน
เทศบาลตําบลคลองใหญ อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมระดับความพึงพอใจ
ในการใหบริการของพนักงานเทศบาลตําบลคลองใหญอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกรายดานตามความสําคัญ
ของการใชบริการไดดังนี้
1. สามารถนํ า ระบบคอมพิว เตอรมาประยุกตใชในงานและสามารถบริการประชาชนได
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยประชาชนมีระดับความพึงพอใจตอความสามารถนําระบบคอมพิวเตอรมา
ประยุ ก ต ใ ช ใ นงานและสามารถบริ ก ารประชาชนได ร วดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อยู ใ นระดั บ มากและให
ความสําคัญ เปนอันดับ ที่1
2. ศึกษาองคความรูใหม ๆ เพื่อปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยประชาชนมีระดับ
ความพึงพอใจตอการศึกษาองคความรูใหม ๆ เพื่อปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ อยูในระดับมากและให
ความสําคัญเปนอันดับที่ 2
สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ (2556 : บทคัดยอ) การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอการให
บริการของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษา พบวา
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1. ความพึ งพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา จังหวัด
เชียงราย
1.1 ความพึงพอใจผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอความเชื่อมั่นในการใหบริการตอประชาชนของ
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ในภาพรวม พบวา ผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจตอการใหบริการและความ
เชื่อมั่นในการใหบริการของเทศบาลตําบลเวียงพางคําอยูในระดับมากที่สุด ( X = 6.02) และหากเทียบกับคา
รอยละจะมีคารอยละอยูระหวาง 76-80
หากพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอความเชื่อมั่นใน
การใหบริการตอประชาชนของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา มากที่สุดใน 3 อันดับแรก คือ “การอํานวยความ
สะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน” ( X = 6.07, รอยละ = 76-80), “การเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของหนวยงาน” ( X = 6.05, รอยละ = 76-80) และ “การเกิดประโยชนสุขของ
ประชาชน” ( X =6.01, รอยละ = 76-80)
1.2 ความพึงพอใจผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอการใหบริการและความเชื่อมั่นในการใหบริการ
ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนที่มีตอการใหบริการและความเชื่อมั่นในการใหบริการของเทศบาลตําบลเวียง
พางคํา ในภาพรวม พบวา ผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจตอการใหบริการและความเชื่อมั่นในการให
บริการของเทศบาลตําบลเวียงพางคําอยูในระดับมากที่สุด ( X =6.08) และหากเทียบกับคารอยละจะมีคารอย
ละอยูระหวาง 76-80
หากพิจารณาเปนรายดาน พบวาความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนที่มีตอการใหบริการและ
ความเชื่อมั่นในการใหบริการของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา มากที่สุดใน 3 อันดับแรก คือ “ดานเจาหนาที่ /
บุคลากรผูใหบริการ” ( X = 6.16, รอยละ = 76-80), “ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ” ( X =
6.13,รอยละ = 76-80), และ “ดานคุณภาพของการใหบริการ”, “ดานความเชื่อมั่นในคุณภาพการให
บริการ”( X =6.10, รอยละ = 76-80)
2.6 บริบทของเทศบาลนครลําปาง
2.6.๑ สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลนครลําปาง
เทศบาลนครลําปาง เดิมเปนสุขาภิบาลเมืองลาปาง ไดรับการยกฐานะขึ้นเปนเทศบาล ตามพระราช
กฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง เทศบาลเมื อ งลาปาง ในวั น ที่ 25 มี น าคม พ.ศ. 2478 มี พื้ น ที่ 10.86 ตารางกิ โ ลเมตร
ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตําบล คือ ตําบลสวนดอก ตําบลเวียงเหนือ ตําบลหัวเวียง และตําบลสบตุย เมื่อวันที่ 24
ตุลาคม พ.ศ. 2534 ไดมีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การปกครองของเทศบาลเมืองลําปางใหม ได
ขยายอาณาบริ เ วณของเทศบาลเพิ่ ม ขึ้ น อี ก 11.31 ตารางกิโ ลเมตร รวมเปน พื้น ที่ ทั้ง สิ้น 22.17 ตาราง
กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตําบลเพิ่มอีก 4 ตําบล คือ ตําบลบอแฮว 1.16 ตารางกิโลเมตร ตําบลชมพู 3.80
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ตารางกิโลเมตร ตําบลพระบาท 6.13 ตารางกิโลเมตร และตําบลพิชัย 0.22 ตารางกิโลเมตร ในวันที่ 10
พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 ไดมีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเทศบาลเมื องลําปาง จัดตั้งเปนเทศบาลนคร
ลําปาง (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 116 ตอนที่ 10 ก.) มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 11
พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 เปนตนไป ครอบคลุมพื้นที่อาณาบริเวณ 8 ตําบล คือ 4 ตําบลเดิม และบางสวนของ
ตําบลบอแฮว บางสวนของตําบลชมพู บางสวนของตําบลพระบาท และบางสวนของตําบลพิชัย รวมทั้งสิ้น
22.17 ตารางกิโลเมตร นับวาเปนเทศบาลนครแหงที่สองของภาคเหนือตอนบนถัดจากเทศบาลนครเชียงใหม
สัญลักษณเทศบาลนครลําปาง

ตราสั ญ ลักษณของเทศบาลนครลํ า ปางจะใชตราไกขาว เชน เดีย วกับ ตราจังหวัดลําปาง ที่มาตาม
ตํานานพระฤาษี 5 พระองคไดกลาวไววา เดิมเมืองนครลําปางมีชื่อวา "กุกกุฏนคร" แปลวา เมืองไกขาว มีที่มา
ตามตํานานวา ในสมัยพุทธกาลเมื่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสรู สัมโพธิญาณแลวไดเสด็จโปรด
สัตวผานมาทางบริเวณลัมภะกัมปะกาลิณี คือนครลําปางในปจจุบัน พระอินทรไดแปลงกายลงมาเปนไกขาว
เพื่อเตือนใหชาวเมืองตื่นขึ้นมาบําเพ็ญทาน พระพุทธองคทรงทํานายวาตอไปภายหนาบริเวณแหงนี้จะเปนนคร
อันรุงเรือง ตอมาไดมีผูมาสรางเมืองขึ้นบริเวณนี้ และไดตั้งชื่อเมืองแหงนี้วา "เมืองกุกกุฏนคร" ซึ่งแปลวา เมือง
ไกขาว
1) ลักษณะที่ตั้ง /อาณาเขตและเขตการปกครอง
เทศบาลนครลําปาง ตั้งอยูเลขที่ 246 ถนนฉัตรไชย ตําบลสบตุย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
อยูหางจากกรุงเทพมหานคร ตามระยะทางหลวงแผน ดิน หมายเลข 1 สายพหลโยธิ น ประมาณ 602
กิโลเมตร และทางรถไฟ ประมาณ 625 กิโลเมตร มีจังหวัดใกลเคียง 7 จังหวัด ดังนี้
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ทิศเหนือ จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา
ทิศใต จังหวัดตาก
ทิศตะวันออก จังหวัดแพร และจังหวัดสุโขทัย
ทิศตะวันตก จังหวัดลําพูน
โดยมีพื้นที่ 22.17 ตารางกิโลเมตร (13,856.25 ไร) ครอบคลุม 8 ตําบล รายละเอียด ดังนี้
พื้นที่ทั้งตําบล

รวมพื้นที่

พื้นที่บางสวนของตําบล

รวมพื้นที่

(เดิม)

(ตร.กม.)

(ใหม)

(ตร.กม.)

1. สวนดอก

1. บอแฮว

1.16

2. ชมพู

3.80

3. หัวเวียง

3. พระบาท

6.13

4. สบตุย

4. พิชัย

0.22

2. เวียงเหนือ

๑๐.๘๖

มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 22.17 ตารางกิโลเมตร (13,856.25 ไร)
ตารางที่ 2 อาณาเขตและพื้นที่เทศบาลนครลําปาง
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ทิศใต

ติดตอกับ ตําบลพิชัย
ติดตอกับ ตําบลพระบาท และตําบลพิชัย
ติดตอกับ ตําบลบอแฮว และตําบลชมพู
ติดตอกับ ตําบลพระบาท

2) สภาพภูมิประเทศ
เทศบาลนครลํ า ปาง เป น องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่ อ ยู ใ นเขตชุ ม ชนเมื อ ง มี พื้ น ที่ อ ยู สู ง จาก
ระดับน้ําทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ 268.60 เมตร ลักษณะพื้ นที่เปนที่ราบและที่ราบลุมริมฝงแมน้ํา ตั้งอยู
บริเวณตอนกลางของแองกะทะ โดยมีพื้นที่ทางดานเหนือของแมน้ําวัง มีระดับสูงกวาพื้นดินดานทิศใตและลาด
เอียงสูแมน้ําวัง ซึ่งไหลผานกลางใจเมือง จากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไปยังทิศตะวันตกเฉียงใตแบงพื้นที่เปน
2 ฝง ฝงซายประกอบดวย ตําบลสวนดอก ตําบลหัว เวียง ตํ าบลสบตุย ตําบลชมพู ตําบลพิชัย และตําบล
พระบาท ฝงขวาประกอบดวย ตําบลเวียงเหนือ และตําบลบอแฮว พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบดินตะกอนเกาและ
ที่ระดับตะกอนใหม ซึ่งมีความอุดมสมบูรณและมีคุณภาพดี เหมาะแกการเพาะปลูก
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เขตตําบลเวียงเหนือ และตําบลหัวเวียง ในอดีตเคยเปนที่ตั้งเมืองเกา คือ เมืองเขลางคนครรุนที่ 1 –
รุนที่ 3 มีอายุเกาแกกวา 1,300 ป ปจจุบันยังมีรองรอยซากโบราณสถานใหเห็นทั่วไป เชนเจดีย แนวกําแพง
เมืองโบราณ และคูเมืองเกา เปนตน
๓) ลักษณะภูมิอากาศ
เนื่องจากพื้นที่ของจังหวัดลําปางมีลักษณะเปนแองคลายกนกะทะ จึงทําใหมีอากาศรอนอบอาวเกือบ
ตลอดป ลักษณะภูมิอากาศแบงออกเปน 3 ฤดู คือ
ฤดูรอน เริ่มประมาณเดือนมีนาคม จนถึงเดือนพฤษภาคม อากาศจะรอนอบอาวมาก ชวงที่มีอากาศ
รอนจัด คือ เดือนเมษายน
ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนสิงหาคม แตในบางปยังมีฝนตกในเดือนกันยายนและ
เดือนตุลาคม
ฤดู ห นาว เริ่ ม ประมาณเดื อ นพฤศจิ ก ายน จนถึ ง เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ ช ว งที่ มี อ ากาศหนาวจั ด คื อ
เดือนธันวาคม และ มกราคม
๔) สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมโดยภาพรวม
สภาพเศรษฐกิ จ ของเทศบาลนครลํ าปาง ส ว นใหญ เ ป น สาขาอุ ตสาหกรรมขนาดย อ มโดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑเซรามิก ซึ่งสามารถพัฒนาใหมีความสําคัญมากขึ้นเปนลําดับ สวนดานสาขาพาณิชยกรรม การคาสง
และคาปลีกยังคงเติบโตอยางสม่ําเสมอ เชนเดียวกับสาขาบริการที่มีแนวโนมเติบโตเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากการ
ประชาสั มพั น ธ ของทางราชการมี มากขึ้ น ส ว นการพึ่ง พิงสาขาการเกษตรมี นอ ยมาก เนื่อ งจากมี พื้น ที่ทํ า
การเกษตรนอย
ศูนยกลางทางการคาและบริการในเขตเทศบาลนครลําปาง 2 บริเวณ คือ บริเวณตําบลสบตุยและ
ตําบลพระบาท จะเปนยานธุรกิจประเภทคาสง สินคาการเกษตร ของใชเบ็ดเตล็ด และวัสดุกอสราง อีกบริเวณ
คือ บริเวณตําบลสวนดอก และตําบลหัวเวียง เปนยานการคาปลีกใหญของจังหวัด สินคามีทั้งของใชเบ็ดเตล็ด
ตลาดสด ตลาดเสื้อผา เครื่องนุงหม รวมทั้งหางสรรพสินคา โรงแรม สถานบันเทิง ธนาคาร เปนยานการคาที่มี
การขยายตัวคอนขางสูง และมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต
ประชากรสวนใหญมีลักษณะการกระจายตัวอยูในเขตเทศบาล ลักษณะของชุมชนในเขตเทศบาลนคร
ลําปาง เกาะกลุมตามแนวริมฝงแมน้ําวัง และเกาะกลุมหนาแนน ใน 4 บริเวณ ไดแก
1. บริเวณภายในแนวคูเมืองฝงทิศใต เปนยานธุรกิจการคาหลักของชุมชน
2. บริเวณหนาสถานีรถไฟนครลําปาง เปนยานพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย
3. บริเวณฝงทิศเหนือของแมน้ําวังภายในคูเมืองบริเวณถนนปงสนุก และถนนรัษฎา เปนเขตที่พัก
อาศัย
4. ในเขตตําบลชมพู เปนแหลงอุตสาหกรรมเซรามิก และเปนเขตที่พักอาศัย
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นอกจากนี้เทศบาลนครลําปางมีแนวคิดในการจัดโซนเมือง ออกเปน 3 โซน ประกอบดวย 1) ยาน
เมืองเกา 2) ยานเศรษฐกิจเกา 3) ยานเศรษฐกิจใหม การแบงโซนจะทําใหการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
เมือง หรือทิศทางการพัฒนาเมืองมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
1. ยานเมืองเกา คือ พื้นที่ในตําบลเวียงเหนือ ซึ่งบริเวณนี้มีอาคาร บานเรือน วัฒนธรรมทองถิ่น และ
วิถีชีวิตของคนในพื้นที่ ยังเปนแบบดั้งเดิม การสัญจรไปมา ไมคับคั่งเทากับยานอื่น ๆ รานคาตาง ๆ มีขนาดเล็ก
2. ยานเศรษฐกิจเกา คือ พื้นที่ในตําบลหัวเวียง ตําบลสบตุย ตําบลสวนดอก ซึ่งมีการลงทุนคาขายโดย
คนพื้นถิ่น มีเชื้อชาติดั้งเดิม เชน เชื้อสายจีน บริเวณกาดกองตา เปนตน รานคามีขนาดเล็ก เนื่องจากมีพื้นที่
จํากัด ซึ่งไมสามารถขยายพื้นที่ออกไปได หรือปลูกสิ่งกอสรางขนาดใหญไดไมมากนัก
3. ยานเศรษฐกิจใหม คือพื้นที่ในตําบลชมพู ตําบลพิชัย ตําบลพระบาท ซึ่งบริเวณนี้มีถนนซุปเปอร
ไฮเวย การคมนาคมขนสงจึงสะดวก และบริเวณฝงขวายังมีพื้นที่โลงอยูจํานวนมาก และเปนที่ดินแปลงใหญ มี
การลงทุนขนาดใหญอยางตอเนื่อง มีหางสรรพสินคาขนาดใหญเกิดขึ้นบริเวณนี้เปนจํานวนมาก เชน หางบิ๊กซี
เซ็นทรัล โฮมโปร โลตัส แม็คโคร ไทวัสดุ เปนตน
๕) ดานโครงสรางพื้นฐาน
พื้นที่ในเขตเทศบาลนครลําปาง มีการแบงประเภทของถนนไดดังนี้
1. ถนนลูกรัง 37 สายทาง ความยาวรวมทั้งหมด 7.872 กิโลเมตร
2. ถนนลาดยาง 269 สายทาง ความยาวรวมทั้งหมด 117.296 กิโลเมตร
3. ถนนคอนกรีต 287 สายทาง ความยาวรวมทั้งหมด 99.181 กิโลเมตร
4. ระบบระบายน้ําในเสนทาง จํานวน 528 สายทาง
พื้นที่ที่ไดรับบริการไฟฟูา เทากับรอยละ 100 ของพื้นที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลนครลําปาง และไฟฟา
สาธารณะ (ไฟฟาสองสวาง) มีจํานวน 8,267 จุด (ขอมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2559)
จากการสํารวจขอมูลการจายน้ําในพื้นที่เทศบาลนครลําปาง จากการประปาสวนภูมิภาคสาขาลําปาง
พบวา จํานวนครัวเรือนที่ใชน้ําประปา มีจํานวน 20,446 หลังคาเรือน (ขอมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ 2558)
น้ําประปาที่ผลิต 26,956 ลบ.ม./วัน แหลงน้ําดิบที่ใชผลิตน้ําประปา 1 แหง (คลองชลประทานแมวัง ฝงซาย)
และแหลงน้ําดิบสํารอง 1 แหง (แมน้ําวัง)
ทรัพยากรน้ํา
แหลงน้ําสําคัญในเขตเทศบาลนครลําปาง
แมน้ําสายสําคัญที่ไหลผานตัวเมือง ไดแก แมน้ําวัง แมน้ําจากมอนพญาแช ไหลลงสูลําหวยแมกระติ๊บ
เขาสูตัวเมือง และลุมน้ําสาขา คือ ลุมแมน้ําตุย พื้นที่ประมาณ 801 ตารางกิโลเมตร มีแหลงตนกําเนิดมาจาก
เทือกเขาในเขตอําเภอเมืองปาน ครอบคลุมพื้นที่ 3 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองปาน อําเภอหางฉัตรและอําเภอ
เมืองลําปาง ไหลจากทิศเหนือ ลงมาทางทิศใตเขาเขตอําเภอเมืองลําปางกอนไปบรรจบกับแมน้ําวัง
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๖) ดานสังคม
ในเขตเทศบาลนครลําปาง มีประชากรจํานวนทั้งสิ้น 54,524 คน แยกเปนชาย 24,797 คน หญิง
29,727 คน มีจํานวนครัวเรือนเทากับ 28,139 ครัวเรือน ตําบลที่มีประชากรมากที่สุดคือ ตําบลสบตุย
จํานวน 13,736 คน รองลงมาตามลําดับคือ ตําบลเวียงเหนือ จํานวน 10,870 คน ตําบลพระบาท จํานวน
9,171 คน ตํ าบลหั ว เวี ยง จํ า นวน 7,600 คน ตํ าบลชมพู จํ านวน 5,710 คน ตํ าบลสวนดอก จํ านวน
4,717 คน ตําบลบอแฮว จํานวน 1,779 คน และตําบลพิชัย มีประชากรนอยที่สุด จํานวน 941 คน (ขอมูล
ณ เดือนมีนาคม 2559)
พื้นที่ตําบล

จํานวนครัวเรือน

จํานวนประชากร
ชาย

หญิง

รวม

๑.ตําบลสบตุย

7,437

6,351

7,385

13,736

๒.ตําบลเวียงเหนือ

5,373

4,973

5,897

10,870

๓.ตําบลพระบาท

4,526

4,237

4,934

9,171

๔.ตําบลหัวเวียง

3,913

3,255

4,345

7,600

๕.ตําบลชมพู

2,553

2,624

3,086

5,710

๖.ตําบลสวนดอก

3,161

2,120

2,597

4,717

๗.ตําบลบอแฮว

849

820

959

1,779

๘.ตําบลพิชัย

327

417

524

941

28,139

24,797

รวม

29,727

54,524

ตารางที่ 3 จํานวนครัวเรือนและประชากร แยกตามตําบล (ณ เดือนมีนาคม 2559)
๗) การศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
เทศบาลนครลําปาง มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลําปาง จํานวน 6 แหง ไดแก โรงเรียนเทศบาล 1
(บานแสนเมืองมูล) โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศอนุกูล) โรงเรียนเทศบาล 4 (บานเชียงราย) โรงเรียน
เทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง) โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดปารวก) และโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)
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ทั้ง 6 โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นที่แตกตางกัน กลาวคือ
1. โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอน ในระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปที่ 6 ไดแก
โรงเรียนเทศบาล 1 (บานแสนเมืองมูล) โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศอนุกูล) และโรงเรียนเทศบาล 6 (วัด
ปารวก)
2. โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอน ในระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปที่ 3 ไดแก
โรงเรียนเทศบาล 4 (บานเชียงราย) โรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง) และโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวิน
วิทยา)
ในป การศึก ษา 2558 โรงเรี ย นทั้ ง 6 โรงเรี ย น มี จํา นวนนั ก เรี ย นทั้ ง หมด 3,043 คน จํ า นวน
หองเรียน 120 หองเรียน
ศาสนา
ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ สวนศาสนาคริสต อิสลาม และศาสนาอื่นๆ มีจํานวนไมมาก
ศาสนสถานในเขตเทศบาลนครลําปาง แยกเปน วัด จํานวน 47 วัด คริสตจักร จํานวน 7 แหง สุเหรา/มัสยิด
จํานวน 1 แหง และวัดซิกข จํานวน 1 แหง
งานประเพณีทองถิ่นที่สําคัญ มีงานทําบุญตักบาตรวันขึ้นปใหม งานพิธีบวงสรวงเจาพระยาสุลวลือไชย
สงคราม (พอเจาทิพยชาง) งานวันรถไฟรถมาลําปาง งานปใหมเมืองลําปาง (สงกรานต) งานพิ ธี บ วงสรวงเจ า
พอหลักเมืองและพิธีสืบชาตาเมือง งานประเพณีประกวดเทียนพรรษา งานประเพณีลอ งสะเปา (ลอยกระทง)
๘) ดานสาธารณสุข
เทศบาลนครลําปางมีบุคลากรทางการแพทย โดยแบงเปน พยาบาลวิชาชีพ 11 คน พยาบาลเทคนิค
1 คน ทันตสาธารณสุข 2 คน นักวิชาการสุขาภิบาล 1 คน และมี อสม. ทั้งสิ้น 440 คน
2.6.๒ ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของทองถิ่น
๑) โครงสรางการบริหารงาน
เทศบาลนครลํา ปาง มี ฐ านะเป น นิ ติ บุ ค คล มี โ ครงสร างในการบริ ห ารงานองค ก ารเทศบาลตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552)
1.องคการเทศบาล ประกอบดวย สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี
1.๑. สภาเทศบาล สภาเทศบาลนครลําปาง ประกอบดวย สมาชิกสภาเทศบาลที่มาจากการ
เลือกตั้งในพื้นที่เขตเทศบาล เทศบาลนครลําปางแบงเขตการเลือกตั้งออกเปน 4 เขตเลือกตั้ง โดยกําหนดใหแต
ละเขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาเทศบาลไดจานวน 6 คน ดังนั้น สภาเทศบาลนครลําปาง จึงประกอบดวยสมาชิก
จํานวน 24 คน มีวาระ 4 ป บทบาทหนาที่หลักของสภาเทศบาล คือ การออกเทศบัญญัติ ตรวจสอบควบคุม
การบริหารงานของฝายบริหาร ใหความเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณ แตงตั้งคณะกรรมการสามัญ หรือ
วิสามัญประจําสภา นอกจากนี้ สมาชิกสภาเทศบาลมีหนาที่ในการเลือกประธานสภา และรองประธานสภาเพื่อ
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ทําหนาที่เปดสภา และดําเนินการในการประชุมสภา หลังจากสมาชิกสภาเทศบาลเลือกตั้งประธานสภาและ
รองประธานสภาแลวสงใหผูวาราชการจังหวัดออกคําสั่งแตงตั้ง วาระของประธานสภาและรองประธานสภามี
อายุเทากับสภาเทศบาล หรือมีการยุบสภา
สภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกทั้งหมด 24 คน ดังตอไปนี้
1.นายกิตติ
จิวะสันติการ
ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
2.จ.ส.อ.สมบูรณ
บรรจงจิตต
รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง
3.นายจาตุรงค
พรหมศร
เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง
4.น.พ.วัฒนา
วานิชสุขสมบัติ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
5.นายณัฐธนวัฒน
ปญญาพันธ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
6.นายสมหมาย
พงษไพบูลย
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
7.นายสุบิน
ชุมตา
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
8.นายนวพัฒน
ไหวมาเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
9.นายพิทักษ
แสนชมภู
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
10.นายประสิทธิ์
หรรษหิรัญ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
11.ร.อ.ศักดิ์ชัย
หงษใจสี
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
12.นางสาวอมลยา
เจนตวนิชย
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
13.นายสันติ
เขียวอุไร
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
14.นายนพดล
ผดุงพงษ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
เติงจันตะ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
15.นายจรูญ
16.นางสุดารัตน
บุญมี
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
17.นายสมบูรณ
คุรุภากรณ
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
18.นายวิบูลย
ฐานิสรากูล
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
19.นายสมัย
เมฆนคร
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
20.นายณัฐกิตติ์
บรรจงจิตต
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
21.พ.ต.วิชานนท
แดงสรอย
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
22.นายเกษม
ปญญาทอง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
23.นายบริบูรณ
บุญยูฮง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
24.นายประชัญ
บุญสูง
สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง
๑.2 นายกเทศมนตรี ตําแหนงนายกเทศมนตรีนั้น มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป ทําหนาที่ควบคุมรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และเปน
ผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจาง มีหนาที่กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย และรับผิดชอบใน
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การบริ ห ารราชการให เ ป น ไปตามกฎหมาย วางระเบี ย บเพื่ อ ให ง านเทศบาลเป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย
รักษาการให เปน ไปตามเทศบั ญญัติ และปฏิบัติห นาที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว นายกเทศมนตรีอาจ
แต งตั้ งรองนายกเทศมนตรี ไดไม เ กิ น 4 คน เปน ผูชว ยเหลือนายกเทศมนตรีในการบริห ารเทศบาลตามที่
นายกเทศมนตรีมอบหมาย และอาจแตงตั้งที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรีรวมกันไดไมเกิน 5 คน
1. นายกิตติภูมิ นามวงค
นายกเทศมนตรี
2. นายสมเกียรติ อัญชนา
รองนายกเทศมนตรี
3. นายสุรทัศน พงษนิกร
รองนายกเทศมนตรี
4. นายสุวรรณ นครังกุล
รองนายกเทศมนตรี
5. นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์
รองนายกเทศมนตรี
6. นางชนูสี อินดาวงศ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
7. นางจันทรสม เสียงดี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
8. นายสุทธิพันธ รัตนรังสรรค ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
9. นายสุคนธ อินเตชะ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
๒) การแบงสวนราชการเทศบาล
ในการปฏิบัติงานราชการ ใหมีปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจางเทศบาล
รองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาลใหเปนไปตามนโยบายและมี
อํานาจหนาที่อื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย โครงสรางการแบงสวนราชการ
เทศบาลนครลําปาง ประกอบไปดวย 3 สํานัก 4 กอง และ 3 หนวยงาน ประกอบดวย 1) สํานักปลัดเทศบาล
2) สํานักการศึกษา 3) สํานักการช าง 4) กองวิชาการและแผนงาน 5) กองคลัง 6) กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 7) กองสวัสดิการสังคม 8) หนวยงานตรวจสอบภายใน นอกจากนี้เทศบาลยังมีกิจการพาณิชย
ไดแกสถานธนานุบาล และสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง)
จากขอมูลสรุปจํานวนบุคลากรของเทศบาลนครลําปาง ณ วันที่ 18 เมษายน 2559 เทศบาลนคร
ลําปางมีบุ คลากร รวมทั้ งสิ้ น 554 คน แบ งออกเป น พนั กงานเทศบาล จํา นวน 165 คน ลู กจ างประจํ า
จํานวน 64 คน พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 101 คน และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 224 คน ซึ่งแตละ
สํานัก/กอง มีบทบาทหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. สํานักปลัดเทศบาล
มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิไดกําหนดใหเปน
หนาที่ของกองหรือสวนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวน
ราชการในเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนปฏิบัติราชการของเทศบาล
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๒. สํานักการศึกษา
มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาใน
ระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เชน การจัดการศึกษาปฐมวัย
อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยใหมีงานธุรการ งานการเจาหนาที่ งานบริหาร
วิ ช าการ งานโรงเรี ย น งานศึ กษานิ เ ทศ งานกิจ การนักเรีย น งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทาง
การศึกษา งานการฝกและสงเสริมอาชีพ งานหองสมุด พิพิธภัณฑและเครือขายทางการศึกษา งานกิจการ
ศาสนา สงเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชนและการศึกษา
นอกโรงเรียน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
๓. สํานักการชาง
มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การสํารวจ ออกแบบ การจัดทําขอมูลทางดานวิศวกรรม
การจัดเก็บและทดลองคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การกอสราง งานควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการกอสรางและซอมบํารุง การควบคุมการกอสรางและ
ซอมบํารุง งานแผนงานดานวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล การควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บ
รักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ อะไหล น้ํามันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย
๔. กองวิชาการและแผนงาน
มี ห น า ที่ เ กี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห น โยบายและแผน ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเพื่ อ ประกอบการกํ า หนด
นโยบายจัดทําแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการตาง ๆ ซึ่งอาจเปน
นโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้
อาจเปนนโยบาย แผนงานของเทศบาลและโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัด
แลวแตกรณีและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
๕. กองคลัง
มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจาย การรับ การนําสงเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน เงินบําเหน็จ
บํานาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทํางบแสดงฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินตาง ๆ การจัดทําบัญชีทุก
ประเภท ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตาง ๆ การควบคุมการเบิกจาย งานทํางบทดลองประจําเดือน
ประจําป งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย
๖. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
มีหนาที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน สงเสริมสุขภาพและอนามัย การปองกันโรคติดตอ งาน
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม และงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการใหบริการดานสาธารณสุข งานสัตวแพทย ในกรณีที่ยังไมได
จัดตั้งกองการแพทยจะมีงานดานการรักษาพยาบาลในเบื้องตนเกี่ยวกับศูนยบริการสาธารณสุข และงานทันต
สาธารณสุข

เทศบาลนครลําปาง

68

7. กองสวัสดิการสังคม
มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห การสงเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน
การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแนนและชุมชนแออัด การจัด ใหมีและสนับสนุนกิจกรรมศูน ย
เยาวชน การสงเสริมงานประเพณีทองถิ่นและงานสาธารณะ การใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเกี่ยวกับ
งานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ
8. หนวยงานตรวจสอบภายใน
มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจาย เอกสารการรับ
เงิ น ทุ ก ประเภท ตรวจสอบการเก็ บ รั ก ษาหลั กฐานการบั ญชี งานตรวจสอบพั ส ดุ แ ละการเก็ บ รั กษา งาน
ตรวจสอบทรั พ ย สิ น และการทํ า ประโยชน จ ากทรัพ ยสิ น เทศบาล และงานอื่น ๆ ที่เ กี่ย วขอ ง และที่ไ ดรั บ
มอบหมาย
ปจจุบันเทศบาลนครลําปาง ดําเนินกิจการพาณิชย ประกอบดวย 1) สถานธนานุบาลเทศบาลนคร
ลําปาง และ 2) สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง)
๑). สถานธนานุบาล
ตั้ งอยู บ ริ เ วณเดี ย วกั บ สานักงานเทศบาลนครลําปาง ด านถนนฉัต รไชย สถานธนานุ บ าล
หมายความวา โรงรับจํานํา ซึ่งเปนหนวยงานราชการสวนทองถิ่น ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน จัดตั้งขึ้นถูกตองตามกฎหมายวาดวยโรงรับจํานํา พ.ศ. 2505 มีวัตถุประสงค เพื่อชวยเหลือประชาชน
ที่ยากจน ขัดสนเงินทอง เพื่อบรรเทาความเดือดรอนและแกไขเหตุการณเฉพาะหนา ไมตองไปกูยืมเงินจาก
แหลงเงินกูอื่น ๆ ที่ตองเสียดอกเบี้ยสูงกวา เพื่อประโยชนในการควบคุมการตรวจสอบทรัพยสินที่ไดมาโดยการ
กระทําความผิด สามารถติดตามการกระทําความผิดได และเพื่อประโยชนในการควบคุมการรับซื้อของโจร
สถานธนานุบาลเปนหนวยงานหนึ่งของเทศบาลที่สรรหาเงินมาชวยในการพัฒนาทองถิ่นใหเจริญกาวหนา
โดยจายเปนเงินอุดหนุนใหกับเทศบาลเพื่อบูรณะทองถิ่น
๒). สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง)
สถานีขนสงผู โดยสารจังหวัดลําปาง (เทศบาลนครลําปาง) ไดรั บการถายโอนภารกิจ จาก
สํานักงานขนสงจังหวัดลําปาง กรมการขนสงทางบก ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสว นทองถิ่น พ.ศ. 2542 แผนการกระจายอํ านาจใหแกองคกรปกครองสว น
ทองถิ่น พ.ศ. 2543 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 เนื้อที่ 2 ไร 3 งาน 98 ตารางวา มีอาคาร 2 ชั้น จํานวน 1
หลัง มีชองจอดรถในสถานี 16 ชอง มีเสนทางการเดินรถโดยสารประจําทางระหวางจังหวัดและภายในจังหวัด
จํานวน 58 เสนทาง มีผูมาใชบริการตลอดทั้งวัน เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง
จากแนวคิดทฤษฎีที่ไดทําการศึกษาและทบทวนจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ จึงไดประมวล
เปนกรอบการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริการของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง จํานวน ๑๙ กระบวนงาน (ดังภาพที่ 5)
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กรอบการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริการของเทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
ความพึงพอใจของประชาชน 8 ตําบลของเทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ที่มีตอการบริการ

กระบวนงานที่ 1
กระบวนงานที่ 2
กระบวนงานที่ 3
กระบวนงานที่ 4
กระบวนงานที่ 5
กระบวนงานที่ 6
กระบวนงานที่ 7

งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
งานบริการสถานีขนสง
งานบริการดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานชําระภาษี
งานขออนุญาตกอสราง
งานบริการสาธารณสุขงานทันตกรรม (ศูนยบริการสาธารณสุข ๑ และ ๒)
งานดานการจัดการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม
(การบริการรับเรื่องตอใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕)
กระบวนงานที่ 8 งานบริการสวัสดิการ
กระบวนงานที่ 9 งานศูนยบริการรวมและรับเรื่องราวรองทุกข : บริการสวนหนา
กระบวนงานที่ 10 งานศูนยบริการรวมและรับเรื่องราวรองทุกข : หลังรับบริการ
กระบวนงานที่ 11 งานแกไขปญหาการใหบริการสาธารณูปโภค (ไฟฟาและถนน)
กระบวนงานที่ 12 การพัฒนาดานสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตเทศบาล
กระบวนงานที่ 13 การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของเทศบาล
กระบวนงานที่ 14 งานบริการดานการกวาดทําความสะอาดถนน
กระบวนงานที่ 1๕ งานหาบเรแผงลอย
กระบวนงานที่ 1๖ งานดานสวนสาธารณะ
กระบวนงานที่ 1๗ งานบริการสาธารณสุข (งานเยี่ยมบาน)
กระบวนงานที่ 1๘ งานบริการสาธารณสุข (การเก็บขยะมูลฝอย)
กระบวนงานที่ 1๙ งานประชาสัมพันธเทศบาลนครลําปาง
ภาพที่ 5 กรอบการสํารวจความพึงพอใจ
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บทที่ ๓
วิธีดําเนินการสํารวจ
การสํารวจระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของเทศบาลนครลําปาง อําเภอ
เมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ประจําปงบประมาณ 2560 คณะผูสํารวจไดดําเนินการโดยกําหนดดังนี้
๓.๑ ประชากรและกลุมตัวอยาง
๓.๒ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
๓.๓ วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
3.4 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
๓.๕ การวิเคราะหขอมูล
๓.๑ ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร การสํารวจครั้งนี้ทําการสํารวจเฉพาะจากประชาชนที่รับบริการจากเทศบาลนครลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง จํานวน 54,524 คน (ขอมูลเดือนมีนาคม 2559)
กลุมตัวอยาง
ใช วิ ธี สุ มตั ว อย า งตามสะดวกจากผูมาใชบ ริการของเทศบาลนครลําปาง ในทั้ ง ๑๙ กระบวนงาน
จํานวน 1,6๗๕ ตัวอยาง ดังนี้
1) งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจําตัวประชาชน งานละ 100 ตัวอยาง รวม ๒00 ตัวอยาง
๒) งานบริการสถานีขนสง
จํานวน 100 ตัวอยาง
๓) งานบริการดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จํานวน 100 ตัวอยาง
๔) งานชําระภาษี
จํานวน 100 ตัวอยาง
๕) งานขออนุญาตกอสราง
จํานวน ๒๕ ตัวอยาง
๖) งานบริการสาธารณสุขงานทันตกรรม (ศูนย 1 และ 2)
จํานวน 5๐ ตัวอยาง
๗) งานดานการจัดการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม
(การบริการรับเรื่องตอใบอนุญาตตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535)
จํานวน 100 ตัวอยาง
๘) งานบริการสวัสดิการ
จํานวน 100 ตัวอยาง
๙) งานศูนยบริการรวมและรับเรื่องราวรองทุกข : บริการสวนหนา
จํานวน 25 ตัวอยาง
๑๐) งานศูนยบริการรวมและรับเรื่องราวรองทุกข : หลังรับบริการ
จํานวน 25 ตัวอยาง
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๑๑) งานแกไขปญหาการใหบริการสาธารณูปโภค (ไฟฟาและถนน)
๑๒) การพัฒนาสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตเทศบาล
๑๓) การจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการของเทศบาล
๑๔) งานบริการดานการกวาดทําความสะอาดถนน
๑๕) งานหาบเรแผงลอย
๑๖) งานดานสวนสาธารณะ
๑๗) งานบริการสาธารณสุข (งานเยี่ยมบาน)
๑๘) งานบริการสาธารณสุข (การเก็บขยะมูลฝอย)
๑๙) งานประชาสัมพันธเทศบาลนครลําปาง

7๑
จํานวน 10๐ ตัวอยาง
จํานวน 100 ตัวอยาง
จํานวน 100 ตัวอยาง
จํานวน 100 ตัวอยาง
จํานวน 100 ตัวอยาง
จํานวน 100 ตัวอยาง
จํานวน 50 ตัวอยาง
จํานวน 100 ตัวอยาง
จํานวน 100 ตัวอยาง

๓.๒ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
คณะผูสํารวจไดสรางแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งประกอบดวยขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม ความคิ ดเห็ น ดา นความพึ งพอใจของประชาชนที่มีตอการจัดบริการสาธารณะ และคําถาม
ปลายเปด ดังรูปแบบที่ไดกําหนดออกเปน 3 สวนดังนี้
สวนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งลักษณะขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List)
สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามขอมูลมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (5-Rating Scale) ตามวิธีของ
Likert ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นดานความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการจัดบริการ
สาธารณะของเทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง ในรอบครึ่งปงบประมาณ (ตุลาคม 2559 ถึง มีนาคม
2560) ตอคุณภาพการใหบริการใน ๑๙ กระบวนงาน ดังนี้ ดานงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจําตัว
ประชาชน งานบริการสถานีขนสง งานบริการดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งานชําระภาษี งานขออนุญาตกอสราง งานบริการสาธารณสุขงานทันตกรรม งานดาน
การจัดการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม(การบริการรับเรื่องตอใบอนุญาตตามพรบ.สาธารณสุข พ.ศ.
2535), งานบริการสวัสดิการ งานศูนยบริการรวมและรับเรื่องราวรองทุกข : บริการสวนหนา งาน
ศูนยบริการรวมและรับเรื่องราวรองทุกข : หลังรับบริการ งานแกไขปญหาการใหบริการสาธารณูปโภค (ไฟฟา
และถนน)
การพัฒนาสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตเทศบาล การจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการของเทศบาล
งานบริการดานการกวาดทําความสะอาดถนน งานหาบเรแผงลอย งานดานสวนสาธารณะ งานบริการ
สาธารณสุข (งานเยี่ยมบาน) งานบริการสาธารณสุข (การเก็บขยะมูลฝอย) และงานประชาสัมพันธเทศบาล
นครลําปาง
สวนที่ 3 เปนคําถามปลายเปดเกี่ยวกับ จุดเดน ปญหาในการรับบริการและขอเสนอแนะ
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3.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1.ขอมูลปฐมภูมิ ขอมูลจากแบบสอบถาม (1) โดยการแจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางตามจํานวนที่
กําหนด (2) อธิบายวิธีการตอบขอคําถามเพื่อสรางความเขาใจในการตอบแบบสอบถาม เพื่อใหครบถวน และ
ตรงประเด็ น ไม เ กิ ด ความสั บ สน (3) คั ด แยกแบบสอบถามที่ เ ก็บ รวบรวมเพื่ อวิ เ คราะห แปลผลทางสถิ ติ
(4) วิเคราะหแปลผลทางสถิติ
2.ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลที่รวบรวมจากการศึกษา และทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดย
นํามาวิเคราะหตีความหมายจากการแปลผลของขอมูลปฐมภูมิ เพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือและสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการสํารวจ
การประมวลผลจากขอมูลสองสวน จะชวยทําใหการตีความหมายของการสํารวจความพึงพอใจในครั้ง
นี้มีความเที่ยงตรง และมีความเบี่ยงเบนนอยที่สุด
3.4 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ทําการวิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจงคาความถี่
และแปลผลเปนคารอยละ
2. สวนที่ 2 ขอคําถามความพึงพอใจของกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูรับบริการ ทําการวิเคราะหขอมูลดวย
การหาคารอยละ และคาเฉลี่ย โดยกําหนดคาคะแนนคําตอบในแตละขอของคําตอบ เปนการคิดคาคะแนนดวย
เกณฑการใหคะแนนคําตอบแตละขอดังนี้
ความพึงพอใจระดับมากที่สุด
=
5 คะแนน
ความพึงพอใจระดับมาก
=
4 คะแนน
ความพึงพอใจระดับปานกลาง =
3 คะแนน
ความพึงพอใจระดับนอย
=
2 คะแนน
ความพึงพอใจระดับนอยที่สุด
=
1 คะแนน
การวิเคราะหคาคะแนนเฉลี่ยสําหรับความพึงพอใจตอการบริการ โดยใชหลักเกณฑการแปลผลของ
บุญชม ศรีสะอาด (2543) โดยจัดระดับคะแนนเฉลี่ยตามชวง ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 = มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 = มีความพึงพอใจระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 = มีความพึงพอใจระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 = มีความพึงพอใจระดับนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 = มีความพึงพอใจระดับนอยที่สุด
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เกณฑการแปลผลขางตน มีคาความกวางของอันตรภาคเทากับ 0.8 ซึ่งคํานวณโดยใชสมการทาง
คณิตศาสตร (Fisher, อางในชัชวาล เรื่องประพันธ, 2543) จากทุกระดับมีชวงคะแนนเทากัน คะแนนสูงสุด
5 คะแนน และต่ําสุด 1 คะแนน ซึ่งมีชวงหางหรือพิสัยของคะแนนเทากับ 5 – 1 = 4 มี 5 ระดับ ดังนั้น
แตละระดับจะมีชวงหางเทากับ 4/5 = 0.8
การแปลผลคาคะแนนความพึงพอใจในรูปแบบอัตรารอยละ หลังจากที่ไดคาคะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจ (คะแนนต่ําสุดถึงสูงสุดระหวาง 1-5 คะแนน) แลวจะมีการแปลคาคะแนนเปนอัตรารอยละ ตามสูตร
การคํานวณ ดังนี้
รอยละของความพึงพอใจ

= คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ x 100
5

3.5 การวิเคราะหขอมูล
การสํารวจโดยการประเมินคาความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล
นครลํ าปาง จั งหวัด ลํ า ปาง ครั้ง นี้ มี ก ารวิ เ คราะหข อ มูล โดยใช ส ถิ ติเ ชิง พรรณนา ได แก ค าความถี่ และ
คารอยละ
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บทที่ 4
ผลการสํารวจ
การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริ การของเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมือง
ลําปาง จังหวัดลําปาง นําเสนอผลการสํารวจโดยลําดับ ดังนี้
กระบวนงานที่ ๑ งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจําตัวประชาชน
๑.๑) งานทะเบียนราษฎร
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1) เพศ
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในงานทะเบียนราษฎร ของเทศบาลนคร
ลําปาง จํานวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญรอยละ 58.0 เปนเพศหญิง ในขณะที่เพศชาย
มี อยูรอยละ 42.๐ ดังตารางที่ 4 ดังนี้
รวม
ชาย
หญิง
100
จํานวน (คน)
42
58
100.0
รอยละ
42.0
58.0
ตารางที่ 4 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
2) อายุ
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในงานทะเบียนราษฎร ของเทศบาลนคร
ลําปาง จํานวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญรอยละ ๓3.0 มีอายุต่ํากวา 20 ป รองลงมา คือ
มีอายุ 51 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 20.๐ ดังตารางที่ 5 ดังนี้
อายุ
จํานวน (คน)
รอยละ
1. ต่ํากวา 20 ป
33
33.0
2. 20 – 30 ป
13
13.0
3. 31 – 40 ป
17
17.0
4. 41 – 50 ป
17
17.0
5. 51 ปขึ้นไป
20
20.0
รวม
100
100.0
ตารางที่ 5 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ
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3) วุฒิการศึกษาสูงสุด
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในงานทะเบียนราษฎร ของเทศบาลนคร
ลํ า ปาง จํ า นวน 100 คน ที่ ต อบแบบสอบถามพบว า ส ว นใหญ ร อ ยละ 39.0 มี ก ารศึ ก ษาอยู ใ นระดั บ
ประถมศึกษา/ไมไดเรียน รองลงมาคือ มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 34.0 ดังตารางที่ 6
วุฒิการศึกษาสูงสุด

จํานวน (คน)

รอยละ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประถมศึกษา/ไมไดเรียน
39
39.0
มัธยมศึกษาตอนตน
5
5.0
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
10
10.0
อนุปริญญา/ปวส.
10
10.0
ปริญญาตรี
34
34.0
ปริญญาโท
2
2.0
ปริญญาเอก
0
0
100
รวม
100.0
ตารางที่ 6 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด
4) อาชีพ
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในงานทะเบียนราษฎร ของเทศบาล
นครลําปาง จํานวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญรอยละ 3๕.0 ประกอบอาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา รองลงมาคือ ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป คิดเปนรอยละ 21.0 ดังตารางที่ 7
อาชีพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

จํานวน (คน)

รอยละ

รับจางทั่วไป
21
21.0
คาขาย
10
10.0
รับราชการ
7
7.0
รัฐวิสาหกิจ
6
6.0
พนักงานบริษัทเอกชน
9
9.0
พอบาน/แมบาน
2
2.0
นักเรียน/นักศึกษา
35
35.0
อื่น ๆ
10
10.0
รวม
100
100.0
ตารางที่ 7 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
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สวนที่ ๒ การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง
ประเด็นความคิดเห็น
1. ดานการใหบริการของเจาหนาที่และบุคลากร
1.1 ใหคําแนะนําและตอบขอซักถามอยางชัดเจน
1.2 ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว
1.3 ดูแลเอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจใหบริการ
1.4 ใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร
2. ดานกระบวนการ ขัน้ ตอนการใหบริการ
2.1 มีการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง/ตรงตาม
กําหนดเวลา
2.2 ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม
2.3 ขั้นตอนการใหบริการมีความเหมาะสม
2.4 มีอุปกรณและเครื่องมือที่ทันสมัยในการ
ใหบริการ
2.5 มีเอกสาร/แผนพับ/สื่อประชาสัมพันธตางๆ
แนะนําขอมูลแกผูรับบริการ
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
3.1 มีการจัดที่นั่งสําหรับผูมารอรับบริการ

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน นอย
กลาง

ควร
ปรับปรุง

23.0
(23)
26.0
(26)
25.0
(25)
27.0
(27)

49.0
(49)
38.0
(38)
48.0
(48)
51.0
(51)

24.0
(24)
29.0
(29)
21.0
(21)
15.0
(15)

2.0
(2)
7.0
(7)
6.0
(6)
6.0
(6)

2.0
(2)
0
(0)
0
(0)
1.0
(1)

33.0
(33)
28.0
(28)
33.0
(33)
34.0
(34)
18.0
(18)

41.0
(41)
49.0
(49)
49.0
(49)
41.0
(41)
38.0
(38)

22.0
(22)
20.0
(20)
14.0
(14)
17.0
(17)
32.0
(32)

2.0
(2)
2.0
(2)
3.0
(3)
7.0
(7)
10.0
(10)

2.0
(2)
1.0
(1)
1.0
(1)
1.0
(1)
2.0
(2)

X

รอยละ

3.90

78.0

3.89

77.8

3.83

76.6

3.92

78.4

3.97

79.4

3.94

78.8

4.01

80.2

4.01

80.2

4.10

82.0

4.00

80.0

3.60

72.0

3.93

78.6

42.0 30.0 23.0 4.0
1.0
4.08
(42) (30) (23)
(4)
(1)
3.2 สถานที่ใหบริการสะอาด เปนระเบียบ
37.0 35.0 19.0 7.0
2.0
3.98
(37) (35) (19)
(7)
(2)
3.3 มีปายขอความบอกจุดบริการ สะดวกตอการ
34.0 38.0 19.
9.0
0
3.97
ติดตอ
(34) (38) (19)
(9)
(0)
3.4 มีชองทางการติดตอที่หลากหลาย (ตนเอง/
24.0 43.0 26.0 7.0
0
3.84
โทรศัพท/เว็บไซต)
(24) (43) (26)
(7)
(0)
3.5 มีบริการน้ําดื่ม/หนังสือพิมพ/วารสาร
26.0 40.0 25.0 8.0
1.0
3.82
(26) (40) (25)
(8)
(1)
4. โดยภาพรวมทั้งหมดทานมีความพึงพอใจอยู
16.0 59.0 22.0 2.0
1.0
3.87
ในระดับใด
(16) (59) (22)
(2)
(1)
ตารางที่ 8 แสดงคาเฉลี่ยและรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรบั บริการที่มตี อกระบวนการ ขั้นตอนในการใหบริการงาน
ทะเบียนราษฎร ของเทศบาลนครลําปาง จําแนกเปนรายขอ

81.6
79.6
79.4
76.8
76.4
77.4
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จากตารางที่ 8 พบวา ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร ของ
เทศบาลนครลําปาง โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.๘7 คิดเปนรอยละ
7๗.4 แยกเปนรายดาน ไดดังนี้
ดานการใหบริการของเจาหนาที่และบุคลากร โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ย 3.90 คิดเปนรอยละ 78.0 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ ใหบริการดวยความ
สุภาพ เปนมิตร มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๓.๙7 คิดเปนรอยละ 79.4
รองลงมาคือ ดูแลเอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ย 3.92 คิดเปนรอยละ 78.4
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
3.94 คิดเปนรอยละ 78.8 เมื่ อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่ สุด คือ ขั้นตอนการให บริการมี
ความเหมาะสม มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.10 คิดเปนรอยละ 82.0
รองลงมาคื อ มี การใหบริการตามลําดับกอน-หลั ง/ตรงตามกําหนดเวลา และ ระยะเวลาการใหบริ การมี ความ
เหมาะสม มีความพึงพอใจเทากันอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.01 คิดเปนรอยละ 80.2
ด านสิ่ งอํ านวยความสะดวก โดยรวมอยู ในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึ งพอใจเฉลี่ย 3.93
คิดเปนรอยละ 78.6 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีการจัดที่นั่งสําหรับผูมารอรับ
บริ การ มี ความพึ งพอใจอยู ในระดั บ “มาก” ดวยคะแนนความพึ งพอใจเฉลี่ ย 4.08 คิดเปนรอยละ 81.6
รองลงมาคือ สถานที่ใหบริการสะอาด เปนระเบียบ มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ย 3.98 คิดเปนรอยละ 79.6
สวนที่ 3 การแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
3.1) จุดเดนหรือบุคลากรที่ใหบริการประทับใจ
- บริการดี
- เปนรายบุคคลที่ยิ้มแยม
- สะดวกรวดเร็ว
- ยิ้มแยม เปนกันเอง
- การตอนรับสอบถามและใหบริการดวยความเต็มใจและรวดเร็ว
- ใหการบริการตามลําดับกอนหลัง เจาหนาที่สอบถามถาเห็นนั่งรอนาน
- บุคลากรสวนใหญใหคําแนะนําใหการบริการดูแล ชวยเหลือเปนอยางดี
- สะดวกรวดเร็ว
- ใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร ดูแลเอาใจใส กระตือรือรน รวดเร็ว
- เปนมิตร เปนกันเอง ใหคําแนะนําไดดี
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- ติดตองานไดรวดเร็วขึ้น
- การบริการ การประชาสัมพันธ
3.2) สิ่งที่ควรปรับปรุง
- ปายบอกไมคอยชัดเจน
- ใหใชการประชาสัมพันธ โดยผานสื่อวิทยุ ประชาสัมพันธ
- ความสะอาด
- มีชองทางการติดตอที่หลากหลาย
- หองน้ํา
- จัดที่นั่งใหมากๆ
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๑.2) งานบัตรประจําตัวประชาชน
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1) เพศ
ผลการสํ ารวจกลุ มตั วอย างประชาชนที่เ ขารับการบริ การในงานบัตรประจําตัวประชาชนของ
เทศบาลนครลําปาง จํานวน 100 คน ที่ ตอบแบบสอบถามพบวา สว นใหญร อยละ ๖5.0 เปน เพศหญิ ง
ในขณะที่เพศชายมีอยูรอยละ ๓5.๐ ดังตารางที่ 9 ดังนี้
รวม
ชาย
หญิง
100
จํานวน (คน)
35
65
100.0
รอยละ
35.0
65.0
ตารางที่ 9 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
2) อายุ
ผลการสํ า รวจกลุ ม ตั ว อย า งประชาชนที่ เ ข า รั บ การบริ ก ารในงานบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน
ของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญรอยละ 41.0 มีอายุต่ํากวา
20 ป รองลงมา คือ มีอายุ51 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 23.๐ ดังตารางที่ 10 ดังนี้
อายุ
จํานวน (คน)
รอยละ
1. ต่ํากวา 20 ป
41
41.0
2. 20 – 30 ป
13
13.0
3. 31 – 40 ป
12
12.0
4. 41 – 50 ป
11
11.0
5. 51 ปขึ้นไป
23
23.0
รวม
100
100.0
ตารางที่ 10 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ
3) วุฒิการศึกษาสูงสุด
ผลการสํ ารวจกลุมตั วอย างประชาชนที่เ ขารั บการบริการในงานบัตรประจําตัวประชาชนของ
เทศบาลนครลําปาง จํานวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญรอยละ 42.0 มีการศึกษาอยูใน
ระดับประถมศึกษา/ไมไดเรียน รองลงมาคือ มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 24.0
ดังตารางที่ 11
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จํานวน (คน)

รอยละ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประถมศึกษา/ไมไดเรียน
42
42.0
มัธยมศึกษาตอนตน
5
5.0
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
18
18.0
อนุปริญญา/ปวส.
10
10.0
ปริญญาตรี
24
24.0
ปริญญาโท
1
1.0
ปริญญาเอก
0
0
100
รวม
100.0
ตารางที่ 11 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด
4) อาชีพ
ผลการสํ ารวจกลุ ม ตั ว อย า งประชาชนที่ เ ข า รั บ การบริ ก ารในงานบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน
ของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญรอยละ 40.0 ประกอบ
อาชีพนักเรียน/นักศึกษา รองลงมาคือ ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป คิดเปนรอยละ ๑8.0 ดังตารางที่ 12
อาชีพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

จํานวน (คน)

รอยละ

รับจางทั่วไป
18
18.0
คาขาย
16
16.0
รับราชการ
4
4.0
รัฐวิสาหกิจ
5
5.0
พนักงานบริษทั เอกชน
3
3.0
พอบาน/แมบาน
2
2.0
นักเรียน/นักศึกษา
40
40.0
อื่น ๆ
12
12.0
รวม
100
100.0
ตารางที่ 12 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
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สวนที่ ๒ การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง
ประเด็นความคิดเห็น
1. ดานการใหบริการของเจาหนาที่และบุคลากร
1.1 ใหคําแนะนําและตอบขอซักถามอยางชัดเจน
1.2 ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว
1.3 ดูแลเอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจใหบริการ
1.4 ใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร
2. ดานกระบวนการ ขัน้ ตอนการใหบริการ
2.1 มีการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง/ตรงตาม
กําหนดเวลา
2.2 ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม
2.3 ขั้นตอนการใหบริการมีความเหมาะสม
2.4 มีอุปกรณและเครื่องมือที่ทันสมัยในการ
ใหบริการ
2.5 มีเอกสาร/แผนพับ/สื่อประชาสัมพันธตางๆ
แนะนําขอมูลแกผูรับบริการ
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
3.1 มีการจัดที่นั่งสําหรับผูมารอรับบริการ

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน นอย
กลาง

ควร
ปรับปรุง

30.0
(30)
34.0
(34)
37.0
(37)
41.0
(41)

55.0
(55)
49.0
(49)
51.0
(51)
44.0
(44)

14.0
(14)
16.0
(16)
10.0
(10)
14.0
(14)

1.0
(1)
1.0
(1)
2.0
(2)
1.0
(1)

0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)

43.0
(43)
34.0
(34)
43.0
(43)
38.0
(38)
30.0
(30)

43.0
(43)
55.0
(55)
44.0
(44)
46.0
(46)
39.0
(39)

13.0
(13)
9.0
(9)
12.0
(12)
16.0
(16)
28.0
(28)

1.0
(1)
2.0
(2)
1.0
(1)
0
(0)
3.0
(3)

0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)

X

รอยละ

4.20

84.0

4.14

82.8

4.16

83.2

4.23

84.6

4.25

85.0

4.19

83.8

4.28

85.6

4.21

84.2

4.29

85.8

4.22

84.4

3.96

79.2

4.20

84.0

41.0 43.0 14.0 2.0
0
4.23
(41) (43) (14)
(2)
(0)
3.2 สถานที่ใหบริการสะอาด เปนระเบียบ
49.0 39.0 12.0
0
0
4.37
(49) (39) (12)
(0)
(0)
3.3 มีปายขอความบอกจุดบริการ สะดวกตอการ
36.0 49.0 14.0 1.0
0
4.20
ติดตอ
(36) (49) (14)
(1)
(0)
3.4 มีชองทางการติดตอที่หลากหลาย (ตนเอง/
32.0 44.0 24.0
0
0
4.08
โทรศัพท/เว็บไซต)
(32) (44) (24)
(0)
(0)
3.5 มีบริการน้ําดื่ม/หนังสือพิมพ/วารสาร
33.0 44.0 23.0
0
0
4.10
(33) (44) (23)
(0)
(0)
4. โดยภาพรวมทั้งหมดทานมีความพึงพอใจอยู
39.0 53.0 8.0
0
0
4.31
ในระดับใด
(39) (53)
(8)
(0)
(0)
ตารางที่ 13 แสดงคาเฉลี่ยและรอยละของระดับความพึงพอใจของผูร ับบริการที่มีตอกระบวนการ ขั้นตอนในการใหบริการงาน
บัตรประจําตัวประชาชน ของเทศบาลนครลําปาง จําแนกเปนรายขอ

84.6
87.4
84.0
81.6
82.0
86.2
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จากตารางที่ 13 พบวา ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการดานงานบัตรประจําตั ว
ประชาชนของเทศบาลนครลําปาง โดยภาพรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.31
คิดเปนรอยละ 86.2 แยกเปนรายดาน ไดดังนี้
ดานการใหบริการของเจาหนาที่และบุคลากร โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ย 4.20 คิดเปนรอยละ 84.0 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ ใหบริการดวยความ
สุภาพ เปนมิตร มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.25 คิดเปนรอยละ
85.0 รองลงมาคือ ดูแลเอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวย
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.23 คิดเปนรอยละ 84.6
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
4.19 คิดเปนรอยละ 83.8 เมื่ อพิจารณารายข อ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คื อ ขั้ นตอนการใหบริการมี
ความเหมาะสม มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.29 คิดเปนรอยละ
85.8 รองลงมาคือ มีการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง/ตรงตามกําหนดเวลา มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก
ที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.28 คิดเปนรอยละ 85.6
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.20 คิดเปน
รอยละ 84.0 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ สถานที่ใหบริการสะอาด เปนระเบียบ
มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.37 คิดเปนรอยละ 87.4 รองลงมา
คือ มีการจัดที่นั่งสําหรับผูมารอรับบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ย 4.23 คิดเปนรอยละ 84.6
สวนที่ 3 การแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
3.1) จุดเดนหรือบุคลากรที่ใหบริการประทับใจ
- รวดเร็ว สะดวก สุภาพ
- มีความสะดวกรวดเร็ว บริการดี
- สะอาดเรียบรอย ดูเปนระเบียบดี
- พนักงานทุกคนใหความเปนกันเองและแนะนําถูกตองตามความตองการของผูมา
ใชบริการ รวดเร็วทันใจมากๆ
- บริการวองไว รวดเร็วทันใจ
- บริการสะดวกสบายเปนมิตร สะอาดเรียบรอย
- สะดวกมากๆ มีที่กวางสําหรับการจอดรถ สถานที่รมเย็น
- อํานวยความสะดวกมีบริการดีพูดจาสุภาพ
- รวดเร็วใหคําแนะนําอยางชัดเจนดีมาก
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- บริการดี สะดวก รวดเร็ว มีที่นั่งเย็นสบาย
- บริการดวยความเต็มใจ สะดวกในการใชบริการ
- รวดเร็ว พูดสุภาพเรียบรอยตั้งใจ สะดวก
- ใหบริการดี และความสะดวกรวดเร็ว
- การใหคําแนะนําชัดเจน มีเอกสาร ประชาสัมพันธ เรียบรอย สะดวกมีขั้นตอน
การใหบริการสะดวก
- บริการดี รวดเร็ว พนักงานมีความสุภาพเรียบรอย
- ใหบริการสะดวก รวดเร็ว ดูแลเอาใจใส เต็มใจใหบริการเปนมิตร
- ใหบริการรวดเร็วทันใจ มีความเปนระเบียบในการบริการ
- บริการดี รวดเร็ว สุภาพ ไพเราะ
- สุภาพ ไพเราะ
- พูดเพราะ สุภาพ บริการดีมาก
- พนักงานเทศบาลพูดจาสุภาพ เปนมิตร มีสิ่งอํานวยความสะดวกพรอมที่
ใหบริการสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย
- บริการดี สะดวก รวดเร็ว
- ดูแลเอาใจใสดี บริการเร็วทันใจ
- บริการดี สุภาพ สะดวก รวดเร็ว
- สถานที่มีความสะอาด เรียบรอย
- พนักงานเทศบาลพูดเพราะ และเปนมิตรมาก
- พวกพี่ๆ ใหบริการไดดีและสะอาด
- บริการดี พูดจาไพเราะ สะดวกรวดเร็ว
- สถานที่สะอาด มีเจาหนาที่เรียบรอยสุภาพ
- ใหบริการดวยความสะดวกรวดเร็ว สถานที่ใหบริการสะอาด เปนระเบียบ
อุปกรณและเครื่องมือที่ทันสมัยในการใหบริการ
- มีสถานที่ที่สะอาด เรียบรอย เปนระเบียบ มีที่นั่งสําหรับรอรับบริการ
3.2) สิ่งที่ควรปรับปรุง
- ก็ไมนาจะมีอะไรปรับปรุงเทาไหรแลว
- ควรใหรอคิวตรงตามเวลา
- พูดจาไพเราะ เปนบางคน บางคนพูดไมไพเราะ บางครั้งคนแกมาติดตอหูไมดี
ควรพูดชาๆ และดังๆ อธิบายใหชัดเจน สงสารคนแก
- การใหบริการในวันเสาร เจาหนาที่มาทํางานชามาก
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กระบวนงานที่ 2 งานบริการสถานีขนสง
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1) เพศ
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในงานบริการสถานีขนสงของเทศบาล
นครลําปาง จํานวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญรอยละ 57.0 เปนเพศหญิง ในขณะที่
เพศชายมีอยูรอยละ 43.๐ ดังตารางที่ 14 ดังนี้
รวม
ชาย
หญิง
100
จํานวน (คน)
43
57
100.0
รอยละ
43.0
57.0
ตารางที่ 14 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
2) อายุ
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในงานบริการสถานีขนสง ของเทศบาล
นครลําปาง จํานวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญรอยละ 55.0 มีอายุระหวาง 20 – 30 ป
รองลงมา คือ มีอายุระหวาง 31 – 40 ป คิดเปนรอยละ 18.๐ ตารางที่ 15 ดังนี้
อายุ
จํานวน (คน)
รอยละ
1. ต่ํากวา 20 ป
12
12.0
2. 20 – 30 ป
55
55.0
3. 31 – 40 ป
18
18.0
4. 41 – 50 ป
6
6.0
5. 51 ปขึ้นไป
9
9.0
รวม
100
100.0
ตารางที่ 15 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ
3) วุฒิการศึกษาสูงสุด
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในงานบริการสถานีขนสงของเทศบาล
นครลําปาง จํานวน 100 คน ที่ ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญ รอยละ 56.0 มีการศึกษาอยูในระดับ
ปริญญาตรี รองลงมาคือ มีการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.คิดเปนรอยละ 24.0 ดังตารางที่
16

เทศบาลนครลําปาง

วุฒิการศึกษาสูงสุด

85

จํานวน (คน)

รอยละ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประถมศึกษา/ไมไดเรียน
2
2.0
มัธยมศึกษาตอนตน
10
10.0
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
24
24.0
อนุปริญญา/ปวส.
5
5.0
ปริญญาตรี
56
56.0
ปริญญาโท
2
2.0
ปริญญาเอก
1
1.0
100
รวม
100.0
ตารางที่ 16 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด
4) อาชีพ
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในงานบริการสถานีขนสงของเทศบาล
นครลําปาง จํานวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญรอยละ 45.0 ประกอบอาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา รองลงมาคือ ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป คิดเปนรอยละ 16.0 ดังตารางที่ 17
อาชีพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

จํานวน (คน)

รอยละ

รับจางทั่วไป
16
16.0
คาขาย
15
15.0
รับราชการ
9
9.0
รัฐวิสาหกิจ
5
5.0
พนักงานบริษัทเอกชน
5
5.0
พอบาน/แมบาน
1
1.0
นักเรียน/นักศึกษา
45
45.0
อื่น ๆ
4
4.0
รวม
100
100.0
ตารางที่ 17 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
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สวนที่ ๒ การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง
ประเด็นความคิดเห็น

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน นอย
กลาง

ควร
ปรับปรุง

X

รอยละ
3.75 75.0

1. ดานการใหบริการของเจาหนาที่และบุคลากร
1.1 ใหคําแนะนําและตอบขอซักถามอยางชัดเจน 10.0 59.0 28.0 2.0
1.0
3.75 75.0
(10) (59) (28)
(2)
(1)
1.2 ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว
11.0 58.0 24.0 7.0
0
3.73 74.6
(11) (58) (24)
(7)
(0)
1.3 ดูแลเอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจใหบริการ 16.0 43.0 35.0 6.0
0
3.69 73.8
(16) (43) (35)
(6)
(0)
1.4 ใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร
13.0 60.0 24.0 2.0
1.0
3.82 76.4
(13) (60) (24)
(2)
(1)
2. ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
3.73 74.6
2.1 มีการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง
10.0 65.0 24.0 1.0
0
3.84 76.8
(10) (65) (24)
(1)
(0)
2.2 ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม
13.0 58.0 28.0 1.0
0
3.83 76.6
(13) (58) (28)
(1)
(0)
2.3 ขั้นตอนการใหบริการมีความเหมาะสม
14.0 57.0 28.0 1.0
0
3.84 76.8
(14) (57) (28)
(1)
(0)
2.4 มีอุปกรณและเครื่องมือที่ทันสมัยในการ
11.0 47.0 38.0 2.0
2.0
3.63 72.66
ใหบริการ
(11) (47) (38)
(2)
(2)
2.5 มีเอกสาร/แผนพับ แนะนําขอมูลแก
10.0 42.0 39.0 6.0
3.0
3.50 70.0
ผูรับบริการ
(10) (42) (39)
(6)
(3)
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
3.71 74.2
3.1 มีการจัดที่นั่งสําหรับผูมารอรับบริการ
11.0 62.0 25.0 1.0
1.0
3.81 76.2
(11) (62) (25)
(1)
(1)
3.2 สถานที่ใหบริการสะอาด เปนระเบียบ
13.0 51.0 29.0 6.0
1.0
3.69 73.8
(13) (51) (29)
(6)
(1)
3.3 มีปายขอความบอกจุดบริการ สะดวกตอการ 13.0 50.0 29.0 7.0
1.0
3.67 73.4
ติดตอ
(13) (50) (29)
(7)
(1)
3.4 มีชองทางการติดตอที่หลากหลาย (ตนเอง/ 14.0 47.0 33.0 5.0
1.0
3.68 73.6
โทรศัพท/เว็บไซต)
(14) (47) (33)
(5)
(1)
4. โดยภาพรวมทั้งหมดทานมีความพึงพอใจอยู
6.0 64.0 29.0 1.0
0
3.75 75.0
ในระดับใด
(6)
(64) (29)
(1)
(0)
ตารางที่ 18 แสดงคาเฉลี่ยและรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอกระบวนการ ขั้นตอนในการ
ใหบริการงานบริการสถานีขนสง ของเทศบาลนครลําปาง จําแนกเปนรายขอ
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จากตารางที่ 18 พบวา ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการดานงานบริการสถานีขนสง
ของเทศบาลนครลําปาง โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.75 คิดเปนรอยละ
75.0 แยกเปนรายดาน ไดดังนี้
ดานการใหบริการของเจาหนาที่และบุคลากร โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ย 3.75 คิดเปนรอยละ 75.0 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ ใหบริการดวยความ
สุภาพ เปนมิตร มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.82 คิดเปนรอยละ 76.4
รองลงมาคือ ใหคําแนะนําและตอบขอซักถามอยางชัดเจน มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนน
ความพึงพอใจเฉลี่ย 3.75 คิดเปนรอยละ 75.0
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
3.73 คิดเปนรอยละ 74.6 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีการใหบริการตามลําดับ
กอน-หลัง และ ขั้นตอนการใหบริการมีความเหมาะสม มีความพึงพอใจเทากัน อยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนน
ความพึงพอใจเฉลี่ย 3.84 คิดเปนรอยละ 76.8 รองลงมาคือ ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม มีความ
พึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.83 คิดเปนรอยละ 76.6
ด านสิ่ งอํ านวยความสะดวก โดยรวมอยู ในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึ งพอใจเฉลี่ย 3.71
คิดเปนรอยละ 74.2 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีการจัดที่นั่งสําหรับผูมารอรับ
บริ การ มี ความพึ งพอใจอยู ในระดั บ “มาก” ดวยคะแนนความพึ งพอใจเฉลี่ ย 3.81 คิดเปนรอยละ 76.2
รองลงมาคือ สถานที่ใหบริการสะอาด เปนระเบียบ มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ย 3.69 คิดเปนรอยละ 73.8
สวนที่ 3 การแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
3.1) จุดเดนหรือบุคลากรที่ใหบริการประทับใจ
- มีพัดลมให
- พนักงานดี
- ใหคําแนะนําที่ดี
- เห็นชองซื้อตั๋วไดชัดเจน
- ความชัดเจนของการบริการ มีปายบอกชัดเจนดี
3.2) สิ่งที่ควรปรับปรุง
- บริเวณที่พักชานชาลาควรมีหองแอร
- ขยายที่นั่ง
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- สถานที่จอดรถ หาที่จอดยาก (ทั้งรถยนตและรถมอเตอรไซค)
- ตองการพนักงานเต็มใจใหบริการมากกวานี้/การใชคําพูดและกิริยาตอคนที่
ไมรูเรื่องควรแนะนําดวยวาจาสุภาพใหเปนแบบเดียวกันทุกคน
- ควรปรับปรุงความสะอาดของหองน้ํา /หองน้ําไมสะอาดมาก
กระบวนงานที่ 3 งานบริการดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1) เพศ
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในงานบริการดานความปลอดภัยในชีวิต
และทรั พ ย สิ น การป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ของเทศบาลนครลํ า ปาง จํ า นวน 100 คนที่ ต อบ
แบบสอบถาม พบวา สวนใหญรอยละ 58.0 เปนเพศหญิง ในขณะที่เพศชายมีอยูรอยละ 42.๐ ดังตารางที่
19 ดังนี้
รวม
ชาย
หญิง
100
จํานวน (คน)
42
58
100.0
รอยละ
42.0
58.0
ตารางที่ 19 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
2) อายุ
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในงานบริการดานความปลอดภัยในชีวิต
และทรั พย สิน การป องกั นและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 100 คน ที่ตอบ
แบบสอบถามพบวา สวนใหญรอยละ 39.0 มีอายุต่ํากวา 20 ป รองลงมา คือ มีอายุระหวาง 31 – 40 ป
คิดเปนรอยละ 30.๐ ดังตารางที่ 20 ดังนี้
อายุ
จํานวน (คน)
รอยละ
1. ต่ํากวา 20 ป
39
39.0
2. 20 – 30 ป
16
16.0
3. 31 – 40 ป
30
30.0
4. 41 – 50 ป
11
11.0
5. 51 ปขึ้นไป
4
4.0
รวม
100
100.0
ตารางที่ 20 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ
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3) วุฒิการศึกษาสูงสุด
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในงานบริการดานความปลอดภัยในชีวิต
และทรั พ ย สิ น การป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ของเทศบาลนครลํ า ปาง จํ า นวน 100 คนที่ ต อบ
แบบสอบถามพบวา สวนใหญรอยละ 41.0 มีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา/ไมไดเรียน รองลงมาคือ
มีการศึกษาอยูในระดับอนุปริญญา/ปวส. คิดเปนรอยละ 27.0 ดังตารางที่ 21
วุฒิการศึกษาสูงสุด

จํานวน (คน)

รอยละ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประถมศึกษา/ไมไดเรียน
41
41.0
มัธยมศึกษาตอนตน
5
5.0
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
8
8.0
อนุปริญญา/ปวส.
27
27.0
ปริญญาตรี
18
18.0
ปริญญาโท
1
1.0
ปริญญาเอก
0
0
100
รวม
100.0
ตารางที่ 21 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด
3) อาชีพ
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในงานบริการดานความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 100 คนที่ตอบ
แบบสอบถามพบวา สวนใหญรอยละ 47.0 ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา รองลงมาคือ ประกอบ
อาชีพรับจางทั่วไป คิดเปนรอยละ 16.0 ดังตารางที่ 22
อาชีพ
จํานวน (คน)
รอยละ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รับจางทั่วไป
16
16.0
คาขาย
14
14.0
รับราชการ
5
5.0
รัฐวิสาหกิจ
3
3.0
พนักงานบริษัทเอกชน
10
10.0
พอบาน/แมบาน
1
1.0
นักเรียน/นักศึกษา
47
47.0
อื่น ๆ
4
4.0
รวม
100
100.0
ตารางที่ 22 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
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สวนที่ ๒ การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง
ประเด็นความคิดเห็น

1. ดานการใหบริการของเจาหนาที่และบุคลากร
1.1 ใหคําแนะนําและตอบขอซักถามอยางชัดเจน
1.2 ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว
1.3 ดูแลเอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจใหบริการ
1.4 ใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร
2. ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
2.1 ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม
2.2 ขั้นตอนการใหบริการมีความเหมาะสม
2.3 ใหความชวยเหลือประชาชนเมื่อประสบ
ปญหาดานสาธารณภัยไดทันเวลา
2.4 มีอุปกรณและเครื่องมือที่ทันสมัยในการ
ใหบริการ
2.5 มีเอกสาร/แผนพับ แนะนําขอมูลแก
ผูรับบริการ
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
3.1 มีบริการรับแจงเหตุตลอด 24 ชั่วโมง

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
นอย
กลาง

ควร
ปรับปรุง

26.0
(26)
28.0
(28)
40.0
(40)
47.0
(47)

68.0 5.0
(68) (5)
58.0 13.0
(58) (13)
53.0 6.0
(53) (6)
41.0 11.0
(41) (11)

1.0
(1)
1.0
(1)
1.0
(1)
1.0
(1)

0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)

23.0
(23)
31.0
(31)
30.0
(30)
36.0
(36)
35.0
(35)

61.0
(61)
57.0
(57)
57.0
(57)
51.0
(51)
54.0
(54)

1.0
(1)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
1.0
(1)

0
(0)
0
(0)
0
(0)
1.0
(1)
1.0
(1)

15.0
(15)
12.0
(12)
13.0
(13)
12.0
(12)
9.0
(9)

X

รอยละ

4.25 84.9
4.19 83.8
4.13 82.6
4.32 86.4
4.34 86.8
4.17 83.4
4.06 81.2
4.19 83.8
4.17 83.4
4.21 84.2
4.21 84.2
4.29 85.7

38.0 46.0 15.0 1.0
0
4.21 84.2
(38) (46) (15) (1)
(0)
52.0 32.0 16.0 0
0
3.2 มีชองทางการติดตอที่หลากหลาย (ตนเอง/
4.36 87.2
(52) (32) (16) (0)
(0)
โทรศัพท/เว็บไซต)
4. โดยภาพรวมทั้งหมดทานมีความพึงพอใจอยู 34.0 56.0 9.0 1.0
o
4.23 84.6
ในระดับใด
(34) (56) (9)
(1)
(0)
ตารางที่ 23 แสดงคาเฉลี่ยและรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอกระบวนการ ขั้นตอนใน
การให บ ริ การงานบริ การด า นความปลอดภัย ในชี วิตและทรัพยสิน การปอ งกัน และบรรเทา
สาธารณภัยของเทศบาลนครลําปาง จําแนกเปนรายขอ
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จากตารางที่ 23 พบวา ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการดานงานบริการดานความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลนครลําปาง โดยภาพรวม
อยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.23 คิดเปนรอยละ 84.6 แยกเปนรายดาน ไดดังนี้
ดานการให บริการของเจาหนาที่ และบุ คลากร โดยรวมอยูในระดั บ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ย 4.25 คิดเปนรอยละ 84.9 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ ใหบริการ
ดวยความสุภาพ เปนมิตร มีความพึงพอใจเทากันอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.34
คิดเปนรอยละ 86.8 รองลงมาคือ ดูแลเอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับ
“มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.32 คิดเปนรอยละ 86.4
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
4.17 คิดเปนรอยละ 83.4 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีอุปกรณและเครื่องมือที่
ทันสมัยในการใหบริการ และ มีเอกสาร/แผนพับ แนะนําขอมูลแกผูรับบริการ มีความพึงพอใจเทากันอยูในระดับ
“มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.21 คิดเปนรอยละ 84.2 รองลงมาคือ ขั้นตอนการใหบริการมี
ความเหมาะสม มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.19 คิดเปนรอยละ 83.8
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.29
คิ ดเป นร อยละ 85.7 เมื่ อพิ จารณารายข อ คะแนนความพึ งพอใจมากที่ สุ ด คื อ มี ช อ งทางการติ ด ต อ ที่
หลากหลาย (ตนเอง/โทรศัพท/เว็บไซต) มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ย 4.36 คิดเปนรอยละ 87.2 รองลงมาคือ มีบริการรับแจงเหตุตลอด 24 ชั่วโมง มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับ “ปานกลาง” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.21 คิดเปนรอยละ 84.2
สวนที่ 3 การแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
3.1) จุดเดนหรือบุคลากรที่ใหบริการประทับใจ
- ดีมาก ทันใจ
- ดีมาก รวดเร็ว พูดสุภาพเรียบรอย สะดวก
- ประทับใจทุกอยาง
- บริการดี พูดสุภาพเรียบรอย มีที่นั่งเย็นสบาย
- บริการดวยความสุภาพ
- เปนมิตร เจาหนาที่สุภาพ
- มีเอกสาร แผนพับ วารสาร ใหขอมูลเรียบรอยสะดวก
- ใหคําแนะนําอยางชัดเจน ใหบริการอยางรวดเร็ว
- ดูแลเอาใจใส รวดเร็ว สะดวก
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- ใหคําแนะนําอยางชัดเจน ดีมาก
- ใหความเอื้อเฟอสุภาพ มีน้ําใจ และสถานที่นั้นเย็น
- รวดเร็ว สะดวก สุภาพมากๆ เอาใจใสเต็มที่
- แอรเย็นสบาย เปนมิตร สะดวกสบายเรียบรอย สะอาด
- ใหบริการรวดเร็วทันเวลา พูดจาสุภาพ เปนมิตร สามารถแจงเหตุตลอด 24 ชั่วโมง
- ตอนเขาไปตอนรับดีมาก เต็มใจใหบริการ สะดวกสบาย พื้นที่ใหบริการสะอาด
- มีความสะดวก มีลานจอดรถกวาง แอรเย็น พูดจาไพเราะ รวดเร็วทันใจ
3.2) สิ่งที่ควรปรับปรุง
- ควรรัดกุมเรื่องความปลอดภัยกวานี้
- การสื่อสาร
- ควรดูแลเรื่องความปลอดภัยของประชาชนใหดีกวานี้
- ควรมีเจาหนาที่ดูแลความปลอดภัยประจําหมูบานตางๆ และจัดเวรยาม
- ตองมีปอมตํารวจประจําทองถิ่นหรือสวนตางๆ ที่สําคัญๆ
- ควรมีพนักงานคอยใหคําแนะนําตางๆ
- ปรับปรุงเรื่องความสะดวกสบาย
- ควรใหมีบริการครบครันสะดวกรวดเร็ว
- ควรมีเจาหนาที่เฝาระวังเรื่องความปลอดภัยประจําหมูบาน
- ควรแกปญหาเมื่อประชาชนมีปญหาใหเร็วกวาเดิม
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กระบวนงานที่ ๔ งานชําระภาษี
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1) เพศ
ผลการสํ า รวจกลุ ม ตั ว อย า งประชาชนที่ เข ารับ การบริก ารในงานชําระภาษีของเทศบาลนคร
ลําปาง จํานวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญรอยละ 60.0 เปนเพศหญิง ในขณะที่เพศชาย
มีอยูรอยละ 40.๐ ดังตารางที่ 24 ดังนี้
จํานวน (คน)
รอยละ

ชาย
40
40.0

หญิง
60
60.0

รวม
100
100.0

ตารางที่ 24 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
2) อายุ
ผลการสํ า รวจกลุ ม ตั ว อย า งประชาชนที่เข ารับ การบริก ารในงานชําระภาษีของเทศบาลนคร
ลําปาง จํานวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญรอยละ 29.0 มีอายุ 51 ป ขึ้นไป รองลงมา คือ
มีอายุระหวาง 31 – 40 ป คิดเปนรอยละ 26.๐ ดังตารางที่ 25 ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

อายุ
ต่ํากวา 20 ป
20 – 30 ป
31 – 40 ป
41 – 50 ป
51 ปขึ้นไป
รวม

จํานวน (คน)
1
19
26
25
29
100

รอยละ
1.0
19.0
26.0
25.0
29.0
100.0

ตารางที่ 25 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ
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3) วุฒิการศึกษาสูงสุด
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในงานชําระภาษีของเทศบาลนครลําปาง
จํานวน 100 คน ที่ ตอบแบบสอบถามพบวา สว นใหญรอยละ 43.0 มีการศึกษาอยูในระดับ ปริญ ญาตรี
รองลงมาคือ มีการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเปนรอยละ 24.0 ดังตารางที่ 26
วุฒิการศึกษาสูงสุด

จํานวน (คน)

รอยละ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประถมศึกษา/ไมไดเรียน
9
9.0
มัธยมศึกษาตอนตน
0
0
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
24
24.0
อนุปริญญา/ปวส.
13
13.0
ปริญญาตรี
43
43.0
ปริญญาโท
10
10.0
ปริญญาเอก
1
1.0
100
รวม
100.0
ตารางที่ 26 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด
4) อาชีพ
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในงานชําระภาษี ของเทศบาลนคร
ลําปาง จํานวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญรอยละ 36.0 ประกอบอาชีพคาขาย
รองลงมาคือ ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 17.0 ดังตารางที่ 27
อาชีพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

จํานวน (คน)

รอยละ

รับจางทั่วไป
11
11.0
คาขาย
36
36.0
รับราชการ
14
14.0
รัฐวิสาหกิจ
11
11.0
พนักงานบริษัทเอกชน
17
17.0
พอบาน/แมบาน
1
1.0
นักเรียน/นักศึกษา
3
3.0
อื่น ๆ
7
7.0
รวม
100
100.0
ตารางที่ 27 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
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สวนที่ ๒ การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง
ประเด็นความคิดเห็น
1. ดานการใหบริการของเจาหนาที่และบุคลากร
1.1 ใหคําแนะนําและตอบขอซักถามอยางชัดเจน
1.2 ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว
1.3 ดูแลเอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจใหบริการ
1.4 ใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร
2. ดานกระบวนการ ขัน้ ตอนการใหบริการ
2.1 มีการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง/ตรงตาม
กําหนดเวลา
2.2 ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม
2.3 ขั้นตอนการใหบริการมีความเหมาะสม
2.4 มีอุปกรณและเครื่องมือที่ทันสมัยในการ
ใหบริการ
2.5 มีเอกสาร/แผนพับ/สื่อประชาสัมพันธตางๆ
แนะนําขอมูลแกผูรับบริการ
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
3.1 มีการจัดที่นั่งสําหรับผูมารอรับบริการ

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน นอย
กลาง

ควร
ปรับปรุง

37.0
(37)
47.0
(47)
45.0
(45)
42.0
(42)

58.0
(58)
46.0
(46)
41.0
(41)
49.0
(49)

5.0
(5)
7.0
(7)
14.0
(14)
9.0
(9)

0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)

0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)

44.0
(44)
39.0
(39)
42.0
(42)
50.0
(50)
34.0
(34)

52.0
(52)
56.0
(56)
53.0
(53)
43.0
(43)
49.0
(49)

3.0
(3)
3.0
(3)
5.0
(5)
6.0
(6)
16.0
(16)

1.0
(1)
2.0
(2)
0
(0)
0
(0)
1.0
(1)

0
(0)
0
(0)
0
(0)
1.0
(1)
0
(0)

44.0 55.0
0
1.0
0
(44) (55)
(0)
(1)
(0)
3.2 สถานที่ใหบริการสะอาด เปนระเบียบ
62.0 36.0 2.0
0
0
(62) (36)
(2)
(0)
(0)
3.3 มีปายขอความบอกจุดบริการ สะดวกตอการ
42.0 49.0 9.0
0
0
ติดตอ
(42) (49)
(9)
(0)
(0)
3.4 มีชองทางการติดตอที่หลากหลาย (ตนเอง/
38.0 59.0 3.0
0
0
โทรศัพท/เว็บไซต)
(38) (59)
(3)
(0)
(0)
3.5 มีบริการน้ําดื่มเพียงพอ
35.0 58.0 5.0
1.0
1.0
(35) (58)
(5)
(1)
(1)
4. โดยภาพรวมทั้งหมดทานมีความพึงพอใจอยูใน
39.0 56.0 5.0
0
0
ระดับใด
(39) (56)
(5)
(0)
(0)
ตารางที่ 28 แสดงคาเฉลี่ยและรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอกระบวนการ ขั้นตอนในการ
ใหบริการงานชําระภาษี ของเทศบาลนครลําปาง จําแนกเปนรายขอ

X

รอยละ

4.34

86.8

4.32

86.4

4.40

88.0

4.31

86.2

4.33

86.6

4.33

86.6

4.39

87.8

4.32

86.4

4.37

87.4

4.41

88.2

4.16

83.2

4.39

87.8

4.42

88.4

4.60

92.0

4.33

86.6

4.35

87.0

4.25

85.0

4.34

86.8

เทศบาลนครลําปาง

96

จากตารางที่ 28 พบว า ผูรั บบริการสวนใหญ มีความพึ งพอใจต อการให บริการด านงานชํ าระภาษีของ
เทศบาลนครลําปาง โดยภาพรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.34 คิดเปนรอยละ
86.8 แยกเปนรายดาน ไดดังนี้
ดานการให บริการของเจาหนาที่ และบุ คลากร โดยรวมอยูในระดั บ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ย 4.34 คิดเปนรอยละ 86.8 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ ใหบริการ
ดวยความสุภาพ เปนมิตร มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.33
คิดเปนรอยละ 86.6 รองลงมาคือ ใหคําแนะนําและตอบขอซักถามอยางชัดเจน มีความพึงพอใจอยูในระดับ
“มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.32 คิดเปนรอยละ 86.4
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
4.33 คิดเปนรอยละ 86.6 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีอุปกรณและเครื่องมือที่
ทันสมัยในการใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.41 คิดเปน
รอยละ 88.2 รองลงมาคือ มีการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง/ตรงตามกําหนดเวลา มีความพึงพอใจอยูในระดับ
“มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.39 คิดเปนรอยละ 87.8
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.39
คิ ดเป นร อยละ 87.8 เมื่ อพิ จารณารายข อ คะแนนความพึ งพอใจมากที่ สุ ด คื อ สถานที่ใ หบ ริการสะอาด
เปนระเบียบ มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.60 คิดเปนรอยละ
92.0 รองลงมาคือ มีการจัดที่นั่งสําหรับผูมารอรับบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนน
ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.42 คิดเปนรอยละ 88.4
สวนที่ 3 การแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
3.1) จุดเดนหรือบุคลากรที่ใหบริการประทับใจ
- ตอนที่ไปคนนอยจึงไมเห็นขอบกพรองใด
- ยิ้มแยม ไมพูดจาขมขูดุดัน เปนกันเอง อธิบายเขาใจงาย
- มีความบริการเปนกันเอง
- ขั้นตอนการบริการรองขอเปนระบบ
- เจาหนาที่ใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร
- มีชองทางการติดตอหลายชองทาง ทําใหสะดวกในการชําระภาษี
- การบริการสะดวก รวดเร็ว
- เจาหนาที่ใหบริการดี ยิ้มแยม
- เจาหนาที่ใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร
- เจาหนาที่ใหคําแนะนําเปนอยางดี
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- เจาหนาที่เต็มใจใหบริการ สถานที่สะอาด เรียบรอย
- เวลาโทรไปสอบถามทางโทรศัพท เจาหนาที่ตอบคําถามไดดี ไมมีทาทีน้ําเสียงที่
ไมเต็มใจบริการ
- สถานที่สะอาด มีการจัดการอยางเปนระเบียบ
- ในจุดชําระภาษี มีปายบอกชัดเจน งายตอการไปติดตอ
- เจาหนาที่มีการดูแลเอาใจใส เต็มใจใหบริการ
- สถานที่มีความสะอาด เรียบรอย
- มีการใหบริการตามกําหนดเวลา ไมมีการลัดคิว
- มีชองทางการติดตอหลายดาน มีการอัพเดทขอมูลขาวสารตลอด
- เจาหนาที่ดูแลเอาใจใสในดานการบริการที่ดี ยิ้มแยมแจมใส
- เจาหนาที่ใหบริการดวยความเปนมิตร
- มีการแนะนําขอมูลขาวสารตอประชาชนเสมอ
- มีการใหบริการที่ตรงตอเวลา
- เจาหนาที่มีความเต็มใจใหบริการ ไมทําหนาบึ้งตึงขณะใหบริการ
- การบริการอุปกรณที่ทันสมัย งายตอการใหบริการ
- เจาหนาที่ใหบริการดานภาษีอยางรวดเร็ว
- เจาหนาที่ใหคําแนะนําเปนอยางดี มีความเต็มใจใหบริการ
- สถานที่ในการชําระภาษีสะอาด ดูเปนระเบียบเรียบรอย
- เจาหนาที่บริการดวยความสุภาพ เปนมิตรกับประชาชน
- เจาหนาที่เปนกันเอง
- ใหบริการดี
- ใหบริการดวยคําพูดสุภาพ
- การใหบริการดีเยี่ยม
- พูดจาไพเราะ ไมหนางอ ใหคําแนะนําดี
- ใหคําแนะนําดีมาก
- ใหคําตอบที่ดี
- ใหคําแนะนําดี
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3.2) สิ่งที่ควรปรับปรุง
- เจาหนาที่สูงสุดไมอยู ไมสามารถเซ็นเอกสารได เลยตองเสียเวลาในการเดินทาง
ไปทําธุระ
- ระยะเวลาการดําเนินการควรใหเร็วขึ้น
- แอรไมเย็น
- ควรมีที่นั่งในการใหบริการมากกวานี้
- ที่นั่งสําหรับผูมารอรับบริการ ควรมีมากกวานี้ บางคนตองยืนรอ
- โทรสอบถาม เจาหนาที่ไมมีใครรับสาย ติดตอยาก
- ความเต็มใจในการใหบริการ/ใหบริการชา
- น้ําดื่มไมเพียงพอ
- ที่จอดรถ
กระบวนงานที่ 5 งานขออนุญาตกอสราง
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1) เพศ
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในงานขออนุญาตกอสรางของเทศบาล
นครลํ าปาง จํ า นวน 25 คน ที่ ตอบแบบสอบถาม พบวาสว นใหญร อยละ 52.0 เปน เพศหญิง ในขณะที่
เพศชาย มีอยูรอยละ 48.๐ ดังตารางที่ 29 ดังนี้
จํานวน (คน)
รอยละ

ชาย
12
48.0

หญิง
13
52.0

รวม
25
100.0

ตารางที่ 29 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
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2) อายุ
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในงานขออนุญาตกอสรางของเทศบาล
นครลําปาง จํานวน 25 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญรอยละ 32.0 มีอายุระหวาง 41 – 50 ป
และ 51 ปขึ้นไป รองลงมา คือ มีอายุระหวาง 31 – 40 ป คิดเปนรอยละ 28.0 ดังตารางที่ 30 ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

อายุ
ต่ํากวา 20 ป
20 – 30 ป
31 – 40 ป
41 – 50 ป
51 ปขึ้นไป
รวม

จํานวน (คน)
0
2
7
8
8
25

รอยละ
0
8.0
28.0
32.0
32.0
100.0

ตารางที่ 30 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ
3) วุฒิการศึกษาสูงสุด
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในงานขออนุญาตกอสรางของเทศบาล
นครลํ าปาง จํ า นวน 25 คน ที่ ตอบแบบสอบถามพบวา สว นใหญร อยละ 60.0 มี การศึ กษาอยู ในระดั บ
ปริญญาตรี รองลงมาคือ มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 24.0 ดังตารางที่ 31
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

วุฒิการศึกษาสูงสุด

จํานวน (คน)

รอยละ

ประถมศึกษา/ไมไดเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

1
0
0
3
15
6
0
25

4.0
0
0
12.0
60.0
24.0
0
100.0

ตารางที่ 31 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด
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4) อาชีพ
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในงานขออนุญาตกอสรางของเทศบาล
นครลําปาง จํานวน 25 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญรอยละ 32.0 ประกอบอาชีพประกอบ
อาชีพอื่น ๆ รองลงมาคือ คาขาย คิดเปนรอยละ 20.0 ดังตารางที่ 32
อาชีพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รับจางทั่วไป
คาขาย
รับราชการ
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
พอบาน/แมบาน
นักเรียน/นักศึกษา
อื่น ๆ
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

0
5
3
4
4
1
0
8
25

0
20.0
12.0
16.0
16.0
4.0
0
32.0
100.0

ตารางที่ 32 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
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สวนที่ ๒ การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง
ประเด็นความคิดเห็น

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน นอย
กลาง

ควร
ปรับปรุง

X

1. ดานการใหบริการของเจาหนาที่และบุคลากร
3.88
1.1 ใหคําแนะนําและตอบขอซักถามอยางชัดเจน 24.0 48.0 24.0 4.0
0
3.92
(6)
(12)
(6)
(1)
(0)
1.2 ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว
20.0 52.0 16.0 12.0
0
3.80
(5)
(13)
(4)
(3)
(0)
1.3 ดูแลเอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจใหบริการ 20.0 52.0 20.0 8.0
0
3.84
(5)
(13)
(5)
(2)
(0)
1.4 ใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร
24.0 48.0 28.0
0
0
3.96
(6)
(12)
(7)
(0)
(0)
2. ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
3.62
2.1 มีการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง
16.0 48.0 20.0 12.0 4.0
3.60
(4)
(12)
(5)
(3)
(1)
2.2 ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม
16.0 40.0 24.0 16.0 4.0
3.48
(4)
(10)
(6)
(4)
(1)
2.3 ขั้นตอนการใหบริการมีความเหมาะสม
16.0 40.0 24.0 16.0 4.0
3.48
(4)
(10)
(6)
(4)
(1)
2.4 มีอุปกรณและเครื่องมือที่ทันสมัยในการ
16.0 40.0 36.0 4.0
4.0
3.60
ใหบริการ
(4)
(10)
(9)
(1)
(1)
2.5 มีเอกสาร/แผนพับ/สื่อประชาสัมพันธตางๆ 16.0 64.0 16.0 4.0
0
3.92
แนะนําขอมูลแกผูรับบริการ
(4)
(16)
(4)
(1)
(0)
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
3.85
3.1 มีการจัดที่นั่งสําหรับผูมารอรับบริการ
24.0 24.0 44.0 8.0
0
3.64
(6)
(6)
(11)
(2)
(0)
3.2 สถานที่ใหบริการสะอาด เปนระเบียบ
28.0 52.0 16.0 4.0
0
4.04
(7)
(13)
(4)
(1)
(0)
3.3 มีปายขอความบอกจุดบริการ สะดวกตอการ 20.0 40.0 36.0 4.0
0
3.76
ติดตอ
(5)
(10)
(9)
(1)
(0)
3.4 มีชองทางการติดตอที่หลากหลาย (ตนเอง/ 20.0 60.0 16.0 4.0
0
3.96
โทรศัพท/เว็บไซต www.lampangcity.go.th) (5)
(15)
(4)
(1)
(0)
4. โดยภาพรวมทั้งหมดทานมีความพึงพอใจอยู
16.0 48.0 32.0 4.0
0
3.76
ในระดับใด
(4)
(12)
(8)
(1)
(0)
ตารางที่ 33 แสดงคาเฉลี่ยและรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอกระบวนการ ขั้นตอนในการ
ใหบริการงานขออนุญาตกอสรางของเทศบาลนครลําปาง จําแนกเปนรายขอ

รอย
ละ
77.6
78.4
76.0
76.8
79.2
72.4
72.0
69.6
69.6
72.0
78.4
77.0
72.8
80.8
75.2
79.2
75.2
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จากตารางที่ 33 พบว า ผู รั บบริ การส วนใหญ มีความพึ งพอใจต อการให บริ การงานขออนุ ญ าต
กอสราง ของเทศบาลนครลําปาง โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.76 คิดเปน
รอยละ 75.2 แยกเปนรายดาน ไดดังนี้
ดานการใหบริการของเจาหนาที่และบุคลากร โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ย 3.88 คิดเปนรอยละ 77.6 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ ใหบริการดวยความ
สุภาพ เปนมิตร มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.96 คิดเปนรอยละ 79.2
รองลงมา คือใหคําแนะนําและตอบขอซักถามอยางชัดเจน มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ย 3.92 คิดเปนรอยละ 78.4
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
3.62 คิ ดเป นร อยละ 72.4 เมื่ อพิจารณารายข อ คะแนนความพึงพอใจมากที่ สุ ด มี เอกสาร/แผ นพั บ/สื่ อ
ประชาสัมพันธตางๆแนะนําขอมูลแกผูรับบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ย 3.92 คิดเปนรอยละ 78.4 รองลงมาคือ มีการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง และ มีอุปกรณและเครื่องมือ
ที่ทันสมัยในการใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.60 คิดเปน
รอยละ 72.0
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.85 คิดเปน
รอยละ 77.0 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ สถานที่ใหบริการสะอาด เปนระเบียบ
มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.04 คิดเปนรอยละ 80.8 รองลงมาคือ
มีชองทางการติดตอที่หลากหลาย (ตนเอง/โทรศัพท/เว็บไซต www.lampangcity.go.th) มีความพึงพอใจ
อยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.96 คิดเปนรอยละ 79.2
สวนที่ 3 การแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
3.1) จุดเดนหรือบุคลากรที่ใหบริการประทับใจ
- เจาหนาที่ชั้นลาง ชื่อ เอหรือเอ
- เจาหนาที่ธุรการ
- เจาหนาที่ใหคําแนะนําดี เราจะตองไปสอบถามขอมูลตางๆ กอน ถาจะมาติดตอ
เรื่องเอกสารจะทําใหเร็วขึ้น
- มีทราบชื่อ (เจาหนาที่ผูชาย ฝายชาง)
- เจาหนาที่ธุรการ และชางหมี
- ไมทราบชื่อ แตเปนสถาปนิก (ผูชาย) อยูชั้น 3 ระดับหัวหนางาน บานอยูแถวทา
คราวนอย (คุณมนัสท เตชะ)
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3.2) สิ่งที่ควรปรับปรุง
- จัดหาที่นั่งรอใหม
- ที่นั่งที่แยกออกมานั่งรอตางหากจะดีมาก
- ระยะเวลาดําเนินงานนานเกินไป เชนยื่นเรื่องรื้อถอน กวาจะเสร็จนานมาก กวา
จะมาเดินเรื่องกอสรางอีก ไปๆ มาๆ ที่เทศบาลหลายรอบ ทําใหผูรับเหมาไมรอ
เราจะไปทําใหคนอื่นกอน หากไมรองเรียนเรื่องคงจะนานกวานี้มาก
- ลดขั้นตอนการทํางานลง การเซ็นเอกสาร ลดจํานวนคนเซ็นใหเหลือนอยที่สุด
หากลดไมไดก็ขอใหระยะเวลาในการเซ็นเอกสาร กระชับขึ้นเปน 1 สัปดาห
เวลาสอบถามไปเอกสารอยูที่ปลัดบาง อยูที่นายกบาง
- ที่นั่งสําหรับผูมาติดตอคับแคบ เวลานั่งคุยกับนายชางอยู และมีคนอื่นมาติดตอ
อีกก็จะเกๆ กังๆ อยูไมรูจะนั่งที่ไหน
- ที่นั่งรอไมเปนเอกเทศ คับแคบ อึดอัด นาจะแยกออกมานั่งรอตางหาก
- ประตูทางเขามี 2 ประตู คนที่ไมเคยไปติดตอ จะหาลําบาก เขาไปถาไมรูจะไป
ถามใครกอน เพราะประชาสัมพันธก็อยูคนละที่ หนวยงานอยูลึกเกินไป
- ไปติดตอเจอนักศึกษาฝกงาน ไมไดขอแนะนําใดๆ ระยะเวลาในการใหบริการ
ลาชา ทําใหผูรับเหมาไปทําของคนอื่นกอน กวาจะเดินเรื่องเสร็จ หลายขั้นตอน
- ทํางานใหเร็วขึ้น
- ไมมีการปดวันไวลวงหนา โทรมาหาเราไมวาง จะทําใหลาชาไปอีก
- ระยะเวลาในการยื่นเรื่องนานเปนเดือน นาจะประมาณ 2 สัปดาห
- ระยะเวลาเซ็นเอกสารนานเกินไปและคนเซ็นเอกสารมีมากเกิน (8 คน) ทําให
ลาชา ควรลดขั้นตอนลงบาง
- ประตูฝด เกรงวาจะหนีบมือ
- ลดระยะเวลาการยื่นเรื่องใหสั้นลง
- การยื่นเอกสารลาชา ตองรอจดหมายอีกนานกวาจดหมายจะมา
- เรื่องของขั้นตอนการยื่นเอกสาร
- หองคับแคบไป ชองทางเดินแคบ

เทศบาลนครลําปาง

104

กระบวนงานที่ 6 งานบริการสาธารณสุข
6.1) งานบริการสาธารณสุขงานทันตกรรม (ศูนยบริการสาธารณสุข 1)
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1) เพศ
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในงานบริการสาธารณสุขงานทันตกรรม
(ศูนยบริการสาธารณสุข 1) ของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 25 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบวาสวนใหญ
รอยละ 64.0 เปนเพศหญิง ในขณะที่เพศชายมีอยูรอยละ 36.๐ ดังตารางที่ 34 ดังนี้
รวม
ชาย
หญิง
25
จํานวน (คน)
9
16
100.0
รอยละ
36.0
64.0
ตารางที่ 34 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
2) อายุ
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในงานบริการสาธารณสุขงานทันตกรรม
(ศูนยบริการสาธารณสุข 1) ของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 25 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญ
รอยละ 28.0 มีอายุ 51 ปขึ้นไป รองลงมา คือ มีอายุต่ํากวา 20 ป และ มีอายุระหวาง 20 – 30 ป คิดเปน
รอยละ 20.๐ ดังตารางที่ 35 ดังนี้
อายุ
จํานวน (คน)
รอยละ
1. ต่ํากวา 20 ป
5
20.0
2. 20 – 30 ป
5
20.0
3. 31 – 40 ป
4
16.0
4. 41 – 50 ป
4
16.0
5. 51 ปขึ้นไป
7
28.0
รวม
25
100.0
ตารางที่ 35 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ
3) วุฒิการศึกษาสูงสุด
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในงานบริการสาธารณสุขงานทันตกรรม
(ศูนยบริการสาธารณสุข 1) ของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 25 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญ รอย
ละ 48.0 มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี รองลงมาคือ มีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา/ไมไดเรียน
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คิดเปนรอยละ 24.0 ดังตารางที่ 36
วุฒิการศึกษาสูงสุด

จํานวน (คน)

รอยละ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประถมศึกษา/ไมไดเรียน
6
24.0
มัธยมศึกษาตอนตน
0
0
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
1
4.0
อนุปริญญา/ปวส.
3
12.0
ปริญญาตรี
12
48.0
ปริญญาโท
3
12.0
ปริญญาเอก
0
0
25
รวม
100.0
ตารางที่ 36 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด
4) อาชีพ
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในงานบริการสาธารณสุขงานทันตกรรม
(ศู น ย บ ริ ก ารสาธารณสุ ข 1) ของเทศบาลนครลํ า ปาง จํ า นวน 25 คน ที่ ต อบแบบสอบถามพบว า
สวนใหญรอยละ 28.0 ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา รองลงมาคือ ประกอบอาชีพคาขาย คิดเปน
รอยละ 24.0 ดังตารางที่ 37
อาชีพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

จํานวน (คน)

รอยละ

รับจางทั่วไป
5
20.0
คาขาย
6
24.0
รับราชการ
2
8.0
รัฐวิสาหกิจ
1
4.0
พนักงานบริษัทเอกชน
2
8.0
พอบาน/แมบาน
0
0
นักเรียน/นักศึกษา
7
28.0
อื่น ๆ
2
8.0
รวม
25
100.0
ตารางที่ 37 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
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สวนที่ ๒ การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง
ประเด็นความคิดเห็น

มาก
ที่สุด

1. ดานการใหบริการของเจาหนาที่และบุคลากร
1.1 ใหคําแนะนําและตอบขอซักถามอยางชัดเจน 88.0
1.2 ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว
1.3 ดูแลเอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจใหบริการ
1.4 ใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร

ควร
ปรับปรุง

(22)
92.0
(23)
96.0
(24)
96.0
(24)

12.0
(3)
4.0
(1)
4.0
(1)
0
(0)

0
(0)
4.0
(1)
0
(0)
4.0
(1)

0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)

0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)

(23)
68.0
(17)

12.0
(3)
8.0
(2)
24.0
(6)

0
(0)
0
(0)
8.0
(2)

0
(0)
0
(0)
0
(0)

0
(0)
0
(0)
0
(0)

2. ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
2.1 มีการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง/ตรงตาม 82.0
(22)
กําหนดเวลา
92.0
2.2 ขั้นตอนการใหบริการมีความเหมาะสม
2.3 มีเอกสาร/แผนพับ/สื่อประชาสัมพันธตางๆ
แนะนําขอมูลแกผูรับบริการ
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
3.1 มีการจัดที่นั่งสําหรับผูมารอรับบริการ

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
นอย
กลาง

X

รอยละ

4.91 98.2
4.88 97.6
4.88 97.6
4.96 99.2
4.92 98.4
4.80 96.0
4.88 97.6
4.92 98.4
4.60 92.0
4.89 97.8

96.0 4.0
0
0
0
4.96
(24) (1)
(0)
(0)
(0)
100.0 0
0
0
0
3.2 สถานที่ใหบริการสะอาด เปนระเบียบ
5.00
(25) (0)
(0)
(0)
(0)
0
0
3.3 มีปายขอความบอกจุดบริการ สะดวกตอการ 76.0 20.0 4.0
4.72
(19) (5)
(1)
(0)
(0)
ติดตอ
4. โดยภาพรวมทั้งหมดทานมีความพึงพอใจอยู 96.0
0
4.0
0
0
4.92
ในระดับใด
(24) (0)
(1)
(0)
(0)
ตารางที่ 38 แสดงคาเฉลี่ยและรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอกระบวนการ ขั้นตอนใน
การใหบริการงานบริการสาธารณสุขงานทันตกรรม (ศูนยบริการสาธารณสุข 1) ของเทศบาล
นครลําปาง จําแนกเปนรายขอ

99.2
100.0

94.4
98.4
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จากตารางที่ 38 พบวา ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการงานบริการสาธารณสุขงาน
ทั น ตกรรม (ศู น ย บ ริ ก ารสาธารณสุ ข 1) ของเทศบาลนครลํ าปาง โดยภาพรวมอยู ในระดั บ “มากที่ สุ ด”
ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.92 คิดเปนรอยละ 98.4 แยกเปนรายดาน ไดดังนี้
ดานการใหบริการของเจาหนาที่และบุคลากร โดยรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึง
พอใจเฉลี่ย 4.91 คิดเปนรอยละ 98.2 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ ดูแลเอาใจใส
กระตือรือรน เต็มใจใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.96
คิดเปนรอยละ 99.2 รองลงมา คือ ใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด”
ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.92 คิดเปนรอยละ 98.4
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
4.80 คิดเปนรอยละ 96.0 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ ขั้นตอนการใหบริการมี
ความเหมาะสม มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.92 คิดเปนรอยละ
98.4 รองลงมาคื อ มี การให บริ การตามลํ าดั บก อน-หลั ง/ตรงตามกําหนดเวลา มี ความพึงพอใจอยู ในระดั บ
“มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.88 คิดเปนรอยละ 97.6
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.89
คิดเปนรอยละ 97.8 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ สถานที่ใหบริการสะอาด เปน
ระเบียบ มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 5.00 คิดเปนรอยละ 100
รองลงมาคือ มีการจัดที่นั่งสําหรับผูมารอรับบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนน
ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.96 คิดเปนรอยละ 99.2
สวนที่ 3 การแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
3.1) จุดเดนหรือบุคลากรที่ใหบริการประทับใจ
- อยูกลางเมือง เขาถึงงาย
- คุณหมอ
- คุณหมอชวนคุยซักถามกอนทําใหสบายใจ
- บริการดี รวดเร็วพูดจาเปนมิตร
- คุณหมอใจดีมาก
- คุณหมอพูดจาดีมาก มือเบา
- แนะนําดีมากคะ
- การบริการที่ไดมาตรฐาน
- หมอบริการดีมาก
- คุณหมอใจดี ทําไมเจ็บ
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- คุณหมอดูแลเอาใจใสดีมาก
- คุณหมอใจดีมากๆ
3.2) สิ่งที่ควรปรับปรุง
- หองที่นั่งรอขางนอกจะรอน หากติดตั้งแอรจะดีมาก
- หองทําฟน หากเปนหองแบบกระจกโลงๆ นาจะผอนคลายอารมณมากกวานี้
6.2) งานบริการสาธารณสุขงานทันตกรรม (ศูนยบริการสาธารณสุข 2)
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1) เพศ
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในงานบริการสาธารณสุขงานทันตกรรม
(ศูนยบริการสาธารณสุข 2) ของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 25 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบวาสวนใหญ
รอยละ 56.0 เปนเพศหญิง ในขณะที่เพศชายมีอยูรอยละ 44.๐ ดังตารางที่ 39 ดังนี้
รวม
ชาย
หญิง
25
จํานวน (คน)
11
14
100.0
รอยละ
44.0
56.0
ตารางที่ 39 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
2) อายุ
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในงานบริการสาธารณสุขงานทันตกรรม
(ศูนยบริการสาธารณสุข 2) ของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 25 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญ
รอยละ 44.0 มีอายุระหวาง 41 – 50 ป รองลงมา คือ มีอายุ51 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 20.๐ ดังตารางที่
40 ดังนี้
อายุ
จํานวน (คน)
รอยละ
1. ต่ํากวา 20 ป
2
8.0
2. 20 – 30 ป
4
16.0
3. 31 – 40 ป
3
12.0
4. 41 – 50 ป
11
44.0
5. 51 ปขึ้นไป
5
20.0
รวม
25
100.0
ตารางที่ 40 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ
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3) วุฒิการศึกษาสูงสุด
ผลการสํ า รวจกลุ มตั ว อยา งประชาชนที่ เข ารั บ การบริ การในงานบริก ารสาธารณสุ ขงานทั นตกรรม
(ศูนยบริการสาธารณสุข 2) ของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 25 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญ รอยละ
52.0 มีการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. รองลงมาคือ มีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา/ไมได
เรียน คิดเปนรอยละ 24.0 ดังตารางที่ 41
วุฒิการศึกษาสูงสุด

จํานวน (คน)

รอยละ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประถมศึกษา/ไมไดเรียน
6
24.0
มัธยมศึกษาตอนตน
2
8.0
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
13
52.0
อนุปริญญา/ปวส.
4
16.0
ปริญญาตรี
0
0
ปริญญาโท
0
0
ปริญญาเอก
0
0
25
รวม
100.0
ตารางที่ 41 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรทีต่ อบแบบสอบถาม จําแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด
4) อาชีพ
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในงานบริการสาธารณสุขงานทันตกรรม
(ศู น ย บ ริ ก ารสาธารณสุ ข 2) ของเทศบาลนครลํ า ปาง จํ า นวน 25 คน ที่ ต อบแบบสอบถามพบว า
สวนใหญรอยละ 48.0 ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป รองลงมาคือ ประกอบอาชีพพอบาน/แมบาน คิดเปนรอยละ
20.0 ดังตารางที่ 42
อาชีพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

จํานวน (คน)

รอยละ

รับจางทั่วไป
12
48.0
คาขาย
4
16.0
รับราชการ
0
0
รัฐวิสาหกิจ
0
0
พนักงานบริษัทเอกชน
0
0
พอบาน/แมบา น
5
20.0
นักเรียน/นักศึกษา
3
12.0
อื่น ๆ
1
4
รวม
25
100.0
ตารางที่ 42 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
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สวนที่ ๒ การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง
ประเด็นความคิดเห็น

1. ดานการใหบริการของเจาหนาที่และบุคลากร
1.1 ใหคําแนะนําและตอบขอซักถามอยางชัดเจน
1.2 ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว
1.3 ดูแลเอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจใหบริการ
1.4 ใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร
2. ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
2.1 มีการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง/ตรงตาม
กําหนดเวลา
2.2 ขั้นตอนการใหบริการมีความเหมาะสม
2.3 มีเอกสาร/แผนพับ/สื่อประชาสัมพันธตางๆ
แนะนําขอมูลแกผูรับบริการ
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
3.1 มีการจัดที่นั่งสําหรับผูมารอรับบริการ

มาก
ที่สุด

32.0
(8)
24.0
(6)
20.0
(5)
20.0
(5)

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
นอย
กลาง

ควร
ปรับปรุง

64.0 4.0
(16) (1)
68.0 8.0
(17) (2)
64.0 16.0
(16) (4)
68.0 12.0
(17) (3)

0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)

0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)

28.0 56.0 16.0
(7) (14) (4)
16.0 80.0 0
(4) (20) (0)
4.0 40.0 52.0
(1) (10) (13)

0
(0)
4.0
(1)
4.0
(1)

0
(0)
0
(0)
0
(0)

X

รอยละ

4.14 82.8
4.28 85.6
4.16 83.2
4.04 80.8
4.08 81.6
3.88 77.6
4.12 82.4
4.08 81.6
3.44 68.8
3.84 76.8

20.0 76.0 4.0
0
0
4.16
(5) (19) (1)
(0)
(0)
4.0 44.0 48.0 4.0
0
3.2 สถานที่ใหบริการสะอาด เปนระเบียบ
3.48
(1) (11) (12) (1)
(0)
0
0
3.3 มีปายขอความบอกจุดบริการ สะดวกตอการ 8.0 72.0 20.0
3.88
(2) (18) (5)
(0)
(0)
ติดตอ
4. โดยภาพรวมทั้งหมดทานมีความพึงพอใจอยู 8.0 88.0 8.0
0
0
3.96
ในระดับใด
(2) (22) (2)
(0)
(0)
ตารางที่ 43 แสดงคาเฉลี่ยและรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอกระบวนการ ขั้นตอนใน
การใหบริการงานบริการสาธารณสุขงานทันตกรรม (ศูนยบริการสาธารณสุข 2) ของเทศบาล
นครลําปาง จําแนกเปนรายขอ

83.2
69.6
77.6
79.2
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จากตารางที่ 43 พบวา ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการงานบริการสาธารณสุขงาน
ทันตกรรม (ศูนยบริการสาธารณสุข 2) ของเทศบาลนครลําปาง โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนน
ความพึงพอใจเฉลี่ย 3.96 คิดเปนรอยละ 79.2 แยกเปนรายดาน ไดดังนี้
ดานการใหบริการของเจาหนาที่และบุคลากร โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ย 4.14 คิดเปนรอยละ 82.8 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ ใหคําแนะนําและ
ตอบขอซักถามอยางชัดเจน มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.28
คิดเป นร อยละ 85.6 รองลงมา คือ ให บริ การด วยความสะดวก รวดเร็ว มีความพึงพอใจอยู ในระดับ “มาก”
ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.16 คิดเปนรอยละ 83.2
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
3.88 คิดเปนรอยละ 77.6 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีการใหบริการตามลําดับ
กอน-หลัง/ตรงตามกําหนดเวลา มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.12
คิ ดเป นร อยละ 82.4 รองลงมาคื อ ขั้ นตอนการให บริ การมี ความเหมาะสม มี ความพึ งพอใจอยู ในระดั บ
“มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.08 คิดเปนรอยละ 81.6
ด านสิ่ งอํ านวยความสะดวก โดยรวมอยูในระดั บ “มาก” ดวยคะแนนความพึ งพอใจเฉลี่ ย 3.84
คิดเปนรอยละ 76.8 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีการจัดที่นั่งสําหรับผูมารอรับ
บริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.16 คิดเปนรอยละ 83.2
รองลงมาคือ มีปายขอความบอกจุดบริการ สะดวกตอการติดตอ มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวย
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.88 คิดเปนรอยละ 77.6
สวนที่ 3 การแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
3.1) จุดเดนหรือบุคลากรที่ใหบริการประทับใจ
- คุณหมอใจดี พูดเพราะ สถานที่สะดวกสบาย อากาศดี
- การเรียนรูในสิ่งตางๆ
- ถาไปถอนฟน ฟนอักเสบ บวม หมอก็จะไมถอนใหเราเอายาไปกินลดการบวม
,อักเสบ
3.2) สิ่งที่ควรปรับปรุง
- อยากใหเปด-ปด เปนเวลา คุณหมอไปธุระก็บอกลวงหนา
- ความสะอาด
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กระบวนงานที่ ๗ งานดานการจัดการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม
(การบริการเรื่องตอใบอนุญาตตามพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕)
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1) เพศ
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในงานดานการจัดการสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดลอม (การบริการเรื่องตอใบอนุญาตตามพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕)ของเทศบาลนคร
ลําปาง จํานวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญรอยละ ๕๕.0 เปนเพศหญิง ในขณะที่เพศชาย
มีอยูรอยละ ๔๕.๐ ดังตารางที่ 44 ดังนี้
จํานวน (คน)
รอยละ

ชาย
45
45.0

หญิง
55
55.0

รวม
100
100.0

ตารางที่ 44 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
2) อายุ
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในงานดานการจัดการสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดลอม (การบริการเรื่องตอใบอนุญาตตามพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕)ของเทศบาลนคร
ลําปาง จํานวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญรอยละ 38.0 มีอายุ 51 ปขึ้นไป รองลงมา คือ
มีอายุระหวาง 41 – 50 ป คิดเปนรอยละ 32.๐ ดังตารางที่ 45 ดังนี้
อายุ
จํานวน (คน)
รอยละ
1. ต่ํากวา 20 ป
0
0
2. 20 – 30 ป
10
10.0
3. 31 – 40 ป
20
20.0
4. 41 – 50 ป
32
32.0
5. 51 ปขึ้นไป
38
38.0
รวม
100
100.0
ตารางที่ 45 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ
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3) วุฒิการศึกษาสูงสุด
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในงานดานการจัดการสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดลอม (การบริการเรื่องตอใบอนุญาตตามพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕)ของเทศบาลนครลําปาง จํานวน
100 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญรอยละ 27.0 มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี รองลงมาคือ มี
การศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเปนรอยละ 26.0 ดังตารางที่ 46
วุฒิการศึกษาสูงสุด

จํานวน (คน)

รอยละ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประถมศึกษา/ไมไดเรียน
12
12.0
มัธยมศึกษาตอนตน
11
11.0
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
26
26.0
อนุปริญญา/ปวส.
24
24.0
ปริญญาตรี
27
27.0
ปริญญาโท
0
0
ปริญญาเอก
0
0
100
รวม
100.0
ตารางที่ 46 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรทีต่ อบแบบสอบถาม จําแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด
4) อาชีพ
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในงานดานการจัดการสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดลอม (การบริ การเรื่องต อใบอนุญาตตามพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕)ของเทศบาลนครลําปาง
จํานวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญรอยละ 63.0 ประกอบอาชีพคาขาย รองลงมาคือ
ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป คิดเปนรอยละ 14.0 ดังตารางที่ 47
อาชีพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

จํานวน (คน)

รอยละ

รับจางทั่วไป
14
14.0
คาขาย
63
63.0
รับราชการ
6
6.0
รัฐวิสาหกิจ
0
0
พนักงานบริษัทเอกชน
8
8.0
พอบาน/แมบา น
0
0
นักเรียน/นักศึกษา
2
2.0
อื่น ๆ
7
7.0
รวม
100
100.0
ตารางที่ 47 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
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สวนที่ ๒ การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง
ประเด็นความคิดเห็น
1. ดานการใหบริการของเจาหนาที่และบุคลากร
1.1 ใหคําแนะนําและตอบขอซักถามอยางชัดเจน
1.2 ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว
1.3 ดูแลเอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจใหบริการ
1.4 ใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร
2. ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
2.1 มีการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง/ตรงตาม
กําหนดเวลา
2.2 ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม
2.3 ขั้นตอนการใหบริการมีความเหมาะสม
2.4 มีเอกสาร/แผนพับ/สื่อประชาสัมพันธตางๆ
แนะนําขอมูลแกผูรับบริการ
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
3.1 มีการจัดที่นั่งสําหรับผูมารอรับบริการ

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน นอย
กลาง

ควร
ปรับปรุง

8.0
(8)
4.0
(4)
7.0
(7)
10.0
(10)

54.0
(54)
43.0
(43)
47.0
(47)
48.0
(48)

35.0
(35)
48.0
(48)
43.0
(43)
41.0
(41)

3.0
(3)
5.0
(5)
3.0
(3)
1.0
(1)

0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)

11.0
(11)
8.0
(8)
8.0
(8)
6.0
(6)

39.0
(39)
38.0
(38)
40.0
(40)
50.0
(50)

48.0
(48)
51.0
(51)
49.0
(49)
42.0
(42)

2.0
(2)
3.0
(3)
3.0
(3)
2.0
(2)

0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)

X

รอย
ละ

3.60 72.0
3.67 73.4
3.46 69.2
3.58 71.6
3.67 73.4
3.56 71.2
3.59 71.8
3.51 70.2
3.53 70.6
3.60 72.0
4.01 80.1

28.0 41.0 28.0 3.0
0
3.94
(28) (41) (28)
(3)
(0)
3.2 สถานที่ใหบริการสะอาด เปนระเบียบ
26.0 47.0 24.0 3.0
0
3.96
(26) (47) (24)
(3)
(0)
3.3 มีปายขอความบอกจุดบริการ สะดวกตอการ 28.0 52.0 20.0
0
0
4.08
ติดตอ
(28) (52) (20)
(0)
(0)
3.4 มีชองทางการติดตอที่หลากหลาย (ตนเอง/
28.0 49.0 22.0 1.0
0
4.04
โทรศัพท/เว็บไซต)
(28) (49) (22)
(1)
(0)
4. โดยภาพรวมทั้งหมดทานมีความพึงพอใจอยู
10.0 40.0 50.0
0
0
3.60
ในระดับใด
(10) (40) (50)
(0)
(0)
ตารางที่ 48 แสดงคาเฉลี่ยและรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอกระบวนการ ขั้นตอนในการ
ใหบริการงานดานการจัดการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม (การบริการเรื่องตอใบอนุญาตตาม
พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕) ของเทศบาลนครลําปาง จําแนกเปนรายขอ

78.8
79.2
81.6
80.8
72.0
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จากตารางที่ 48 พบวา ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการดานงานดานการจัดการ
สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม (การบริการเรื่องตอใบอนุญาตตามพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕)ของ
เทศบาลนครลําปาง โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.60 คิดเปนรอยละ
72.0 แยกเปนรายดาน ไดดังนี้
ดานการใหบริการของเจาหนาที่และบุคลากร โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ย 3.60 คิดเปนรอยละ 72.0 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ ใหคําแนะนําและ
ตอบขอซักถามอยางชัดเจน และใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร มีความพึงพอใจเทากันอยูในระดับ “มาก”
ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.67 คิดเปนรอยละ 73.4 รองลงมาคือ ดูแลเอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจ
ใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.58 คิดเปนรอยละ 71.6
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
3.56 คิดเปนรอยละ 71.2 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีเอกสาร/แผนพับ/สื่อ
ประชาสัมพันธตางๆ แนะนําขอมูลแกผูรับบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ย 3.60 คิดเปนรอยละ 72.0 รองลงมาคือ มีการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง/ตรงตามกําหนดเวลา มีความ
พึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.59 คิดเปนรอยละ 71.8
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.01 คิดเปน
รอยละ 80.1 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีปายขอความบอกจุดบริการ สะดวก
ตอการติดตอ มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.08 คิดเปนรอยละ 81.6
รองลงมาคือ มีชองทางการติดตอที่หลากหลาย (ตนเอง/โทรศัพท/เว็บไซต) มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก”
ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.04 คิดเปนรอยละ 80.8
สวนที่ 3 การแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
3.1) จุดเดนหรือบุคลากรที่ใหบริการประทับใจ
- เดินทางไปมาสะดวกใกลบาน
- การใหคําแนะนําตอผูที่ไมชัดเจนขอมูล
- ยิ้มแยม เปนกันเอง อธิบายเขาใจงาย
- ตอนที่ไปทําคนนอย จึงไมเห็นขอบกพรองใด
- สถานที่มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ และเจาหนาที่ก็ใหคําแนะนําที่ดีและเปนกันเอง
- ใหคําแนะนําไดดี
- บุคลากรใหบริการแนะนําดี
- โดยรวมถือวามีความพรอมดี
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3.2) สิ่งที่ควรปรับปรุง
- ควรลดขั้นตอนการไปติดตอเพียงครั้งเดียว ทําเรื่องยื่นคํารองแลวรอจดหมายสง
มาแลวคอยไปชําระ (ตอใบอนุญาต) ทําใหเสียเวลาเดินทางไปกลับ
- จุดนั่งพักของผูมาติดตอเมื่อมีจํานวนคนมากไมพอ
- ทํางานหลายรอบ ตองการใหไปติดตอครั้งเดียวใหจบเลย
- ลดขั้นตอนในการทํางานลงใหกระชับขึ้น
- ดําเนินการลาชา
- การลําดับเรื่องคิว ควรปรับปรุงใหมีมาตรฐาน (มีเปนบางครั้ง) เจานายไมอยูไม
สามารถเซ็นเอกสารไดเลยตองเสียเวลาในการจัดการเดินทางไปทําธุระหลายรอบ
- การบริการที่ชา และไมกระตือรือรน
- คอนขางชา
- บริการชา ควรจะเพิ่มบุคลากรในการบริการ
- สื่อประชาสัมพันธนอย
- ขั้นตอนยุงยาก
- ควรทํางานบริการการใสใจมากยิ่งๆขึ้น
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กระบวนงานที่ 8 งานบริการสวัสดิการ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1) เพศ
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในงานบริการสวัสดิการ ของเทศบาลนคร
ลําปาง จํานวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญรอยละ 61.0 เปนเพศหญิง ในขณะที่เพศชาย
มีอยูรอยละ 39.๐ ดังตารางที่ 49 ดังนี้
รวม
ชาย
หญิง
100
จํานวน (คน)
39
61
100.0
รอยละ
39.0
61.0
ตารางที่ 49 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
2) อายุ
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในงานบริการสวัสดิการ ของเทศบาลนคร
ลําปาง จํานวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญรอยละ 55.0 มีอายุ 51 ปขึ้นไป รองลงมา คือ
มีอายุระหวาง 41 – 50 ป คิดเปนรอยละ 20.๐ ดังตารางที่ 50 ดังนี้
อายุ
จํานวน (คน)
รอยละ
1. ต่ํากวา 20 ป
5
5.0
2. 20 – 30 ป
3
3.0
3. 31 – 40 ป
17
17.0
4. 41 – 50 ป
20
20.0
5. 51 ปขึ้นไป
55
55.0
รวม
100
100.0
ตารางที่ 50 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ
3) วุฒิการศึกษาสูงสุด
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในงานบริการสวัสดิการ ของเทศบาลนคร
ลํ า ปาง จํ า นวน 100 คน ที่ ต อบแบบสอบถามพบว า ส ว นใหญ ร อ ยละ 40.0 มี ก ารศึ ก ษาอยู ใ นระดั บ
ประถมศึกษา/ไมไดเรียน รองลงมาคือ มีการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเปนรอยละ
22.0 ดังตารางที่ 51
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จํานวน (คน)

รอยละ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประถมศึกษา/ไมไดเรียน
40
40.0
มัธยมศึกษาตอนตน
13
13.0
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
22
22.0
อนุปริญญา/ปวส.
7
7.0
ปริญญาตรี
15
15.0
ปริญญาโท
3
3.0
ปริญญาเอก
0
0
100
รวม
100.0
ตารางที่ 51 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด
4) อาชีพ
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในงานบริการสวัสดิการ ของเทศบาล
นครลําปาง จํานวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญรอยละ 29.0 ประกอบอาชีพพอบาน/
แมบาน รองลงมาคือ ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป คิดเปนรอยละ 27.0 ดังตารางที่ 52
อาชีพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

จํานวน (คน)

รอยละ

รับจางทั่วไป
27
27.0
คาขาย
17
17.0
รับราชการ
5
5.0
รัฐวิสาหกิจ
1
1.0
พนักงานบริษัทเอกชน
4
4.0
พอบาน/แมบาน
29
29.0
นักเรียน/นักศึกษา
6
6.0
อื่น ๆ
11
11.0
รวม
100
100.0
ตารางที่ 52 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
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สวนที่ ๒ การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง
ประเด็นความคิดเห็น
1. ดานการใหบริการของเจาหนาที่และบุคลากร
1.1 ใหคําแนะนําและตอบขอซักถามอยางชัดเจน
1.2 ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว
1.3 ดูแลเอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจใหบริการ
1.4 ใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร
2. ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
2.1 มีการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง/ตรงตาม
กําหนดเวลา
2.2 ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม
2.3 ขั้นตอนการใหบริการมีความเหมาะสม
2.4 มีอุปกรณและเครื่องมือที่ทันสมัยในการ
ใหบริการ
2.5 มีเอกสาร/แผนพับ/สื่อประชาสัมพันธตางๆ
แนะนําขอมูลแกผูรับบริการ
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
3.1 มีการจัดที่นั่งสําหรับผูมารอรับบริการ

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน นอย
กลาง

ควร
ปรับปรุง

27.0
(27)
32.0
(32)
30.0
(30)
32.0
(32)

57.0
(57)
58.0
(58)
60.0
(60)
57.0
(57)

16.0
(16)
10.0
(10)
10.0
(10)
11.0
(11)

0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)

0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)

39.0
(39)
32.0
(32)
36.0
(36)
35.0
(35)
30.0
(30)

53.0
(53)
56.0
(56)
55.0
(55)
48.0
(48)
52.0
(52)

8.0
(8)
12.0
(12)
9.0
(9)
17.0
(17)
18.0
(18)

0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)

0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)

X

รอย
ละ

4.19 83.8
4.11 82.2
4.22 84.4
4.20 84.0
4.21 84.2
4.22 84.4
4.31 86.2
4.20 84.0
4.27 85.4
4.18 83.6
4.12 82.4
4.22 84.4

34.0 55.0 11.0
0
0
4.23
(34) (55) (11)
(0)
(0)
3.2 สถานที่ใหบริการสะอาด เปนระเบียบ
40.0 53.0 7.0
0
0
4.33
(40) (53)
(7)
(0)
(0)
3.3 มีปายขอความบอกจุดบริการ สะดวกตอการ 33.0 52.0 15.0
0
0
4.18
ติดตอ
(33) (52) (15)
(0)
(0)
3.4 มีชองทางการติดตอที่หลากหลาย (ตนเอง/
32.0 48.0 20.0
0
0
4.12
โทรศัพท/เว็บไซต)
(32) (48) (20)
(0)
(0)
4. โดยภาพรวมทั้งหมดทานมีความพึงพอใจอยู
33.0 52.0 15.0
0
0
4.18
ในระดับใด
(33) (52) (15)
(0)
(0)
ตารางที่ 53 แสดงคาเฉลี่ยและรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอกระบวนการ ขั้นตอนในการ
ใหบริการงานบริการสวัสดิการ ของเทศบาลนครลําปาง จําแนกเปนรายขอ

84.6
86.6
83.6
82.4
83.6
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จากตารางที่ 53 พบวา ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการดานงานบริการสวัสดิการ
ของเทศบาลนครลําปาง โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.18 คิดเปนรอยละ
83.6 แยกเปนรายดาน ไดดังนี้
ดานการใหบริการของเจาหนาที่และบุคลากร โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ย 4.19 คิดเปนรอยละ 83.8 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ ใหบริการดวยความ
สะดวก รวดเร็ว มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.22 คิดเปนรอยละ
84.4 รองลงมาคือ ใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนน
ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.21 คิดเปนรอยละ 84.2
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
4.22 คิดเปนรอยละ 84.4 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีการใหบริการตามลําดับ
กอน-หลัง/ตรงตามกําหนดเวลา มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.31
คิดเปนร อยละ 86.2 รองลงมาคือ ขั้นตอนการใหบริการมีความเหมาะสม มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก
ที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.27 คิดเปนรอยละ 85.4
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.22
คิดเปนรอยละ 84.4 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ สถานที่ใหบริการสะอาด เปน
ระเบียบ มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.33 คิดเปนรอยละ 86.6
รองลงมา คือ มีการจัดที่นั่งสําหรับผูมารอรับบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ย 4.23 คิดเปนรอยละ 84.6
สวนที่ 3 การแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
3.1) จุดเดนหรือบุคลากรที่ใหบริการประทับใจ
- มีน้ําใจชวยเหลือการกรอกเอกสารดีคะ
- ใหความสนใจกับผูมาใชบริการ
- ประทับใจ เจาหนาที่ใหบริการดีมีมารยาท
- เปนกิจกรรมที่ดี ควรจัดตอเนื่อง
- เปนกันเองบริการรวดเร็วดีมาก
- เจาหนาที่อัธยาศัยดี เปนมิตร
- เจาหนาที่ที่รับลงทะเบียน
- มีอาหารวางแจกใหผูสูงอายุ ทําใหไมหิวขาวตอนทํากิจกรรม
- การตอนรับดีมาก
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- นองๆ ทุกคน
- การบริการตอนรับ
- เจาหนาใหบริการดีการพูดจาออนหวาน ผูสูงอายุบางทานหูไมคอยจะดี
- ดีมากคะ
- เทศบาลจัดดีมาก
- มีความใสใจในการใหบริการมีความเปนกันเอง
- สิ่งที่ปฏิบัติดีอยูแลวขอใหทําตอไป
- ดีอยูแลว
- บริการดีควรทําแบบนี้ตอไป
3.2) สิ่งที่ควรปรับปรุง
- การแจงผูเสียชีวิตที่หองทะเบียนรับใบมรณบัตรแลว ควรสงเรื่องการเสียชีวิตไปยัง
หองสวัสดิการผูที่ไดรับเบี้ยยังชีพ(ผูสูงอายุ)ทันที ไมควรใหญาติไปดําเนินการแจงซ้ํา
อีก ควรแจงขอมูลใหกันเปนระบบจะดีมากขึ้น
- ระยะเวลาใหบริการถามากกวาที่เปนอยูจะดีมาก
- การเดินทางไป-กลับไมสะดวก ควรจัดตอนสายๆ
- การสงหนังสือลาชา ไมมีเวลาเตรียมตัว
- เนนการประชาสัมพันธใหมากกวานี้
- หาสถานที่กวางๆ โลงๆ
- ไมควรจัดในชวงฤดูฝน ไป-มาลําบาก
- ควรพิจารณาจัดที่มีสถานที่กวางๆ ทั้งดานในดานนอกดวย
- หาสถานที่ที่กวางขวาง หาที่จอดรถงายๆ
- สมควรที่จะจัดใหมีกิจกรรมอยางตอเนื่องในระยะเดือนละอยางนอย 2 ครั้ง
- อาคารสถานที่ใหสวยงามดูรมรื่น
- พื้นที่ใหบริการคับแคบ อึดอัด ยิ่งหากมีผูใชบริการมากจะไมสะดวก
- พื้นที่ในการใหบริการและสถานที่ในการจอดรถ
- พื้นที่ใหบริการคับแคบ
- จัดอบรมกับผูปฏิบัติงานใหม เชน การพูดคุยระหวางผูมาใชบริการ ควรพูดใหดีกวานี้
- หองที่ใหบริการคับแคบ (หองผูพิการ)
- บางครั้งใชเวลานานเกินไป
- หองที่ใหบริการแกประชาชนมีขนาดเล็ก
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กระบวนงานที่ ๙ งานศูนยบริการรวมและรับเรื่องราวรองทุกข : บริการสวนหนา
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1) เพศ
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในงานศูนยบริการรวมและรับเรื่องราว
รองทุกข : บริการสวนหนา ของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 25 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบวาสวนใหญ
รอยละ 68.0 เปนเพศหญิง ในขณะที่เพศชาย มีอยูรอยละ 32.๐ ดังตารางที่ 54 ดังนี้
รวม
ชาย
หญิง
25
จํานวน (คน)
8
17
100.0
รอยละ
32.0
68.0
ตารางที่ 54 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
2) อายุ
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในงานศูนยบริการรวมและรับเรื่องราว
รองทุกข : บริการสวนหนา ของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 25 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญ
รอยละ 40.0 มีอายุ 51 ปขึ้นไป รองลงมาคือ มีอายุระหวาง 31 – 40 ป คิดเปนรอยละ 32.0 ดังตารางที่
55 ดังนี้
อายุ
จํานวน (คน)
รอยละ
1. ต่ํากวา 20 ป
0
0
2. 20 – 30 ป
2
8.0
3. 31 – 40 ป
8
32.0
4. 41 – 50 ป
5
20.0
5. 51 ปขึ้นไป
10
40.0
รวม
25
100.0
ตารางที่ 55 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ
3) วุฒิการศึกษาสูงสุด
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในงานศูนยบริการรวมและรับเรื่องราว
รองทุกข : บริการสวนหนา ของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 25 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญ
รอยละ 36.0 มีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา/ไมไดเรียน รองลงมาคือ มีการศึกษาอยูในระดับปริญญา
ตรี คิดเปนรอยละ 20.0 ดังตารางที่ 56
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จํานวน (คน)

รอยละ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประถมศึกษา/ไมไดเรียน
9
36.0
มัธยมศึกษาตอนตน
4
16.0
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
4
16.0
อนุปริญญา/ปวส.
2
8.0
ปริญญาตรี
5
20.0
ปริญญาโท
0
0
ปริญญาเอก
1
4.0
25
รวม
100.0
ตารางที่ 56 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด
4) อาชีพ
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในงานศูนยบริการรวมและรับเรื่องราว
รองทุกข : บริการสวนหนา ของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 25 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญ
รอยละ 28.0 ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป รองลงมาคือ ประกอบอาชีพคาขาย และพอบาน/แมบาน
คิดเปนรอยละ 20.0 ดังตารางที่ 57
อาชีพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

จํานวน (คน)

รอยละ

รับจางทั่วไป
7
28.0
คาขาย
5
20.0
รับราชการ
2
8.0
รัฐวิสาหกิจ
1
4.0
พนักงานบริษัทเอกชน
2
8.0
พอบาน/แมบาน
5
20.0
นักเรียน/นักศึกษา
1
4.0
อื่น ๆ
2
8.0
รวม
25
100.0
ตารางที่ 57 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
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สวนที่ ๒ การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง
ประเด็นความคิดเห็น
1. ดานการใหบริการของเจาหนาที่และบุคลากร
1.1 ใหคําแนะนําและตอบขอซักถามอยางชัดเจน
1.2 ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว
1.3 ดูแลเอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจใหบริการ
1.4 ใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร
2. ดานกระบวนการ ขัน้ ตอนการใหบริการ
2.1 มีการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง
2.2 ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม
2.3 ขั้นตอนการใหบริการมีความเหมาะสม
2.4 มีอุปกรณและเครื่องมือที่ทันสมัยในการ
ใหบริการ
2.5 มีเอกสาร/แผนพับ แนะนําขอมูลแก
ผูรับบริการ
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
3.1 มีการจัดที่นั่งสําหรับผูมารอรับบริการ
3.2 สถานที่ใหบริการสะอาด เปนระเบียบ
3.3 มีปายขอความบอกจุดบริการ สะดวกตอการ
ติดตอ
3.4 มีชองทางการติดตอที่หลากหลาย (ตนเอง/
โทรศัพท/เว็บไซต)
4. โดยภาพรวมทั้งหมดทานมีความพึงพอใจอยู
ในระดับใด

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน นอย
กลาง

ควร
ปรับปรุง

12.0
(3)
32.0
(8)
24.0
(6)
24.0
(6)

80.0
(20)
64.0
(16)
64.0
(16)
72.0
(18)

8.0
(2)
4.0
(1)
8.0
(2)
4.0
(1)

0
(0)
0
(0)
4.0
(1)
0
(0)

0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)

32.0
(8)
32.0
(8)
24.0
(6)
28.0
(7)
24.0
(6)

64.0
(16)
60.0
(15)
64.0
(16)
52.0
(13)
40.0
(10)

4.0
(1)
8.0
(2)
12.0
(3)
20.0
(5)
36.0
(9)

0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)

0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)

20.0
(5)
20.0
(5)
12.0
(3)
28.0
(7)
24.0
(6)

68.0
(17)
72.0
(18)
68.0
(17)
44.0
(11)
68.0
(17)

12.0
(3)
8.0
(2)
20.0
(5)
28.0
(7)
8.0
(2)

0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)

0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)

X

รอยละ

4.15

83.0

4.04

80.8

4.28

85.6

4.08

81.6

4.20

84.0

4.12

82.4

4.28

85.6

4.24

84.8

4.12

82.4

4.08

81.6

3.88

77.6

4.03

80.6

4.08

81.6

4.12

82.4

3.92

78.4

4.00

80.0

4.16

83.2

ตารางที่ 58 แสดงค าเฉลี่ยและร อ ยละของระดั บ ความพึ งพอใจของผู รับ บริก ารที่ มีต อกระบวนการ ขั้ นตอนในการ
ใหบริการงานศูนยบริการรวมและรับเรื่องราวรองทุกข : บริการสวนหนา ของเทศบาลนครลําปาง จําแนก
เปนรายขอ
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จากตารางที่ 58 พบวา ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการงานศูนยบริการรวมและรับ
เรื่องราวรองทุกข : บริการสวนหนา ของเทศบาลนครลําปาง โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนน
ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.16 คิดเปนรอยละ 83.2 แยกเปนรายดาน ไดดังนี้
ดานการใหบริการของเจาหนาที่และบุคลากร โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ย 4.15 คิดเปนรอยละ 83.0 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ ใหบริการดวยความ
สะดวก รวดเร็ว มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.28 คิดเปนรอยละ
85.6 รองลงมา คือ ใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนน ความ
พึงพอใจเฉลี่ย 4.20 คิดเปนรอยละ 84.0
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
4.12 คิดเปนรอยละ 82.4 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีการใหบริการตามลําดับ
กอน-หลัง มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.28 คิดเปนรอยละ 84.8
รองลงมาคือ ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ย 4.24 คิดเปนรอยละ 84.8
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.03 คิดเปน
รอยละ 80.6 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ สถานที่ใหบริการสะอาด เปนระเบียบ
มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.12 คิดเปนรอยละ 82.4 รองลงมาคือ
มีการจัดที่นั่งสําหรับผูมารอรับบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.08
คิดเปนรอยละ 81.6
สวนที่ 3 การแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
3.1) จุดเดนหรือบุคลากรที่ใหบริการประทับใจ
- รวดเร็วทันใจ
3.2) สิ่งที่ควรปรับปรุง
- บุคลากรควรกระตือรือรนในการทํางาน
- เวลาเจาหนาที่ออกนอกพื้นที่แถวริมแมน้ําวังแลวใหไปตัดตนไมแตเจาหนาที่ไมยอม
ทําบอกวาไมใชหนาที่และไมไปปรับปรุงแกไข

เทศบาลนครลําปาง

126

กระบวนงานที่ ๑๐ งานศูนยบริการรวมและรับเรื่องราวรองทุกข : หลังรับบริการ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1) เพศ
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในงานศูนยบริการรวมและรับเรื่องราว
รองทุกข : หลังรับบริการ ของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 25 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบวาสวนใหญ
รอยละ 60.0 เปนเพศหญิง ในขณะที่เพศชาย มีอยูรอยละ 40.๐ ดังตารางที่ 59 ดังนี้
รวม
ชาย
หญิง
25
จํานวน (คน)
10
15
100.0
รอยละ
40.0
60.0
ตารางที่ 59 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
2) อายุ
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในงานศูนยบริการรวมและรับเรื่องราว
รองทุกข : หลังรับบริการ ของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 25 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญรอยละ
32.0 มีอายุระหวาง 41 – 50 ป รองลงมาคือ มีอายุ 51 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 28.0 ดังตารางที่ 60 ดังนี้
อายุ
จํานวน (คน)
รอยละ
1. ต่ํากวา 20 ป
0
0
2. 20 – 30 ป
5
20.0
3. 31 – 40 ป
5
20.0
4. 41 – 50 ป
8
32.0
5. 51 ปขึ้นไป
7
28.0
รวม
25
100.0
ตารางที่ 60 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ
3) วุฒิการศึกษาสูงสุด
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในงานศูนยบริการรวมและรับเรื่องราว
รองทุกข : หลังรับบริการ ของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 25 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญ
รอยละ 40.0 มี การศึ กษาอยูในระดับ ปริญ ญาตรี รองลงมาคือ มีการศึกษาอยูในระดับ อนุปริญ ญา/ปวส.
คิดเปนรอยละ 36.0 ดังตารางที่ 61
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จํานวน (คน)

รอยละ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประถมศึกษา/ไมไดเรียน
2
8.0
มัธยมศึกษาตอนตน
1
4.0
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
3
12.0
อนุปริญญา/ปวส.
9
36.0
ปริญญาตรี
10
40.0
ปริญญาโท
0
0
ปริญญาเอก
0
0
25
รวม
100.0
ตารางที่ 61 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด
4) อาชีพ
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในงานศูนยบริการรวมและรับเรื่องราว
รองทุกข : หลังรับบริการ ของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 25 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญ
รอยละ 20.0 ประกอบอาชีพรับ ราชการและอื่นๆ ไดแก ขาราชการบํานาญ(ครู ) ธุ รกิจ สว นตั ว
รองลงมาคือ ประกอบอาชีพคาขาย คิดเปนรอยละ 16.0 ดังตารางที่ 62
อาชีพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

จํานวน (คน)

รอยละ

รับจางทั่วไป
3
12.0
คาขาย
4
16.0
รับราชการ
5
20.0
รัฐวิสาหกิจ
4
16.0
พนักงานบริษัทเอกชน
2
8.0
พอบาน/แมบาน
2
8.0
นักเรียน/นักศึกษา
0
0
อื่น ๆ
5
20.0
รวม
25
100.0
ตารางที่ 62 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
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สวนที่ ๒ การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง
ประเด็นความคิดเห็น
1. ดานการใหบริการของเจาหนาที่
1.1 ปฏิบัติงานดวยความสุภาพ เปนมิตร
1.2 แตงกายเหมาะสม มีบุคลิกและลักษณะ
ทาทางที่สุภาพ
1.3 ดูแลเอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจ
ใหบริการ
1.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่
เชน ไมขอสิ่งตอบแทน, ไมรับสินบน, ไม
หาผลประโยชนในทางมิชอบ
2. ดานการใหบริการ
2.1 มีความสะดวกรวดเร็วในการแกไขปญหา
ทันตามกําหนดเวลา
2.2 มีอุปกรณและเครื่องมือที่ทันสมัยในการ
ใหบริการ
2.3 ไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน นอย
ควร
กลาง
ปรับปรุง

8.0
(2)
4.0
(1)
8.0
(2)
16.0
(4)

44.0
(11)
52.0
(13)
52.0
(13)
48.0
(12)

48.0
(12)
44.0
(11)
32.0
(8)
36.0
(9)

0
(0)
0
(0)
8.0
(2)
0
(0)

12.0 28.0 44.0 12.0
(3)
(7) (11) (3)
8.0 56.0 32.0 4.0
(2) (14) (8)
(1)
12.0 44.0 36.0 4.0
(3) (11) (9)
(1)
3. โดยภาพรวมทั้งหมดทานมีความพึงพอใจอยู 8.0 52 32.0 8.0
ในระดับใด
(2) (13) (8)
(2)

0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
4.0
(1)
0
(0)
4.0
(1)
0
(0)

X

รอย
ละ

3.65 73.0
3.60 72.0
3.60 72.0
3.60 72.0
3.80 76.0
3.52 70.4
3.32 66.4
3.68 73.6
3.56 71.2
3.60 72.0

ตารางที่ 63 แสดงคาเฉลี่ยและรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอกระบวนการ ขั้นตอนในการ
ใหบริการงานศูนยบริการรวมและรับเรื่องราวรองทุกข : หลังรับบริการ ของเทศบาลนครลําปาง จําแนก
เปนรายขอ
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จากตารางที่ 63 พบวา ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการงานศูนยบริการรวมและรับ
เรื่องราวรองทุกข : หลังรับบริการ ของเทศบาลนครลําปาง โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ย 3.60 คิดเปนรอยละ 72.0 แยกเปนรายดาน ไดดังนี้
ดานการใหบริการของเจาหนาที่ โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.65 คิด
เปนรอยละ 73.0 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติ
หนาที่ เชน ไมขอสิ่งตอบแทน, ไมรับสินบน, ไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ มีความพึงพอใจอยูในระดับ
“มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.80 คิดเปนรอยละ 76.0 รองลงมา คือ ปฏิบัติงานดวยความสุภาพ
เป นมิ ตร แต งกายเหมาะสม มี บุ คลิ กและลั กษณะท าทางที่ สุ ภาพ และ ดูแลเอาใจใส กระตื อรือร น เต็ มใจ
ใหบริการ มีความพึงพอใจเทากันอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนน ความพึงพอใจเฉลี่ย 3.60 คิดเปนรอยละ
72.0
ดานการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.52 คิดเปนรอยละ
70.4 เมื่ อพิ จารณารายข อ คะแนนความพึ งพอใจมากที่ สุ ด คื อ มี อุ ปกรณ และเครื่ องมื อที่ ทั นสมั ยในการ
ใหบริ การ ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.68 คิดเปนรอยละ 73.6 รองลงมาคือ ไดรับบริการที่ตรงตาม
ความตองการ มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.56 คิดเปนรอยละ 71.2
สวนที่ 3 การแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
3.1) จุดเดนหรือบุคลากรที่ใหบริการประทับใจ
- เจาหนาที่ทางดานสาธารณสุขเอาใจใสเรื่องรองทุกขดีมาก (พนยาฆาแมลงสาบ)
3.2) สิ่งที่ควรปรับปรุง
- มาดําเนินการชา เพราะไปดําเนินการที่อื่นกอน
- ไปแจงรองทุกข 10 มีนาคม 60 มาดําเนินการตนเดือนกรกฎาคม 60 (คอนขางชา)
- เมื่อยื่นคํารองแลวตองรีบดําเนินการใหเร็ว
- เจาหนาที่จะตัดหญาเฉพาะถนนสายหลัก ซอยเล็กๆ ไมเขาไปตัด
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กระบวนงานที่ 11 งานแกไขปญหาการใหบริการสาธารณูปโภค (ไฟฟาและถนน)
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1) เพศ
ผลการสํ า รวจกลุ ม ตั ว อย า งประชาชนที่ ไ ด รั บ การบริ ก ารในงานแก ไ ขป ญ หาการให บ ริ ก าร
สาธารณู ป โภค (ไฟฟ า และถนน) ของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบวา
สวนใหญรอยละ 51.0 เปนเพศชาย ในขณะที่เพศหญิงมีอยูรอยละ 49.๐ ดังตารางที่ 64 ดังนี้
รวม
ชาย
หญิง
100
จํานวน (คน)
51
49
100.0
รอยละ
51.0
49.0
ตารางที่ 64 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
2) อายุ
ผลการสํ า รวจกลุ ม ตั ว อย า งประชาชนที่ ไ ด รั บ การบริ ก ารในงานแก ไ ขป ญ หาการให บ ริ ก าร
สาธารณูปโภค (ไฟฟาและถนน) ของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว า
สวนใหญรอยละ 38.0 มีอายุระหวาง 31 – 40 ป รองลงมา คือ มีอายุระหวาง 20 – 30 ป คิดเปนรอยละ
22.๐ ดังตารางที่ 65 ดังนี้
อายุ
จํานวน (คน)
รอยละ
1. ต่ํากวา 20 ป
11
11.0
2. 20 – 30 ป
22
22.0
3. 31 – 40 ป
38
38.0
4. 41 – 50 ป
17
17.0
5. 51 ปขึ้นไป
12
12.0
รวม
100
100.0
ตารางที่ 65แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ
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3) วุฒิการศึกษาสูงสุด
ผลการสํ า รวจกลุ ม ตั ว อย า งประชาชนที่ ไ ด รั บ การบริ ก ารในงานแก ไ ขป ญ หาการให บ ริ ก าร
สาธารณู ป โภค (ไฟฟ าและถนน) ของเทศบาลนครลํ า ปาง จํ านวน 100 คน ที่ ต อบแบบสอบถามพบว า
สวนใหญรอยละ 48.0 มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี รองลงมาคือ มีการศึกษาอยูในระดับอนุปริญญา/
ปวส. คิดเปนรอยละ 16.0 ดังตารางที่ 66
วุฒิการศึกษาสูงสุด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จํานวน (คน)

รอยละ

ประถมศึกษา/ไมไดเรียน
5
5.0
มัธยมศึกษาตอนตน
9
9.0
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
6
6.0
อนุปริญญา/ปวส.
16
16.0
ปริญญาตรี
48
48.0
ปริญญาโท
14
14.0
ปริญญาเอก
2
2.0
100
รวม
100.0
ตารางที่ 66 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด
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4) อาชีพ
ผลการสํ ารวจกลุ ม ตั ว อย า งประชาชนที่ ได รั บ การบริ ก ารในงานแก ไ ขป ญ หาการให บ ริ ก าร
สาธารณูปโภค (ไฟฟาและถนน) ของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวา
สวนใหญรอยละ 30.0 ประกอบอาชีพรับราชการ รองลงมาคือ ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
คิดเปนรอยละ 24.0 ดังตารางที่ 67
อาชีพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

จํานวน (คน)

รอยละ

รับจางทั่วไป
11
11.0
คาขาย
10
10.0
รับราชการ
30
30.0
รัฐวิสาหกิจ
7
7.0
พนักงานบริษัทเอกชน
24
24.0
พอบาน/แมบาน
5
5.0
นักเรียน/นักศึกษา
12
12.0
อื่น ๆ
1
1.0
รวม
100
100.0
ตารางที่ 67 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
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สวนที่ ๒ การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง
ประเด็นความคิดเห็น

1. ดานการใหบริการของเจาหนาที่และบุคลากรที่
ปฏิบัติงานภาคสนาม
1.1 ใหคําแนะนําและตอบขอซักถามอยางชัดเจน
1.2 ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว
1.3 ดูแลเอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจใหบริการ
1.4 ใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร
2. ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
2.1 มีการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง
2.2 ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม
2.3 ขั้นตอนการใหบริการมีความเหมาะสม
2.4 มีการจัดเตรียมอุปกรณและเครื่องมือที่พรอม
ใหบริการ
2.5 มีการรายงานผลความสําเร็จของการ
ใหบริการแกผูขอรับบริการทราบ
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ภาคสนาม
3.1 มีการประสานงาน ชวยเหลือ แกไขปญหา
การใหบริการที่ดี
3.2 มีชองทางการติดตอที่หลากหลาย (ตนเอง/
โทรศัพท/เว็บไซต)

4. โดยภาพรวมทั้งหมดทานมีความพึงพอใจอยู
ในระดับใด

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
นอย
กลาง

ควร
ปรับปรุง

X

รอยละ

3.97 79.0
38.0
(38)
25.0
(25)
27.0
(27)
27.0
(27)

53.0 7.0
(53) (7)
44.0 30.0
(44) (30)
34.0 36.0
(34) (36)
37.0 29.0
(37) (29)

2.0
(2)
1.0
(1)
3.0
(3)
7.0
(7)

0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)

16.0
(16)
8.0
(8)
14.0
(14)
24.0
(24)
25.0
(25)

59.0
(59)
56.0
(56)
54.0
(54)
43.0
(43)
39.0
(39)

22.0 3.0
(22) (3)
28.0 8.0
(28) (8)
21.0 10.0
(21) (10)
24.0 8.0
(24) (8)
26.0 9.0
(26) (9)

0
(0)
0
(0)
1.0
(1)
1.0
(1)
1.0
(1)

4.27 85.4
3.93 78.6
3.85 77.0
3.84 76.8
3.76 75.2
3.88 77.6
3.64 72.8
3.70 74.0
3.81 76.2
3.78 75.6
3.92 78.4

30.0 35.0 31.0
(30) (35) (31)
30.0 40.0 24.0
(30) (40) (24)
27.0 32.0 32.0
(27) (32) (32)

3.0
(3)
5.0
(5)
8.0
(8)

1.0
(1)
1.0
(1)
1.0
(1)

3.90 78.0
3.93 78.6
3.76 75.2

ตารางที่ 68 แสดงคาเฉลี่ยและรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอกระบวนการ ขั้นตอนในการ
ใหบ ริการงานแกไ ขปญ หาการให บริการสาธารณูปโภค (ไฟฟ าและถนน) ของเทศบาลนครลํา ปาง
จําแนกเปนรายขอ
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จากตารางที่ 68 พบวา ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการดานงานแกไขปญหาการ
ใหบริการสาธารณูปโภค (ไฟฟาและถนน) ของเทศบาลนครลําปาง โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” ดวย
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.76 คิดเปนรอยละ 75.2 แยกเปนรายดาน ไดดังนี้
ด านการให บริ การของเจ าหน าที่ และบุคลากรที่ปฏิ บัติงานภาคสนาม โดยรวมอยู ในระดั บ “มาก”
ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.97 คิดเปนรอยละ 79.0 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด
คือ ใหคําแนะนําและตอบขอซักถามอยางชัดเจน มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ย 4.27 คิดเปนรอยละ 85.4 รองลงมา คือ ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว มีความพึงพอใจอยู
ในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.93 คิดเปนรอยละ 78.6
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
3.76 คิดเปนรอยละ 75.2 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีการใหบริการตามลําดับ
กอน-หลัง มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.88 คิดเปนรอยละ 77.6
รองลงมาคือ มีการจัดเตรียมอุปกรณและเครื่องมือที่พรอมใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวย
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.81 คิดเปนรอยละ 76.2
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานภาคสนาม โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ย 3.92 คิดเปนรอยละ 78.4 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีชองทาง
การติดตอที่หลากหลาย (ตนเอง/โทรศัพท/เว็บไซต) มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ย 3.93 คิ ดเป นร อยละ 78.6 รองลงมาคื อ มีการประสานงาน ชวยเหลือ แกไขปญ หาการ
ใหบริการที่ดี มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.90 คิดเปนรอยละ 78.0
สวนที่ 3 การแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
3.1) จุดเดนหรือบุคลากรที่ใหบริการประทับใจ
- ชอบการทํางานของเจาหนาที่
- เวลาไฟดับมีการจัดการไดอยางรวดเร็ว
- ไมคอยมีปญหาอะไร
- ไฟฟาสวางดี
- ขั้นตอนการใหบริการ มีคุณภาพ
- พูดจาดีสุภาพเรียบรอย
- ถนนสะอาดเรียบรอย
- เจาหนาที่ใหบริการดวยความสุภาพ
- เจาหนาที่ภาคสนามมีการแกไข ชวยเหลือดี
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3.2) สิ่งที่ควรปรับปรุง
- ไฟดับบอย
-เวลาฝนตกขางบุญวาทยกับ 5 แยกประตูชัยน้ําจะเออ
- ถนนบางแหง ขรุขระเปนหลุมเปนบอ
- อยาปลอยใหไฟดับนาน
- มีความลาชาในการแกไขปญหา
- แจงไฟฟาดับควรจะมาแกไขใหเร็ว
- อยากใหมีแสงสวางที่เพียงพอทุกจุดในตัวเมือง
- ถนนในเขตเทศบาล บางพื้นที่ไมเรียบ ไมปลอดภัยตอคนใชรถใชถนน
- เวลาแจงเกี่ยวกับการดับไฟควรแจงใหเร็วขึ้น
- ดูแลหลอดไฟทีเ่ สื่อมสภาพ ทําใหไฟไมสวาง
- ถนนบางสายแคบ รถเยอะ อันตราย ไมควรอนุญาตใหรถสิบลอเขามาวิ่ง
- ซอมแซมถนนที่ชํารุด
- การซอมแซมถนนทางเขา ขุดวางทอ ควรมีระบบปองกันความปลอดภัยที่เหมาะสม
กระบวนงานที่ 12 การพัฒนาดานสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตเทศบาล
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1) เพศ
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่ไดรับการบริการในการพัฒนาดานสาธารณูปโภคในพื้นที่
เขตเทศบาล ของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญรอยละ 53.0
เปนเพศชาย ในขณะที่เพศหญิง มีอยูรอยละ 47.๐ ดังตารางที่ 69 ดังนี้
รวม
ชาย
หญิง
100
จํานวน (คน)
53
47
100.0
รอยละ
53.0
47.0
ตารางที่ 69 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
2) อายุ
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่ไดรับการบริการในการพัฒนาดานสาธารณูปโภคในพื้นที่
เขตเทศบาล ของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญรอยละ 41.0
มีอายุระหวาง 20 – 30 ป รองลงมา คือ มีอายุระหวาง 31 – 40 ป คิดเปนรอยละ 35.๐ ดังตารางที่ 70
ดังนี้
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อายุ
จํานวน (คน)
รอยละ
1. ต่ํากวา 20 ป
8
8.0
2. 20 – 30 ป
41
41.0
3. 31 – 40 ป
35
35.0
4. 41 – 50 ป
10
10.0
5. 51 ปขึ้นไป
6
6.0
รวม
100
100.0
ตารางที่ 70 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ
3) วุฒิการศึกษาสูงสุด
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่ไดรับการบริการในการพัฒนาดานสาธารณูปโภคในพื้นที่
เขตเทศบาล ของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญรอยละ 29.0 มี
การศึกษาอยูในระดับอนุปริญญา/ปวส. รองลงมาคือ มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 24.0
ดังตารางที่ 71
วุฒิการศึกษาสูงสุด

จํานวน (คน)

รอยละ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประถมศึกษา/ไมไดเรียน
9
9.0
มัธยมศึกษาตอนตน
11
11.0
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
21
21.0
อนุปริญญา/ปวส.
29
29.0
ปริญญาตรี
24
24.0
ปริญญาโท
5
5.0
ปริญญาเอก
1
1.0
100
รวม
100.0
ตารางที่ 71 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด
4) อาชีพ
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่ไดรับการบริการในการพัฒนาดานสาธารณูปโภคในพื้นที่
เขตเทศบาล ของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญรอยละ
24.0 ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา รองลงมาคือ ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป คิดเปนรอยละ 19.0
ดังตารางที่ 72

เทศบาลนครลําปาง

อาชีพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รับจางทั่วไป
คาขาย
รับราชการ
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
พอบาน/แมบาน
นักเรียน/นักศึกษา
อื่น ๆ
รวม
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จํานวน (คน)

รอยละ

19
16
10
17
10
3
24
1
100

19.0
16.0
10.0
17.0
10.0
3.0
24.0
1.0
100.0

ตารางที่ 72 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรทีต่ อบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
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สวนที่ ๒ การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง
ประเด็นความคิดเห็น

1. ดานการใหบริการของเจาหนาที่และบุคลากร
1.1 เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาดานสาธารณูปโภค
1.2 มีการชี้แจงกอนเริ่มดําเนินการ
1.3 มีการรับฟงความคิดเห็นหลังดําเนินการ

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
นอย
กลาง

78.0 18.0
(78) (18)
42.0 54.0
(42) (54)
30.0 64.0
(30) (64)

4.0
(4)
4.0
(4)
6.0
(6)

0
(0)
0
(0)
0
(0)

0
(0)
0
(0)
0
(0)

(32) (58) (10)
40.0 52.0 8.0
(40) (52) (8)
28.0 58.0 14.0
(28) (58) (14)
32.0 60.0 8.0
(32) (60) (8)

0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)

0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)

2. ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
2.1 การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 32.0 58.0 10.0
2.2 การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินการพัฒนาฯ
2.3 มีการประชาสัมพันธตา งๆ ใหประชาชนรับ
ขอมูลของการพัฒนาฯ
2.4 มีการจัดเตรียมอุปกรณและเครื่องมือที่พรอม
ใหบริการ
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
3.1 สถานที่ใหบริการสะอาด เปนระเบียบ ภูมิ
ทัศนสวยงาม
3.2 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและปลอดภัย
ในสถานที่ใหบริการ เชน ที่จอดรถ ยาม ฯลฯ
3.3 มีปายขอความบอกจุดบริการตางๆ อยาง
ชัดเจน
3.4 ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการพัฒนา
ดานสาธารณูปโภค

ควร
ปรับปรุง

X

รอยละ

4.45 89.0
4.74 94.8
4.38 87.6
4.24 84.8
4.23 84.6
4.22 84.4
4.32 86.4
4.14 82.8
4.24 84.8
4.29 85.8

34.0 56.0 10.0 0
0
4.24
(34) (56) (10) (0)
(0)
30.0 60.0 10.0 0
0
4.20
(30) (60) (10) (0)
(0)
42.0 50.0 8.0
0
0
4.34
(42) (50) (8)
(0)
(0)
42.0 52.0 6.0
0
0
4.36
(42) (52) (6)
(0)
(0)
4. โดยภาพรวมทั้งหมดทานมีความพึงพอใจอยู 42.0 56.0 2.0
0
0
4.40
ในระดับใด
(42) (56) (2)
(0)
(0)
ตารางที่ 73 แสดงคาเฉลี่ยและรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอกระบวนการ ขั้นตอนใน
การใหบริการการพัฒนาดานสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตเทศบาลของเทศบาลนครลําปาง จําแนก
เปนรายขอ

84.8
84.0
86.8
87.2
88.0
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จากตารางที่ 73 พบว า ผู รั บบริ การส วนใหญ มี ความพึ งพอใจต อการให บริ การด านการพั ฒ นาด า น
สาธารณูปโภคในพื้นที่เขตเทศบาลของเทศบาลนครลําปาง โดยภาพรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนน
ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.40 คิดเปนรอยละ 88.0 แยกเปนรายดาน ไดดังนี้
ดานการให บริการของเจาหนาที่ และบุ คลากร โดยรวมอยูในระดั บ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ย 4.45 คิดเปนรอยละ 89.0 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ เปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาดานสาธารณูปโภค มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนน
ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.74 คิดเปนรอยละ 94.8 รองลงมา คือ มีการชี้แจงกอนเริ่มดําเนินการ มีความพึงพอใจอยู
ในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.38 คิดเปนรอยละ 87.6
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
4.23 คิดเปนรอยละ 84.6 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ การเปดโอกาสใหประชาชน
ตรวจสอบการดําเนินการพัฒนาฯ มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
4.32 คิดเปนรอยละ 86.4 รองลงมาคือ มี การจัดเตรี ยมอุ ปกรณและเครื่ องมื อที่พรอมให บริการ มีความ
พึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.24 คิดเปนรอยละ 84.8
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.29
คิดเปนรอยละ 85.8 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ ประโยชนที่ประชาชนไดรับจาก
การพัฒนาดานสาธารณูปโภค มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.36
คิดเปนรอยละ 87.2 รองลงมาคือ มีปายขอความบอกจุดบริการตางๆ อยางชัดเจน มีความพึงพอใจอยูในระดับ
“มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.34 คิดเปนรอยละ 86.8
สวนที่ 3 การแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
3.1) จุดเดนหรือบุคลากรที่ใหบริการประทับใจ
- เจาหนาที่มีการเขามาชี้แจงกอนที่จะมีการตรวจสอบหรือกอสรางสิ่งตางๆใหกับ
ประชาชน
- สถานที่ที่ใหบริการมีความสะอาด
- เจาหนาที่เขามาตรวจสอบและคอยพัฒนาตลอดเวลา
- เจาหนาที่มีการพัฒนาตลอดเวลา
- การพัฒนาสาธารณูปโภค เชนถนน ไฟฟา ประปา มีการทํางานอยางรวดเร็ว
- เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนากับเทศบาล
- การพัฒนาในแตละครั้งของเทศบาล ประชาชนไดรับประโยชนทุกครั้ง
- มีการชี้แจงกอนดําเนินการ
- รับฟงความคิดเห็นของประชาชนเสมอ
- มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
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- การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
- สถานที่บริการมีความสะอาด
- เจาหนาที่เปดโอกาสใหประชาชนเขารวมแสดงความคิดเห็นตลอดเวลา
- เจาหนาที่บริการรวดเร็ว ทันใจ
- เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา
- มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูถึงขอมูลขาวสาร
- เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาดานสาธารณูปโภค
- เปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงานของเจาหนาที่ได
- เมื่อไฟฟาดับหรือสายไฟขาด เจาหนาที่มีการดําเนินงานที่รวดเร็ว
3.2) สิ่งที่ควรปรับปรุง
- ปรับปรุงเรื่องระเบียบขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
- น้ําประปาไมสะอาด
- การดําเนินงานและระยะเวลานานเกินไป
- ควรพัฒนาดานสาธารณูปโภคใหดีกวานี้
- ควรมีการอบรมกับประชาชน
- การทํางาน/การดําเนินงานลาชา
- การดําเนินการแตละขั้นตอนชามาก
- ควรระบุระยะเวลาดําเนินโครงการใหแนชัดกอนดําเนินการ
- ควรจัดประสานงานกับผูใหญบานเพื่อปรึกษาหารือกันเรื่องสาธารณูปโภคและควร
ชี้แจงการดําเนินงานกับประชาชน
- ไฟดับบอยใชเวลาในการซอมนาน
- มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแตไมไดรับการพัฒนา
- น้ําประปามีสีขุนมานานแลว แจงเจาหนาที่มีการตอบรับที่ดีแตยังเหมือนเดิม
- เจาหนาที่บางคนพูดไมไพเราะ
- เมื่อมีการพัฒนาถนนหรือสิ่งกอสราง ควรติดปายบอกใหชัดเจน
- ควรติดปายบอกใหชัดเจน ในเรื่องของการซอมถนน
- ควรเก็บเศษเหล็กและขยะออกจากพื้นที่ใหหมดหลังดําเนินการซอมบํารุงถนน
- เมื่อมีการบํารุงถนน ควรติดปายใหชัดเจนโดยเฉพาะตอนกลางคืน
- ในเรื่องของน้ําประปาหยุดไหลบอยมาก การดําเนินการลาชา
- ควรตัดหญาตรงบริเวณที่จอดรถ ปลอยใหรกรางและกอใหเกิดความไมปลอดภัยตอ
ทรัพยสิน
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กระบวนงานที่ 13 การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของเทศบาล
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1) เพศ
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
ของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบวา เปนเพศหญิงและเพศชายเทากันที่
รอยละ 50.๐ ดังตารางที่ 74 ดังนี้
รวม
ชาย
หญิง
100
จํานวน (คน)
50
50
100.0
รอยละ
50.0
50.0
ตารางที่ 74 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
2) อายุ
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
ของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญรอยละ 42.0 มีอายุต่ํากวา
20 ป รองลงมา คือ มีอายุระหวาง 20 – 30 ป คิดเปนรอยละ 28.๐ ดังตารางที่ 75 ดังนี้
อายุ
จํานวน (คน)
รอยละ
1. ต่ํากวา 20 ป
42
42.0
2. 20 – 30 ป
28
28.0
3. 31 – 40 ป
22
22.0
4. 41 – 50 ป
8
8.0
5. 51 ปขึ้นไป
0
0
รวม
100
100.0
ตารางที่ 75 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ
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3) วุฒิการศึกษาสูงสุด
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของ
เทศบาลนครลําปาง จํานวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญรอยละ 43.0 มีการศึกษาอยูในระดับ
ประถมศึกษา/ไมไดเรียน รองลงมาคือ มีการศึกษาอยูในระดับอนุปริญญา/ปวส.คิดเปนรอยละ 24.0 ดังตารางที่ 76
วุฒิการศึกษาสูงสุด

จํานวน (คน)

รอยละ

43
43.0
ประถมศึกษา/ไมไดเรียน
6
6.0
มัธยมศึกษาตอนตน
9
9.0
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
24
24.0
อนุปริญญา/ปวส.
17
17.0
ปริญญาตรี
1
1.0
ปริญญาโท
0
0
ปริญญาเอก
100
100.0
รวม
ตารางที่ 76 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4) อาชีพ
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของเทศบาล
นครลําปาง จํานวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญรอยละ 54.0 ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา
รองลงมาคือ ประกอบอาชีพคาขาย คิดเปนรอยละ 15.0 ดังตารางที่ 77
อาชีพ

จํานวน (คน)

รอยละ

10
10.0
รับจางทั่วไป
15
15.0
คาขาย
4
4.0
รับราชการ
4
4.0
รัฐวิสาหกิจ
10
10.0
พนักงานบริษัทเอกชน
2
2.0
พอบาน/แมบา น
54
54.0
นักเรียน/นักศึกษา
1
1.0
อื่น ๆ
100
100.0
รวม
ตารางที่ 77 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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5) อาศัยอยูในเขต
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
ของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญรอยละ 51.0 อาศัยอยูใน
เขตตําบลสบตุย รองลงมาคือ อาศัยอยูในเขตตําบลชมพู คิดเปนรอยละ 14.0 ดังตารางที่ 78
อาศัยอยูในเขต

จํานวน (คน)

รอยละ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ตําบลพระบาท
4
4.0
ตําบลสบตุย
51
51.0
ตําบลหัวเวียง
3
3.0
ตําบลเวียงเหนือ
4
4.0
ตําบลชมพู
14
14.0
ตําบลสวนดอก
0
0
ตําบลบอแฮว
13
13.0
ตําบลพิชัย
11
11.0
รวม
100
100.0
ตารางที่ 78 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเขตที่อาศัย
6) กีฬาที่สนใจ
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
ของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญรอยละ 28.0 กีฬา
ที่สนใจ คือ วอลเลยบอล รองลงมากีฬาอื่นๆ เชน เทนนิส คิดเปนรอยละ 25.0 ดังตารางที่ 79
กีฬาที่สนใจ
จํานวน
รอยละ
1. ฟุตบอล
20
20.0
2. บาส
23
23.0
3. ตะกรอ
4
4.0
4. วอลเลยบอล
28
28.0
5. อื่นๆ
25
25.0
รวม
100
100.0
ตารางที่ 79 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามกีฬาทีส่ นใจ
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สวนที่ ๒ การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง
ประเด็นความคิดเห็น

1. ดานการใหบริการของเจาหนาที่และบุคลากร
ผูจัดกิจกรรม
1.1 ใหคําแนะนําและตอบขอซักถามอยางชัดเจน
1.2 ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว
1.3 ดูแลเอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจใหบริการ
1.4 ใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร
2. ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
2.1 ระยะเวลาการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
2.2 ความพรอมของวัสดุ อุปกรณในการจัด
กิจกรรม
2.3 การประชาสัมพันธกิจกรรม เชน เว็บไซต
บอรดประชาสัมพันธ...........
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
3.1 มีพื้นที่เพียงพอสําหรับผูมารวมกิจกรรม

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
นอย
กลาง

ควร
ปรับปรุง

X

รอยละ

3.70 74.0
14.0
(14)
18.0
(18)
18.0
(18)
28.0
(28)

44.0
(44)
28.0
(28)
50.0
(50)
44.0
(44)

36.0
(36)
42.0
(42)
26.0
(26)
20.0
(20)

4.0
(4)
8.0
(8)
4.0
(4)
6.0
(6)

2.0
(2)
4.0
(4)
2.0
(2)
2.0
(2)

16.0
(16)
22.0
(22)
14.0
(14)

52.0 30.0 0
(52) (30) (0)
48.0 24.0 4.0
(48) (24) (4)
50.0 24.0 10.0
(50) (24) (10)

0
(0)
2.0
(2)
2.0
(2)

3.64 72.8
3.48 69.6
3.78 75.6
3.90 78.0
3.77 75.4
3.82 76.4
3.84 76.8
3.64 72.8
3.71 74.2

22.0 30.0 44.0 4.0
0
3.70
(22) (30) (44) (4)
(0)
26.0 22.0 46.0 0
6.0
3.2 สถานที่ใหบริการสะอาด เปนระเบียบ
3.62
(26) (22) (46) (0)
(6)
28.0 36.0 28.0 4.0 4.0
3.3 มีปายขอความบอกจุดบริการ เชน หองน้ํา
3.80
(28) (36) (28) (4)
(4)
ฯลฯ
4. โดยภาพรวมทั้งหมดทานมีความพึงพอใจอยู 24.0 40.0 26.0 8.0 2.0
3.76
ในระดับใด
(24) (40) (26) (8)
(2)
ตารางที่ 80 แสดงคาเฉลี่ยและรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอกระบวนการ ขั้นตอนใน
การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของเทศบาลนครลําปาง จําแนกเปนรายขอ

74.0
72.4
76.0
75.2
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จากตารางที่ 80 พบวา ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการการจัดกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการของเทศบาลนครลําปาง โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.76
คิดเปนรอยละ 75.2 แยกเปนรายดาน ไดดังนี้
ดานการใหบริการของเจาหนาที่และบุคลากรผูจัดกิจกรรม โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนน
ความพึ งพอใจเฉลี่ย 3.70 คิ ดเป นรอยละ 74.0 เมื่ อพิ จารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่ สุด คื อ
ใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.90
คิดเปนร อยละ 78.0 รองลงมาคื อ ดู แลเอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับ
“มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.78 คิดเปนรอยละ 75.6
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
3.77 คิดเปนรอยละ 75.4 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความพรอมของวัสดุ
อุปกรณในการจัดกิจกรรม มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.84 คิดเปน
รอยละ 76.8 รองลงมาคือ ระยะเวลาการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก”
ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.82 คิดเปนรอยละ 76.4
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.71 คิดเปน
รอยละ 74.2 เมื่อพิ จารณารายข อ คะแนนความพึ งพอใจมากที่ สุด คือ มีปายขอความบอกจุดบริการ เชน
หองน้ํา ฯลฯ มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.80 คิดเปนรอยละ 76.0
รองลงมาคือ พื้นที่เพียงพอสําหรับผูมารวมกิจกรรม มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ย 3.70 คิดเปนรอยละ 74.0
สวนที่ 3 การแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
3.1) จุดเดนหรือบุคลากรที่ใหบริการประทับใจ
- การจัดการแขงขัน การเตรียมการดี
- การจัดการแขงขัน
- สะดวกสบาย มีพื้นที่เยอะ และมีอุปกรณครบ
- การใหบริการเปนมิตร
- การจัดการแขงขันมีความสนุกสนาน
- ใหบริการดวยความสุภาพเปนมิตร
- มีพื้นที่เพียงพอสําหรับผูมารวมกิจกรรม
- ใหบริการดวยความสะอาด รวดเร็ว
- มีปายขอความบอกจุดบริการ เชน หองน้ํา ฯลฯ
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- เจาหนาที่สุภาพ พูดจาไพเราะ
- เจาหนาที่บริการดี พูดจาสุภาพ
- อุปกรณพรอม
- เจาหนาที่เปนกันเอง
- ที่ออกกําลังกายสะดวกสบาย มีอุปกรณอํานวยความสะดวก
- บริการที่ดี มีความเปนกันเอง
- มีความสุภาพในใหการบริการ
3.2) สิ่งที่ควรปรับปรุง
- หองน้ําไมคอยสะอาด
- หองน้ําไมสะอาด
- ปรับปรุงหองน้ําใหสะอาด
- อุปกรณการกีฬา
- เพิ่มที่นั่ง
- ใหบริการดวยความรวดเร็วและความสะดวก
- หองน้ําควรสะอาดกวานี้
- หองน้ํามีกลิ่นเหม็น
- ความพรอมของวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม
- หองน้ํา ความสะอาด
- อยากใหจัดแขงขันเปนกลุมตามบริษัทหรือหนวยงานตางๆ
- อยากใหมีการจัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธระหวางโรงเรียนหรือหนวยงานบริษัทตางๆ
- ควรมีการจัดแขงกีฬากระชับมิตรระหวางโรงเรียนบอยๆ
- อยากใหมีการจัดแขงขันกีฬาเทนนิสดวย
- อยากใหมีการจัดกิจกรรมเยอะๆ
- ควรจัดกีฬาตางๆ เพื่อตานยาเสพติด
- ควรจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมบอยๆ
- ตองจัดกิจกรรมสงเสริมนันทนาการบอยๆ
- ควรรักษาความสะอาดหองน้ําและจุดบริการตางๆ
- ควรมีเจาหนาที่เขามาตรวจสอบ เพราะสถานที่ออกกําลังกายเปนแหลงมั่วสุมของ
วัยรุน
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กระบวนงานที่ 14 งานบริการดานการกวาดทําความสะอาดถนน
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1) เพศ
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่ไดรับบริการในงานดานการกวาดทําความสะอาดถนนของ
เทศบาลนครลําปาง จํานวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญรอยละ 53.0 เปนเพศหญิง
ในขณะที่เพศชายมีอยูรอยละ 47.๐ ดังตารางที่ 81 ดังนี้
รวม
ชาย
หญิง
100
จํานวน (คน)
47
53
100.0
รอยละ
47.0
53.0
ตารางที่ 81 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
2) อายุ
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่ไดรับบริการในงานดานการกวาดทําความสะอาดถนนของ
เทศบาลนครลําปาง จํานวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญรอยละ 44.0 มีอายุระหวาง 31 –
40 ป รองลงมา คือ มีอายุต่ํากวา 20 ปคิดเปนรอยละ 20.๐ ดังตารางที่ 82 ดังนี้
อายุ
จํานวน (คน)
รอยละ
1. ต่ํากวา 20 ป
20
20.0
2. 20 – 30 ป
17
17.0
3. 31 – 40 ป
44
44.0
4. 41 – 50 ป
17
17.0
5. 51 ปขึ้นไป
2
2.0
รวม
100
100.0
ตารางที่ 82 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ
3) วุฒิการศึกษาสูงสุด
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่ไดรับบริการในงานดานการกวาดทําความสะอาดถนนของ
เทศบาลนครลําปาง จํานวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญรอยละ 65.0 มีการศึกษาอยูใน
ระดับปริญญาตรี รองลงมาคือ มีการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และ อนุปริญญา/ปวส.
คิดเปนรอยละ 10.0 ดังตารางที่ 83
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จํานวน (คน)

รอยละ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประถมศึกษา/ไมไดเรียน
2
2.0
มัธยมศึกษาตอนตน
6
6.0
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
10
10.0
อนุปริญญา/ปวส.
10
10.0
ปริญญาตรี
65
65.0
ปริญญาโท
7
7.0
ปริญญาเอก
0
0
100
รวม
100.0
ตารางที่ 83 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด
4) อาชีพ
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่ไดรับบริการในงานดานการกวาดทําความสะอาดถนน
ของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญรอยละ 40.0 ประกอบ
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รองลงมาคือ ประกอบอาชีพรับราชการ คิดเปนรอยละ 25.0 ดังตารางที่
84
อาชีพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

จํานวน (คน)

รอยละ

รับจางทั่วไป
3
3.0
คาขาย
10
10.0
รับราชการ
25
25.0
รัฐวิสาหกิจ
0
0
พนักงานบริษัทเอกชน
40
40.0
พอบาน/แมบาน
0
0
นักเรียน/นักศึกษา
20
20.0
อื่น ๆ
2
2.0
รวม
100
100.0
ตารางที่ 84 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรทีต่ อบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
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5) อาศัยอยูในเขต
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่ไดรับบริการในงานดานการกวาดทําความสะอาดถนน
ของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญรอยละ 22.0 อาศัยอยูใน
เขตตําบลบอแฮว รองลงมาคือ อาศัยอยูในเขตตําบลหัวเวียง คิดเปนรอยละ 20.0 ดังตารางที่ 85
อาศัยอยูในเขต
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

จํานวน (คน)

รอยละ

ตําบลพระบาท
15
15.0
ตําบลสบตุย
14
14.0
ตําบลหัวเวียง
20
20.0
ตําบลเวียงเหนือ
3
3.0
ตําบลชมพู
2
2.0
ตําบลสวนดอก
15
15.0
ตําบลบอแฮว
22
22.0
ตําบลพิชัย
9
9.0
รวม
100
100.0
ตารางที่ 85 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเขตที่อาศัย
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สวนที่ ๒ การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง
ประเด็นความคิดเห็น

1. ดานการใหบริการของเจาหนาที่และบุคลากร
(เจาพนักงานเก็บกวาดถนน)
1.1 การตรงตอเวลาและทํางานดวยความ
เรียบรอย
1.2 ดูแลเอาใจใส กระตือรือรน
1.3 ปฏิบัติงานดวยความสุภาพ เปนมิตร
2. ดานการใหบริการ
2.1 การเก็บขยะและกวาดถนนเปนไปอยางทั่วถึง
ตรงกับความตองการ
2.2 มีชองทางการติดตอที่หลากหลาย (ตนเอง/
โทรศัพท/เว็บไซต)
3. ความพึงพอใจความสะอาดของถนนโดย

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
นอย
กลาง

ควร
ปรับปรุง

X

รอยละ

4.89 97.8
95.0 5.0
(95) (5)
86.0 13.0
(86) (13)
88.0 12.0
(88) (12)

0
(0)
1.0
(1)
0
(0)

0
(0)
0
(0)
0
(0)

0
(0)
0
(0)
0
(0)

4.95 99.0
4.85 97.0
4.88 97.6
3.96 79.2

57.0 39.0 4.0
0
0
4.53 90.6
(57) (39) (4)
(0)
(0)
19.0 26.0 30.0 24.0 1.0
3.38 67.6
(19) (26) (30) (24) (1)
64.0 33.0 3.0
0
0
4.61 92.2
ภาพรวม
(64) (33) (3)
(0)
(0)
ตารางที่ 86 แสดงคาเฉลี่ยและรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอกระบวนการ ขั้นตอนใน
งานดานการกวาดทําความสะอาดถนนของเทศบาลนครลําปาง จําแนกเปนรายขอ
จากตารางที่ 86 พบวา ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการในงานดานการกวาดทํา
ความสะอาดถนนของเทศบาลนครลําปาง โดยภาพรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ย 4.61 คิดเปนรอยละ 92.2 แยกเปนรายดาน ไดดังนี้
ดานการใหบริการของเจาหน าที่และบุคลากร(เจาพนักงานเก็บกวาดถนน) โดยรวมอยูในระดั บ
“มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.89 คิดเปนรอยละ 97.8 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความ
พึงพอใจมากที่สุด คือ การตรงตอเวลาและทํางานดวยความเรียบรอยมีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด”
ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.95 คิดเปนรอยละ 99.0 รองลงมาคือ ปฏิบัติงานดวยความสุภาพ เปนมิตร
มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.88 คิดเปนรอยละ 97.6
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ดานการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.96 คิดเปนรอยละ
79.2 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ การเก็บขยะและกวาดถนนเปนไปอยางทั่วถึ ง
ตรงกับความตองการ มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.53 คิดเปน
รอยละ90.6 รองลงมาคือ มีชองทางการติดตอที่หลากหลาย (ตนเอง/โทรศัพท/เว็บไซต) มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับ “ปานกลาง” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.38 คิดเปนรอยละ 67.6
สวนที่ 3 การแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
3.1) จุดเดนหรือบุคลากรที่ใหบริการประทับใจ
- กวาดถนนเชามาก
- สะอาดมาก
3.2) สิ่งที่ควรปรับปรุง
- บริเวณตลาดออมสินตอนเจาะถนนเหมือนไมมีคนกวาดถนน ยังมีขยะขางทางฝง
ศาลหลักเมือง
- อยากมีรถมาลางถนนตรงตลาดออมสินมีขี้นกเยอะมาก
- อยากฝากเรื่องสายไฟฟาดานขางวัดศรีบุญโยงมันหยอนมากคะ กลัวจะเปนอันตรายตอ
คนกวาดถนน
กระบวนงานที่ 15 งานหาบเรแผงลอย
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1) เพศ
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่ไดรับการบริการในงานหาบเรแผงลอยของเทศบาลนคร
ลําปาง จํานวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญรอยละ 66.0 เปนเพศหญิง ในขณะที่เพศชาย
มีอยูรอยละ 34.๐ ดังตารางที่ 87 ดังนี้
รวม
ชาย
หญิง
100
จํานวน (คน)
34
66
100.0
รอยละ
34.0
66.0
ตารางที่ 87 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
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2) อายุ
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่ไดรับการบริการในงานหาบเรแผงลอยของเทศบาลนคร
ลําปาง จํานวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญรอยละ 49.0 มีอายุระหวาง 31 – 40 ป
รองลงมา คือ มีอายุระหวาง 41 – 50 ป คิดเปนรอยละ 25.๐ ดังตารางที่ 88 ดังนี้
อายุ
จํานวน (คน)
รอยละ
1. ต่ํากวา 20 ป
12
12.0
2. 20 – 30 ป
8
8.0
3. 31 – 40 ป
49
49.0
4. 41 – 50 ป
25
25.0
5. 51 ปขึ้นไป
6
6.0
รวม
100
100.0
ตารางที่ 88 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ
3) วุฒิการศึกษาสูงสุด
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่ไดรับการบริการในงานหาบเรแผงลอยของเทศบาลนคร
ลําปาง จํานวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญรอยละ 37.0 มีการศึกษาอยูในระดับปริญญา
ตรี รองลงมาคือ มีการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเปนรอยละ 24.0 ดังตารางที่ 89
วุฒิการศึกษาสูงสุด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จํานวน (คน)

รอยละ

ประถมศึกษา/ไมไดเรียน
11
11.0
มัธยมศึกษาตอนตน
13
13.0
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
24
24.0
อนุปริญญา/ปวส.
15
15.0
ปริญญาตรี
37
37.0
ปริญญาโท
0
0
ปริญญาเอก
0
0
100
รวม
100.0
ตารางที่ 89 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด
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4) อาชีพ
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่ไดรับการบริการในงานหาบเรแผงลอยของเทศบาลนคร
ลําปาง จํานวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญรอยละ 53.0 ประกอบอาชีพคาขาย
รองลงมาคือ ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 18.0 ดังตารางที่ 90
อาชีพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

จํานวน (คน)

รอยละ

รับจางทั่วไป
12
12.0
คาขาย
53
53.0
รับราชการ
5
5.0
รัฐวิสาหกิจ
0
0
พนักงานบริษัทเอกชน
18
18.0
พอบาน/แมบาน
1
1.0
นักเรียน/นักศึกษา
11
11.0
อื่น ๆ
0
0
รวม
100
100.0
ตารางที่ 90 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
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สวนที่ ๒ การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง
ประเด็นความคิดเห็น

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
นอย
กลาง

1. ดานการใหบริการของเจาหนาที่และเทศกิจ
1.1 เจาหนาที่ผูใหบริการ มีกริยา ทาทางสุภาพใน 88.0 12.0
(88) (12)
การใหขอมูล
1.2 เจาหนาที่รับฟงความคิดเห็นของผูใหบริการ 77.0 23.0
1.3 เจาหนาที่ผูใหบริการมีความรู ความสามารถ
ในการใหบริการ เชน ตอบคําถาม ชี้แจงขอ
สงสัย คําแนะนํา ชวยแกไขปญหาไดอยาง
ถูกตองนาเชื่อถือ
2. ดานความเสมอภาค
2.1 มีการบังคับใชกฎหมายอยางเสมอภาค โดยไม
แบงเชื้อชาติ ศาสนาและฐานะสังคม
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
3.1 มีการจัดระเบียบทางเทาเปนระเบียบเรียบรอย

ควร
ปรับปรุง

(23)

0
(0)
0
(0)

0
(0)
0
(0)

0
(0)
0
(0)

46.0 48.0
(46) (48)

5.0
(5)

1.0
(1)

0
(0)

(77)

72.0 27.0
(72) (27)

1.0
(1)

0
(0)

0
(0)

X

รอยละ

4.68 93.6
4.88 97.6
4.77 95.4
4.39 87.8
4.71 94.2
4.71 94.2
4.21 84.2

38.0 46.0 15.0 1.0
0
4.21 84.2
(38) (46) (15) (1)
(0)
สะดวกในการสัญจร
4. โดยภาพรวมทั้งหมดทานมีความพึงพอใจอยู 69.0 31.0 0
0
0
4.69 93.8
ในระดับใด
(69) (31) (0)
(0)
(0)
ตารางที่ 91 แสดงคาเฉลี่ยและรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอกระบวนการ ขั้นตอนใน
การใหบริการงานหาบเรแผงลอย ของเทศบาลนครลําปาง จําแนกเปนรายขอ
จากตารางที่ 91 พบวา ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการดานงานงานหาบเรแผงลอย
ของเทศบาลนครลําปาง โดยภาพรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.69 คิดเปน
รอยละ 93.8 แยกเปนรายดาน ไดดังนี้
ดานการใหบริการของเจาหนาที่และเทศกิจ โดยรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ย 4.68 คิดเปนรอยละ 93.6 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ เจาหนาที่ผูใหบริการ
มีกริยา ทาทางสุภาพในการใหขอมูล มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
4.88 คิดเปนรอยละ 97.6 รองลงมาคือ เจาหนาที่รับฟงความคิดเห็นของผูใชบริการ มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.77 คิดเปนรอยละ 95.4
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ดานความเสมอภาค โดยคะแนนความพึงพอใจตอประเด็น มีการบังคับใชกฎหมายอยางเสมอภาค โดยไม
แบงเชื้อชาติ ศาสนาและฐานะสังคม มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
4.71 คิดเปนรอยละ 94.2
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยคะแนนความพึงพอใจตอประเด็น มีการจัดระเบียบทางเทาเปนระเบียบ
เรียบรอย สะดวกในการสัญจร มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.21
คิดเปนรอยละ 84.2
สวนที่ 3 การแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
3.1) จุดเดนหรือบุคลากรที่ใหบริการประทับใจ
- จัดระเบียบไดดีมาก
- ดีอยูแลวครับ ไมควรเปลี่ยนที่ขายของเพราะคนซื้อจํารานไดแลว
- พูดจาดี สุภาพ เรียบรอย
3.2) สิ่งที่ควรปรับปรุง
- อยากใหมีเจาหนาที่มาตรวจสอบบอยๆ
- บนตลาดไมคอยมีคนซื้อ ขายของริมทางก็เสี่ยงอันตราย
- อยากใหเจาหนาที่แกไขปญหาพื้นที่ขายของ ตอนฝนตก พื้นรอบตลาดออมสิน
มักมีน้ําขัง
- อยากใหมีเจาหนาที่มาตรวจทุกอาทิตย พอคาแมคาจะไดรักษาความสะอาดของ
พื้นที่มากกวานี้
- มีบางครั้งที่รถเรทําใหการจราจรไมสะดวก
กระบวนงานที่ 16 งานดานสวนสาธารณะ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1) เพศ
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในงานดานสวนสาธารณะของเทศบาล
นครลําปาง จํานวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญรอยละ 59.0 เปนเพศชาย ในขณะที่
เพศหญิงมีอยูรอยละ 41.๐ ดังตารางที่ 92 ดังนี้
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รวม
ชาย
หญิง
100
จํานวน (คน)
59
41
100.0
รอยละ
59.0
41.0
ตารางที่ 92 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
2) อายุ
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในงานดานสวนสาธารณะของเทศบาลนคร
ลําปาง จํานวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญรอยละ 40.0 มีอายุระหวาง 31 – 40 ปรองลงมา คือ
มีอายุระหวาง 20 – 30 ป คิดเปนรอยละ 33.๐ ดังตารางที่ 93 ดังนี้
อายุ
จํานวน (คน)
รอยละ
1. ต่ํากวา 20 ป
12
12.0
2. 20 – 30 ป
33
33.0
3. 31 – 40 ป
40
40.0
4. 41 – 50 ป
12
12.0
5. 51 ปขึ้นไป
3
3.0
รวม
100
100.0
ตารางที่ 93 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ
3) วุฒิการศึกษาสูงสุด
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในงานดานสวนสาธารณะของเทศบาลนคร
ลําปาง จํานวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญ รอยละ 62.0 มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี
รองลงมาคือ มีการศึกษาอยูในระดับอนุปริญญา/ปวส.และปริญญาโท คิดเปนรอยละ 12.0 ดังตารางที่ 94
วุฒิการศึกษาสูงสุด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จํานวน (คน)

รอยละ

ประถมศึกษา/ไมไดเรียน
0
0
มัธยมศึกษาตอนตน
7
7.0
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
7
7.0
อนุปริญญา/ปวส.
12
12.0
ปริญญาตรี
62
62.0
ปริญญาโท
12
12.0
ปริญญาเอก
0
0
100
รวม
100.0
ตารางที่ 94 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรทีต่ อบแบบสอบถาม จําแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด
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4) อาชีพ
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในงานดานสวนสาธารณะของเทศบาล
นครลําปาง จํานวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญรอยละ 51.0 ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน รองลงมาคือ ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 17.0 ดังตารางที่ 95
อาชีพ

จํานวน (คน)

รอยละ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รับจางทั่วไป
8
8.0
คาขาย
5
5.0
รับราชการ
16
16.0
รัฐวิสาหกิจ
1
1.0
พนักงานบริษัทเอกชน
51
51.0
พอบาน/แมบาน
0
0
นักเรียน/นักศึกษา
17
17.0
อื่น ๆ
2
2
รวม
100
100.0
ตารางที่ 95 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
4) อาศัยอยูในเขต
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในงานดานสวนสาธารณะของเทศบาล
นครลําปาง จํานวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญรอยละ 21.0 อาศัยอยูในเขตตําบล
หัวเวียง รองลงมาคือ อาศัยอยูในเขตตําบลพระบาท คิดเปนรอยละ 19.0 ดังตารางที่ 96
อาศัยอยูในเขต
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

จํานวน (คน)

รอยละ

ตําบลพระบาท
19
19.0
ตําบลสบตุย
12
12.0
ตําบลหัวเวียง
21
21.0
ตําบลเวียงเหนือ
9
9.0
ตําบลชมพู
0
0
ตําบลสวนดอก
17
17.0
ตําบลบอแฮว
17
17.0
ตําบลพิชัย
5
5.0
รวม
100
100.0
ตารางที่ 96 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเขตที่อาศัย
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สวนที่ ๒ การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง
ประเด็นความคิดเห็น

1. ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
1.1 ระยะเวลาการเปด – ปดสวนสาธารณะมี
ความเหมาะสม
1.2 สวนสาธารณะมีการปรับปรุงภูมิทัศน และ
บรรยากาศ
1.3 การประชาสัมพันธกิจกรรม เชน เว็บไซต
บอรดประชาสัมพันธ ฯลฯ
1.4 มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม
1.5 มีการจัดแบงพืน้ ที่ในการใหบริการอยาง
เหมาะสม
2. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
2.1 สถานที่ใหบริการสะอาด เปนระเบียบ

มาก
ที่สุด

100.0
(100)
12.0
(12)
5.0
(5)
15.0
(15)
18.0
(18)

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
นอย
กลาง

0
0
(0)
(0)
79.0 9.0
(79) (9)
31.0 56.0
(31) (56)
82.0 3.0
(82) (3)
69.0 13.0
(69) (13)

0
(0)
0
(0)
8.0
(8)
0
(0)
0
(0)

ควร
ปรับปรุง

0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)

X

รอยละ

4.11 82.1
5.00 100.0
4.03 80.6
3.33 66.6
4.12 82.4
4.05 81.0
3.99 79.8

15.0 42.0 42.0 1.0
0
3.71 74.2
(15) (42) (42) (1)
(0)
0
1.0
2.2 มีปายขอความบอกจุดบริการ เชน หองน้ํา 20.0 59.0 20.0
3.97 79.4
(20) (59) (20) (0)
(1)
ฯลฯ
0
0
2.3 มีไฟฟาสองสวางบริเวณสวนสาธารณะอยาง 16.0 74.0 10.0
4.06 81.2
(16) (74) (10) (0)
(0)
ทั่วถึง
26.0 71.0 3.0
0
0
2.4 มีความสะดวกในการใชประตูเขา-ออก
4.23 84.6
(26) (71) (3)
(0)
(0)
3. โดยภาพรวมทั้งหมดทานมีความพึงพอใจอยู 17.0 80.0 3.0
0
0
4.14 82.8
ในระดับใด
(17) (80) (3)
(0)
(0)
ตารางที่ 97 แสดงคาเฉลี่ยและรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอกระบวนการ ขั้นตอนใน
งานดานสวนสาธารณะของเทศบาลนครลําปาง จําแนกเปนรายขอ
จากตารางที่ 97 พบวา ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการงานดานสวนสาธารณะของ
เทศบาลนครลําปาง โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.14 คิดเปนรอยละ
82.8 แยกเปนรายดาน ไดดังนี้
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ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
4.11 คิดเปนรอยละ 82.1 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ ระยะเวลาการเปด – ปด
สวนสาธารณะมีความเหมาะสม มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 5.00
คิดเป นร อยละ 100 รองลงมาคือ มี ระบบการรั กษาความปลอดภั ยที่ เหมาะสม มี ความพึ งพอใจอยู ในระดั บ
“มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.12 คิดเปนรอยละ 82.4
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.99 คิดเปน
รอยละ 79.8 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีความสะดวกในการใชประตูเขา-ออก
มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.23 คิดเปนรอยละ 84.6 รองลงมา
คือ มีไฟฟาสองสวางบริเวณสวนสาธารณะอยางทั่วถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ย 4.06 คิดเปนรอยละ 81.2
สวนที่ 3 การแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
3.1) จุดเดนหรือบุคลากรที่ใหบริการประทับใจ
- บรรยากาศดี ภูมิทัศนดี
- บรรยากาศดี บริเวณกวาง สะดวกสบาย
- สถานที่กวางขวางเหมาะสําหรับออกกําลังกาย
- มีตนไมรมรื่น ไฟฟาสวางทั่วถึง
- ระยะเวลาในการเปด-ปด มีความเหมาะสมดีแลว
- อยูในเมืองเขาถึงไดงาย
- มีบริเวณใกล อยูกลางเมือง ไปมาไดสะดวก
- มีพื้นที่กวางขวาง เหมาะตอการออกกําลังกาย
- พื้นที่เหมาะสมกับการออกกําลังกายและการพักผอน
- ตนไมเยอะ บรรยากาศดี
- เปนพื้นที่สาธารณะที่เปนประโยชนมากๆ
- มีอุปกรณออกกําลังกายเยอะ
- ความเปนธรรมชาติ
- เครื่องออกกําลังกาย
- มีที่พักผอนและที่ออกกําลังกายที่ดี
- สวนสาธารณมีความสะอาด นาใชบริการ
- สิ่งอํานวยความสะดวกในดานสวนสาธารณะมีความปลอดภัย
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3.2) สิ่งที่ควรปรับปรุง
- การประชาสัมพันธกิจกรรม
- สวนสาธารณะหาแยกหอนาฬิกา หองน้ํา ล็อคกุญแจไมสามารถเขาไปใชได
- การรักษาความปลอดภัย
- ควรเก็บกวาดใบไมใหสะอาดบริเวณถนน
- ความสะอาดของหองน้ําควรปรับปรุง
- อยากใหมีคนมาตรวจตรา ตรวจสอบ
- รปภ.
- ความสะอาดเรื่องใบไม หองน้ํา
- ดูแลเครื่องออกกําลังกาย บางเครื่องชํารุดควรซอมแซม
- เพิ่มจํานวนเครื่องออกกําลังกายใหมากกวานี้
- ควรมีเครื่องออกกําลังกายที่ทันสมัย
- เพิ่มเครื่องออกกําลังกาย กวาดใบไม
- ดูแลเรื่องไฟฟาสองสวาง
กระบวนงานที่ 17 งานบริการสาธารณสุข (งานเยี่ยมบาน)
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1) เพศ
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในงานบริการสาธารณสุข (งานเยี่ยมบาน)
ของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 50 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบวาสวนใหญ รอยละ 52.0 เปนเพศหญิง
ในขณะที่เพศชายมีอยูรอยละ 48.๐ ดังตารางที่ 98 ดังนี้
รวม
ชาย
หญิง
50
จํานวน (คน)
24
26
100.0
รอยละ
48.0
52.0
ตารางที่ 98 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
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2) อายุ
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในงานบริการสาธารณสุข (งานเยี่ยมบาน)
ของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 50 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญรอยละ 80.0 มีอายุ 51 ป
ขึ้นไป รองลงมา มีอายุระหวาง 41 – 50 ป คิดเปนรอยละ 18.0 ดังตารางที่ 99 ดังนี้
อายุ
จํานวน (คน)
รอยละ
1. ต่ํากวา 20 ป
0
0
2. 20 – 30 ป
0
0
3. 31 – 40 ป
1
2.0
4. 41 – 50 ป
9
18.0
5. 51 ปขึ้นไป
40
80.0
รวม
50
100.0
ตารางที่ 99 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ
3) วุฒิการศึกษาสูงสุด
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในงานบริการสาธารณสุข (งานเยี่ยมบาน)
ของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 50 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญรอยละ 50.0 มีการศึกษาอยูใน
ระดับประถมศึกษา/ไมไดเรียน รองลงมาคือ มีการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 24.0
ดังตารางที่ 100 ดังนี้
วุฒิการศึกษาสูงสุด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จํานวน (คน)

รอยละ

ประถมศึกษา/ไมไดเรียน
25
50.0
มัธยมศึกษาตอนตน
12
24.0
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
8
16.0
อนุปริญญา/ปวส.
3
6.0
ปริญญาตรี
1
2.0
ปริญญาโท
1
2.0
ปริญญาเอก
0
0
50
รวม
100.0
ตารางที่ 100 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด
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4) อาชีพ
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในงานบริการสาธารณสุข (งานเยี่ยม
บ า น) ของเทศบาลนครลํ าปาง จํ านวน 5๐ คน ที่ ต อบแบบสอบถามพบว า ส ว นใหญ ร อยละ 60.0
ประกอบอาชีพพอบาน/แมบาน รองลงมาคือ ประกอบอาชีพคาขาย คิดเปนรอยละ 24.0 ดังตารางที่
101
อาชีพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

จํานวน (คน)

รอยละ

รับจางทั่วไป
3
6.0
คาขาย
12
24.0
รับราชการ
1
2.0
รัฐวิสาหกิจ
2
4.0
พนักงานบริษัทเอกชน
0
0
พอบาน/แมบาน
30
60.0
นักเรียน/นักศึกษา
0
0
อื่น ๆ
2
4.0
รวม
50
100.0
ตารางที่ 101 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
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สวนที่ ๒ การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง
ประเด็นความคิดเห็น

1. ดานการใหบริการของเจาหนาที่
1.1 ใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร
1.2 ดูแลเอาใจใส เต็มใจใหบริการ
1.3 ใหคําแนะนําที่ดี และเปนประโยชน
2. ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
2.1 ใหบริการตรงตามเวลานัดหมาย
2.2 มีการปฏิบัติตอผูปวยทีด่ ี
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณ
3.1 มีเครื่องมือและอุปกรณในการดูแลผูปว ย
เบื้องตน
3.2 มียา และเวชภัณฑขนั้ พืน้ ฐานในการบริการ
ผูปวย

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
นอย
กลาง

ควร
ปรับปรุง

42.0 50.0 8.0
(21) (25) (4)
42.0 50.0 8.0
(21) (25) (4)
40.0 50.0 10.0
(20) (25) (5)

0
(0)
0
(0)
0
(0)

0
(0)
0
(0)
0
(0)

40.0 48.0 12.0
(20) (24) (6)
40.0 52.0 8.0
(20) (26) (4)

0
(0)
0
(0)

0
(0)
0
(0)

X

รอยละ

4.33 86.6
4.34 86.8
4.34 86.8
4.30 86.0
4.30 86.0
4.28 85.6
4.32 86.4
4.08 81.6

28.0 48.0 24.0 0
0
4.04 80.8
(14) (24) (12) (0)
(0)
30.0 52.0 18.0 0
0
4.12 82.4
(15) (26) (9)
(0)
(0)
4. โดยภาพรวมทั้งหมดทานมีความพึงพอใจอยู 38.0 52.0 10.0 0
0
4.28 85.6
ในระดับใด
(19) (26) (5)
(0)
(0)
ตารางที่ 102 แสดงคาเฉลี่ยและรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอกระบวนการ ขั้นตอนใน
การใหบริการงานบริการสาธารณสุข (งานเยี่ยมบาน) ของเทศบาลนครลําปาง จําแนกเปนรายขอ
จากตารางที่ 102 พบวา ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการงานบริการสาธารณสุข
(งานเยี่ยมบาน) ของเทศบาลนครลําปาง โดยภาพรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
4.28 คิดเปนรอยละ 85.6 แยกเปนรายดาน ไดดังนี้
ดานการใหบริการของเจาหนาที่ โดยรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.33
คิดเปนรอยละ 86.6 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ ใหบริการดวยความสุภาพ เปน
มิตร และดูแลเอาใจใส เต็มใจใหบริการ มีความพึงพอใจเทากันอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ย 4.34 คิดเปนรอยละ 86.8 รองลงมา คือ ใหคําแนะนําที่ดี และเปนประโยชน มีความพึงพอใจอยู
ในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.30 คิดเปนรอยละ 86.0
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ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
4.30 คิดเปนรอยละ 86.0 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีการปฏิบัติตอผูปวยที่ดี
มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.32 คิดเปนรอยละ 86.4 รองลงมา
คือ ใหบริการตรงตามเวลานัดหมาย มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
4.28 คิดเปนรอยละ 85.6
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณ โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
4.08 คิดเปนรอยละ 81.6 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ มียา และเวชภัณฑขั้น
พื้นฐานในการบริการผูปวย มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.12 คิดเปน
รอยละ 82.4 รองลงมาคือ มี เ ครื่ องมื อและอุป กรณในการดูแลผูปวยเบื้องตน มี ความพึงพอใจอยู ในระดับ
“มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.04 คิดเปนรอยละ 80.8
สวนที่ 3 การแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
3.1) จุดเดนหรือบุคลากรที่ใหบริการประทับใจ
- ไมรูจักชื่อแตเจาหนาที่ดูแลดีทุกคน
- ดีทุกคน
- พูดจา บริการดีทุกคน
- บุคลากรดีทุกคน ทําใหมีกําลังใจ
- ดีอยูแลว ไมมีอะไรปรับปรุง
- เจาหนาที่ดูแลเอาใจใสดี
- เจาหนาที่ดีทุกคน ใหคําแนะนําดี เปนประโยชนดี
- เจาหนาที่ชื่อคุณนอยและคุณเอ
- เจาหนาที่ใหคําแนะนําดี
- ดีทุกคนคะ เอาใจใส ดูแลดี
- เจาหนาที่ ใหคําแนะนํา ในการปฏิบัติตัวดีมาก
- เจาหนาที่และทีมงานที่มาดีทุกคน
- เจาหนาที่อยูใกลบานอยูแลว คอยดูแลสม่ําเสมอ
- ไปรวมตัวกันทุกสิ้นเดือน (วันพฤหัสบดี) ณ ชุมชนพระธาตุปาแดด นากวมเหนือจะมี
คุณหมอและเจาหนาที่เทศบาลใหความรูดีมาก
- นายแพทยวัฒนา และเจาหนาที่เทศบาลจะออกมาใหความรูอยูเรื่อยๆ ณ ชุมชน
ทาคราวนอย
- เจาหนาที่พูดจาดี แนะนําดีทําใหมีกําลังใจ
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- เจาหนาที่เปนมิตรทุกคน
- ทุกคนบริการตอผูปวยดีมาก
- เจาหนาที่พูดจาดี
- ดีอยูแลว
- เจาหนาที่ดูแลพูดคุยสุภาพ
- ดีทุกคน
3.2) สิ่งที่ควรปรับปรุง
- ควรนัดหมายลวงหนา บางทีเราไมพรอม ไมสะดวก แตก็มาเพราะมาเยี่ยมคนอื่น
แถวๆนั้นอยูแลวเลยแวะมาเยี่ยม
- ไมมี ขอใหดีอยางนี้ตลอดไป
- เจาหนาที่มาวัดความดัน และจดชื่อยาไป (ยาของโรงพยาบาล) และไมแนะนําอะไรอีก
- บางครั้งตองการใหคุณหมอมาดวย เผื่อปรึกษา เรื่องของคนไขติดเตียง ในบางเรื่องได
- ไมมี ดูแลดีอยูแลว
- หากมาเยี่ยมผูปวยทุกสัปดาหจะดีมาก เพราะเปนผูปวยติดเตียง คนดูแลก็แกแลว
- ฉีดยาบางครั้งยังเจ็บอยู ตองการใหฉีดเบาๆ
- อสม. มาเยี่ยม 1 ครั้ง บางครั้งตองการยาสามัญแต อสม.ไมสามารถจายใหได
- ควรมีอุปกรณที่ทันสมัยมากขึ้น เพราะมีแตเครื่องวัดความดัน
- ตองการใหคุณหมอ ลงไปเยี่ยมที่บานดวย โดยเฉพาะคุณหมอดานกระดูก
- เดินทางไปโรงพยาบาลไมสะดวก เจาหนาที่มาเพียงครั้งเดียว ตองการใหมาเยี่ยมทุกเดือน
- ไมมีการโทรนัดหมาย บางทีเราไมไดอยูบาน
- เดินทางไปขอยาเอง เชน ยาแกคัน ยาหมอง เจาหนาที่ไมไดไปเยี่ยมบาน (บานอยู
โรงเรียนเทศบาล 4 ดานหลัง)
- ตองการใหมีคุณหมอ ทางดานสายตา มาดวย เพราะตามองไมชัด พลามัว ซึ่งไป
โรงพยาบาลก็ใชเวลานานมากๆ
- หากคุณหมอมาดวยทุกครั้งก็จะดีมาก
- ควรนัดลวงหนาสัก 1 วันเพราะกลัวลืม
- ตองการแวนสายตา ตามองไมคอยชัด
- มีขอมูลใหมๆ มาแนะนําบาง
- หากเปนไปไดมาเยี่ยมสัปดาหละ 1 ครั้งก็จะดีจะไดมีคนพูดคุยดวย มีกําลังใจดี ไมเหงา
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กระบวนงานที่ 18 งานดานบริการสาธารณสุข (การเก็บขยะมูลฝอย)
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1) เพศ
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในงานดานบริการสาธารณสุข(การเก็บ
ขยะมูลฝอย)ของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญรอยละ 60.0
เปนเพศชาย ในขณะที่เพศหญิงมีอยูรอยละ 40.๐ ดังตารางที่ 103 ดังนี้
รวม
ชาย
หญิง
100
จํานวน (คน)
60
40
100.0
รอยละ
60.0
40.0
ตารางที่ 103 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
2) อายุ
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในงานดานบริการสาธารณสุข(การเก็บ
ขยะมูลฝอย) ของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญรอยละ 33.0
มีอายุระหวาง 20 – 30 ป รองลงมา คือ มีอายุต่ํากวา 20 ป คิดเปนรอยละ 29.๐ ดังตารางที่ 104 ดังนี้
อายุ
จํานวน (คน)
รอยละ
1. ต่ํากวา 20 ป
29
29.0
2. 20 – 30 ป
33
33.0
3. 31 – 40 ป
20
20.0
4. 41 – 50 ป
5
5.0
5. 51 ปขึ้นไป
13
13.0
รวม
100
100.0
ตารางที่ 104 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ
3) วุฒิการศึกษาสูงสุด
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในงานดานบริการสาธารณสุข(การเก็บ
ขยะมูลฝอย)ของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญรอยละ 32.0
มีการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. รองลงมาคือ มีการศึกษาอยูในระดับอนุปริญญา/ปวส.
คิดเปนรอยละ 26.0 ดังตารางที่ 105

เทศบาลนครลําปาง

วุฒิการศึกษาสูงสุด

167

จํานวน (คน)

รอยละ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประถมศึกษา/ไมไดเรียน
5
5.0
มัธยมศึกษาตอนตน
8
8.0
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
32
32.0
อนุปริญญา/ปวส.
26
26.0
ปริญญาตรี
18
18.0
ปริญญาโท
11
11.0
ปริญญาเอก
0
0
100
รวม
100.0
ตารางที่ 105 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด
4) อาชีพ
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่เขารับการบริการในงานดานบริการสาธารณสุข(การเก็บ
ขยะมูลฝอย)ของเทศบาลนครลําปาง จํานวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญรอยละ
36.0 ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา รองลงมาคือ ประกอบอาชีพคาขายและรับราชการ เทากันที่
รอยละ 14.0 ดังตารางที่ 106
อาชีพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

จํานวน (คน)

รอยละ

รับจางทั่วไป
4
4.0
คาขาย
14
14.0
รับราชการ
14
14.0
รัฐวิสาหกิจ
12
12.0
พนักงานบริษัทเอกชน
12
12.0
พอบาน/แมบาน
8
8.0
นักเรียน/นักศึกษา
36
36.0
อื่น ๆ
0
0
รวม
100
100.0
ตารางที่ 106 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
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สวนที่ ๒ การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง
ประเด็นความคิดเห็น

1. ดานการใหบริการของเจาหนาที่
1.1 การตรงเวลาและทํางานดวยความเรียบรอย
1.2 ใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร
1.3 ความเอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจใหบริการ
2. ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
2.1 มีอุปกรณปองกันตนเอง เชน ถุงมือ ผาปด
จมูก เสื้อกั๊กแถบ
2.2 ชวงเวลาในการเก็บขนขยะมีความเหมาะสม
3. ดานการใหบริการ
3.1 การเก็บขยะเปนไปอยางทั่วถึง

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
นอย
กลาง

ควร
ปรับปรุง

11.0 55.0 25.0 9.0
(11) (55) (25) (9)
20.0 54.0 18.0 7.0
(20) (54) (18) (7)
10.0 52.0 25.0 13.0
(10) (52) (25) (13)

0
(0)
1.0
(1)
0
(0)

14.0 42.0 19.0 25.0
(14) (42) (19) (25)
14.0 53.0 26.0 7.0
(14) (53) (26) (7)

0
(0)
0
(0)

X

รอยละ

3.71 74.2
3.68 73.6
3.85 77.0
3.59 71.8
3.60 72.0
3.45 69.0
3.74 74.8
3.68 73.6

14.0 53.0 20.0 13.0 0
3.68 73.6
(14) (53) (20) (13) (0)
14.0 47.0 31.0 8.0
0
3.2 เก็บขยะไดดีเปนระเบียบเรียบรอย
3.67 73.4
(14) (47) (31) (8)
(0)
4. โดยภาพรวมทั้งหมดทานมีความพึงพอใจอยู 9.0 62.0 24.0 5.0
0
3.75 75.0
ในระดับใด
(9) (62) (24) (5)
(0)
ตารางที่ 107 แสดงคาเฉลี่ยและรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอกระบวนการ ขั้นตอนใน
งานดานบริการสาธารณสุข(การเก็บขยะมูลฝอย)ของเทศบาลนครลําปาง จําแนกเปนรายขอ
จากตาราง 107 พบวา ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการงานดานบริการสาธารณสุข
(การเก็บขยะมูลฝอย)ของเทศบาลนครลําปาง โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
3.75 คิดเปนรอยละ 75.0 แยกเปนรายดาน ไดดังนี้
ดานการใหบริการของเจาหนาที่ โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.71
คิดเปนรอยละ 74.2 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ ใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร
มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.85 คิดเปนรอยละ 77.0 รองลงมาคือ
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การตรงเวลาและทํางานดวยความเรียบรอย มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
3.68 คิดเปนรอยละ 73.6
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
3.60 คิดเปนรอยละ 72.0 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ ชวงเวลาในการเก็บขนขยะมี
ความเหมาะสม มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.74 คิดเปนรอยละ
74.8 รองลงมาคือ มี อุปกรณ ปองกั นตนเอง เช น ถุงมือ ผาปดจมู ก เสื้ อกั๊กแถบ มีความพึ งพอใจอยู ในระดั บ
“มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.45 คิดเปนรอยละ 69.0
ดานการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.68 คิดเปนรอยละ
73.6 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ การเก็บขยะเปนไปอยางทั่วถึง มีความพึงพอใจ
อยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.68 คิดเปนรอยละ 73.6 รองลงมาคือ เก็บขยะไดดีเปน
ระเบียบเรียบรอย มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.67 คิดเปนรอยละ
73.4
สวนที่ 3 การแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
3.1) จุดเดนหรือบุคลากรที่ใหบริการประทับใจ
- เจาหนาที่เต็มใจใหบริการ ใสใจในการบริการ
- เจาหนาที่พูดจาสุภาพ มีความเอาใจใสในการบริการ
- เจาหนาที่เก็บขยะไดสะอาดมาก
- เจาหนาที่เก็บขยะไดสะอาด ไมทําขยะหกเรี่ยราด
- เจาหนาที่พูดจาสุภาพ มีการคัดแยกขยะตรงทายรถ
- การเก็บขยะ เจาหนาที่มีการคัดแยกขยะ ทําใหสะอาดและไมสงกลิ่นเหม็น
- เจาหนาที่เก็บขยะไดเรียบรอย ไมทําหกเลอะเทอะ
- เจาหนาที่พูดจาสุภาพ และเก็บขยะไดสะอาด
- เจาหนาที่เก็บขยะไดสะอาด เรียบรอย
- เจาหนาที่เก็บขยะไดอยางเรียบรอย
- เก็บขยะไดสะอาด
- เก็บขยะสะอาด ไมมีกลิ่นเหม็น
- เก็บขยะไดสะอาด ไมเลอะเทอะ
- เก็บขยะไดสะอาด เรียบรอย
- มาเก็บขยะตรงเวลา ตี 4 ตี 5
- เก็บขยะสะอาด ไมมีกลิ่นเหม็น
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- มาเก็บขยะทุกวัน
- การเก็บขยะ เก็บไดสะอาด เรียบรอย ไมหกเลอะเทอะ
- เจาหนาที่พูดจาสุภาพ
- เจาหนาที่สวมชุดปองกันตนเองไดเรียบรอย ดูสะอาด
- มาเก็บขยะตรงเวลา ไมหกเลอะเทอะ
- เจาหนาที่มาเก็บขยะตรงเวลา
- เก็บขยะไดสะอาด ไมหกเลอะเทอะ
- เก็บขยะไดสะอาด ไมสงกลิ่นเหม็น
- เจาหนาที่เก็บขยะไดสะอาด
- เจาหนาที่ดูเปนมิตรกับทุกคน
- การเก็บขยะเรียบรอยดี
- เก็บขยะสะอาด เรียบรอย
- เจาหนาที่เก็บขยะตรงเวลา ทั่วถึง
- เจาหนาที่เก็บขยะสะอาด เรียบรอย
- เจาหนาที่เก็บขยะเรียบรอยดี สะอาดดวย
- เจาหนาที่เก็บขยะเรียบรอยดี ไมหกเลอะเทอะดวยคะ
- เจาหนาที่ใสใจใสการใหบริการ มีการคัดแยกขยะหลังรถ
- มาเก็บขยะทุกวัน ตรงเวลา
- เจาหนาที่เก็บขยะทุกวัน สะอาด ไมเลอะเทอะ
- เจาหนาที่เก็บขยะสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย
- เจาหนาที่มาเก็บขยะตรงเวลา ใสใจในการบริการ คัดแยกขยะและพูดจาสุภาพ
- เจาหนาที่สวมอุปกรณปองกันตนเอง มาเก็บทุกวัน
- เจาหนาที่เก็บขยะเรียบรอยดีครับ
- เจาหนาที่ใหบริการดวยความสุภาพ
- เจาหนาที่ทํางานดวยความเรียบรอย
- เจาหนาที่เก็บขยะทุกจุด พูดจากไพเราะ
- เจาหนาที่บริการดวยความสุภาพ พูดจาเพราะ
- เจาหนาที่มาเก็บขยะตรงเวลาและทํางานเปนระเบียบ
- เจาหนาที่มาเก็บขยะทุกวัน ทุกจุด
- เจาหนาที่มาเก็บขยะทุกจุด
- เจาหนาที่พูดจาดี ไมกระโชกโฮกฮาก
- เจาหนาที่เก็บขยะไดดี และทํางานดวยความเรียบรอย
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3.2) สิ่งที่ควรปรับปรุง
- ควรเก็บขยะใหสะอาดเห็นทําหกเรี่ยราด ทําน้ําหมักยอยลงพื้น สงกลิ่นเหม็น
- มาเก็บขยะชา ควรเก็บขยะใหสม่ําเสมอ
- เสียคาขยะใหทุกเดือนแตไมคอยเก็บใหสะอาด
- เก็บไมครบทุกบาน บางบานขยะนอยยังไมเก็บ
- มาเก็บขยะชา จนขยะที่ทิ้งลนออกมาขางนอกถัง
- ควรใหเจาหนาที่ทุกคนสวมชุดปองกันสิ่งปฏิกูล บางคนเก็บขยะดวยมือเปลา
- มาเก็บเปนบางวัน
- เก็บมือเปลา เจาหนาที่ควรปองกันตัวเอง
- ชําระเงินไปแลวทุกเดือน ควรเก็บใหเรียบรอย
- เก็บไมสะอาด ปลอยน้ําหมักราดพื้น จอดตรงไหนหกตรงนั้น
- ทําหกเรี่ยราด ไมเก็บใหเรียบรอย
- ไมมีอุปกรณปองกัน เก็บขยะมือเปลา
- ควรเก็บใหครบทุกบาน บางบานขับเลยไป
- ควรเก็บขยะใหสะอาด
- ควรเก็บขยะเปนประจําทุกวัน บางครั้งเก็บขยะไมหมด
- ควรเก็บใหสะอาด ปลอยใหมีน้ําหมักหมมบริเวณรอบๆ ถังขยะ
- ควรเก็บใหครบทุกบาน บางบานเห็นขยะนอยก็ขับรถเลยไป
- เจาหนาที่ควรสวมถุงมือดวยเวลาเก็บขยะ
- ควรเก็บขยะใหหมด เก็บขยะตกเกลื่อนกลาด บางทีตองมากวาดเอง
- ควรใสใจในการเก็บขยะมากกวานี้ บางทีน้ําหมักหมมจากขยะหกบนพื้น
- ควรเก็บขยะใหหมด เพราะขยะหกเลอะเทอะตามทาง
- ควรเก็บขยะใหครบทุกบาน
- เจาหนาที่ควรสวมถุงมือและผาปดปากคะ
- เก็บขยะไมหมด มาเก็บขยะวันเวนวัน
- นานๆ ทีมาเก็บ ตองรอใหขยะลนถึงมาเก็บ
- เจาหนาที่ใชมือเปลาในการเก็บ ไมมีการปองกันตนเอง
- เวลาเก็บขยะบางทีก็เก็บขยะไมครบทุกบาน
- ควรสวมผาปดปากและถุงมือ ปองกันเชื้อโรค
- ควรเก็บขยะใหสะอาด ทําหกเรี่ยราด เลอะเทอะไปหมด
- ควรสวมผาปดปากดวยครับ
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- เจาหนาที่ควรพูดจาไพเราะ
- ควรเก็บใหสะอาด บางทีปลอยน้ําหมักขยะเรี่ยราดลงพื้น
- ควรเก็บขยะใหตรงเวลา ขยะลนถังทําใหสงกลิ่นเหม็น
- เจาหนาที่ควรสวมถุงมือ เพื่อปองกันเชื้อโรค
- เจาหนาที่ควรสวมผาปดปาก
- เจาหนาที่ควรเต็มใจใหบริการ พูดจาไพเราะขึ้น
- ควรสวมผาปดปากเพื่อปองกันเชื้อโรค
- เจาหนาที่ควรพูดจาไพเราะหนอยนะคะ
- ควรใสใจในการบริการ มาเก็บทีไรหยิบขยะโยนขึ้นรถเสียงดัง บางทีขยะกระจาย
ยังไมเก็บ
- ควรเก็บใหครบทุกบาน บางบานขยะไมเต็มถึงก็ขับเลยไป
- เจาหนาที่ควรพูดจาดีกวานี้
- ควรสวมผาปดปาก
- ควรใสใจในการดูถุงขยะสักนิดครับ น้ําที่ยอยจากถุงขยะหยดลงตามทาง
- ควรเก็บใหสะอาด เจาหนาที่ทําขยะหกเรี่ยราดตามถนน
- เก็บขยะไมสะอาด ทําหกเลอะเทอะ
- เจาหนาที่ควรใสผาปดปาก
- ควรเก็บขยะใหสะอาดกวานี้ เจาหนาที่ทําขยะหกเรี่ยราดตามทาง
- ควรลดเสียงในการเก็บขยะ
- ควรเบาเสียงในการเก็บขยะ เสียงดังมาก
- ควรเบาเสียงในการเก็บขยะดวยครับ โยนขยะขึ้นรถเสียงดังมาก
- ควรเก็บขยะทุกจุด บางบานมีขยะนิดเดียวก็ขับรถผานไป
- ควรมาเก็บใหเร็วกวานี้ ขยะลนถัง ฝนตกทําใหกลิ่นเหม็นมาก
- ควรเบาเสียงในการเก็บขยะ เสียงดังมาก
- ควรเก็บขยะใหสะอาด โยนขยะขึ้นรถเสียงดัง ขยะกระจัดกระจาย
- ควรเก็บขยะใหหมด เพราะเจาหนาที่ทําหกเรี่ยราดไปตามทาง
- เจาหนาที่พูดจาไมไพเราะ ไมสวมผาปดปาก เจาหนาที่ควรปองกันตนเองดวย
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กระบวนงานที่ 19 งานประชาสัมพันธเทศบาลนครลําปาง
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1) เพศ
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่ไดรับการบริการในงานประชาสัมพันธของเทศบาลนคร
ลําปาง จํานวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญรอยละ 60.0 เปนเพศหญิง ในขณะที่เพศชาย
มีอยูรอยละ 40.๐ ดังตารางที่ 108 ดังนี้
รวม
ชาย
หญิง
100
จํานวน (คน)
40
60
100.0
รอยละ
40.0
60.0
ตารางที่ 108 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
2) อายุ
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่ไดรับการบริการในงานประชาสัมพันธของเทศบาลนคร
ลําปาง จํานวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญรอยละ 52.0 มีอายุต่ํากวา 20 ป รองลงมา คือ
มีอายุระหวาง 20 – 30 ป คิดเปนรอยละ 29.๐ ดังตารางที่ 109 ดังนี้
อายุ
จํานวน (คน)
รอยละ
1. ต่ํากวา 20 ป
52
52.0
2. 20 – 30 ป
29
29.0
3. 31 – 40 ป
14
14.0
4. 41 – 50 ป
3
3.0
5. 51 ปขึ้นไป
2
2.0
รวม
100
100.0
ตารางที่ 109 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ
3) วุฒิการศึกษาสูงสุด
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่ไดรับการบริการในงานประชาสัมพันธของเทศบาลนคร
ลํ า ปาง จํ า นวน 100 คน ที่ ต อบแบบสอบถามพบว า ส ว นใหญ ร อ ยละ 48.0 มี ก ารศึ ก ษาอยู ใ นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. รองลงมาคือ มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 24.0 ดังตารางที่
110

เทศบาลนครลําปาง

วุฒิการศึกษาสูงสุด

174

จํานวน (คน)

รอยละ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประถมศึกษา/ไมไดเรียน
0
0
มัธยมศึกษาตอนตน
8
8.0
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
48
48.0
อนุปริญญา/ปวส.
15
15.0
ปริญญาตรี
24
24.0
ปริญญาโท
4
4.0
ปริญญาเอก
1
1.0
100
รวม
100.0
ตารางที่ 110 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด
4) อาชีพ
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่ไดรับการบริการในงานประชาสัมพันธของเทศบาลนคร
ลําปาง จํานวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญรอยละ 57.0 ประกอบอาชีพนักเรียน/
นักศึกษา รองลงมาคือ ประกอบอาชีพรับราชการ คิดเปนรอยละ 12.0 ดังตารางที่ 111
อาชีพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

จํานวน (คน)

รอยละ

รับจางทั่วไป
5
5.0
คาขาย
8
8.0
รับราชการ
12
12.0
รัฐวิสาหกิจ
5
5.0
พนักงานบริษัทเอกชน
7
7.0
พอบาน/แมบาน
0
0
นักเรียน/นักศึกษา
57
57.0
อื่น ๆ
6
6.0
รวม
100
100.0
ตารางที่ 111 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
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5) อาศัยอยูในเขต
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่ไดรับการบริการในงานประชาสัมพันธของเทศบาล
นครลําปาง จํานวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญรอยละ 44.0 อาศัยอยูในเขตตําบล
หัวเวียง รองลงมาคือ อาศัยอยูในเขตตําบลสวนดอก คิดเปนรอยละ 22.0 ดังตารางที่ 112
อาศัยอยูในเขต

จํานวน (คน)

รอยละ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ตําบลสวนดอก
22
22.0
ตําบลเวียงเหนือ
2
2.0
ตําบลหัวเวียง
44
44.0
ตําบลสบตุย
13
13.0
ตําบลชมพู
9
9.0
ตําบลบอแฮว
2
2.0
ตําบลพระบาท
4
4.0
ตําบลพิชัย
4
4.0
รวม
100
100.0
ตารางที่ 112 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเขตที่อาศัย
6) การรับขอมูลขาวประชาสัมพันธของเทศบาลนครลําปาง
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่ไดรับการบริการในงานประชาสัมพันธของเทศบาล
นครลําปาง จํ านวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญ รอยละ 23.6 รับ ขอมูลขาว
ประชาสัมพันธทางสื่อสังคมออนไลน Facebook รองลงมาคือ แผนพับ โปสเตอร แผนปลิว คิดเปนรอย
ละ 14.6 ดังตารางที่ 113
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จํานวน (คน)

รอยละ

44
1. แผนพับ โปสเตอร แผนปลิว
14.6
13
2. ปายประชาสัมพันธ Cutout
4.3
16
3. ขอความ ประชาสัมพันธ
5.3
37
4. วิทยุกระจายเสียง
12.3
9
5. หอกระจายขาว
3.0
20
6. รถประชาสัมพันธ
6.6
7
7. เสียงประชาสัมพันธภายใน
2.3
43
8. เว็บไซตเทศบาลนครลําปาง
14.3
71
9. สื่อสังคมออนไลน Facebook
23.6
39
10. จอ LED
13.0
2
11. อื่นๆ
0.7
301
รวม
100.0
ตารางที่ 113 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามแหลงการรับ
ขอมูลขาวประชาสัมพันธของเทศบาลนครลําปาง
7) ความคิดเห็นเกี่ยวกับจอ LED ประชาสัมพันธ บริเวณหาแยกหอนาฬิกา
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่ไดรับการบริการในงานประชาสัมพันธของเทศบาลนคร
ลําปาง จํานวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญรอยละ 38.0 เห็นวา จอ LED ประชาสัมพันธ
บริเวณหาแยกหอนาฬิกา มีความนาสนใจ รองลงมาคือ มีความเหมาะสมของจุดที่ตั้ง คิดเปนรอยละ 36.0
ดังตารางที่ 114
ความคิดเห็นเกี่ยวกับจอ LED

จํานวน (คน)

รอยละ

1. มีความนาสนใจ
38
38.0
2. มีความเหมาะสมของจุดที่ตั้ง
36
36.0
3. มีขอความ/ภาพมีความชัดเจน
26
26.0
รวม
100
100.0
ตารางที่ 114 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความคิดเห็น
เกี่ยวกับจอ LED ประชาสัมพันธ บริเวณหาแยกหอนาฬิกาของเทศบาลนครลําปาง
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8) ความเหมาะสมของชวงเวลาในการเผยแพรสื่อจอ LED
ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนที่ไดรับการบริการในงานประชาสัมพันธของเทศบาลนคร
ลําปาง จํานวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญรอยละ 45.5 เห็นวา ความเหมาะสมของ
ชวงเวลาในการเผยแพรสื่อจอ LED คือ ๐๖.๓๐ น.- ๑๐.๐๐ น. รองลงมาคือ ๑๕.๓๐ น.- ๒๐.๓๐ น.คิดเปน
รอยละ 41.8 ดังตารางที่ 115
ความเหมาะสมของชวงเวลา
จํานวน
รอยละ
ในการเผยแพรสื่อจอ LED *
1. ๐๖.๓๐ น.- ๑๐.๐๐ น.
50
45.5
2. ๑๑.๓๐ น.- ๑๓.๓๐ น.
14
12.7
3. ๑๕.๓๐ น.- ๒๐.๓๐ น.
46
41.8
รวม
110
100.0
ตารางที่ 115 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความคิดเห็น
เกี่ยวกับความเหมาะสมของชวงเวลาในการเผยแพรสื่อจอ LED
หมายเหตุ * เลือกซ้ําได
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สวนที่ ๒ การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง
ประเด็นความคิดเห็น

1. สื่อสิ่งพิมพ (แผนพับ/ ปายโปสเตอร /ไวนิล+
ขอความประชาสัมพันธ)
1.1 ภาษาที่ใชในการสื่อสารเขาใจงาย มีตัวอักษร
ที่อานงาย
1.2 ขอมูลที่ไดรับอานแลวเขาใจในทันที
ไมซับซอน
1.3 การออกแบบมีสีสนั สวยงาม สะดุดตา
มีภาพประกอบทีน่ าสนใจ นาจับตอง
1.4 ขอมูลมีประโยชนใหความรูแกผูที่สนใจ

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
นอย
กลาง

ควร
ปรับปรุง

63.0 9.0
(63) (9)
64.0 9.0
(64) (9)
50.0 19.0
(50) (19)
50.0 11.0
(50) (11)

0
(0)
1.0
(1)
0
(0)
0
(0)

0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)

38.0
(38)
2.2 ขอมูลอานแลวเขาใจงาย ไมมีความซับซอน 34.0
(34)
45.0
2.3 ความเหมาะสมของจุดทีต่ ั้ง
(45)
2.4 ตัวอักษรสวยงาม มีขนาดที่มองเห็นไดชัดเจน 40.0
(40)

53.0 5.0
(53) (5)
52.0 12.0
(52) (12)
36.0 15.0
(36) (15)
45.0 12.0
(45) (12)

4.0
(4)
2.0
(2)
4.0
(4)
3.0
(3)

0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)

3. สื่อวิทยุและหอกระจายขาว+เสียงประชาสัมพันธ
ภายใน
3.1 เนื้อหากับเวลาในการประชาสัมพันธเพียงพอ 38.0
(38)
ตอการเขาใจ
48.0
3.2 ภาษาที่ใชสื่อสารฟงแลวเขาใจไดงาย
3.3 ความเหมาะสมของชวงวันเวลาในการ
ประชาสัมพันธ

รอยละ

4.19 83.8
28.0
(28)
26.0
(26)
31.0
(31)
39.0
(39)

2. จอ LED
2.1 การออกแบบมีความนาสนใจ สีสนั สะดุดตา

X

(48)
38.0
(38)

4.19 83.8
4.15 83.0
4.12 82.4
4.28 85.6
4.22 84.4
4.25 85.0
4.18 83.6
4.22 84.4
4.22 84.4
4.26 85.2

50.0 11.0
(50) (11)
41.0 10.0
(41) (10)
43.0 17.0
(43) (17)

1.0
(1)
1.0
(1)
2.0
(2)

0
(0)
0
(0)
0
(0)

4.25 85.0
4.36 87.2
4.17 83.4
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ประเด็นความคิดเห็น

4. สื่ออิเล็กทรอนิกส (เว็บไซต/ Facebook)
4.1 การออกแบบเว็บไซตและการนําเสนอขอมูล
นาสนใจ
4.2 การจัดหนาและคอลัมน งายตอการเปดไปสู
หนาตางๆ ของเว็บไซต
4.3 มีชองทางการแสดงความคิดเห็นผานกระดาน
ขาว
4.4 ขอมูลขาวสารทีป่ ระชาสัมพันธ มีความ
รวดเร็ว ทันตอสถานการณ
5. สื่อรถประชาสัมพันธ
5.1 เนื้อหากับเวลาในการประชาสัมพันธเพียงพอ
ตอการเขาใจ
5.2 ภาษาที่ใชสื่อสารฟงแลวเขาใจไดงาย

179

มาก
ที่สุด

41.0
(41)
36.0
(36)
44.0
(44)
39.0
(39)

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
นอย
กลาง

42.0
(42)
48.0
(48)
41.0
(41)
45.0
(45)

16.0
(16)
15.0
(15)
14.0
(14)
15.0
(15)

1.0
(1)
1.0
(1)
1.0
(1)
1.0
(1)

ควร
ปรับปรุง

0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)

X

รอยละ

4.23 84.6
4.23 84.6
4.19 83.8
4.28 85.6
4.22 84.4
4.26 85.2

38.0 53.0 7.0 2.0
0
4.27
(38) (53) (7)
(2)
(0)
41.0 51.0 7.0 1.0
0
4.32
(41) (51) (7)
(1)
(0)
41.0 42.0 15.0 2.0
0
5.3 ขอมูลขาวสารทีไ่ ดรับมีความเพียงพอและ
4.22
(41) (42) (15) (2)
(0)
ทั่วถึง
38.0 47.0 14.0 1.0
0
5.4 ความเหมาะสมของชวงวันเวลาในการ
4.22
(38) (47) (14) (1)
(0)
ประชาสัมพันธ
45.0 40.0 14.0 1.0
0
5.5 ความเหมาะสมของเสนทางที่ใชในการ
4.29
(45) (40) (14) (1)
(0)
ประชาสัมพันธ
6. โดยภาพรวมทั้งหมดทานมีความพึงพอใจอยู 49.0 37.0 14.0 0
0
4.35
ในระดับใด
(49) (37) (14) (0)
(0)
ตารางที่ 116 แสดงคาเฉลี่ยและรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอกระบวนการ
ขั้นตอนในงานประชาสัมพันธของเทศบาลนครลําปาง จําแนกเปนรายขอ
จากตารางที่ 116 พบวา ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการงานประชาสัมพันธของ
เทศบาลนครลําปาง โดยภาพรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.35 คิดเปนรอยละ
87.0 แยกเปนรายดาน ไดดังนี้
ดานสื่อสิ่งพิมพ (แผนพับ/ปายโปสเตอร/ไวนิล+ขอความประชาสัมพันธ) โดยรวมอยูในระดับ “มาก”
ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.19 คิดเปนรอยละ 83.8 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด
คือ ขอมูลมีประโยชนใหความรูแกผูที่สนใจ มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจ

85.4
86.4
84.4
84.4
85.8
87.0
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เฉลี่ย 4.28 คิดเปนรอยละ 85.6 รองลงมาคือ ภาษาที่ใชในการสื่อสารเขาใจงาย มีตัวอักษรที่อานงาย มีความพึง
พอใจอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.19 คิดเปนรอยละ 83.8
ดานจอ LED โดยรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.22 คิดเปนรอยละ
84.4 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ การออกแบบมีความนาสนใจ สีสันสะดุดตา
มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.25 คิดเปนรอยละ 85.0 รองลงมา
คือ ความเหมาะสมของจุดที่ตั้ง และ ตัวอักษรสวยงาม มีขนาดที่มองเห็นไดชัดเจน มีความพึงพอใจเทากันอยูใน
ระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.22 คิดเปนรอยละ 84.4
ดานสื่อวิทยุและหอกระจายขาว+เสียงประชาสัมพันธภายใน โดยรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวย
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.26 คิดเปนรอยละ 85.2 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด
คือ ภาษาที่ใชสื่อสารฟงแลวเขาใจไดงาย มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ย 4.36 คิดเปนรอยละ 87.2 รองลงมาคือ เนื้อหากับเวลาในการประชาสัมพันธเพียงพอตอการเขาใจ
มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.25 คิดเปนรอยละ 85.0
ดานสื่ ออิเล็กทรอนิกส (เว็ บไซต/ Facebook)โดยรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ย 4.23 คิดเปนรอยละ 84.6 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีชองทาง
การแสดงความคิดเห็นผานกระดานขาว มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ย 4.28 คิดเปนรอยละ 85.6 รองลงมาคือ การออกแบบเว็บไซตและการนําเสนอขอมูลนาสนใจ มีความพึง
พอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.23 คิดเปนรอยละ 84.6
ดานสื่อรถประชาสั มพันธ โดยรวมอยู ในระดับ “มากที่สุ ด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.26
คิดเปนรอยละ 85.2 เมื่อพิจารณารายขอ คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ ภาษาที่ใชสื่อสารฟงแลวเขาใจได
งาย มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” ด วยคะแนนความพึ งพอใจเฉลี่ย 4.32 คิดเป นรอยละ 86.4
รองลงมาคือ ความเหมาะสมของเสนทางที่ใชในการประชาสัมพันธ มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด”
ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.29 คิดเปนรอยละ 85.8
สวนที่ 3 การแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
3.1) จุดเดนหรือบุคลากรที่ใหบริการประทับใจ
- มีการประชาสัมพันธบนหนาจอ LED มีขอมูลนาสนใจ
- มีการอัพเดทขาวสารตลอดเวลา
- มีขอมูลที่นําเสนอนาสนใจ
- รับรูขาวสารไดหลายชองทาง
- สามารถรับรูขาวสารไดหลายชองทาง
- หนาจอ LED ตัวหนังสืออานเขาใจดี ไมซับซอน
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- มีชองทางการรับรูขาวสารหลายชองทาง
- อัพเดทขาวสารไดไว และรวดเร็ว
- อัพเดทขาวสารตลอดเวลา
- สามารถรับรูขาวสารไดหลายชองทาง
- สามารถรับรูขาวสารไดรวดเร็ว
- มีการอัพเดทขาวสารใหมๆเสมอ
- มีการประชาสัมพันธทุกเวลา
- มีการประชาสัมพันธขาวสารใหมๆ เสมอๆ
- สามารถติดตามขอมูลขาวสารไดหลายชองทาง
- มีการประชาสัมพันธขาวสารอยางรวดเร็ว
- มีการประชาสัมพันธอยางทั่วถึง เขาใจขาวสารไดงาย
- มีการกระจายขาวอยางทั่วถึง ประชาชนรับรูขาวสารอยางทั่วถึง
- มีการประชาสัมพันธดีและทั่วถึง
- มีเนื้อหาขาวสารที่เขาใจงาย
- ขอมูลขึ้นจอ LED มีขอมูลที่นาสนใจดี
- การประชาสัมพันธ ขอมูลมีความนาสนใจ
- หนาจอ LED มีเนื้อหา ตัวหนังสือชัดเจน อานเขาใจงาย
- มีการออกแบบเว็บไซตที่สวยงาม เขาใจงาย
- มีการอัพเดทขาวสารใหม ชองการสื่อสารงายไมซับซอน
- มีการกระจายขาวสารที่ทันสมัย
- จอLED มีตัวหนังสืออานชัดเจน
- มีการอัพเดทขาวสารใหมๆ ตลอดเวลา
- มีการประชาสัมพันธอยางทั่วถึง
- มีการอัพเดทขาวสารทุกชองทาง
- มีการประชาสัมพันธทุกชองทาง
- มีการประชาสัมพันธตลอดเวลา ทําใหรับรูขาวสารใหมๆ
- มีการประชาสัมพันธที่รวดเร็ว
- เนื้อหาขอมูลนาสนใจดี
- ชัดเจนเปนการโฆษณาใหจัดหวัดลําปางเปนที่ทองเที่ยว
- มีการกระจายขาวไดทั่วถึง
- สื่อมีความนาสนใจ
- มีการติดจอ LED ใหไดรับขาวสารไดอยางสะดวก
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3.2) สิ่งที่ควรปรับปรุง
- ควรมีการประชาสัมพันธบนเว็บไซตและทาง facebook บอยๆ เพราะสื่อตัวนี้
กระจายขาวไดเร็ว
- หนาจอ LED แสงสวางเกินไป ทําใหเสียวิสัยทัศนในการจราจร
- ขาวสารบางขาวขอมูลไมชัดเจน
- การตั้งจอ LED ควรตั้งที่อื่นเพราะอาจทําใหเสียวิสัยทัศน
- ควรลดแสงจอ LED เพราะแสงทําใหเสียวิสัยทัศนในการจราจร
- ควรลดสีหนาจอลง เพราะแสบตามาก
- จอ LED ควรตั้งในจุดที่หางจากหอนาฬิกา
- ควรมีเจาหนาที่คอยตอบคําถามเมื่อประชาชนเกิดคําถาม
- ควรไปปรับปรุงหรือจัดตั้งสิ่งที่มีประโยชนมากกวานี้ ไมใชจัดตั้งอะไรที่สิ้นเปลือง
งบประมาณโดยใชเหตุ
- จอควรติดกลองวงจรปดไว แลวฉายบนจอ LED จะทําใหชวยในเรื่องอื่นๆ นอกจาก
ชวยประชาสัมพันธ
- จอLED ที่สถานีรถไฟจอเล็กไปหนอย
- ควรเพิ่มชองทางในการประชาสัมพันธใหมากขึ้น โดยเฉพาะทาง facebook และ
ควรใหทันตอเหตุการณหรือกิจกรรมของเทศบาลที่ไดจัดทําขึ้น
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บทที่ 5
สรุปผลการสํารวจและขอเสนอแนะ
การสํ า รวจความพึ งพอใจของผู รั บ บริการเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจและประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของเทศบาลนคร
ลําปางและเพื่อศึ กษาปญหาและข อเสนอแนะที่มีต อการใหบริการประชาชนของเทศบาลนครลําปาง ซึ่งมี
กลุมตัวอยางผูมารับบริการทั้งสิ้น 1,675 ตัวอยาง ผลการสํารวจสามารถสรุปได ดังนี้
สรุปผลการสํารวจ
กระบวนงานที่ ๑ งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
๑.๑) งานทะเบียนราษฎร
ขอมูลทั่วไป
ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 58.0 มีชวงอายุต่ํากวา 20 ป คิดเปน
รอยละ 33.0 วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา/ไมไดเรียน คิดเปนรอยละ 39.0 และ ประกอบอาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 35.0
ความพึงพอใจตอการใหบริการ
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา
ผู รั บบริ การส วนใหญ มีความพึ งพอใจต อการใหบริการดานงานทะเบีย นราษฎร ของเทศบาลนครลํ าปาง โดย
ภาพรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.๘7 คิดเปนรอยละ 7๗.4 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวาความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความพึงพอใจตองานดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ อยูในระดับ “มาก”
ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.94 คิดเปนรอยละ 78.8 รองลงมา คือ ความพึงพอใจตองานดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก อยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ย 3.93 คิดเปนรอยละ 78.6 และความพึงพอใจ
ตองานดานการใหบริการของเจาหนาที่และบุคลากร อยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.90
คิดเปนรอยละ 78.0 ตามลําดับ
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๑.2) งานบัตรประจําตัวประชาชน
ขอมูลทั่วไป
ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 65.0 มีชวงอายุต่ํากวา 20 ป คิดเปน
รอยละ 41.0 วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับระดับประถมศึกษา/ไมไดเรียน คิดเปนรอยละ 42.0 และ ประกอบ
อาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 40.0
ความพึงพอใจตอการใหบริการ
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา
ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการดานงานบัตรประจําตัวประชาชนของเทศบาลนครลําปาง โดย
ภาพรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.31 คิดเปนรอยละ 86.2 เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวาความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความพึงพอใจตองานดานการใหบริการของเจาหนาที่และบุคลากร และ
ความพึงพอใจตองานดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยเทากันที่
4.20 คิดเปนรอยละ 84.0 รองลงมา คือ ความพึงพอใจตองานดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ อยูในระดับ
“มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.19 คิดเปนรอยละ 83.8 ตามลําดับ
กระบวนงานที่ ๒ งานบริการสถานีขนสง
ขอมูลทั่วไป
ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 57.0 มีชวงอายุระหวาง 20 – 30 ป
คิ ดเป นร อ ยละ 55.0 วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาสู ง สุ ด ระดั บ ปริ ญญาตรี คิ ดเป นร อ ยละ 56.0 และ ประกอบอาชี พ
นักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 45.0
ความพึงพอใจตอการใหบริการ
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา
ผู รั บบริ การส วนใหญ มี ความพึ งพอใจต อการให บริ การด านงานบริ ก ารสถานี ข นส ง ของเทศบาลนครลํ าปาง
โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.75 คิดเปนรอยละ 75.0 เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวาความพึงพอใจมากที่สุ ด คื อ ความพึงพอใจตองานดานการใหบริการของเจาหนาที่ และบุคลากร
อยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.75 คิดเปนรอยละ 75.0 รองลงมา คือ ความพึงพอใจตอ
งานดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ อยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ย 3.73 คิดเปน
รอยละ 74.6 และความพึงพอใจตองานดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ย 3.71 คิดเปนรอยละ 74.2 ตามลําดับ
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กระบวนงานที่ ๓ งานบริการดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขอมูลทั่วไป
ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 58.0 มีชวงอายุต่ํากวา 20 ป คิดเปน
รอยละ 39.0 วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา/ไมไดเรียน คิดเปนรอยละ 41.0 และ ประกอบอาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 47.0
ความพึงพอใจตอการใหบริการ
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา
ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการดานงานบริการดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลนครลําปาง โดยภาพรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนน
ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.23 คิดเปนรอยละ 84.6 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความ
พึงพอใจตองานดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.29 คิดเปน
รอยละ 85.7 รองลงมา คือ ความพึงพอใจตองานดานการใหบริการของเจาหนาที่และบุคลากร อยูในระดับ “มาก
ที่สุ ด”ด วยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ ย 4.25 คิดเปนรอยละ 84.9 และความพึ งพอใจตองานดานกระบวนการ
ขั้นตอนการใหบริการ อยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.17 คิดเปนรอยละ 83.4 ตามลําดับ
กระบวนงานที่ ๔ งานชําระภาษี
ขอมูลทั่วไป
ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 60.0 มีชวงอายุ 51 ปขึ้นไป คิดเปน
รอยละ 29.0 วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 43.0 และ ประกอบอาชีพคาขาย คิดเปน
รอยละ 36.0
ความพึงพอใจตอการใหบริการ
การสํา รวจความพึงพอใจของผูรั บ บริ การเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา
ผูรั บ บริ การส ว นใหญ มีความพึ งพอใจต อการใหบ ริการดานงานชําระภาษี ของเทศบาลนครลําปาง โดย
ภาพรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.34 คิดเปนรอยละ 86.8 เมื่อพิจารณาเปน
รายด าน พบว าความพึ งพอใจมากที่ สุ ด คื อ ความพึ งพอใจต องานด านสิ่ งอํ านวยความสะดวก อยู ในระดั บ
“มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.39 คิดเปนรอยละ 87.8 รองลงมา คือ ความพึงพอใจตองาน
ดานการใหบริการของเจาหนาที่และบุคลากร อยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.34
คิดเปนรอยละ 86.8 และความพึงพอใจตองานดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ อยูในระดับ “มากที่สุด”
ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.33 คิดเปนรอยละ 86.6 ตามลําดับ

เทศบาลนครลําปาง

186

กระบวนงานที่ ๕ งานขออนุญาตกอสราง
ขอมูลทั่วไป
ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 52.0 มีชวงอายุระหวาง 41 – 50 ป
คิดเปนรอยละ 32.0 วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 60.0 และ ประกอบอาชีพอื่น ๆ
คิดเปนรอยละ 32.0
ความพึงพอใจตอการใหบริการ
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา
ผู รั บ บริ ก ารส ว นใหญ มี ค วามพึ ง พอใจต อ การให บ ริ ก ารงานขออนุ ญ าตก อ สร า ง ของเทศบาลนครลํ า ปาง
โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.76 คิดเปนรอยละ 75.2 เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวาความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความพึงพอใจตองานดานการใหบริการของเจาหนาที่และบุคลากร อยูใน
ระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.88 คิดเปนรอยละ 77.6 รองลงมา คือ ความพึงพอใจตองานดาน
สิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.85 คิดเปนรอยละ 77.0 และ
ความพึงพอใจตองานดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ อยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
3.62 คิดเปนรอยละ 72.4 ตามลําดับ
กระบวนงานที่ ๖ งานบริการสาธารณสุข
6.1) งานบริการสาธารณสุขงานทันตกรรม (ศูนยบริการสาธารณสุข 1)
ขอมูลทั่วไป
ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 64.0 มีชวงอายุ 51 ปขึ้นไป คิดเปน
รอยละ 28.0 วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 48.0 และ ประกอบอาชีพนักเรียน/
นักศึกษา คิดเปนรอยละ 28.0
ความพึงพอใจตอการใหบริการ
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
พบว า ผู รั บ บริ ก ารส ว นใหญ มี ค วามพึ ง พอใจต อ การให บ ริ ก ารงานบริ ก ารสาธารณสุ ข งานทั น ตกรรม
(ศูนยบริการสาธารณสุข 1) ของเทศบาลนครลําปาง โดยภาพรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ย 4.92 คิดเปนรอยละ 98.4 เมื่อพิ จารณาเปนรายดาน พบวาความพึงพอใจมากที่สุด คือความ
พึงพอใจตองานดานการใหบริการของเจาหนาที่และบุคลากร อยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ย 4.91 คิดเปนรอยละ 98.2 รองลงมา คือ ความพึงพอใจตองานดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับ
“มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.89 คิดเปนรอยละ 97.8 และความพึงพอใจตองานดาน
กระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ อยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.80 คิดเปนรอย
ละ 96.0 ตามลําดับ
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6.2) งานบริการสาธารณสุขงานทันตกรรม (ศูนยบริการสาธารณสุข 2)
ขอมูลทั่วไป
ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 56.0 มีอายุระหวาง 41 – 50 ป
คิดเปน รอยละ 44.0 วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเปนรอยละ 52.0 และ
ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป คิดเปนรอยละ 48.0
ความพึงพอใจตอการใหบริการ
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา
ผู รั บบริ การส วนใหญ มี ความพึ งพอใจต อการให บริ การงานบริ ก ารสาธารณสุ ข งานทั น ตกรรม (ศู น ย บ ริ ก าร
สาธารณสุข 2) ของเทศบาลนครลําปาง โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.96
คิดเปนรอยละ 79.2 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความพึงพอใจตองานดานการ
ใหบริการของเจาหนาที่และบุคลากร อยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.14 คิดเปนรอยละ
82.8 รองลงมา คือ ความพึงพอใจตองานดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ อยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนน
ความพึงพอใจเฉลี่ย 3.88 คิดเปนรอยละ 77.6 และความพึงพอใจตองานดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับ
“มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.84 คิดเปนรอยละ 76.8 ตามลําดับ
กระบวนงานที่ ๗ งานดานการจัดการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม (การบริการรับเรื่องตอใบอนุญาต
ตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535)
ขอมูลทั่วไป
ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 55.0 มีชวงอายุ 51 ปขึ้นไป คิดเปน
รอยละ 38.0 วุฒิการศึกษาสูงสุ ดระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 27.0 และ ประกอบอาชี พคาขาย
คิดเปนรอยละ 63.0
ความพึงพอใจตอการใหบริการ
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา
ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการดานงานดานการจัดการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม
(การบริการเรื่องตอใบอนุญาตตามพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕)ของเทศบาลนครลําปาง โดยภาพรวมอยู
ในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.60 คิดเปนรอยละ 72.0 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความพึงพอใจตองานดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ย 4.01 คิดเปนรอยละ 80.1 รองลงมา คือ ความพึงพอใจตองานดานการใหบริการของเจาหนาที่
และบุคลากร อยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.60 คิดเปนรอยละ 72.0 และความพึงพอใจ
ตองานดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ อยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.56 คิดเปน
รอยละ 71.2 ตามลําดับ
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กระบวนงานที่ ๘ งานบริการสวัสดิการ
ขอมูลทั่วไป
ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 61.0 มีชวงอายุ 51 ปขึ้นไป คิดเปน
รอยละ 55.0 วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา/ไมไดเรียน คิดเปนรอยละ 40.0 และ ประกอบอาชีพ
พอบาน/แมบาน คิดเปนรอยละ 29.0
ความพึงพอใจตอการใหบริการ
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา
ผู รั บ บริ การส ว นใหญ มีความพึ งพอใจต อการใหบ ริการดานงานบริการสวัส ดิการ ของเทศบาลนครลําปาง
โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.18 คิดเปนรอยละ 83.6 เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวาความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความพึงพอใจตองานดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ และความ
พึงพอใจตองานดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยเทากันที่ 4.22
คิดเปนรอยละ 84.4 รองลงมา คือ ความพึงพอใจตองานดานการใหบริการของเจาหนาที่และบุคลากร อยูในระดับ
“มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.19 คิดเปนรอยละ 83.8
กระบวนงานที่ ๙ งานศูนยบริการรวมและรับเรื่องราวรองทุกข : บริการสวนหนา
ขอมูลทั่วไป
ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 68.0 มีชวงอายุ 51 ปขึ้นไป คิดเปน
รอยละ 40.0 วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา/ไมไดเรียน คิดเปนรอยละ 36.0 และ ประกอบอาชีพ
รับจางทั่วไป คิดเปนรอยละ 28.0
ความพึงพอใจตอการใหบริการ
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา
ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการงานศูนยบริการรวมและรับเรื่องราวรองทุกข : บริการสวน
หนา ของเทศบาลนครลําปาง โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนน ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.16 คิดเปน
รอยละ 83.2 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความพึงพอใจตองานการใหบริการของ
เจาหนาที่และบุคลากร อยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.15 คิดเปนรอยละ 83.0 รองลงมา
คือ ความพึงพอใจตองานดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ อยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ย 4.12 คิดเปนรอยละ 82.4 และความพึงพอใจตองานดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับ “มาก” ดวย
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.03 คิดเปนรอยละ 80.6 ตามลําดับ
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กระบวนงานที่ ๑๐ งานศูนยบริการรวมและรับเรื่องราวรองทุกข : หลังรับบริการ
ขอมูลทั่วไป
ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 60.0 มีชวงอายุ ระหวาง 41 – 50 ป
คิ ดเป นร อยละ 32.0 วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาสู ง สุ ด ระดับ ปริ ญ ญาตรี คิ ดเป นร อ ยละ 40.0 และ ประกอบอาชี พ
รับราชการและอื่นๆ เทากันที่ รอยละ 20.0
ความพึงพอใจตอการใหบริการ
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา
พบวา ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการงานศูนยบริการรวมและรับเรื่องราวรองทุกข : หลัง
รับบริการ ของเทศบาลนครลําปาง โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.60 คิดเปน
รอยละ 72.0 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความพึงพอใจตองานดานการใหบริการ
ของเจาหนาที่ อยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.65 คิดเปนรอยละ 73.0 รองลงมา คือ ความ
พึงพอใจตองานดานการใหบริการ อยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.52 คิดเปนรอยละ 70.4
กระบวนงานที่ ๑๑ งานแกไขปญหาการใหบริการสาธารณูปโภค (ไฟฟาและถนน)
ขอมูลทั่วไป
ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 51.0 มีชวงอายุระหวาง 31 – 40 ป
คิดเปนร อยละ 38.0 วุฒิ การศึ กษาสู งสุดระดับ ปริญ ญาตรี คิดเปนร อยละ 48.0 และ ประกอบอาชี พรับ
ราชการ คิดเปนรอยละ 30.0
ความพึงพอใจตอการใหบริการ
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา
ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการดานงานแกไขปญหาการใหบริการสาธารณูปโภค (ไฟฟา
และถนน) ของเทศบาลนครลําปาง โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.76
คิดเปนรอยละ 75.2 เมื่ อพิจารณาเปนรายดาน พบว าความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความพึงพอใจต องานดาน
การใหบริการของเจาหนาที่และบุคลากรที่ปฏิบัติงานภาคสนาม อยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
3.97 คิ ดเป นร อยละ 79.0 รองลงมา คื อ ความพึงพอใจตองานด านสิ่ งอํ านวยความสะดวกในการปฏิบั ติ งาน
ภาคสนาม อยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.92 คิดเปนรอยละ 78.4 และความพึงพอใจ
ตองานดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ อยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.76 คิดเปน
รอยละ 75.2 ตามลําดับ
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กระบวนงานที่ ๑๒ การพัฒนาดานสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตเทศบาล
ขอมูลทั่วไป
ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 53.0 มีชวงอายุระหวาง 20 – 30 ป
คิดเปนรอยละ 41.0 วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับอนุปริญญา/ปวส. คิดเปนรอยละ 29.0 และ ประกอบอาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 24.0
ความพึงพอใจตอการใหบริการ
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา
ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการดานการพัฒนาดานสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตเทศบาลของ
เทศบาลนครลําปาง โดยภาพรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.40 คิดเปนรอย
ละ 88.0 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความพึงพอใจตองานดานการใหบริการของ
เจาหนาที่และบุคลากร อยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.45 คิดเปนรอยละ 89.0
รองลงมา คือ ความพึงพอใจตองานดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ย 4.29 คิดเปนรอยละ 85.8 และความพึงพอใจตองานดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ อยูในระดับ
“มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.23 คิดเปนรอยละ 84.6 ตามลําดับ
กระบวนงานที่ ๑๓ การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของเทศบาล
ขอมูลทั่วไป
ผูตอบแบบสอบถาม เปนเพศหญิงและเพศชายเทากันที่ รอยละ 50.๐ มีอายุต่ํากวา 20 ป คิดเปนรอย
ละ 42.0 วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา/ไมไดเรียน คิดเปนรอยละ 43.0 ประกอบอาชีพนักเรียน/
นักศึกษา คิดเปนรอยละ 54.0 อาศัยอยูในเขตตําบลสบตุย คิดเปนรอยละ 51.0 และกีฬาที่สนใจ คือ กีฬา
วอลเลยบอล คิดเปนรอยละ 28.0
ความพึงพอใจตอการใหบริการ
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา
ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของเทศบาลนครลําปาง
โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.76 คิดเปนรอยละ 75.2 เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวาความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความพึงพอใจตองานดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ อยูในระดับ
“มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.77 คิดเปนรอยละ 75.4 รองลงมา คือ ความพึงพอใจตองานดานสิ่ง
อํานวยความสะดวก อยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.71 คิดเปนรอยละ 74.2 และความพึง
พอใจตองานดานการใหบริการของเจาหนาที่และบุคลากรผูจัดกิจกรรม อยูในระดับ “มาก”ดวยคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ย 3.70 คิดเปนรอยละ 74.0 ตามลําดับ
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กระบวนงานที่ ๑๔ งานบริการดานการกวาดทําความสะอาดถนน
ขอมูลทั่วไป
ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 53.0 มีชวงอายุระหวาง 31 – 40 ป
คิดเปนรอยละ 44.0 วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 65.0 ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 40.0 และอาศัยอยูในเขตตําบลบอแฮว คิดเปนรอยละ 22.0
ความพึงพอใจตอการใหบริการ
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา
ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการในงานดานการกวาดทําความสะอาดถนนของเทศบาลนคร
ลําปาง โดยภาพรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.61 คิดเปนรอยละ 92.2 เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวาความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความพึงพอใจตองานดานการใหบริการของเจาหนาที่และ
บุคลากร(เจาพนักงานเก็บกวาดถนน) อยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.89 คิดเปน
รอยละ 97.8 รองลงมา คือ ความพึงพอใจตองานดานการใหบริการ อยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจ
3.96 คิดเปนรอยละ 79.2 ตามลําดับ
กระบวนงานที่ ๑๕ งานหาบเรแผงลอย
ขอมูลทั่วไป
ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 66.0 มีอายุระหวาง 31 – 40 ปคิดเปน
รอยละ 49.0 วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 37.0 และประกอบอาชีพคาขาย คิดเปน
รอยละ 53.0
ความพึงพอใจตอการใหบริการ
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา
ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการดานงานงานหาบเรแผงลอย ของเทศบาลนครลําปาง
โดยภาพรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.69 คิดเปนรอยละ 93.8 เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวาความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความพึงพอใจตองานดานความเสมอภาค อยูในระดับ “มากที่สุด”
ด วยคะแนนความพึ งพอใจเฉลี่ ย 4.71 คิ ดเปนรอยละ 94.2 รองลงมา คื อ ความพึ งพอใจต องานด านการ
ใหบริการของเจาหนาที่และเทศกิจ อยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.68 คิดเปน
รอยละ 93.6 และความพึงพอใจตองานดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ย 4.21 คิดเปนรอยละ 84.2 ตามลําดับ
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กระบวนงานที่ ๑๖ งานดานสวนสาธารณะ
ขอมูลทั่วไป
ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 59.0 มีชวงอายุระหวาง 31 – 40 ป
คิดเปนรอยละ 40.0 วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 62.0 ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 51.0 และอาศัยอยูในเขตตําบลหัวเวียง คิดเปนรอยละ 21.0
ความพึงพอใจตอการใหบริการ
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา
ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการงานดานสวนสาธารณะของเทศบาลนครลําปาง โดยภาพรวม
อยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.14 คิดเปนรอยละ 82.8 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ความพึ งพอใจมากที่ สุ ด คื อ ความพึงพอใจตองานดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริ การ อยู ในระดั บ “มาก”
ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.11 คิดเปนรอยละ 82.1 รองลงมา คือ ความพึงพอใจตองานดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก อยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.99 คิดเปนรอยละ 79.8 ตามลําดับ
กระบวนงานที่ 17 งานบริการสาธารณสุข (งานเยี่ยมบาน)
ขอมูลทั่วไป
ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 52.0 มีชวงอายุ 51 ปขึ้นไป คิดเปน
รอยละ 80.0 วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา/ไมไดเรียน คิดเปนรอยละ 50.0 และประกอบอาชีพ
พอบาน/แมบาน คิดเปนรอยละ 60.0
ความพึงพอใจตอการใหบริการ
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา
ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการงานบริการสาธารณสุข (งานเยี่ยมบาน) ของเทศบาลนคร
ลํ าปาง โดยภาพรวมอยู ในระดั บ “มากที่ สุ ด” ด วยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.28 คิ ดเป นร อยละ 85.6
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความพึงพอใจตองานดานการใหบริการของเจาหนาที่
อยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.33 คิดเปนรอยละ 86.6 รองลงมา คือ ความพึงพอใจ
ตองานดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ อยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.30 คิด
เปนรอยละ 86.0 และความพึงพอใจตองานดานสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณ อยูในระดับ “มาก” ดวย
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.08 คิดเปนรอยละ 81.6 ตามลําดับ
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กระบวนงานที่ 18 งานดานบริการสาธารณสุข(การเก็บขยะมูลฝอย)
ขอมูลทั่วไป
ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 60.0 มีอายุระหวาง 20 – 30 ป คิดเปน
รอยละ 33.0 วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเปนรอยละ 32.0 และประกอบ
อาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 36.0
ความพึงพอใจตอการใหบริการ
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา
ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการงานดานบริการสาธารณสุข(การเก็บขยะมูลฝอย)ของ
เทศบาลนครลําปาง โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.75 คิดเปนรอยละ
75.0 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความพึงพอใจตองานดานการใหบริการของ
เจาหน าที่ อยู ในระดั บ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.71 คิดเปนรอยละ 74.2 รองลงมา คื อ
ความพึ งพอใจตองานด านการให บริการ โดยรวมอยู ในระดั บ “มาก” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ ย 3.68
คิดเป นร อยละ 73.6 และความพึ งพอใจต องานดานกระบวนการ ขั้ นตอนการให บริ การ อยู ในระดับ “มาก”
ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.60 คิดเปนรอยละ 72.0 ตามลําดับ
กระบวนงานที่ 19 งานประชาสัมพันธเทศบาลนครลําปาง
ขอมูลทั่วไป
ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 60.0 มีอายุต่ํากวา 20 ป คิดเปน
รอยละ 52.0 วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเปนรอยละ 48.0 ประกอบอาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 57.0 อาศัยอยูในเขตตําบลหัวเวียง คิดเปนรอยละ 44.0 รับขอมูลขาว
ประชาสั มพั นธทางสื่อสังคมออนไลน Facebook คิ ดเป นร อยละ 23.6 มีความคิด เห็ นเกี่ยวกับจอ LED
ประชาสัมพันธ บริเวณหาแยกหอนาฬิกาวา มีความนาสนใจ คิดเปนรอยละ 38.0 และความเหมาะสมของ
ชวงเวลาในการเผยแพรสื่อจอ LED คือ ๐๖.๓๐ น.- ๑๐.๐๐ น. คิดเปนรอยละ 45.5
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ความพึงพอใจตอการใหบริการ
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา
ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการงานประชาสัมพันธของเทศบาลนครลําปาง โดยภาพรวมอยูใน
ระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.35 คิดเปนรอยละ 87.0 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความพึงพอใจตอดานสื่อวิทยุและหอกระจายขาว+เสียงประชาสัมพันธภายใน และ
ความพึงพอใจตอดานสื่อรถประชาสัมพันธ อยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยเทากันที่ 4.26
คิดเปนรอยละ 85.2 รองลงมา คือ ความพึงพอใจตอดานสื่ออิเล็กทรอนิกส (เว็บไซต/ Facebook) อยูในระดั บ
“มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.23 คิดเปนรอยละ 84.6 และ ความพึงพอใจตอดานจอ LED
อยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.22 คิดเปนรอยละ 84.4 ตามลําดับ
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
แมผลการสํ ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู รับบริการในเขตเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมือง
ลําปาง จังหวัดลําปาง ในทุกกระบวนงานจะอยูในระดับมากถึงมากที่สุด แตหากพิจารณาในรายละเอียดจะเห็น
ว าในทุ กกระบวนงานยั งคงมี ขอเสนอแนะจากประชาชนผู รับ บริก าร ซึ่ง บางประเด็ น เปน เรื่อ งที่ส ามารถ
ดําเนินการไดทันที บางประเด็นอาจตองบรรจุในแผนพัฒนาเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนตอไป และบางประเด็น
เปนเรื่องของการกํากับติดตาม ทั้งนี้ เทศบาลนครลําปางควรนําขอเสนอแนะจากประชาชนผูรับบริการมาทํา
การพิจารณาและนําไปสูการปรับปรุง แกไข พัฒนา เพื่อใหการปฏิบัติภารกิจของเทศบาลนครลําปางเปนไป
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล สามารถตอบสนองความต อ งการและความพึ ง พอใจของประชาชน
ผูรับบริการไดอยางสูงสุดสมดังเจตนารมณของเทศบาลนครลําปาง
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