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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 การส ารวจประเมินคุณภาพการให้บริการและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ        
ต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลบ่อพลอย  อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลบ่อพลอยและศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชน
ผู้รับบริการในการปรับปรุงกระบวนการท างานของเทศบาลต าบลบ่อพลอย ใน 4 ประเภทงาน ได้แก่ 
1) งานด้านป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 2) งานด้านบริหารจัดการขยะ 3) งานด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และ 4) งานด้านโยธาและขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง โดยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 380 คน ใช้วิธีการค านวณจากสูตรก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่าง ของทาโร ยามาเน 
(Taro Yamane) เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจ คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลเลือกใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ สามารถสรุปผลการวิจัย
ได้ดังนี ้  
 ผลการส ารวจลักษณะประชากรกลุ่มตัวอย่างพบว่า ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลต าบล
บ่อพลอยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ยของผู้รับบริการโดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี 
ประชาชนผู้รับบริการส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเจ้าของ
กิจการ/ธุรกิจส่วนตัว และอาศัยในพ้ืนที่เป็นเวลา 20 ปี ขึ้นไป   

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลต าบลบ่อพลอยในแต่ละงาน
บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 98.00 เมื่อพิจารณาเป็น
งานบริการ พบว่า มีค่าเฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียงตามล าดับ ได้แก่ 
งานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อมีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 98.40 
รองลงมา งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานด้านโยธาและขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากันคือร้อยละ 98.00 และงานด้านการบริหารจัดการขยะ โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 97.60 ตามล าดับ และความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการให้บริการงาน
ใน 4 ด้าน ของเทศบาลต าบลบ่อพลอย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ร้อยละ 98.00 เมื่อพิจารณาตามด้านการให้บริการ พบว่า ค่าเฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุดทุกด้าน เรียงตามล าดับได้แก่ ความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดย
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 98.40 รองลงมาความพึงพอใจในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 98.00 ความพึงพอใจในด้านขั้นตอนการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจร้อยละ 97.80 และความพึงพอใจในด้านช่องทางการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ร้อยละ 97.60 สรุปผลความพึงพอใจงานบริการ เมื่อเทียบเป็นคะแนนเพ่ือประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการได้เท่ากับ 10 คะแนน 



 

(3) 
 

ค าน า 
 
เทศบาลต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ด าเนินการวิจัยเรื่อง การส ารวจประเมินคุณภาพการ
ให้บริการและความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลบ่อพลอย อ าเภอ        
บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการด าเนินงานด้านการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ ด้านการบริหารจัดการขยะ ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานด้านโยธา
และขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง โดยการก าหนดกรอบงานที่จะประเมินความพึงพอใจในแต่ละงาน 
ประกอบไปด้วย ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

การส ารวจครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์และแบบสอบถามผู้รับบริการ      
คือ ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลต าบลบ่อพลอยโดยได้รับความร่วมมือด้วยดีจากคณะผู้บริหาร
และบุคลากรของเทศบาลต าบลบ่อพลอย ตลอดจนประชาชนผู้รับบริการทุกท่านที่ได้กรุณาเสียสละ
เวลาในการตอบค าถาม จนท าให้การด าเนินการวิจัยส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาส นี้ด้วย   

   
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

                              กันยายน 2565 
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สารบัญ 
 

 หน้า 
ปกใน (1) 
บทสรุปผู้บริหาร (2) 
ค าน า (3) 
สารบัญ (4) 
สารบัญตาราง (6) 
บทที่  

1 บทน า 1 
 หลักการและเหตุผล 1 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 2 
 ขอบเขตของการวิจัย 3 
 นิยามศัพท์เฉพาะ 4 
 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 6 
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 7 
 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 7 
      ความหมายของความพึงพอใจ 7 
      การวัดความพึงพอใจ 9 
 แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพในการให้บริการ 10 
 แนวคิดการจัดบริการสาธารณะ 12 
 การจัดบริการสาธารณะโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย 12 
 วัตถุประสงค์ในการบริการสาธารณะ 13 
      หลักเกณฑ์ส าคัญในการจัดท าบริการสาธารณะ 13 
 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับองค์กรปกครองท้องถิ่น 14 
      พัฒนาการขององค์กรปกครองท้องถิ่นไทย 14 
       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลไกการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน 16 
 ข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาลต าบลบ่อพลอย 19 
     สภาพทั่วไป 19 
     ด้านการเมืองการปกครอง 26 
     ประชากร 27 
     ด้านสังคม 28 
 สารบัญ (ต่อ)  



 

(5) 
 

  หน้า 

 ด้านเศรษฐกิจ 32 
 ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 33 
 ทรัพยากรธรรมชาติ 34 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 34 
3 วิธีด าเนินการวิจัย 38 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 38 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   39 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 40 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 41 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 43 
 การน าเสนอข้อมูล 43 
4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 44 
 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 44 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 45 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 46 
 ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 46 
 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล     

บ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
49 

 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล     
บ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 

 71 

5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 72 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 72 

 สรุปผลการวิจัย 72 

 อภิปรายผล 74 
 ข้อเสนอแนะ 76 

เอกสารอ้างอิง 77 
ภาคผนวก 82 
  ภาคผนวก ก แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 83 

 ภาคผนวก ข ภาพการลงพ้ืนที่เกบ็ข้อมลู 90 
 ภาคผนวก ค ประวัติผู้วิจัย 94 



 

(6) 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี  หน้า 
4.1 จ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามเพศ 46 
4.2  จ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามช่วงอายุ 46 
4.3 จ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา 47 
4.4 จ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามอาชีพ 47 
4.5 จ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามระยะเวลาที่อาศัย 

ในพ้ืนที่ 48 
4.6 ความพึงพอใจโดยภาพรวมในการให้บริการตามงานบริการของเทศบาล  ต าบลบ่อพลอย 49 
4.7 ความพึงพอใจในการให้บริการตามรายด้านโดยภาพรวมของเทศบาล  ต าบลบ่อพลอย 50 
4.8 ความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  

ด้านขั้นตอนการให้บริการ  51 
4.9 ความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

ด้านช่องทางการให้บริการ 52 
4.10 ความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 53 
4.11 ความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 54 
4.12 ความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

ในภาพรวม 4 ด้าน 55 
4.13 ความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านการบริหารจัดการขยะ ด้านขั้นตอน 

การให้บริการ  56 
4.14 ความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านการบริหารจัดการขยะ ด้านช่องทางการ

ให้บริการ 57 
4.15 ความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านการบริหารจัดการขยะ ด้านเจ้าหน้าที่ 

ผู้ให้บริการ 58 
4.16 ความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านการบริหารจัดการขยะ ด้านสิ่งอ านวย

ความสะดวก  59 
4.17 ความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านการบริหารจัดการขยะ ในภาพรวม  

4 ด้าน 60 
   



 

(7) 
 

 สารบัญตาราง (ต่อ) 
  

ตารางท่ี  หน้า 
4.18 ความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ด้านขั้นตอนการให้บริการ  61 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

หลักกำรและเหตุผล 

ปัจจุบัน ในการปกครองท้องถิ่นนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเป็นไป
ตามหลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) และการให้อิสระแก่ท้องถิ่นในการปกครองตนเอง 
โดยรัฐจะมอบหมายให้ท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการในการบริหารงานในภารกิจต่างๆ เพ่ือด าเนินการแก้ไข
ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาท้องถิ่นให้
เจริญก้าวหน้า และท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายจะจัดตั้ง ขึ้นเป็นรูปขององค์กรที่มีผลตามกฎหมายและ
นโยบายของรัฐ ซึ่งจะมีฐานะเป็นนิติบุคคล และรับผิดชอบในขอบเขตพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน
และอิสระ โดยแนวคิดในหลักการกระจายอ านาจปกครองนี้มีขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีอิสระในการ
ปกครองตนเองจากรัฐบาลกลาง สามารถบริหารงบประมาณ และบริหารงานราชการในภาคส่วนต่างๆ 
ซึ่งท าให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างตรงเป้าหมาย และเพ่ือ
ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่น
ไดด้้วยตนเอง ซึ่งกฎหมายตามวรรคหนึ่งและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต้องให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหาร การจัดท าบริการสาธารณะ การส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา การเงินและการคลัง และการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งต้อง
ท าเพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศ
เป็นส่วนรวม การป้องกันการทุจริต และการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความ
เหมาะสมและความแตกต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 

ส านักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลาง
พนักงาน เทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ได้เล็งเห็นความส าคัญในเรื่องการ
ปฏิบัติราชการอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึง
คุณภาพ ในการให้บริการ และการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น จึงได้ก าหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก าหนดให้ ต้องมีรายงานการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่ด าเนินการโดยสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐ ที่มีการสอนในระดับปริญญาตรี
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ขึ้นไป ภายในเขตจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดที่ได้มาตรฐานและเป็นกลาง เพ่ือใช้ประกอบการ
พิจารณาในตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ทั้งนี้ เป็นการศึกษาจากความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ได้รับบริการสาธารณะ การพัฒนาการท างานของบุคลากร รวมถึงแก้ไขปัญหา อุปสรรค
ต่างๆ โดยภาระงานในการด าเนินการส ารวจและประเมินความพึงพอใจ ก าหนดไว้จ านวน 11 กรอบ
งาน ได้แก่ งานด้านบริการกฎหมาย งานด้านทะเบียน งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
งานด้าน สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ งานด้านเทศกิจ
หรือป้องกันบรรเทา สาธารณภัย งานด้านรายได้หรือภาษี งานด้านพัฒนาชุมชน และด้านสาธารณสุข 
และงานด้านอ่ืนๆ โดยองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกส ารวจและประเมินความพึงพอใจอย่างน้อย 4 
งาน และในแต่ละงาน ก าหนดกรอบในการประเมินจะต้องประกอบด้วย ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการ
ให้บริการ ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความ
พึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 

ดังนั้น เทศบาลต าบลบ่อพลอยได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ประชาชนผู้รับบริการสาธารณะ จึงได้ขอรับการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ จ านวน 4 งาน 
ได้แก่ งานด้านป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานด้านบริหารจัดการขยะ งานด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และงานด้านโยธาและขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ซึ่งการส ารวจและประเมินความ      
พึงพอใจของผู้รับบริการในด้านดังกล่าว ด าเนินการเพ่ือเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล โดยผลการส ารวจและประเมินท าให้ได้รับทราบข้อมูลจากผู้ที่มารับบริการ ซึ่งเป็น
ข้อมูลป้อนกลับ (Feed Back) สะท้อนการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานและกระบวนการ
ท างาน เป็นแนวทางในการน าไปพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึง
ความต้องการของผู้รับบริการโดยการเสนอบริการที่ตรงกับความคาดหวังจากการให้บริการที่ 
ผู้รับบริการเห็นว่าส าคัญ อีกทั้งยังช่วยให้การด าเนินงานด้านการให้บริการเป็นไปอย่างราบรื่น และ
ให้บริการที่ดีและมีความเหมาะสมสูงสุดจากการเสริมสร้างคุณภาพของการให้บริการอย่างจริงจัง  
สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดจะ
น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น ภูมิภาค และรวมถึงประเทศชาติต่อไป  
 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการและการพัฒนาศักยภาพการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวย   
ความสะดวก  
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2. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการและการพัฒนาศักยภาพการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ใน 4 งาน ได้แก่ งานด้าน
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานด้านบริหารจัดการขยะ งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และงานด้านโยธาและขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 

3. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของเทศบาลต าบล
บ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ขอบเขตของกำรวิจัย 

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชำกร คือ ผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 

1. ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเคยมารับบริการ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ท่ีไม่ใช่เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

3. หน่วยงานภาครัฐที่มาขอรับบริการ 

4. หน่วยงานเอกชนที่มาขอรับบริการ 

กลุ่มตัวอย่ำง  

ในการส ารวจครั้งนี้จะท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ใช้แผนการเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้
ความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยค านวณขนาดตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 90 ความผิดพลาดไม่เกิน 10 ได้ขนาด
ตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วย 

ผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 

1. ประชาชนที่เคยมารับบริการ และ/หรือ 

2. หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และ/หรือ 

3. เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
ท าการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลบ่อพลอย 

อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 4 ภารกิจงาน ประกอบด้วย 
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  2.1 งานด้านป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  
2.2 งานด้านบริหารจัดการขยะ 
2.3 งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2.4 งานด้านโยธาและขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 

 

นิยำมศัพท ์

 1. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่มีต่อการได้รับการบริการหรือได้รับความสะดวกสบาย
จาการให้บริการของเทศบาลต าบลบ่อพลอย 

 2. ความพึงพอใจของการให้บริการ หมายถึง ความรู้สึกในทางที่ดี อาทิ ความรู้สึกชอบ 
ความรู้สึกประทับใจ จากการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการวิจัยครั้งนี้สามารถ
จ าแนกความพึงพอใจเป็นด้านต่างๆ ดังนี้  

2.1 ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ หมายถึง ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ 
ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน  ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว  มีผัง
ล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน  มีเอกสาร/สื่อแนะน าการให้บริการไว้อย่าง
ชัดเจน เข้าใจง่าย และการให้บริการเป็นไปตามระเบียบและระยะเวลาที่ก าหนด 

  2.2 ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ  หมายถึง ช่องทางการให้บริการมี
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการให้บริการอย่าง
สม่ าเสมอ ช่องทางการให้บริการมีหลากหลายรูปแบบ เช่น ตู้รับความคิดเห็น, โทรศัพท์สายด่วน, เวที
รับฟังความคิดเห็น, เว็บไซต์, facebook และได้รับข้อมูลตอบกลับจากช่องทางการให้บริการอย่าง
รวดเร็ว     

2.3 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ หมายถึง เจ้าหน้าที่มีความสุภาพ
เรียบร้อยในการให้บริการ เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยไมตรีต่อผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ให้บริการ
ด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ เจ้าหน้าที่มีการสื่อสารและอธิบายขั้นตอนการให้บริการชัดเจน 
เจ้าหน้าที่ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง และเจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุก
รายโดยไม่เลือกปฏิบัติ   

2.4 ความพึงพอใจด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก  

2.4.1 ความพึงพอใจด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในงานด้านป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ หมายถึง มีการจัดสถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
สถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย
แสดงสถานที่การให้บริการและแนะน าข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและระงับโรคติดต่อ  มีการอบรมให้
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ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับโรคติดต่อ และมีการติดตาม ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม ค าแนะน า 
ค าปรึกษา แก่ประชาชน 

2.4.2 ความพึงพอใจด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในงานด้านบริหารจัดการขยะ 
หมายถึง การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการด้านสถานที่ เช่น สถานที่ตั้งวางจุดทิ้งขยะ 
สถานที่จ ากัดขยะมูลฝอย การเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพ่ืออ านวยความสะดวกที่เพียงพอ เช่น รถเก็บขยะ  
ถังขยะประเภทต่างๆ อาทิ ขยะติดเชื้อ ขยะแห้ง ขยะเปียก มีบอร์ดแสดง/ประกาศ แนะน าข้อมูล
เกี่ยวกับการจ ากัดขยะในชุมชน มีการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนให้หันมาใช้พลังงานทดแทนหรือการ
หมุนเวียนขยะ และมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี 

2.4.3 ความพึงพอใจด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในงานด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย หมายถึง มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม เช่น ลาน
จอดรถ ที่นั่ง น้ าดื่ม ห้องน้ า  มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่การให้บริการอย่างชัดเจน  
สถานที่ให้บริการมีความสะอาด เป็นระเบียบ มีระบบระบายอากาศดี และมีแสงสว่างเหมาะสม  มี
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เพียงพอและทันสมัย พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และมีระบบรักษาความปลอดภัยที่
ดี 

2.4.4 ความพึงพอใจด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในงานด้านโยธาและขออนุญาต
ปลูกสิ่งก่อสร้าง หมายถึง สถานที่หรือจุดติดตั้งการด าเนินงาน มีความเหมาะสม สะดวกและปลอดภัย 
มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่การให้บริการอย่างชัดเจน มีการดูแล ตรวจสอบ ซ่อมแซม 
ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เพียงพอและทันสมัย พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
และมีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอ เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ าดื่ม ห้องน้ า ที่จอดรถ  

3. งานให้บริการของเทศบาลต าบลบ่อพลอย หมายถึง การปฏิบัติงานบริการตามอ านาจ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ในที่นี้ผู้ศึกษาขอกล่าวถึงเฉพาะงานที่เทศบาล
ต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ขอรับการประเมินความพึงพอใจ จากผู้รับบริการ 
4 งานบริการ คือ 1) งานด้านป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 2) งานด้านบริหารจัดการขยะ 3) งาน
ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ 4) งานด้านโยธาและขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 

4. ประชาชนผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนในเขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบลบ่อพลอย 
อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ที่รับบริการจากเทศบาลต าบลบ่อพลอย ใน 4 งาน คือ 1) งาน
ด้านป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 2) งานด้านบริหารจัดการขยะ 3) งานด้านป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัย และ 4) งานด้านโยธาและขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 

 5. เทศบาล หมายถึง เทศบาลต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. สามารถน าผลการวิจัยเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานและการให้บริการแก่ประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้ส ารวจได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการ
ให้บริการ และความพึงพอใจ ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ  

2. แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพในการให้บริการ 

3. แนวคิดการจัดบริการสาธารณะ 

4. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับองค์กรปกครองท้องถิ่น 

5. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาลต าบลบ่อพลอย  

6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 

1. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

ความหมายของความพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจเป็นลักษณะทางนามธรรม เป็นความรู้สึกที่มีความสุขเมื่อได้รับความส าเร็จ
ตามที่มุ่งหวังและความต้องการ ซึ่งมีนักวิชาการให้ความหมายเกี่ยวกับความพึงพอใจไว้หลายลักษณะ 
ดังนี้ 

 จิตตินันท์ เดชะคุปต์ (2542, หน้า 19) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ภาวการณ์
แสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกท่ีเกิดจากการประเมินเปรียบเทียบประสบการณ์ การได้รับบริการที่
ตรงกับสิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวังหรือดีเกินกว่าความคาดหวังของผู้รับบริการในทางตรงกันข้ามความไม่
พึงพอใจ หมายถึง ภาวการณ์แสดงออกถึงความรู้สึกในทางลบที่เกิดจากการประเมินเปรียบเทียบ
ประสบการณ์การได้รับบริการที่ต่ ากว่าความคาดหวังของผู้รับบริการ 

 สมศักดิ์  คงเทียน และอัญชลี  โพธิ์ทอง (2542, หน้า 279) ได้ให้ความหมายของความ              
พึงพอใจไว้ดังนี้ 
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 1.  เป็นผลรวมความรู้สึกของบุคคลเกี่ยวกับระดับความชอบหรือไม่ชอบต่อสภาพต่าง ๆ  

 2.  เป็นผลของทัศนคติที่เก่ียวข้องกับองค์ประกอบต่าง ๆ 

 3. เป็นผลมาจากการปฏิบัติงานที่ดี ส าเร็จจนเกิดความภาคภูมิใจ และได้ผลตอบแทนใน
รูปแบบต่าง ๆ ตามที่หวังไว้ 

 ส านักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน (2543, หน้า 17) สรุปความหมายของความพึงพอใจไว้
ว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีดี หรือความประทับใจที่มีต่อการกระท าของบุคคลหรือการท างาน 

 อุทัยพรรณ สุดใจ (2545, หน้า 7) ได้ให้ความหมายของค าว่า ความพึงพอใจ หมายถึง 
ความรู้สึก หรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยอาจจะเป็นไปได้ในเชิงประเมินค่าต่อ
ความรู้สึก หรือทัศนคติต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้น จะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ ในทางหนึ่งทางใด 

 กาญจนา อรุณสอนศรี (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์เป็นการแสดงออกทาง
พฤติกรรมที่เป็นนามธรรมไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การที่เราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจ
หรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนและต้องมีสิ่งเร้าที่ตรงต่อความ
ต้องการของบุคคลจึงจะท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสร้างสิ่งเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของ
บุคคลนั้นให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้น 

 พิบูล ทีปะปาล (2549, หน้า 30-31) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกของ
บุคคลที่แสดงความพึงพอใจหรือผิดหวัง อันเป็นผลเนื่องมาจากการเปรียบเทียบผลการท างานของ
ผลิตภัณฑ์ตามท่ีลูกค้าได้รับกับความคาดหวังของลูกค้า ซึ่งมีอยู่ 3 ระดับ ดังนี้ 

 1. ถ้าผลการท างานของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้ต่ ากว่าความคาดหวังเอาไว้ ลูกค้าจะรู้สึกไม่พอใจ 

 2. ถ้าผลการท างานของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เป็นไปตามท่ีลูกค้าคาดหวังแล้ว ลูกค้าก็จะรู้สึกพอใจ 

 3. ถ้าผลการท างานของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ดีเกินกว่าที่ลูกค้าคาดหวังแล้ว ลูกค้าจะรู้สึกว่ามี
ความรู้สึก ยิ่งพอใจมาก หรือแม้แต่ว่า รู้สึกประทับใจ 

 วอลแมน (Wolman, 1973, p. 392) ได้ให้ค าจ ากัดความของความพึงพอใจ (Satisfaction) 
ตามความหมาย ของพจนานุกรมทางด้านพฤติกรรม ว่าเป็นสภาพความรู้สึกของบุคคลที่มีความสุข 
ความอ่ิมเอมใจ เมื่อความต้องการหรือแรงจูงใจของตนไดรับการตอบสนอง  

 แมคคอร์มิก (Mccormic, 1979) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นแรงจูงใจของมนุษย์ที่ตั้งอยู่
บนความต้องการพ้ืนฐาน มีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดกับผลสัมฤทธิ์และสิ่งจูงใจ และพยายาม
หลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ต้องการ 

คอทเลอร์ และเคลเลอร์ (Kotler & Keller, 2006, p. 136) กล่าวว่าความพึงพอใจเป็น
ความรู้สึกของบุคคลซึ่งมีระดับความพอใจที่เป็นผลจากการเปรียบเทียบการท างาน ตามที่เห็นและ
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เข้าใจกับความคาดหวัง (customer Expectations) หากบุคคลเห็นและเข้าใจการท างานว่าต่ ากว่า
ความคาดหวัง ส่งผลให้บุคคลนั้นเกิดความไม่พึงพอใจ (dissatisfaction) แต่หากระดับของการเห็น
และเข้าใจการท างานตรงกับความคาดหวัง บุคคลนั้นเกิดความพึงพอใจ(satisfaction) และถ้าผลที่
ได้รับจากการทางานสูงกว่าความคาดหวัง ก็จะทาให้เกิดความประทับใจ (delighted) ซึ่งส่งผลต่อการ
ตัดสินใจของลูกค้าและประชาสัมพันธ์ถึงสิ่งที่ดีและไม่ดีของการท างานนั้นๆ ต่อบุคคลอ่ืนต่อไปยิ่งผล
ของการท างานสูงกว่าความคาดหวังเท่าใดผู้บริโภคจะยิ่งพึงพอใจมากเท่านั้น 

จากการศึกษาความหมายที่นักวิชาการกล่าวไว้สามารถสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ คือ 
ความรู้สึก การแสดงออกทางพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีความสุข เมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการ
ในสิ่งที่ขาดหายไป 

 

การวัดความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึก การวัดความพึงพอใจจ าเป็นต้องมีเครื่องมือ ซึ่ง
มีนกัวิชาการก าหนดวิธีการวัดความพึงพอใจ ดังนี้ 

 ลัทธิการ ศรีวะรมย์ (2538, หน้า 156) กล่าวว่า การวัดความพึงพอใจในงานสามารถกระท า
ได้ 2 วิธี  คือ 

 1.  การวัดแบบให้คะแนนเดี่ยว (Single Global Ratting) เป็นการถาม ใช้แบบสอบถาม
ค าถามโดยให้พนักงานตอบเป็นรายบุคคลและให้คะแนนเป็นช่วงๆ ระหว่าง 1-5 โดยตอบว่าความ   
พึงพอใจมากที่สุด พอใจ เฉยๆ ไม่ค่อยพอใจ และไม่พอใจอย่างมาก 

 2.  การวัดแบบให้คะแนนรวบยอด (Summation score) สเกลการวัดทัศนคติที่ถามผู้ตอบ
ให้แบ่งสัดส่วนจากคะแนนที่คงที่ เพ่ือระบุถึงความส าคัญที่สัมพันธ์ของคุณสมบัติต่างๆ หรือหมายถึง
สเกลการให้คะแนนเชิงเปรียบเทียบ 

 สาโรช ไสยสมบัติ (2534, หน้า 39) กล่าวว่า การวัดความพึงพอใจอาจกระท าได้หลายวิธี 
ดังนี้ 

 1. การใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นที่นิยมท ากันอย่างแพร่หลายวิธีหนึ่ง โดยการขอร้องหรือขอ
ความช่วยเหลือจากบุคคลที่ต้องการวัด แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มหรือก าหนดค าตอบไว้ให้
เลือกตอบ หรือเป็นค าตอบอิสระ หรือค าตอบที่ถามอาจจะถามถึงความพึงพอใจในด้านต่างๆ  ที่
หน่วยงานก าลังให้บริการอยู่ เช่น ลักษณะของการให้บริการ สถานที่ให้บริการ ระยะเวลาในการ
ให้บริการและบุคลากรผู้ให้บริการ เป็นต้น 
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 2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีหนึ่งที่ได้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ ซึ่งเป็น
วิธีการที่ต้องอาศัยเทคนิคและความช านาญของผู้สัมภาษณ์ที่จะจูงใจให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบค าถามให้
ตรงข้อเท็จจริง การวัดความพึงพอใจโดยวิธีการสัมภาษณ์นับเป็นวิธีการที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพ
มากอีกวิธีหนึ่ง 

 3. การสังเกต เป็นวิธีหนึ่งที่จะท าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการโดยวิธีการ
สังเกตจากพฤติกรรม ทั้งก่อนมารับบริการ ขณะมารับบริการ และหลังจากการได้รับบริการแล้ว เช่น 
การสังเกตจากกิริยา ท่าทาง การพูด สีหน้า และความถี่ของการมาขอรับบริการ   เป็นต้น การวัด
ความพึงพอใจโดยวิธีนี้ผู้วัดต้องกระท าอย่างจริงจัง และมีแบบแผนที่แน่นอน จึงจะสามารถประเมินถึง
ระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการได้อย่างถูกต้อง 

 มูลลินส์ (Mullins, 1969) กล่าวว่า เนื่องจากความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความ
แตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได้รับจริง ดังนั้น การวัดความพึงพอใจจึงเป็นการวัดทัศนคติหรือ
ความรู้สึกของบุคคล ซึ่งสามารถท าได้หลายวิธี ดังต่อไปนี้ 

 1. การใช้แบบสอบถาม เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจโดยให้กลุ่มตัวอย่างกรอกความคิดเห็น
ของตนในแบบสอบถามที่ออกแบบมาเพ่ือวัดความพึงพอใจในด้านต่างๆ การวัดความพึงพอใจแบบนี้ 
คุณภาพของข้อมูลที่ได้ จะขึ้นอยู่กับคุณภาพของแบบสอบถาม ผู้วิจัยต้องมีความรู้ความเข้าใจในการ
ออกแบบแบบสอบถาม เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรง โดยผู้วิจัยจะท าการสัมภาษณ์ และ
พูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างโดยตรง การวัดความพึงพอใจแบบนี้ต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการที่ดีจึงจะได้
ข้อมูลที่เป็นจริง 

 3. การสังเกต เป็นวิธีวัดความพึงพอใจโดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย ไม่ว่าจะ
เป็นการพูดจา กริยา ท่าทาง การวัดความพึงพอใจแบบนี้ต้องอาศัยใช้เวลาค่อนข้างมาก และต้อง
อาศัยการสังเกตอย่างมีระเบียบแบบแผน 

สรุปได้ว่า วิธีการวัดความพึงพอใจต่อการให้บริการนั้น มีวิธีการที่ใช้ในวัดระดับความพึงพอใจ 
ออกเป็น 3 วิธี ได้แก่ การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสังเกต ซึ่งในการวัดสามารถใช้
วิธีการหนึ่งวิธีการใดหรือใช้ร่วมกันได้ทั้ง 3 วิธี เพื่อให้สามารถวัดความรู้สึกของผู้รับบริการทั้งพึงพอใจ
และไม่พึงพอใจต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการนั้นๆ 

 

2. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพในการให้บริการ 

ความหมายและนิยามของคุณภาพในการให้บริการ Namin (2017) ได้กล่าวถึงคุณภาพใน
การให้บริการว่า เป็นการวัดช่องว่างระหว่างสิ่งที่รับรู้กับสิ่งที่คาดหวัง ละมัย เบาเออร์ และนิตนา ฐานิ
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ตธนกร (2559) ได้กล่าวถึงคุณภาพในการให้บริการว่า เป็นการน าเสนอการให้บริการที่แตกต่างจากผู้
แข่งขัน และตรงกับความต้องการของผู้บริโภค คุณภาพในการให้บริการในเชิงลึกและการให้บริการที่
มีคุณภาพสูงจะท าให้มีความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งจะท าให้มีผลก าไรที่มากขึ้น  

รัตพล มนตเสรีวงศ์ และนิตนา ฐานิตธนกร (2558) ได้กล่าวถึงคุณภาพในการให้บริการว่า
คุณภาพบริการนั้นขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างความคาดหวังเปรียบเทียบกับการรับรู้ ของ
ผู้รับบริการเมื่อผู้รับบริการมารับบริการ โดยมิติที่ส าคัญที่บ่งชี้ถึงคุณภาพในการให้บริการได้แก่ การ
ตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจต่อลูกค้า (Empathy) การให้
ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า (Assurance) ความเชื่อถือไว้วางใจได้(Reliability) และความเป็นรูปธรรมของ
บริการ (Tangibles) 

Zeithaml, Berry & Parasuraman (1990 อ้างในรัตพล มนตเสรีวงศ์ , 2556) ได้สร้าง
เครื่องมือแบบประเมินคุณภาพการบริการที่ เรียกว่า “SERVQUAL” (Service Quality) มีการ
วิเคราะห์ค่าทางสถิติ จนสามารถสรุปรวมมิติส าคัญที่บ่งชี้ถึงคุณภาพการบริการโดยมีจ านวน 5 ด้าน
หลัก ดังนี้  

1. การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) หมายถึง ความพร้อมและความเต็มใจที่จะ
ให้บริการ โดยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ทันท่วงที ผู้รับบริการสามารถเข้ารับ
บริการได้ง่าย และได้รับความสะดวกจากการมาใช้บริการ 

2. ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจต่อลูกค้า (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแล 
ความเอ้ืออาทร เอาใจใส่ ผู้รับบริการตามความต้องการที่แตกต่างของผู้รับบริการในแต่ละคน 

3. การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า (Assurance) หมายถึง ผู้ ให้บริการมีทักษะ ความรู้ 
ความสามารถในการให้บริการ และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการด้วยความสุภาพ มีกิริยา
ท่าทางและมารยาทที่ดีในการบริการ สามารถที่จะท าให้ผู้รับบริการเกิดความไว้วางใจ และเกิดความ
มั่นใจว่าจะได้บริการดีที่สุด  

4. ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการนั้นตรงกับ
สัญญาที่ให้ไว้กับผู้รับบริการ บริการที่ให้ทุกครั้งมีความถูกต้อง เหมาะสม และมีความสม่ าเสมอในทุก
ครั้งของการบริการ ท าให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าบริการที่ได้รับนั้นมีความน่าเชื่อถือสามารถให้ความ
ไว้วางใจได้ 

5. ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้เห็น
ถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ เครื่องมืออุปกรณ์ บุคลากร และการใช้สัญลักษณ์ หรือ
เอกสารที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารให้ผู้บริการได้สัมผัส และการบริการนั้นมีความเป็นรูปธรรมสามารถ
รับรู้ได้ 
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กล่าวโดยสรุป คุณภาพในการให้บริการนั้น คือ การวัดช่องว่างระหว่างสิ่งที่ลูกค้าได้รับรู้กับสิ่ง
ที่ลูกค้าคาดหวัง ซึ่งคุณภาพในการให้บริการในเชิงลึกและการให้บริการที่มีคุณภาพสูงจะท าให้มีความ
ได้เปรียบในการแข่งขันที่มากข้ึน โดยคุณภาพในการให้บริการนั้นประกอบด้วยมิติที่หลากหลาย ซึ่งมิติ
ที่ส าคัญที่บ่งชี้ถึงคุณภาพในการให้บริการได้แก่ การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) ความ
เข้าใจและเห็นอกเห็นใจต่อลูกค้า (Empathy) การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า (Assurance) ความ
เชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability) และความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) เป็นต้น 

 

3. แนวคิดการจัดบริการสาธารณะ 

การบริการสาธารณะ หมายถึง การบริการหรือกิจกรรมที่รัฐจัดท าข้ึนเพ่ือประโยชน์สาธารณะ
หรือเพ่ือตอบสนองความต้องการของส่วนรวม โดยเป็นกิจการที่อยู่ในความอ านวยการหรืออยู่ในความ
ควบคุมของฝ่ายปกครองที่จัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน 
(อรทัย ก๊กผล, 2552) อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนและสร้างการพัฒนาทั้งด้าน
เศรษฐกิจและสังคมให้กับท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาประเทศชาติในภาพรวม โดยมีหลักการที่เป็น
ประเด็นส าคัญในการจัดบริการสาธารณะ คือ การจัดบริการสาธารณะต้องด าเนินการเพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ส่วนรวม สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น มีความเสมอภาค ความต่อเนื่อง 
และความโปร่งใสในการให้บริการ (นราธิป ศรีราม, 2557) 

การจัดบริการสาธารณะโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ได้มีการก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริการส่วนต าบล และกรุงเทพมหานคร มีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดบริการสาธารณะให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย และก าหนดให้รัฐบาลเป็นผู้จัดสรรเงินอุดหนุน
และเงินจากการจัดสรรภาษีและอากร เพ่ือให้การด าเนินการด้านบริการสาธารณะเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา , 2542) โดยภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับการถ่ายโอนจากรัฐแบ่งออกได้เป็น 4 ด้านหลัก คือ ด้านการจัดบริการสาธารณะที่เกี่ยวกับ
โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การสร้างถนน ทางระบายน้ า ไฟฟ้าสาธารณะ และการบริหารจัดการแหล่งน้ า
เพ่ือการเกษตร ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น การบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การบริการ
สาธารณสุขมูลฐาน การจัดการศึกษาท้องถิ่น และการบริการสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในท้องถิ่น ด้าน
การจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบ เช่น การป้องกันอุบัติภัยทางถนน การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และการจัดบริการห้องน้ าสาธารณะในท้องถิ่น และด้านสุดท้าย คือ ด้านการ
ลงทุน ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ย วและอาชีพ การ
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พัฒนาป่าชุมชน และการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น เป็นต้น (กรม
ส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น, 2550 

วัตถุประสงค์ในการบริการสาธารณะ 

นันทวัฒน์ บรมานันท์ (2554) กล่าวว่า การบริการสาธารณะเป็นกิจกรรมที่ฝ่ายปกครองท า
ขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์สาธารณะ ซึ่งประกอบด้วยเงื่อนไข 2 ประการ คือ 1. กิจกรรมที่ถือว่าเป็นบริการ
สาธารณะจะต้องเป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับนิติบุคคล ในกฎหมายมหาชน ซึ่งรวมถึงการที่นิติบุคคลใน
กฎหมายมหาชนเป็นผู้ประกอบกิจกรรมที่เป็นบริการสาธารณะนั้นด้วยตนเอง อันได้แก่ กิจกรรมที่รั ฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ด าเนินการ และหมายความรวมถึง
กรณีนิติบุคคลในกฎหมายมหาชนมอบกิจการของตนบางประเภทให้เอกชนเป็นผู้ด าเนินการจัดท า
แทน แต่องค์กรที่มอบยังควบคุม/ก ากับดูแล ให้การด าเนินกิจกรรมนั้นอยู่ในสภาพเดียวกับที่องค์กรผู้
มอบเป็นผู้ด าเนินการเอง (นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน หมายถึง นิติบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่ในการ
จัดท าบริการสาธารณะได้แก่ รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน และวิสาหกิจมหาชน) 
และ 2. กิจกรรมที่ถือว่าเป็นบริการสาธารณะจะต้องเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์
สาธารณะและตอบสนองความต้องการของประชาชน 

หลักเกณฑ์ส าคัญในการจัดท าบริการสาธารณะ 

หลักเกณฑ์ส าคัญในการจัดท าบริการสาธารณะ ประกอบด้วย (นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2554)  

1. หลักว่าด้วยความเสมอภาค เป็นหลักเกณฑ์ที่ส าคัญประการแรกในการจัดท าบริการ
สาธารณะ ทั้งนี้เนื่องจากการที่ภาครัฐเข้ามาจัดท าบริการสาธารณะนั้น ภาครัฐมิได้มุ่งหมายจะจัดท า
บริการสาธารณะขึ้นเพ่ือประโยชน์ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ แต่เป็นการจัดท าเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนทุกคน ประชาชนทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติหรือได้รับผลประโยชน์จากบริการ
สาธารณะอย่างเสมอภาคกัน  

2. หลักว่าด้วยความต่อเนื่อง เนื่องจากบริการสาธารณะเป็นกิจการที่มีความจ าเป็นส าหรับ
ประชาชน ดังนั้นหากบริการสาธารณะหยุดชะงักลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ประชาชนผู้ใช้บริการ
สาธารณะย่อมได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายได้ ด้วยเหตุนี้บริการสาธารณะจึงต้องมีความต่อเนื่อง
ในการจัดท า 

3. หลักว่าด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การบริการสาธารณะที่ดีนั้นจะต้องสามารถปรับปรุง
แก้ไขได้ตลอดเวลา เพื่อให้เหมาะสมกับเหตุการณ์และความจ าเป็นในการปกครองที่จะรักษาประโยชน์
สาธารณะ รวมทั้งเพ่ือปรับปรุงให้เข้ากับวิวัฒนาการของความต้องการส่วนรวมของประชาชนด้วย 

4. หลักความเป็นกลางของบริการสาธารณะ ฝ่ายปกครองในทุกระดับที่เกี่ยวข้องจะเลือก
ปฏิบัติในการด าเนินการเก่ียวกับบริการสาธารณะไม่ได้   
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5. หลักการให้เปล่าของบริการสาธารณะ มีเพียงบริการสาธารณะทางปกครองที่จัดตั้งโดยผล
ของกฎหมายเท่านั้น ที่จัดท าข้ึนโดยไม่เรียกค่าตอบแทนจากผู้ใช้บริการ   

6. หลักความโปร่งใสของบริการสาธารณะ ฝ่ายปกครองหรือหน่วยงานที่จัดท าบริการ
สาธารณะไม่ว่าเป็นการจัดท าบริการสาธารณะประเภทใด จ าเป็นต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
อย่างตรงไปตรงมาเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบ
ได้ โดยถือปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารที่
มีอยู่  

7. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน การให้บริการสาธารณะของภาครัฐและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีประสิทธิภาพหรือไม่เพียงใดนั้น ผู้ให้ค าตอบได้ดีที่สุด คือ ประชาชนผู้รับบริการ 
กระบวนการซึ่งประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทรรศนะและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งมีการน าความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐ ประกอบด้วย การให้ข้อมูลต่อผู้เกี่ยวข้องการเปิดรับ
ความคิดเห็นจากประชาชน การวางแผนร่วมกัน และการพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้เข้ามามี
ส่วนร่วมได้ 

 

4. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับองค์กรปกครองท้องถิ่น 

พัฒนาการขององค์กรปกครองท้องถิ่นไทย 

พัฒนาการของการปกครองท้องถิ่นของไทย เริ่มเกิดข้ึนตั้งแต่การปฏิรูประบบราชการ ในสมัย
รัชกาลที่ 5 กล่าวคือ ได้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดกิจการท้องถิ่นฉบับแรก คือ พระราชก าหนด
สุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ.116 โดยก าหนดให้ สุขาภิบาลกรุงเทพฯ มีหน้าที่ด าเนินการรักษาความ
สะอาด และป้องกันโรค ท าลายขยะมูลฝอย จัดสถานที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะ ส าหรับราษฎรทั่วไปห้าม
การปลูกสร้าง หรือซ่อมแซมโรงเรือน ที่จะเป็นเหตุให้เกิดโรค รวมทั้งการขนย้ายสิ่งโสโครก ที่ท าความ
ร าคาญให้กับราษฎรไปทิ้ง เป็นต้น ต่อมาได้จัดตั้ง สุขาภิบาลท่าฉลอม เมืองสมุทรสาครขึ้น ใน
ต่างจังหวัด เป็นแห่งแรก 
 ในสมัยรัชกาลที่ 6 ก็ได้ตราธรรมนูญการปกครองคณะนคราภิบาลดุสิตธานี พ.ศ.2461 เพ่ือ
ทดลองรูปแบบเมืองจ าลอง "ดุสิตธานี" นับเป็นการปกครองในรูปเทศบาลครั้งแรก อันเป็นรูปแบบการ
ปกครองอย่างประเทศอังกฤษ โดยก าหนดให้เป็นนิติบุคคล แยกจากส่วนกลาง มีรายได้ของตนเอง 
ดูแลการคมนาคม การดับเพลิง สวนสาธารณะ โรงพยาบาล สุสาน โรงฆ่าสัตว์ ดูแลโรงเรียนราษฎร์ 
การรักษาความสะอาด และการป้องกันโรค ท าบริการสาธารณะที่มีก าไร เช่น ตั้งโรงรับจ าน า ตลาด 
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รถราง เป็นต้น ออกใบอนุญาต และเก็บค่าธรรมเนียมส าหรับยานพาหนะ ร้านจ าหน่ายสุรา โรงละคร 
โรงหนัง สถานเริงรมย์ และอ่ืนๆ 

ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของประเทศไทย ในปี พ.ศ.2475 จาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ ประเทศไทยได้จัดระเบียบการบริหารราชการ เป็นราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการ บริหารแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2476 โดยในส่วนของราชการส่วนท้องถิ่น ได้มีการจัดตั้งเทศบาลขึ้นตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2476 (ปัจจุบันใช้พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496) แต่ต่อมาปรากฎว่า การด า เนินงานของ
เทศบาล ไม่ได้ผลเต็มที่ตามที่มุ่งหมายไว้ จึงไม่อาจขยายการตั้ งเทศบาลออกไปทุกท้องที่  ทั่ว
ราชอาณาจักรได้ คงตั้งขึ้นได้เพียง 120 แห่ง ก็ระงับการจัดตั้งเทศบาลขึ้นใหม่ เป็นเวลานานหลายสิบ
ปี และได้มีการตั้งสุขาภิบาลขึ้นแทนเทศบาลในท้องที่ที่ยังไม่มีฐานะเป็นเทศบาลตามพระราชบัญญัติ
สุขาภิบาล พ.ศ.2495 จนกระทั่งถึงปี 2500 จึงได้มีการยกฐานะสุขาภิบาลบางแห่ง ขึ้นเป็นเทศบาล
ต าบล คือ เทศบาลต าบลกระบินทร์ เทศบาลโคกส าโรง เทศบาลต าบลบัวใหญ่ เป็นต้น และกรณีที่มี
การจัดตั้งจังหวัดใหม่ ก็ให้จัดตั้งเทศบาลเมืองขึ้น ในท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด ตาม
บทบัญญัติมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งเทศบาลและ
สุขาภิบาลก็ยังไม่เป็นไปโดยทั่วถึง ส่วนใหญ่จึงคงอยู่ภายใต้การปกครองส่วนภูมิภาค ดังนั้น เพ่ือแก้ไข
ความเหลื่อมล้ าในการปกครองท้องถิ่นในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลกับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตดังกล่าว 
จึงได้มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น โดยตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วน
จังหวัด พ.ศ.2498 ให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการส่วนจังหวัด 
ภายในเขตพ้ืนที่จังหวัดนอกเขตเทศบาลและเขตสุขาภิบาล 

นับแต่นั้นมา การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงครอบคลุมทั่วทั้งราชอาณาจักไทย กล่าวคือ ทุกพ้ืนที่
ของประเทศไทยจะอยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การปกครองท้องถิ่น ไม่รูปใดก็รูปหนึ่ง ซึ่งต่อมาได้
มีการประกาศใช้กฎหมายการปกครองท้องถิ่นรูปพิเศษ ได้แก่ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2518 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2521 ทั้งนี้
เนื่องจาก กรุงเทพมหานครเป็นเมืองขนาดใหญ่ มีประชากรมากที่สุด ส่วนเมืองพัทยาเป็นเมือง
ท่องเที่ยวที่มีลักษณะพิเศษและใช้รูปแบบการบริหาร โดยการจ้างผู้บริหาร ซึ่งปรากฎว่าไม่ประสบ
ผลส าเร็จมากนัก ปัจจุบันจึงมีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงให้เป็นเทศบาลนคร 

ในปี พ.ศ.2537 ก็ได้มีการปรับปรุงการบริหารส่วนท้องถิ่นในส่วนพ้ืนที่ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ให้มีการบริหารส่วนต าบลขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งแล้ว
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ทั่วประเทศ 6,397 แห่ง ซึ่งนับว่าเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบใหม่ที่เล็กและใกล้ชิดประชาชน
ในท้องถิ่นมากท่ีสุด 

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้มีการปรับปรุง พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
โดยก าหนดให้มีพ้ืนที่รับผิดชอบครอบคลุมพ้ืนที่รับผิดชอบของ อบต. ด้วย แต่ให้มีอ านาจมีหน้าที่
ด าเนินการในกิจการ ที่ อบต. ด าเนินการไม่ได้หรือต้องประสานงานร่วมกันระหว่าง อบต. หลายแห่ง 
เป็นต้น 

ดังนั้น ปัจจุบันประเทศไทยจึงมีรูปแบบการปกครองท้องถิ่น ทั้ งหมด 5 รูปแบบ คือ 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล (แยกเป็นเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลไกการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน 

1. ปรัชญา แนวคิด ขององค์กรปกครองท้องถิ่น โดยที่ "กฎหมายการปกครองท้องถิ่น” แสดง
ให้เห็นจุดมุ่งหมายส าคัญ 2 ประการ คือ ต้องการให้การจัดท าบริการสาธารณะมีประสิทธิภาพ นั่นคือ 
จัดท าบริการสาธารณะให้ทั่วถึง และตรงกับความต้องการของราษฎรในท้องถิ่นตามความจ าเป็นในแต่
ละท้องถิ่น ซึ่งจุดมุ่งหมายนี้จะส าเร็จลงได้ก็ด้วยวิธีการให้ราษฎรในท้องถิ่นนั้นเอง เข้าไปมีส่วนร่วมใน
การจัดการด้วย และต้องการให้การปกครองท้องถิ่น เป็นสถาบันสอนการปกครองประเทศในระบอบ
ประชาธิปไตย โดยผู้ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นจะต้องมาจากการเลือกตั้งของราษฎร
ในท้องถิ่นนั้น" 

กฎหมายการปกครองส่วนม้องถิ่นซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้น เพ่ือจัดตั้งองค์การปกครอง
ท้องถิ่น จึงมีวัตถุประสงค์กระจายอ านาจบริหารไปสู่ท้องถิ่น โดยก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่น
กับส่วนกลางในขอบเขตการก ากับดูแล นั่นคือ จะไม่ก าหนดให้ราชการส่วนกลาง มีอ านาจบังคับ
บัญชาเหนือคณะผู้บริหารของท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการบริห าร
จัดการ แต่จะให้มีอ านาจในการก ากับดูแลเพ่ือป้องกันมิให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากการกระท า
ของราชการส่วนท้องถิ่น และเพ่ือเป็นหลักประกันแก่ราษฎรในท้องถิ่นว่าจะได้รับการบริการสาธารณะ
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ จะก ากับดูแลและตรวจสอบให้ราชการส่วนท้องถิ่นกระท า
การโดยชอบด้วยกฎหมาย หากมีการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเกิดขึ้นก็จะมีอ านาจในการเพิกถอน 
หรือยับยั้งการกระท านั้นได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้อ านาจแก่ราชการส่วนกลาง 
ให้กระท าได้ไว้อย่างชัดแจ้งด้วย 

แม้ในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 หมวด 9 การปกครองส่วน
ท้องถิ่นมาตรา 282 ยังบัญญัติไว้ว่า "ภายใต้ยังคับมาตรา 1 รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่น
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ตามหลักแห่งการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของประชาชน ในท้องถิ่น" และมาตรา 283 วรรค 2 
"การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องท าเท่าที่จ าเป็นตามที่กฎหมายบัญญัติ แต่ต้องเป็นไป
เพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศโดยส่วนรวม ทั้งนี้ จะ
กระทบถึงสาระส าคัญ แห่งหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น หรือ
นอกเหนือจากท่ีกฎหมายบัญญัติไว้มิได้" 
 ดังนั้น แนวคิดพ้ืนฐานของระบบการปกครองท้องถิ่น จึงพอสรุปได้ว่าเป็นระบบของการ
กระจายอ านาจทางการปกครองไปสู่ท้องถิ่นเพ่ือจัดท าการบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง ตรงกับ
ความต้องการของราษฎรและเหมาะสมกับสภาพของแต่ละท้องถิ่นโดยให้ประชาชนในท้องถิ่นนั้นได้มี
ส่วนร่วมอย่างเต็มที่ เพ่ือเป็นกระบวนการให้การเรียนรู้ในระบบประชาธิปไตยแก่ประชาชนในระดับ
ท้องถิ่นราชการส่วนกลางต้องไม่มีอ านาจเหนือคณะผู้บริหารส่วนท้องถิ่น แต่มีบทบาทในการก ากับ
ดูแลและให้ความช่วยเหลือท้องถิ่นต้องมีอิสระในการตัดสินใจ ก าหนดทิศทาง นโยบาย และการ
บริหารจัดการ เพ่ือการพัฒนาท้องถิน่ของตนเองได้ในระดับหนึ่ง 

2. โครงสร้างการบริหารจัดการขององค์กรปกครองท้องถิ่น เมื่อกล่าวในเชิงโครงสร้างของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น ก็พบว่า ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา 285 ก าหนดให้ "องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการ
เลือกตั้ง คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหรือมา
จากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น" ดังนั้น องค์กรปกครองท้องถิ่นโดยทั่วไป จึงจะแบ่งโครงสร้างการ
บริหารจัดการ ออกเป็น 2 ส่วน คือ 

 1) สภาท้องถิ่น มีบทบาทอ านาจหน้าที่ในการ ตราข้อก าหนดของท้องถิ่น ซึ่งจะเป็น
กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ในระดับท้องถิ่นนั้น ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการงบประมาณประจ าปีที่ฝ่าย
บริหารเสนอและเรื่องอ่ืนๆ ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติอ่ืนๆ ที่ก าหนดให้เป็น
อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้เพ่ือเป็นกฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่ให้ชุมชนในท้องถิ่นนั้น 
ได้ยึดถือปฏิบัติหรือเป็นกติกาของสังคม เพ่ือให้ประชาชนในม้องถิ่นได้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุข 

2) คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการบริหาร
จัดการกิจการต่างๆ ที่เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และด าเนินการให้เกิดการ
บังคับใช้ตามกฎหมายท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นได้ตราขึ้น เพ่ือให้เกิดการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข และ
คุ้มครองประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ 
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นอกจากนั้น สภาท้องถิ่นยังมีบทบาทในการตรวจสอบการบริหารจัดการของคณะกรรมการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพิจารณาอนุมัติงบประมาณแผนงาน โครงการ และการตั้ง
กระทู้ถาม กรณีท่ีสงสัยหรือให้ความเห็นข้อแนะน าแก่คณะกรรมการบริหารฯ ได ้

3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในฐานะผู้เป็น
เจ้าของอ านาจที่แท้จริง เป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่ง ต่อการผลักดันให้กลไก (องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือราชการส่วนท้องถิ่น) ด าเนินภารกิจการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นต่อการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญท่ีสุด ซึ่งประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ ดังนี้คือ 

1) การใช้สิทธิในการเลือกสรร หรือเลือกตั้งผู้แทนของตนเอง เข้าไป เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ดังกล่าว เพื่อเป็น
ตัวแทนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ และก าหนดทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตนเองและชุมชน ทั้งนี้ หากผู้แทนข้างต้นไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ประชาชนในท้องถิ่นก็มีสิทธิที่
จะไม่เลือกตั้งให้เป็นผู้แทนในสมัยต่อๆ ไปได้ 

2) การเสนอความต้องการต่อผู้แทนของตน เพ่ือน าเข้าสู่การพิจารณา ก าหนดเป็น
นโยบาย แผนงาน/โครงการ ในเรื่องต่างๆ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนการ
ตรวจสอบ การด าเนินงานของสภาฯ และคณะกรรมการบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น  ประชาชน
สามารถตรวจสอบได้ โดยการเฝ้ามองและติดตามการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของตน แล้วเสนอความคิดเห็นต่อสาธารณะโดยเสนอในนามของกลุ่ม /ชมรม หรือองค์กร
ชุมชนในท้องถิ่น โดยอาจผ่านสื่อของชุมชน เช่น หอกระจายข่าว สื่อมวลชนท้องถิ่น หรือ  โดยวิธีการ
ตั้งข้อสังเกต โดยผ่านปากต่อปากของชุมชนเอง หรือผ่านผู้แทนของตนที่ได้เลือกไป รวมทั้ง  การ
ร้องเรียนผ่านผู้บริหารของหน่วยงาน ที่ก ากับดูแลองค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นก็ได้ 

3) การร้องเรียนหรือร้องทุกข์ต่อองค์กรปกครองท้องถิ่น ในกรณที่ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการใดๆ ในท้องถิ่นนั้น ซึ่งเป็นสิทธิที่ประชาชนสามารถร้องเรียน
ได้ และขณะเดียวกันเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ในฐานะเจ้าพนักงานฯ  ที่ต้องด าเนินการ
แก้ไขเรื่องดังกล่าวตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด  

4) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามข้อก าหนดของท้องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็น "กติกา" 
หรือ "หลักปฏิบัติ" ที่สภาท้องถิ่นได้ตราขึ้น เพ่ือให้ใช้บังคับในเขตท้องถิ่นนั้นๆ ทั้งนี้เ พ่ือประโยชน์ใน
การรักษาความสะอาดและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองแล้วแต่กรณี รวมทั้งต้องให้ความร่วมมือ
ในการด าเนินกิจกรรม เรื่องต่างๆ ขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้วย 
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จากบทบาทและสิทธิหน้าที่ของประชาชน ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ดังกล่าว จึง
กล่าวได้ว่า ประชาชนเป็นองค์ประกอบหรือปัจจัยที่ส าคัญ ที่จะให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นองค์กรที่
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับประชาชนได้เป็นที่พ่ึงและเป็นหัวหอกของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในท้องถิ่น สมดังเจตนารมณ์ของการปกครองท้องถิ่นในระบอบประชาธิปไตย และการ
กระจายอ านาจสู่ประชาชนอย่างแท้จริง การปกครองท้องถิ่นที่เป็น "ประชาธิปไตย" และที่ประชาชนมี
ส่วนร่วมจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในท้องถิ่นนั้น (โกวิทย์ พวงงาม, 2550 
หน้า 6-12) 

 

5. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาลต าบลบ่อพลอย  

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

ด้านกายภาพ 

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล   

ส านักงานเทศบาลต าบลบ่อพลอย ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย จังหวัด
กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034-581020 โทรสาร 034-581020 ต่อ 114  มีอาณาเขตพ้ืนที่อยู่ติดกัน
ท้องถิ่นใกล้เคียง ดังนี้ 
 

ทิศเหนือ จด       หมู่ที่ 1 บ้านหัวเขา, หมู่ที่ 13 บ้านหัวเขาต าบลช่องด่าน 
  ทิศตะวันออก จด       บ้านบ่อพลอย ต าบลบ่อพลอย        

ทิศใต้  จด       หมู่ที่ 2 บ้านหนองย่างช้าง, หมู่ที่ 11 บ้านวังไพลินต าบล 
บ่อพลอย 

  ทิศตะวันตก จด บ้านบึงหัวแหวน ต าบลบ่อพลอย 
 

โดยต าบลบ่อพลอย เป็นภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขามีพ้ืนที่ ของเทศบาลมีลักษณะเป็นที่ราบ
ลุ่ม  7 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตก เป็นพ้ืนที่ส าหรับที่อยู่อาศัยประมาณ 38% เป็นพ้ืนที่
ส าหรับพาณิชยกรรม 25% การเกษตร 8% มี 3 ฤดูกาล (ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว) โดยมีพ้ืนที่แยก
เป็นรายชุมชม ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อชุมชน 
1 ชุมชนพลอยไพลิน 1 
2 ชุมชนพลอยไพลิน 2 
3 ชุมชนเขาเตี้ย 
4 ชุมชนเขาแก้ว 
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ล าดับ ชื่อชุมชน 
5 ชุมชนจามรฟาร์ม 
6 ชุมชนตลาดสดหินใหญ่ 
7 ชุมชนพัฒนาวัดรัชดาภิเษก 
8 ชุมชนวัดเขาวงจินดาราม 
9 ชุมชนเขาพระศรี 
10 ชุมชนหัวเขา 
11 ชุมชนพาณิชย์ 

 
 

แผนที่ เทศบาลต าบลบ่อพลอย 
อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
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โครงสร้างของเทศบาลต าบลบ่อพลอย 
 

คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลบ่อพลอย 

 

นายกเทศมนตรีต าบลบ่อพลอย 

รองนายก 
เทศมนตรีต าบลบ่อพลอย 

รองนายก 
เทศมนตรีต าบลบ่อพลอย 

ที่ปรึกษานายก 
เทศมนตรีต าบลบ่อพลอย 

เลขานุการนายก 
เทศมนตรีต าบลบ่อพลอย 
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สภาเทศบาลต าบลบ่อพลอย 

สมาชิกสภาเทศบาล 
S,6jmuj 

สมาชิกสภาเทศบาล 
S,6jmuj 

สมาชิกสภาเทศบาล 
S,6jmuj 

สมาชิกสภาเทศบาล 
S,6jmuj 

สมาชิกสภาเทศบาล 
S,6jmuj 

 

ประธานสภาเทศบาลต าบลบ่อพลอย 

รองประธานสภา 
เทศบาลต าบลบ่อพลอย 

เลขาสภา 
เทศบาลต าบลบ่อพลอย 

สมาชิกสภาเทศบาล 
S,6jmuj 

สมาชิกสภาเทศบาล 
S,6jmuj 

สมาชิกสภาเทศบาล 
S,6jmuj 

สมาชิกสภาเทศบาล 
S,6jmuj 

สมาชิกสภาเทศบาล 
S,6jmuj 
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            โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ (จ านวน 3 ส านัก/กอง) 

พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง 
1. ส านักงานปลัด 

(1)  ปลัดเทศบาล  
(2)  หัวหน้าส านักปลัด 
(3)  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
(4)  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
(5)  นักทรัพยากรบุคคล 
(6)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
(7)  นักพัฒนาชุมชน   
(8)  นักประชาสัมพันธ์  
(9)  นักบริหารงานทะเบียน   
(10)  เจ้าพนักงานสาธารณสุข   
(11)  เจ้าพนักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(12)  เจ้าหน้าที่ทะเบียน 

-  ลูกจ้างประจ า 
    (1)  พนักงานขับรถยนต์บรรทุกเครื่อง
ดับเพลิงฯ   
    (2)  พนักงานประจ ารถขยะ 
    (3)  พนักงานขับรถบรรทุกน้ า 
    (4)  พนักงานวิทยุ 
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
    (1)  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน   
    (2)  พนักงานขับรถยนต์ 
    (3)  พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 
-  พนักงานจ้างทั่วไป  
    (1) คนงานทั่วไปจ านวน 20 คน   

2. กองคลัง 
(1)  ผู้อ านวยการกองคลัง   
(2)  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   
(3)  นักวิชาการพัสดุ   
(4)  นักวิชาการจัดเก็บรายได้   

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (1)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี   
   (2)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้   
   (3)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ   
   (4)  พนักงานขับรถยนต์  
   (5)  ลูกจ้างทั่วไปจ านวน 2 คน   

3. กองช่าง 
(1)  ผู้อ านวยการกองช่าง     
(2)  นายช่างโยธา    
(3)  วิศวกร     
(4)  เจ้าพนักงานธุรการ    

-  ลูกจ้างประจ า 
   (1)  พนักงานขับรถยนต์ 
   (2)  นายช่างไฟฟ้า   
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (1)  ช่างปูน 
   (2)  คนสวนจ านวน 2 คน 
-  พนักงานจ้างทั่วไป   
   (1)  คนงานทั่วไปจ านวน 7 คน   

รวม จ านวน  20  คน จ านวน  66  คน 
  

เทศบาลต าบลบ่อพลอย แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 1 ส านัก กับอีก 2 กอง 
ทั้งหมด 3 ส่วนราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 20 คน  ลูกจ้างประจ า จ านวน 5 คน พนักงาน
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จ้างตามภารกิจ จ านวน 14 คน พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 27 คน โดยจ านวนพนักงานส่วนต าบล
ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  (พ.ศ. 2564 – 2566) ได้ก าหนดอัตราก าลังไว้พร้อมนี้ อัตราแยกเป็น ดังนี้  
(ข้อมลู ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564)  

ด้านการคลังท้องถิ่น 
         บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลบ่อพลอย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลบ่อพลอยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะ
ผู้บริหารเทศบาลต าบลบ่อพลอยจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ดังต่อไปนี้ 

  1. สถานะการคลัง 

    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 

 

      ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

 

 

      1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 30,703,192.02 บาท 

      1.1.2 เงินสะสม จ านวน 16,912,160156 บาท 

      1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 9,685,495.40 บาท 

      1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ 
รวม 0.00 บาท 

      1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 10 โครงการ รวม 
6,987,900.00 บาท 

 

 

      1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
 

 

  2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 
 

 

    (1) รายรับจริง จ านวน 58,212,308.16 บาท ประกอบด้วย 
 

 

             หมวดภาษีอากร จ านวน 595,071.60 บาท 

      หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 499,555.26 บาท 

      หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 783,006.90 บาท 

      หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท 

      หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 323,400.00 บาท 

      หมวดรายได้จากทุน จ านวน 565.00 บาท 

      หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 28,625,866.03 บาท 

      หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 27,384,843.37 บาท 
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    (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 8,398,288.00 บาท 
 

    (3) รายจ่ายจริง จ านวน 57,234,800.50 บาท ประกอบด้วย 
 

      งบกลาง จ านวน 12,577,071.78 บาท 

      งบบุคลากร จ านวน 15,766,879.00 บาท 

      งบด าเนินงาน จ านวน 13,055,171.15 บาท 

      งบลงทุน จ านวน 12,497,700.00 บาท 

      งบรายจ่ายอื่น จ านวน 20,000.00 บาท 

      งบเงินอุดหนุน จ านวน 3,317,978.57 บาท 
 

    (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุ    จ านวน      8,398,288.00 บาท 
    วัตถุประสงค์  

 

    (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม                             จ านวน       1,328,448.00 บาท 
 

    (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม             จ านวน       1,032,794.83 บาท 
 

    (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้                                  จ านวน                  0.00 บาท 
 

บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการทางการเมืองและการบริหาร 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ่อพลอย  มีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลต าบล  

บ่อพลอย  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ่อพลอยยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลืองาน
ของเทศบาล เสนอแนะในกิจกรรมของเทศบาลในการด าเนินงานต่างๆ  เช่น การประชุมจัดท า
แผนพัฒนาต าบล ประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ประชุมการจัดอบรมกระบวนการชุมชน
เข้มแข็ง การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การฝึกอบรม อปพร ฯลฯ 

 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  เป็นภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขามีพ้ืนที่ ของเทศบาลมีลักษณะ
เป็นที่ราบลุ่ม 7 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตก เป็นพ้ืนที่ส าหรับที่อยู่อาศัยประมาณ 38% 
เป็นพื้นที่ส าหรับพาณิชยกรรม 25% การเกษตร 8% มี 3 ฤดูกาล (ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว) 
 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ  ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุม สามารถ
แบ่งออกเป็น 3 ฤดู โดยฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือน
มิถุนายนถึงเดือนตุลาคม และฤดูหนาวเริ่มเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม อุณหภูมิสูงสุด 40 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุด 13 องศาเซลเซียส เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศด้านตะวันตกของจังหวัด
กาญจนบุรีเป็นเขาสูงตลอดแนว ท าให้ขวางก้ันทิศทางลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท าให้การกระจายของ
น้ าฝนไม่สม่ าเสมอจึงส่งผลให้พ้ืนที่ของเทศบาลต าบลบ่อพลอยมีปริมาณน้ าฝนน้อยโดยเฉลี่ยประมาณ 
866 มิลลิเมตร ต่อปี 

1.4  ลักษณะของดิน  ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ประมาณ 80% ดินลูกรัง
ประมาณ 20%  
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1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า  มีแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับ  อุปโภค - บริโภค คือ การประปาส่วน
ภูมิภาคเลาขวัญ และยังมีแหล่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเทศบาลได้ด าเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้น
ใหม่เพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน ดังนี้ สระน้ าจ านวน 2 แห่ง 

1.6  ลักษณะของไม้/ป่าไม้  ในเขตเทศบาลมีทั้งพ้ืนที่ป่าไม้ และต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูก
ลักษณะของต้นไม้เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ 

 
2. ด้านการเมืองการปกครอง 

ส านักงานเทศบาลต าบลบ่อพลอย ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่  1 ต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย 
เบอร์โทรศัพท์ 034-581020 เบอร์โทรสาร 034-581020 ต่อ 114  
 ส านักงานเทศบาลต าบลบ่อพลอยได้ประกาศปรับขนาดเทศบาลต าบลบ่อพลอย ขนาดเล็ก
เป็นเทศบาลต าบลขนาดกลาง ตั้งแต่วันที่ 8  พฤศจิกายน 2556 แบ่งการปกครองออกเป็น 2 เขต 
จ านวน 11 ชุมชน มีระยะทางห่างจากอ าเภอเมือง ประมาณ 35 กิโลเมตร และอยู่ทางทิศเหนือของ
จังหวัดกาญจนบุรี ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 7 ตารางกิโลเมตร  

 

2.1 เขตการปกครอง  เทศบาลต าบลบ่อพลอย ประกอบด้วยชุมชน 11 ชุมชน มีพ้ืนที่อยู่ใน
เขตเทศบาลต าบลบ่อพลอย ทั้งหมด 11 ชุมชน ดังนี้ 
  ชุมชนที่ 1 ชุมชนพลอยไพลิน 1 
  ชุมชนที่ 2 ชุมชนพลอยไพลิน 2 
  ชุมชนที่ 3 ชุมชนเขาเตี้ย 
  ชุมชนที่ 4 ชุมชนเขาแก้ว 
  ชุมชนที่ 5 ชุมชนจามรฟาร์ม 
  ชุมชนที่ 6 ชุมชนตลาดสดหินใหญ่ 
  ชุมชนที่ 7 ชุมชนพัฒนาวัดรัชดาภิเษก 
  ชุมชนที่ 8 ชุมชนวัดเขาวงจินดาราม 
  ชุมชนที่ 9 ชุมชนเขาพระศรี 
  ชุมชนที่ 10 ชุมชนหัวเขา 
  ชุมชนที่ 11 ชุมชนพาณิชย์  
  

2.2 การเลือกตั้ง   
เดิมเทศบาลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลบ่อพลอย ทั้งเขตเทศบาล

เป็น 1 เขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาออกเป็น 2 เขต ดังนี้ 
เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย ชุมชนพลอยไพลิน 2 ชุมชนเขาแก้ว ชุมชนจามร

ฟาร์ม ชุมชนวัดเขาวงจินดาราม และหัวเขา 
เขตเลือกตั้งที่ 2  ประกอบไปด้วย ชุมชนพลอยไพลิน 1 ชุมชนเขาเตี้ย ชุมชนตลาด

สดหินใหญ่ ชุมชนพัฒนาวัดรัชดาภิเษก ชุมชนเขาพระศรี และชุมชนพาณิชย์ 
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ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ่อพลอยส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมา
และประชาชนในเทศบาลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลืองานเทศบาล เสนอแนะใน
กิจกรรมของเทศบาลในการด าเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาเทศบาล
ประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน 

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)   
    -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี       5,416  คน 
   -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  5,409  คน 
  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ครั้งล่าสุด (พ.ศ. ๒๕๖๔) 

-  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 3,858 คน จากผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งทั้งสิ้น  5,416 คน  คิดเป็นร้อยละ  71.23 
   -  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 3,852 คน จากผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งทั้งสิ้น 5,409 คน คิดเป็นร้อยละ 72.21 
 

คณะผู้บริหารท้องถิ่น และ สมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ่อพลอย มีดังนี้ 

ล าดับ  ชื่อ - สกุล  ต าแหน่ง  เบอร์โทรติดต่อ 
1 นายชัยเชษฐ  พัฒนะพิชัย  นายกเทศมนตรี 080-0885111 
2 นายปฐมพงศ์  กาญจนไตรภพ  รองนายกเทศมนตรี 081-8801151 
3 นายณัทธภัทร  หนูขาว รองนายกเทศมนตรี 081-9813101 
4 นายเอกวุฒิ สุภัควชิรกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 061-5625152 
5 นายชลัท  ชื่นใจ เลขานุการนายกเทศมนตรี 081-8809009 
6 นายนวพล  อินทร์คล้าย  ประธานสภาเทศบาล 084-5499959 
7 นายสมบัตร นันทเกษมกาญน์ รองประธานสภาเทศบาล 081-7638478 
8 นายวิรัตน์  ทองนุ่ม  สมาชิกสภาเทศบาล 081-8589251 
9 นายวุฒิ  วุฒิเอก สมาชิกสภาเทศบาล 087-1552244 
10 นายสมยศ  นาคโชติ สมาชิกสภาเทศบาล 082-8985268 
11 นายโกมล  หนุขาว สมาชิกสภาเทศบาล 092-6523662 
12 นายชาญ  ห่วงสัตย์ สมาชิกสภาเทศบาล 062-1692919 
13 นายสุเชาว์  วิเศษสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาล 084-5217019 
14 นายทวีชัย  จ าเริญ สมาชิกสภาเทศบาล 098-2893492 
15 นายนิติรัฐ  ธนสมบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล 081-7952676 
16 นายจายุศักดิ์  แย้มอาษา สมาชิกสภาเทศบาล 085-7663722 
17 นายพงษ์ศักดิ์  โรจนเศรษฐการ สมาชิกสภาเทศบาล 064-9425453 
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3. ประชากร 
 

3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร   
 

จ านวน 11 ชุมชน (ปี พ.ศ. 2564) 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร 
๑  ชุมชนพลอยไพลิน 1 240 807 
๒  ชุมชนพลอยไพลิน 2 271 716 
๓  ชุมชนเขาเตี้ย 193 717 
4  ชุมชนเขาแก้ว 284 989 
5  ชุมชนจามรฟาร์ม 236 480 
6  ชุมชนตลาดสดหินใหญ่ 145 345 
7  ชุมชนพัฒนาวัดรัชดาภิเษก 184 636 
8  ชุมชนวัดเขาวงจินดาราม 177 647 
9  ชุมชนเขาพระศรี 142 349 
10  ชุมชนหัวเขา 249 634 
11  ชุมชนพาณิชย์ 167 4451 

รวมทั้งสิ้น 2,288 7.059 
 

 
3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

 

ประชากร 
ของเทศบาลต าบลบ่อพลอย  (ปี พ.ศ. 2564) 

ประชากร หญิง ชาย ช่วงอายุ 
 จ านวนประชากรเยาวชน 377 340 อายุต่ ากว่า  18  ปี 
 จ านวนประชากร 2,434 2,821 อายุ  18 – 60  ปี 
 จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 366 432 อายุมากกว่า  60 ปี 

รวม 3,609 3,593 ทั้งสิน้  7,059  คน 
 

 
4. สภาพทางสังคม 

   4.1  การศึกษา  
  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ 15 - 60 ปีเต็ม ร้อยละ 99 
อ่าน เขียน ภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ 6 – 14 ปี ร้อยละ 100 ได้รับการศึกษาภาค
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บังคับ 9 ปี ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ 99 
ด้านการศึกษาอยู่ในระดับเกณฑ์ที่ดี ปัญหาคือ ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้ การ
แก้ปัญหาของเทศบาล ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม 
อาหารกลางวัน ให้กับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน 
 

จ านวนนักเรียนโรงเรียนอนบุาลบ่อพลอย 

ชั้น ชาย หญิง รวม 
อนุบาลปีที่ 1 59 59 118 
อนุบาลปีที่ 2 56 46 102 

ประถมศึกษาปีที่ 1 60 55 115 
ประถมศึกษาปีที่ 2 52 59 111 
ประถมศึกษาปีที่ 3 66 60 126 
ประถมศึกษาปีที่ 4 58 63 121 
ประถมศึกษาปีที่ 5 73 67 140 
ประถมศึกษาปีที่ 6 76 62 138 

รวม 500 471 971 
   

 
จ านวนนักเรียนโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 

ชั้น ชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 90 108 198 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 101 108 209 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 90 122 212 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 58 92 150 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 73 63 166 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 67 84 151 

รวม 479 606 1,086 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ่อพลอย 
อายุ จ านวนเด็กเล็กชาย จ านวนเด็กเล็กหญิง จ านวนเด็กเล็กรวม 
2 8 7 15 
3 25 17 42 
4 20 13 33 

รวม 53 37 90 
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4.2  สาธารณสุข     
               จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรอง
สุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักจะเกิดแก่ประชากรในชุมชนเช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน 
เบาหวาน โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการ
รักษาพยาบาล ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี การแก้ไข
ปัญหา คือเทศบาลและหน่วยงานสาธรณสุข พยาบาล ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็น
ความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ส าหรับเด็กแรกเกิด – 6 ปี ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การใช้ยา
เพ่ือบ าบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ และประชากรส่วนมาก
ไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ ปัญหาเหล่านี้ เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข โดยร่วมมือกับ
โรงพยาบาลสาธรณสุข จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา 
 (1) หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
   - โรงพยาบาลบ่อพลอย  จ านวน 1 แห่ง  
  - คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบ่อพลอย  
  -งานสาธารณสุข เทศบาลต าบลบ่อพลอย  
 (2) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่ชุมชน 

4.3  อาชญากรรม 
  เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน 
และท าลายทรัพย์สินของราชการ ซึ่งเทศบาลก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการ
ส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่าครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่ตรวจพบว่ามี 9 ครัวเรือน ที่ไม่มีการป้องกันอุบัติเหตุ อาชญากรรม 
ว  ธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่าง
จ ากัด คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจดที่เป็นที่สาธารณะ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก 
รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัด
งานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากการแก้ไขปัญหา คือการแจ้ง
เตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบที่เสียหาย และโทษที่
ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจากส ารวจ ผู้น า อป
พร. เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะ
แก้ไขได้ ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้            

4.4 ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรบ่อพลอย

ได้แจ้งให้กับเทศบาลทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่า
น้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงาน
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ของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถท าได้เฉพาะตาม
อ านาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์           การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้
ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็
ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

ตามที่เทศบาลต าบลบ่อพลอยได้ด าเนินโครงการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานในเขตเทศบาล
ต าบลบ่อพลอย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือน าผลการส ารวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึน 
 4.5  การสังคมสังเคราะห์ 
  เทศบาลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(1)  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
(2)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(3)  ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
(4)  ด าเนินโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน    
(5)  ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง  
(6)  ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน 

 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 

5.1  เส้นทางคมนาคม 
  ในเขตเทศบาลมีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่เทศบาลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ร้อยละ 80 จุดหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ 100 โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะ
ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย ปัญหาคือ เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ จะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ ปัจจุบันเทศบาลมี
เส้นทางคมนาคม ดังนี้      

  (1) การคมนาคม การจราจร 
  เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตเทศบาลและพ้ืนที่ใกล้เคียงมีมีดังนี้ 

1.1) ทางหลวงแผ่นดิน 
- หมายเลข  3086  สายลาดหญ้า – บ่อพลอย 
- หมายเลข  3342  สายอู่ทอง – บ่อพลอย 

1.2) การจัดการขนส่งมวลชน  ประกอบด้วย 
- รถโดยสารประจ าทาง  สายด่านช้าง – จังหวัดกาญจนบุรี 

1.3) ถนน 
ถนนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลบ่อพลอย จ านวน 26 สาย 
สภาพถนน    คอนกรีต  จ านวน  17  สาย  ระยะทาง 16.658 กม. 
แอสฟัลท์ติก  จ านวน  3    สาย      ระยะทาง 4.354  กม. 

   ลูกรัง   จ านวน  1    สาย      ระยะทาง 0.334  กม. 
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   คอนกรีต+ลูกรัง  จ านวน  4    สาย      ระยะทาง 5,216  กม. 
   คอนกรีต+แอสฟัลท์ติก    จ านวน  1  สาย     ระยะทาง 0.456  กม. 
 
 5.2  การไฟฟ้า 

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  
ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  
เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่
สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย 
เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ เทศบาลก็
ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้วและได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะ
ได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ปัจจุบันในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้ ดังนี้ 

(1)  จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 1,039 หลังคาเรือน 
(2)  ไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน 700 จุด ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตเทศบาล 

5.3  การประปา 
การให้บริการน้ าประปาภายในชุมชมเทศบาลต าบลบ่อพลอย ด าเนินการโดยการ

ประปาส่วนภูมิภาค โดยมีส านักงานประปาส่วนภูมิภาคเลาขวัญให้บริการ จ านวนครัวเรือนที่ใช้บริการ
ประปาส่วนภูมิภาคในเขตเทศบาล ประมาณ 2,658 ครัวเรือน สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุก
หลังคาเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี ปัญหาคือ มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ าประปา
ขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ า ปัจจุบันประชาชนมีประปา
ใช้ เกือบทุกครัวเรือน   
         5.4  โทรศัพท์ 

(1)  จ านวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่   จ านวน  11  หมายเลข 
(2)  จ านวนชุมสายโทรศัพท์   จ านวน   1   ชุมสาย 
(3)  ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข   จ านวน   1   แห่ง 
(4)  หอกระจายข่าวในพ้ืนที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ 100 ของพ้ืนที่เทศบาล 

     5.5  ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง วัสดุและครุภัณฑ์ 
  มีไปรษณีย์ จ านวน 1 แห่ง ให้บริการเวลา 08.00 – 16.00 น. ในวันจันทร์ – เสาร์  
(วันเสาร์ครึ่งวัน) หยุดวันอาทิตย์ 
 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
  
 6.1  การเกษตร 
  ประชากรในเขตเทศบาล ร้อยละ 10 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทาง
การเกษตรที่ส าคัญมันส าปะหลัง อ้อย ดังนี้ 

- อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 9    ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
- อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 8    ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
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- อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ 13  ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
- อาชีพค้าขาย  ร้อยละ 70  ของจ านวนประชากรทั้งหมด 

6.2  การประมง 
  (ในเขตเทศบาลไม่มีการประมง)  
 6.3  การปศุสัตว์ 

เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น 
การเลี้ยง ไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ  
 6.4  การบริการ 

โรงแรม    จ านวน  5 แห่ง 
ร้านอาหาร   จ านวน  10 แห่ง 

โรงภาพยนตร ์   จ านวน  - แห่ง 

สถานีขนส่ง   จ านวน  - แห่ง 

 6.5  การท่องเที่ยว 
  แหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลต าบลบ่อพลอย ระหว่างที่เดินทางมายังเทศบาลต าบล
บ่อพลอยสามารถเห็นเหมืองพลอยสองข้างทางงานหัตถกรรมพ้ืนบ้านที่เกินจากภูมิปัญญาชาวบ้าน 
และร้านจ าหน่ายอัญมณีที่มีชื่อเสียงที่เป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุดและเทศบาลต าบล       
บ่อพลอยมีโครงการที่จะพัฒนาปล่องภูเขาไฟแห่งเดียวในประเทศไทย และบ่อน้ าผุดธรรมชาติวัดเขา
วงจินดาราม เพ่ือเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาให้เป็นมรดกสืบทอดถึงลูกหลาน และเป็นการ
ส่งเสริมรายได้ให้กับท้องถิ่น 
 6.6 อุตสาหกรรม 

การประกอบอุตสาหกรรมในชุมชนเทศบาลต าบลบ่อพลอยส่วนใหญ่จะเป็น
อุตสาหกรรมบริการ ได้แก่ โรงซ่อมแซมรถยนต์ จักรยานยนต์ โรงกลึงเหล็กดัด โรงงานเจียระไนพลอย 
และอุตสาหกรรมท าเหมืองพลอย 
 6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

การพาณิชย์ 
ธนาคาร    4 แห่ง สถานีบริการน้ ามัน    2     แห่ง 
บริษัท   33 แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  2 แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด   2 แห่ง ตลาดสด      2 แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  60 แห่ง โรงฆ่าสัตว์      - แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต   6       แห่ง  

6.8  แรงงาน 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  15-60  ปี อยู่ในก าลัง

แรงงานร้อยละ 95 เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัดร้อยละ 73.99 ซึ่งสูงกว่ามาก แต่ค่าแรงในพ้ืนที่
ต่ ากว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  25-50 ปี บางส่วน 
ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไป
ท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงาน
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อุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยั งไม่สามารถ
แก้ไขได ้
 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

7.1  การนับถือศาสนา 
  - ผู้ที่นับถือศาสนา ร้อยละ 95   วัด 3 แห่ง 

7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม ตุลาคม 

พฤศจิกายน   
-  งานเทศกาลเห็ดโคนและอัญมณี  ประมาณเดือน  ตุลาคม – พฤศจิกายน  

7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ 90% พูดภาษากลาง 

7.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
 ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้ คือ พลอยไพลิน นิล และเครื่องประดับอัญมณี 
 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  

8.1  น้ า  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน ซึ่งจะต้องน ามาผ่านกระบวนการ
ของระบบประปา ส าหรับน้ าใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถน าขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ ไม่สามารถใช้
ดื่มและอุปโภคได้ 

8.2  ป่าไม้  ในเขตเทศบาลมีป่าไม้  
8.3  ภูเขา  ในเขตเทศบาลมีภูเขา 
8.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับ ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ 

ตามล าดับ และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  
น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินเค็ม  น้ าใต้ดินก็เค็ม  
หรือไม่ก็เป็นน้ ากร่อย  ไม่สามารถที่จะน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค - บริโภคได้ ต้องอาศัยน้ า
ดิบจากแหล่งอ่ืน  และน้ าฝน น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  
ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของ
ประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น การแก้ไขปัญหาขยะ คัดแยกขยะ
ให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของสาธารณะรวมทั้งปรับปรุง
สภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ   
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6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
มีองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีให้บริการและท าส ารวจ ดังนี้  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง (2562) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการจากเทศบาลนครตรัง จากเทศบาลนครตรัง ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดย มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากเทศบาลนครตรัง  ในด้าน
ต่างๆ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ใช้บริการที่พักอาศัยหรือสถานที่ตั้งของหน่วยงานอยู่ภายในเขต  บริการ
ของเทศบาลนครตรัง จ านวน 375 คน โดยระดับความพึงพอใจในภาพรวมของผู้รับบริการรวม 4 งาน 
ประกอบด้วย งานทะเบียน งานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง งานสวัสดิการสังคม และงาน  
สาธารณสุข ในภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับความ      
พึงพอใจเท่ากับ 81.60 งานที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงที่สุดถึงต่ าที่สุดเรียงตามล าดับ คือ 1) งาน 
ทะเบียน 2) งานสวัสดิการสังคม 3) งานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง และ 4) งานสาธารณสุข 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ได้รับความพึงพอใจสูงที่สุดไปถึงต่ าที่สุดเรียงตามล าดับ  
คือ สิ่งอ านวยความสะดวก ขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ภักดี โพธิ์สิงห์และคณะ (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของประชาชน 
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ผล 
การศึกษา พบว่า ความพึงพอใจการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ พบว่า โดย  
ภาพรวมอยู่ในระดับพอใจ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับพอใจทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รองลงมา คือ งานด้านไฟฟ้าสาธารณะและงานด้าน  
โยธา ส่วนด้าน ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ งานด้านกฎหมาย และประชาชนให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 1) ด้าน
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ควรจัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการว่าปัญหาเรื่องนี้ ควรติดต่อที่ไหน อย่างไร กับใคร เวลาใด 2) ด้านช่องทางการ 
ให้บริการ ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ 24 ชม.ไว้คอยรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้ารับบริการ 
หรือปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนและสามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที 3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ควร 
จัดเจ้าหน้าที่คอยแนะน าบริการเพ่ิมเพราะเจ้าหน้าที่ให้บริการบางแผนกไม่เพียงพอกับประชาชนผู้มา 
ใช้บริการ 4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกควรเพ่ิมเติม ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้น่าดู น่าอยู่ น่ามาใช้ 
บริการ และเทศบาลควรเพิ่มสถานที่พัก/นั่งรอ เมื่อไปติดต่องาน 

นารีรัตน์ ชูอัชฌา (2558) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางยอ อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ผู้มาใช้บริการมีความ    
พึงพอใจมากที่สุดในระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน รองลงมาคือ การติดต่อสื่อสาร และผู้มาใช้บริการ มี
ความพึงพอใจในด้านจุดเดียวเบ็ดเสร็จ น้อยที่สุด การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางยอ 
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ได้แก่ ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการ
บริการสาธารณะ ด้านการบริการจุด เดียวเบ็ดเสร็จ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการขององค์การบริหาร ส่วนต าบลบางยอ อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ที่
ระดับนัยส าคัญ .05 การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางยอ อ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญกับระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และการติดต่อสื่อสาร ดังนั้น
ทางผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางยอ อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ควรพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานให้ต่อเนื่องและมีเพียงพอกับผู้มาใช้บริการ นอกจากนี้ ควรจัดเจ้าหน้าที่ที่
มีความรู้เฉพาะด้านให้กับผู้มาใช้บริการ เพ่ือเป็นการให้ข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้อง ทั้งนี้ เป็นการสร้าง
ความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง (2557) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การ บริหารส่วนต าบล
ทุ่งฝาย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง พบว่า ประชาชนผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย มี
ความพึงพอใจต่อการได้รับบริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.19 คิดเป็นร้อยละ 83.8 สรุป
ภาพรวมการบริการตามภารกิจผู้ให้บริการ โดยผลการศึกษาความพึงพอใจด้านการให้บริการโดย
ภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย พบว่า โดยภาพรวมแล้วประชาชนผู้ใช้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย มีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการอยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.19 
คิดเป็นร้อยละ 83.8 และด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พบว่า โดยภาพรวมแล้วประชาชน
ผู้ใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย มีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ย 4.20 คิดเป็นร้อยละ 84.0 

ภควัต สมิธธ์ และคณะ (2556) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและเพ่ือศึกษาปัญหาและ
ข้อเสนอแนะในการให้บริการของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในภารกิจ 3 ด้าน ได้แก่ ภารกิจด้านงาน
ทะเบียนราษฎร์ ภารกิจด้านงานจัดเก็บภาษีรายได้ และภารกิจด้านงานออกใบอนุญาตร้านค้า        
ใน 3 ประเด็น ประกอบด้วย ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มารับบริการจากเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภารกิจด้านงานทะเบียน
ราษฎร์ ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภารกิจ
ด้านงานจัดเก็บภาษีรายได้ ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านงานออก
ใบอนุญาตร้านค้า ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

ชนะดา วีระพันธ์ (2554) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี  ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของ
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ประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน ต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี  
โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณา เป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 
คือ ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ รองลงมาคือ ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาคและด้านการ
ให้บริการอย่างก้าวหน้า โดยในด้านการให้บริการ อย่างเพียงพอ ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่อง
อาคารสถานที่ให้บริการมีความเหมาะสม ในด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ประชาชนมีความพึง
พอใจในเรื่องเจ้าหน้าที่บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส และในด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ผล
การเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส  การศึกษา และ
อาชีพ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง 
จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน 

สุกัญญา มีแก้ว (2554) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขตอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของ
ประชาชนในการใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขตอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย
ภาพรวมและรายด้านความพึงพอใจในการใช้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับจากมากไป
หาน้อย ดังนี้ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านอาคาร/สถานที่ ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านขั้นตอน
การให้บริการ และด้านกระบวนการให้บริการ ตามล าดับ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า 
ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ อาชีพ จ านวนสมาชิกในครอบครัว และประเภทการใช้บริการ ต่างกันท า
ให้ความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยประชาชนที่ใช้บริการ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 20 - 30 ปี สมรสแล้ว ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา อาชีพเกษตรกร รายได้เฉลี่ยต่ ากว่า 10,000 บาท จ านวนสมาชิกในครอบครัว 3 คน ใช้
บริการด้านส านักงานสาธารณสุข และต าบลที่ใช้บริการคือ ต าบลประสงค์  

เกยูร ฤาวงศ์ (2553) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการให้บริการ
ประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  ผลการวิจัยพบว่า 
ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการบริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
แยกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านข้อมูลข่าวสาร 
ด้านบริการของเจ้าหน้าที่ ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านระบบการ
ให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการให้บริการ
ประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลนาฝายอ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพและรายได้ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ 
.05 

http://e-research.sru.ac.th/?q=biblio/author/63


 
 

 
 
 
 
 

บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research) โดยสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ 
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังท าการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งท าการรวบรวมเอกสารทั้ง
ทางด้านแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม 
ประกอบร่วมด้วย เพ่ือให้ได้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงด้านการให้บริการ โดยผู้วิจัยได้
ก าหนดแนวทางในการด าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล  

5.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

     ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรที่มีครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลบ่อพลอย 
อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 7,059 คน (เทศบาลต าบลบ่อพลอย, 2562) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้จากสูตรการค านวณขนาดตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน 
(Taro Yamane, 1973) ที่ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ร้อยละ 0.05 ค านวณได้ ตัวอย่าง
จ านวน 379 คน  แต่จะเก็บจ านวน 380 ตัวอย่าง เพ่ือให้ได้ผลการศึกษาที่มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
ซ่ึงด าเนนิการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวแทนครัวเรือนท่ีมีอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยวิธีการสุ่มประชากรแบบ
ง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้วิธีค านวณจากสูตรก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างของทาโร 
ยามาเน ดังนี้  



 
 
 
 
 

39 
 

2 

การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ใช้ตารางส าเร็จรูปขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ค านวณจากสูตร
ของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) คือ  

    n  =   N 

            1 + N (e) 
  ก าหนดให ้
    N = จ านวนประชากรทั้งหมด 
    e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 

 จ านวนผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลบ่อพลอย มีจ านวนทั้งหมด 7,059 คน 
เมื่อท าการแทนค่าในสูตรจะได้ ดังนี้ 

    เมื่อ N  =  7,059 

              e  =  0.05 

 สูตรของ Taro Yamane   =   7,059 

           1+ 7,059 (0.05)2 

     =            7,059 

              1+17.65 

    n =           378.50  
 

ซึ่งหลังจากท าการก าหนดขนาดตัวอย่างของแต่ละเขตพ้ืนที่ได้แล้ว ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
จะสุ่มประชากรในแต่ละเขตพ้ืนที่โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ทั้งนี้เพราะ
ประชากรมีจ านวนมากและมีเขตพ้ืนที่กว้าง 
 

3.2 เครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ทั้งข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ มีขั้นตอนเริ่มจาก
การศึกษาเอกสาร ต ารา หนังสือ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากนั้นก าหนดจุดมุ่งหมาย 
ขอบเขต ของเครื่องมือ โดยสร้างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ขอบเขต
เนื้อหา ครอบคลุมภารกิจและงานการให้บริการโดยประเภทและลักษณะของเครื่องมือในการวิจัย โดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตอนที่ 2 ข้อมูล
เกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการภารกิจงานด้านต่างๆ เป็นแบบสอบถาม
ตัวเลือก 5 ระดับ ประกอบด้วยค าตอบ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยแบ่งเป็นข้อ
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ค าถามใน 4 ด้าน ได้แก่ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวกและด้านช่องทางการให้บริการ และตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด คือ 
ข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความคิดเห็นอื่นๆ ใน
การพัฒนาปรับปรุงการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

1. งานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

2. งานด้านการบริหารจัดการขยะ 

3. งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4. งานด้านโยธาและขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลบ่อพลอย อ าเภอ
บ่อพลอย จังหวดกาญจนบุรี และความคิดเห็นอื่นๆ ในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ 

 

3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้ส ารวจใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และการสอบถาม โดยใช้เทคนิค     
การสุ่มตัวอย่างจากบัญชีครัวเรือนของเทศบาลต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
ผู้ส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการตอบแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยมีขั้นตอน 4 
ขั้นได้แก่  
 ขั้นตอนที่1 การวิเคราะห์เครื่องมือและตัวชี้วัด ผู้ส ารวจท าการศึกษาจากเอกสารทางด้านการ
ให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ   

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างเครื่องมือ ฉบับใช้จริง การวิจัยและตรวจสอบคุณภาพ ผู้ส ารวจได้สร้าง
แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดตามแบบส ารวจที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก าหนดให้หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาที่เป็นกลาง ด าเนินการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ 
 ขั้นตอนที่ 3 การติดต่อประสานและวิธีการเก็บข้อมูลภาคสนาม ติดต่อประสานงานกับ ผู้
ประสานงานเทศบาลต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ 
ขั้นตอน วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามในการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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 ขั้นตอนที่ 4 การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ซึ่งวิธีการศึกษาวิจัย  คือ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey research) การศึกษาวิจัยจากเอกสาร (Documentary research)  และการศึกษาวิจัย
ภาคสนาม (Field research) โดยการสัมภาษณ์เจาะลึกประกอบกันโดยใช้แบบส ารวจกับกลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งเป็นผู้รับบริการจากเทศบาลต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ตาม
ประเภทของการขอรับบริการ 
 

3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจในครั้งนี้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS for 
WINDOWS ซึ่งมีการใช้เครื่องมือทางสถิติ 2 ส่วน ประกอบด้วย  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์ด้วยการหาค่าความถ่ี (f) ค่า
ร้อยละ (Percentage) อธิบายสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับบริการขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น ผู้ศึกษาน ามาวิเคราะห์ด้วยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต )X(  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  
 การก าหนดคะแนนระดับความพึงพอใจการให้บริการ ซึ่งมีลักษณะค าถามเป็นแบบมาตร
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ มีการก าหนดค่าคะแนนในการตอบ ดังนี้  

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด   คะแนนเป็น    5 
ระดับความพึงพอใจมาก คะแนนเป็น    4 
ระดับความพึงพอใจปานกลาง   คะแนนเป็น    3 
ระดับความพึงพอใจน้อย คะแนนเป็น    2 
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด   คะแนนเป็น    1 

ส่วนความพึงพอใจ ผู้วิจัยน าผลความพึงพอใจของประชาชนที่รับการบริการจากเทศบาล
ต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี มาท าการค านวณค่าเฉลี่ย )X(  เป็นรายข้อของ
การให้บริการ และหาค่าเฉลี่ยรวมของทุกงานการให้บริการ โดยแสดงรายละเอียดในลักษณะของ
ค่าเฉลี่ยซึ่งใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายของเบสต์ (Best, 1981) ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00   หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50   หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50   หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50   หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
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คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50   หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 น าค่าเฉลี่ย )X( รวมด้านการบริการทุกด้าน เพ่ือน ามาเทียบเปลี่ยนค่าหาค่าร้อยละตามเกณฑ์
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการเพ่ือก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษ มิติที่ 2 คือ มิติด้านคุณภาพการให้บริการตามมติเห็นชอบของ ก.จ. , ก.ท. และ ก.
อบต. และหาร้อยละของความพึงพอใจโดยมีสูตร ดังนี้ 
 

 ระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  =       คะแนนเฉลี่ยรวม )X(   100 
             ค่าคะแนนเต็มของระดับความพึงพอใจ (5) 
 
 การเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละของคะแนน กระท าได้โดย คูณด้วย 20 ยกตัวอย่างเช่น 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.50 การแปลงเป็นคะแนนร้อยละด้วยวิธีนี้คือ 4.50x20 = ร้อยละ 90.00 

สรุปร้อยละของระดับความพึงพอใจในแต่ละด้านการให้บริการและน าร้อยละของแต่ละ
ภารกิจมาหาค่าร้อยละเฉลี่ยรวมของความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และจัดท ารายงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าผลการส ารวจข้อมูลไปประกอบการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน โดยสรุปความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ
รวมถึงผลการให้บริการของโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดและโครงการดีเด่น พร้อม
ทั้งสรุปปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ 

เกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัดของกระทรวงมหาดไทย ตามมิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการ
ให้บริการ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 ระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป คะแนนที่ได้  10 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ 95   คะแนนที่ได้   9 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ 90  คะแนนที่ได้   8 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ 85  คะแนนที่ได้   7 คะแนน 

ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ 80  คะแนนที่ได้   6 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ 75  คะแนนที่ได้   5 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ 70  คะแนนที่ได้   4 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ 65  คะแนนที่ได้   3 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ 60  คะแนนที่ได้   2 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ 55  คะแนนที่ได้   1 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ 50  คะแนนที่ได้   0 คะแนน 
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 ส าหรับข้อมูลที่ได้จากค าถามปลายเปิดปิดได้ท าการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด และด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจัดจ าแนกประเภทข้อความที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันให้อยู่ใน
ประเภทเดียวกันจากนั้นวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลและน าเสนอในรูปแบบความเรียง 

 
สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติดังนี้ 
  1. ค่าร้อยละ (Percentage) 
  2. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต )X(  
  3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 
กำรน ำเสนอข้อมูล 
 
 น าเสนอในรูปตารางพร้อมกับการพรรณนาประกอบ เพ่ืออธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูลความ
พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการทั้ง 4 ด้าน ของเทศบาลต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย 
จังหวัดกาญจนบุรี 
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

จากผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการของเทศบาลต าบลบ่อ
พลอยอ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งสอบถามความคิดเห็นของตัวแทน  ครัวเรือนในเขต
รับผิดชอบ จ านวน 380 คน โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น เพ่ือประเมินผล  ระดับความ     
พึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ 4 ประเด็นต่อไปนี้คือ 1) ระดับความพึงพอใจต่อขั้นตอนการ
ให้บริการ 2) ระดับความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 3) ระดับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่         
ผู้ให้บริการ และ 4) ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการของเทศบาลต าบล
บ่อพลอย ซึ่งการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการในคร้ังนี้ คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการประเมินผล
ในรูปแบบของการท าการวิจัยเชิงประเมินตามภารกิจที่อยู่ใน อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ่อพลอย
จ านวน 4 งานบริการที่ต้องการประเมิน คือ 1) งานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 2) งานด้าน
การบริหารจัดการขยะ 3) งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และ 4) งานด้านโยธาและขอ
อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 

  การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเร่ืองการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพ่ือ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบ่อพลอยอ าเภอบ่อพลอย 
จังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2565 ผู้วิจัยได้จัดล าดับการน าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 

1. สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
2. การวิเคราะห์ข้อมูล  
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผู้วิจัยก าหนดสัญลักษณ์ทางสถิติที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจตรงกันในการแปลความหมาย ดังนี้ 

      แทน  ค่าเฉลี่ย 
 S.D.  แทน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจัยเร่ือง การประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของผู้รับบริการเพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบ่อพลอยอ าเภอบ่อพลอย จังหวัด
กาญจนบุรี ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ตามล าดับของวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยก าหนดการ
วิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ตอน ดังนี้  
 ตอนที่ 1 วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์ เป็นค่าความถี่ และค่า
ร้อยละ  
 ตอนที่ 2 วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลบ่อ
พลอยอ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวม รายด้าน และรายข้อโดยใช้  ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นประชาชนผู้รับบริการของเทศบาล
ต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
ระยะเวลาที่อาศัยในพ้ืนที่ โดยใช้การแจกแจงความถ่ี และร้อยละ ปรากฏผลดังตารางที่ 4.1 
  

ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 152 40.00 
หญิง 228 60.00 

รวม 380 100.00 
 
 จากตารางที่  4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ ตอบแบบสอบถาม
ปรากฏผลดังนี้ 
 ด้านเพศผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 380 คน ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ านวน 228 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 60.00 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 
 
ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามช่วงอายุ 
 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
18 – 30 ปี 8 2.11 
31 – 40 ปี  69 10.53 
41 – 50 ปี 115 30.26 
51 – 60 ปี 148 38.95 
มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 40 18.15 

รวม 380 100.00 
 
 ด้านอายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุอยู่ช่วงอายุ  51 – 60 ปี จ านวน 148 คน      
คิดเป็นร้อยละ 38.95 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 41 – 50 ปี จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 30.26 อายุ 
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31 – 40 ปี จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53 อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป จ านวน 40 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 18.15 และ ช่วงอายุ 18 – 30 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.11 
 
ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษา  169 44.48  
มัธยมศึกษาตอนต้น   51 13.42  
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./หรือเทียบเท่า 77 20.26  
อนุปริญญา/ปวส./ปวท./หรือเทียบเท่า - - 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 25 6.58 
สูงกว่าปริญญาตรี - - 
ไมไ่ด้ศึกษา 58 15.26 

รวม 380 100.00 
 
 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา จ านวน 169 
คน คิดเป็นร้อยละ 44.48 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./หรือเทียบเท่า จ านวน 77  คน คิด
เป็นร้อยละ 20.26 ไม่ได้ศึกษา จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 15.26 มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 51 
คน คิดเป็นร้อยละ 13.42 และปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.58 
 
ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 20 5.26 
พนักงานบริษัท 10 2.63 
เกษตรกร 79 20.79 
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว 140 36.84 
รับจ้างทั่วไป 83 21.84 
นักเรียน/นักศึกษา 8 2.11 

       ไม่ได้ประกอบอาชีพ 40 10.53 
รวม 380 100.00 
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  อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 140 คน คิด
เป็นร้อยละ 36.84 รองลงมาคือ รับจ้างทั่วไป จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 21.84 เกษตรกร จ านวน 
79 คน คิดเป็นร้อยละ 20.79 ไม่ได้ประกอบอาชีพ จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53 รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26 พนักงานบริษัท จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.63 
และนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.11 
  
ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามระยะเวลาที่อาศัยในพ้ืนที่ 
 

ระยะเวลาที่อาศัยในพ้ืนที่ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่เกิน  10  ปี 16 4.21 
10 – 15 ปี 25 6.58 
15 – 20 ปี 60 15.79 
20 ปีขึ้นไป 279 73.42 

รวม 380 100.00 
 

ระยะเวลาที่อาศัยในพ้ืนที่ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศัยในชุมชนมากที่สุด คือ 20 ปี
ขึ้นไป จ านวน 279 คน คิดเป็นร้อยละ 73.42 รองลงมาคือ ระยะเวลาอยู่อาศัย 15 – 20 ปี จ านวน 60 
คน คิดเป็นร้อยละ 15.79 ระยะเวลาอยู่อาศัย 10 – 15 ปี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.58 และอยู่
อาศัยไม่เกิน 10 ปี จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 
 

 ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลบ่อพลอย
อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ตารางท่ี 4.6  แสดงร้อยละความพึงพอใจโดยภาพรวมในการให้บริการตามงานบริการของเทศบาล
ต าบลบ่อพลอย 
 

ประเด็นหลัก 
ความพึงพอใจ ระดับความ 

พึงพอใจ 
คิดเป็น 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

(X ) 
S.D. 

ความพึงพอใจในงานบริการที่ 1: งานด้านการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

4.92 0.41 มากท่ีสุด 98.40 

ความพึงพอใจในงานบริการที่ 2 : งานด้านการ
บริหารจัดการขยะ 

4.88 0.44 มากท่ีสุด 97.60 

ความพึงพอใจในงานบริการที่  3: งานด้าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4.90 0.20 มากท่ีสุด 98.00 

ความพึงพอใจในงานบริการที่ 4: งานด้านโยธา
และขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 

4.90 0.35 มากท่ีสุด 98.00 

ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 4.90 0.42 มากที่สุด 98.00 

 
 จากตารางที่ 4.6 พบว่า ระดับความพึงพอใจงานบริการทั้ง 4 งานบริการของเทศบาลต าบลบ่อ
พลอยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 98.00 ( X = 4.90) เมื่อพิจารณาเป็น
งานบริการ พบว่า ความพึงพอใจในงานบริการที่ 1 งานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 98.40 ( X = 4.92) รองลงมา ความพึงพอใจในงานบริการที่ 
3 และ 4 งานด้านงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ งานด้านโยธาและขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 98.00 ( X = 4.90) และความพึงพอใจในงานบริการที่ 2 
งานด้านการบริหารจัดการขยะ โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 97.60 ( X = 4.88) ตามล าดับ  
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ตารางท่ี 4.7  แสดงร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการตามรายด้านโดยภาพรวมขอเทศบาลต าบล
บ่อพลอย 
 

ประเด็นหลัก 
ความพึงพอใจ ระดับความ 

พึงพอใจ 
คิดเป็น 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

(X ) 
S.D. 

ความพึงพอใจในด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.89 0.49 มากท่ีสุด 97.80 
ความพึงพอใจในด้านช่องทางการให้บริการ 4.88 0.41 มากท่ีสุด 97.60 
ความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.92 0.28 มากท่ีสุด 98.40 
ความพึงพอใจในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.90 0.35 มากท่ีสุด 98.00 

ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 4.90 0.42 มากที่สุด 98.00 

  
 จากตารางที่ 4.7 พบว่า ระดับความพึงพอใจงานบริการทั้ง 4 งานบริการของเทศบาลต าบลบ่อ
พลอยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 98.00 ( X = 4.90) เมื่อพิจารณาตาม
ด้านการให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจ   ร้อยละ 98.40 ( X = 4.92) รองลงมา ความพึงพอใจในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดย
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 98.00 ( X = 4.90) ความพึงพอใจในด้านขั้นตอนการให้บริการ โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 97.80 ( X = 4.89) และความพึงพอใจในด้านช่องทางการให้บริการ โดย
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 97.60 ( X = 4.88) ตามล าดับ 
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 ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการ 4 งานบริการ 
 
งานบริการที่ 1 งานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
 
ตารางท่ี 4.8  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการให้บริการ 
   ด้านที่ 1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ ระดับความ 
พึงพอใจ 

คิดเป็น 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

(X ) 
S.D. 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 

ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่ งยาก 
ซับซ้อน มีความชัดเจน 

4.90 0.57 มากที่สุด 98.00 

ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความ
สะดวก รวดเร็ว 

4.94 0.60 มากที่สุด 98.80 

มี ผั งล าดั บ ขั้ น ตอนและระยะ เวลาการ
ให้บริการอย่างชัดเจน 

4.92 0.53 มากที่สุด 98.40 

มีเอกสาร/สื่อแนะน าการให้บริการไว้อย่าง
ชัดเจน เข้าใจง่าย 

4.90 0.47 มากที่สุด 98.00 

การให้บ ริการเป็ น ไปตามระเบี ยบและ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

4.89 0.60 มากที่สุด 97.80 

ค่าเฉลี่ย 4.91 0.41 มากที่สุด 98.20 

 
 จากตารางที่ 4.8 พบว่า ระดับความพึงพอใจในงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อใน
ภาพรวม ด้านขั้นตอนการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 98.20 
( X = 4.91) เมื่อพิจารณาตามรายด้าน มีขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 98.80 ( X = 4.94)   
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ตารางท่ี 4.9  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการบริการ  
  ด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ ระดับความ 
พึงพอใจ 

คิดเป็น 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

(X ) 
S.D. 

ด้านช่องทางการให้บริการ 

ช่องทางการให้บริการมีเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 

4.92 0.63 มากที่สุด 98.40 

มีการประชาสัม พัน ธ์ผ่ านช่องทางการ
ให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 

4.93 0.51 มากที่สุด 98.60 

ช่องทางการให้บริการมีหลากหลายรูปแบบ 
เช่น ตู้รับความคิดเห็น, โทรศัพท์สายด่วน, 
เวทีรับฟังความคิดเห็น, เว็บไซต์, facebook 

4.93 0.54 มากที่สุด 98.60 

มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่/
นอกเวลาราชการ 

4.87 0.52 มากที่สุด 97.40 

ได้ รับข้อมูลตอบกลับจากช่องทางการ
ให้บริการอย่างรวดเร็ว 

4.90 0.23 มากที่สุด 98.00 

ค่าเฉลี่ย 4.91 0.41 มากที่สุด 98.20 

 
 จากตารางที่ 4.9 พบว่า ระดับความพึงพอใจในงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อใน
ภาพรวม ด้านช่องทางการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 98.20 
( X = 4.91) เมื่อพิจารณาตามรายด้าน มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 
และช่องทางการให้บริการมีหลากหลายรูปแบบ เช่น ตู้รับความคิดเห็น , โทรศัพท์สายด่วน, เวทีรับฟัง
ความคิดเห็น, เว็บไซต์, facebook มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 98.60 
( X = 4.93) 
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ตารางท่ี 4.10   แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการให้บริการ 
  ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ ระดับความ 
พึงพอใจ 

คิดเป็น 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

(X ) 
S.D. 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
เจ้าหน้าท่ีมี บุคลิกภาพท่ี ดี แต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย 

4.89 0.28 มากที่สุด 97.80 

เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยไมตรี  4.94 0.37 มากที่สุด 98.80 
เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว 
และเอาใจใส่ 

4.94 0.52 มากที่สุด 98.80 

เจ้าหน้าท่ีมีการส่ือสารและอธิบายข้ันตอนการ
ให้บริการชัดเจน 

4.90 0.49 มากที่สุด 98.00 

เจ้าห น้า ท่ีตอบ ข้อซักถาม ได้อ ย่างชัด เจน 
ถูกต้อง 

4.93 0.36 มากที่สุด 98.60 

ค่าเฉลี่ย  4.93 0.39 มากที่สุด 98.60 

 
 จากตารางที่ 4.10 พบว่า ระดับความพึงพอใจในงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อใน
ภาพรวม ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 98.20 
( X = 4.91) เมื่อพิจารณาตามรายด้าน เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยไมตรี และเจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วย
ความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 98.80 ( X = 
4.94) 
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ตารางท่ี 4.11   แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการให้บริการ  
  ด้านที่ 4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ ระดับความ 
พึงพอใจ 

คิดเป็น 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

(X ) 
S.D. 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

มีการจัดสถานที่ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ท่ี
เอ้ือต่อการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 

4.95 0.53 มากที่สุด 99.00 

สถานที่ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัย
และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

4.91 0.52 มากที่สุด 98.20 

มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่
การให้บริการและแนะน าข้อมูลเกี่ยวกับการ
ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 

4.93 0.42 มากที่สุด 98.60 

มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และระงับโรคติดต่อ  

4.91 0.52 มากที่สุด 98.20 

มีการติดตาม ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม ค าแนะน า 
ค าปรึกษา แก่ประชาชน 

4.93 0.48 มากที่สุด 98.60 

ค่าเฉลี่ย 4.93 0.33 มากที่สุด 98.60 

 
 จากตารางที่ 4.11 พบว่า ระดับความพึงพอใจในงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อใน
ภาพรวม ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 98.60 
( X = 4.93) เมื่อพิจารณาตามรายด้าน มีการจัดสถานที่ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 99.00 ( X = 4.95) 
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ตารางท่ี 4.12  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการให้บริการ  
   งานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ในภาพรวม 4 ด้าน 
 

ความพึงพอใจโดยภาพรวม 
ที่มีต่อการให้บริการ 

ความพึงพอใจ ระดับความ 
พึงพอใจ 

คิดเป็น 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

(X ) 
S.D. 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.91 0.33 มากท่ีสุด 98.20 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.91 0.51 มากท่ีสุด 98.20 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.92 0.46 มากท่ีสุด 98.40 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.93 0.49 มากท่ีสุด 98.60 

ค่าเฉลี่ย 4.92 0.44 มากที่สุด 98.40 

   
 จากตารางที่ 4.12 พบว่า ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 98.40 ( X = 4.92) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ร้อยละ 98.60 ( X = 4.93)   
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งานบริการที่ 2 งานด้านการบริหารจัดการขยะ 
 
ตารางท่ี 4.13  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการให้บริการ 
   ด้านที่ 1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ ระดับความ 
พึงพอใจ 

คิดเป็น 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

(X ) 
S.D. 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 

ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก 
ซับซ้อน มีความชัดเจน 

4.89 0.66 มากที่สุด 97.80 

ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความ
สะดวก รวดเร็ว 

4.91 0.59 มากที่สุด 98.20 

มีผั งล าดับขั้ นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการอย่างชัดเจน 

4.85 0.42 มากที่สุด 97.00 

มีเอกสาร/สื่อแนะน าการให้บริการไว้อย่าง
ชัดเจน เข้าใจง่าย 

4.82 0.68 มากที่สุด 96.40 

การให้บ ริการเป็ น ไปตามระเบียบและ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

4.84 0.53 มากที่สุด 96.80 

ค่าเฉลี่ย 
 

4.86 0.51 มากที่สุด 97.20 

 
 จากตารางที่ 4.13 พบว่า ระดับความพึงพอใจในงานด้านการบริหารจัดการขยะในภาพรวม 
ด้านขั้นตอนการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 97.20 ( X = 4.86) 
เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 98.20 ( X = 4.91) 
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ตารางท่ี 4.14  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการบริการ  
  ด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ ระดับความ 
พึงพอใจ 

คิดเป็น 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

(X ) 
S.D. 

ด้านช่องทางการให้บริการ 

ช่องทางการให้บริการมีเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 

4.88 0.56 มากที่สุด 97.60 

มีการประชาสัม พัน ธ์ผ่ านช่องทางการ
ให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 

4.86 0.63 มากที่สุด 97.20 

ช่องทางการให้บริการมีหลากหลายรูปแบบ 
เช่น ตู้รับความคิดเห็น, โทรศัพท์สายด่วน, 
เวทีรับฟังความคิดเห็น, เว็บไซต์, facebook 

4.81 0.47 มากที่สุด 96.20 

มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่/
นอกเวลาราชการ 

4.81 0.73 มากที่สุด 96.20 

ได้ รับข้อมูลตอบกลับจากช่องทางการ
ให้บริการอย่างรวดเร็ว 

4.82 0.63 มากท่ีสุด 96.40 

ค่าเฉลี่ย  4.84 0.33 มากที่สุด 96.80 

 
 จากตารางที่ 4.14 พบว่า ระดับความพึงพอใจในงานด้านการบริหารจัดการขยะในภาพรวม 
ด้านช่องทางการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 96.80 ( X = 4.84) 
เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ  มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 97.60 ( X = 4.88) 
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ตารางท่ี 4.15    แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการให้บริการ 
  ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ ระดับความ 
พึงพอใจ 

คิดเป็น 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

(X ) 
S.D. 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย 

4.92 0.73 มากที่สุด 98.40 

เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยไมตรี  4.92 0.76 มากที่สุด 98.40 
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว 
และเอาใจใส่ 

4.90 0.54 มากที่สุด 98.00 

เจ้าหน้าที่มีการสื่อสารและอธิบายขั้นตอน
การให้บริการชัดเจน 

4.90 0.53 มากที่สุด 98.00 

เจ้าหน้าที่ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน 
ถูกต้อง 

4.88 0.62 มากที่สุด 97.60 

ค่าเฉลี่ย 4.90 0.49 มากที่สุด 98.00 

 
 จากตารางที่ 4.15 พบว่า ระดับความพึงพอใจในงานด้านการบริหารจัดการขยะในภาพรวม 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 98.00 ( X = 4.90) 
เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อย และเจ้าหน้าที่
พูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยไมตรี มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 98.40 ( X = 
4.92)  
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ตารางท่ี 4.16   แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการให้บริการ  
  ด้านที่ 4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ ระดับความ 
พึงพอใจ 

คิดเป็น 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

(X ) 
S.D. 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการด้านสถานที่ เช่น สถานที่ตั้งวางจุด
ทิ้งขยะ สถานที่จ ากัดขยะมูลฝอย 

4.92 0.73 มากที่สุด 98.40 

การเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพ่ืออ านวยความ
สะดวกที่เพียงพอ เช่น รถเก็บขยะ  ถังขยะ
ประเภทต่างๆ อาทิ ขยะติดเชื้อ ขยะแห้ง 
ขยะเปียก  

4.89 0.71 มากที่สุด 97.80 

มีบอร์ดแสดง/ประกาศ แนะน าข้อมูล
เกี่ยวกับการจ ากัดขยะในชุมชน  

4.85 0.82 มากที่สุด 97.00 

มีการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนให้หันมา
ใช้พลังงานทดแทนหรือการหมุนเวียนขยะ 

4.81 0.67 มากที่สุด 96.20 

มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี 4.90 0.59 มากที่สุด 98.00 
ค่าเฉลี่ย 4.87 0.46 มากที่สุด 97.40 

 
 จากตารางที่ 4.16 พบว่า ระดับความพึงพอใจในงานด้านการบริหารจัดการขยะในภาพรวม 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 97.40 ( X = 4.87) 
เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการด้านสถานที่ เช่น สถาน
ที่ตั้งวางจุดทิ้งขยะ สถานที่จ ากัดขยะมูลฝอย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 98.40 
( X = 4.92) 
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ตารางท่ี 4.17  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการให้บริการ  
  งานด้านการบริหารจัดการขยะ ในภาพรวม 4 ด้าน 
 

ความพึงพอใจโดยภาพรวม 
ที่มีต่อการให้บริการ 

ความพึงพอใจ ระดับความ 
พึงพอใจ 

คิดเป็น 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

(X ) 
S.D. 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.86 0.39 มากท่ีสุด 97.20 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.84 0.23 มากท่ีสุด 96.80 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.90 0.41 มากท่ีสุด 98.00 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.87 0.43 มากท่ีสุด 97.40 

ค่าเฉลี่ย 4.88 0.20 มากที่สุด 97.60 

   
 จากตารางที่ 4.17 พบว่า ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านการบริหารจัดการขยะ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 97.60 ( X = 4.88) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 
98.00 ( X = 4.90) 
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งานบริการที่ 3 งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ตารางท่ี 4.18  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการให้บริการ 
   ด้านที่ 1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ ระดับความ 
พึงพอใจ 

คิดเป็น 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

(X ) 
S.D. 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 

ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก 
ซับซ้อน มีความชัดเจน 

4.92 0.41 มากที่สุด 98.40  

ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความ
สะดวก รวดเร็ว 

4.91 0.54 มากที่สุด 98.20  

มีผั งล าดับขั้ นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการอย่างชัดเจน 

4.89 0.57 มากที่สุด 97.80 

มีเอกสาร/สื่อแนะน าการให้บริการไว้อย่าง
ชัดเจน เข้าใจง่าย 

4.84 0.54 มากที่สุด 96.80 

การให้บ ริการเป็ น ไปตามระเบียบและ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

4.88 0.47 มากที่สุด 97.60 

ค่าเฉลี่ย 4.89 0.39 มากที่สุด 97.80 

 
 จากตารางที่ 4.18 พบว่า ระดับความพึงพอใจในงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
ภาพรวม ด้านขั้นตอนการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 97.80 
( X = 4.89) เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก 
รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 98.40 ( X = 4.92) 
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ตารางท่ี 4.19  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการบริการ  
  ด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ ระดับความ 
พึงพอใจ 

คิดเป็น 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

(X ) 
S.D. 

ด้านช่องทางการให้บริการ 

ช่องทางการให้บริการมีเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 

4.94 0.41 มากที่สุด 98.80 

มีการประชาสัม พัน ธ์ผ่ านช่องทางการ
ให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 

4.87 0.69 มากที่สุด 97.40 

ช่องทางการให้บริการมีหลากหลายรูปแบบ 
เช่น ตู้รับความคิดเห็น, โทรศัพท์สายด่วน, 
เวทีรับฟังความคิดเห็น, เว็บไซต์, facebook 

4.84 0.47 มากที่สุด 96.80 

มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่/
นอกเวลาราชการ 

4.89 0.55 มากที่สุด 97.80 

ได้ รับข้อมูลตอบกลับจากช่องทางการ
ให้บริการอย่างรวดเร็ว 

4.90 0.42 มากที่สุด 98.00 

ค่าเฉลี่ย 4.89 0.23 มากที่สุด 97.80 

 
 จากตารางที่ 4.19 พบว่า ระดับความพึงพอใจในงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
ภาพรวม ด้านช่องทางการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 97.80 
( X = 4.89) เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ช่องทางการให้บริการมีเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 98.80 ( X = 4.94) 
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ตารางท่ี 4.20    แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการให้บริการ 
  ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ ระดับความ 
พึงพอใจ 

คิดเป็น 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

(X ) 
S.D. 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย 

4.94 0.40 มากที่สุด 98.80 

เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยไมตรี  4.91 0.45 มากที่สุด 98.20 
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว 
และเอาใจใส่ 

4.94 0.53 มากที่สุด 98.80 

เจ้าหน้าที่มีการสื่อสารและอธิบายขั้นตอน
การให้บริการชัดเจน 

4.90 0.44 มากที่สุด 98.00 

เจ้าหน้าที่ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน 
ถูกต้อง 

4.95 0.30 มากที่สุด 99.00 

ค่าเฉลี่ย  4.93 0.43 มากที่สุด 98.60 

 
 จากตารางที่ 4.20 พบว่า ระดับความพึงพอใจในงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
ภาพรวม ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 98.60 
( X = 4.93) เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า เจ้าหน้าที่ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 99.00 ( X = 4.95) 
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ตารางท่ี 4.21   แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการให้บริการ  
  ด้านที่ 4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ ระดับความ 
พึงพอใจ 

คิดเป็น 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

(X ) 
S.D. 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่
ให้บริการอย่างเหมาะสม เช่น ลานจอดรถ 
ที่นั่ง น้ าดื่ม ห้องน้ า   

4.92 0.46 มากที่สุด 98.40 

มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่
การให้บริการอย่างชัดเจน 

4.89 0.48 มากที่สุด 97.80 

สถานที่ให้บริการมีความสะอาด เป็น
ระเบียบ มีระบบระบายอากาศดี และมีแสง
สว่างเหมาะสม 

4.85 0.63 มากที่สุด 97.00 

มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่เพียงพอและ
ทันสมัย พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

4.87 0.45 มากที่สุด 97.40 

มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี 4.89 0.36 มากท่ีสุด 97.80 
ค่าเฉลี่ย 4.88 0.41 มากที่สุด 97.60 

 
 จากตารางที่ 4.21 พบว่า ระดับความพึงพอใจในงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
ภาพรวม ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 97.60 
( X = 4.88) เมื่อพิจารณาตามรายด้าน  พบว่า  มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ
อย่างเหมาะสม เช่น ลานจอดรถ ที่นั่ง น้ าดื่ม ห้องน้ า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 
98.40 ( X = 4.92) 
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ตารางท่ี 4.22  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการให้บริการ  
  งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในภาพรวม 4 ด้าน 
 

ความพึงพอใจโดยภาพรวม 
ที่มีต่อการให้บริการ 

ความพึงพอใจ ระดับความ 
พึงพอใจ 

คิดเป็น 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

(X ) 
S.D. 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.89 0.24 มากท่ีสุด 97.80 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.89 0.31 มากท่ีสุด 97.80 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.93 0.24 มากท่ีสุด 98.60 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.88 0.42 มากท่ีสุด 97.60 

ค่าเฉลี่ย 4.90 0.35 มากที่สุด 98.00 

  
 จากตารางที่ 4.22 พบว่า ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 98.00 ( X = 4.90) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ร้อยละ 98.60 ( X = 4.93) 
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งานบริการที่ 4 งานด้านโยธาและขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
 
ตารางท่ี 4.23  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการให้บริการ 
   ด้านที่ 1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ ระดับความ 
พึงพอใจ 

คิดเป็น 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

(X ) 
S.D. 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 

ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก 
ซับซ้อน มีความชัดเจน 

4.83 0.48 มากที่สุด 96.60 

ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความ
สะดวก รวดเร็ว 

4.95 0.50 มากที่สุด 99.00 

มีผั งล าดับขั้ นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการอย่างชัดเจน 

4.86 0.47 มากที่สุด 97.20 

มีเอกสาร/สื่อแนะน าการให้บริการไว้อย่าง
ชัดเจน เข้าใจง่าย 

4.92 0.38 มากที่สุด 98.40 

การให้บ ริการเป็ น ไปตามระเบียบและ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

4.92 0.44 มากที่สุด 98.40 

ค่าเฉลี่ย 4.90 0.24 มากที่สุด 98.00 

 
 จากตารางที่ 4.23 พบว่า ระดับความพึงพอใจในด้านโยธาและขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างใน
ภาพรวม ด้านขั้นตอนการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 98.00 
( X = 4.90) เมื่อพิจารณาตามรายด้าน ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 99.00 ( X = 4.95) 
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ตารางท่ี 4.24  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการบริการ  
  ด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ ระดับความ 
พึงพอใจ 

คิดเป็น 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

(X ) 
S.D. 

ด้านช่องทางการให้บริการ 

ช่องทางการให้บริการมีเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 

4.91 0.44 มากที่สุด 98.20 

มีการประชาสัม พัน ธ์ผ่ านช่องทางการ
ให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 

4.90 0.54 มากที่สุด 98.00 

ช่องทางการให้บริการมีหลากหลายรูปแบบ 
เช่น ตู้รับความคิดเห็น, โทรศัพท์สายด่วน, 
เวทีรับฟังความคิดเห็น, เว็บไซต์, facebook 

4.85 0.37 มากที่สุด 97.00 

มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่/
นอกเวลาราชการ 

4.82 0.533 มากที่สุด 96.40 

ได้ รับข้อมูลตอบกลับจากช่องทางการ
ให้บริการอย่างรวดเร็ว 

4.88 0.42 มากที่สุด 97.60 

ค่าเฉลี่ย 4.87 0.31 มากที่สุด 97.40 

 
 จากตารางที่ 4.24 พบว่า ระดับความพึงพอใจในด้านโยธาและขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างใน
ภาพรวม ด้านช่องทางการให้บริการอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 96.40 ( X = 
4.87) เมื่อพิจารณาตามรายด้าน ช่องทางการให้บริการมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 98.20 ( X = 4.91) 
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ตารางท่ี 4.25    แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการให้บริการ 
  ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ ระดับความ 
พึงพอใจ 

คิดเป็น 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

(X ) 
S.D. 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย 

4.88 0.27 มากที่สุด 97.60 

เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยไมตรี  4.88 0.34 มากที่สุด 97.60 
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว 
และเอาใจใส่ 

4.94 0.40 มากที่สุด 98.80 

เจ้าหน้าที่มีการสื่อสารและอธิบายขั้นตอน
การให้บริการชัดเจน 

4.92 0.39 มากที่สุด 98.40 

เจ้าหน้าที่ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน 
ถูกต้อง 

4.91 0.34 มากที่สุด 98.20 

ค่าเฉลี่ย 4.91 0.24 มากที่สุด 98.20 

 
 จากตารางที่ 4.25 พบว่า ระดับความพึงพอใจในด้านโยธาและขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างใน
ภาพรวม ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 98.20 
( X = 4.91) เมื่อพิจารณาตามรายด้าน เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่  มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 99.80 ( X = 4.94) 
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ตารางท่ี 4.26   แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการให้บริการ  
  ด้านที่ 4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ ระดับความ 
พึงพอใจ 

คิดเป็น 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

(X ) 
S.D. 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

สถานที่หรือจุดติดตั้งการด าเนินงาน มีความ
เหมาะสม สะดวกและปลอดภัย 

4.93 0.48 มากที่สุด 98.60 

มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่
การให้บริการอย่างชัดเจน 

4.88 0.57 มากท่ีสุด 97.60  

มีการดูแล ตรวจสอบ ซ่อมแซม ให้สามารถ
ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

4.91 0.40 มากที่สุด 98.20 

มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่เพียงพอและ
ทันสมัย พร้อมใช้งานอยู่เสมอ  

4.93 0.38 มากที่สุด 98.60 

มีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอ เช่น ที่
นั่งรอรับบริการ น้ าดื่ม ห้องน้ า ที่จอดรถ 

4.95 0.64 มากที่สุด 99.00 

ค่าเฉลี่ย 4.92 0.42 มากที่สุด 98.40 

 
 จากตารางที่ 4.26 พบว่า ระดับความพึงพอใจในด้านโยธาและขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างใน
ภาพรวม ด้านสิ่งอ านวยอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 98.40 ( X = 4.92) เมื่อ
พิจารณาตามรายด้าน มีมีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอ เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ าดื่ม ห้องน้ า ที่จอด
รถ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 99.00 ( X = 4.95) 
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ตารางท่ี 4.27  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการให้บริการ  
  ด้านโยธาและขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ในภาพรวม 4 ด้าน 
 

ความพึงพอใจโดยภาพรวม 
ที่มีต่อการให้บริการ 

ความพึงพอใจ ระดับความ 
พึงพอใจ 

คิดเป็น 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

(X ) 
S.D. 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.90 0.41 มากท่ีสุด 98.00 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.87 0.31 มากท่ีสุด 97.40 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.91 0.39 มากท่ีสุด 98.20 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.92 0.23 มากท่ีสุด 98.40 

ค่าเฉลี่ย 4.90 0.38 มากที่สุด 98.00 
 

 จากตารางที่ 4.27 พบว่า ระดับความพึงพอใจในการให้บริการด้านโยธาและขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 98.00 ( X = 4.90) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจร้อยละ 98.40 ( X = 4.92) 
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 ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการบริหารราชการงานของเทศบาลต าบล       
บ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดเด่นของการบริการที่ประทับใจที่สุดและจุดที่ควรปรับปรุง  แบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
1) ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 

จุดเด่น มีขั้นตอนการให้บริการทีมี่ระบบ สะดวก รวดเร็ว และเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
จุดที่ควรปรับปรุง - 

2) ด้านช่องทางการให้บริการ  
จุดเด่น มีช่องทางในการติดต่อที่หลากหลาย มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านช่องทางการ

ให้บริการอย่างสม่ าเสมอ และมีการให้บริการนอกสถานที่เพ่ือเข้าถึงประชาชาชนได้มากขึ้น 
จุดที่ควรปรับปรุง - 

3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 จุดเด่น ประชาชนผู้มารับบริการมีความประทับใจในเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการที่มีความรู้ในงาน
อย่างถ่องแท้ สามารถตอบค าถามและให้ความรู้หรือข้อมูลแก่ผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี 
 จุดที่ควรปรับปรุง –  
4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 จุดเด่น สถานที่ที่ให้บริการกว้างขวาง เพียงพอ และมีความปลอดภัย อีกทั้งมีเครื่องมือและ
อุปกรณ์ท่ีเพียงพอ ทันสมัย และพร้อมใช้งาน  
 จุดที่ควรปรับปรุง - 
 

 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานบริการทั้ง 4 งาน ดังนี้ 
1) งานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
 - ควรมีการแจกอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคให้มีปริมาณมากขึ้นจากที่แจกอยู่แล้ว เช่น หน้ากาก
อนามัย หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ เป็นต้น  
2) งานด้านการบริหารจัดการขยะ 
 - ในบางพ้ืนที่ ควรจัดถังขยะให้มากและถี่ขึ้น ควรก าจัดขยะเป็นประจ า และควรจัดหาที่ทิ้งและ
ก าจัดขยะให้ห่างไกลชุมชน 
3) งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 - ในบางกรณี อยากให้เจ้าหน้าที่มาถึงท่ีที่เกิดสาธารณภัยอย่างทันท่วงที  
4) งานด้านโยธาและขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
 - ในบางราย อยากให้มีการติดตามการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างให้รวดเร็วขึ้น  



 
 

 
 
 
 
 

บทท่ี 5 
 

สรุปผล ข้อเสนอแนะ และอภิปรายผล 
 

 การสรุป ข้อเสนอแนะ และอภิปรายผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ผู้วิจัยได้จัดล าดับการ
น าเสนอ ดังนี้ 
  1.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
  2.  สรุปผลการวิจัย 
  3.  อภิปรายผล 
  4.  ข้อเสนอแนะ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการและการพัฒนาศักยภาพการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก  

2. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการและการพัฒนาศักยภาพการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ใน 4 งาน 1) งานด้านการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 2) งานด้านการบริหารจัดการขยะ 3) งานด้านป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย และ 4) งานด้านโยธาและขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  

3. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของเทศบาลต าบล
บ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 

 
สรุปผลการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการส ารวจประเมินคุณภาพการให้บริการและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถสรุปผลการส ารวจได้ดังนี้ 
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 1. สรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามการให้บริการของเทศบาลส่วนต าบลบ่อพลอย 
อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
 ด้านเพศผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 380 คน ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ านวน 228 คน คิด
เป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 
 ด้านอายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุอยู่ช่วงอายุ 51 – 60 ปี จ านวน 148 คน คิด
เป็นร้อยละ 38.95 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 41 – 50 ปี จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 30.26 อายุ 
31 – 40 ปี จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53 อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป จ านวน 40 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.15 และ ช่วงอายุ 18 – 30 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.11 
 ด้านระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา จ านวน 
169 คน คิดเป็นร้อยละ 44.48 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./หรือเทียบเท่า จ านวน 77  
คน คิดเป็นร้อยละ 20.26 ไม่ได้ศึกษา จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 15.26 มัธยมศึกษาตอนต้น 
จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 13.42 และปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.58 
 ด้านอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 140 
คน คิดเป็นร้อยละ 36.84 รองลงมาคือ รับจ้างทั่วไป จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 21.84 เกษตรกร 
จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 20.79 ไม่ได้ประกอบอาชีพ จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53 รับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26 พนักงานบริษัท จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อย
ละ 2.63 และนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.11 

ด้านระยะเวลาที่อาศัยในพ้ืนที่ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศัยในชุมชนมากที่สุด คือ 
20 ปีขึ้นไป จ านวน 279 คน คิดเป็นร้อยละ 73.42 รองลงมาคือ ระยะเวลาอยู่อาศัย 15 – 20 ป ี
จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.79 ระยะเวลาอยู่อาศัย 10 – 15 ปี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.58 และอยู่อาศัยไม่เกิน 10 ปี จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.21 
 2. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลต าบลบ่อพลอยในแต่ละ
งานบริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 98.00 เมื่อ
พิจารณาเป็นงานบริการ พบว่า มีค่าเฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียง
ตามล าดับ ได้แก่ ความพึงพอใจในงานบริการที่ 1 งานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 98.40 รองลงมา ความพึงพอใจในงานบริการที่ 3 
และ 4 งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ งานด้านโยธาและขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 98.00 และความพึงพอใจในงานบริการที่ 2 งานด้านการบริหาร
จัดการขยะ โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 97.60 ตามล าดับ และความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อ
การให้บริการงานใน 4 ด้าน ของเทศบาลต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดย
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ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 98.00 เมื่อพิจารณาตามด้านการ
ให้บริการ พบว่า ค่าเฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียงตามล าดับได้แก่ 
ความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 98.40 
รองลงมา ความพึงพอใจในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 98.00 
ความพึงพอใจในด้านขั้นตอนการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 97.80 และความ   
พึงพอใจในด้านช่องทางการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 97.60 โดยสรุปผลดังนี้              
         2.1 ความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 98.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 98.60 
   2.2 ความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านการบริหารจัดการขยะในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 97.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 98.00 
        2.3 ความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 98.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 98.60 
            2.4 ความพึงพอใจในการให้บริการด้านโยธาและขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 98.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 98.40 
 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 

 ผลจากการวิจัยการส ารวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ
เทศบาลต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี
ดังต่อไปนี้ 
 ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลบ่อพลอย  
โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ซ่ึงเป็นไปตามเป้าหมายการให้บริการของผู้บริหารของ
เทศบาลต าบลบ่อพลอย เป็นการสะท้อนในภาพรวมการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาก
การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลของผู้วิจัย ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการทั้ง 4 ภารกิจ
งานที่เทศบาลต าบลบ่อพลอยก ากับติดตามการให้บริการและการท างาน โดยประชาชนมีความ      
พึงพอใจต่องานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อมีค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุด โดยสะท้อนว่าประชาชนให้
ความส าคัญต่องานด้านนี้เนื่องจากเป็นเรื่องของสุขภาพและสุขอนามัยของประชาชน อีกทั้งยังเป็นช่วง
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การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ประชาชนเลยมุ่งหวังให้เทศบาลดูแล
ความสะอาด ป้องกัน และควบคุมโรคให้ได้ โดยสามารถสะท้อนให้เห็นว่าเทศบาลต าบลบ่อพลอยมี
ความพร้อมในการบริการโดยเฉพาะด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจร้อยละ 98.60 เช่นเดียวกับงานด้านโยธาและขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ที่มีความพร้อม
โดยเฉพาะด้านส่วนในงานด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดร้อยละ 98.40 
โดยเทศบาลจัดสถานที่หรือจุดติดตั้งการด าเนินงานที่มีความเหมาะสม สะดวกและปลอดภัย  จัดหา
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เพียงพอและทันสมัย พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่
เพียงพอ เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ าดื่ม ห้องน้ า ที่จอดรถ ส่วนด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ประชาชนยังมุ่งหวังให้เทศบาลดูแลรักษาความปลอดภัยให้ทันท่วงที สะท้อนให้เห็นว่าเทศบาลมีความ
พร้อมในการให้บริการโดยเฉพาะด้านเจ้าหน้าที่ที่มีความพร้อมและความสามารถในการปฏิบัติงาน ให้
ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดร้อยละ 98.60 ในขณะที่งาน
ด้านการบริหารจัดการขยะมีผลความพึงพอใจน้อยที่สุดแต่อยู่ ในระดับมากที่สุด ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
ประชาชนยังมีความเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ มีบุคลิกภาพ
ที่ดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อย และเจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยไมตรี โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
สูงสุดร้อยละ 98.00 โดยผลการส ารวจครั้งนี้จะเห็นว่าระดับความพึงพอใจของประชาชนในการรับ
บริการในทั้ง 4 งาน ค่าเฉลี่ยที่มากที่สุดของทั้ง 4 งาน ได้แก่ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
(2560) ศึกษาวิจัยเรื่อง การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพ การให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าไม้ อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร สรุปโดยภาพรวมความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าไม้ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และ
มีค่าเฉลี่ยด้านเจ้าหน้าที่และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกมากที่สุด และสัมพันธ์กับส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2561) ที่ท าการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่าประสิทธิภาพของการบริการ
จากผลการประเมินโดยภาพรวมของงานบริการทั้ง 4 งานบริการ/โครงการประชาชนมีความ พึงพอใจ 
คิดเป็นร้อยละ 91.00 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 
90.60 โดยมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวกเป็นสองอันดับแรก  
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 253  (และแก้ไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ. 2546) (คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น, 2556) ก าหนดให้เทศบาลซึ่ง
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน มุ่งเน้นการ
บริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ส่งให้เกิดผลส าเร็จตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีบทบาทส าคัญ 
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และเป็นกลไกหลักของประเทศในการบริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 

 1. ควรมีการศึกษาปัจจัยหรือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนิน
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์และน าผลมาพัฒนาโดยเฉพาะโครงการ
ที่มุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
 2. ควรมีการติดตามผล เมื่อให้บริการไปแล้ว ในกรณีที่ภารกิจยังไม่เสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรที่จะติดตามผลเป็นระยะๆ เพ่ือแสดงถึงความเอาใจใส่ และให้
ความส าคัญกับประชาชนผู้รับบริการ เป็นการสร้างความประทับใจอีกทางหนึ่ง 
 3. ควรท าการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่การ
ให้บริการของเทศบาลต าบลบ่อพลอยเพ่ือจะได้ทราบความต้องการและระดับของการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการให้การบริการของเทศบาลต าบลบ่อพลอยต่อไป 
 4. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการด าเนินงานโครงการหรืองานบริการที่เหมือนกัน
ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยกัน ในอ าเภอหรือจังหวัดเดียวกัน เพ่ือเปรียบเทียบความ      
พึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่ ท าให้ทราบจุดเด่นจุดด้อย และสิ่งที่ควรพัฒนา 
ปรับปรุงแก้ไขงานบริการให้กับผู้รับบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการและคุณภาพการให้บริการ 
ของเทศบาลต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 

ประจ าปี 2565 
 

ค าชี้แจง: โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่อง เพื่อแสดงความคิดเห็นของท่านเก่ียวกับความพึงพอใจในการรับ
บริการจาก อบต./ทต.ในด้านกระบวนการ และขั้นตอนการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสถานที่/สิ่ง
อ านวยความสะดวก แบบสอบถามนี้ได้พัฒนาขึ้นตามก าหนดในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ในการ
ก าหนดค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) โดยค่าตัวเลข 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 =  น้อย, 1 = น้อยที่สุด โดยแบบสอบถาม
มีทั้งหมด 3 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป การวัดความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะ 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่อง    หน้าตัวเลือกในข้อต่างๆ ให้ตรงกับความเป็นจริง 
 

1.  เพศ   ชาย       หญิง 
2.  อาย ุ    18 – 30 ปี        51 – 60 ปี  
     31 – 40 ปี        มากกว่า 61 ปีขึ้นไป  
     41 – 50 ปี 
3.  ระดับการศึกษา 

    ประถมศึกษา       ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
    มัธยมศึกษาตอนต้น       สูงกว่าปริญญาตรี 
    มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./หรือเทียบเท่า    ไม่ได้ศึกษา 
 อนุปริญญา/ปวส./ปวท./หรือเทียบเท่า      

4.  อาชีพ    รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ      รับจ้างทั่วไป 
   พนักงานบริษัท       นักศึกษา 

    เกษตรกร       ไม่ได้ประกอบอาชีพ 
    เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย     

5.  ระยะเวลาที่อาศัยในพื้นที่     ไม่เกิน 10 ปี     15 – 20 ปี 
    10 – 15 ปี     20 ปีขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ของเทศบาลต าบลบ่อพลอย อ าเภอ   
บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
  

ค าชี้แจง: โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่แสดงถึงระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของ        
เทศบาลต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 

 

1. ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
 

ข้อ ประเด็นความพึงพอใจในการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ      
1. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุง่ยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน      
2. ขั้นตอนการให้บริการแตล่ะขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว      
3. มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      
4. มีเอกสาร/สื่อแนะน าการให้บริการไว้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย      
5. การให้บริการเป็นไปตามระเบยีบและระยะเวลาที่ก าหนด      
ด้านช่องทางการให้บริการ      
1. ช่องทางการให้บริการมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน      
2. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ      
3. ช่องทางการให้บริการมีหลากหลายรูปแบบ เช่น ตู้รับความคิดเห็น 

โทรศัพท์สายด่วน, เวทีรับฟังความคิดเห็น, เว็บไซต์, facebook 
     

4. มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานท่ี/นอกเวลาราชการ      
5. ได้รับข้อมูลตอบกลับจากช่องทางการให้บริการอย่างรวดเร็ว      

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      

1. เจ้าหน้าท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อย      
2. เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยไมตรี       
3. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่      
4. เจ้าหน้าท่ีมีการสื่อสารและอธิบายขั้นตอนการให้บริการชัดเจน      
5. เจ้าหน้าท่ีตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง      

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      
1. มีการจัดสถานท่ี เครื่องมือ และอปุกรณ์ที่เอื้อต่อการป้องกันและ

ระงับโรคติดต่อ 
     

2. สถานท่ี เครื่องมือ และอุปกรณ์ทีท่ันสมัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ      
3. มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานท่ีการให้บริการและ

แนะน าข้อมูลเกีย่วกับการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
     

4. มีการอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับการป้องกันและระงับโรคตดิต่อ       
5. มีการตดิตาม ให้ข้อมลู ค าแนะน า ค าปรึกษาเพิ่มเติมแก่ประชาชน      
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2. ด้านการบริหารจัดการขยะ 
 

ข้อ ประเด็นความพึงพอใจในการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ      
1. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุง่ยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน      
2. ขั้นตอนการให้บริการแตล่ะขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว      
3. มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      
4. มีเอกสาร/สื่อแนะน าการให้บริการไว้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย      
5. การให้บริการเป็นไปตามระเบยีบและระยะเวลาที่ก าหนด       

ด้านช่องทางการให้บริการ      
1. ช่องทางการให้บริการมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน      
2. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ      
3. ช่องทางการให้บริการมีหลากหลายรูปแบบ เช่น ตู้รับความคิดเหน็ 

โทรศัพท์สายด่วน, เวทีรับฟังความคิดเห็น, เว็บไซต์, facebook 
     

4. มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานท่ี/นอกเวลาราชการ      
5. ได้รับข้อมูลตอบกลับจากช่องทางการให้บริการอย่างรวดเร็ว      

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      

1. เจ้าหน้าท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อย      
2. เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยไมตรี       
3. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่      
4. เจ้าหน้าท่ีมีการสื่อสารและอธิบายขั้นตอนการให้บริการชัดเจน      
5. เจ้าหน้าท่ีตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง      

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      
1. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการด้านสถานท่ี เช่น 

สถานท่ีตั้งวางจุดทิ้งขยะ สถานท่ีจ ากัดขยะมลูฝอย 
     

2. การเตรียมวสัดุอุปกรณ์เพื่ออ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอ เช่น รถ
เก็บขยะ  ถังขยะประเภทต่างๆ อาทิ ขยะติดเชื้อ ขยะแห้ง ขยะ
เปียก  

     

3. มีบอร์ดแสดง/ประกาศ แนะน าข้อมูลเกี่ยวกับการจ ากดัขยะใน
ชุมชน  

     

4. มีการส่งเสรมิและสนับสนุนชุมชนให้หันมาใช้พลังงานทดแทนหรือ
การหมุนเวยีนขยะ 

     

5. มีระบบรักษาความปลอดภยัที่ด ี      
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3. ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ข้อ ประเด็นความพึงพอใจในการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ      
1. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน      
2. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว      
3. มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      
4. มีเอกสาร/สื่อแนะน าการให้บริการไว้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย      
5. การให้บริการเป็นไปตามระเบียบและระยะเวลาที่ก าหนด      

ด้านช่องทางการให้บริการ      
1. ช่องทางการให้บริการมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน      
2. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ      
3. ช่องทางการให้บริการมีหลากหลายรูปแบบ เช่น ตู้รับความคิดเห็น, 

โทรศัพท์สายด่วน, เวทีรับฟังความคิดเห็น, เว็บไซต์, facebook 
     

4. มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานท่ี/นอกเวลาราชการ      
5. ได้รับข้อมูลตอบกลับจากช่องทางการให้บริการอย่างรวดเร็ว      

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      

1. เจ้าหน้าท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อย      
2. เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยไมตรี       
3. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่      
4. เจ้าหน้าท่ีมีการสื่อสารและอธิบายขั้นตอนการให้บริการชัดเจน      
5. เจ้าหน้าท่ีตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง      

ด้านการอ านวยความสะดวก       
1. มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานท่ีให้บริการอยา่งเหมาะสม 

เช่น ลานจอดรถ ที่น่ัง น้ าดื่ม ห้องน้ า   
     

2. มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานท่ีการให้บริการอย่างชัดเจน      
3. สถานท่ีให้บริการมีความสะอาด เป็นระเบียบ มีระบบระบายอากาศดี 

และมีแสงสว่างเหมาะสม 
     

4. มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เพียงพอและทันสมัย พร้อมใช้งานอยู่เสมอ       
5. มีระบบรักษาความปลอดภยัที่ด ี      
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4. ด้านโยธาและขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
 

ข้อ ประเด็นความพึงพอใจในการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ      
1. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน      
2. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว      
3. มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      
4. มีเอกสาร/สื่อแนะน าการให้บริการไว้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย      
5. การให้บริการเป็นไปตามระเบียบและระยะเวลาที่ก าหนด      

ด้านช่องทางการให้บริการ      
1. ช่องทางการให้บริการมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน      
2. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ      
3. ช่องทางการให้บริการมีหลากหลายรูปแบบ เช่น ตู้รับความ

คิดเห็น, โทรศัพท์สายด่วน, เวทีรับฟังความคิดเห็น, เว็บไซต์, 
facebook 

     

4. มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานท่ี/นอกเวลาราชการ      
5. ได้รับข้อมูลตอบกลับจากช่องทางการให้บริการอย่างรวดเร็ว      

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      
1. เจ้าหน้าท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อย      
2. เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยไมตรี       
3. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่      
4. เจ้าหน้าท่ีมีการสื่อสารและอธิบายขั้นตอนการให้บริการชัดเจน      
5. เจ้าหน้าท่ีตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง      

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      
1. สถานท่ีหรือจุดติดตั้งการด าเนินงาน มีความเหมาะสม สะดวก

และปลอดภัย 
     

2. มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานท่ีการให้บริการอย่าง
ชัดเจน 

     

3.  มีการดูแล ตรวจสอบ ซ่อมแซม ให้สามารถใช้งานได้ดีอยูเ่สมอ      
4.   มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เพียงพอและทันสมัย พร้อมใช้งานอยู่

เสมอ  
     

5.  มีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอ เช่น ที่น่ังรอรับบริการ น้ าดื่ม 
ห้องน้ า ที่จอดรถ 
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ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 
 
ค าชี้แจง: ขอให้ท่านตอบแบบสอบถามโดยเขียนสภาพการได้รับบริการที่ท่านประสบอยู่ หรือ

ข้อเสนอแนะ และแนวทาง ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการ เพ่ือจะท าให้เกิดการ
พัฒนาให้ได้ผลยิ่งขึ้น 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
 

ขอขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 

 
 
 



 
 
 
 
 

90 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ภาพการลงพ้ืนที่เกบ็ข้อมูล 
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ภาคผนวก ค 
ประวัติผู้วิจัย
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ประวัติผู้วิจัย 
 

 
ชื่อ – นามสกุล  นางสาวกานต์สินี  ช่วยเพ็ญชัยภัทร 
 

ต าแหน่งปัจจุบัน  พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งวิชาการ (อาจารย์) 
 

หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
  เลขที่  0 หมู่  4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  100  

   โทรศัพท์ 034-534072 
 

ประวัติการศึกษาของผู้วิจัย 
 ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ      
   มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 ปริญญาโท  การศึกษามหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์การศึกษา    
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 
 
 

 
 


