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คำนำ 

 
 ตามท่ีเทศบาลเมืองสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได;เห็นชอบให; สำนักบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินการวิจัย การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู;รับบริการจาก เทศบาลเมือง 

สัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประจำปJงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใน 5 ภารกิจ ได;แกR ภารกิจงานด;าน

ทะเบียน ภารกิจงานด;านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งกRอสร;าง ภารกิจงานด;านการศึกษา ภารกิจงานด;าน

สาธารณสุข และภารกิจงานด;านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม น้ัน 

 การดำเนินโครงการ สำเร็จลงได;ด;วยดี เปYนผลมาจากการได;รับความรRวมมือ และการให;ความ

อนุเคราะหZชRวยเหลือเปYนอยRางดี จากผู;มีพระคุณหลายฝ\าย คณะทำงานขอกราบขอบพระคุณเทศบาลเมือง 

สัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ที่ได;ให;โอกาสเลือกทีมงานวิจัยชุดนี้ คณะทำงานรู;สึกเปYนเกียรติและซาบซ้ึง

ในพระคุณมหาวิทยาลัยบูรพา ที ่ได;กรุณาไว;วางใจมอบหมายให;ผู ;วิจัยดำเนินการทำวิจัยเรื ่องนี ้ในนาม

มหาวิทยาลัย 

 ท;ายที่สุดนี้ คณะทำงานขอขอบพระคุณประชาชนในเขตการปกครองของเทศบาลเมืองสัตหีบ อำเภอ

สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ที่กรุณาสละเวลาให;ข;อมูลที่เกี่ยวข;อง พร;อมทั้งอำนวยความสะดวกในการสำรวจความพึง

พอใจของผู;รับบริการในครั้งนี้ คณะผู;วิจัยหวังเปYนอยRางยิ่งวRา ผลการวิจัยฉบับนี้จะเปYนประโยชนZสำหรับใช;

ประกอบการพิจารณาจRายเงินประโยชนZตอบแทนอื่นเปYนกรณีพิเศษสำหรับข;าราชการ และพนักงานของ

เทศบาลเมืองสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีและเปYนการเพิ่มคุณภาพและลดป_ญหาเกี่ยวกับการให;บริการ

แกRประชาชน เพื่อนำไปสูRการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสัตหีบ อำเภอสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี ให;ดีย่ิงข้ึนตRอไป 

 

คณะผู;วิจัย 

กันยายน 2564 
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บทสรุปผู-บริหาร 

 

 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู;รับบริการจากเทศบาลเมืองสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัด

ชลบุรี เปYนการบริการตามภาระหน;าที่ที่กำหนดไว;ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก;ไขเพิ่มเติม พ.ศ.

2552) ในปJงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงคZของการวิจัย เพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

ผู;รับบริการสาธารณะจากเทศบาลเมืองสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ใน 5 ภารกิจ ได;แกR 1) ภารกิจงาน

ด;านทะเบียน 2) ภารกิจงานด;านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งกRอสร;าง 3) ภารกิจงานด;านการศึกษา 4) ภารกิจ

งานด;านสาธารณสุข และ 5) ภารกิจงานด;านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โดยประเมินคุณภาพการ

ให;บริการใน 4 ด;าน คือ ด;านขั้นตอนการให;บริการ ด;านชRองทางการให;บริการ ด;านเจ;าหน;าที่ผู;ให;บริการและ

ด;านสิ่งอำนวยความสะดวก และเพื่อศึกษาป_ญหาและข;อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลเมืองสัต

หีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ท่ีมีตRอการให;บริการสาธารณะขององคZการบริหารสRวนตำบลแกRประชาชน 

 การประเม ินใช ;ว ิธ ีการว ิจ ัยเช ิงปร ิมาณ (Quantitative Research) และศ ึกษาจากเอกสาร 

(Documentary Research) โดยการวิจัยเชิงปริมาณ ทำการประเมินความพึงพอใจ (Survey Research) ของ

ประชาชนท่ีเปYนตัวแทนครัวเรือนท่ีอาศัยอยูRในเขตปกครองของเทศบาลเมืองสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

โดยใช;แบบสอบถามเปYนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข;อมูล จำนวน 395 ตัวอยRาง แล;วนำมาประเมินผลโดยใช;

การพรรณนาความ (Descriptive) สรุปผลการศึกษา ได;ดังน้ี 

 กลุRมตัวอยRางจำนวน 395 คน เปYนเพศหญิง ร;อยละ 56.96 เปYนเพศชาย ร;อยละ 343.04 สRวนใหญR 

มีอายุอยูRในชRวง 31-40 ปJ มากที่สุด ร;อยละ 59.49 มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับอนุปริญญา/เทียบเทRา  

ร;อยละ 40.76 มีอาชีพเปYนพนักงานบริษัท ร;อยละ 38.73 ข;อมูลการอาศัยอยูRในพื้นท่ีเทศบาลเมืองสัตหีบ 

พบวRา ร;อยละ 49.37 อยูRอาศัยในพื้นที่น้ี 3-5 ปJ และกลุRมตัวอยRางได;รับรู;ขRาวสารตRาง ๆ ของเทศบาลเมืองสัต

หีบจากเว็บไซตZมากที่สุด ร;อยละ 66.58 รองลงมารับทราบข;อมูลจากเสียงตามสาย/ประกาศตRาง ๆ ร;อยละ 

40.25 และรับทราบข;อมูลจากแผRนพับ/ใบปลิว คิดเปYนร;อยละ 34.18 

 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู;รับบริการจากเทศบาลเมืองสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัด

ชลบุรี ในการให;บริการ 5 ภารกิจงาน ได;แกR 1) ภารกิจงานด;านทะเบียน 2) ภารกิจงานด;านโยธา การขอ

อนุญาตปลูกสิ่งกRอสร;าง 3) ภารกิจงานด;านการศึกษา 4) ภารกิจงานด;านสาธารณสุข และ 5) ภารกิจงานด;าน

พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พบวRา ประชาชนผู;รับบริการในภาพรวม มีความพึงพอใจตRอการให;บริการใน

ภารกิจทั้ง 4 ด;าน ได;แกR ด;านขั้นตอนการให;บริการ ด;านชRองทางการให;บริการ ด;านเจ;าหน;าที่ผู;ให;บริการ และ

ด;านสิ่งอำนวยความสะดวก คิดเปYนความพึงพอใจร;อยละ 90.52 ซึ่งภารกิจงานด;านการศึกษา มีคRามากที่สุด  

มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.69 (ร;อยละความพึงพอใจ 93.79 คRาระดับคะแนนตามเกณฑZ 9 คะแนน) 

รองลงมา คือ ภารกิจงานทะเบียน มีคRาเฉลี ่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.67 (ร;อยละความพึงพอใจ 93.40  

คRาระดับคะแนนตามเกณฑZ 9 คะแนน) ภารกิจงานด;านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งกRอสร;าง มีคRาเฉลี่ยความ 

พึงพอใจเทRากับ 4.65 (ร;อยละความพึงพอใจ 92.95 คRาระดับคะแนนตามเกณฑZ 9 คะแนน) ภารกิจงานด;าน

เทศบาล
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พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.37 (ร;อยละความพึงพอใจ 87.40 คRาระดับ

คะแนนตามเกณฑZ 8 คะแนน) และภารกิจงานด;านสาธารณสุข มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.25 (ร;อยละ

ความพึงพอใจ 85.08 คRาระดับคะแนนตามเกณฑZ 8 คะแนน) ตามลำดับรายละเอียดดังตารางประกอบด;านลRาง 

 

การให+บริการ 

ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู+รับบริการของ  
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1. ขั้นตอน 

การให3บริการ 
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.62 4.64 4.82 4.74 4.70 4.71 

ร3อยละความพึงพอใจ 92.44 92.77 96.71 94.79 94.10 94.10 

คะแนนตามเกณฑX 9 9 10 9 9 9 

2. ชYองทาง 

การให3บริการ 
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.76 4.83 4.90 4.85 4.84 4.84 

ร3อยละความพึงพอใจ 95.17 96.60 98.00 96.92 96.83 96.70 

คะแนนตามเกณฑX 10 10 10 10 10 10 

3. เจ3าหน3าที ่

ผู3ให3บริการ 
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.88 4.94 4.92 4.87 4.91 4.90 

ร3อยละความพึงพอใจ 97.66 98.72 98.49 97.33 98.26 98.09 

คะแนนตามเกณฑX 10 10 10 10 10 10 

4. สิ่งอำนวย 

ความสะดวก 
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.60 4.75 4.54 4.64 4.67 4.64 

ร3อยละความพึงพอใจ 91.95 94.94 90.90 92.71 93.39 92.78 

คะแนนตามเกณฑX 9 9 9 9 9 9 

รวม ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.72 4.79 4.80 4.77 4.78 4.77 

  ร3อยละความพึงพอใจ 94.30 95.76 95.95 95.44 95.64 95.42 

  คะแนนตามเกณฑX 9 10 10 10 10 10 

 

 อยRางไรก็ดีจากสถานการณZในป_จจุบันเกิดวิกฤตการณZการแพรRระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด 19) เพื่อประเมินความพึงพอใจการให;บริการในสถานการณZดังกลRาว คณะผู;วิจัยจึงได;สอบถาม

กลุRมตัวอยRางเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู;รับบริการในการเข;ารับริการจากเทศบาลเมืองสัตหีบ ทั้ง 5 

ภารกิจ พบวRา  
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  1) ผู;รับบริการภารกิจงานด;านทะเบียน มีความพึงพอใจในมาตรการป�องกันการแพรRระบาด

ของโรคติดเช้ือไรวัสโคโคนา 2019 ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด มีคRาเฉล่ียความพึงพอใจเทRากับ 4.50 

  2) ผู;รับบริการด;านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีความพึงพอใจในมาตรการป�องกัน

การแพรRระบาดของโรคติดเชื้อไรวัสโคโคนา 2019 ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 

4.67 

  3) ผู;รับบริการภารกิจงานด;านการศึกษา มีความพึงพอใจในมาตรการป�องกันการแพรRระบาด

ของโรคติดเช้ือไรวัสโคโคนา 2019 ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด มีคRาเฉล่ียความพึงพอใจเทRากับ 4.61 

  4) ผู ;รับบริการภารกิจงานด;านสาธารณสุข มีความพึงพอใจในมาตรการป�องกันการแพรR

ระบาดของโรคติดเช้ือไรวัสโคโคนา 2019 ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด มีคRาเฉล่ียความพึงพอใจเทRากับ 4.63 

  5) ผู;รับบริการภารกิจงานด;านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีความพึงพอใจในมาตรการ

ป�องกันการแพรRระบาดของโรคติดเชื้อไรวัสโคโคนา 2019 ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจ

เทRากับ 4.29 

 สำหรับการประเมินความพึงพอใจตRอโครงการที่สอดคล;องกับแผนยุทธศาสตรZการพัฒนาจังหวัดชลบุรี 

และโครงการดีเดRนของเทศบาลเมืองสัตหีบ พบวRา  

  1) โครงการปรับภูมิทัศนZชายฝ_�งทะเลสัตหีบ เปYนโครงการที่สอดคล;องกับแผนยุทธศาสตรZการ

พัฒนาจังหวัดชลบุรี การประเมินความพึงพอใจในการให;บริการโครงการ แบRงออกเปYน 4 ด;าน ประกอบด;วย 

ด;านการประชาสัมพันธZโครงการแกRชุมชน ด;านการปฏิบัติงานขององคZการบริหารสRวนตำบล ด;านสิ่งอำนวย

ความสะดวก และด;านการปฏิบัติตามมาตรการป�องกันโควิด-19 ผลการศึกษา พบวRา ภาพรวมของความพึง

พอใจตRอโครงการปรับภูมิทัศนZชายฝ_�งทะเลสัตหีบ มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.25 จัดอยูRในระดับมีความพึงพอใจ

มากท่ีสุด  

  2) โครงการเยาวชนรุRนใหมRใสRใจสิ่งแวดล;อมชายฝ_�งทะเล ประจำปJงบประมาณ 2564 เปYน

โครงการดีเดRนของเทศบาลเมืองสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี แบRงออกเปYน 4 ด;าน ประกอบด;วย ด;าน

การประชาสัมพันธZโครงการแกRชุมชน ด;านการปฏิบัติงานขององคZการบริหารสRวนตำบล ด;านสิ่งอำนวยความ

สะดวก และด;านการปฏิบัติตามมาตรการป�องกันโควิด-19 ผลการศึกษา พบวRา ภาพรวมของความพึงพอใจตRอ

โครงการปรับภูมิทัศนZชายฝ_�งทะเลสัตหีบ มีความพึงพอใจเฉล่ีย 4.27 จัดอยูRในระดับมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 สำหรับการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู;รับบริการจากเทศบาลเมืองสัตหีบ อำเภอสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี ใน 5 ภารกิจงาน ได;แกR 1) ภารกิจงานด;านทะเบียน 2) ภารกิจงานด;านโยธา การขออนุญาตปลูก

สิ่งกRอสร;าง 3) ภารกิจงานด;านการศึกษา 4) ภารกิจงานด;านสาธารณสุข และ 5) ภารกิจงานด;านพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการสังคม ผลการประเมินดังกลRาว เมื ่อเปรียบเทียบกับเกณฑZการประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชนZตอบแทนอื่นเปYนกรณีพิเศษ สำหรับข;าราชการหรือ

พนักงานท;องถิ่นของสำนักงานคณะกรรมการกลางข;าราชการองคZการบริหารสRวนจังหวัด คณะกรรมการกลาง

พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานสRวนตำบล ในสRวนของตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพการ

ให;บริการ โดยพิจารณาจากผลสำรวจความพึงพอใจของผู;รับบริการจากองคZกรปกครองสRวนท;องถิ่น พบวRา 

เทศบาล

พนักงานส่วนท้องถิ่น
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คุณภาพการให;บริการของเทศบาลเมืองสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในภารกิจงานทั้ง 5 ภารกิจ ไดFผล

ภาพรวม คิดเปJนรFอยละ 90.45 เมื่อพิจารณาจากผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน จะตรงกับเกณฑU

การประเมินรFอยละของระดับความพึงพอใจผูFรับบริการ ระดับความพึงพอใจไมVเกินรFอยละ 95 ซึ่งจะไดF

คะแนน 9 คะแนน 
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บทที่ 1 

บทนำ 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 การปกครองท;องถิ่นถือเปYนสRวนหนึ่งของการบริหารราชการแผRนดิน ซึ่งเปYนไปตามหลักการกระจาย

อำนาจ (Decentralization) และการให;อิสระแกRท;องถิ่นในการปกครองตนเอง โดยรัฐจะมอบหมายให;ท;องถ่ิน

เปYนผู;ดำเนินการในการบริหารงานในภารกิจตRาง ๆ เพื่อดำเนินการแก;ไขป_ญหาและตอบสนองความต;องการ

ของประชาชนในท;องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาท;องถิ่นให;เจริญก;าวหน;า และท;องถิ่นที่ได;รับมอบหมายจะจัดต้ัง

ขึ้น เปYนรูปขององคZกรที่มีผลตามกฎหมายและนโยบายของรัฐ ซึ่งจะมีฐานะเปYนนิติบุคคล และรับผิดชอบใน

ขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีกำหนดไว;อยRางชัดเจน มีความเปYนอิสระ 

 แนวคิดในหลักการกระจายอำนาจปกครองนี้ (Decentralization) มีขึ้นเพื่อสRงเสริมให;ท;องถิ่นได;มี

อิสระในการปกครองตนเองจากรัฐบาลกลาง สามารถบริหารงบประมาณ และบริหารงานราชการในภาคสRวน

ตRาง ๆ ซึ่งทำให;สามารถสนองตอบตRอความต;องการของประชาชนในท;องถิ่นได;อยRางตรงเป�าหมาย และเพ่ือ

สRงเสริมให;ประชาชนในท;องถิ่นได;เรียนรู;การดำเนินกิจกรรมตRาง ๆ ที่เกี่ยวข;องกับการปกครองท;องถิ่นได;ด;วย

ตนเอง ด;วยเหตุผลดังกลRาวนี้ ผู;บริหารและบุคลากรขององคZกรปกครองท;องถิ่นทุกคน จึงมีความสำคัญอยRางย่ิง

ที ่จะต;องชRวยเหลือกันในการพัฒนาท;องถิ ่น ทั ้งทางด;านการเมือง เศรษฐกิจ ชุมชน และสังคม โดยการ

ดำเนินการขององคZกรปกครองท;องถิ่นในเรื ่องดังกลRาว จะต;องให;ความสำคัญกับเรื ่องประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการดำเนินการ ตลอดจนคุณภาพในการให;บริการที่จะสร;างความพึงพอใจให;เกิดขึ ้นแกR

ประชาชนผู;รับบริการ 

 ในป_จจุบัน รูปแบบการปกครองท;องถิ่นของไทย แบRงออกเปYน 4 รูปแบบ ประกอบด;วย องคZการ

บริหารสRวนจังหวัด เทศบาล องคZการบริหารสRวนตำบล และรูปแบบพิเศษ 2 แหRง (เมืองพัทยา และ

กรุงเทพมหานคร) ทั้งนี้ การปกครองท;องถิ่นในแตRละรูปแบบ จะจัดตั้งขึ้นโดยพิจารณาจากระดับความเจริญ

ของท;องถิ่น จำนวนและความหนาแนRนของประชากร รายได;ของท;องถิ่นและป_จจัยอื่น ๆ แตRองคZกรปกครอง

สRวนท;องถิ่นในทุกรูปแบบจะมีบทบาทหน;าที่สำคัญเหมือนกัน คือ การให;บริการสาธารณะตRาง ๆ แกRประชาชน

ในท;องถิ่น สำหรับเทศบาลเมืองสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีภารกิจในการจัดการบริการสาธารณะ

ให;แกRประชาชน จำนวนทั้งสิ้นกวRา 22,079 คน (ข;อมูล ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 จาก สำนักบริการหาร

ทะเบียน กรมการปกครอง) ในเขตพ้ืนท่ีการปกครองรับผิดชอบท้ังส้ินประมาณ 6.22 ตารางกิโลเมตร ดังน้ัน จึง

เปYนภารกิจสำคัญที่จะต;องบริการสาธารณะแกRประชาชนด;วยคุณภาพการให;บริการ เน;นการสร;างความพึง

พอใจของประชาชนที่ได;รับบริการ พัฒนาการทำงานของบุคลากร รวมถึงแก;ไขป_ญหา อุปสรรคตRาง ๆ ให;

สอดคล;องกับความต;องการของประชาชนในพ้ืนท่ีดูแลรับผิดชอบ 

สำนักบริการงานทะเบียน
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 สำนักงานคณะกรรมการกลางข;าราชการองคZการบริหารสRวนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงาน

เทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานสRวนตำบล ได;เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการปฏิบัติราชการอยRางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคZกรปกครองสRวนท;องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงคุณภาพ ในการให;บริการ และ

การตอบสนองความต;องการของประชาชนในท;องถิ่น จึงได;กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑZเงื่อนไข 

และวิธีการกำหนดเงินประโยชนZตอบแทนอื่นเปYนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปYนเงินรางวัลประจำปJ สำหรับ

พนักงานสRวนท;องถ่ิน ลูกจ;างประจำ และพนักงานจ;างขององคZกรปกครองสRวนท;องถิ่น ซึ่งกำหนดให;ต;องมี

รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู;รับบริการที่ดำเนินการโดยสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐ ที่มี

การสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ภายในเขตจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดที่ได;มาตรฐานและเปYนกลาง เพื่อใช;

ประกอบการพิจารณาในตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 ด;านคุณภาพการให;บริการ ทั้งนี้ เปYนการศึกษาจากความพึงพอใจ

ของประชาชนท่ีได;รับบริการสาธารณะ การพัฒนาการทำงานของบุคลากร รวมถึงแก;ไขป_ญหา อุปสรรคตRาง ๆ 

 ดังนั้น เทศบาลเมืองสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได;เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพ

การให;บริการประชาชนผู;รับบริการสาธารณะ จึงดำเนินการจัดจ;างหนRวยงานสถาบันการศึกษาที่เปYนกลางเข;า

มาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู;มารับบริการจากเทศบาลเมืองสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัด

ชลบุรี เพื่อนำผลการสำรวจครั้งนี้ไปใช;เปYนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพในการให;บริการสาธารณะให;

ดียิ่งขึ้นรวมถึงใช;ประกอบการพิจารณาจRายเงินประโยชนZตอบแทนอื่นเปYนกรณีพิเศษสำหรับข;าราชการหรือ

พนักงานสRวนท;องถ่ินในคร้ังน้ีตRอไป 

 

1.2 วัตถุประสงคPของการศึกษา 

 1.2.1 เพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู;รับบริการสาธารณะจากเทศบาลเมืองสัตหีบ อำเภอ

สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ใน 5 ภารกิจงาน ได;แกR  

  (1) ภารกิจงานด;านทะเบียน  

  (2) ภารกิจงานด;านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงกRอสร;าง  

  (3) ภารกิจงานด;านการศึกษา  

  (4) ภารกิจงานด;านสาธารณสุข  

  (5) ภารกิจงานด;านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  

 โดยประเมินคุณภาพการให;บริการใน 4 ด;าน คือ ด;านข้ันตอนการให;บริการ ด;านชRองทางการให;บริการ 

ด;านเจ;าหน;าท่ีผู;ให;บริการ และด;านส่ิงอำนวยความสะดวก 

 1.2.2 เพื่อศึกษาป_ญหาและข;อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลเมืองสัตหีบ อำเภอสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี ท่ีมีตRอการให;บริการสาธารณะแกRประชาชน 
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1.3 ของเขตของการศึกษา 

 1.3.1 ขอบเขตด;านเน้ือหา 

 การศึกษาครั้งนี้เปYนการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู;มารับบริการสาธารณะในภารกิจงานของ

เทศบาลเมืองสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน 5 ภารกิจงาน ได;แกR  

  (1) ภารกิจงานด;านทะเบียน  

  (2) ภารกิจงานด;านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงกRอสร;าง 

  (3) ภารกิจงานด;านการศึกษา  

  (4) ภารกิจงานด;านสาธารณสุข 

  (5) ภารกิจงานด;านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  

 โดยประเมินคุณภาพการให;บริการใน 4 ด;าน คือ ด;านข้ันตอนการให;บริการ ด;านชRองทางการให;บริการ 

ด;านเจ;าหน;าท่ีผู;ให;บริการ และด;านส่ิงอำนวยความสะดวก 

 1.3.2 ขอบเขตด;านประชากร 

 การศึกษาในครั้งนี้ ได;ศึกษาจากประชาชนที่รับบริการจากเทศบาลเมืองสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัด

ชลบุรี จำนวน 5 ภารกิจงาน ดังน้ี 

  (1) ภารกิจงานด;านทะเบียน  

  (2) ภารกิจงานด;านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงกRอสร;าง 

  (3) ภารกิจงานด;านการศึกษา  

  (4) ภารกิจงานด;านสาธารณสุข 

  (5) ภารกิจงานด;านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

 1.3.3 ขอบเขตด;านระยะเวลา 

 ระยะเวลาดำเนินงานโครงการฯ ต้ังแตRเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

 

1.4 ประโยชนPที่คาดวVาจะได3รับจากการศึกษา 

 1.4.1 ผลการศึกษาในครั ้งนี ้ ทำให;ได;ทราบถึงร;อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู;รับบริการในท;องถ่ินเก่ียวกับการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

 1.4.2 ผลการศึกษาในครั้งนี้ ทำให;ได;ทราบถึงป_ญหาและข;อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ของ

เทศบาลเมืองสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ที่มีตRอการให;บริการสาธารณะของเทศบาลเมืองสัตหีบ แกR

ประชาชน 

 1.4.3 ผลการศึกษาในครั้งนี้ ทำให;สามารถนำผลความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชนไป

ปรับปรุงการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสัตหีบ ให;เปYนไปอยRางมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต;องการ
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ของประชาชน ตลอดทั้งนำผลการวิจัยไปประกอบการพิจารณาการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอขอรับเงินรางวัล

ประจำปJ สำหรับพนักงานสRวนท;องถ่ิน ลูกจ;างประจำ พนักงานจ;าง (ตามตัวช้ีวัดท่ี 1 มิติท่ี 2) 

 

1.5 นิยามศัพทPในการศึกษา 

 ประชาชนผูFรับบริการ หมายถึง ประชาชนที่อาศัยอยูRในเขตการปกครองของเทศบาลเมืองสัตหีบ 

อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เปYนผู;รับบริการสาธารณะทั้งทางตรงและทางอ;อม ในภารกิจงานด;านทะเบียน 

ภารกิจงานด;านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งกRอสร;าง ภารกิจงานด;านการศึกษา ภารกิจงานด;านสาธารณสุข 

และภารกิจงานด;านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ในปJงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 เจFาหนFาท่ี หมายถึง ข;าราชการ พนักงาน ลูกจ;างประจำ และพนักงานจ;างในเทศบาลเมืองสัตหีบ 

อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ท่ีทำหน;าท่ีในการให;บริการประชาชน 

 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู;สึกพอใจของประชาชนท่ีรับบริการสาธารณะ ท้ังทางตรงและทางอ;อม

ในภารกิจงานด;านทะเบียน ภารกิจงานด;านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งกRอสร;าง ภารกิจงานด;านการศึกษา 

ภารกิจงานด;านสาธารณสุข และภารกิจงานด;านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ในปJงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ดFานขั้นตอนการใหFบริการ หมายถึง การดำเนินงานในการให;บริการของเทศบาลเมืองสัตหีบ อำเภอ

สัตหีบ จังหวัดชลบุรีที ่มีการจัดระบบในการให;บริการ ระยะเวลาการให;บริการ ขั ้นตอนการให;บริการ 

แบบฟอรZม คำร;องท่ีชัดเจน การมีตัวอยRางการกรอกข;อมูล และมีการจัดทำผังขั้นตอนการให;บริการ แสดงให;

เห็นอยRางชัดเจน 

 ดFานชVองทางการใหFบริการ หมายถึง การดำเนินงานในการให;บริการของเทศบาลเมืองสัตหีบ อำเภอ

สัตหีบ จังหวัดชลบุรีที่มีชRองทางการประชาสัมพันธZที่หลากหลาย ชัดเจนเข;าใจงRาย มีวัสดุอุปกรณZ ระบบการ

ให;บริการข;อมูลสารสนเทศ มีการติดตRอที่สะดวก มีชRองทางการรับเรื่องร;องเรียน และแสดงความคิดเห็นแกR

ผู;รับบริการ 

 ดFานเจFาหนFาที่ผูFใหFบริการ หมายถึง การให;บริการประชาชนของเทศบาลเมืองสัตหีบ อำเภอสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรีที่มีตRอการตอบคำถามอยRางชัดเจน ให;บริการด;วยความสะดวกรวดเร็วถูกต;อง และมีความเต็มใจ

ให;บริการ มีความกระตือรือร;น สามารถแก;ไขป_ญหาได;อยRางเหมาะสม มีการแตRงกายที่สุภาพเรียบร;อยและมี

การวางตัวเรียบร;อยเหมาะสม 

 ดFานสิ่งอำนวยความสะดวก หมายถึง สถานที่ในการให;บริการของเทศบาลเมืองสัตหีบ อำเภอสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรีที่มีความสะดวกในการเดินทาง มีป�ายประชาสัมพันธZอยRางชัดเจน มีความสะอาด เปYนระเบียบ

เรียบร;อย มีส่ิงอำนวยความสะดวก และท่ีจอดรถอยRางเพียงพอ

พนักงานเทศบาล
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข-อง 

 
 การวิจัยเรื่อง “โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู;รับบริการของเทศบาลเมืองสัตหีบ อำเภอสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี ประจำปJงบประมาณ พ.ศ. 2564” คณะผู;วิจัยได;นำข;อมูลพื้นฐาน แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข;อง ทั้งในประเทศและตRางประเทศมาประกอบการศึกษา เพื่อเปYนพื้นฐานและแนวคิดในการศึกษาวิจัย 

ดังน้ี 

 1. แนวคิดเก่ียวกับการกระจายอำนาจและการปกครองท;องถ่ินไทย 

 2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการให;บริการสาธารณะ 

 3. แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพการให;บริการสาธารณะและคุณภาพการให;บริการ 

 4. สภาพท่ัวไปและข;อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีศึกษา 

 5. งานวิจัยท่ีเก่ียวข;อง 

 6. กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอำนาจและการปกครองท3องถิ่นไทย 

 รัฐมีหน;าที่ในการบริหารประเทศให;ประชาชนอยูRดี มีสุขในการดำรงชีวิต มีความมั่นคงทางการเมือง 

เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในการที่จะบริหารประเทศให;บรรลุวัตถุประสงคZนั้นยRอมเปYนเรื่องยาก เพราะประเทศมี

พื้นที่กว;างขวาง ประชาชนมีจำนวนมากและแตกตRางหลากหลาย ซึ่งรัฐจะดูแลและจัดทำบริการสาธารณะตRาง 

ๆ ให;กับประชาชนได;ทั่วทุกพื้นที่ ทุกชุมชนของประเทศอยRางมีประสิทธิภาพนั้น ยRอมเปYนเร่ืองที่เปYนไปได;ยาก 

เนื่องจากอุปสรรคเรื่องของเวลา ความลRาช;า จำนวนบุคลากรของรัฐ และจำนวนงบประมาณ ดังนั้นเพื่อเปYน

การลดภาระและแบRงหน;าท่ีของรัฐ การกระจายอำนาจการปกครองสRวนท;องถิ่นจึงเปYนสิ่งที่สำคัญ (ประธาน 

คงฤทธิศึกษากร, 2534) 

 โดยที่หลักการกระจายอำนาจจการปกครอง เปYนการกระจายอำนาจการปกครองให;แกRประชาชนได;มี

สRวนรRวมในการปกครองตนเอง อันถือเปYนรากฐานสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการ

กระจจายอำนาจก็มีความสำคัญในการพัฒนาประเทศเปYนอยRางมากด;วย (ลิขิต ธีรเวคิน, 2535) 

 2.1.1 ความหมายของการกระจายอำนาจ 

 หลักการกระจายอำนาจเปYนแนวความคิดทั้งในทางการเมืองและทางกฎหมาย มีพื้นฐานมา จาก

แนวความคิดของการปกครองตนเองของชุมชนท;องถิ่นภายในรัฐ ซึ่งได;รับอิทธิพลจากประเทศ อังกฤษ ซึ่งมี

แนวคิดวRาท;องถิ่นมีการปกครองตนเองมากRอนที่จะมีรัฐ เมื่อมีรัฐแล;วจึงเปYนการที่ชุมชน ท;องถิ่นมอบอำนาจใน

การปกครองให;แกRรัฐ สRวนในด;านของประเทศฝรั่งเศสมีแนวคิดวRา รัฐมีอำนาจ และมอบอำนาจในการปกครอง

ให;แกRท;องถิ่น ซึ่งทั้ง 2 แนวคิดดังกลRาวล;วนเปYนการมองในมิติด;านอำนาจรัฐทั้งสิ้น หลักการกระจายอานาจ 
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(Decentralisation) ที่ใช;และกลRาวถึงกันในป_จจุบันน้ีเปYน หลักการที่มาจากแนวคิดเรื่องอำนาจรัฐของประเทศ

ฝร่ังเศสและเปYนคำท่ีมาจากภาษาฝร่ังเศส มี ความหมายวRา “การเอาอำนาจออกไปจากศูนยZกลาง” 

 ดังนั้น ในการที่จะศึกษาถึงความหมายของการกระจายอำนาจนั้นจึงต;องศึกษาถึงประวัติศาสตรZ

การเมืองการปกครองของประเทศฝร่ังเศส เพ่ือให;เข;าใจถึงบริบทอันเปYนท่ีมาในการให;ความหมายดังกลRาวด;วย 

 ประวัติศาสตรZการปกครองประเทศฝรั่งเศสมีการรวมอำนาจไว;ที่ศูนยZกลาง (โภคิน พลกุล, 2536) แตR

เมื่อมีการปฏิวัติสำเร็จในปJ ค.ส. 1798 อำนาจรัฐในสRวนกลางได;ขยายออกไปครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ทำให;

ประเทศมีความเปYนเอกภาพมาก ดังนั้นประเทศฝรั่งเศสจึงให;ความสำคัญกับความเปYนรัฐมาก โดยในกฎหมาย

ปกครององฝรั่งเศสมีข;อความคิดเกี่ยวกับรัฐและอำนาจรัฐที่ชัดเจนและเปYนระบบ ประเทศฝรั่งเศสเห็นวRาการ

ปกครองท;องถิ่นเปYฯการกระทำของรัฐ เปYนการที่รัฐยอมยกอำนาจบางสRวนของรัฐในเรื่องการจัดทำบริการ

สาธารณะซึ่งเปYนเรื่องผลประโยชนZของท;องถิ่นหรือผลประโยชนZพิเศษบางอยRาง ให;เปYนอำนาจหน;าที่ของ

หนRวยงานอื่นที่รัฐรับรอง โดยมีฐานะเปYนนิติบุคคลทางกฎหมายมหาชนมีอำนาจในการดำเนินการอยRางอิสระ 

อยูRนอกเหนือำนาจบังคับบัญชาของรัฐ แตRอยูRภายใต;การกำกับดูแลเทRานั้น ทั้งนี้เพื่อรักษาประโยชนZทั่วไปของ

ชาติ (วัจนาถ วังตาล, 2536)  

 จากบริบททางประวัติศาสตรZของประเทศฝรั่งเศสในการให;ควาหมายของการกระจายอำนาจจึงเปYน

เรื ่องของการ “การเอาอำนาจออกไปจากศูนยZกลาง” ซึ ่งในความหมายนี ้มีนักกฎหมายหลายทRานที ่ให;

ความหมายไปในทิศทางเด่ียวกัน อาทิ 

 อุดม ทุมโฆษิต (2551) กลRาววRา นักวิชาการ Chema และ Rondinelli อธิบายการกระยายอำนาจวRา 

หมายถึง การถRายโอนอำนาจจที่รวมศูนยZอยูR ณ ศูนยZรวมอำนาจหรือศูนยZกลางไปยังเขตรอบนอกที่ไมRมีอำนาจ

สำหรับการบริหารหรือการปกครอง ซึ่งเปYนการนิยามการกระจายอำนาจอยRางกว;างวRาเปYนการถRายโอนความ

รับผิดชอบ (Transfer of Responsibility) การตัดสินใจในการจัดหาและจัดสรรทรัพยากรในทางการปกครอง 

จากสRวนกลางไปยังสRวนลRางซึ่งรรับผิดชอบในระดับพื้นที่ ซึ่งก็คือระดับท;องถิ่น ไมRวRาจะเปYนองคZกรของรัฐ 

องคZกรก่ึงอิสระ องคZกรท่ีไมRใชRองคZกรของรัฐ โดยมีความแตกตRางไปตามความเหมาะสม 

 ประธาน คงฤทธิศึกษากร (2534) ได;อธิบายการกระจายอำนาจทางการปกครองออกเปYน 2 กรณี คือ 

กรณีแรกการแบRงอำนาจการปกครอง (De Concentration) หมายถึง การมอบอำนาจหน;าที่ของ รัฐบาลไปให;

ราชการสRวนภูมิภาค ให;มีอำนาจหน;าที่ตามที่รัฐบาลมอบหมายภายในพื้นที่ที่กำหนด มีอำนาจในการใช;ดุลพินิจ 

ตัดสินใจและริเริ่มดำเนินการได; ภายในกรอบนโยบายที่รัฐบาลกาหนด (บูฆอรี ยีหมะ, 2550) กรณี ที่สองการ

มอบอำนาจให;ท;องถิ ่นปกครองตนเอง (Devolution) หมายถึง การมอบอำนาจให;ประชาชน ในท;องถ่ิน

ปกครองตนเองอยRางแท;จริง ซึ่งเปYนการมอบอำนาจทั้งในทางการเมืองและในทางการบริหาร โดยให;ท;องถิ่นมี

อำนาจในการกำหนดนโยบายและควบคุมการปฏิบัติงานให;เปYนไปตาม นโยบายของท;องถ่ินตนเองได;  

 โกวิทยZ พวงงาม (2554) นิยามวRา การกระจายอำนาจการปกครอง คือ การท่ีมีองคZกรซ่ึงมีอาณาเขต มี

ความเปYนอิสระในการปกครองและการบริหารตนเอง มีประชาชน มีอำนาจหน;าที่ มีรายได;ตามกฎหมาย 

รวมทั้งมีอำนาจหน;าที่ให;บริการด;านตRาง ๆ แกRประชาชน ซึ่งประชาชนในพื้นที่มีสRวนรRวมในการบริหารและ

ปกครองตนเอง สามารถรRวมตัดสินใจแก;ไขป_ญหาชุมชน ซ่ึงอาจกระทำผRานตัวแทน ของประชาชน 
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 หัวใจสำคัญของการปกครองท;องถิ่น คือ การที่ประชาชนและองคZกรปกครองสRวนท;องถิ่นมี อิสระใน

การปกครองตนเองและกลไกที่สำคัญเพื่อเกิดความเปYนอิสระ ได;แกR “การกระจายอำนาจ” คือการกระจาย

อำนาจให;แกRองคZกรปกครองสRวนท;องถิ่น (วุฒิสาร ตันไชย, 2547) ในการกระจายอำตานั้น อำนาที่ได;กระจาย

ออกไปนั้นจะต;องถึงมือประชาชนหรือองคZกรของประชาชนในท;องถิ่นจริง ๆ โดยประชาชนจำเปYนต;องมีอำนาจ

ในการตัดสินใจโดยเฉพาะอยRางยิ่งที่เกี่ยวข;องกับการจัดสรรทรัพยากรภายในท;องถิ่น โดยมีองคZกรปกครองสRวน

ท;องถ่ินเปรียบเสมือนพ้ืนท่ีการรอบรับอำนาจท่ีกระจายออกไป 

 ดังนั้น จากการให;ความหมายองการกระจายอำนาจทั้งองนักวิชาการหลาย ๆ ทRาน อาจสรุปนิยาม

ความหมายองการกระจRายอำนาจ พอสังเขปได; คือ เปYนการกระจายอำนาจทาง ปกครองจากศูนยZกลางอำนาจ 

คือ รัฐหรือรัฐบาล โดยกระจายให;แกRองคZกรหรือหนRวยงานอ่ืนของรัฐ หรือองคZกรอ่ืนท่ีอยูRนอกระบบราชการ ใน

เร่ืองอำนาจการตัดสินใจและอำนาจในการบริหารงานใน ระดับพ้ืนท่ีปฏิบัติการ 

 2.1.2 แนวคิดการกระจายอำนาจ (Decentralisation ) 

 แนวคิดการกระจายอำนาจเปYนแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท;องถิ่น โดยเป�ดโอกาสให;ประชาชนใน

พ้ืนท่ีได;ปกครองกันเอง สามารถดำเนินกิจกรรมได;อยRางอิสระ (นันทวัฒนZ บรมานันทZ, 2552)  
 การกระจายอำนาจการปกครองเปYนแนวคิดที่มีวิวัฒนาการมายาวนานและตRอเนื่องเรื่อยมา ซึ่งแนวคิด

การกระจายอำนาจการปกครองนี้เปYนผลพวงของการเมืองการปกครองของยุโรปในชRวงครึ่งศตวรรษที่ผRานมา 

โดยมีนักวิชาการ Chema และ Rondinelli ได;แบRงวิวัฒนาการของการกระจายอำนาจจเปYน 3 ชRวง คือ  

(ศุภสวัสด์ิ ชัชวาล, 2555) 

 ชRวงที่ 1 วิวัฒนาการในชRวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในชRวงนี้เปYนชRวงที่แนวคิดเรื่องการ กระจาย

อำนาจมีจุดเน;นสำคัญอยูRที่การแบRงอำนาจ (De Concentration) คือ การกระจายอำนาจใน ระบบราชการ 

หรือเปYนการที่ราชการสRวนกลางแบRงหรือมอบอำนาจของสRวนกลางบางสRวนให;แกR หนRวยงานที่ตั้งอยูRในพื้นที่ให;

มีอำนาจในบางเรื่อง เพื่อประโยชนZในเรื่องความคลRองตัวในการ บริหารงานและการให;บริการแกRประชาชนใน

พ้ืนท่ี 

 ชRวงที่ 2 วิวัฒนาการในชRวงกลาง ค.ศ. 1980-1990 แนวคิดเรื ่องการกระจายอำนาจในชRวงนี้เน;น

ความสำคัญท่ีเรื่องการเมือง การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยและระบบตลาดเสรี ซ่ึงสRงผลให;บทบาทของ

องคZกรปกครองสRวนท;องถ่ินมีภารกิจกว;างขวางมากย่ิงข้ึน (ศุภสวัสด์ิ ชัชวาล, 2555) 

 ชRวงที ่ 3 คือ นับตั ้งแตRกลางศตวรรษที่ 1990 จนถึงป_จจุบัน แนวคิดเรื ่องการกระจายอำนาจให;

ความสำคัญกับการมีสRวนรRวมของประชาชนมากขึ้น. โดยเปYนการมีสRวนรRวมผRานองคZกรภาคประชาชนและ

กระบวนการในการดำเนินงานขององคZกรปกครองสRวนท;องถิ่น ยึดประชาชนเปYนศูนยZกลาง ตอบสนองความ

ต;องการของประชาชนในท;องถิ่น องคZกรปกครองสRวนท;องถิ่นถูกตตรวจสอบได;โดยประชาชน (Anwar Shar 

and Sana'a Shah, 2006) 

 วิวัฒนาการของการกระจายอำนาจที่มีการแบRงเปYน 3 ชRวงนี้แสดงให;เห็นถึงการให;ความสำคัญตRอ

หลักการกระจายอำนาจที่ในชRวงแรกจะให;ความสำคัญกับการกระจายอำนาจในฐานะที่เปYนเครื่องมือในการอำ

นายความสะดวกให;แกRงานด;านการบริหารจนกระทั่งชRวงสุดท;าย การกระจายอำนาจถูกให;ความสำคัญในฐานะ
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ที่เปYนชRองทางในการเข;าไปมีสRวนรRวมทางการเมืองการปกครองของประชาชน และด;วยเหตุนี้ทำให;หลักการ

กระจายอำนาจถูกนิยามความหมายท่ีแตกตRางหลากหลายตามแตRบริบทของสังคมประเทศในเวลาตRอไป 

  2.1.2.1 การกระจายอำนาจจทางปกครอง 

  การกระจายอำนาจทางการปกครองเปYนเรื่องเกี่ยวกับอำนาจในการจัดทำภารกิจภายในรัฐ 

ฉะนั้นเมื่อกลRาวถึงการกระจายอำนาจทางปกครอง ก็คือการกระจายอำนาจในการจัดทำภารกิจของรัฐ ซึ่งจะ

กระจายให;องคZกรใดมีอำนาจในการจัดทำ ดังนั้น สิ่งที่สำคัญคือ ต;องพิจารณาถึงหลักการและประเภทของ

ภารกิจของรัฐรวมท้ังหลักการปกครองภายในรัฐประกอบด;วย (โภคิน พลกุล และคณะ, 2538)  

  รัฐสมัยใหมRมีบทบาทหน;าที ่สำคัญในเร่ืองของภารกิจของรัฐที ่รัฐมีหน;าที ่ต;องจัดทำเพ่ือ

ตอบสนองความต;องการของประชาชนภารกิจของรัฐที่ต;องจัดทำก็คือบริการสาธารณะนั่นเอง ซึ่งเปYนเรื่องท่ี

เชื่อมโยงกับการกำหนดอำนาจหน;าที่ขององคZกรปกครองสRวนท;องถิ่นด;วย โดยการจะแบRงแยกอำนาจหน;าท่ี

ระหวRางรัฐกับท;องถิ่น วRาภารกิจใดรัฐควรจัดทำเองและภารกิจใดที่ควรให;ท;องถิ่นมีอำนาจหน;าที่ในการจัดทำ

น้ัน เปYนเร่ืองท่ีสำคัญมาก เน่ืองจากบริการสาธารณะน้ันเปYนส่ิงท่ีมีพลวัตรอยูRตลอดเวลา ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี 

   1) ภารกิจของรัฐ (Primary Function of State) คือ บริการสาธารณะที่เปYนเร่ือง

พื้นฐานที่มีความสำคัญตRอประเทศ เปYนภารกิจพื้นฐานดั้งเดิม ซึ่งรัฐแตRละรัฐต;องดำเนินการจัดทำ เพราะเปYน

เรื่องของการประกันความมั่นคงปลอดภัยขั้นพื้นฐานของรัฐ ซึ่งภารกิจพื้นฐานของรัฐนี้เปYนเรื่องที่เกี่ยวข;องกับ

การป�องกัน 

 2.1.3 ทิศทางการปกครองสVวนทFองถ่ินตามรัฐธรรมนูญแหVงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

 ทิศทางการปกครองสRวนท;องถ่ินตามรัฐธรรมนูญแหRงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ท่ีเก่ียวข;อง

กับการปกครองสRวนท;องถิ่น และการกระจายอำนาจให;แกRองคZกรปกครองสRวนท;องถิ่น (อปท.) ปรากฏอยูRใน  

2 หมวดสำคัญ ได;แกR หมวก 6 แนวนโยบายแหRงรัฐ และหมวด 14 การปกครองสRวนท;องถิ่น โดยสาระสำคัญท่ี

เก่ียวกับการปกครองสRวนท;องถ่ินในรัฐธรรมนูญน้ัน สามารถแบRงออกได;เปYนดังน้ี 

 ประการที่ 1 การขยายอำนาจหน;าที ่ขององคZกรปกครองสRวนท;องถิ ่น ให;มีบทบาที่ชัดเจน และ

กว;างขวางข้ึน โดยเฉพาะอยRางย่ิงตามบทบัญญัติในมาตรา 76 ท่ีกำหนดวRา  

  “รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผRนดินทั้งราชการสRวนกลาง สRวนภูมิภาค สRวน

ท;องถิ่นและงานของรัฐอยRางอื่น ให;เปYนไปตามหลักการบริหารกิจการบ;านเมืองท่ีดี โดยหนRวยงานของรัฐต;อง

รRวมมือและชRวยเหลือกันในการปฏิบัติหน;าท่ี เพ่ือให;การบริหารราชการแผRนดิน การจัดทำบริการสาธารณะและ

การใช;จRายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชนZสุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ;าหน;าท่ี

ของรัฐให;มีความซื่อสัตยZสุจริต และมีทัศนคติเปYนผู ;ให;บริการประชาชนให;เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไมR

เลือกปฏบัติ และปฏิบัติหน;าท่ีได;อยRางมีประสิทธิภาพ 

  รัฐพึงดําเนินการให;มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหนRวยงานของรัฐ ให;เปYนไป 

ตามระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดังกลRาวอยRางน;อยต;องมีมาตรการป�องกันมิให;ผู;ใดใช;อํานาจ หรือกระทําการ 

โดยมิชอบที่เปYนการก;าวกRายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน;าที่ หรือกระบวนการแตRงตั้งหรือการพิจารณาความดี 

ความชอบของเจ;าหน;าท่ีของรัฐ 



 
2-5 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู3รับบริการ เทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประจำปEงบประมาณ พ.ศ.2564 

  รัฐพึงจัดให;มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให;หนRวยงานของรัฐใช;เปYนหลักในการกําหนด

ประมวล จริยธรรมสําหรับเจ;าหน;าที่ของรัฐในหนRวยงานนั้น ๆ ซึ่งต;องไมRตR ํากวRามาตรฐานทางจริยธรรม

ดังกลRาว” 

  จากมาตราดังกลRาว จะเห็นได;วRา รัฐจะต;องปรับระบบการดําเนินงานและระบบความสัมพันธZ 

ระหวRางราชการสRวนกลาง สRวนภูมิภาค และสRวนท;องถ่ิน และงานของรัฐอยRางอ่ืนให;มีความชัดเจนในเชิงอํานาจ 

หน;าที่ อีกทั้งต;องสRงเสริมให;องคZกรปกครองสRวนท;องถิ่น (อปท.) มีบทบาทและอํานาจหน;าที่ในการจัดบริการ 

สาธารณะให;แกRประชาชนในท;องถิ่นตRาง ๆ นอกจากนี้ยังได;กลRาวถึงระบบการทํางานของภาครัฐวRาจะต;อง

มุRงเน;นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยZสุจริตของเจ;าหน;าที่พร;อมกับพัฒนาระบบการ

ทำงานเพื่อให;เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน และให;รัฐมุRงเน;นการทำงานตามหลักการบริหารกิจการบ;านเมือง

ที่ดี ทั้งนี้ ในรายละเอียดยังมีการกำหนดเพิ่มเติมวRา รัฐจะต;องจัดบริการสาธารณะให;แกRประชาชนอยRางรวดเร็ว 

มีประสิทธิภาพ โปรRงใส และเพื่อให;แนวนโยบายแหRงรัฐบรรลุเป�าหมายที่ได;กำหนดไว; จึงได;มีการกำหนด

รายละเอียดตRาง ๆ ไว;อยRางละเอียดเพื่อเปYนแนวทางในการดำเนินงานแกRหนRวยงานของรัฐและองคZกรปกครอง

สRวนท;องถ่ิน (อปท.) 

  นอกจากนี้ ในหมวด 14 การปกครองสRวนท;องถิ่น ยังได;มีการกำหนดวRา องคZกรปกครองสRวน

ท;องถิ่น (อปท.) เปYนองคZกรหลักในการจัดบริการสาธารณะและมีสRวนรRวมในการตัดสินใจแก;ไขป_ญหาในพื้นท่ี 

และการบัญญัติไว;อยRางชัดเจนนี้เองเปYนหลักประกันวRา รัฐจะต;องสRงเสริมและสนับสนุนให;องคZกรปกครองสRวน

ท;องถิ่น (อปท.) เปYนหนRวยงานหลัก โดยให;การกรระจายอำนาจจเปYนกลไกสำคัญ และเพื่อให;เกิดผลอยRางเปYน

รูปธรรม จึงได;มีการกำหนดมาตรา 250 อันเปYนการระบุวRา องคZกรปกครองสRวนท;องถิ่น (อปท.) มีหน;าที่ในการ

ดูแล และจัดทำบริการสาธารณะ และมีอิสระในการบริหาร การจัดบริการสาธารณ การบริหารงานบุคคล 

การเงินและการคลัง ยังได;กำหนดบทบาทเฉพาะขององคZกรปกครองสRวนท;องถิ่น (อปท.) โดยกำหนดให;มีการ

สRงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให;แกRประชาชนในท;องถิ่น และการท่ีมีอำนาจหน;าที่ของตนเอง

โดยเฉพาะ จึงทำให;องคZกรปกครองสRวนท;องถิ่น (อปท.) จะต;องได;รับการสRงเสริมและสนับสนุนให;มีความ

เข;มแข็งในการบริหารงานได;โดยอิสระ และสามารถพัฒนาระบบการคลังโดยการจัดระบบภาษีหรือการจัดสรร

ภาษีที่เหมาะสม รวมทั้งสRงเสริมและพัฒนาการหารายได;ขององคZกรปกครองสRวนท;องถิ่น (อปท.) ให;จัดบริการ

สาธารณะโดยครบถ;วน สามารถที่จจะจัดตั้งหรือรRวมกันจัดตั้งองคZการเพื่อการจัดทำบริการสาธารณะ และ

กิจกรรมสาธารณะตามอำนาจหน;าท่ีและอำนาจโดยเฉพาะขององคZกรปกครองสRวนท;องถิ่น (อปท.) ของแตRละ

รูปแบบ เพื่อให;สอดคล;องกับรายได;ององคZกรปกครองสRวนท;องถิ่น (อปท.) โดยมีการบัญญัติเกี่ยวกับกลไกและ

ข้ันตอนในการกระจายหน;าท่ีตลอดจนงบประมาณและบุคลากร รวมท้ังกรณีการรRวมดำเนินการกับเอกชน หรือ

หนRวยงานของรัฐหรือมอบหมายให;เอกชนหรือหนRวยงานของรัฐดำเนินการที่เปYนประโยชนZแกRประชาชนใน

ท;องถิ่นมากกวRาองคZกรปกครองสRวนท;องถิ่น (อปท.) ดำเนินการเอง ก็สามารถมอบให;องคZกรปกครองสRวน

ท;องถ่ิน (อปท.) รRวมกับเอกชนหรือหนRวยงานของรัฐดำเนินการก็ได; 

  อำนาจหน;าที่ขององคZกรปกครองสRวนท;องถิ่น (อปท.) ดังกลRาวแล;วข;างต;น จะเห็นได;วRา

แตกตRางกวRารัฐธรรมนูญแหRงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนด
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บทบาทเฉพาะขององคZกรปกครองสRวนท;องถิ่น (อปท.) ให;มีอำนาจหน;าที่ในการบำรุงรักษาศิลปะ จารีต 

ประเพณี ภูมิป_ญญาท;องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของท;องถิ่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาอบรมและฝ�กอาชีพตาม

ความเหมาะสม และความต;องการภายในท;องถิ่นนั้น รวมถึงการเข;าไปมีสRวนรRวมในการจัดการศึกษาอบรมของ

องคZกรปกครองสRวนท;องถิ่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาอบรมและฝ�กอาชีพตามความเหมาะสม ตามความ

ต;องการภายในท;องถิ่นนั้น อีกทั้งเข;าไปมีสRวนรRวมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐโดยคำนึงถึงความสอดคล;อง

กับมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ รวมทั้งมีอำนาจหน;าที่สRงเสริมและรักษาคุณภาพพสิ่งแวดล;อมไมRวRา

จะเปYนการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช;ประโยชนZจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล;อมที่อยูRในเขต

พื้นที่ การไปมีสRวนรRวมในการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล;อมที่อยูRนอกเขตพื้นที่เฉพาะ ในกรณี

ท่ีอาจมีผลกระทบตRอการดำรงชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีของตน รวมถึงการมีสRวนรRวมในการพิจารณาเพ่ือริเร่ิม

โครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพื้นที่ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบตRอคุณภาพสิ่งแวดล;อมหรือสุขภาพอนามัยของ

ประชาชนในพื้นที่ นั่นถือเปYนการมีสRวนรRวมของชุมชนท;องถิ่น และเพื่อให;เกิดการขับเคลื่อนการปกครองสRวน

ท;องถิ่น โดยเฉพาะอยRางยิ่งในสRวนของการกระจายอำนาจ ยังมีการกำหนดให;จัดทำกฎหมายเกี่ยวกับการ

บริหารงานท;องถิ ่น จำนวน 2 ฉบับ ได;แกR กฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจซึ ่งต;อง

ครอบคลุมใน 3 ประเด็นหลัก ได;แกR การแบRงอำนาจหน;าที่ระหวRางราชการบริหารสRวนกลาง ภูมิภาคและ

ท;องถิ่น การจัดสรรรายได;ระหวRางราชการบริหารสRวนกลาง ภูมิภาค และท;องถิ่น และระหวRางองคZกรปกครอง

สRวนท;องถิ่น (อปท.) ด;วยกันเอง การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลองการกระจายอำนาจให;แกRองคZกร

ปกครองสRวนท;องถิ่น (อปท.) รวมถึงกฎหมายรายได;ท;องถิ่น ซึ่งเปYนกฎหมายใหมRสำหรบแวดวงการปกครอง

สRวนท;องถิ่นของประเทศไทย โดยกำหนดวRาให;มีการจัดทำกฎหมายรายได;ท;องถิ่นที่ต;องกำหนดอำนาจหน;าท่ีใน

การจัดเก็บภาษีและรายได;อื่นขององคZกรปกครองสRวนท;องถิ่น และต;องทำให;องคZกรปกครองสRวนท;องถ่ิน 

(อปท.) มีรายได;เพียงพอกับรายจRายตามอำนาจหน;าที่ขององคZกรปกครองสRวนท;องถิ่น (อปท.) อีกทั้งยังกำหนด

รายละเอียดเกี ่ยวกับการพิจารณาทบทวนกฎหมายทั้ง 2 ฉบับวRา จะต;องมีการพิจารณาทบทวนใหมRทุก

ระยะเวลาไมRเกิน 5 ปJ เพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกำหนดอำนาจหน;าท่ี และการจัดสรรรายได; โดย

ต;องคำนึงถึงการกระจายอำนาจเพ่ิมข้ึนให;แกRองคZกรปกครองสRวนท;องถ่ิน (อปท.) เปYนสำคัญ 

  จะเห็นได;วRา รัฐธรรมนูญปJ 2550 จะให;ความสําคัญกับการติดตามและบังคับใช;บทบัญญัติ

ตRาง ๆ ในรัฐธรรมนูญอยRางเครRงครัด ดังนั้น เพื่อให;กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงานด;านการปกครองท;องถ่ิน

เกิดข;ึนจริง รัฐธรรมนูญปJ 2550 ในมาตรา 303 (5) กําหนดวRาจะต;องดําเนินการจัดทําหรือปรับปรุงกฎหมาย

กําหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจให;แกRองคZกรปกครองสRวนท;องถิ ่น กฎหมายรายได;ท;องถ่ิน 

กฎหมายจัดตั้ง องคZกรปกครองสRวนท;องถิ่น (อปท.) กฎหมายเกี่ยวกับข;าราชการท;องถิ่น และกฎหมายอื่น ๆ 

ภายใน 2 ปJ นับจากประกาศใช;รัฐธรรมนูญปJ 2550 และการกําหนดไว;ในบทเฉพาะกาลเชRนน้ีก็เปYนหลักประกัน

และเปYน ตัวเรRงให;สRวนราชการทRีเกี่ยวข;องต;องเรRงดําเนินการปรับปรุงแก;ไข จัดทํา และพัฒนากฎหมาย ซ่ึง

ความ เปลี่ยนแปลงเหลRาน;ีจะทําให;การกระจายอํานาจถูกขับเคลื่อนเกิดความคลRองตัวมากยRิงข;ึนกวRาที่เปYนอยูR

ในอดีต (วุฒิสาร ต;นไชย, 2552) 
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  สRวนในรัฐธรรมนูญแหRงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดไว;ในหมวก 4 หน;าท่ี

ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (8) ร Rวมม ือและสน ับสน ุนการอน ุร ักษ Zและค ุ ;มครองส ิ ่ งแวดล ;อม 

ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม และในหวด 5 หน;าที่ของรัฐ

มาตรา 57 รัฐต;อง 

  (1) อนุรักษZ ฟ��นฟู และสRงเสริมภูมิป_ญญาท;องถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีต

ประเพณีอันดีงามของท;องถถิ่นและของชาติ และองคZกรปกครองสRวนท;องถิ่น ได;ใช;สิทธิและการมีสRวนรRวมใน

การดำเนินการด;วย 

  (2) อนุรักษZ คุ;มครอง บำรุงรักษา ฟ��นฟู บริหารจัดการ และใช;หรือจัดให;มีการใช;ประโยชนZ

จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล;อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให;เกิดประโยชนZอยRางสมดุลและยั่งยืน

โดยต;องให;ประชาชนและชุมชนในท;องถิ ่นที ่เกี ่ยวข;องมีสRวนรRวมดำเนินการและได;รับประโยชนZจากการ

ดำเนินการดังกลRาวด;วยตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

  แตRไมRได;ดำหนดระยะเวลาของการทบทวนในการจัดทำกฎหมายท;องถิ่นอยRางชัดเจนเหมือน

รัฐธรรมนูญปJ 2550 และไมRมีการกำหนดไว;ในบทเฉพาะกาลเพื่อให;เปYนหลักประกันและเปYนตัวเรRงให;สRวน

ราชการท่ีเก่ียวข;องจะต;องเรRงดำเนินการปรับปรุงแก;ไข จัดทำและพัฒนากฎหมาย 

 ประการที่ 2 รัฐธรรมนูญแหRงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในหมวด 14 การปกครอง สRวน

ท;องถRิน ตั้งแตRมาตรา 249-254 มีสาระสําคัญท่ีบัญญัติให;ต;องมี “กฎหมายท;องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ” หรือต;อง

ออกกฎหมายมารองรับอีกหลายฉบับ เพราะบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญได;บัญญัติสาระของการกระจาย อํานาจสูR

ท;องถิ่น และองคZกรปกครองสRวนท;องถิ่นไว;เพียงหลักการและแนวทางเทRานั้น สRวนรายละเอียด ต;องไปวRากันใน

กฎหมายลําดับรองตRอไป อาทิ 

  2.1) ตามบทบัญญัติในมาตรา 249 กลRาวถึง การจัดต้ังองคZกรปกครองสRวนท;องถิ่น (อปท.) 

และรูปแบบองคZกรปกครองสRวนท;องถิ่น (อปท.) รัฐธรรมนูญนี้ได;วางหลักให;คํานึงถึงเจตนารมณZของประชาชน 

ในท;องถิ่น และความสามารถในการปกครองตนเองในด;านรายได; จํานวนและความหนาแนRนของประชากร 

และพ้ืนท่ีความรับผิดชอบประกอบกัน ซ่ึงรายละเอียดเร่ือง “หลักเกณฑZข;างต;นจะเปYนอยRางไรน้ัน” รัฐธรรมนูญ 

บัญญัติให;ออกเปYนกฎหมายตRอไป 

  2.2) ตามบทบัญญัติในมาตรา 250 กลRาวถึง การกําหนดหน;าที่และอํานาจดูแลและจัดทํา

บริการ สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนZของประชาชนในท;องถิ่นตามหลักการพัฒนาอยRางยั่งยืน 

รวมทั้งสRงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให;แกRประชาชนในท;องถิ่น จะกําหนดอยRางไรหรือจะเขียน 

หลักเกณฑZอยRางไรนั้นก็ข;ึนอยูRกับกฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญได;มีการวางหลักเกณฑZไว;กว;าง ๆ วRา “การ

จัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดที่สมควรให;เปYนหน;าที่และอํานาจโดยเฉพาะขององคZกร 

ปกครองสRวนท;องถ่ิน (อปท.) ของแตRละรูปแบบ หรือให;องคZกรปกครองสRวนท;องถ่ิน (อปท.) เปYนหนRวยงานหลัก 

ในการดําเนินการใดให;เปYนไปตามทRีกฎหมายบัญญัติ” 

  จะเห็นได;วRา ในมาตราน้ีรัฐธรรมนูญบัญญัติให;ไปออกกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดหน;าท่ี 

และอำนาจดูแลและจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนZของประชาชนในท;องถิ่น ตาม
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หลักการพัฒนาอยRางยั่งยืน รวมทั้งสRงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให;แกRประชาชนในท;องถิ่น และ

กฎหมายท่ีเก่ียวกับการบริหารราชการสRวนท;องถ่ิน ท่ีต;องให;องคZกรปกครองสRวนท;องถ่ิน (อปท.) มีอิสระใน การ

บริหาร การจัดทําบริการสาธารณะ การสRงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การเงินและการคลัง และการ

กํากับดูแลองคZกรปกครองสRวนท;องถ่ิน (อปท.) ซ่ึงต;องทำเพียงเทRาที่จำเปYนเพื่อการคุ;มครองประโยชนZ ของ

ประชาชนในท;องถิ่นหรือประโยชนZของประเทศเปYนสRวนรวม การป�องกันการทุจริต และการใช;จRายเงิน อยRางมี

ประสิทธิภาพ 

  ในประเด็นดังกลRาวนี้ อาจจะต;องมีหลักเกณฑZวRา “องคZกรปกครองสRวนท;องถิ่น (อปท.) ทุก

แหRงจะต;องจัดทําบริการสาธารณะของประชาชนขั้นพื้นฐานหรือขั้นตRําเปYนอยRางไร และขั้นทRีสูงกวRาขั้น พื้นฐาน

หรือขั ้นพัฒนา ซึ ่งองคZกรปกครองสRวนท;องถิ ่น (อปท.) แหRงใดจะทําได;มากน;อยเพียงใด ก็ต;องกําหนด 

หลักเกณฑZรายได; หรืองบประมาณท่ีองคZกรปกครองสRวนท;องถ่ิน (อปท.) น้ัน ๆ พึงมีด;วย 

  นอกจากน้ี “แนวทางในการจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ” ได;วางหลักการ

ให; “ทํารRวม” โดยให;องคZกรปกครองสRวนท;องถ่ิน (อปท.) พิจารณาถึงศักยภาพและความสามารถของตนเองวRา 

   (1) มีบริการสาธารณะใดท่ีจะสามารถดําเนินการได;เอง 

   (2) มีบริการสาธารณะใดที่ต;องรRวมดําเนินการกับคนอื่น ๆ เชRน ภาคเอกชนหรือหนRวยงาน

ของรัฐ  

   (3) การมอบหมายให;ภาคเอกชนหรือหนRวยงานรัฐดําเนินการ ซ่ึงการดําเนินการรRวม 

ในการจัดทําบริการสาธารณะ เห็นวRาจําเปYนต;องมีกฎหมายรองรับ โดยเฉพาะการให;มีกฎหมายสหการ หรือ

กฎหมายความรRวมมือขององคZกรปกครองสRวนท;องถ่ิน (อปท.) กับภาคีท่ีเก่ียวข;อง เปYนต;น 

  รวมท้ังในวรรคส่ีของมาตราน้ี ยังบัญญัติให; “รัฐต;องดําเนินการให;องคZกรปกครองสRวนท;องถ่ิน 

มีรายได;ของตนเอง โดยจัดระบบภาษีหรือการจัดสรรภาษีที่เหมาะสม รวมทั้งสRงเสริมและพัฒนาการหารายได; 

ขององคZกรปกครองสRวนท;องถิ่น (อปท.)” ทั้งนี้ เพื่อให;องคZกรปกครองสRวนท;องถิ่น (อปท.) สามารถดำเนินการ 

ตามหน;าท่ีและอำนาจดูแล รวมทั้งจัดทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนZของประชาชนในท;องถิ่นได; นั่นก็

หมายความวRา “รัฐต;องมีกลไกหรือเครื่องมือเพื่อทำให;องคZกรปกครองสRวนท;องถิ่น (อปท.) จัดหารายได; ของ

ตนเอง” โดยกลไกและเครื ่องมือนั ้นควรจะเปYนกลไกเชิงกฎหมาย เชRน กฎหมายรายได;ท;องถิ ่นที ่มี 

ความก;าวหน;าไปมากกวRากฎหมายเดิม กฎหมายที่เป�ดให;ท;องถิ่นทํากิจการพาณิชยZหรือเป�ดให;จัดทํา เทศ

พาณิชยZ เปYนต;น 

  2.3) ตามบทบัญญัติในมาตรา 251 กลRาวถึง การบริหารงานบุคคลของท;องถRิน โดยบัญญัติ 

เพียงวRา ให;เปYนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งแนRนอนวRาจะต;องไปทํากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารบุคคล ของ

ท;องถ่ิน ซ่ึงมีการให;หลักการไว;เพียงครRาว ๆ วRา 

   (1) ต;องใช;ระบบคุณธรรมและต;องคํานึงถึงความเหมาะสมและความจําเปYนของแตRละท;องถ่ิน  

   (2) การจัดให;มีมาตรฐานท่ีสอดคล;องกันเพ่ือให;สามารถพัฒนารRวมกัน 

   (3) การสับเปล่ียนบุคลากรระหวRางองคZกรปกครองสRวนท;องถ่ิน (อปท.) ด;วยกันได;  
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 แตRอยRางไรก็ตาม รัฐธรรมนูญน;ีไมRได;เป�ดชRองให;มีกลไกกลางในการเปYนองคZกรเก่ียวกับการดูแลองคZกร

ปกครองสRวนท;องถ่ิน (อปท.) เปYนการเฉพาะ ไมRวRาจะเปYนในรูปของกระทรวง หรือสํานักงาน ท่ีเก่ียวข;องกับการ

บริหารท;องถ่ินในภาพรวม 

  2.4) ตามบทบัญญัติในมาตรา 252 กลRาวถึง ท่ีมาของสมาชิกสภาท;องถ่ินและผู;บริหารท;องถ่ิน 

โดยบัญญัติให;มาจากการเลือกตั้ง หรือมาจากความเห็นชอบของสภาท;องถิ่น ยกเว;นองคZกรปกครองสRวน

ท;องถ่ิน (อปท.) รูปแบบพิเศษจะให;มาโดยวิธีการอRืนได;ตามทRีกฎหมายบัญญัติ แตRต;องคํานึงถึงการมี สRวนรRวม

ของประชาชนด;วยซึ่งแนRนอนวRาจะต;องมีกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท;องถRิน ผู;บริหาร ท;องถ่ิน 

รวมท;ังการกําหนดคุณสมบัติของผู;มีสิทธิเลือกต;ังและผู;มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และหลักการ วิธีการวึ่งกฎหมาย

กำหนดให;คำนึงถึงเจตนารมณZในการป�องกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทางที่บัญญัติไว;ในรัฐธรรมนูญ

ด;วย 

  2.5) ตามบัญญัติในมาตรา 253 และมาตรา 254 เปYนการกำหนดให;ออกกฎหมายเพ่ือกำหนด

หลักเกณฑZและวิธีการเกี่ยวกับการเป�ดเผยข;อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให;ประชาชนทราบขององคZกร

ปกครองสRวนท;องถิ่น (อปท.) สภาท;องถิ่น และผู;บริหารท;องถิ่น และการมีกลไกให;ประชาชนในท;องถิ่นมีสRวน

รRวม รวมทั้งการให;ผู;มีสิทธิเลือกตั้งในองคZกรปกครองสRวนท;องถิ่น (อปท.) มีสิทธิเข;าชื่อเพื่อเสนอข;อบัญญัติ

ท;องถ่ิน หรือถอดถอนสมาชิกสภาท;องถ่ินหรือผู;บริหารท;องถ่ินด;วย 

  จุดเดRนของการปกครองสRวนท;องถิ่น คือ ประชานในท;องถิ่นมีอิสระสามารถเลือกผู;นำของ

ตนเองได;โดยตรง ผู;นำที่มาจากคนในท;องถิ่นที่ประชาชนรู;จัก เข;าถึงได; และยังรู;ป_ญหาของประชาชนด;วย 

นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถติดตามตรวจสอบการทำงานของผู;นำและคณะทำงานได;อยRางใกล;ชิด สามารถ

รู;ได;เร็วถึงประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งถ;าไมRสนองตามที่ต;องการประชาชนสามารถท;วงติงให;

ปรับปรุงได; มิฉะน้ัน อาจจไมRเลือกให;เข;ามาทำหน;าท่ีอีก 

 จากรายละเอียดข;างต;น อาจสรุปได;วRา รัฐธรรมนูญแหRงราชอาณาจักรทไย พุทธศักราช 2560 ในหมวด 

14 การปกครองสRวนท;องถิ่นจะเห็นได;วRา จะต;องมีการจัดททำกฎหมายรอบรับเกิดขึ้น เชRน กฎหมายเกี่ยวกับ

การกำหนดหน;าที ่และอำนาจดูแลและจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนZของ

ประชาชนในท;องถิ่นตามหลักการพัฒนาอยRางยั่งยืน รวมทั้งสRงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให;แกR

ประชาชนในท;องถิ่น และกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการสRวนท;องถิ่น ที่ต;องหใองคZกรปกครองสRวน

ท;องถิ่น (อปท.) มีอิสระในการบริหาร การจัดทำบริการสาธารณะ การสRงเสริมสนับนนุนการศึกษา การเงินและ

การคลัง และการกำกับดูแลองคZกรปกครองสRวนท;องถิ่น (อปท.) ซึ่งต;องทำเพียงเทRาที่จำเปปYนเพื่อการคุ;มครอง

ประโยชนZของประชาชนในท;องถิ่นหรือประโยชนZของประเทศเปYนสRวนรวม การป�องกันการทุจริต และการใช;

จRายเงินอยRางมีประสิทธิภาพ ซึ่งแตกตRางกวRารัฐธรรมนูญแหRงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ

พุทธศักราช 2550 ที่กำหนดรายละเอียดอยRางชัดเจนวRาจะต;องทำกฎหมายท;องถิ่นใด แตRในรัฐธรรมนูญนี้เน;น

ให;ทำกฎหมายรองรับตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด ดังนั้น ในการจัดทำกฎหมายรองรับดังกลRาวจะต;องได;รับ

ข;อเสนอจากประชาคมท;องถิ่นทั้งหลาย รวมทั้งสมาคมตRาง ๆ ที่เกี ่ยวข;องกับองคZกรปกครองสRวนท;องถ่ิน 

(อปท.) บุคลากรของท;องถิ่นในการรRวมกันจัดทำข;อเสนอเบื้องต;นในกฎหมายที่เกี่ยวข;อง รวมทั้งความรRวมมือ
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ของหลาย ๆ ฝ\าย เชRน วงการวิชาการท;องถิ่น ผู;ทรงคุณวุฒิ และสื่อมวลชนด;านท;องถิ่นตRาง ๆ เพื่อรณรงคZให;มี

การขับเคลื่อนกฎหมายท;องถิ่นตามรัฐธรรมนูญนี้ โดยให;เปYนไปตามหลักการและเป�าหมายของการกระจาย

อำนาจสู Rท;องถิ ่นตามเจตนารมณZของการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณZของประชาชนในท;องถิ ่นและ

ความสามารถในการปกครองตนเองในด;านรายได; จำนวน และความหนาแนRนของประชากร และพื้นที่ที่ต;อง

รับผิดชอบ ประกอบกันด;วย 

 ดังน้ัน การสร;างเสริมกำลังให;แกRองคZกรปกครองสRวนท;องถ่ิน (อปท.) ไมRวRาจะเปYนกำลังทรัพยZ กำลังคน 

และกำลังทางป_ญญา รวมท้ังการเพ่ิมอำนาจในการตัดสินใจทางการบริหารงานท;องถ่ินในด;านตRาง ๆ นับเปYนจุด

เปลี่ยนที่สำคัญอันจะกRอให;เกิดกระบวนการในการพัฒนาท;องถิ่น ผRานกระบวนการทำงานรRวมกันระหวRาง

องคZกรปกครองสRวนท;องถิ่น (อปท.) และประชาชน และการปกครองสRวนท;องถิ่นก็จะเปYนรากฐานที่สำคัญของ

การพัฒนาประชาธิปไตย 

 ตามหลักการของประชาธิปไตยแล;ว ประชาชนจะต;องมีสRวนรRวมในการตัดสินใจในนโยบายรัฐที่มี

ผลกระทบตRอประชาชน การปกครองสRวนท;องถิ่น คือ ตัวอยRางที่ชัดเจน ในการมีสRวนรRวมของประชาชนท่ี

ประชาชนสามารถเข;าถึงได;งRาย ทั้งการรู;จักภูมิหลังของผู;นำกับคณะทำงาน และการติดตามดูผลงานวRาเปYนไป

ตามนโยบายหรือไมR ตลอดจนการร;องเรียนทักท;วงเมื่อมีป_ญหา รวมทั้งการตัดสินใจจะสนับสนุนให;กลับเข;ามา

ทำหน;าท่ีตRอหรือไมR ซ่ึงเม่ือเทียบกับการเลือกผู;แทนราษฎรไปเลือกรัฐบาลมาบริหารประเทศแล;วนับวRาเปYฯเร่ือง

ไกลตัวกวRามาก มีความซับซ;อน และติดตามตรวจสอบได;ยาก 

 การปกครองสRวนท;องถิ่นจึงเปYนการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ใกล;มือประชาชนที่สามารถเข;าถึง

ได;งRายและมีสRวนรRวมได;อยRางเปYนรูปธรรม รวมทั้งยังเปYนบทเรียนรู;แกRประชาชนที่จะเข;าถึงการเมืองการ

ปกครองในระดับชาติตRอไป หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การปกครองระดับชาติจะก;าวหน;ามีคุณภาพเชRนไร ยRอมขึ้นอยูR

กับคุณภาพของการปกครองสRวนท;องถิ่นที่หนุนสRงขึ้นมา ฐานการปกครองสRวนท;องถิ่นที่มั่นคง ยRอมค้ำจุนหนุน

เนื่องการเมืองระดับชาติมีความเข;มแข็ง ก;าวหน;า และยั่งยืน สามารถนำพาประชาชนและประเทศชาติให;มี

ความม่ันใจ ผาสุก และม่ันคงได; 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับการให3บริการสาธารณะ 

 การบริการสาธารณะเปYนสิ่งที่หนRวยราชการที่มีอำนาจหน;าที่จัดทำบริการในการตอบสนองตRอความ

ต;องการของประชาชน เพื่อให;เกิดความพึงพอใจ โดยใช;ทรัพยากรที่มีอยูRของหนRวยราชการ ความหมายของคำ

วRา “บริการสาธารณะ” มีนักวิชาการตRาง ๆ ได;ให;คำนิยามไว;อยRางหลากหลาย ดังน้ี 

 2.2.1 ความหมายการบริการสาธารณะ 

 เทพศักด์ิ บุณยรัตพันธZ (2536) ได;ไห;ความหมายของการให;บริการสาธารณะวRา หมายถึง การที่บุคคล

กลุRมบุคคลหรือหนRวยงานที่มีอำนาจหน;าที่ที่เกี่ยวข;องกับการให;บริการสาธารณะ ซึ่งอาจจะเปYนของรัฐหรือ

เอกชน มีหน;าที่การสRงตRอการให;บริการสาธารณะแกRประชาชน โดยมีจุดมุRงหมายเพื่อตอบสนองความต;องการ

ของประชาชน โดยสRวนรวมการให;บริการสาธารณะท่ีเปYนระบบ 

เป็นเรื่อง
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 บรรจบ กาญจนดุล (2546) ได;ให;ความหมาย Public Service Delivery หมายถึง กิจกรรมทุก

ประเภทที่รัฐจัดทำขึ้นเพื่อสนองความต;องการของประชาชน อาจแบRงได; 2 ประการ คือ กิจกรรมที่ตอบสนอง

ความต;องการได;รับความปลอดภัยอยRางหนึ่งและกิจกรรมที่ตอบสนองความต;องการด;านความสะดวกสบายใน

การดำเนินชีวิตอีกอยRางหน่ึง 

 มณีวรรณ ต้ันไทย (2546) ให;ความหมายวRา การท่ีองคZกรราชการได;กระจายสินค;าสาธารณะออกไปให;

คนในสังคมเพื่อความเปYนอยูRที่ดีขึ้น พฤติกรรมการให;บริการจึงเปYนการศึกษากิริยาอาการที่แสดงออกหรือ

ปฏิกิริยาของเจ;าหน;าท่ีองคZกรท่ีแสดงออกในขณะท่ีให;บริการแกRผู;ท่ีมารับบริการ 

 ปริมพร อัมพันธZ (2548) กลRาววRา การให;บริการสาธารณะ เปYนการบริการในฐานะท่ีเปYนเจ;าหน;าท่ีของ

หนRวยงานที่มีอำนาจกระทำเพื่อตอบสนองความต;องการ เพื่อให;เกิดความพอใจจากความหมายนั้นจึงเปYนการ

พิจารณาการให;บริการวRา ประกอบด;วย ผู;ให;บริการ (Providers) และผู;รับบริการ (Recipients) โดยฝ\ายแรก

ถือปฏิบัติเปYนหน;าท่ีท่ีต;องให;บริการเพ่ือให;ฝ\ายหลังเกิดความพึงพอใจ 

 สรุปความหมายของการบริการสาธารณะ คือ กิจกรรมทุกประเภทที่รัฐจัดทำขึ้น ซึ ่งอาจจะเปYน

หนRวยงานของรัฐหรือเอกชน เปYนผู ;ดำเนินการ สอดคล;องกับสภาพความเปYนจริงและความต;องการของ

ประชาชนผู ;ให;บริการในแตRละเรื ่อง เพื ่อสนองตอบความต;องการของประชาชน ซึ ่งเปYนกระบวนการท่ี

เคล่ือนไหวเปYนพลวัตรและเปล่ียนแปลงเสมอ 

 2.2.2 แนวคิดการจัดทำบริการสาธารณะ 

 โกวิทยZ พวงงาม (2549) มองพัฒนาการของชุมชนมนุษยZย;อนกลับไปในอดีตกRอนที่จะผันแปรมาสูR

ร ูปแบบรัฐสมัยใหมRที ่ร ู ;จ ักกันในรูปแบบรัฐชาติ (Nation-state) อยRางที ่เปYนอยู Rในป_จจุบันนั ้น ซึ ่งเน;น  

4 องคZประกอบหลัก คือ การมีขอบเขตดินแดนที่แนRนอน มีประชากรที่มีสัญชาติเปYนสิ่งแสดงความเปYนพลเมือง

ของรัฐ มีรัฐบาลที่เมืองหลวงมีแตRเพียงรัฐบาลเดียวรับผิดชอบ และมีอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนและ

ประชากรของตนและเปYนอิสระจากรัฐอื่น ๆ กิจกรรมตRาง ๆ เกี่ยวข;องกับการดำเนินชีวิตของผู;คนในชุมชน

มักจะดำเนินการโดยสมาชิกในชุมชนเองที่รRวมกันสร;างสรรคZรูปแบบและวิธีการดำเนินการที่เปYนไปตามบริบท 

และเงื่อนไขทางนิเวศวิทยา พัฒนาการทางประวัติศาสตรZ ระบบความเชื่อหรือวัฒนธรรม และป_จจัยอื่น ๆ อีก

หลายด;านของแตRละพื้นที่ แตRละชุมชน แตกตRางกันไป และเราจะเห็นถึงความหลากหลายในกิจกรรมที่เปYน

เรื่องของสาธารณะหรือสRวนรวมในเรื่องเดียวกันแตRมีความแตกตRางกันนในระหวRางชุมชนตRาง ๆ เชRน การ

จัดการเร่ืองน้ำ ซ่ึงเปYนทรัพยากรหรือป_จจัยท่ีสำคัญในสังคมเกษตรกรรม สมัยกRอนจะมีความแตกตRางในรูปแบบ

การจัดการระหวRางภาคเหนือกับภาคอีสาน หรือในเรื่องสถานฌาปนกิจศพหรือสถานที่เผาศพ ในขณะที่ภาค

อีสานจะจัดการภายในวัด แตRภาคเหนือจะมีพ้ืนท่ีแยกไปตRางหากจากวัด 

 อยRางไรก็ดี จุดประสงคZหลักของการกลRาวถึงเรื่องข;างต;นก็เพื่อชี้ให;เห็นวRา แตRเดิมมานั้น สิ่งที่ป_จจุบัน 

เรียกวRา บริการสาธารณะ ไมRวRาจะเกี่ยวข;องกับเรื่องสุขภาพ การศึกษา การคมนาคมขนสRง การสันทนาการ 

และอื่น ๆ ทั้งหลาย ชุมชนดั้งเดิมเปYนผู;ดำเนินการมากRอนทั้งสิ้น หรือถ;าจะพูดในภาษาวิชาการสมัยที่กำลังเปYน

ที่นิยมกันอาจพูดได;วRาสังคมกRอนการปรากฏของรัฐชาตินั้นมีความเปYน “ประชาสังคม” (Civil Society) สูงย่ิง 

แตRอาจมีความด;อยในเรื่องเทคโนโลยี อยRางงไรก็ดี เมื่อรัฐชาติเริ่มกRอตัวขึ้นในสRวนตRาง ๆ ของโลก เริ่มจากยุโรป



 
2-12 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู3รับบริการ เทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประจำปEงบประมาณ พ.ศ.2564 

ในประมาณศตวรรษที่ 15 - 16 เรื่อยมาจนถึงรัฐอิสระใหมRในกลุRมประเทศอาณานิคมหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 

บรรดารัฐชาติตRาง ๆ เหลRาน้ี ต;องการแสดงถึงอำนาจในการควบคุมเหนือดินแดนและประชากรของตน จึงคRอย 

ๆ สยายปJกสร;างแขนขาตRาง ๆ หรือที่ตRอมาเรียกวRา ระบบราชการ (Bureaucracy) เปYนกลไกที่แทรกซ;อน 

(Penetration) เข;าไปดำเนินการและรับผิดชอบในกิจกรรมตRาง ๆ ของชุมชน และสังคมมากข้ึนเรื ่อย ๆ 

ประกอบกับ แนวคิดในเรื่องความเปYนเอกภาพ (Unity) ความมีมาตรฐาน (Standardization) รวมท้ังความ

จำเปYนในการใช;บริการสาธารณะรRวมกันมากข้ึนทำให;เปYนทั้งเหตุผลักดันและความมีเหตุมีผลของรัฐที่จะเข;าไป

ดูแลและจัดการบริการสาธารณะมากข้ึนเรื่อย ๆ ด;วยเหตุน้ี สภาวะของความเปYนประชาสังคมก็ลดน;อยถอยลง

ไป แตRการครอบงำโดยรัฐ (State Domination) กลายเปYนลักษณะเดRนข้ึนมาแทนท่ี 

 แม;กระน้ันก็ดี การท่ีรัฐชาติมีขนาดคRอนข;างใหญR รัฐบาลกลางมีเมืองหลวงซ่ึงถึงแม;จะมีระบบราชการท่ี

เปYนตัวแทนสRวนกลางเปYนกำลังสำคัญแตRก็ไมRสามารถดูแลและรับผิดชอบได;ทั ่วถึงเพราะสิ่งที่จำเปYนต;อง

ตอบสนองตRอคนในชุมชนท;องถิ่นของรัฐสมัยใหมRก็มีมากข้ึนกวRาเดิมด;วยเชRนกัน นอกจากในแงRทางการเมือง

โดยเฉพาะในแงRจิตวิทยาการเมืองรัฐบาลที่เมืองหลวงก็เกรงปฏิกิริยาจากชุมชนอิสระด้ังเดิมท้ังหลายที่รู;สึกวRา

ตนเองสูญเสียอำนาจ จึงต;องหารูปแบบที่ทำให;ชุมชนท;องถิ่นรู;สึกวRา ตนเองยังมีบทบาทในกิจกรรมตRาง ๆ ด;วย

ตนเองในระดับหนึ่ง และทำให;ชุมชนท;องถิ่นพอใจในความสัมพันธZแบบใหมR ด;วยเหตุน้ี จึงเกิดแนวคิดวRา 

นอกจากมีรัฐบาลกลางที่เมืองหลวงแล;ว ยังมีหนRวยการปกครองท;องถิ่นที่มีอิสระ (Autonomy) ในการบริหาร

และจัดบริการสาธารณะแกRชุมชนของตนเองข้ึนในรัฐชาติสมัยใหมR อยRางไรก็ดี กิจกรรมหรือบริการสาธารณะท่ี

ชุมชนท;องถิ่น (Local Community) โดยเฉพาะหนRวยการปกครองท;องถิ่น (Local Government) หรือใน

ความหมายที่คRอนข;างแคบ คือ การบริหารท;องถิ่น (Local Administration) โดยองคZกรของรัฐจะกระทำได;

และพึงกระทำนั้นก็ข้ึนอยูRกับทั้งพัฒนาการทางประวัติศาสตรZและรูปแบบของรัฐชาติแตRละรัฐ หรือแตRละ

ประเทศ 

 พงศZสัณหZ ศรีสมทรัพยZ และปJยะนุช เงินคล;าย (2545) กลRาววRา ในประเทศไทยคณะรัฐมนตรีได;มีมติ

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2541 กำหนดให;ปJ พ.ศ. 2542 - 2544 เปYนปJ แหRงการสRงเสริมการบริการประชาชนของ

รัฐ อีกท้ังข;อกำหนดในรัฐธรรมนูญ ฉบับปJ พ.ศ. 2540 และนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศให;มีการปฏิรูประบบ

ราชการและระบบการทางานของหนRวยงานของรัฐ มีเป�าหมายให;ประชาชนเข;ามามีสRวนรRวมให;มากท่ีสุด ดังน้ัน

เพ่ือให;บรรลุผลสำเร็จตามนโยบาย จึงต;องปรับเปลี่ยนบทบาทของผู;ปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการบริการของ

รัฐในทุกด;าน เพื่อให;ประชาชนได;รับบริการอยRางรวดเร็ว ถูกต;อง เปYนประโยชนZ โดยการปรับปรุงข้ันตอนการ

บริการ มีระบบการบริหารงานที่โปรRงใส และตรวจสอบได;ในทุกสาขาอาชีพ ดังน้ัน การประเมินประสิทธิภาพ

การให;บริการสาธารณะ จึงเปYนสิ่งจำเปYนเพื่อเปYนข;อมูลในการปรับปรุงระบบการทำงานและเพิ่มคุณภาพการ

ให;บริการของรัฐให;มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 สุภัชชา พันเลิศพาณิชยZ (2555) กลRาววRา จากหลักการสำคัญในการจัดบริการสาธารณะตามแผนการ

กระจายอำนาจให;แกRองคZกรปกครองสRวนท;องถิ่น พบวRา ภายใต;แผนการกระจายอำนาจให;แกRองคZกรปกครอง

สRวนท;องถิ่น ซ่ึงมีสาระสำคัญ เกี่ยวกับ การถRายโอนภารกิจหน;าที่ที่รัฐดำเนินการอยูRในป_จจุบัน ให;แกRองคZกร

ปกครองสRวนท;องถิ่น และหลักสำคัญซึ่งคณะกรรมการฯ กระจายอำนาจให;แกRองคZกรปกครองสRวนท;องถิ่น ใช;
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เปYนหลักการสำคัญในการประกอบการพิจารณาเพื่อการถRายโอนภารกิจหน;าที่ ประกอบด;วย 4 หลักการสำคัญ 

ได;แกR 

 1. หลักผลประโยชนZมหาชนของรัฐ (Public Interest) โดยหลักความรับผิดชอบของท;องถิ่นแตRละ

ระดับกับรัฐบาลกลางน้ี จะสะท;อนให;เห็นวRา มีภารกิจบางประเภทหรือบางอยRางท่ีรัฐยังคงต;องสงวนไว;สำหรับ

ดูแล รับผิดชอบ และปฏิบัติเอง ทั้งนี้เพื่อประโยชนZแกRคนสRวนรวม และเพื่อเสถียรภาพและความม่ันคงของ

ประเทศ อาทิ (1) ภารกิจด;านการป�องกันประเทศ เชRน กิจการทหาร (2) ภาระหน;าที่ในการรักษาความสงบ

เรียบร;อยภายใน เชRน กิจการตำรวจ (3) ภารกิจด;านการรักษาความม่ันคงหรือเสถียรภาพในทางเศรษฐกิจ และ 

(4) ภารกิจด;านการเปYนตัวแทนในด;านความสัมพันธZระหวRางประเทศ เชRน กิจการทางการทูต ภารกิจดังกลRาว

ข;างต;น ถือเปYนภารกิจรวมของชาติ ซ่ึงรัฐบาลสRวนกลางยังคงต;องดำเนินการตRอไป สRวนภารกิจที่ถือวRานRาจะ

เปYนความรับผิดชอบโดยตรงขององคZกรปกครองสRวนท;องถิ่น ไมRวRาจะเปYนองคZการบริหารสRวนจังหวัด เทศบาล 

หรือองคZการบริหารสRวนตำบล ก็ควรจะเปYนภารกิจที่เกี่ยวข;องกับท;องถิ่นนั้น โดยเฉพาะ และเปYนไปเพื่อสนอง

ความต;องการของคนในท;องถิ่น โดยมีลักษณะ คือ เปYนกิจการที่เปYนไปเพื่อสนองความต;องการของคนใน

ท;องถิ่นนั้นที่สามารถแยกออก หรือมีลักษณะแตกตRางจากท;องถิ่นอื่น ๆ ด;วย เชRน การจัดทำขยะมูลฝอย การ

จัดให;มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการจัดการศึกษาข้ึนต่ำ 

 2. หลักความรับผิดชอบของท;องถิ่นในการจัดบริการ (Local Accountability) หลักการท่ัวไปที่จะทำ

ให;สามารถแบRงภารกิจระหวRางองคZกรปกครองสRวนท;องถิ ่นแตRละประเภทในสังคม จะมีความรับผิดชอบ

แตกตRางกันอยRางไร หลักการท่ัวไปประการหน่ึงที่จะช้ีให;เห็นวRา ภารกิจใดจะสRงมอบให;กับองคZกรปกครองสRวน

ท;องถิ่นรูปแบบใด จะต;องพิจารณาหลักสำคัญ ซึ่งได;แกR ผลที่เกิดขึ้นหรือผู;ได;รับผลประโยชนZจากบริหาร

สาธารณะนั้นตั้งอยูRในถิ่นฐานอยูRในเขตพื้นที่ใด ยกตัวอยRางเชRน ถ;าบริหารสาธารณใดสRงผลตRอคนในพื้นท่ี

ท;องถิ่นนั้นโดยเฉพาะ ก็ควรจะมีการถRายโอนการให;บริการสาธารณะดังกลRาวให;โดยตรง เชRน โอนไปให;องคZการ

บริหารสRวนตำบลหรือเทศบาลแตRภารกิจใดที่เปYนภารกิจที่ต;องมีผลกระทบตRอคนจำนวนมาก มากกวRาเขตพ้ืนท่ี

ท;องถ่ิน ก็ควรจะสRงมอบภารกิจน้ัน ๆ ให;กับองคZการบริหารสRวนจังหวัด (อบจ.) น้ันเอง 

 3. ความสามารถของท;องถิ ่น (Local Capability) หลักความสามารถของท;องถิ ่นเปYนหลักการท่ี

กลRาวถึงเรื่องความพร;อมขององคZกรปกครองสRวนท;องถิ่นวRา การจัดสรรกิจกรรมหรือภารกิจใดก็ตามไปให;

องคZกรปกครองสRวนท;องถิ่นแตRละประเภทน้ันต;องคำนึงถึงความพร;อมของแตRละองคZกรปกครองสRวนท;องถ่ิน

ด;วยและแม;วRา ความพร;อมของท;องถิ่นไมRได;เปYนเงื่อนไขของการมอบภารกิจน้ัน ๆ ไปให;กับองคZกรปกครองสRวน

ท;องถิ่น หากแตRเปYนเงื่อนไขในการกำหนดเงื่อนเวลาและความพยายามที่จะเพิ่มขีดความสามารถให;กับท;องถ่ิน

ในการจัดการ ฉะนั้นถ;าบอกวRาท;องถิ่นยังไมRพร;อมในการจัดการ ก็มีความจำเปYนที่สRวนราชการจะต;องมี

แผนพัฒนาความพร;อมให;กับองคZกรปกครองสRวนท;องถิ่น เพื่อรองรับบริการสาธารณะ เพื่อให;สามารถจัดการ

บริหารสาธารณะเหลRาน้ันได; ฉะน้ันความพร;อมจะไมRใชRมูลเหตุของการท่ีบอกวRากิจการน้ัน ๆ จะไมRสามารถถRาย

โอนไปให;องคZกรปกครองสRวนท;องถิ่นได; นอกจากน้ันในเรื่องของหลักความสามารถแล;วการจัดโครงสร;างเพ่ือ

รองรับการบริหารงานใหมRขององคZกรปกครองสRวนท;องถิ่นนั้นสภาพในอนาคตขององคZกรปกครองสRวนท;องถ่ิน

จะเปYนทิศทางใดในอนาคต โครงสร;างตRาง ๆ หรือการจัดองคZกรตRาง ๆ ของท;องงถิ่นจะเปลี่ยนแปลงไปก็เพราะ
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ภารกิจจำนวนหน่ึงที ่ได;สRงมอบ เพื ่อรองรับการกระจายอำนาจและภารกิจใหมRน่ันเอง แตRอยRางไรก็ตาม 

โครงสร;างขององคZกรปกครองสRวนท;องถิ่นที่จะรองรับภารกิจอันใหมRน้ันจะต;องจัดโครงสร;างเทRาที่จำเปYน ซ่ึง

อาจจะไมRจำเปYนที่จะต;องให;องคZกรปกครองสRวนท;องถิ่นมีโครงสร;างขนาดใหญRมากเกินไปที่จะไปทำให;การ

ทำงานเกิดความทับซ;อน หรือกลายเปYนป_ญหาภาระคRาใช;จRายด;านบุคลากร ฉะน้ันโครงสร;างที่จะเกิดข้ึนใหมRจะ

เปYนโครงสร;างเทRาที่จำเปYนที่ถือวRาเปYนงานหลักหรือเปYนงานพื้นฐานขององคZกรปกครองสRวนท;องถิ่น แตRหาก

ท;องถิ่นใดมีความต;องการที่จะจัดงานบางเรื่องที่อาจเปYนงานเฉพาะ เชRน งานทRองเที่ยว องคZกรปกครองสRวน

ท;องถิ่นสามารถที่จะดำเนินการได;เอง ซึ่งอาจไมRอยูRในโครงสร;างหลักที่ต;องเหมือนกันทั่วประเทศ ขึ้นอยูRกับ

ความต;องการหรือความจำเปYนในแตRละพ้ืนท่ีเปYนหลัก ฉะน้ันในเร่ืองหลักความสามารถขององคZกรปกครองสRวน

ท;องถ่ิน จึงเปYนเร่ืองการสร;างความพร;อม การเตรียมความพร;อม และการจัดโครงสร;างเพ่ือการรองรับ 

 4. หลักประสิทธิภาพในการจัดบริการ (Management Efficiency) หลักประสิทธิภาพในการ

จัดบริการเปYนหลักที่ให;ความสำคัญกับการประหยัด ขนาดของการลงทุน หรือการคำนึงถึงต;นทุนในการ

ให;บริการ ซ่ึงการจัดบริการสาธารณะ เม่ือถRายโอนให;กับองคZกรปกครองสRวนท;องถิ่นเพ่ือดำเนินการแทนรัฐบาล

หรือหนRวยงานราชการแล;วนั้นต;องคำนึงและพิจารณาด;วยวRา จะทำให;ต;นทุนแพงขึ้นมากน;อยขนาดไหน หาก

เปYนต;นทุนที่แพงขึ้นมาก ๆ แนวทางก็คือ จำเปYนต;องมีการรRวมกันมากขึ้นระหวRางท;องถิ่นอื่น ไมRวRาจะเปYน

ท;องถิ่นรูปแบบเดียวกันหรือรูปแบบอื่น ๆ กิจกรรมบางอยRางหรืองานบางอยRางที่มีการถRายโอนหรือจะมีการสRง

มอบให;กับท;องถิ่นแล;ว ท;องถิ่นอาจมีความจำเปYนที่ต;องหายุทธศาสตรZในการทำงานรRวมกันให;มากข้ึนเพื่อให;

ขนาดของการลงทุนถูกลง นอกจากในเรื่องของหลักประสิทธิภาพเพื่อประโยชนZของประชาชนโดยรวม ยังคง

ต;องพิจารณาถึงการสร;างหลักประกันด;านคุณภาพในการจัดบริการสาธารณะ กลRาวคือ เมื่อราชการสRวนกลาง

หรือบริหารสRวนกลางและสRวนภูมิภาคยุติการให;บริการสาธารณะบางอยRางลง และสRงมอบบริการสาธารณะ

ให;กับท;องถิ่นเพื่อดำเนินการ สิ่งสำคัญที่เปYนหลักการท่ัวไป คือ องคZกรปกครองสRวนท;องถิ่นต;องดำาเนินการ

จัดบริการสาธารณะน้ันให;มีคุณภาพไมRน;อยกวRาสิ่งที่ราชการสRวนกลางเคยทำ ฉะน้ันหลักประกันด;านคุณภาพ

การจัดบริการจึงเปYนเรื่องจำเปYนท่ีองคZกรปกครองสRวนท;องถิ่นจะต;องยึดถือไว; หลัก เกณฑZมาตรฐานซ่ึงถือวRา 

เปYนมาตรฐานในสRวนของราชการหรือเปYนมาตรฐานทางวิชาการก็ยังมีความสำคัญในการที่จะไปกำหนดวRา

ท;องถ่ินจำเปYนต;องทำให;ถึงข้ันต่ำของมาตรฐานน้ันอยRางไร 

 สรุปได;วRา แนวคิดการจัดทำบริการสาธารณะ แตRเดิมชุมชนท;องถ่ินด้ังเดิมเปYนผู;ดำเนินการกิจกรรมตRาง 

ๆ มากRอน ไมRวRาจะเรื่องสุขภาพ การศึกษา การคมนาคมขนสRง การสันทนาการ และเรื่องอื่น ๆ แตRตRอมาเมื่อมี

ระบบราชการ รัฐบาลจึงหารูปแบบที่ทาให;ชุมชนท;องถิ่นรู;สึกวRาตนเองยังมีบทบาทในกิจกรรมตRาง ๆ ด;วย

ตนเองในระดับหนึ่ง และทำให;ชุมชนท;องถิ่นพอใจในความสัมพันธZแบบใหมR ด;วยยเหตุน้ีจึงเกิดแนวคิดวRา 

นอกจากมีรัฐบาลกลางที่เมืองหลวงแล;ว ยังมีหนRวยการปกครองท;องถิ่นที่มีอิสระในการบริหารและจัดบริการ

สาธารณะแกRชุมชนของตนเอง เพื่อให;สามารถสนองตอบตRอความต;องการของประชาชนในท;องถิ่นได;อยRาง

แท;จริง 

 

 

ด้วย
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการให3บริการสาธารณะและคุณภาพการให3บริการ 

 Millet (1954) กลRาววRา เป�าหมายสำคัญของการบริการ คือการสร;างความพอใจในการให;บริการ

สาธารณะแกRประชาชน โดยมีหลักและแนวทาง คือ การให;บริการอยRางเสมอภาค หมายถึง ความยุติธรรมใน

การบริหารภาครัฐที่มีฐานคติที่วRาคนทุกคนเทRาเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนจะได;รับการปฏิบัติอยRางเทRา

เทียมกันในแงRมุมของกฎหมาย ไมRมีการแบRงแยก กีดกัน ในการให;บริการประชาชน หมายถึง การให;บริการ

จะต;องมองวRาการให;บริการสาธารณะ ต;องตรงตRอเวลา ซึ่งเปYนการสร;างความพึงพอใจแกRประชาชน การ

ให;บริการอยRางเพียงพอ หมายถึง การให;บริการสาธารณะ ต;องมีลักษณะ มีจำนวนการให;บริการสถานท่ี

ให;บริการอยRางเหมาะสม Millet เห็นวRา ความเสมอภาค หรือการตรงตRอเวลาจะไมRมีความหมายเลย ถ;ามี

จำนวนการให;บริการไมRเพียงพอ และสถานที่ตั้งที่ให;บริการสร;างความไมRยุติธรรมให;เกิดขึ้นแกRผู;รับบริการ การ

ให;บริการอยRางตRอเนื่อง หมายถึง การให;บริการสาธารณะอยRางสม่ำเสมอ โดยยึดประโยชนZของสาธารณะเปYน

หลัก ไมRใชRยึดความพอใจของหนRวยงานที่ให;บริการวRา จะให;บริการหรือหยุดให;บริการเมื่อใดก็ได; และการ

ให;บริการอยRางก;าวหน;า (Progressive service) หมายถึง การให;บริการสาธารณะท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพและ

ผลการปฏิบัติงาน กลRาวอีกนัยหนึ่ง คือการเพิ่มประสิทธิภาพหรือความสามารถที่จะทำหน;าที่ได;มากขึ้นโดยการ

ใช;ทรัพยากรเทRาที่มี แนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพการให;บริการ เปYนสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งในการสร;างความ

แตกตRางของธุรกิจการให;บริการ คือการรักษาระดับการให;บริการที่เหนือกวRาคูRแขRงขัน โดยเสนอคุณภาพการ

ให;บริการตามลูกค;าคาดหวังไว; ข;อมูลตRาง ๆ เกี ่ยวกับคุณภาพการให;บริการที ่ลูกค;าต;องการ ได;จาก

ประสบการณZในอดีตจากการพูดปากตRอปาก จากการโฆษณาของธุรกิจให;บริการ ลูกค;าจะพอใจถ;าได;รับในส่ิงท่ี

เขาต;องการ เม่ือเขามีความต;องการในรูปแบบท่ีเขาต;องการ ดังน้ันจึงต;องคำนึงถึงคุณภาพการให;บริการ ซ่ึงการ

บริการที่ประสบความสำเร็จจะต;องประกอบด;วยคุณสมบัติตRาง ๆ เหลRานี้ คือ ประการแรก ความเชื่อถือได;อัน

ประกอบด;วย ความสม่ำเสมอ ความพึ่งพาได; ประการที่สองการตอบสนอง ประกอบด;วย การเต็มใจที่จะ

ให;บริการความพร;อมที่จะให;บริการ และการอุทิศเวลา มีการติดตRออยRางตRอเนื่อง ปฏิบัติตRอผู;ใช;บริการเปYน

อยRางดี ประการที่สาม ความสามารถ ประกอบด;วยความสามารถในการให;บริการ ความสามารถในการสื่อสาร 

ความสามารถในความรู;วิชาการที่จะให;บริการ ประการที่สี่การเข;าถึงการบริการ ประกอบด;วย ผู;ใช;บริการ

เข;าถึงการใช;บริการสะดวก ระเบียบ ขั้นตอนไมRควรมากมายซับซ;อนเกินไป ผู;ใช;บริการใช;เวลารอคอยน;อย 

เวลาที่ให;บริการเปYนเวลาที่สะดวกอยูRในสถานที่ที ่ผู ;ใช;บริการติดตRอได;สะดวก ประการที่ห;า ความสุภาพ

อRอนโยน ประกอบด;วย การแสดงความสุภาพตRอผู;ใช;บริการ ให;การต;อนรับที่เหมาะสม ผู;ให;บริการมีบุคลิกภาพ

ที่ดี ประการที่หกการสื่อสาร ประกอบไปด;วย มีการสื่อสาร ชี้แจงขอบเขต และลักษณะการให;บริการ มีการ

อธิบายขั้นตอนการให;บริการ ประการที่เจ็ด ความซื่อสัตยZ คุณภาพของงานที่มีความเที่ยงตรงนRาเชื่อถือ 

ประการที่แปด ความมั่นคง ประกอบไปด;วย ความปลอดภัยทางกายภาพ เชRน เครื่องมือ อุปกรณZ ประการท่ี

เก;า ความเข;าใจประกอบด;วยการเรียนรู; ผู;ใช;บริการ การให;คำแนะนำและเอาใจใสRผู;รับบริการ การให;ความ

สนใจตRอผู;ใช;บริการ และประการสุดท;าย การสร;างสิ่งจับต;องได; ประกอบไปด;วย การเตรียมวัสดุอุปกรณZให;

พร;อมสำหรับให;บริการ การเตรียมอุปกรณZเพื่ออำนวยความสะดวกแกRผู;ใช;บริการการจัดสถานที่ให;บริการ

สวยงาม สะอาด โดยคุณภาพการให;บริการเปYนแนวคิดในการบริหารภาครัฐ แนวใหมR ผลิตภาพในการ
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ให;บริการ ในการเพิ่มผลิตภาพของการให;บริการสามารถทำได;หลายวิธี คือ การให;พนักงานทำงานมากขึ้นหรือ

มีความชำนาญสูง โดยจ;างคRาจ;างเทRาเดิม เพ่ิมปริมาณการให;บริการ โดยยอมสูญเสียคุณภาพบางสRวน เชRน หมอ

ตรวจคนไข;มีจำนวนมากขึ้น โดยลดเวลาที่ใช;สำหรับแตRละรายลง เปลี่ยนบริการนี้ให;เปYนแบบอุตสาหกรรมโดย

เพิ่มเครื่องมือเข;ามาชRวยและสร;างมาตรฐาน การให;บริการเชRน บริการขายอาหารแบบเรRงดRวนและบริการ

ตัวเอง การให;บริการที่ไปลดการใช;บริการหรือสินค;าอื่น ๆ เชRน บริการซักรีด เปYนบริการที่ลดคนใช; หรือการใช;

เตารีด การออกแบบการบริการให;มีคุณภาพมากขึ้น เชRน ชมรมวิ ่งจ©อกกิ ้ง จะชRวยลดการใช;บริการการ

รักษาพยาบาลลง การให;ส่ิงจูงใจลูกค;าให;ใช;แรงงานของเขาแทนแรงงานของบริษัท เชRน ร;านขายอาหารแบบให;

ลูกค;าชRวยตัวเอง ธุรกิจที่ให;บริการที่ต;องการเพิ่มประสิทธิภาพในการให;บริการ ต;องระมัดระวังไมRให;เกิด

ภาพพจนZในแงRการลดคุณภาพของบริการ รวมทั้งรักษาระดับความพึงพอใจของลูกค;า การวัดความพึงพอใจใน

การให;บริการ  

 Millet (1954) ได;กลRาวเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริการ หรือสามารถที่จะพิจารณาวRา บริการน้ัน 

เปYนที่นRาพอใจหรือไมR วัดได;จากการให;บริการอยRางเทRาเทียม คือการบริการที่มีความยุติธรรมเสมอภาคและ

เสมอหน;า ไมRวRาผู;นั้นจะเปYนใคร การให;บริการรวดเร็ว คือการให;บริการในลักษณะจำเปYนรีบดRวน และตาม

ความต;องการของผู;รับบริการ การให;บริการอยRางเพียงพอ คือ ความเพียงพอในด;านสถานที่ บุคลากร วัสดุ 

อุปกรณZตRาง ๆ การให;บริการอยRางตRอเนื่อง และการให;บริการที่มีความก;าวหน;า คือการพัฒนางานบริการ

ทางด;าน ปริมาณและคุณภาพให;มีความเจริญก;าวหน;าไปเร่ือย ๆ 

 วรเดช จันทรศร (2544) ได;ศึกษาและได;พัฒนาต;นแบบการบริการสาธารณะที่เปYนเลิศ : กรณีศึกษา

จากตRางประเทศการปรับปรุงบริการสาธารณะให;มีคุณภาพต;องให;ความสำคัญกับการนำเสนอวิธีการบริการ

คุณภาพ โดยเน;นผลผลิตตรงตามความต;องการของหนRวยงาน การให;ความมั่นใจวRามีการแก;ไขปรับปรุงท่ี

เหมาะสม หากมีสิ่งผิดพลาดต;องแก;ไข ชี้แจง ขอโทษและการมุRงให;ความสำคัญแกRลูกค;า โดยจัดทำมาตรฐาน

การให;บริการแกRผู;ใช;บริการแตRละกลุRม จัดหาข;อมูลที่เที่ยงตรง สมบูรณZ จัดให;มีทางเลือกในการให;คำแนะนำ

หรือคำปรึกษาเพ่ือประเมินผลด;านการปรับปรุงการให;บริการและผู;ใช;บริการสามารถให;การเสนอแนะได; 

 Hoffman and Bateson (2006) สรุปเกี่ยวกับการบริการวRา การบริการเปYนกิจกรรม ผลประโยชนZ

หรือความพึงพอใจที่สนองความต;องการของผู;มารับบริการ โดยต;องสร;างระบบการบริการที่มีคุณภาพ ซึ่งต;อง

คำนึงถึงองคZประกอบหลัก คือต;องรับฟ_งข;อเสนอแนะจากผู;รับบริการอยRางตRอเนื่อง ให;บริการที่นRาเชื่อถือ 

ไว;วางใจ บริการที่เปYนไปตามที่ให;สัญญาหรือตามที่เสนอไว; รูปแบบการให;บริการที่หลากหลายจะได;ไมRลด

คุณภาพบริการหลักที่มีอยูRเดิม การให;บริการต;องมีการปรับปรุงให;ดีขึ้นเสนอบริการที่เกินความคาดหวังแกR

ผู;รับบริการ ทีมงานต;องพร;อมเสมอ ให;มีการวิจัยเกี่ยวกับการให;บริการของเจ;าหน;าที่และรูปแบบการบริการ

ต;องมีรูปแบบท่ีพิเศษอยูRในระดับเปYนแกนนำ การบริการนั้น ๆ ดังนั้นการให;บริการควรคำนึงถึงหลักการสำคัญ 

ดังน้ี คือ  

 (1) หลักความสอดคล;องความต;องการของบุคลากรสRวนใหญR กลRาวคือ ประโยชนZหรือบริการท่ีองคZการ

จัดหาให;นั้นจะต;องตอบสนอง ความต;องการของบุคคลสRวนใหญR มิใชRเปYนการจัดให;แกRบุคคลกลุRมหนึ่งกลุRมใด
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โดยเฉพาะมิฉะนั้น นอกจากจะไมRเกิดประโยชนZสูงสุดในการเอื้ออำนวยประโยชนZและบริการแล;ว ยังไมRคุ;มคRา

กับการดำเนินงานน้ัน ๆ ด;วย  

 (2) หลักความสม่ำเสมอ กลRาวคือ การให;บริการนั้นจะต;องดำเนินไปอยRางตRอเนื่องและสม่ำเสมอไมRใชR

ทำ ๆ หยุด ๆ ตามความพอใจของผู;บริการหรือผู;ปฏิบัติ  

 (3) หลักความเสมอภาค กลRาวคือ บริการที่จัดนั้นจะต;องให;แกRผู;มาใช;บริการอยRางเสมอหน;าและเทRา

เทียมกัน ไมRมีการใช;สิทธิพิเศษแกRบุคคลหรือกลุRมใดในลักษณะแตกตRางจากกลุRมอ่ืน ๆ อยRางเห็นได;ชัด 

 (4) หลักความประหยัด กลRาวคือ คRาใชRจRายที่จะต;องใช;ในการให;บริการจะต;องไมRมากเกินกวRาผลที่จะ

ได;รับ และ 

 (5) หลักความสะดวก กลRาวคือ บริการที่จัดให;แกRผู;รับบริการจะต;องเปYนไปในลักษณะปฏิบัติได;งRาย

สะดวกสบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไมRมากนัก ทั้งยังไมRเปYนการสร;างภาวะยุRงยากใจให;แกRผู;ให;บริการ หรือผู;มาใช;

บริการมากจนเกินไปโดยให;เอกชนมารRวมดำเนินการแทนงานบางอยRางที ่มิใชRงานหลัก เน;นลูกค;าหรือ

ผู;รับบริการมีการกระจายอำนาจสนับสนุนให;หนRวยงานท่ีมิใชRภาครัฐมีบทบาทมากข้ึน (Rhodes,1996) 

 เรวัต แสงสุริยงคZ (2547) ได;ศึกษาการทำบริการอิเล็กทรอนิกสZ : ตัวแบบสำหรับการให;บริการ

สาธารณะของไทย พบวRา การบริการรูปแบบใหมRภายใต;ความก;าวหน;าของเทคโนโลยีสารสนเทศ เปYนการ

ให;บริการอิเล็กทรอนิกสZ (Electronic Service Delivery – ESD) มุ Rงเน;นการให;บริการตRอประชาชน คือ

ประชาชนสามารถติดตRอกับรัฐบาลได;จากทุกที่และทุกเวลา คือเป�ดให;บริการ 24 ชั่วโมง การให;บริการกระทำ

ได;จากหลายชRองทางจะใช;แบบใหมR หรือโทรศัพทZ โทรสารที่เปYนบริการแบบเดิม รัฐบาลให;บริการประชาชน

เหมือนลูกค;า ประชาชนสามารถเข;าถึงและแนะนำข;อมูลของรัฐจากทุกหนRวยงานไปใช;กับศูนยZกลางการ

ให;บริการของรัฐ (Government to gateway) โดยรูปแบบของการให;บริการอิเล็กทรอนิกสZของรัฐบาลจำแนก

ได; 4 รูปแบบ คือ รัฐบาลสูRประชาชน (Government to Citizen-G2C) เปYนเว็บที่บริการประชาชน ซึ่งรัฐบาล

ได;รับผลตอบแทนในรูปแบบของรายได;เข;าหนRวยงานรัฐ เชRน การเก็บภาษี การออกใบรับรอง รูปแบบที่สอง 

คือ บริการของรัฐสูRธุรกิจ (Government to Business-G2B) เปYนการที่รัฐบาลจัดซื้อจัดจ;างเปYนชRองทางให;

ผู;ประกอบการทำธุรกรรมกับภาครัฐ เชRน การขายข;อมูล ออกใบอนุญาต ให;ลิขสิทธิ์ รูปแบบที่สาม บริการจาก

รัฐบาลสูRรัฐบาล (Government to Government G2G) เปYนการประสานงานระหวRางหนRวยงาน ( Intra and 

inter administration) และรูปแบบสุดท;าย บริการจากรัฐบาลสูRตRางประเทศ Government to Foreign-

G2F) เปYนบริการระหวRางรัฐบาลหรือหนRวยงานตRางประเทศ เชRน ประสานความรRวมมือในการลงทุนการ

ทRองเท่ียว 

 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข3อง 

 ชนะดา วีระพันธZ (2555) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตRอการให;บริการขององคZการบริหารสRวน

ตำบลบ;านเกRา อำเภอสัตหีบพานทอง จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษา พบวRา ความพึงพอใจของประชาชนตRอการ

ให;บริการขององคZการบริหารสRวนตาบลบ;านเกRา อำเภอสัตหีบพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูRในระดับความ

พึงพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณา เปYนรายด;าน พบวRา ด;านที่มีคRาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด;านการให;บริการอยRาง
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เพียงพอ รองลงมาคือ ด;านการให;บริการอยRางเสมอภาคและด;านการให;บริการอยRางก;าวหน;า โดยในด;านการ

ให;บริการ อยRางเพียงพอ ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องอาคารสถานที่ให;บริการมีความเหมาะสม ในด;าน

การให;บริการอยRางเสมอภาค ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องเจ;าหน;าที่บริการด;วยความยิ้มแย;ม แจRมใส และ

ในด;านการให;บริการอยRางก;าวหน;า ประชาชนมีความพึงพอใจตRอเจ;าหน;าที่ผู;ให;บริการ มีความรับผิดชอบและ

มุRงมั่นในการปฏิบัติงาน ผลการเปรียบเทียบความแตกตRางของความพึงพอใจของประชาชนตRอการให;บริการ

ขององคZการบริหารสRวนตำบลบ;านเกRา อำเภอสัตหีบพานทอง จังหวัดชลบุรี พบวRา เพศ อายุ สถานภาพสมรส

การศึกษา และอาชีพ ตRางกัน มีความพึงพอใจตRอการให;บริการขององคZการบริหารสRวนตำบลบ;านเกRา อำเภอ

สัตหีบพานทอง จังหวัดชลบุรี ไมRแตกตRางกัน 

 อรอุมา สมบูรณZ (2558) ได;ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช;บริการทำบัตรประชาชน การ

บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร พบวRา ภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยูRใน

ระดับมาก เรียงลำดับดังนี้ ด;านการให;บริการที่ตรงเวลา ด;านการให;บริการอยRางเสมอภาค ด;านการให;บริการ

อยRางเพียงพอ และด;านการให;บริการอยRางรวดเร็ว ตามลำดับ สRวนความสัมพันธZระหวRางป_จจัยสRวนบุคคลกับ

ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช;บริการทำบัตรประชาชน การบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ สำนักงานเขต

สายไหม กรุงเทพมหานคร พบวRา เพศและอายุ ไมRมีความสัมพันธZกับระดับความพึงพอใจ สถานภาพทาง

ครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได;เฉลี ่ยตRอเดือน มีคามสัมพันธZกับระดับความพึงพอใจของ

ประชาชนท่ีมาใช;บริการทำบัตรประชาชน การบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 

 นันทZนภัส วงษZพาณิทอักษร (2559) ได;ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีตRอการให;บริการของ

สถานีตำรวจตามโครงการโรงพักเพื่อระชาชน : ศึกษากรณี สถานีตำรวจบางบัวทอง นนทบุรี พบวRา การปฏิบัติ

ตามโครงการโรงพักเพื่อประชาชนของเจ;าหน;าที่ตำรวจสถานีตำรวจบางบัวทอง นนทบุรี ในภาพรวม มีผลการ

ปฏิบัติอยูRในระดับสูง เรียงลำดับดังนี้ ด;านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา ด;านการประชาสัมพันธZและ

แสวงหาความรRวมมือจากประชาชน ด;านการควบคุมและจัดการจราจร ด;านการปรับปรุงสถานที่ทำการและ

สภาพแวดล;อม ด;านการบริการทั่วไป และด;านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยZสิน ตามลำดับ สRวน

ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตRอการให;บริการของสถานีตำรวจบางบัวทอง นนทบุรี ตามโครงการโรงพักเพ่ือ

ประชาชนในภาพรวม อยูRในระดับสูง เรียงลำดับดังน้ี ด;านความสะดวกรวดเร็ว ด;านการมีสRวนรRวมของ

ประชาชน ด;านความเสมอภาคและเปYนธรรม และด;านอัธยาศัยไมตรีของเจ;าหน;าที่ตำรวจ ตามลำดับ สRวน

ป_จจัยเกี่ยวกับเพศ และการศึกษา มีความสัมพันธZกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตRอการให;บริการของ

สถานีตำรวจบางบัวทอง นนทบุรี 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูRบ;านจอมบึง (2559) ได;ศึกษาความพึงพอใจของผู;รับบริการท่ีมีตRอคุณภาพการ

ให;บริการของเทศบาลเมืองทRาเรือพระแทRน อำเภอสัตหีบทRามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงคZเพื่อศึกษา

ความพึงพอใจของผู;รับบริการที่มีตRอคุณภาพการให;บริการของเทศบาลเมืองทRาเรือพระแทRน อำเภอสัตหีบทRา

มะกา จังหวัดกาญจนบุรี ในงานบริการ 4 งาน คือ งานบริการกองคลัง งานบริการกองชRาง งานบริการกอง

สวัสดิการสังคม และงานบริการสำนักทะเบียนท;องถิ่นเทศบาลเมืองทRาเรือพระแทRน โดยศึกษาความพึงพอใจท่ี

มีตRอคุณภาพการให;บริการของแตRละงานใน 4 ด;าน ได;แกR ด;านกระบวนการขั้นตอนการให;บริการ ด;านชRองทาง
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การให;บริการ ด;านเจ;าหน;าที่ผู;ให;บริการ และด;านสิ่งอำนวยความสะดวก กลุRมตัวอยRางที่ใช;ในการวิจัย คือ 

ผู;รับบริการในงานทั้ง 4 ด;าน จำนวน 1,067 คน เครื่องมือที่ใช;ในการรวบรวมข;อมูล คือ แบบสอบถามแบบ

มาตรสRวนประมาณคRา 5 ระดับ วิเคราะหZข;อมูลโดยใช;ความถ่ี คRาเฉล่ีย คRาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหZ

เนื้อหาสำหรับข;อมูลเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบวRา 1) ภาพรวมของงานที่ให;บริการทั้ง 4 งาน ผู;รับบริการมี

คRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.68 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเปYนร;อยละ 93.60 ซึ่งเปYนความพึงพอใจใน

ระดับมากที่สุด 2) งานบริการกองคลัง ผู;รับบริการมีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.69 จากคะแนนเต็ม 5.00 

หรือ คิดเปYนร;อยละ 93.80 ซึ่งเปYนความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 3) งานบริการกองชRาง ผู;รับบริการมี

คRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.71 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเปYนร;อยละ 94.20 ซึ่งเปYนความพึงพอใจใน

ระดับมากที่สุด 4) งานบริการกองสวัสดิการสังคม ผู;รับบริการมีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.67 จาก

คะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเปYนร;อยละ 93.40 ซึ่งเปYนความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และ 5) งานบริการสำนัก

ทะเบียนท;องถิ่นเทศบาลเมืองทRาเรือพระแทRน ผู;รับบริการมีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.67 จากคะแนน

เต็ม 5.00 หรือคิดเปYนร;อยละ 93.40 ซ่ึงเปYนความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

 มหาวิทยาลัยทักษิณ (2561) ได;ดำเนินการวิจัยเชิงสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู;รับบริการที่มีตRอ

การให;บริการสาธารณะขององคZการบริหารสRวนตำบลสะกอม อำเภอสัตหีบเทพา จังหวัดสงขลา ประจำปJ

งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยศึกษาข;อมูลจากผู;ใช;บริการงานสRงเสริมอาชีพและสวัสดิการสังคม (งานบริการการ

จRายเงินเบี้ยยังชีพผู;สูงอายุ/ เบี้ยความพิการ) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได; (งานบริการจัดเก็บภาษีบำรุงท;องท่ี) 

งานสำรวจ ออกแบบและควบคุมการกRอสร;าง (งานควบคุมและขออนุญาตกRอสร;าง) และงานสRงเสริมการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม (งานศูนยZพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด) จำนวน 200 คน ภาพรวมผู;ใช;บริการมีความพึงพอใจ

อยูRในรัดบมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย เทRากับ 4.79 หรือร;อยละ 95.80 โดยด;านขั้นตอนการให;บริการ มีคRา

คะแนนเฉลี่ยเทRากับ 4.82 หรือร;อยละ 96.40 รองลงมาคือ ด;านเจ;าหน;าที่ผู;ให;บริการ มีคRาคะแนนเฉลี่ยเทRากับ 

4.80 หรือร;อยละ 96.00 ด;านชRองทางการให;บริการมีคRาคะแนนเฉลี่ยเทRากับ 4.78 หรือร;อยละ 95.60 และ

ด;านสิ่งอำนวยความสะดวก มีคRาคะแนนเฉลี่ยเทRากับ 4.77 หรือร;อยละ 95.40 ตามลำดับ สำหรับผลการ

พิจารณาเปYนงาน ปรากฏวRา งานสRงเสริมอาชีพและสวัสดิการสังคม (งานบริการการจRายเงินเบ้ียยังชีพผู;สูงอายุ/

เบ้ียผู;พิการ) มีคRาคะแนนเฉล่ียเทRากับ 4.82 หรือร;อยละ 96.40 รองลงมาคือ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได; (งาน

บริการจัดเก็บภาษีบำรุงท;องที่) มีคRาคะแนนเฉลี่ยเทRากับ 4.81 หรือร;อยละ 96.20 งานสRงเสริมการศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม (งานศูนยZพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด) มีคRาคะแนนเฉลี่ยเทRากับ 4.79 หรือร;อยละ 95.80 

และงานสำรวจ ออกแบบและการควบคุมการกRอสร;าง (งานควบคุมและขออนุญาตกRอสร;าง) มีคRาคะแนนเฉล่ีย

เทRากับ 4.75 หรือร;อยละ 95.00 ตามลำดับ 
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2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 
 

ภาพท่ี 2-1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ข+อมูลสKวนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. ระยะเวลาที่อาศัยอยูYในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ 

6. ชYองทางการรับทราบข3อมูลขYาวสาร 

ความพึงพอใจของผู+รับบริการตKอการให+บริการของ

เทศบาลเมืองสัตหีบ 

1) ภารกิจงานด+านทะเบียน 

§ ด3านขั้นตอนการให3บริการ 

§ ด3านชYองทางการให3บริการ 

§ ด3านเจ3าหน3าที่ผู3ให3บริการ 

§ ด3านส่ิงอำนวยความสะดวก 

2) ภารกิจงานด+านโยธา การขออนุญาตปลูก

ส่ิงกKอสร+าง 

§ ด3านขั้นตอนการให3บริการ 

§ ด3านชYองทางการให3บริการ 

§ ด3านเจ3าหน3าที่ผู3ให3บริการ 

§ ด3านส่ิงอำนวยความสะดวก 

3) ภารกิจงานด+านการศึกษา 

§ ด3านขั้นตอนการให3บริการ 

§ ด3านชYองทางการให3บริการ 

§ ด3านเจ3าหน3าที่ผู3ให3บริการ 

§ ด3านส่ิงอำนวยความสะดวก 

4) ภารกิจงานด+านสาธารณสุข 

§ ด3านขั้นตอนการให3บริการ 

§ ด3านชYองทางการให3บริการ 

§ ด3านเจ3าหน3าที่ผู3ให3บริการ 

§ ด3านส่ิงอำนวยความสะดวก 

5) ภารกิจงานด+านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

สังคม 

§ ด3านขั้นตอนการให3บริการ 

§ ด3านชYองทางการให3บริการ 

§ ด3านเจ3าหน3าที่ผู3ให3บริการ 

§ ด3านส่ิงอำนวยความสะดวก 
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บทที่ 3 
วิธีดำเนินการศึกษา 
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บทที่ 3 

วิธีดำเนินการศึกษา 

 
 การศึกษาครั้งนี้เปYนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อรวบรวมข;อมูลความ 

พึงพอใจของประชาชนผู;มารับบริการสาธารณะในภารกิจของเทศบาลเมืองสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

จำนวน 5 ภารกิจงาน ได;แกR 1) ภารกิจงานด;านทะเบียน 2) ภารกิจงานด;านโยธา การขออนุญาตปลูก

สิ่งกRอสร;าง 3) ภารกิจงานด;านการศึกษา 4) ภารกิจงานด;านสาธารณสุข และ 5) ภารกิจงานด;านพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการสังคม ในปJงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเปYนการประเมินคุณภาพการให;บริการใน 4 ด;าน คือ 

ด;านขั้นตอนการให;บริการ ด;านชRองทางการให;บริการ ด;านเจ;าหน;าที่ผู;ให;บริการ และด;านสิ่งอำนวยความ

สะดวก ซ่ึงคณะผู;วิจัยได;กำหนดวิธีการศึกษา ดังน้ี 

 

3.1 ประชากรและกลุVมตัวอยVาง 

 กลุRมตัวอยRางที่ใช;ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยูRในเขตพื้นท่ีเทศบาลเมืองสัตหีบ 

อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และเปYนผู;รับบริการทั้งทางตรงและทางอ;อมในภารกิจ ทั้ง 5 ภารกิจ โดยจะทำการ

สำรวจข;อมูลจนได;จำนวนข;อมูลที่เพียงพอในระดับความเชื่อมั่นร;อยละ 95 และที่ระดับความคลาดเคลื่อน 

ร;อยละ 5 โดยจำนวนข;อมูลที่ต;องการตามเงื่อนไขของระดับความเชื่อมั่นดังกลRาว ประชากรในในพื้นที่เทศบาล

เมืองสัตหีบ มีจำนวนทั้งสิ้น 22,079 คน (ข;อมูล ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 จาก สำนักบริการหารทะเบียน 

กรมการปกครอง) สามารถคำนวณได;จากสมการ การหาขนาดของกลุRมตัวอยRางของทาโรR ยามาเนR (Taro 

Yamane, 1970) ตRอไปน้ี 
 

 

 

  โดยท่ี n = ขนาดของกลุRมตัวอยRาง 

   N = ขนาดของประชากร 

   E = ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได;กำหนดไว;ท่ี 0.05 

 เม่ือนำมาคำนวณหาขนาดของกลุRมตัวอยRาง สามารถคำนวณ ได;ดังน้ี 
 

n= 
22,079

1+22,079(0.05)2
=392.88  

 

 ดังนั้น กลุRมตัวอยRางที่ต;องการน;อยที่สุดที่ระดับความเชื่อมั่นร;อยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อน

ร;อยละ 5 เทRากับ 392.88 คิดเปYนจำนวน 393 คน 

 

2

Nn=
1+N(e)



 
3-2 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู3รับบริการ เทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประจำปEงบประมาณ พ.ศ.2564 

3.2 เครื่องมือที่ใช3ในการเก็บรวบรวมข3อมูล 

 3.2.1 การสรFางเคร่ืองมือ 

 เคร่ืองมือท่ีใช;ในการเก็บรวบรวมข;อมูลคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามแบบปลายป�ดและปลายเป�ด โดยศึกษา

จากเอกสารบทความ งานวิจัยที ่เกี ่ยวข;อง จากนั ้นนำข;อมูลมาสร;างแบบสอบถามเพื ่อให;ครอบคลุมกับ

วัตถุประสงคZของการศึกษา ซ่ึงแบบสอบถาม ประกอบด;วย 4 สRวน คือ 

 สRวนท่ี 1 ข;อมูลในการเข;ารับภารกิจของผู;ตอบแบบสอบถาม 

 สRวนท่ี 2 ข;อมูลสRวนบุคคลของผู;ตอบแบบสอบถาม 

 สRวนท่ี 3 ความพึงพอใจของผู;รับบริการตRอการให;บริการของเทศบาลเมืองสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัด

ชลบุรี โดยแบRงระดับการให;คะแนนตามแนวทางการประเมินคRาแบบมาตราสRวนประมาณคRาแบบลิเคอรZท 

(Likert, 1961) ดังน้ี 

  ความพึงพอใจพึงพอใจอยูRในระดับมากท่ีสุด  ให; 5 คะแนน 

  ความพึงพอใจพึงพอใจอยูRในระดับมาก  ให; 4 คะแนน 

  ความพึงพอใจพึงพอใจอยูRในระดับปานกลาง ให; 3 คะแนน  

  ความพึงพอใจพึงพอใจอยูRในระดับน;อย ให; 2 คะแนน  

  ความพึงพอใจพึงพอใจอยูRในระดับน;อยท่ีสุด ให; 1 คะแนน 

 สRวนท่ี 4 ข;อคิดเห็น และข;อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

 

 3.2.2 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 ใช;วิธีการหาคRาความเที่ยงตรง (Validity) ด;วยการนำเสนอแบบทดสอบฉบับรRางไปหาความเที่ยงตรง

ด;านเนื้อหาและโครงสร;าง โดยเสนอตRอผู;ที ่เกี ่ยวข;องเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content 

validity) และความเหมาะสมถูกต;องด;านภาษา เพ่ือนำข;อเสนอแนะไปปรับปรุงแก;ไขแบบสอบถาม 

 

3.3 การเก็บรวบรวมข3อมูล 

 3.3.1 ขFอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  

 เปYนการเก็บรวบรวมข;อมูลที่ได;จากแบบสอบถามประชาชนที่อาศัยอยูRในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ 

อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และเปYนผู;รับบริการท้ังทางตรงและทางอ;อม ท้ัง 5 ภารกิจ ได;แกR  

  1) ภารกิจงานด;านทะเบียน  

  2) ภารกิจงานด;านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงกRอสร;าง 

  3) ภารกิจงานด;านการศึกษา  

  4) ภารกิจงานด;านสาธารณสุข 

  5) ภารกิจงานด;านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

 โดยเปYนการประเมินความพึงพอใจคุณภาพในการให;บริการ สำหรับความพึงพอใจใน 4 ด;าน คือ  
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  1) ด;านข้ันตอนการให;บริการ  

  2) ด;านชRองทองการให;บริการ  

  3) ด;านเจ;าหน;าท่ีผู;ให;บริการ  

  4) ด;านส่ิงอำนวยความสะดวก 

 3.3.2 ขFอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

 เปYนการเก็บรวบรวมข;อมูลที่ได;จากเอกสารข;อมูลทางสถิติ ที่รวบรวมจากแผนพัฒนาเทศบาลเมือง 

สัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

 

3.4 การวิเคราะหPข3อมูล 

 การวิเคราะหZข;อมูลในการศึกษาคร้ังน้ี ใช;โปรแกรมการวิเคราะหZข;อมูลการวิจัยและวิเคราะหZข;อมูลทาง

สถิติด;วยโปรแกรม SPSS โดยสถิติที่ใช;ในการวิจัย คือ สถิติพรรณนา (Descriptive Analysis) ได;แกR คRาความถ่ี 

(Frequency) และคRาร;อยละ (Percentage) โดยการแปลความหมายของคะแนนผู ;ว ิจ ัยกำหนดเกณฑZ

ความหมายคRาเฉล่ียของคะแนนเปYนตัวช้ีวัดโดยอาศัยแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด และบุญสRง นิลแก;ว (2535) 

แล;วแปลความหมายตามเกณฑZท่ีกำหนด ดังน้ี 

   คะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยูRในระดับมากท่ีสุด 

   คะแนนเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูRในระดับมาก 

   คะแนนเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูRในระดับปานกลาง 

   คะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูRในระดับน;อย 

   คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูRในระดับน;อยท่ีสุด 

 

3.5 การนำเสนอผลการศึกษา 

 การนำเสนอผลการศึกษาข;อมูลร;อยละของระดับความพึงพอใจ ได;ทำการวิเคราะหZหาคRาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจเปYนรายกลุRม เพื่อหาคRาผลรวมร;อยละในแตRละด;านภารกิจ โดยการเทียบเกณฑZหาคRาร;อยละตาม

เกณฑZการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการเพื่อกำหนดประโยชนZตอบแทนอ่ืนเปYน

กรณีพิเศษ มิติที ่ 2 คือ มิติด;านคุณภาพการให;บริการตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรฐานทาง

จริยธรรม (ก.จ.ม) คณะกรรมการพนักงานสRวนตำบล (ก.ท.) และกรรมการผู;แทนองคZการบริหารสRวนตำบล  

(ก.อบต.) และนำคRาเฉลี่ยที่ได;มาเปรียบเทียบหาคRาร;อยละจากคะแนนเต็มของแตRละด;านเพื่อจัดระดับความพึง

พอใจได; ดังน้ี 

  คVาเฉล่ีย   ระดับความพึงพอใจ (รFอยละ)  คะแนน 

  มากกวRา 4.75-5.00 มากกวRาร;อยละ 95 ข้ึนไป   10 

  มากกวRา 4.50-4.75 ไมRเกินร;อยละ 95    9 

  มากกวRา 4.25-4.50 ไมRเกินร;อยละ 90    8 

  มากกวRา 4.00-4.25 ไมRเกินร;อยละ 85    7 
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  มากกวRา 3.75-4.00 ไมRเกินร;อยละ 80    6 

  มากกวRา 3.50-3.75 ไมRเกินร;อยละ 75    5 

  มากกวRา 3.25-3.50 ไมRเกินร;อยละ 70    4 

  มากกวRา 3.00-3.25 ไมRเกินร;อยละ 65    3 

  มากกวRา 2.75-3.00 ไมRเกินร;อยละ 60    2 

  มากกวRา 2.50-2.75 ไมRเกินร;อยละ 55    1 

  น;อยกวRา 2.50  น;อยกวRาร;อยละ 50   0 

 สำหรับข;อมูลที่ได;จากคำถามปลายเป�ด คณะผู;วิจัยได;ทำการวิเคราะหZข;อมูลด;วยการจัดจำแนก

ข;อความแสดงความคิดเห็นเหมือนหรือคล;ายคลึงกันให;อยูRในประเภทเดียวกัน จากนั้นจึงวิเคราะหZเนื้อหาของ

ข;อมูลและนำเสนอในรูปแบบของความเรียงตRอไป 
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ผลการศึกษา 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 
 

 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู;รับบริการจากเทศบาลเมืองสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัด

ชลบุรี คณะผู;วิจัยได;ดำเนินการวิเคราะหZข;อมูลตRาง ๆ โดยรายงานผลออกเปYน 3 สRวน ดังน้ี 

 1. คุณลักษณะสRวนบุคคลของผู;ตอบแบบสอบถาม 

 2. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู;รับบริการจากเทศบาลเมืองสัตหีบ อำเภอสัตหีบ 

จังหวัด 

 3. ผลการประเมินความพึงพอใจการให;บริการโครงการดีเดRน และโครงการที่สอดคล;องกับแผน

ยุทธศาสตรZการพัฒนาจังหวัดชลบุรี 

 

4.1 คุณลักษณะของผู3ตอบแบบสอบถาม 

 4.1.1 เพศ 

 ผลการสำรวจกลุRมตัวอยRางประชาชน ที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 395 คน พบวRา สRวนใหญR จำนวน 

225 คน คิดเปYนร;อยละ 56.96 เปYนเพศหญิง ในขณะที่เพศชาย มีจำนวน 170 คน คิดเปYนร;อยละ 43.04 

รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4-1 และภาพท่ี 4-1 

 

ตารางท่ี 4-1 จำนวน รFอยละของผูFตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ 

เพศ จำนวน (คน) ร;อยละ 

ชาย 170 43.04 

หญิง 225 56.96 

รวม 395 100.00 

 

 
ภาพท่ี 4-1 รFอยละผูFตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ 

ชาย; 43.04% 

หญิง; 56.96% 

ผูFตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ 
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 4.1.2 อายุ 

 ผลการสำรวจกลุRมตัวอยRางในพื้นท่ีเทศบาลเมืองสัตหีบ จำนวน 395 คน ข;อมูลผู;ตอบแบบสอบถาม

จำแนกตามอายุ พบวRา สRวนใหญR จำนวน 235 คน คิดเปYนร;อยละ 59.49 มีอายุระหวRาง 31-40 ปJ รองลงมา  

มีอายุระหวRาง 41-50 ปJ จำนวน 84 คน คิดเปYนร;อยละ 21.27 มีอายุระหวRาง 20-30 ปJ จำนวน 40 คน คิดเปYน

ร;อยละ 10.13 มีอายุ 51-60 ปJ จำนวน 25 คน คิดเปYนร;อยละ 6.33 มี มีอายุมากกวRา 60 ปJ จำนวน 7 คน คิด

เปYนร;อยละ 1.77 และมีอายุต่ำกวRา 20 ปJ จำนวน 4 คน คิดเปYนร;อยละ 1.01 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดัง

ตารางท่ี 4-2 และภาพท่ี 4-2 

 

ตารางท่ี 4-2 จำนวน รFอยละของผูFตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ 

อายุ จำนวน (คน) ร;อยละ 

ต่ำกวRา 20 ปJ 4 1.01 

20 – 30 ปJ 40 10.13 

31- 40 ปJ 235 59.49 

41 – 50 ปJ 84 21.27 

51 – 60 ปJ 25 6.33 

มากกวRา 60 ปJ 7 1.77 

รวม 395 100.00 

 

 
ภาพท่ี 4-2 รFอยละผูFตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ 

1.01

10.13 

59.49

21.27

6.33

1.77

ต่ำกวRา 20 ปJ 

20 – 30 ปJ 

31 – 40 ปJ 

41 – 50 ปJ 

51 – 60 ปJ 

มากกวRา 60 ปJ ข้ึนไป 

ผู#ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ 
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 4.1.3 ระดับการศึกษา 

 ผลการสำรวจกลุRมตัวอยRางในพื้นท่ีเทศบาลเมืองสัตหีบ จำนวน 395 คน ข;อมูลผู;ตอบแบบสอบถาม

จำแนกตามระดับการศึกษา พบวRา สRวนใหญR จำนวน 161 คน คิดเปYนร;อยละ 40.76 มีการศึกษาระดับ

อนุปริญญา/เทียบเทRา รองลงมา มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 83 คน คิดเปYนร;อยละ 21.01  

มีการศึกษาระดับสูงกวRาปริญญาตรี จำนวน 79 คน คิดเปYนร;อยละ 20.00 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/

เทียบเทRา จำนวน 60 คน คิดเปYนร;อยละ 15.19 และมีการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 12 คน คิดเปYน 

ร;อยละ 3.04 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4-3 และภาพท่ี 4-3 

 

ตารางท่ี 4-3 จำนวน รFอยละของผูFตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จำนวน (คน) ร;อยละ 

ประถมศึกษา 12 3.04 

มัธยมศึกษา/เทียบเทRา 60 15.19 

อนุปริญญา/เทียบเทRา 161 40.76 

ปริญญาตรี 83 21.01 

สูงกวRาปริญญาตรี 79 20.00 

อ่ืน ๆ  - - 

รวม 395 100.00 

 

 
ภาพท่ี 4-3 รFอยละผูFตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับการศึกษา 

3.04

15.19

40.76

21.01

20.00

ประถมศึกษาหรือต่ำกวRา 

มัธยมศึกษา 

อนุปริญญา/เทียบเทRา 

ปริญญาตรี 

สูงกวRาปริญญาตรี 

ผูFตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 
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 4.1.4 ขFอมูลผูFตอบแบบสอบถามจำแนกตามอาชีพ 

 ผลการสำรวจกลุRมตัวอยRางในพื้นท่ีเทศบาลเมืองสัตหีบ จำนวน 395 คน ข;อมูลผู;ตอบแบบสอบถาม

จำแนกตามอาชีพ พบวRา สRวนใหญR จำนวน 153 คน คิดเปYนร;อยละ 38.73 ประกอบอาชีพเปYนพนักงานบริษัท 

รองลงมา คือ อาชีพค;าขาย/อาชีพอิสระ/ธุรกิจสRวนตัว จำนวน 104 คน คิดเปYนร;อยละ 26.33 อาชีพรับ

ราชการ/พนักงานของรัฐ จำนวน 76 คน คิดเปYนร;อยละ 19.24 มีอาชีพรับจ;างทั่วไป จำนวน 31 คน คิดเปYน

ร;อยละ 7.85 ตามลำดับ มีอาชีพเปYนเกษตรกร จำนวน 3 คน คิดเปYนร;อยละ 0.76 และเปYนนักเรียนนักศึกษา 

จำนวน 3 คน คิดเปYนร;อยละ 0.76 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4-4 และภาพท่ี 4-4 
 

ตารางท่ี 4-4 จำนวน รFอยละของผูFตอบแบบสอบถามจำแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จำนวน (คน) ร;อยละ 

รับจ;างท่ัวไป 31 7.85 

ข;าราชการ/พนักงานของรัฐ 76 19.24 

พนักงานบริษัท 153 38.73 

ค;าขาย/อาชีพอิสระ/ธุรกิจสRวนตัว 104 26.33 

เกษตรกร 28 7.09 

นักเรียนนักศึกษา 3 0.76 

อ่ืน ๆ (ไมRได;ทำงาน) - - 

รวม 395 100.00 

 

 
ภาพท่ี 4-4 รFอยละผูFตอบแบบสอบถามจำแนกตามอาชีพ 

7.85 

19.24

38.73

26.33

7.09

0.76 

รับจ;างท่ัวไป 

ข;าราชการ/พนักงานของรัฐ 

พนักงานบริษัท 

ค;าขาย/อาชีพอิสระ/ธุรกิจสRวนตัว 

เกษตรกร 

นักเรียนนักศึกษา 

ผูFตอบแบบสอบถามจำแนกตามอาชีพ 
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 4.1.5 ระยะเวลาท่ีอยูRอาศัยในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

 ผลการสำรวจกลุRมตัวอยRางในพื้นท่ีเทศบาลเมืองสัตหีบ จำนวน 395 คน ข;อมูลผู;ตอบแบบสอบถาม

จำแนกตามระยะเวลาที ่อาศัยอยู Rในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ พบวRา สRวนใหญR จำนวน 195 คน คิดเปYน 

ร;อย 49.37 อาศัยอยูRในพื้นที่ 3-5 ปJ คิดเปYนร;อยละ 49.37 รองลงมา คือ อาศัยอยูRในพื้นที่ 5-10 ปJ นำนวน 90 

คน คิดเปYนร;อยละ 22.78 อาศัยอยูRในพื้นที่ 1-3 ปJ จำนวน 52 คน คิดเปYนร;อยละ 13.16 อาศัยอยูRในพื้นท่ี 10 

ปJขึ้นไป จำนวน 44 คน คิดเปYนร;อยละ 11.14 และอาศัยอยูRในพื้นที่ต่ำกวRา 1 ปJ จำนวน 14 คน คิดเปYนร;อยละ 

3.54 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4-5 และภาพท่ี 4-5  

 

ตารางท่ี 4-5 จำนวน รFอยละของผูFตอบแบบสอบถามจำแนกตามระยะเวลาท่ีอาศัยอยูVในเขต  

เทศบาลเมืองสัตหีบ 

ระยะเวลา จำนวน (คน) ร;อยละ 

ต่ำกวRา 1 ปJ 14 3.54 

อยูRอาศัย 1-3 ปJ 52 13.16 

อยูRอาศัย 3-5 ปJ 195 49.37 

อยูRอาศัย 5-10 ปJ 90 22.78 

อยูRอาศัย 10 ปJ ข้ึนไป 44 11.14 

รวม 395 100.00 

 

 
ภาพท่ี 4-5 รFอยละผูFตอบแบบสอบถามจำแนกตามระยะเวลาท่ีอาศัยอยูVใน เทศบาลเมืองสัตหีบ 

3.54

13.16 

49.37 

22.78

11.14

ต่ำกวRา 1 ปJ 

อยูRอาศัย 1-3 ปJ 

อยูRอาศัย 3-5 ปJ 

อยูRอาศัย 5-10 ปJ 

อยูRอาศัย 10 ปJ ข้ึนไป 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู=ในพื้นที่เทศบาลเมืองสัตหีบ 
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 4.1.6 การรับทราบขFอมูลขVาวสารตVาง ๆ ของเทศบาลเมืองสัตหีบ 

 ผลการสำรวจกลุRมตัวอยRางในพื้นที่การปกครองของเทศบาลเมืองสัตหีบ จำนวน 395 คน ข;อมูลผู;ตอบ

แบบสอบถามเกี่ยวกับชRองทางการรับทราบขRาวสารตRาง ๆ ของเทศบาลเมืองสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

โดยสามารถเลือกตอบได;มากกวRา 1 ชRองทาง พบวRา กลุRมตัวอยRางสRวนใหญR รับทราบข;อมูลขRาวสารจากเว็บไซตZ 

คิดเปYนร;อยละ 66.58 รองลงมา รับทราบข;อมูลขRาวจากเสียงตามสาย/ประกาศตRาง ๆ คิดเปYนร;อยละ 40.25 

รับทราบข;อมูลขRาวจากแผRนพับ/ใบปลิว คิดเปYนร;อยละ 34.18 รับทราบข;อมูลขRาวจากส่ือส่ิงพิมพZ/จดหมายขRาว 

คิดเปYนร;อยละ 24.56 รับทราบข;อมูลจากการบอกตRอจากเพื่อนหรือญาติ คิดเปYนร;อยละ 23.54 และรับทราบ

ข;อมูลขRาวจากส่ือวิทยุ/โทรทัศนZ คิดเปYนร;อยละ 16.46 ตามลำดับ รายละเอียดดังภาพท่ี 4-6 

 

 

ภาพท่ี 4-6 รFอยละชVองทางการรับทราบขFอมูลขVาวสารตVาง ๆ ของ เทศบาลเมืองสัตหีบ 

 

4.2. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู3รับบริการจากเทศบาลเมืองสัตหีบ อำเภอ

สัตหีบ จังหวัดชลบุร ี

 ในการวัดระดับความพึงพอใจของประชาชนผู;รับบริการจากเทศบาลเมืองสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัด

ชลบุรี จำนวน 5 ภารกิจงาน ได;แกR 1) ภารกิจงานด;านทะเบียน 2) ภารกิจงานด;านโยธา การขออนุญาตปลูก

สิ่งกRอสร;าง 3) ภารกิจงานด;านการศึกษา 4) ภารกิจงานด;านสาธารณสุข และ 5) ภารกิจงานด;านพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการสังคม ในปJงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคณะดำเนินงานดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของ

ผู;รับบริการเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในเรื่องตRาง ๆ ที่เกี่ยวข;อง ผลการประเมินความพึงพอใจดังกลRาว เปYน

ดังน้ี 

24.56

34.18

66.58

40.25

16.46 

23.54

ส่ือส่ิงพิมพZ/จดหมายขRาว 

แผRนพับ/ใบปลิว 

เว็บไซตZ 

เสียงตามสาย/ประกาศตRางๆ 

ส่ือวิทยุ/โทรทัศนZ 

การบอกตRอจากเพ่ือนหรือญาติ 

ช"องทางการรับรู,ข,อมูลข"าวสาร 



 
4-7 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู3รับบริการ เทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประจำปEงบประมาณ พ.ศ.2564 

 4.2.1 ความพึงพอใจในภาพรวมจากการรับบริการจากเทศบาลเมืองสัตหีบ 

 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู;รับบริการจากเทศบาลเมืองสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัด

ชลบุรี ผู;ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจจากการรับบริการ ผลการประเมินประกอบด;วย 1) ภารกิจงานด;าน

ทะเบียน 2) ภารกิจงานด;านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งกRอสร;าง 3) ภารกิจงานด;านการศึกษา 4) ภารกิจงาน

ด;านสาธารณสุข และ 5) ภารกิจงานด;านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ในปJงบประมาณ พ.ศ. 2564  

มีผลการประเมินแตRละงานดังตารางท่ี 4-6 

 

ตารางท่ี 4-6 ระดับความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการจาก เทศบาลเมืองสัตหีบในภาพรวม 

การให+บริการ 

ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู+รับบริการของ  

เทศบาลเมืองสัตหีบ 
ภา

รก
ิจง

าน
ด+า

นท
ะเ

บีย
น 

ภา
รก

ิจง
าน

ด+า
นโ

ยธ
า 

กา
รข

อ

อน
ุญ

าต
ปล

ูกส
ิ่งก

Kอส
ร+า

ง 

ภา
รก

ิจง
าน

ด+า
นก

าร
ศึก

ษา
 

ภา
รก

ิจง
าน

ด+า
นส

าธ
าร

ณ
สุข

 

ภา
รก

ิจง
าน

ด+า
นพ

ัฒ
นา

ชุม
ชน

แล
ะส

วัส
ดิก

าร
สัง

คม
 

รว
มท

ุกด
+าน

 

1. ขั้นตอน 

การให3บริการ 
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.68 4.62 4.62 4.28 4.30 4.50 

ร3อยละความพึงพอใจ 93.60 92.30 92.33 85.55 86.04 89.96 

คะแนนตามเกณฑX 9 9 9 8 8 8 

2. ชYองทาง 

การให3บริการ 
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.62 4.66 4.68 4.19 4.37 4.50 

ร3อยละความพึงพอใจ 92.48 93.20 93.58 83.86 87.36 90.10 

คะแนนตามเกณฑX 9 9 9 7 8 9 

3. เจ3าหน3าที ่

ผู3ให3บริการ 
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.69 4.60 4.73 4.25 4.36 4.52 

ร3อยละความพึงพอใจ 93.76 91.90 94.50 85.09 87.10 90.47 

คะแนนตามเกณฑX 9 9 9 8 8 9 

4. สิ่งอำนวย 

ความสะดวก 
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.69 4.72 4.74 4.29 4.46 4.58 

ร3อยละความพึงพอใจ 93.76 94.40 94.75 85.82 89.11 91.57 

คะแนนตามเกณฑX 9 9 9 8 8 9 

รวม ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.67 4.65 4.69 4.25 4.37 4.53 

  ร3อยละความพึงพอใจ 93.40 92.95 93.79 85.08 87.40 90.52 

  คะแนนตามเกณฑX 9 9 9 8 8 9 

 



 
4-8 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู3รับบริการ เทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประจำปEงบประมาณ พ.ศ.2564 

 จากตาราง 4-6 พบวRา ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู;รับบริการจากเทศบาลเมืองสัตหีบ 

อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในภาพรวม คิดเปYนร;อยละ 90.52 คRาระดับคะแนนเทRากับ 9 คะแนน ผลสำรวจ

เปYนรายด;านในภาพรวม พบวRา ความพึงพอใจของผู ;รับบริการภารกิจงานด;านการศึกษา มีคRามากที่สุด  

มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.69 (ร;อยละความพึงพอใจ 93.79 คRาระดับคะแนนตามเกณฑZ 9 คะแนน) 

รองลงมา คือ ความพึงพอใจของผู;รับบริการภารกิจงานด;านทะเบียน มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.67 

(ร;อยละความพึงพอใจ 93.40 คRาระดับคะแนนตามเกณฑZ 9 คะแนน) ความพึงพอใจของผู;รับบริการภารกิจงาน

ด;านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งกRอสร;าง มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.65 (ร;อยละความพึงพอใจ 92.95 

คRาระดับคะแนนตามเกณฑZ 9 คะแนน) ความพึงพอใจของผู ;รับบริการภารกิจงานด;านพัฒนาชุมชนและ

สวัสดิการสังคม มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.37 (ร;อยละความพึงพอใจ 87.40 คRาระดับคะแนนตาม

เกณฑZ 8 คะแนน) และความพึงพอใจของผู;รับบริการด;านสาธารณสุข มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.25 

(ร;อยละความพึงพอใจ 85.08 คRาระดับคะแนนตามเกณฑZ 8 คะแนน) โดยสรุปแสดงดังภาพที่ 4-7 และภาพท่ี 

4-8 

 

 
ภาพท่ี 4-7 ระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการจาก เทศบาลเมืองสัตหีบ  

4.53

4.67

4.65

4.69

4.25

4.37

ความพึงพอใจการให3บริการ

ทุกด3าน 

ภารกิจงานด3านทะเบียน 

ภารกิจงานด3านโยธา การขอ

อนุญาตปลูกสิ่งกYอสร3าง 

ภารกิจงานด3านการศึกษา 

ภารกิจงานด3านสาธารณสุข 

ภารกิจงานด3านพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการสังคม 

ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู6รับบริการของ เทศบาลเมืองสัตหีบ 

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
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ภาพท่ี 4-8 ระดับคะแนนตามเกณฑUของความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการจากเทศบาลเมืองสัตหีบ  

 

 4.2.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการภารกิจงานดFานทะเบียน 

 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู;รับบริการภารกิจงานด;านทะเบียน ของเทศบาลเมืองสัตหีบ 

อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี แบRงการประเมินออกเปYน 4 ด;าน ประกอบด;วย ด;านขั้นตอนการให;บริการ ด;าน

ชRองทางการให;บริการ ด;านเจ;าหน;าที่ให;บริการ และด;านสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริการ โดยแบRงระดับ

การประเมินออกเปYน 5 ระดับ คือ พึงพอใจน;อยมาก พึงพอใจน;อย พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจมาก และพึง

พอใจมากที่สุด ตามลำดับ โดยกลุRมตัวอยRางที่สำรวจข;อมูลจำนวน 395 คน มีผู ;ใช;บริการภารกิจงานด;าน

ทะเบียน ของเทศบาลเมืองสัตหีบ จำนวน 50 คน มีรายละเอียดของผลการประเมินแตRละด;าน ดังน้ี 

  1) ความพึงพอใจตRอขั้นตอนการให;บริการ จากตารางที่ 4-7 ผลการประเมินในภาพรวม

คRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.68 (S.D. = 0.25) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด เมื่อแยกพิจารณาเปYนราย

ข;อ พบวRา ระยะเวลาในการให;บริการในภารกิจ มีความเหมาะสม มีคRาเฉล่ียความพึงพอใจสูงท่ีสุด เทRากับ 4.74 

(S.D. = 0.44) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ มีขั้นตอนการให;บริการในแตRละขั้นตอน สะดวก 

รวดเร็ว และถูกต;อง คRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.72 (S.D. = 0.45) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด  

การจัดระบบในการให;บริการตามลำดับที่เหมาะสม ไมRซับซ;อน คRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.66 (S.D. = 

0.56) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีแบบฟอรZม/คำร;อง และมีตัวอยRางการกรอกที่ชัดเจนเข;าใจงRาย 

9

9

9

9

8

8

ความพึงพอใจการให3บริการ

ทุกด3าน 

ภารกิจงานด3านทะเบียน 

ภารกิจงานด3านโยธา การขอ

อนุญาตปลูกสิ่งกYอสร3าง 

ภารกิจงานด3านการศึกษา 

ภารกิจงานด3านสาธารณสุข 

ภารกิจงานด3านพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการสังคม 

ระดับคะแนนตามเกณฑHของความพึงพอใจของผู6รับบริการของ เทศบาลเมือง

สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

ขอให้อยู่บรรทัดเดียวกันค่ะ
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คRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.64 (S.D. = 0.48) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด และมีการจัดทำผังขั้นตอน

การให;บริการ และอยูRในตำแหนRงที่ชัดเจน คRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.64 (S.D. = 0.48) จัดอยูRในระดับ 

พึงพอใจมากท่ีสุด ตามลำดับ ผลสรุปคRาเฉล่ียความพึงพอใจสรุปได;ดังภาพท่ี 4-9 

 

ตารางท่ี 4-7 คVาเฉล่ีย สVวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการ 

ภารกิจงานดFานทะเบียน ในดFานข้ันตอนการใหFบริการ 

การให+บริการภารกิจงานด+านทะเบียน คKาเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

ขั้นตอนการให+บริการ    

1. การจัดระบบในการให3บริการตามลำดับที่เหมาะสม ไมYซับซ3อน 4.66 0.56 พึงพอใจมากท่ีสุด 

2. ระยะเวลาในการให3บริการในภารกิจ มีความเหมาะสม 4.74 0.44 พึงพอใจมากท่ีสุด 

3. ขั้นตอนการให3บริการในแตYละขั้นตอน สะดวก รวดเร็ว และถูกต3อง 4.72 0.45 พึงพอใจมากท่ีสุด 

4. มีแบบฟอรXม/คำร3อง และมีตัวอยYางการกรอกที่ชัดเจนเข3าใจงYาย 4.64 0.48 พึงพอใจมากท่ีสุด 

5. มีการจัดทำผังขั้นตอนการให3บริการ และอยูYในตำแหนYงที่ชัดเจน 4.64 0.48 พึงพอใจมากท่ีสุด 

รวม 4.68 0.25 พึงพอใจมากท่ีสุด 

 

 
ภาพท่ี 4-9 ระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการภารกิจงานดFานทะเบียน 

ดFานข้ันตอนการใหFบริการ 

4.66

4.74

4.72

4.64

4.64

4.68

1. การจัดระบบในการให3บริการตามลำดับที่เหมาะสม ไมY

ซับซ3อน 

2. ระยะเวลาในการให3บริการในภารกิจ มีความเหมาะสม 

3. ขั้นตอนการให3บริการในแตYละขั้นตอน สะดวก รวดเร็ว 

และถูกต3อง 

4. มีแบบฟอรXม/คำร3อง และมีตัวอยYางการกรอกที่ชัดเจน

เข3าใจงYาย 

5. มีการจัดทำผังขั้นตอนการให3บริการ และอยูYในตำแหนYงที่

ชัดเจน 

รวม 

การให&บริการภารกิจภารกิจด&านงานทะเบียน 

ข้ันตอนการให6บริการ
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  2) ความพึงพอใจตRอชRองทางการให;บริการ จากตารางที่ 4-8 ผลการประเมินในภาพรวม

คRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.62 (S.D. = 0.24) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด เมื่อแยกพิจารณาเปYนราย

ข;อ พบวRา มีเครื่องมือ/วัสดุอุปกรณZ/ระบบในการให;บริการข;อมูลสารสนเทศ และการติดตRอทางโทรศัพทZ/

โทรสาร และชRองทางอื่น ๆ มีความสะดวก มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด เทRากับ 4.70 (S.D. = 0.46) จัดอยูR

ในระดับพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ มีชRองทางการรับรู;ขRาวสาร และการประชาสัมพันธZที่หลากหลาย 

คRาเฉล่ียความพึงพอใจเทRากับ 4.64 (S.D. = 0.48) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด การประชาสัมพันธZชRองทาง

การให;บริการชัดเจน และเข;าใจงRาย คRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.56 (S.D. = 0.50) จัดอยูRในระดับพึงพอใจ

มากที่สุด และมีชRองทางรับเรื่องร;องเรียน และแสดงความคิดเห็นแกRผู;รับบริการ คRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 

4.52 (S.D. = 0.50) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด ตามลำดับ ผลสรุปคRาเฉล่ียความพึงพอใจสรุปได;ดังภาพท่ี 

4-10 

 

ตารางท่ี 4-8 คVาเฉล่ีย สVวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการ 

ภารกิจงานดFานทะเบียน ในดFานชVองทางการใหFบริการ 

การให+บริการภารกิจงานด+านทะเบียน คKาเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

ชKองทางการให+บริการ    

1. มีชYองทางการรับรู3ขYาวสาร และการประชาสัมพันธXที่หลากหลาย 4.64 0.48 พึงพอใจมากท่ีสุด 

2. การประชาสัมพันธXชYองทางการให3บริการชัดเจน และเข3าใจงYาย 4.56 0.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 

3. มีเครื่องมือ/วัสดุอุปกรณX/ระบบในการให3บริการข3อมูลสารสนเทศ 4.70 0.46 พึงพอใจมากท่ีสุด 

4. การติดตYอทางโทรศัพทX/โทรสาร และชYองทางอื่น ๆ มีความสะดวก 4.70 0.46 พึงพอใจมากท่ีสุด 

5. มีชYองทางรับเรื่องร3องเรียน และแสดงความคิดเห็นแกYผู3รับบริการ 4.52 0.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 

รวม 4.62 0.24 พึงพอใจมากท่ีสุด 
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ภาพท่ี 4-10 ระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการ 

ภารกิจงานดFานทะเบียน ในดFานชVองทางการใหFบริการ 

 

  3) ความพึงพอใจตRอเจ;าหน;าที ่ให;บริการ จากตารางที่ 4-9 ผลการประเมินในภาพรวม

คRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.69 (S.D. = 0.25) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด เมื่อแยกพิจารณาเปYน 

รายข;อ พบวRา จ;าหน;าที่ให;บริการด;วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต;อง และเจ;าหน;าที่สามารถแก;ป_ญหา 

อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได;อยRางเหมาะสม มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด เทRากับ 4.72 (S.D. = 0.45) จัดอยูRใน

ระดับพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ เจ;าหน;าที่ให;บริการด;วยความเต็มใจ เอาใจใสR และกระตือรือร;น มี

คRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.68 (S.D. = 0.47) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด เจ;าหน;าที่แตRงกายสะอาด 

สุภาพ และวางตัวเรียบร;อยเหมาะสม มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.68 (S.D. = 0.47) จัดอยูRในระดับพึง

พอใจมากที่สุด และเจ;าหน;าที่ให;คำแนะนำตอบข;อซักถาม และอธิบายได;ชัดเจน มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจ

เทRากับ 4.64 (S.D. = 0.48) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด ตามลำดับ ผลสรุปคRาเฉลี่ยความพึงพอใจสรุปได;

ดังภาพท่ี 4-11ภ 

 

4.64

4.56

4.70

4.70

4.52

4.62

1. มีชYองทางการรับรู3ขYาวสาร และการประชาสัมพันธXที่

หลากหลาย 

2. การประชาสัมพันธXชYองทางการให3บริการชัดเจน และ

เข3าใจงYาย 

3. มีเครื่องมือ/วัสดุอุปกรณX/ระบบในการให3บริการข3อมูล

สารสนเทศ 

4. การติดตYอทางโทรศัพทX/โทรสาร และชYองทางอื่น ๆ มี

ความสะดวก 

5. มีชYองทางรับเรื่องร3องเรียน และแสดงความคิดเห็นแกY

ผู3รับบริการ 

รวม 

การให&บริการภารกิจด&านงานทะเบียน 

ชJองทางการให6บริการ
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ตารางท่ี 4-9 คVาเฉล่ีย สVวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการ 

ภารกิจงานดFานทะเบียน ในดFานเจFาหนFาท่ีใหFบริการ 

การให+บริการภารกิจงานด+านทะเบียน คKาเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

เจ+าหน+าที่ให+บริการ    

1. เจ3าหน3าที่ให3คำแนะนำตอบข3อซักถาม และอธิบายได3ชัดเจน 4.64 0.48 พึงพอใจมากท่ีสุด 

2. เจ3าหน3าที่ให3บริการด3วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต3อง 4.72 0.45 พึงพอใจมากท่ีสุด 

3. เจ3าหน3าที่ให3บริการด3วยความเต็มใจ เอาใจใสY และกระตือรือร3น 4.68 0.47 พึงพอใจมากท่ีสุด 

4. เจ3าหน3าที่สามารถแก3ปgญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได3อยYางเหมาะสม 4.72 0.45 พึงพอใจมากท่ีสุด 

5. เจ3าหน3าที่แตYงกายสะอาด สุภาพ และวางตัวเรียบร3อยเหมาะสม 4.68 0.47 พึงพอใจมากท่ีสุด 

รวม 4.69 0.25 พึงพอใจมากท่ีสุด 

 

 
ภาพท่ี 4-11 ระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการ 

ภารกิจงานดFานทะเบียน ในดFานเจFาหนFาท่ีใหFบริการ 

 

4.64

4.72

4.68

4.72

4.68

4.69

1. เจ3าหน3าที่ให3คำแนะนำตอบข3อซักถาม และอธิบายได3

ชัดเจน 

2. เจ3าหน3าที่ให3บริการด3วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต3อง 

3. เจ3าหน3าที่ให3บริการด3วยความเต็มใจ เอาใจใสY และ

กระตือรือร3น 

4. เจ3าหน3าที่สามารถแก3ปgญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได3อยYาง

เหมาะสม 

5. เจ3าหน3าที่แตYงกายสะอาด สุภาพ และวางตัวเรียบร3อย

เหมาะสม 

รวม 

ภารกิจด&านงานทะเบียน 

เจ6าหน6าท่ีให6บริการ
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  4) ความพึงพอใจตRอสิ่งอำนวยความสะดวกในการให;บริการ จากตารางที่ 4-10 ผลการ

ประเมินในภาพรวมคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.69 (S.D. = 0.19) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด เม่ือ

แยกพิจารณาเปYนรายข;อ พบวRา ป�ายประชาสัมพันธZ/ป�ายแสดงสถานที่การให;บริการพบเห็นได;งRาย มีคRาเฉล่ีย

ความพึงพอใจสูงที่สุด เทRากับ 4.88 (S.D. = 0.33) รองลงมา คือ มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานท่ี

ให;บริการอยRางเพียงพอ มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจ เทRากับ 4.74 (S.D. = 0.44) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด 

สถานที่จอดรถมีความสะดวก และเพียงพอในการรับบริการ มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.70 (S.D. = 

0.46) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด สถานที่บริการตั้งอยูRในแหลRงที่สะดวกในการเดินทางไปรับบริการ  

มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.62 (S.D. = 0.49) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด และ สถานที่ให;บริการมี

ความสะอาด และเปYนระเบียบเรียบร;อย มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.50 (S.D. = 0.51) จัดอยูRในระดับ 

พึงพอใจมากท่ีสุด ตามลำดับ ผลสรุปคRาเฉล่ียความพึงพอใจสรุปได;ดังภาพท่ี 4-12 

 

ตารางท่ี 4-10 คVาเฉล่ีย สVวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการ 

ภารกิจงานดFานทะเบียน ในดFานส่ิงอำนวยความสะดวก 

การให+บริการภารกิจงานด+านทะเบียน คKาเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

ด+านสิ่งอำนวยความสะดวก    

1. สถานที่บริการตั้งอยูYในแหลYงที่สะดวกในการเดินทางไปรับบริการ 4.62 0.49 พึงพอใจมากท่ีสุด 

2. ปhายประชาสัมพันธX/ปhายแสดงสถานที่การให3บริการพบเห็นได3งYาย 4.88 0.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 

3. สถานที่ให3บริการมีความสะอาด และเปiนระเบียบเรียบร3อย 4.50 0.51 พึงพอใจมากท่ีสุด 

4. มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให3บริการอยYางเพียงพอ 4.74 0.44 พึงพอใจมากท่ีสุด 

5. สถานที่จอดรถมีความสะดวก และเพียงพอในการรับบริการ 4.70 0.46 พึงพอใจมากท่ีสุด 

รวม 4.69 0.19 พึงพอใจมากท่ีสุด 
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ภาพท่ี 4-12 ระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการ 

ภารกิจงานดFานทะเบียน ดFานส่ิงอำนวยความสะดวก 

 

 สำหรับคRาเฉลี่ยร;อยละความพึงพอใจของประชาชนผู;รับบริการภารกิจงานด;านทะเบียน ในภาพรวม 

และผลสรุปท้ัง 4 ด;าน แสดงดังภาพท่ี 4-13 

 

4.62

4.88

4.50

4.74

4.70

4.69

1. สถานที่บริหารตั้งอยูYในแหลYงที่สะดวกในการเดินทางไป

รับบริการ 

2. ปhายประชาสัมพันธX/ปhายแสดงสถานที่การให3บริการพบ

เห็นได3งYาย 

3. สถานที่ให3บริการมีความสะอาด และเปiนระเบียบ

เรียบร3อย 

4. มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให3บริการอยYาง

เพียงพอ 

5. สถานที่จอดรถมีความสะดวก และเพียงพอในการรับ

บริการ 

รวม 

ภารกิจด&านงานทะเบียน 

ด6านส่ิงอำนวยความสะดวก
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ภาพท่ี 4-13 ระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการ 

ภารกิจงานดFานทะเบียน ในภาพรวม 

 

 จากสถานการณZในป_จจุบันเกิดวิกฤตการณZการแพรRระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 

19) เพื่อประเมินความพึงพอใจการให;บริการในสถานการณZดังกลRาว คณะผู;วิจัยจึงได;สอบถามกลุRมตัวอยRาง

เกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู;รับบริการภารกิจงานด;านทะเบียน ของเทศบาลเมืองสัตหีบ อำเภอ 

สัตหีบ จังหวัดชลบุรี เกี่ยวกับมาตรการป�องกันการแพรRระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบRงการ

ประเมินออกเปYน 4 ด;าน โดยแบRงระดับการประเมินออกเปYน 5 ระดับ คือ พึงพอใจน;อยมาก พึงพอใจน;อย พึง

พอใจปานกลาง พึงพอใจมาก และพึงพอใจมากท่ีสุด 

 ผลการประเมินการประเมินความพึงพอใจ ข;อมูลในตารางที่ 4-11 พบวRา ในภาพรวมคRาเฉลี่ยความ 

พึงพอใจเทRากับ 4.67 (S.D. = 0.22) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด เมื่อแยกพิจารณาเปYนรายข;อ พบวRา  

รณรงคZการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสตRาง ๆ ที่ใช;รRวมกัน มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด เทRากับ 4.74  

4.67

4.68

4.624.69

4.69

รวมผลการประเมินท้ัง 4 

ด;าน 

ข้ันตอนการให;บริการ 

ชRองทางการให;บริการ เจ;าหน;าท่ีให;บริการ 

ด;านอำนวยความสะดวก 

คะแนนความพึงพอใจ ภารกิจด#านงานทะเบียน 
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(S.D. = 0.44) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ มีการปรับรูปแบบการให;บริการที่เหมาะสม เชRน 

ให;บริการนอกสถานท่ี ให;บริการออนไลนZ ฯลฯ เพื่อลดการแออัดในการให;บริการ มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจ

เทRากับ 4.70 (S.D. = 0.46) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด รณรงคZให;เจ;าหน;าท่ีและผู;มาติดตRอราชการสวมใสR

หน;ากากตลอดเวลา คRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.68 (S.D. = 0.47) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด  

มีมาตรการคัดกรองเจ;าหน;าที่ ประชาชนและผู;มาติดตRอราชการ คRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.64 (S.D. = 

0.48) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด จัดให;มีจุดล;างมือด;วยสบูRเหลวหรือแอลกอฮอลZเจลอยRางเพียงพอ 

คRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.60 (S.D. = 0.49) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด และจัดที่นั่งพัก/ให;บริการ

มีการเว;นระยะหRางทางสังคม คRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.58 (S.D. = 0.50) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมาก

ท่ีสุด ตามลำดับ ผลสรุปคRาเฉล่ียความพึงพอใจสรุปได;ดังภาพท่ี 4-14 

 

ตารางท่ี 4-11 คVาเฉล่ีย สVวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการ 

ภารกิจงานดFานทะเบียน ดFานมาตรการปxองกันการแพรVระบาดของโรคติดเช้ือโควิด 19 

การให+บริการภารกิจงานด+านทะเบียน คKาเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

ด+านมาตรการปiองกันการแพรKระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19    

1. จัดที่นั่งพัก/ให3บริการมีการเว3นระยะหYางทางสังคม 4.58 0.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 

2. มีมาตรการคัดกรองเจ3าหน3าที่ ประชาชนและผู3มาติดตYอราชการ 4.64 0.48 พึงพอใจมากท่ีสุด 

3. รณรงคXให3เจ3าหน3าที่และผู3มาติดตYอราชการสวมใสYหน3ากากตลอดเวลา 4.68 0.47 พึงพอใจมากท่ีสุด 

4. จัดให3มีจุดล3างมือด3วยสบูYเหลวหรือแอลกอฮอลXเจลอยYางเพียงพอ 4.60 0.49 พึงพอใจมากท่ีสุด 

5. รณรงคXการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสตYาง ๆ ที่ใช3รYวมกัน 4.74 0.44 พึงพอใจมากท่ีสุด 

6. มีการปรับรูปแบบการให3บริการที่เหมาะสม เชYน ให3บริการนอกสถานที ่

ให3บริการออนไลนX ฯลฯ เพื่อลดการแออัดในการให3บริการ 
4.70 0.46 

พึงพอใจมากท่ีสุด 

รวม 4.67 0.22 พึงพอใจมากท่ีสุด 
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ภาพท่ี 4-14 ระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการ 

ภารกิจงานดFานทะเบียน ดFานมาตรการปxองกันการแพรVระบาดของโรคติดเช้ือโควิด 19 

 

 

 

 

 

4.58

4.64

4.68

4.60

4.74

4.70

4.67

1. จัดที่นั่งพัก/ให3บริการมีการเว3นระยะหYางทางสังคม 

2. มีมาตรการคัดกรองเจ3าหน3าที่ ประชาชนและผู3มาติดตYอ

ราชการ 

3. รณรงคXให3เจ3าหน3าที่และผู3มาติดตYอราชการสวมใสY

หน3ากากตลอดเวลา 

4. จัดให3มีจุดล3างมือด3วยสบูYเหลวหรือแอลกอฮอลXเจลอยYาง

เพียงพอ 

5. รณรงคXการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสตYาง ๆ ที่ใช3

รYวมกัน 

6. มีการปรับรูปแบบการให3บริการที่เหมาะสม เชYน 

ให3บริการนอกสถานที่ ให3บริการออนไลนX ฯลฯ เพื่อลดการ

แออัดในการให3บริการ 

รวม 

ภารกิจด&านงานทะเบียน 

ด6านมาตรการปNองกันการแพรJระบาดของโรคติดเช้ือโควิด 19
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 4.2.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการภารกิจงานดFานโยธา การขออนุญาต

ปลูกส่ิงกVอสรFาง 

 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู;รับบริการในภารกิจงานด;านโยธา การขออนุญาตปลูก

สิ่งกRอสร;าง แบRงการประเมินออกเปYน 4 ด;าน ประกอบด;วย ด;านขั้นตอนการให;บริการ ด;านชRองทางการ

ให;บริการ ด;านเจ;าหน;าที่ให;บริการ และด;านสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริการ โดยแบRงระดับการประเมิน

ออกเปYน 5 ระดับ คือ พึงพอใจน;อยมาก พึงพอใจน;อย พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจมาก และพึงพอใจมากที่สุด 

ตามลำดับ โดยกลุRมตัวอยRางที่สำรวจข;อมูลจำนวน 395 คน มีผู;ใช;บริการภารกิจงานการพัฒนาชุมชนและ

สวัสดิการสังคมของเทศบาลเมืองสัตหีบ จำนวน 40 คน มีรายละเอียดของผลการประเมินแตRละด;าน ดังน้ี 

  1) ความพึงพอใจตRอขั้นตอนการให;บริการ จากตารางที่ 4-12 ผลการประเมินในภาพรวม

คRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.62 (S.D. = 0.21) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด เมื่อแยกพิจารณาเปYน 

รายข;อ พบวRา มีแบบฟอรZม/คำร;อง และมีตัวอยRางการกรอกที่ชัดเจนเข;าใจงRาย มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด 

เทRากับ 4.85 (S.D. = 0.36) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ มีการจัดทำผังขั้นตอนการให;บริการ 

และอยูRในตำแหนRงที่ชัดเจน มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.73 (S.D. = 0.45) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมาก

ที่สุด การจัดระบบในการให;บริการตามลำดับที่เหมาะสม ไมRซับซ;อน มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.53 

(S.D. = 0.51) จัดอยู Rในระดับพึงพอใจมากที่สุด ระยะเวลาในการให;บริการในภารกิจ มีความเหมาะสม  

มีคRาเฉล่ียความพึงพอใจเทRากับ 4.50 (S.D. = 0.51) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด และข้ันตอนการให;บริการ

ในแตRละขั้นตอน สะดวก รวดเร็ว และถูกต;อง มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.48 (S.D. = 0.51) จัดอยูRใน

ระดับพึงพอใจมากท่ีสุด ตามลำดับ ผลสรุปคRาเฉล่ียความพึงพอใจสรุปได;ดังภาพท่ี 4-15 

 

ตารางท่ี 4-12 คVาเฉล่ีย สVวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการ 

ภารกิจงานดFานโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงกVอสรFาง ในดFานข้ันตอนการใหFบริการ 

ภารกิจงานด+านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งกKอสร+าง คKาเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

ขั้นตอนการให+บริการ    

1. การจัดระบบในการให3บริการตามลำดับที่เหมาะสม ไมYซับซ3อน 4.53 0.51 พึงพอใจมากท่ีสุด 

2. ระยะเวลาในการให3บริการในภารกิจ มีความเหมาะสม 4.50 0.51 พึงพอใจมากท่ีสุด 

3. ขั้นตอนการให3บริการในแตYละขั้นตอน สะดวก รวดเร็ว และถูกต3อง 4.48 0.51 พึงพอใจมากท่ีสุด 

4. มีแบบฟอรXม/คำร3อง และมีตัวอยYางการกรอกที่ชัดเจนเข3าใจงYาย 4.85 0.36 พึงพอใจมากท่ีสุด 

5. มีการจัดทำผังขั้นตอนการให3บริการ และอยูYในตำแหนYงที่ชัดเจน 4.73 0.45 พึงพอใจมากท่ีสุด 

รวม 4.62 0.21 พึงพอใจมากท่ีสุด 
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ภาพท่ี 4-15 ระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการภารกิจงานดFานโยธา การขอ

อนุญาตปลูกส่ิงกVอสรFาง ดFานข้ันตอนการใหFบริการ 

 

  2) ความพึงพอใจตRอชRองทางการให;บริการ จากตารางที่ 4-13 ผลการประเมินในภาพรวม

คRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.66 (S.D. = 0.21) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด เมื่อแยกพิจารณาเปYนราย

ข;อ พบวRา มีชRองทางการรับรู;ขRาวสาร และการประชาสัมพันธZที่หลากหลาย มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด 

เทRากับ 4.80 (S.D. = 0.41) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ การประชาสัมพันธZชRองทางการ

ให;บริการชัดเจน และเข;าใจงRาย มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.68 (S.D. = 0.47) จัดอยูRในระดับพึงพอใจ

มากที่สุด การติดตRอทางโทรศัพทZ/ โทรสาร และชRองทางอื่น ๆ มีความสะดวก มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 

4.63 (S.D. = 0.49) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีเครื่องมือ/ วัสดุอุปกรณZ/ ระบบในการให;บริการข;อมูล

สารสนเทศ มีค Rาเฉลี ่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.60 (S.D. = 0.50) จ ัดอยู Rในระดับพึงพอใจมากที ่ สุด  

และมีชRองทางรับเรื่องร;องเรียน และแสดงความคิดเห็นแกRผู;รับบริการ มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.60 

(S.D. = 0.50) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด ตามลำดับ ผลสรุปคRาเฉลี่ยความพึงพอใจสรุปได;ดังภาพท่ี  

4-16 

4.53

4.50

4.48

4.85

4.73

4.62
1. การจัดระบบในการให3บริการตามลำดับที่เหมาะสม ไมY

ซับซ3อน 

2. ระยะเวลาในการให3บริการในภารกิจ มีความเหมาะสม 

3. ขั้นตอนการให3บริการในแตYละขั้นตอน สะดวก รวดเร็ว 

และถูกต3อง 

4. มีแบบฟอรXม/คำร3อง และมีตัวอยYางการกรอกที่ชัดเจน

เข3าใจงYาย 

5. มีการจัดทำผังขั้นตอนการให3บริการ และอยูYในตำแหนYงที่

ชัดเจน 

รวม 

การให&บริการภารกิจงานด&านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก@อสร&าง 

ข้ันตอนการให6บริการ



 
4-21 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู3รับบริการ เทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประจำปEงบประมาณ พ.ศ.2564 

ตารางท่ี 4-13 คVาเฉล่ีย สVวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการ 

ภารกิจงานดFานโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงกVอสรFาง ในดFานชVองทางการใหFบริการ 

ภารกิจงานด+านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งกKอสร+าง คKาเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

ชKองทางการให+บริการ    

1. มีชYองทางการรับรู3ขYาวสาร และการประชาสัมพันธXที่หลากหลาย 4.80 0.41 พึงพอใจมากท่ีสุด 

2. การประชาสัมพันธXชYองทางการให3บริการชัดเจน และเข3าใจงYาย 4.68 0.47 พึงพอใจมากท่ีสุด 

3. มีเครื่องมือ/ วัสดุอุปกรณX/ ระบบในการให3บริการข3อมูลสารสนเทศ 4.60 0.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 

4. การติดตYอทางโทรศัพทX/ โทรสาร และชYองทางอื่น ๆ มีความสะดวก 4.63 0.49 พึงพอใจมากท่ีสุด 

5. มีชYองทางรับเรื่องร3องเรียน และแสดงความคิดเห็นแกYผู3รับบริการ 4.60 0.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 

รวม 4.66 0.21 พึงพอใจมากท่ีสุด 

 

 
ภาพท่ี 4-16 ระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการภารกิจงานดFานโยธา  

การขออนุญาตปลูกส่ิงกVอสรFาง ดFานชVองทางการใหFบริการ 

 

4.80

4.68

4.60

4.63

4.60

4.66
1. มีชYองทางการรับรู3ขYาวสาร และการประชาสัมพันธXที่

หลากหลาย 

2. การประชาสัมพันธXชYองทางการให3บริการชัดเจน และ

เข3าใจงYาย 

3. มีเครื่องมือ/วัสดุอุปกรณX/ระบบในการให3บริการข3อมูล

สารสนเทศ 

4. การติดตYอทางโทรศัพทX/โทรสาร และชYองทางอื่น ๆ มี

ความสะดวก 

5. มีชYองทางรับเรื่องร3องเรียน และแสดงความคิดเห็นแกY

ผู3รับบริการ 

รวม 

การให&บริการภารกิจงานด&านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก@อสร&าง 

ชJองทางการให6บริการ



 
4-22 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู3รับบริการ เทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประจำปEงบประมาณ พ.ศ.2564 

  3) ความพึงพอใจตRอผู;ให;บริการ จากตารางที่ 4-14 ผลการประเมินในภาพรวมคRาเฉลี่ยความ

พึงพอใจเทRากับ 4.60 (S.D. = 0.30) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด เมื่อแยกพิจารณาเปYนรายข;อ พบวRา 

เจ;าหน;าที่สามารถแก;ป_ญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได;อยRางเหมาะสม มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด เทRากับ 4.68 

(S.D. = 0.47) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ เจ;าหน;าที่แตRงกายสะอาด สุภาพ และวางตัว

เรียบร;อยเหมาะสม มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.65 (S.D. = 0.48) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด 

เจ;าหน;าที่ให;บริการด;วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต;อง มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.58 (S.D. = 0.50) 

จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด เจ;าหน;าที่ให;บริการด;วยความเต็มใจ เอาใจใสR และกระตือรือร;น มีคRาเฉล่ีย

ความพึงพอใจเทRากับ 4.58 (S.D. = 0.50) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด และเจ;าหน;าที่ให;คำแนะนำตอบข;อ

ซักถาม และอธิบายได;ชัดเจน มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.50 (S.D. = 0.51) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมาก

ท่ีสุด ตามลำดับ ผลสรุปคRาเฉล่ียความพึงพอใจสรุปได;ดังภาพท่ี 4-17 

 

ตารางท่ี 4-14 คVาเฉล่ีย สVวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการ 

ภารกิจงานดFานโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงกVอสรFาง ในดFานเจFาหนFาท่ีใหFบริการ 

ภารกิจงานด+านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งกKอสร+าง คKาเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

เจ+าหน+าที่ให+บริการ    

1. เจ3าหน3าที่ให3คำแนะนำตอบข3อซักถาม และอธิบายได3ชัดเจน 4.50 0.51 พึงพอใจมากท่ีสุด 

2. เจ3าหน3าที่ให3บริการด3วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต3อง 4.58 0.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 

3. เจ3าหน3าที่ให3บริการด3วยความเต็มใจ เอาใจใสY และกระตือรือร3น 4.58 0.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 

4. เจ3าหน3าที่สามารถแก3ปgญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได3อยYางเหมาะสม 4.68 0.47 พึงพอใจมากท่ีสุด 

5. เจ3าหน3าที่แตYงกายสะอาด สุภาพ และวางตัวเรียบร3อยเหมาะสม 4.65 0.48 พึงพอใจมากท่ีสุด 

รวม 4.60 0.30 พึงพอใจมากท่ีสุด 

 



 
4-23 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู3รับบริการ เทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประจำปEงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
ภาพท่ี 4-17 ระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการภารกิจงานดFานโยธา การขอ

อนุญาตปลูกส่ิงกVอสรFาง ดFานเจFาหนFาท่ีใหFบริการ 

 

  4) ความพึงพอใจตRอสิ่งอำนวยความสะดวกในการให;บริการ จากตารางที่ 4-15 ผลการ

ประเมินในภาพรวมคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.72 (S.D. = 0.20) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด เม่ือ

แยกพิจารณาเปYนรายข;อ พบวRา ป�ายประชาสัมพันธZ/ ป�ายแสดงสถานที่การให;บริการพบเห็นได;งRาย มีคRาเฉล่ีย

ความพึงพอใจสูงที่สุด เทRากับ 4.85 (S.D. = 0.36) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ สถานท่ี

บริการตั้งอยูRในแหลRงที่สะดวกในการเดินทางไปรับบริการ มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.80 (S.D. = 0.41) 

จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด สถานท่ีให;บริการมีความสะอาด และเปYนระเบียบเรียบร;อย มีคRาเฉล่ียความพึง

พอใจเทRากับ 4.70 (S.D. = 0.46) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด สถานที่จอดรถมีความสะดวก และเพียงพอ

ในการรับบริการ มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.68 (S.D. = 0.47) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด และมี

การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให;บริการอยRางเพียงพอ มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.58 (S.D. = 

0.50) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด ตามลำดับ ผลสรุปคRาเฉล่ียความพึงพอใจสรุปได;ดังภาพท่ี 4-18 

 

4.50

4.58

4.58

4.68

4.65

4.60

1. เจ3าหน3าที่ให3คำแนะนำตอบข3อซักถาม และอธิบายได3

ชัดเจน 

2. เจ3าหน3าที่ให3บริการด3วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต3อง 

3. เจ3าหน3าที่ให3บริการด3วยความเต็มใจ เอาใจใสY และ

กระตือรือร3น 

4. เจ3าหน3าที่สามารถแก3ปgญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได3อยYาง

เหมาะสม 

5. เจ3าหน3าที่แตYงกายสะอาด สุภาพ และวางตัวเรียบร3อย

เหมาะสม 

รวม 

การให&บริการภารกิจงานด&านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก@อสร&าง 

เจ6าหน6าท่ีให6บริการ



 
4-24 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู3รับบริการ เทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประจำปEงบประมาณ พ.ศ.2564 

ตารางท่ี 4-15 คVาเฉล่ีย สVวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการ 

ภารกิจงานดFานโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงกVอสรFาง ในดFานส่ิงอำนวยความสะดวก 

ภารกิจงานด+านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งกKอสร+าง คKาเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

ด+านสิ่งอำนวยความสะดวก    

1. สถานที่บริการตั้งอยูYในแหลYงที่สะดวกในการเดินทางไปรับบริการ 4.80 0.41 พึงพอใจมากท่ีสุด 

2. ปhายประชาสัมพันธX/ ปhายแสดงสถานที่การให3บริการพบเห็นได3งYาย 4.85 0.36 พึงพอใจมากท่ีสุด 

3. สถานที่ให3บริการมีความสะอาด และเปiนระเบียบเรียบร3อย 4.70 0.46 พึงพอใจมากท่ีสุด 

4. มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให3บริการอยYางเพียงพอ 4.58 0.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 

5. สถานที่จอดรถมีความสะดวก และเพียงพอในการรับบริการ 4.68 0.47 พึงพอใจมากท่ีสุด 

รวม 4.72 0.20 พึงพอใจมากท่ีสุด 

 

 
ภาพท่ี 4-18 ระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการภารกิจงานดFานโยธา การขอ

อนุญาตปลูกส่ิงกVอสรFาง ดFานส่ิงอำนวยความสะดวก 

4.80

4.85

4.70

4.58

4.68

4.72

1. สถานที่บริหารตั้งอยูYในแหลYงที่สะดวกในการเดินทางไป

รับบริการ 

2. ปhายประชาสัมพันธX/ปhายแสดงสถานที่การให3บริการพบ

เห็นได3งYาย 

3. สถานที่ให3บริการมีความสะอาด และเปiนระเบียบ

เรียบร3อย 

4. มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให3บริการอยYาง

เพียงพอ 

5. สถานที่จอดรถมีความสะดวก และเพียงพอในการรับ

บริการ 

รวม 

การให&บริการภารกิจงานด&านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก@อสร&าง 

ด6านส่ิงอำนวยความสะดวก



 
4-25 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู3รับบริการ เทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประจำปEงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 สำหรับคRาเฉลี่ยร;อยละความพึงพอใจของประชาชนผู;รับบริการภารกิจงานด;านโยธา การขออนุญาต

ปลูกส่ิงกRอสร;าง ในภาพรวม และผลสรุปท้ัง 4 ด;าน แสดงดังภาพท่ี 4-19 

 

 
ภาพท่ี 4-19 ระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการภารกิจงานดFานโยธา การขอ

อนุญาตปลูกส่ิงกVอสรFาง ในภาพรวม 

 

4.65

4.62

4.664.60

4.72

รวมผลการประเมินท้ัง 4 

ด;าน 

ข้ันตอนการให;บริการ 

ชRองทางการให;บริการ เจ;าหน;าท่ีให;บริการ 

ด;านอำนวยความสะดวก 

คะแนนความพึงพอใจ ภารกิจงานด#านโยธา การขออนุญาตปลูก

สิ่งก=อสร#าง 
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 จากสถานการณZในป_จจุบันเกิดวิกฤตการณZการแพรRระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 

19) เพื่อประเมินความพึงพอใจการให;บริการในสถานการณZดังกลRาว คณะผู;วิจัยจึงได;สอบถามกลุRมตัวอยRาง

เกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู;รับบริการภารกิจงานด;านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งกRอสร;าง ผลการ

ประเมินความพึงพอใจ จากข;อมูลในตารางที่ 4-16 พบวRา ในภาพรวมคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.66 

(S.D. = 0.36) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด เมื่อแยกพิจารณาเปYนรายข;อ พบวRา รณรงคZให;เจ;าหน;าที่และผู;

มาติดตRอราชการสวมใสRหน;ากากตลอดเวลา และจัดให;มีจุดล;างมือด;วยสบูRเหลวหรือแอลกอฮอลZเจลอยRาง

เพียงพอ มีคRาเฉลี ่ยความพึงพอใจสูงที ่สุด เทRากับ 4.68 (S.D. = 0.47) จัดอยู Rในระดับพึงพอใจมากที่สุด 

รองลงมาคือ มีมาตรการคัดกรองเจ;าหน;าที่ ประชาชนและผู;มาติดตRอราชการ ณรงคZการทำความสะอาดพ้ืน

ผิวสัมผัสตRาง ๆ ที่ใช;รRวมกัน และการปรับรูปแบบการให;บริการที่เหมาะสม เชRน ให;บริการนอกสถานท่ี 

ให;บริการออนไลนZ ฯลฯ เพื่อลดการแออัดในการให;บริการ คRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากัน เทRากับ 4.65 (S.D. = 

0.48) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด และจัดที่นั่งพัก/ให;บริการมีการเว;นระยะหRางทางสังคม คRาเฉลี่ยความ

พึงพอใจเทRากับ 4.48 (S.D. = 0.51) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด ตามลำดับ ผลสรุปคRาเฉล่ียความพึงพอใจ

สรุปได;ดังภาพท่ี 4-20 

 

ตารางท่ี 4-16 คVาเฉล่ีย สVวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการ ภารกิจงานดFาน

โยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงกVอสรFาง ดFานมาตรการปxองกันการแพรVระบาดของโรคติดเช้ือโควิด 19 

การให+บริการภารกิจงานด+านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งกKอสร+าง คKาเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

ด+านมาตรการปiองกันการแพรKระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19    

1. จัดที่นั่งพัก/ให3บริการมีการเว3นระยะหYางทางสังคม 4.48 0.51 พึงพอใจมากท่ีสุด 

2. มีมาตรการคัดกรองเจ3าหน3าที่ ประชาชนและผู3มาติดตYอราชการ 4.65 0.48 พึงพอใจมากท่ีสุด 

3. รณรงคXให3เจ3าหน3าที่และผู3มาติดตYอราชการสวมใสYหน3ากากตลอดเวลา 4.68 0.47 พึงพอใจมากท่ีสุด 

4. จัดให3มีจุดล3างมือด3วยสบูYเหลวหรือแอลกอฮอลXเจลอยYางเพียงพอ 4.68 0.47 พึงพอใจมากท่ีสุด 

5. รณรงคXการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสตYาง ๆ ที่ใช3รYวมกัน 4.65 0.48 พึงพอใจมากท่ีสุด 

6. มีการปรับรูปแบบการให3บริการที่เหมาะสม เชYน ให3บริการนอกสถานที ่

ให3บริการออนไลนX ฯลฯ เพื่อลดการแออัดในการให3บริการ 

4.65 0.48 พึงพอใจมากท่ีสุด 

รวม 4.66 0.21 พึงพอใจมากท่ีสุด 
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ภาพท่ี 4-20 ระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการ 

ภารกิจงานดFานทะเบียน ดFานมาตรการปxองกันการแพรVระบาดของโรคติดเช้ือโควิด 19 

 

 4.2.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการภารกิจงานดFานการศึกษา 

 การประเมินความพึงพอใจของผู;รับบริการในภารกิจงานด;านการศึกษา แบRงการประเมินออกเปYน  

4 ด;าน ประกอบด;วย ด;านขั้นตอนการให;บริการ ด;านชRองทางการให;บริการ ด;านเจ;าหน;าที่ให;บริการ และด;าน

สิ่งอำนวยความสะดวกในการบริการ โดยแบRงระดับการประเมินออกเปYน 5 ระดับ คือ พึงพอใจน;อยมาก  

พึงพอใจน;อย พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจมาก และพึงพอใจมากที่สุด ตามลำดับ โดยกลุRมตัวอยRางที่สำรวจ

ข;อมูลจำนวน 395 คน มีผู ;ใช;บริการภารกิจงานด;านการศึกษาของเทศบาลเมืองสัตหีบ จำนวน 48 คน  

มีรายละเอียดของผลการประเมินแตRละด;าน ดังน้ี 

4.48

4.65

4.68

4.68

4.65

4.65

4.66

1. จัดที่นั่งพัก/ให3บริการมีการเว3นระยะหYางทางสังคม 

2. มีมาตรการคัดกรองเจ3าหน3าที่ ประชุาชนและผู3มาติดตYอ

ราชการ 

3. รณรงคXให3เจ3าหน3าที่และผู3มาติดตYอราชการสวมใสY

หน3ากากตลอดเวลา 

4. จัดให3มีจุดล3างมือด3วยสบูYเหลวหรือแอลกอฮอลXเจลอยYาง

เพียงพอ 

5. รณรงคXการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสตYาง ๆ ที่ใช3

รYวมกัน 

6. มีการปรับรูปแบบการให3บริการที่เหมาะสม เชYน 

ให3บริการนอกสถานที่ ให3บริการออนไลนX ฯลฯ เพื่อลดการ

แออัดในการให3บริการ 

รวม 

การให&บริการภารกิจงานด&านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก@อสร&าง 

ด6านมาตรการปNองกันการแพรJระบาดของโรคติดเช้ือโควิด 19
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  1) ความพึงพอใจตRอขั้นตอนการให;บริการ จากตารางที่ 4-17 ผลการประเมินในภาพรวม

คRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.62 (S.D. = 0.40) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด เมื่อแยกพิจารณาเปYนราย

ข;อ พบวRา การจัดระบบในการให;บริการตามลำดับที่เหมาะสม ไมRซับซ;อน มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด 

เทRากับ 4.69 (S.D. = 0.47) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมา คือ มีการจัดทำผังข้ันตอนการให;บริการ 

และอยูRในตำแหนRงท่ีชัดเจน มีคRาเฉล่ียความพึงพอใจเทRากับ 4.63 (S.D.=0.61) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด 

มีแบบฟอรZม/คำร;อง และมีตัวอยRางการกรอกที่ชัดเจนเข;าใจงRาย มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.63 (S.D. = 

0.67) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด ขั้นตอนการให;บริการในแตRละขั้นตอน สะดวก รวดเร็ว และถูกต;อง  

มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.60 (S.D. = 0.64) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด และระยะเวลาในการ

ให;บริการในภารกิจ มีความเหมาะสม มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.54 (S.D. = 0.68) จัดอยูRในระดับพึง

พอใจมากท่ีสุด ตามลำดับ ผลสรุปคRาเฉล่ียความพึงพอใจสรุปได;ดังภาพท่ี 4-21 

 

ตารางท่ี 4-17 คVาเฉล่ีย สVวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการภารกิจงาน 

ดFานการศึกษา ในดFานข้ันตอนการใหFบริการ 

การให+บริการภารกิจงานด+านการศึกษา คKาเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

ขั้นตอนการให+บริการ    

1. การจัดระบบในการให3บริการตามลำดับที่เหมาะสม ไมYซับซ3อน 4.69 0.47 พึงพอใจมากท่ีสุด 

2. ระยะเวลาในการให3บริการในภารกิจ มีความเหมาะสม 4.54 0.68 พึงพอใจมากท่ีสุด 

3. ขั้นตอนการให3บริการในแตYละขั้นตอน สะดวก รวดเร็ว และถูกต3อง 4.60 0.64 พึงพอใจมากท่ีสุด 

4. มีแบบฟอรXม/คำร3อง และมีตัวอยYางการกรอกที่ชัดเจนเข3าใจงYาย 4.63 0.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 

5. มีการจัดทำผังขั้นตอนการให3บริการ และอยูYในตำแหนYงที่ชัดเจน 4.63 0.61 พึงพอใจมากท่ีสุด 

รวม 4.62 0.40 พึงพอใจมากท่ีสุด 
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ภาพท่ี 4-21 ระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการภารกิจงาน 

ดFานการศึกษา ในดFานข้ันตอนการใหFบริการ 

 

  2) ความพึงพอใจตRอชRองทางการให;บริการ จากตารางท่ี 4-18 ผลการประเมินในภาพรวมคRาเฉล่ีย

ความพึงพอใจเทRากับ 4.68 (S.D. = 0.46) จัดอยู Rในระดับพึงพอใจมากที ่ส ุด เมื ่อแยกพิจารณาเปYน 

รายข;อ พบวRา การประชาสัมพันธZชRองทางการให;บริการชัดเจน และเข;าใจงRาย มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด 

เทRากับ 4.79 (S.D. = 0.46) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมาคือ  มีชRองทางการรับรู;ขRาวสาร และการ

ประชาสัมพันธZที่หลากหลาย มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.71 (S.D. = 0.65) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมาก

ที่สุด มีเครื่องมือ/วัสดุอุปกรณZ/ระบบในการให;บริการข;อมูลสารสนเทศ มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.69 

(S.D. = 0.59) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด การติดตRอทางโทรศัพทZ/โทรสาร และชRองทางอื่น ๆ มีความ

สะดวก มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.65 (S.D. = 0.60) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด และมีชRองทางรับ

เรื่องร;องเรียน และแสดงความคิดเห็นแกRผู;รับบริการ มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.56 (S.D. = 0.74)  

จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด ตามลำดับ ผลสรุปคRาเฉล่ียความพึงพอใจสรุปได;ดังภาพท่ี 4-22 

 

 

4.69

4.54

4.60

4.63

4.63

4.62

1. การจัดระบบในการให3บริการตามลำดับที่เหมาะสม ไมY

ซับซ3อน 

2. ระยะเวลาในการให3บริการในภารกิจ มีความเหมาะสม 

3. ขั้นตอนการให3บริการในแตYละขั้นตอน สะดวก รวดเร็ว 

และถูกต3อง 

4. มีแบบฟอรXม/คำร3อง และมีตัวอยYางการกรอกที่ชัดเจน

เข3าใจงYาย 

5. มีการจัดทำผังขั้นตอนการให3บริการ และอยูYในตำแหนYงที่

ชัดเจน 

รวม 

การให&บริการภารกิจงานด&านการศึกษา 

ข้ันตอนการให6บริการ



 
4-30 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู3รับบริการ เทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประจำปEงบประมาณ พ.ศ.2564 

ตารางท่ี 4-18 คVาเฉล่ีย สVวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการภารกิจงาน 

ดFานการศึกษา ในดFานชVองทางการใหFบริการ 

การให+บริการภารกิจงานด+านการศึกษา คKาเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

ชKองทางการให+บริการ    

1. มีชYองทางการรับรู3ขYาวสาร และการประชาสัมพันธXที่หลากหลาย 4.71 0.65 พึงพอใจมากท่ีสุด 

2. การประชาสัมพันธXชYองทางการให3บริการชัดเจน และเข3าใจงYาย 4.79 0.46 พึงพอใจมากท่ีสุด 

3. มีเครื่องมือ/วัสดุอุปกรณX/ระบบในการให3บริการข3อมูลสารสนเทศ 4.69 0.59 พึงพอใจมากท่ีสุด 

4. การติดตYอทางโทรศัพทX/โทรสาร และชYองทางอื่น ๆ มีความสะดวก 4.65 0.60 พึงพอใจมากท่ีสุด 

5. มีชYองทางรับเรื่องร3องเรียน และแสดงความคิดเห็นแกYผู3รับบริการ 4.56 0.74 พึงพอใจมากท่ีสุด 

รวม 4.68 0.46 พึงพอใจมากท่ีสุด 

 

 
ภาพท่ี 4-22 ระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการภารกิจงาน 

ดFานการศึกษา ในดFานชVองทางการใหFบริการ 

 

4.71

4.79

4.69

4.65

4.56

4.68

1. มีชYองทางการรับรู3ขYาวสาร และการประชาสัมพันธXที่

หลากหลาย 

2. การประชาสัมพันธXชYองทางการให3บริการชัดเจน และ

เข3าใจงYาย 

3. มีเครื่องมือ/วัสดุอุปกรณX/ระบบในการให3บริการข3อมูล

สารสนเทศ 

4. การติดตYอทางโทรศัพทX/โทรสาร และชYองทางอื่น ๆ มี

ความสะดวก 

5. มีชYองทางรับเรื่องร3องเรียน และแสดงความคิดเห็นแกY

ผู3รับบริการ 

รวม 

การให&บริการภารกิจงานด&านการศึกษา 

ชJองทางการให6บริการ
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  3) ความพึงพอใจตRอผู;ให;บริการ จากตารางที่ 4-19 ผลการประเมินในภาพรวมคRาเฉลี่ยความ

พึงพอใจเทRากับ 4.73 (S.D. = 39) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด เมื ่อแยกพิจารณาเปYนรายข;อ พบวRา 

เจ;าหน;าที่ให;คำแนะนำตอบข;อซักถาม และอธิบายได;ชัดเจน มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด เทRากับ 4.83 

(S.D. = 0.43) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ เจ;าหน;าที่แตRงกายสะอาด สุภาพ และวางตัว

เรียบร;อยเหมาะสม มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.75 (S.D. = 0.53) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด 

เจ;าหน;าที่ให;บริการด;วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต;อง มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.71 (S.D. = 0.54) 

จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด เจ;าหน;าที่ให;บริการด;วยความเต็มใจ เอาใจใสR และกระตือรือร;น มีคRาเฉล่ีย

ความพึงพอใจเทRากับ 4.71 (S.D. = 0.54) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด และเจ;าหน;าที่สามารถแก;ป_ญหา 

อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได;อยRางเหมาะสม มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.63 (S.D. = 0.57) จัดอยูRในระดับพึง

พอใจมากท่ีสุด ตามลำดับ ผลสรุปคRาเฉล่ียความพึงพอใจสรุปได;ดังภาพท่ี 4-23 

 

ตารางท่ี 4-19 คVาเฉล่ีย สVวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการภารกิจงาน 

ดFานการศึกษา ในดFานเจFาหนFาท่ีใหFบริการ 

การให+บริการภารกิจงานด+านการศึกษา คKาเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

เจ3าหน3าที่ให3บริการ    

1. เจ3าหน3าที่ให3คำแนะนำตอบข3อซักถาม และอธิบายได3ชัดเจน 4.83 0.43 พึงพอใจมากที่สุด 

2. เจ3าหน3าที่ให3บริการด3วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต3อง 4.71 0.54 พึงพอใจมากที่สุด 

3. เจ3าหน3าที่ให3บริการด3วยความเต็มใจ เอาใจใสY และกระตือรือร3น 4.71 0.54 พึงพอใจมากที่สุด 

4. เจ3าหน3าที่สามารถแก3ปgญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได3อยYางเหมาะสม 4.63 0.57 พึงพอใจมากที่สุด 

5. เจ3าหน3าที่แตYงกายสะอาด สุภาพ และวางตัวเรียบร3อยเหมาะสม 4.75 0.53 พึงพอใจมากที่สุด 

รวม 4.73 0.39 พึงพอใจมากที่สุด 
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ภาพท่ี 4-23 ระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการภารกิจงาน 

ดFานการศึกษา ดFานเจFาหนFาท่ีใหFบริการ 

 

  4) ความพึงพอใจตRอสิ่งอำนวยความสะดวกในการให;บริการ จากตารางที่ 4-20 ผลการประเมิน

ในภาพรวมคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.74 (S.D. = 0.33) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด เมื่อแยก

พิจารณาเปYนรายข;อ พบวRา สถานที่ให;บริการมีความสะอาด และเปYนระเบียบเรียบร;อย มีคRาเฉลี่ยความพึง

พอใจสูงที่สุด เทRากับ 4.79 (S.D. = 0.41) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ มีการจัดสิ่งอำนวย

ความสะดวกในสถานที่ให;บริการอยRางเพียงพอ มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.77 (S.D. = 0.47) จัดอยูRใน

ระดับพึงพอใจมากที่สุด สถานที่บริการตั้งอยูRในแหลRงที่สะดวกในการเดินทางไปรับบริการ มีคRาเฉลี่ยความพึง

พอใจเทRากับ 4.75 (S.D. = 0.48) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด ป�ายประชาสัมพันธZ/ป�ายแสดงสถานที่การ

ให;บริการพบเห็นได;งRาย มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.73 (S.D. = 0.57) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด 

และ5. สถานที่จอดรถมีความสะดวก และเพียงพอในการรับบริการ มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.65 (S.D. 

= 0.56) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด ตามลำดับ ผลสรุปคRาเฉล่ียความพึงพอใจสรุปได;ดังภาพท่ี 4-24 

 

 

4.83

4.71

4.71

4.63

4.75

4.73

1. เจ3าหน3าที่ให3คำแนะนำตอบข3อซักถาม และอธิบายได3

ชัดเจน 

2. เจ3าหน3าที่ให3บริการด3วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต3อง 

3. เจ3าหน3าที่ให3บริการด3วยความเต็มใจ เอาใจใสY และ

กระตือรือร3น 

4. เจ3าหน3าที่สามารถแก3ปgญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได3อยYาง

เหมาะสม 

5. เจ3าหน3าที่แตYงกายสะอาด สุภาพ และวางตัวเรียบร3อย

เหมาะสม 

รวม 

การให&บริการภารกิจงานด&านการศึกษา 

เจ6าหน6าท่ีให6บริการ
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ตารางท่ี 4-20 คVาเฉล่ีย สVวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการภารกิจงาน 

ดFานการศึกษา ในดFานส่ิงอำนวยความสะดวก 

การให+บริการภารกิจงานด+านการศึกษา คKาเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

ด3านสิ่งอำนวยความสะดวก    

1. สถานที่บริการตั้งอยูYในแหลYงที่สะดวกในการเดินทางไปรับบริการ 4.75 0.48 พึงพอใจมากที่สุด 

2. ปhายประชาสัมพันธX/ปhายแสดงสถานที่การให3บริการพบเห็นได3งYาย 4.73 0.57 พึงพอใจมากที่สุด 

3. สถานที่ให3บริการมีความสะอาด และเปiนระเบียบเรียบร3อย 4.79 0.41 พึงพอใจมากที่สุด 

4. มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให3บริการอยYางเพียงพอ 4.77 0.47 พึงพอใจมากที่สุด 

5. สถานที่จอดรถมีความสะดวก และเพียงพอในการรับบริการ 4.65 0.56 พึงพอใจมากที่สุด 

รวม 4.74 0.33 พึงพอใจมากที่สุด 

 

 
ภาพท่ี 4-24 ระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการภารกิจงาน 

ดFานการศึกษา ดFานส่ิงอำนวยความสะดวก 

 

4.75

4.73

4.79

4.77

4.65

4.74

1. สถานที่บริหารตั้งอยูYในแหลYงที่สะดวกในการเดินทางไป

รับบริการ 

2. ปhายประชาสัมพันธX/ปhายแสดงสถานที่การให3บริการพบ

เห็นได3งYาย 

3. สถานที่ให3บริการมีความสะอาด และเปiนระเบียบ

เรียบร3อย 

4. มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให3บริการอยYาง

เพียงพอ 

5. สถานที่จอดรถมีความสะดวก และเพียงพอในการรับ

บริการ 

รวม 

การให&บริการภารกิจงานด&านการศึกษา 

สิ่งอำนวยความสะดวก
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 สำหรับคRาเฉลี่ยร;อยละความพึงพอใจของประชาชนผู;รับบริการภารกิจงานด;านการศึกษาในภาพรวม 

และผลสรุปท้ัง 4 ด;าน แสดงดังภาพท่ี 4-25 

 

 
ภาพท่ี 4-25 ระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการภารกิจงาน 

ดFานการศึกษา ในภาพรวม 

 

 จากสถานการณZในป_จจุบันเกิดวิกฤตการณZการแพรRระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 

19) เพื่อประเมินความพึงพอใจการให;บริการในสถานการณZดังกลRาว คณะผู;วิจัยจึงได;สอบถามกลุRมตัวอยRาง

เกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู;รับบริการภารกิจงานด;านการศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจ จาก

ข;อมูลในตารางที่ 4-21 พบวRา ในภาพรวมคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.63 (S.D. = 0.21) จัดอยูRในระดับ 

พึงพอใจมากที่สุด เมื่อแยกพิจารณาเปYนรายข;อ พบวRา 1. จัดที่นั่งพัก/ให;บริการมีการเว;นระยะหRางทางสังคม  

มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด เทRากับ 4.79 (S.D. = 0.50) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา คือ 

รณรงคZการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสตRาง ๆ ที่ใช;รRวมกัน มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.65 (S.D. = 0.56) 

4.69

4.62

4.684.73

4.74

รวมผลการประเมินท้ัง 4 

ด;าน 

ข้ันตอนการให;บริการ 

ชRองทางการให;บริการ เจ;าหน;าท่ีให;บริการ 

ด;านอำนวยความสะดวก 

คะแนนความพึงพอใจ ภารกิจงานด#านการศึกษา 
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จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีมีการปรับรูปแบบการให;บริการที่เหมาะสม เชRน ให;บริการนอกสถานท่ี 

ให;บริการออนไลนZ ฯลฯ เพื่อลดการแออัดในการให;บริการ คRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.65 (S.D. = 0.56) 

จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด 4. จัดให;มีจุดล;างมือด;วยสบูRเหลวหรือแอลกอฮอลZเจลอยRางเพียงพอ คRาเฉล่ีย

ความพึงพอใจเทRากับ 4.65 (S.D. = 0.60) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด รณรงคZให;เจ;าหน;าที่และผู;มาติดตRอ

ราชการสวมใสRหน;ากากตลอดเวลา คRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.63 (S.D. = 0.61) จัดอยูRในระดับพึงพอใจ

มากที่สุด และมีมาตรการคัดกรองเจ;าหน;าที่ ประชาชนและผู;มาติดตRอราชการ คRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 

4.58 (S.D. = 0.65) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด ตามลำดับ ผลสรุปคRาเฉล่ียความพึงพอใจสรุปได;ดังภาพท่ี 

4-26 

 

ตารางท่ี 4-21 คVาเฉล่ีย สVวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการ ภารกิจงานดFาน

การศึกษา ดFานมาตรการปxองกันการแพรVระบาดของโรคติดเช้ือโควิด 19 

การให+บริการภารกิจงานด+านการศึกษา คKาเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

ด+านมาตรการปiองกันการแพรKระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19    

1. จัดที่นั่งพัก/ให3บริการมีการเว3นระยะหYางทางสังคม 4.79 0.50 พึงพอใจมากที่สุด 

2. มีมาตรการคัดกรองเจ3าหน3าที่ ประชาชนและผู3มาติดตYอราชการ 4.58 0.65 พึงพอใจมากที่สุด 

3. รณรงคXให3เจ3าหน3าที่และผู3มาติดตYอราชการสวมใสYหน3ากากตลอดเวลา 4.63 0.61 พึงพอใจมากที่สุด 

4. จัดให3มีจุดล3างมือด3วยสบูYเหลวหรือแอลกอฮอลXเจลอยYางเพียงพอ 4.65 0.60 พึงพอใจมากที่สุด 

5. รณรงคXการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสตYาง ๆ ที่ใช3รYวมกัน 4.65 0.56 พึงพอใจมากที่สุด 

6. มีการปรับรูปแบบการให3บริการที่เหมาะสม เชYน ให3บริการนอกสถานที ่

ให3บริการออนไลนX ฯลฯ เพื่อลดการแออัดในการให3บริการ 

4.65 0.56 พึงพอใจมากที่สุด 

รวม 4.63 0.21 พึงพอใจมากที่สุด 

 



 
4-36 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู3รับบริการ เทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประจำปEงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
ภาพท่ี 4-26 ระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการ 

ภารกิจงานดFานการศึกษา ดFานมาตรการปxองกันการแพรVระบาดของโรคติดเช้ือโควิด 19 

 

 4.2.5 ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการภารกิจงานดFานสาธารณสุข 

 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู;รับบริการภารกิจงานด;านสาธารณสุขแบRงการประเมิน

ออกเปYน 4 ด;าน ประกอบด;วย ด;านขั้นตอนการให;บริการ ด;านชRองทางการให;บริการ ด;านเจ;าหน;าที่ให;บริการ 

และด;านสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริการ โดยแบRงระดับการประเมินออกเปYน 5 ระดับ คือ พึงพอใจน;อย

มาก พึงพอใจน;อย พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจมาก และพึงพอใจมากที่สุด ตามลำดับ โดยกลุRมตัวอยRางท่ี

สำรวจข;อมูลจำนวน 395 คน มีผู;ใช;บริการภารกิจด;านการมีสRวนรRวมของประชาชนในการพัฒนาท;องถิ่นของ

เทศบาลเมืองสัตหีบ จำนวน 88 คน มีรายละเอียดของผลการประเมินแตRละด;าน ดังน้ี 

4.79

4.58

4.63

4.65

4.65

4.65

4.63

1. จัดที่นั่งพัก/ให3บริการมีการเว3นระยะหYางทางสังคม 

2. มีมาตรการคัดกรองเจ3าหน3าที่ ประชุาชนและผู3มาติดตYอ

ราชการ 

3. รณรงคXให3เจ3าหน3าที่และผู3มาติดตYอราชการสวมใสY

หน3ากากตลอดเวลา 

4. จัดให3มีจุดล3างมือด3วยสบูYเหลวหรือแอลกอฮอลXเจลอยYาง

เพียงพอ 

5. รณรงคXการทำความสะอาดพื้นผิวสมผัสตYาง ๆ ที่ใช3

รYวมกัน 

6. มีการปรับรูปแบบการให3บริการที่เหมาะสม เชYน 

ให3บริการนอกสถานที่ ให3บริการออนไลนX ฯลฯ เพื่อลดการ

แออัดในการให3บริการ 

รวม 

การให&บริการภารกิจงานด&านการศึกษา 

ด6านมาตรการปNองกันการแพรJระบาดของโรคติดเช้ือโควิด 19



 
4-37 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู3รับบริการ เทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประจำปEงบประมาณ พ.ศ.2564 

  1) ความพึงพอใจตRอขั้นตอนการให;บริการ จากตารางที่ 4-22 ผลการประเมินในภาพรวมคRาเฉล่ีย

ความพึงพอใจเทRากับ 4.28 (S.D. = 0.55) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด เม่ือแยกพิจารณาเปYนรายข;อ พบวRา 

ระยะเวลาในการให;บริการในภารกิจ มีความเหมาะสม มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด เทRากับ 4.34 (S.D. = 

0.88) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ การจัดระบบในการให;บริการตามลำดับที่เหมาะสม ไมR

ซับซ;อน มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.34 (S.D. = 0.92) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด 3. ขั้นตอนการ

ให;บริการในแตRละข้ันตอน สะดวก รวดเร็ว และถูกต;อง มีคRาเฉล่ียความพึงพอใจเทRากับ 4.31 (S.D. = 0.86) จัด

อยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด 4. มีแบบฟอรZม/คำร;อง และมีตัวอยRางการกรอกที่ชัดเจนเข;าใจงRาย มีคRาเฉล่ีย

ความพึงพอใจเทRากับ 4.25 (S.D. = 0.83) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด และมีการจัดทำผังขั้นตอนการ

ให;บริการ และอยูRในตำแหนRงที่ชัดเจน มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.15 (S.D. = 0.85) จัดอยูRในระดับพึง

พอใจมากท่ีสุด ตามลำดับ ผลสรุปคRาเฉล่ียความพึงพอใจสรุปได;ดังภาพท่ี 4-27 

 

ตารางท่ี 4-22 คVาเฉล่ีย สVวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการภารกิจงาน 

ดFานสาธารณสุข ในดFานข้ันตอนการใหFบริการ 

การให+บริการภารกิจงานดFานสาธารณสุข คKาเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

ขั้นตอนการให+บริการ    

1. การจัดระบบในการให3บริการตามลำดับที่เหมาะสม ไมYซับซ3อน 4.34 0.92 พึงพอใจมากท่ีสุด 

2. ระยะเวลาในการให3บริการในภารกิจ มีความเหมาะสม 4.34 0.88 พึงพอใจมากท่ีสุด 

3. ขั้นตอนการให3บริการในแตYละขั้นตอน สะดวก รวดเร็ว และถูกต3อง 4.31 0.86 พึงพอใจมากท่ีสุด 

4. มีแบบฟอรXม/คำร3อง และมีตัวอยYางการกรอกที่ชัดเจนเข3าใจงYาย 4.25 0.83 พึงพอใจมากท่ีสุด 

5. มีการจัดทำผังขั้นตอนการให3บริการ และอยูYในตำแหนYงที่ชัดเจน 4.15 0.85 พึงพอใจมาก 

รวม 4.28 0.55 พึงพอใจมากท่ีสุด 

 



 
4-38 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู3รับบริการ เทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประจำปEงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
ภาพท่ี 4-27 ระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการภารกิจงานดFานสาธารณสุข ใน

ดFานข้ันตอนการใหFบริการ 

 

  2) ความพึงพอใจตRอชRองทางการให;บริการ จากตารางท่ี 4-23 ผลการประเมินในภาพรวมคRาเฉล่ีย

ความพึงพอใจเทRากับ 4.19 (S.D. = 0.40) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมาก เมื่อแยกพิจารณาเปYนรายข;อ พบวRา  

มีชRองทางการรับรู;ขRาวสาร และการประชาสัมพันธZที่หลากหลาย มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด เทRากับ 4.33 

(S.D. = 0.84) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ 2. การประชาสัมพันธZชRองทางการให;บริการ

ชัดเจน และเข;าใจงRาย มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.31 (S.D. = 0.81) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด 5. 

มีชRองทางรับเร่ืองร;องเรียน และแสดงความคิดเห็นแกRผู;รับบริการ มีคRาเฉล่ียความพึงพอใจเทRากับ 4.22 (S.D. = 

0.79) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด 4. การติดตRอทางโทรศัพทZ/ โทรสาร และชRองทางอื่น ๆ มีความสะดวก 

มีคRาเฉลี ่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.16 (S.D. = 0.80) จัดอยู Rในระดับพึงพอใจมาก และมีเครื ่องมือ/ วัสดุ

อุปกรณZ/ ระบบในการให;บริการข;อมูลสารสนเทศ มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ3.95 (S.D. = 0.86) จัดอยูRใน

ระดับพึงพอใจมาก ตามลำดับ ผลสรุปคRาเฉล่ียความพึงพอใจสรุปได;ดังภาพท่ี 4-28 

 

 

4.34

4.34

4.31

4.25

4.15

4.28

1. การจัดระบบในการให3บริการตามลำดับที่เหมาะสม ไมY

ซับซ3อน 

2. ระยะเวลาในการให3บริการในภารกิจ มีความเหมาะสม 

3. ขั้นตอนการให3บริการในแตYละขั้นตอน สะดวก รวดเร็ว 

และถูกต3อง 

4. มีแบบฟอรXม/คำร3อง และมีตัวอยYางการกรอกที่ชัดเจน

เข3าใจงYาย 

5. มีการจัดทำผังขั้นตอนการให3บริการ และอยูYในตำแหนYงที่

ชัดเจน 

รวม 

การให&บริการภารกิจงานด&านสาธารณสุข

ข้ันตอนการให6บริการ



 
4-39 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู3รับบริการ เทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประจำปEงบประมาณ พ.ศ.2564 

ตารางท่ี 4-23 คVาเฉล่ีย สVวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการภารกิจงานดFาน

สาธารณสุข ในดFานชVองทางการใหFบริการ 

การให+บริการภารกิจงานด+านสาธารณสุข คKาเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

ชKองทางการให+บริการ    

1. มีชYองทางการรับรู3ขYาวสาร และการประชาสัมพันธXที่หลากหลาย 4.33 0.84 พึงพอใจมากท่ีสุด 

2. การประชาสัมพันธXชYองทางการให3บริการชัดเจน และเข3าใจงYาย 4.31 0.81 พึงพอใจมากท่ีสุด 

3. มีเครื่องมือ/ วัสดุอุปกรณX/ ระบบในการให3บริการข3อมูลสารสนเทศ 3.95 0.86 พึงพอใจมาก 

4. การติดตYอทางโทรศัพทX/ โทรสาร และชYองทางอื่น ๆ มีความสะดวก 4.16 0.80 พึงพอใจมาก 

5. มีชYองทางรับเรื่องร3องเรียน และแสดงความคิดเห็นแกYผู3รับบริการ 4.22 0.79 พึงพอใจมากท่ีสุด 

รวม 4.19 0.40 พึงพอใจมาก 

 

 
ภาพท่ี 4-28 ระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการภารกิจงานดFานสาธารณสุข ใน

ดFานชVองทางการใหFบริการ 

4.33

4.31

3.95

4.16

4.22

4.19

1. มีชYองทางการรับรู3ขYาวสาร และการประชาสัมพันธXที่

หลากหลาย 

2. การประชาสัมพันธXชYองทางการให3บริการชัดเจน และ

เข3าใจงYาย 

3. มีเครื่องมือ/วัสดุอุปกรณX/ระบบในการให3บริการข3อมูล

สารสนเทศ 

4. การติดตYอทางโทรศัพทX/โทรสาร และชYองทางอื่น ๆ มี

ความสะดวก 

5. มีชYองทางรับเรื่องร3องเรียน และแสดงความคิดเห็นแกY

ผู3รับบริการ 

รวม 

การให&บริการภารกิจงานด&านสาธารณสุข 

ชJองทางการให6บริการ
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  3) ความพึงพอใจตRอเจ;าหน;าที่ให;บริการ จากตารางที่ 4-24 ผลการประเมินในภาพรวมคRาเฉล่ีย

ความพึงพอใจเทRากับ 4.25 (S.D. = 0.50) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด เม่ือแยกพิจารณาเปYนรายข;อ พบวRา 

เจ;าหน;าที่ให;คำแนะนำตอบข;อซักถาม และอธิบายได;ชัดเจน มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด เทRากับ 4.34 

(S.D. = 0.86) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ เจ;าหน;าที่ให;บริการด;วยความสะดวก รวดเร็ว 

และถูกต;อง มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.31 (S.D. = 0.79) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด เจ;าหน;าท่ี

แตRงกายสะอาด สุภาพ และวางตัวเรียบร;อยเหมาะสม มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.25 (S.D. = 0.73) จัด

อยูRในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด เจ;าหน;าท่ีสามารถแก;ป_ญหา อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนได;อยRางเหมาะสม มีคRาเฉล่ียความ

พึงพอใจเทRากับ 4.19 (S.D. = 0.76) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมาก และ3. เจ;าหน;าที่ให;บริการด;วยความเต็มใจ 

เอาใจใสR และกระตือรือร;น มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.18 (S.D. = 0.75) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมาก

ตามลำดับ ผลสรุปคRาเฉล่ียความพึงพอใจสรุปได;ดังภาพท่ี 4-29 

 

ตารางท่ี 4-24 คVาเฉล่ีย สVวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการภารกิจงาน 

ดFานสาธารณสุข ในดFานเจFาหนFาท่ีใหFบริการ 

การให+บริการภารกิจงานด+านสาธารณสุข คKาเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

เจ3าหน3าที่ให3บริการ    

1. เจ3าหน3าที่ให3คำแนะนำตอบข3อซักถาม และอธิบายได3ชัดเจน 4.34 0.86 พึงพอใจมากท่ีสุด 

2. เจ3าหน3าที่ให3บริการด3วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต3อง 4.31 0.79 พึงพอใจมากท่ีสุด 

3. เจ3าหน3าที่ให3บริการด3วยความเต็มใจ เอาใจใสY และกระตือรือร3น 4.18 0.75 พึงพอใจมาก 

4. เจ3าหน3าที่สามารถแก3ปgญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได3อยYางเหมาะสม 4.19 0.76 พึงพอใจมาก 

5. เจ3าหน3าที่แตYงกายสะอาด สุภาพ และวางตัวเรียบร3อยเหมาะสม 4.25 0.73 พึงพอใจมากท่ีสุด 

รวม 4.25 0.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 
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ภาพท่ี 4-29 ระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนผู;รับบริการภารกิจงานด;านสาธารณสุข ในดFาน

เจFาหนFาท่ีใหFบริการ 

 

  4) ความพึงพอใจตRอสิ่งอำนวยความสะดวกในการให;บริการ จากตารางที่ 4-25 ผลการ

ประเมินในภาพรวมคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.29 (S.D. = 0.54) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด เม่ือ

แยกพิจารณาเปYนรายข;อ พบวRา ป�ายประชาสัมพันธZ/ ป�ายแสดงสถานที่การให;บริการพบเห็นได;งRาย มีคRาเฉล่ีย

ความพึงพอใจสูงที่สุด เทRากับ 4.41 (S.D. = 0.81) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ สถานท่ี

บริการตั้งอยูRในแหลRงที่สะดวกในการเดินทางไปรับบริการ มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.34 (S.D. = 0.86) 

จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให;บริการอยRางเพียงพอ มีคRาเฉล่ีย

ความพึงพอใจเทRากับ 4.24 (S.D. = 0.76) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด สถานที่ให;บริการมีความสะอาด 

และเปYนระเบียบเรียบร;อย มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.24 (S.D. = 0.82) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมาก

ที่สุด และสถานที่จอดรถมีความสะดวก และเพียงพอในการรับบริการ มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.23 

(S.D. = 0.80) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด ตามลำดับ ผลสรุปคRาเฉลี่ยความพึงพอใจสรุปได;ดังภาพท่ี  

4-30 

4.34

4.31

4.18

4.19

4.25

4.25

1. เจ3าหน3าที่ให3คำแนะนำตอบข3อซักถาม และอธิบายได3

ชัดเจน 

2. เจ3าหน3าที่ให3บริการด3วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต3อง 

3. เจ3าหน3าที่ให3บริการด3วยความเต็มใจ เอาใจใสY และ

กระตือรือร3น 

4. เจ3าหน3าที่สามารถแก3ปgญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได3อยYาง

เหมาะสม 

5. เจ3าหน3าที่แตYงกายสะอาด สุภาพ และวางตัวเรียบร3อย

เหมาะสม 

รวม 

การให&บริการภารกิจงานด&านสาธารณสุข 

เจ6าหน6าท่ีให6บริการ



 
4-42 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู3รับบริการ เทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประจำปEงบประมาณ พ.ศ.2564 

ตารางท่ี 4-25 คVาเฉล่ีย สVวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการภารกิจงาน 

ดFานสาธารณสุข ในดFานส่ิงอำนวยความสะดวก 

การให+บริการภารกิจงานด+านสาธารณสุข คKาเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

ด3านสิ่งอำนวยความสะดวก    

1. สถานที่บริการตั้งอยูYในแหลYงที่สะดวกในการเดินทางไปรับบริการ 4.34 0.86 พึงพอใจมากท่ีสุด 

2. ปhายประชาสัมพันธX/ ปhายแสดงสถานที่การให3บริการพบเห็นได3งYาย 4.41 0.81 พึงพอใจมากท่ีสุด 

3. สถานที่ให3บริการมีความสะอาด และเปiนระเบียบเรียบร3อย 4.24 0.82 พึงพอใจมากท่ีสุด 

4. มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให3บริการอยYางเพียงพอ 4.24 0.76 พึงพอใจมากท่ีสุด 

5. สถานที่จอดรถมีความสะดวก และเพียงพอในการรับบริการ 4.23 0.80 พึงพอใจมากท่ีสุด 

รวม 4.29 0.54 พึงพอใจมากท่ีสุด 

 

 
ภาพท่ี 4-30 ระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการภารกิจงานดFานสาธารณสุข ใน

ดFานส่ิงอำนวยความสะดวก 

 สำหรับคRาเฉลี่ยร;อยละความพึงพอใจของผู;รับบริการภารกิจงานด;านสาธารณสุข ในภาพรวม และ

ผลสรุปท้ัง 4 ด;าน แสดงดังภาพท่ี 4-31 

4.34

4.41

4.24

4.24

4.23

4.29

1. สถานที่บริหารตั้งอยูYในแหลYงที่สะดวกในการเดินทางไป

รับบริการ 

2. ปhายประชาสัมพันธX/ปhายแสดงสถานที่การให3บริการพบ

เห็นได3งYาย 

3. สถานที่ให3บริการมีความสะอาด และเปiนระเบียบ

เรียบร3อย 

4. มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให3บริการอยYาง

เพียงพอ 

5. สถานที่จอดรถมีความสะดวก และเพียงพอในการรับ

บริการ 

รวม 

การให&บริการภารกิจงานด&านสาธารณสุข 

ด6านส่ิงอำนวยความสะดวก 
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ภาพท่ี 4-31 ระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการภารกิจงานดFานสาธารณสุข ใน

ภาพรวม 

 

 จากสถานการณZในป_จจุบันเกิดวิกฤตการณZการแพรRระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 

19) เพื่อประเมินความพึงพอใจการให;บริการในสถานการณZดังกลRาว คณะผู;วิจัยจึงได;สอบถามกลุRมตัวอยRาง

เกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู;รับบริการภารกิจงานด;านสาธารณสุข ผลการประเมินความพึงพอใจ 

จากข;อมูลในตารางที่ 4-26 พบวRา ในภาพรวมคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.29 (S.D. = 0.47) จัดอยูRใน

ระดับพึงพอใจมากที่สุด เมื่อแยกพิจารณาเปYนรายข;อ พบวRา มีมาตรการคัดกรองเจ;าหน;าที่ ประชาชนและผู;มา

ติดตRอราชการ มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด เทRากับ 4.33 (S.D. = 0.77) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด 

รองลงมา คือ จัดที่นั่งพัก/ให;บริการมีการเว;นระยะหRางทางสังคม มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.33 (S.D. = 

0.81) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด รณรงคZการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสตRาง ๆ ที่ใช;รRวมกัน คRาเฉล่ีย

ความพึงพอใจเทRากับ 4.28 (S.D. = 0.74) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด มี4. จัดให;มีจุดล;างมือด;วยสบูRเหลว

หรือแอลกอฮอลZเจลอยRางเพียงพอ คRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.28 (S.D. = 0.79) จัดอยูRในระดับพึงพอใจ

มากที่สุด 4. จัดให;มีจุดล;างมือด;วยสบูRเหลวหรือแอลกอฮอลZเจลอยRางเพียงพอ คRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 

4.28 (S.D. = 0.82) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด และรณรงคZให;เจ;าหน;าที่และผู;มาติดตRอราชการสวมใสR

4.25

4.28

4.194.25

4.29

รวมผลการประเมินท้ัง 4 

ด;าน 

ข้ันตอนการให;บริการ 

ชRองทางการให;บริการ เจ;าหน;าท่ีให;บริการ 

ด;านอำนวยความสะดวก 

คะแนนความพึงพอใจ ภารกิจงานด#านสาธารณสุข 
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หน;ากากตลอดเวลา คRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.25 (S.D. = 0.78) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด 

ตามลำดับ ผลสรุปคRาเฉล่ียความพึงพอใจสรุปได;ดังภาพท่ี 4-32 

 

ตารางท่ี 4-26 คVาเฉล่ีย สVวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการ ภารกิจงานดFาน

สาธารณสุข ดFานมาตรการปxองกันการแพรVระบาดของโรคติดเช้ือโควิด 19 

การให+บริการภารกิจงานด+านสาธารณสุข คKาเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

ด+านมาตรการปiองกันการแพรKระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19    

1. จัดที่นั่งพัก/ให3บริการมีการเว3นระยะหYางทางสังคม 4.33 0.81 พึงพอใจมากท่ีสุด 

2. มีมาตรการคัดกรองเจ3าหน3าที่ ประชาชนและผู3มาติดตYอราชการ 4.33 0.77 พึงพอใจมากท่ีสุด 

3. รณรงคXให3เจ3าหน3าที่และผู3มาติดตYอราชการสวมใสYหน3ากากตลอดเวลา 4.25 0.78 พึงพอใจมากท่ีสุด 

4. จัดให3มีจุดล3างมือด3วยสบูYเหลวหรือแอลกอฮอลXเจลอยYางเพียงพอ 4.28 0.79 พึงพอใจมากท่ีสุด 

5. รณรงคXการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสตYาง ๆ ที่ใช3รYวมกัน 4.28 0.74 พึงพอใจมากท่ีสุด 

xc 4.28 0.82 พึงพอใจมากท่ีสุด 

รวม 4.29 0.47 พึงพอใจมากท่ีสุด 
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ภาพท่ี 4-32 ระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการ 

ภารกิจงานดFานสาธารณสุข ดFานมาตรการปxองกันการแพรVระบาดของโรคติดเช้ือโควิด 19 

 

 4.2.6 ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการภารกิจงานดFานพัฒนาชุมชนและ

สวัสดิการสังคม 

 การประเมินความพึงพอใจของผู;รับบริการในภารกิจงานด;านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม แบRง

การประเมินออกเปYน 4 ด;าน ประกอบด;วย ด;านขั้นตอนการให;บริการ ด;านชRองทางการให;บริการ ด;าน

เจ;าหน;าท่ีให;บริการ และด;านสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริการ โดยแบRงระดับการประเมินออกเปYน 5 ระดับ 

คือ พึงพอใจน;อยมาก พึงพอใจน;อย พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจมาก และพึงพอใจมากที่สุด ตามลำดับ โดย

กลุRมตัวอยRางที่สำรวจข;อมูลจำนวน 395 คน มีผู;ใช;บริการภารกิจงานด;านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของ

เทศบาลเมืองสัตหีบ จำนวน 169 คน มีรายละเอียดของผลการประเมินแตRละด;าน ดังน้ี 

4.33

4.33

4.25

4.28

4.28

4.28

4.29

1. จัดที่นั่งพัก/ให1บริการมีการเว1นระยะห;างทางสังคม 

2. มีมาตรการคัดกรองเจ1าหน1าที่ ประชาชนและผู1มาติดต;อ

ราชการ 

3. รณรงคIให1เจ1าหน1าที่และผู1มาติดต;อราชการสวมใส;หน1ากาก

ตลอดเวลา 

4. จัดให1มีจุดล1างมือด1วยสบู;เหลวหรือแอลกอฮอลIเจลอย;าง

เพียงพอ 

5. รณรงคIการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต;าง ๆ ที่ใช1ร;วมกัน 

6. มีการปรับรูปแบบการให1บริการที่เหมาะสม เช;น ให1บริการ

นอกสถานที่ ให1บริการออนไลนI ฯลฯ เพื่อลดการแออัดในการ

ให1บริการ 

รวม 

การให&บริการภารกิจงานด&านสาธารณสุข 

ด6านมาตรการปNองกันการแพรJระบาดของโรคติดเช้ือโควิด 19
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  1) ความพึงพอใจตRอขั้นตอนการให;บริการ จากตารางที่ 4-27 ผลการประเมินในภาพรวม

คRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.30 (S.D. = 0.48) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด เมื่อแยกพิจารณาเปYนราย

ข;อ พบวRา ขั้นตอนการให;บริการในแตRละขั้นตอน สะดวก รวดเร็ว และถูกต;อง มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด 

เทRากับ 4.34 (S.D. = 0.73) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ มีแบบฟอรZม/คำร;อง และมีตัวอยRาง

การกรอกที่ชัดเจนเข;าใจงRาย มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.31 (S.D. = 0.72) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมาก

ที่สุด การจัดระบบในการให;บริการตามลำดับที่เหมาะสม ไมRซับซ;อน มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.31 

(S.D. = 0.79) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีการจัดทำผังขั้นตอนการให;บริการ และอยูRในตำแหนRงท่ี

ชัดเจน มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.28 (S.D. = 0.74) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด และ ระยะเวลา

ในการให;บริการในภารกิจ มีความเหมาะสม มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.26 (S.D. = 0.79) จัดอยูRใน

ระดับพึงพอใจมากท่ีสุด ตามลำดับ ผลสรุปคRาเฉล่ียความพึงพอใจสรุปได;ดังภาพท่ี 4-33 

 

ตารางท่ี 4-27 คVาเฉล่ีย สVวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการภารกิจงานดFาน

พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ในดFานข้ันตอนการใหFบริการ 

การให+บริการภารกิจงานด+านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม คKาเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

ขั้นตอนการให+บริการ    

1. การจัดระบบในการให3บริการตามลำดับที่เหมาะสม ไมYซับซ3อน 4.31 0.79 พึงพอใจมากท่ีสุด 

2. ระยะเวลาในการให3บริการในภารกิจ มีความเหมาะสม 4.26 0.79 พึงพอใจมากท่ีสุด 

3. ขั้นตอนการให3บริการในแตYละขั้นตอน สะดวก รวดเร็ว และถูกต3อง 4.34 0.73 พึงพอใจมากท่ีสุด 

4. มีแบบฟอรXม/คำร3อง และมีตัวอยYางการกรอกที่ชัดเจนเข3าใจงYาย 4.31 0.72 พึงพอใจมากท่ีสุด 

5. มีการจัดทำผังขั้นตอนการให3บริการ และอยูYในตำแหนYงที่ชัดเจน 4.28 0.74 พึงพอใจมากท่ีสุด 

รวม 4.30 0.48 พึงพอใจมากท่ีสุด 
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ภาพท่ี 4-33 ระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการภารกิจ 

ดFานกพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ในดFานข้ันตอนการใหFบริการ 

 

  2) ความพึงพอใจตRอชRองทางการให;บริการ จากตารางท่ี 4-28 ผลการประเมินในภาพรวมคRาเฉล่ีย

ความพึงพอใจเทRากับ 4.37 (S.D. = 0.48) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด เม่ือแยกพิจารณาเปYนรายข;อ พบวRา 

มีชRองทางรับเร่ืองร;องเรียน และแสดงความคิดเห็นแกRผู;รับบริการ มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด เทRากับ 4.41 

(S.D. = 0.77) จัดอยู Rในระดับพึงพอใจมากที ่ส ุด รองลงมาคือ มีช Rองทางการรับรู ;ข Rาวสาร และการ

ประชาสัมพันธZที่หลากหลาย มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.38 (S.D. = 0.75) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมาก

ที่สุด 4. การติดตRอทางโทรศัพทZ/ โทรสาร และชRองทางอื่น ๆ มีความสะดวก มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 

4.38 (S.D. = 0.76) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีเครื่องมือ/ วัสดุอุปกรณZ/ ระบบในการให;บริการข;อมูล

สารสนเทศ มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.36 (S.D. = 0.74) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด และการ

ประชาสัมพันธZชRองทางการให;บริการชัดเจน และเข;าใจงRาย มีคRาเฉล่ียความพึงพอใจเทRากับ 4.31 (S.D. = 0.81) 

จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด ตามลำดับ ผลสรุปคRาเฉล่ียความพึงพอใจสรุปได;ดังภาพท่ี 4-34 

4.31

4.26

4.34

4.31

4.28

4.30

1. การจัดระบบในการให3บริการตามลำดับที่เหมาะสม ไมY

ซับซ3อน 

2. ระยะเวลาในการให3บริการในภารกิจ มีความเหมาะสม 

3. ขั้นตอนการให3บริการในแตYละขั้นตอน สะดวก รวดเร็ว 

และถูกต3อง 

4. มีแบบฟอรXม/คำร3อง และมีตัวอยYางการกรอกที่ชัดเจน

เข3าใจงYาย 

5. มีการจัดทำผังขั้นตอนการให3บริการ และอยูYในตำแหนYงที่

ชัดเจน 

รวม 

การให&บริการภารกิจงานด&านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

ข้ันตอนการให6บริการ
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ตารางท่ี 4-28 คVาเฉล่ีย สVวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการภารกิจงานดFาน

พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ในดFานชVองทางการใหFบริการ 

การให+บริการภารกิจงานด+านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม คKาเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

ชKองทางการให+บริการ    

1. มีชYองทางการรับรู3ขYาวสาร และการประชาสัมพันธXที่หลากหลาย 4.38 0.75 พึงพอใจมากท่ีสุด 

2. การประชาสัมพันธXชYองทางการให3บริการชัดเจน และเข3าใจงYาย 4.31 0.81 พึงพอใจมากท่ีสุด 

3. มีเครื่องมือ/ วัสดุอุปกรณX/ ระบบในการให3บริการข3อมูลสารสนเทศ 4.36 0.74 พึงพอใจมากท่ีสุด 

4. การติดตYอทางโทรศัพทX/ โทรสาร และชYองทางอื่น ๆ มีความสะดวก 4.38 0.76 พึงพอใจมากท่ีสุด 

5. มีชYองทางรับเรื่องร3องเรียน และแสดงความคิดเห็นแกYผู3รับบริการ 4.41 0.77 พึงพอใจมากท่ีสุด 

รวม 4.37 0.48 พึงพอใจมากท่ีสุด 

 

 
ภาพท่ี 4-34 ระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการภารกิจงานดFานพัฒนาชุมชนและ

สวัสดิการสังคม ในดFานชVองทางการใหFบริการ 

 

4.38

4.31

4.36

4.38

4.41

4.37

1. มีชYองทางการรับรู3ขYาวสาร และการประชาสัมพันธXที่

หลากหลาย 

2. การประชาสัมพันธXชYองทางการให3บริการชัดเจน และ

เข3าใจงYาย 

3. มีเครื่องมือ/วัสดุอุปกรณX/ระบบในการให3บริการข3อมูล

สารสนเทศ 

4. การติดตYอทางโทรศัพทX/โทรสาร และชYองทางอื่น ๆ มี

ความสะดวก 

5. มีชYองทางรับเรื่องร3องเรียน และแสดงความคิดเห็นแกY

ผู3รับบริการ 

รวม 

การให&บริการภารกิจงานด&านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

ชJองทางการให6บริการ
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  3) ความพึงพอใจตRอเจ;าหน;าที่ให;บริการ จากตารางที่ 4-29 ผลการประเมินในภาพรวม

คRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.36 (S.D. = 0.50) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมาก เมื่อแยกพิจารณาเปYนรายข;อ 

พบวRา เจ;าหน;าที่ให;บริการด;วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต;อง มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด เทRากับ 4.40 

(S.D. = 0.67) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ เจ;าหน;าที่ให;บริการด;วยความเต็มใจ เอาใจใสR 

และกระตือรือร;น มีคRาเฉลี ่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.38 (S.D. = 0.73) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด 

เจ;าหน;าที่ให;คำแนะนำตอบข;อซักถาม และอธิบายได;ชัดเจน มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.36 (S.D. = 

0.77) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด เจ;าหน;าที่สามารถแก;ป_ญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได;อยRางเหมาะสม  

มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.33 (S.D. = 0.74) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด และเจ;าหน;าที่แตRงกาย

สะอาด สุภาพ และวางตัวเรียบร;อยเหมาะสม มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.31 (S.D. = 0.72) จัดอยูRใน

ระดับพึงพอใจมากท่ีสุด ตามลำดับ ผลสรุปคRาเฉล่ียความพึงพอใจสรุปได;ดังภาพท่ี 4-35 

 

ตารางท่ี 4-29 คVาเฉล่ีย สVวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการภารกิจงานดFาน

พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมดFานเจFาหนFาท่ีใหFบริการ 

การให+บริการภารกิจงานด+านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม คKาเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

เจ3าหน3าที่ให3บริการ    

1. เจ3าหน3าที่ให3คำแนะนำตอบข3อซักถาม และอธิบายได3ชัดเจน 4.36 0.77 พึงพอใจมากท่ีสุด 

2. เจ3าหน3าที่ให3บริการด3วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต3อง 4.40 0.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 

3. เจ3าหน3าที่ให3บริการด3วยความเต็มใจ เอาใจใสY และกระตือรือร3น 4.38 0.73 พึงพอใจมากท่ีสุด 

4. เจ3าหน3าที่สามารถแก3ปgญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได3อยYางเหมาะสม 4.33 0.74 พึงพอใจมากท่ีสุด 

5. เจ3าหน3าที่แตYงกายสะอาด สุภาพ และวางตัวเรียบร3อยเหมาะสม 4.31 0.72 พึงพอใจมากท่ีสุด 

รวม 4.36 0.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 

 



 
4-50 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู3รับบริการ เทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประจำปEงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
ภาพท่ี 4-35 ระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการภารกิจงานดFานพัฒนาชุมชนและ

สวัสดิการสังคม ในดFานเจFาหนFาท่ีใหFบริการ 

 

  4) ความพึงพอใจตRอสิ่งอำนวยความสะดวกในการให;บริการ จากตารางที่ 4-30 ผลการ

ประเมินในภาพรวมคRาเฉลี่ยร;อยละความพึงพอใจเทRากับ 4.46 (S.D. = 0.51) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมาก เม่ือ

แยกพิจารณาเปYนรายข;อ พบวRา มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให;บริการอยRางเพียงพอ มีคRาเฉล่ีย

ความพึงพอใจสูงที่สุด เทRากับ 4.52 (S.D. = 0.66) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ สถานที่จอด

รถมีความสะดวก และเพียงพอในการรับบริการ มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.50 (S.D. = 0.71) จัดอยูRใน

ระดับพึงพอใจมากที่สุด ป�ายประชาสัมพันธZ/ ป�ายแสดงสถานที่การให;บริการพบเห็นได;งRาย มีคRาเฉลี่ยความพึง

พอใจเทRากับ 4.47 (S.D. = 0.66) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด สถานที่ให;บริการมีความสะอาด และเปYน

ระเบียบเรียบร;อย คRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.43 (S.D. = 0.71) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด และ

สถานท่ีบริการต้ังอยูRในแหลRงท่ีสะดวกในการเดินทางไปรับบริการ มีคRาเฉล่ียความพึงพอใจเทRากับ 4.36 (S.D. = 

0.78) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด ตามลำดับ ผลสรุปคRาเฉล่ียความพึงพอใจสรุปได;ดังภาพท่ี 4-36 

 

4.36

4.40

4.38

4.33

4.31

4.36

1. เจ3าหน3าที่ให3คำแนะนำตอบข3อซักถาม และอธิบายได3

ชัดเจน 

2. เจ3าหน3าที่ให3บริการด3วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต3อง 

3. เจ3าหน3าที่ให3บริการด3วยความเต็มใจ เอาใจใสY และ

กระตือรือร3น 

4. เจ3าหน3าที่สามารถแก3ปgญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได3อยYาง

เหมาะสม 

5. เจ3าหน3าที่แตYงกายสะอาด สุภาพ และวางตัวเรียบร3อย

เหมาะสม 

รวม 

การให&บริการภารกิจงานด&านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

เจ6าหน6าท่ีให6บริการ



 
4-51 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู3รับบริการ เทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประจำปEงบประมาณ พ.ศ.2564 

ตารางท่ี 4-30 คVาเฉล่ีย สVวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการการใหFบริการ

ภารกิจงานดFานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ในดFานส่ิงอำนวยความสะดวก 

การให+บริการภารกิจงานด+านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม คKาเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

ด3านสิ่งอำนวยความสะดวก    

1. สถานที่บริการตั้งอยูYในแหลYงที่สะดวกในการเดินทางไปรับบริการ 4.36 0.78 พึงพอใจมากท่ีสุด 

2. ปhายประชาสัมพันธX/ ปhายแสดงสถานที่การให3บริการพบเห็นได3งYาย 4.47 0.66 พึงพอใจมากท่ีสุด 

3. สถานที่ให3บริการมีความสะอาด และเปiนระเบียบเรียบร3อย 4.43 0.71 พึงพอใจมากท่ีสุด 

4. มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให3บริการอยYางเพียงพอ 4.52 0.66 พึงพอใจมากท่ีสุด 

5. สถานที่จอดรถมีความสะดวก และเพียงพอในการรับบริการ 4.50 0.71 พึงพอใจมากท่ีสุด 

รวม 4.46 0.51 พึงพอใจมากท่ีสุด 

 

 
ภาพท่ี 4-36 ระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการภารกิจงานดFานพัฒนาชุมชนและ

สวัสดิการสังคม ในดFานส่ิงอำนวยความสะดวก 

 

4.36

4.47

4.43

4.52

4.50

4.46

1. สถานที่บริหารตั้งอยูYในแหลYงที่สะดวกในการเดินทางไป

รับบริการ 

2. ปhายประชาสัมพันธX/ปhายแสดงสถานที่การให3บริการพบ

เห็นได3งYาย 

3. สถานที่ให3บริการมีความสะอาด และเปiนระเบียบ

เรียบร3อย 

4. มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให3บริการอยYาง

เพียงพอ 

5. สถานที่จอดรถมีความสะดวก และเพียงพอในการรับ

บริการ 

รวม 

การให&บริการภารกิจงานด&านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

ด6านส่ิงอำนวยความสะดวก 



 
4-52 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู3รับบริการ เทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประจำปEงบประมาณ พ.ศ.2564 

 สำหรับคRาเฉลี่ยร;อยละความพึงพอใจของประชาชนผู;รับบริการภารกิจงานด;านพัฒนาชุมชนและ

สวัสดิการสังคม ในภาพรวม และผลสรุปท้ัง 4 ด;าน แสดงดังภาพท่ี 4-37 

 
ภาพท่ี 4-37 ระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการภารกิจงานดFานพัฒนาชุมชนและ

สวัสดิการสังคมในภาพรวม 

 

 จากสถานการณZในป_จจุบันเกิดวิกฤตการณZการแพรRระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 

19) เพื่อประเมินความพึงพอใจการให;บริการในสถานการณZดังกลRาว คณะผู;วิจัยจึงได;สอบถามกลุRมตัวอยRาง

เกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู;รับบริการภารกิจงานด;านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผลการ

ประเมินความพึงพอใจจากข;อมูลในตารางที่ 4-31 พบวRา ในภาพรวมคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.44 (S.D. 

= 0.38) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด เมื่อแยกพิจารณาเปYนรายข;อ พบวRา  จัดให;มีจุดล;างมือด;วยสบูRเหลว

หรือแอลกอฮอลZเจลอยRางเพียงพอ มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด เทRากับ 4.60 (S.D. = 0.51) จัดอยูRในระดับ

พึงพอใจมากที่สุด รองลงมา คือ จัดดที่นั่งพัก/ให;บริการมีการเว;นระยะหRางทางสังคม มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจ

เทRากับ 4.53 (S.D. = 0.72) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด มีมาตรการคัดกรองเจ;าหน;าท่ี ประชาชนและผู;มา

ติดตRอราชการ มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.48 (S.D. = 0.68) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด รณรงคZ

การทำความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสตRาง ๆ ท่ีใช;รRวมกัน คRาเฉล่ียความพึงพอใจเทRากับ 4.39 (S.D. = 0.39) จัดอยูRใน

4.37

4.30

4.374.36

4.46

รวมผลการประเมินท้ัง 4 

ด;าน 

ข้ันตอนการให;บริการ 

ชRองทางการให;บริการ เจ;าหน;าท่ีให;บริการ 

ด;านอำนวยความสะดวก 

คะแนนความพึงพอใจ ภารกิจงานด3านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 



 
4-53 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู3รับบริการ เทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประจำปEงบประมาณ พ.ศ.2564 

ระดับพึงพอใจมากที่สุด รณรงคZให;เจ;าหน;าที่และผู;มาติดตRอราชการสวมใสRหน;ากากตลอดเวลา คRาเฉลี่ยความ

พึงพอใจเทRากับ 4.38 (S.D. = 0.71) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด และมีการปรับรูปแบบการให;บริการท่ี

เหมาะสม เชRน ให;บริการนอกสถานท่ี ให;บริการออนไลนZ ฯลฯ เพ่ือลดการแออัดในการให;บริการ คRาเฉล่ียความ

พึงพอใจเทRากับ 4.33 (S.D. = 0.78) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด ตามลำดับ ผลสรุปคRาเฉล่ียความพึงพอใจ

สรุปได;ดังภาพท่ี 4-38 

 

ตารางท่ี 4-31 คVาเฉล่ีย สVวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการ ภารกิจงานดFาน

พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ดFานมาตรการปxองกันการแพรVระบาดของโรคติดเช้ือโควิด 19 

การให+บริการภารกิจงานด+านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม คKาเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

ด+านมาตรการปiองกันการแพรKระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19    

1. จัดที่นั่งพัก/ให3บริการมีการเว3นระยะหYางทางสังคม 4.53 0.72 พึงพอใจมากท่ีสุด 

2. มีมาตรการคัดกรองเจ3าหน3าที่ ประชาชนและผู3มาติดตYอราชการ 4.48 0.68 พึงพอใจมากท่ีสุด 

3. รณรงคXให3เจ3าหน3าที่และผู3มาติดตYอราชการสวมใสYหน3ากากตลอดเวลา 4.38 0.71 พึงพอใจมากท่ีสุด 

4. จัดให3มีจุดล3างมือด3วยสบูYเหลวหรือแอลกอฮอลXเจลอยYางเพียงพอ 4.60 0.61 พึงพอใจมากท่ีสุด 

5. รณรงคXการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสตYาง ๆ ที่ใช3รYวมกัน 4.39 0.69 พึงพอใจมากท่ีสุด 

6. มีการปรับรูปแบบการให3บริการที่เหมาะสม เชYน ให3บริการนอกสถานที ่

ให3บริการออนไลนX ฯลฯ เพื่อลดการแออัดในการให3บริการ 

4.33 0.78 พึงพอใจมากท่ีสุด 

รวม 4.44 0.38 พึงพอใจมากท่ีสุด 

 



 
4-54 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู3รับบริการ เทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประจำปEงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
ภาพท่ี 4-38 ระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนผูFรับบริการภารกิจงานดFานพัฒนาชุมชนและ

สวัสดิการสังคม ดFานมาตรการปxองกันการแพรVระบาดของโรคติดเช้ือโควิด 19 

 

4.33

4.33

4.25

4.28

4.28

4.28

4.29

1. จัดที่นั่งพัก/ให3บริการมีการเว3นระยะหYางทางสังคม 

2. มีมาตรการคัดกรองเจ3าหน3าที่ ประชาชนและผู3มาติดตYอ

ราชการ 

3. รณรงคXให3เจ3าหน3าที่และผู3มาติดตYอราชการสวมใสY

หน3ากากตลอดเวลา 

4. จัดให3มีจุดล3างมือด3วยสบูYเหลวหรือแอลกอฮอลXเจลอยYาง

เพียงพอ 

5. รณรงคXการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสตYาง ๆ ที่ใช3

รYวมกัน 

6. มีการปรับรูปแบบการให3บริการที่เหมาะสม เชYน 

ให3บริการนอกสถานที่ ให3บริการออนไลนX ฯลฯ เพื่อลดการ

แออัดในการให3บริการ 

รวม 

การให&บริการภารกิจงานด&านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

ด6านมาตรการปNองกันการแพรJระบาดของโรคติดเช้ือโควิด 19
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4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจตVอโครงการที่สอดคล3องกับแผนยุทธศาสตรPการพัฒนา

จังหวัดชลบุร ีและโครงการดีเดVนของเทศบาลเมืองสัตหีบ 

 4.3.1 โครงการสอดคลFองกับแผนยุทธศาสตรUการพัฒนาจังหวัด : “โครงการปรับภูมิทัศนUชาย 

ฝ|}งทะเลสัตหีบ” 

 โครงการปรับภูมิทัศนZชายฝ_�งทะเลสัตหีบ เปYนโครงการที่สอดคล;องกับแผนยุทธศาสตรZการพัฒนา

จังหวัดชลบุรี การประเมินความพึงพอใจในการให;บริการโครงการ แบRงออกเปYน 4 ด;าน ประกอบด;วย ด;านการ

ประชาสัมพันธZโครงการแกRชุมชน ด;านการปฏิบัติงานของสำนักงาน และด;านสิ่งอำนวยความสะดวก และด;าน

การปฏิบัติตามมาตรการป�องกันโควิด-19 มีรายละเอียดผลการประเมินแตRละด;าน ดังน้ี 

  1) ด;านการประชาสัมพันธZโครงการแกRชุมชน ภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจตRอโครงการ

ปรับภูมิทัศนZชายฝ_�งทะเลสัตหีบ มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเฉลี่ย 4.22 (S.D. = 0.57) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมาก

ที่สุด เมื่อพิจารณาเปYนรายข;อ พบวRา มีการแจ;งขRาวสารความคืบหน;าเกี่ยวกับโครงการแกRชุมชนมีคRาเฉลี่ยร;อย

ละความพึงพอใจสูงที่สุด เทRากับ 4.27 (S.D. = 0.73) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ มีการ

พัฒนาการประชาสัมพันธZให;สามารถแจ;งขRาวเกี่ยวกับโครงการได;อยRางทั่วถึง มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจ เทRากับ 

4.27 (S.D. = 0.75) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีมีระบบและขั้นตอนในการประชาสัมพันธZขRาวเกี่ยวกับ

โครงการแกRชุมชน มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.23 (S.D. = 0.77) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีการ

ลงกระจายขRาวเกี่ยวกับโครงการมีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.19 (S.D. = 0.78) จัดอยูRในระดับพึงพอใจ

มาก และมีการป�ดประกาศหรือเสียงตามสายเกี่ยวกับโครงการแกRคนในชุมชน มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 

4.13 (S.D. = 0.73) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมาก ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 4-32 และสรุปคะแนน

เฉล่ียความพึงพอใจดังภาพท่ี 4-39 

 

ตารางท่ี 4-32 คVาเฉล่ีย สVวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในโครงการท่ีสอดคลFองกับ 

แผนยุทธศาสตรUการพัฒนาจังหวัดชลบุรี ดFานการประชาสัมพันธUโครงการแกVชุมชน 

ลักษณะการบริการ คKาเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

ด+านการประชาสัมพันธjโครงการแกKชุมชน    

1. มีการลงกระจายขYาวเกี่ยวกับโครงการ 4.19 0.78 พึงพอใจมาก 

2. มีการปnดประกาศหรือเสียงตามสายเกี่ยวกับโครงการแกYคนในชุมชน 4.13 0.73 พึงพอใจมาก 

3. มีการแจ3งขYาวสารความคืบหน3าเกี่ยวกับโครงการแกYชุมชน 4.27 0.73 พึงพอใจมากที่สุด 

4. มีการพัฒนาการประชาสัมพันธXให3สามารถแจ3งขYาวเกี่ยวกับโครงการได3

อยYางทั่วถึง 

4.27 0.75 พึงพอใจมากที่สุด 

5. มีระบบและขั้นตอนในการประชาสัมพันธXขYาวเกี่ยวกับโครงการแกYชุมชน 4.23 0.77 พึงพอใจมากที่สุด 

รวม 4.22 0.57 พึงพอใจมากที่สุด 



 
4-56 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู3รับบริการ เทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประจำปEงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
ภาพท่ี 4-39 ระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจในโครงการท่ีสอดคลFองกับ 

แผนยุทธศาสตรUการพัฒนาจังหวัดชลบุรี ดFานการประชาสัมพันธUโครงการแกVชุมชน 

 

  2) ด;านการปฏิบัติงานของสำนักงาน ภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจตRอโครงการปรับ 

ภูมิทัศนZชายฝ_�งทะเลสัตหีบ มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเฉลี่ย 4.28 (S.D. = 0.52) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด 

เมื่อพิจารณาเปYนรายข;อ พบวRา เจ;าหน;าที่ลงสำรวจโครงการอยRางเครRงครัด มีคRาเฉลี่ยร;อยละความพึงพอใจ 

สูงที่สุด เทRากับ 4.24 (S.D. = 0.70) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ เจ;าหน;าที่มีความคิดริเร่ิม

พัฒนาโครงการ มีคRาเฉลี ่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.29 (S.D. = 0.71) จัดอยู Rในระดับพึงพอใจมากที ่สุด 

เจ;าหน;าท่ีสร;างความม่ันใจแกRชุมชนตRอการดำเนินโครงการ มีคRาเฉล่ียความพึงพอใจเทRากับ 4.27 (S.D. = 0.70) 

จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด เจ;าหน;าที่มีการปฏิบัติงานสม่ำเสมอ มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.25 

(S.D. = 0.76) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด และเจ;าหน;าที่มีความรับผิดชอบตRอโครงการ มีคRาเฉลี่ยความ

พึงพอใจเทRากับ 4.24 (S.D. = 0.75) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางท่ี 4-33 

และสรุปคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจดังภาพท่ี 4-40 

 

 

 

4.19

4.13

4.27

4.27

4.23

4.22

1. มีการลงกระจายขYาวเกี่ยวกับโครงการ 

2. มีการปnดประกาศหรือเสียงตามสายเกี่ยวกับโครงการแกY

คนในชุมชน 

3. มีการแจ3งขYาวสารความคืบหน3าเกี่ยวกับโครงการแกY

ชุมชน 

4. มีการพัฒนาการประชาสัมพันธXให3สามารถแจ3งขYาว

เกี่ยวกับโครงการได3อยYางทั่วถึง 

5. มีระบบและขั้นตอนในการประชาสัมพันธXขYาวเกี่ยวกับ

โครงการแกYชุมชน 

รวม 

โครงการปรับภูมิทัศนMชายฝOPงทะเลสัตหีบ 

ด6านการประชาสัมพันธHโครงการแกJชุมชน
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ตารางท่ี 4-33 คVาเฉล่ีย สVวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในโครงการท่ีสอดคลFองกับ 

แผนยุทธศาสตรUการพัฒนาจังหวัดชลบุรี ดFานการปฏิบัติงานของสำนักงาน 

ลักษณะการบริการ คKาเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

ด+านการปฏิบัติงานของสำนักงาน    

1. เจ3าหน3าที่มีการปฏิบัติงานสม่ำเสมอ 4.25 0.76 พึงพอใจมากที่สุด 

2. เจ3าหน3าที่ลงสำรวจโครงการอยYางเครYงครัด 4.34 0.70 พึงพอใจมากที่สุด 

3. เจ3าหน3าที่สร3างความมั่นใจแกYชุมชนตYอการดำเนินโครงการ 4.27 0.70 พึงพอใจมากที่สุด 

4. เจ3าหน3าที่มีความรับผิดชอบตYอโครงการ 4.24 0.75 พึงพอใจมากที่สุด 

5. เจ3าหน3าที่มีความคิดริเริ่มพัฒนาโครงการ 4.29 0.71 พึงพอใจมากที่สุด 

รวม 4.28 0.52 พึงพอใจมากที่สุด 

 

 
ภาพท่ี 4-40 ระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจในโครงการท่ีสอดคลFองกับ 

แผนยุทธศาสตรUการพัฒนาจังหวัดชลบุรี ดFานการปฏิบัติงานของสำนักงาน 

 

4.25

4.34

4.27

4.24

4.29

4.28

1. เจ3าหน3าที่มีการปฏิบัติงานสม่ำเสมอ 

2. เจ3าหน3าที่ลงสำรวจโครงการอยYางเครYงครัด 

3. เจ3าหน3าที่สร3างความมั่นใจแกYชุมชนตYอการดำเนิน

โครงการ 

4. เจ3าหน3าที่มีความรับผิดชอบตYอโครงการ 

5. เจ3าหน3าที่มีความคิดริเริ่มพัฒนาโครงการ 

รวม 

โครงการปรับภูมิทัศน3ชายฝ78งทะเลสัตหีบ

ด6านการปฏิบัติงานของสำนักงาน
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  3) ด;านสิ่งอำนวยความสะดวก ภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจตRอโครงการปรับภูมิทัศนZ

ชายฝ_�งทะเลสัตหีบ มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเฉลี่ย 4.24 (S.D. = 0.50) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด เม่ือ

พิจารณาเปYนรายข;อ พบวRา มีป�ายแสดงโครงการอยRางชัดเจน มีคRาเฉลี่ยร;อยละความพึงพอใจสูงที่สุด เทRากับ 

4.29 (S.D. = 0.69) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ มีความเปYนระเบียบเรียบร;อยในการปฏิบัติ

โครงการมีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.27 (S.D. = 0.68) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีเอกสาร/ 

คำแนะนำเกี่ยวกับโครงการอยRางเหมาะสม มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.24 (S.D. = 0.69) จัดอยูRในระดับ

พึงพอใจมากที่สุด มีโครงการเปYนแบบฟอรZมให;เห็นชัดเจน มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.23 (S.D. = 0.72) 

จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด และมีการอำนวยความสะดวกแกRชุมชนในการปฏิบัติตRอโครงการ มีคRาเฉล่ีย

ความพึงพอใจเทRากับ 4.18 (S.D. = 0.72) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางท่ี 

4-34 และสรุปคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจดังภาพท่ี 4-41 

 

ตารางท่ี 4-34 คVาเฉล่ีย สVวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในโครงการท่ีสอดคลFองกับ 

แผนยุทธศาสตรUการพัฒนาจังหวัดชลบุรี ดFานส่ิงอำนวยความสะดวก 

ลักษณะการบริการ คKาเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

ด+านสิ่งอำนวยความสะดวก    

1. มีปhายแสดงโครงการอยYางชัดเจน 4.29 0.69 พึงพอใจมากท่ีสุด 

2. มีเอกสาร/ คำแนะนำเกี่ยวกับโครงการอยYางเหมาะสม 4.24 0.69 พึงพอใจมากท่ีสุด 

3. มีการอำนวยความสะดวกแกYชุมชนในการปฏิบัติตYอโครงการ 4.18 0.72 พึงพอใจมาก 

4. มีความเปiนระเบียบเรียบร3อยในการปฏิบัติโครงการ 4.27 0.68 พึงพอใจมากท่ีสุด 

5. มีโครงการเปiนแบบฟอรXมให3เห็นชัดเจน 4.23 0.72 พึงพอใจมากท่ีสุด 

รวม 4.24 0.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 

 



 
4-59 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู3รับบริการ เทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประจำปEงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
ภาพท่ี 4-41 ระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจในโครงการท่ีสอดคลFองกับ 

แผนยุทธศาสตรUการพัฒนาจังหวัดชลบุรี ดFานส่ิงอำนวยความสะดวก 

 

  4) ด;านการปฏิบัติตามมาตรการป�องกันโควิด-19 ภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจตRอ

โครงการปรับภูมิทัศนZชายฝ_�งทะเลสัตหีบ มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเฉลี่ย 4.28 (S.D. = 0.48) จัดอยูRในระดับ 

พึงพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปYนรายข;อ พบวRา ความเหมาะสมในการคัดกรองเจ;าหน;าที่และผู;เข;ารRวม

โครงการ มีคRาเฉลี่ยร;อยละความพึงพอใจสูงที่สุด เทRากับ 4.35 (S.D. = 0.68) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด 

รองลงมาคือ ความเหมาะสมจุดล;างมือด;วยสบูRเหลวหรือแอลกอฮอลZเจล มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.28 

(S.D. = 0.69) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด 3. เจ;าหน;าที่และผู;เข;ารRวมโครงการสวมใสRหน;ากากตลอดเวลา 

มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.28 (S.D. = 0.73) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด และความเหมาะสมใน

การจัดที่นั่งให;มีการเว;นระยะหRางทางสังคมมีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.23 (S.D. = 0.74) จัดอยูRในระดับ

พึงพอใจมากที่สุด ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 4-34 และสรุปคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจดังภาพท่ี  

4-42 

 

 

 

 

 

4.29

4.24

4.18

4.27

4.23

4.24

1. มีปhายแสดงโครงการอยYางชัดเจน 

2. มีเอกสาร/ คำแนะนำเกี่ยวกับโครงการอยYางเหมาะสม 

3. มีการอำนวยความสะดวกแกYชุมชนในการปฏิบัติตYอ

โครงการ 

4. มีความเปiนระเบียบเรียบร3อยในการปฏิบัติโครงการ 

5. มีโครงการเปiนแบบฟอรXมให3เห็นชัดเจน 

รวม 

โครงการปรับภูมิทัศน3ชายฝ78งทะเลสัตหีบ

ด6านส่ิงอำนวยความสะดวก



 
4-60 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู3รับบริการ เทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประจำปEงบประมาณ พ.ศ.2564 

ตารางท่ี 4-35 คVาเฉล่ีย สVวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในโครงการท่ีสอดคลFองกับ 

แผนยุทธศาสตรUการพัฒนาจังหวัดชลบุรี ดFานการปฏิบัติตามมาตรการปxองกันโควิด-19 

ลักษณะการบริการ คKาเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

ด+านการปฏิบัติตามมาตรการปiองกันโควิด-19    

1. ความเหมาะสมในการจัดที่นั่งให1มีการเว1นระยะห;างทางสังคม 4.23 0.74 พึงพอใจมากที่สุด 

2. ความเหมาะสมในการคัดกรองเจ1าหน1าที่และผู1เข1าร;วมโครงการ 4.35 0.68 พึงพอใจมากที่สุด 

3. เจ1าหน1าที่และผู1เข1าร;วมโครงการสวมใส;หน1ากากตลอดเวลา 4.28 0.73 พึงพอใจมากที่สุด 

4. ความเหมาะสมจุดล1างมือด1วยสบู;เหลวหรือแอลกอฮอลIเจล 4.28 0.69 พึงพอใจมากที่สุด  

รวม 4.28 0.48 พึงพอใจมากที่สุด 

 

 
ภาพท่ี 4-42 ระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจในโครงการท่ีสอดคลFองกับ 

แผนยุทธศาสตรUการพัฒนาจังหวัดชลบุรี ดFานการปฏิบัติตามมาตรการปxองกันโควิด-19 

 

 รายละเอียดคRาคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของโครงการที่สอดคล;องกับแผนยุทธศาสตรZการพัฒนา

จังหวัดชลบุรี โครงการปรับภูมิทัศนZชายฝ_�งทะเลสัตหีบ ตามภาพท่ี 4-43 จะเห็นวRา ในภาพรวมมีความพึงพอใจ

ในระดับมากที่สุด มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.25 โดยด;านการปฏิบัติงานของสำนักงาน และด;านการ

ปฏิบัติตามาตรการป�องกันโควิด-19 มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด เทRากับ 4.28 รองลงมา คือ ด;านสิ่งอำนวย

ความสะดวก มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจ เทRากับ 4.24 ด;านการประชาสัมพันธZโครงการแกRชุมชน มีคRาเฉลี่ยความ

พึงพอใจเทRากับ 4.22 ตามลำดับ 

4.23

4.35

4.28

4.28

4.28

1. ความเหมาะสมในการจัดที่นั่งให3มีการเว3นระยะหYางทาง

สังคม 

2. ความเหมาะสมในการคัดกรองเจ3าหน3าที่และผู3เข3ารYวม

โครงการ 

3. เจ3าหน3าที่และผู3เข3ารYวมโครงการสวมใสYหน3ากาก

ตลอดเวลา 

4. ความเหมาะสมจุดล3างมือด3วยสบูYเหลวหรือแอลกอฮอลX

เจล 

รวม 

โครงการปรับภูมิทัศน3ชายฝ78งทะเลสัตหีบ

ด6านการปฏิบัติตามมาตรการปNองกันโควิด-19
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ภาพท่ี 4-43 ระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจในโครงการท่ีสอดคลFองกับแผนยุทธศาสตรU 

การพัฒนาจังหวัดชลบุรี ในภาพรวม 

 

 4.3.2 โครงการดีเดVนของเทศบาลเมืองสัตหีบ : โครงการเยาวชนรุVนใหมVใสVใจสิ่งแวดลFอมชายฝ|}ง

ทะเล ประจำป�งบประมาณ 2564 

 โครงการเยาวชนรุRนใหมRใสRใจสิ่งแวดล;อมชายฝ_�งทะเล ประจำปJงบประมาณ 2564 เปYนโครงการดีเดRน

ของเทศบาลเมืองสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การประเมินความพึงพอใจในการให;บริการโครงการ แบRง

ออกเปYน 4 ด;าน ประกอบด;วย ด;านการประชาสัมพันธZโครงการแกRชุมชน ด;านการปฏิบัติงานขององคZการ

บริหารสRวนตำบล ด;านส่ิงอำนวยความสะดวก และด;านการปฏิบัติตามมาตรการป�องกันโควิด-19 มีรายละเอียด

ผลการประเมินแตRละด;าน ดังน้ี 

  1) ด;านการประชาสัมพันธZโครงการแกRชุมชน ภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจตRอโครงการ

เยาวชนรุRนใหมRใสRใจสิ่งแวดล;อมชายฝ_�งทะเล ประจำปJงบประมาณ 2564 มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเฉลี่ย 4.24 

(S.D. = 0.57) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปYนรายข;อ พบวRา มีการแจ;งขRาวสารความคืบหน;า

เกี่ยวกับโครงการแกRชุมชน มีคRาเฉลี่ยร;อยละความพึงพอใจสูงที่สุด เทRากับ 4.33 (S.D. = 0.69) จัดอยูRในระดับ

พึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ มีการลงกระจายขRาวเกี่ยวกับโครงการ มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.27 

(S.D. = 0.77) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีระบบและขั้นตอนในการประชาสัมพันธZขRาวเกี่ยวกับโครงการ

4.25

4.22

4.284.24

4.28

ภาพรวม ทั้ง 4 ด3าน 

1. การประชาสัมพันธX

โครงการแกYชุมชน 

2. การปฏิบัติงานของ

สำนักงาน 
3. สิ่งอำนวยความสะดวก 

4. การปฏิบัติตามมาตรการ

ปhองกันโควิด-19 

โครงการปรับภู มิทัศนPชายฝ̂_ งทะ เลสัต หีบ
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แกRชุมชน มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.23 (S.D. = 0.75) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีการป�ด

ประกาศหรือเสียงตามสายเกี่ยวกับโครงการแกRคนในชุมชน มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.20 (S.D. = 

0.74) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด และมีการพัฒนาการประชาสัมพันธZให;สามารถแจ;งขRาวเกี ่ยวกับ

โครงการได;อยRางทั่วถึง มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.18 (S.D. = 0.72) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมาก 

ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางท่ี 4-36 และสรุปคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจดังภาพท่ี 4-44 

 

ตารางท่ี 4-36 คVาเฉล่ีย สVวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในโครงการดีเดVนของ  

เทศบาลเมืองสัตหีบ ดFานการประชาสัมพันธUโครงการแกVชุมชน 

ลักษณะการบริการ คKาเฉลี่ย S.D. แปลความ 

ด+านการประชาสัมพันธjโครงการแกKชุมชน    

1. มีการลงกระจายขYาวเกี่ยวกับโครงการ 4.27 0.77 พึงพอใจมากท่ีสุด 

2. มีการปnดประกาศหรือเสียงตามสายเกี่ยวกับโครงการแกYคนในชุมชน 4.20 0.74 พึงพอใจมาก 

3. มีการแจ3งขYาวสารความคืบหน3าเกี่ยวกับโครงการแกYชุมชน 4.33 0.69 พึงพอใจมากท่ีสุด 

4. มีการพัฒนาการประชาสัมพันธXให3สามารถแจ3งขYาวเกี่ยวกับโครงการได3

อยYางทั่วถึง 4.18 0.72 
พึงพอใจมาก 

5. มีระบบและขั้นตอนในการประชาสัมพันธXขYาวเกี่ยวกับโครงการแกYชุมชน 4.23 0.75 พึงพอใจมากท่ีสุด 

รวม 4.24 0.57 พึงพอใจมากท่ีสุด 
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ภาพท่ี 4-44 ระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจในโครงการดีเดVนของ เทศบาลเมืองสัตหีบ 

ดFานการประชาสัมพันธUโครงการแกVชุมชน 

 

  2) ด;านการปฏิบัติงานของสำนักงาน ภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจตRอโครงการเยาวชน

รุRนใหมRใสRใจสิ่งแวดล;อมชายฝ_�งทะเล ประจำปJงบประมาณ 2564 มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเฉลี่ย 4.28 (S.D. = 

0.51) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปYนรายข;อ พบวRา เจ;าหน;าท่ีมีความรับผิดชอบตRอโครงการ 

มีคRาเฉลี่ยร;อยละความพึงพอใจสูงที่สุด เทRากับ 4.34 (S.D. = 0.70) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา

คือ เจ;าหน;าที่มีการปฏิบัติงานสม่ำเสมอ มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.34 (S.D. = 0.71) จัดอยูRในระดับ 

พึงพอใจมากที่สุด เจ;าหน;าที่มีความคิดริเริ่มพัฒนาโครงการ มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.29 (S.D. = 

0.72) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด เจ;าหน;าท่ีลงสำรวจโครงการอยRางเครRงครัด และ3. เจ;าหน;าท่ีสร;างความ

มั่นใจแกRชุมชนตRอการดำเนินโครงการ มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากัน เทRากับ 4.22 (S.D. = 0.74) จัดอยูRใน

ระดับพึงพอใจมากที่สุด ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 4-37 และสรุปคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ดังภาพท่ี 4-45 

 

 

4.27

4.20

4.33

4.18

4.23

4.24

1. มีการลงกระจายขYาวเกี่ยวกับโครงการ 

2. มีการปnดประกาศหรือเสียงตามสายเกี่ยวกับโครงการแกY

คนในชุมชน 

3. มีการแจ3งขYาวสารความคืบหน3าเกี่ยวกับโครงการแกY

ชุมชน 

4. มีการพัฒนาการประชาสัมพันธXให3สามารถแจ3งขYาว

เกี่ยวกับโครงการได3อยYางทั่วถึง 

5. มีระบบและขั้นตอนในการประชาสัมพันธXขYาวเกี่ยวกับ

โครงการแกYชุมชน 

รวม 

โครงการเยาวชนรุ@นใหม@ใส@ใจสิ่งแวดล&อมชายฝOPงทะเล ประจำปRงบประมาณ 2564 

ด6านการประชาสัมพันธHโครงการแกJชุมชน



 
4-64 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู3รับบริการ เทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประจำปEงบประมาณ พ.ศ.2564 

ตารางท่ี 4-37 คVาเฉล่ีย สVวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในโครงการดีเดVนของ  

เทศบาลเมืองสัตหีบ ดFานการปฏิบัติงานของสำนักงาน 

ลักษณะการบริการ คVาเฉล่ีย S.D. แปลความ 

ด+านการปฏิบัติงานของสำนักงาน    

1. เจ;าหน;าท่ีมีการปฏิบัติงานสม่ำเสมอ 4.34 0.71 พึงพอใจมากท่ีสุด 

2. เจ;าหน;าท่ีลงสำรวจโครงการอยRางเครRงครัด 4.22 0.74 พึงพอใจมากท่ีสุด 

3. เจ;าหน;าท่ีสร;างความม่ันใจแกRชุมชนตRอการดำเนินโครงการ 4.22 0.74 พึงพอใจมากท่ีสุด 

4. เจ;าหน;าท่ีมีความรับผิดชอบตRอโครงการ 4.34 0.70 พึงพอใจมากท่ีสุด 

5. เจ;าหน;าท่ีมีความคิดริเร่ิมพัฒนาโครงการ 4.29 0.72 พึงพอใจมากท่ีสุด 

รวม 4.28 0.51 พึงพอใจมากท่ีสุด 

 

 
ภาพท่ี 4-45 ระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจในโครงการดีเดVนของ เทศบาลเมืองสัตหีบ 

ดFานการปฏิบัติงานของสำนักงาน 

 

 

4.34

4.22

4.22

4.34

4.29

4.28

1. เจ3าหน3าที่มีการปฏิบัติงานสม่ำเสมอ 

2. เจ3าหน3าที่ลงสำรวจโครงการอยYางเครYงครัด 

3. เจ3าหน3าที่สร3างความมั่นใจแกYชุมชนตYอการดำเนิน

โครงการ 

4. เจ3าหน3าที่มีความรับผิดชอบตYอโครงการ 

5. เจ3าหน3าที่มีความคิดริเริ่มพัฒนาโครงการ 

รวม 

โครงการเยาวชนรุBนใหมBใสBใจสิ่งแวดลHอมชายฝ78งทะเล 

ประจำปKงบประมาณ 2564

ด6านการปฏิบัติงานของสำนักงาน



 
4-65 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู3รับบริการ เทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประจำปEงบประมาณ พ.ศ.2564 

  3) ด;านส่ิงอำนวยความสะดวก ภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจตRอโครงการเยาวชนรุRนใหมR

ใสRใจสิ่งแวดล;อมชายฝ_�งทะเล ประจำปJงบประมาณ 2564 มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเฉลี่ย 4.26 (S.D. = 0.47) 

จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปYนรายข;อ พบวRา มีความเปYนระเบียบเรียบร;อยในการปฏิบัติ

โครงการ มีคRาเฉลี่ยร;อยละความพึงพอใจสูงที่สุด เทRากับ 4.31 (S.D. = 0.68) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด 

รองลงมาคือ มีป�ายแสดงโครงการอยRางชัดเจน มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.27 (S.D. = 0.71) จัดอยูRใน

ระดับพึงพอใจมากที่สุด มีเอกสาร/ คำแนะนำเกี่ยวกับโครงการอยRางเหมาะสม มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 

4.26 (S.D. = 0.67) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีโครงการเปYนแบบฟอรZมให;เห็นชัดเจน มีคRาเฉลี่ยความ

พึงพอใจเทRากับ 4.26 (S.D. = 0.72) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด และมี3. มีการอำนวยความสะดวกแกR

ชุมชนในการปฏิบัติตRอโครงการ มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.21 (S.D. = 0.69) จัดอยูRในระดับพึงพอใจ

มากท่ีสุด ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางท่ี 4-38 และสรุปคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจดังภาพท่ี 4-46 

 

ตารางท่ี 4-38 คVาเฉล่ีย สVวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในโครงการดีเดVนของ  

เทศบาลเมืองสัตหีบ ดFานส่ิงอำนวยความสะดวก 

ลักษณะการบริการ คVาเฉล่ีย S.D. แปลความ 

ดFานส่ิงอำนวยความสะดวก    

1. มีป�ายแสดงโครงการอยRางชัดเจน 4.27 0.71 พึงพอใจมากท่ีสุด 

2. มีเอกสาร/ คำแนะนำเก่ียวกับโครงการอยRางเหมาะสม 4.26 0.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 

3. มีการอำนวยความสะดวกแกRชุมชนในการปฏิบัติตRอโครงการ 4.21 0.69 พึงพอใจมาก 

4. มีความเปYนระเบียบเรียบร;อยในการปฏิบัติโครงการ 4.31 0.68 พึงพอใจมากท่ีสุด 

5. มีโครงการเปYนแบบฟอรZมให;เห็นชัดเจน 4.26 0.72 พึงพอใจมากท่ีสุด 

รวม 4.26 0.47 พึงพอใจมากท่ีสุด 

 



 
4-66 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู3รับบริการ เทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประจำปEงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
ภาพท่ี 4-46 ระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจในโครงการดีเดVนของ เทศบาลเมืองสัตหีบ  

ดFานส่ิงอำนวยความสะดวก 

 

  4) ด;านการปฏิบัติตามมาตรการป�องกันโควิด-19 ภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจตRอ

โครงการเยาวชนรุRนใหมRใสRใจส่ิงแวดล;อมชายฝ_�งทะเล ประจำปJงบประมาณ 2564 มีคRาเฉล่ียความพึงพอใจเฉล่ีย 

4.28 (S.D. = 0.46) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปYนรายข;อ พบวRา ความเหมาะสมจุดล;างมือ

ด;วยสบูRเหลวหรือแอลกอฮอลZเจล มีคRาเฉลี่ยร;อยละความพึงพอใจสูงที่สุด เทRากับ 4.31 (S.D. = 0.71) จัดอยูRใน

ระดับพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความเหมาะสมในการคัดกรองเจ;าหน;าท่ีและผู;เข;ารRวมโครงการ มีคRาเฉล่ีย

ความพึงพอใจเทRากับ 4.30 (S.D. = 0.70) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด 1. ความเหมาะสมในการจัดท่ีน่ังให;

มีการเว;นระยะหRางทางสังคม มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.26 (S.D. = 0.74) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมาก

ที่สุด และเจ;าหน;าที่และผู;เข;ารRวมโครงการสวมใสRหน;ากากตลอดเวลา มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.25 

(S.D. = 0.70) จัดอยูRในระดับพึงพอใจมากที่สุด ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 4-34 และสรุปคะแนน

เฉล่ียความพึงพอใจดังภาพท่ี 4-47 

 

 

4.27

4.26

4.21

4.31

4.26

4.26

1. มีปhายแสดงโครงการอยYางชัดเจน 

2. มีเอกสาร/ คำแนะนำเกี่ยวกับโครงการอยYางเหมาะสม 

3. มีการอำนวยความสะดวกแกYชุมชนในการปฏิบัติตYอ

โครงการ 

4. มีความเปiนระเบียบเรียบร3อยในการปฏิบัติโครงการ 

5. มีโครงการเปiนแบบฟอรXมให3เห็นชัดเจน 

รวม 

โครงการเยาวชนรุBนใหมBใสBใจสิ่งแวดลHอมชายฝ78งทะเล 

ประจำปKงบประมาณ 2564

ด6านส่ิงอำนวยความสะดวก



 
4-67 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู3รับบริการ เทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประจำปEงบประมาณ พ.ศ.2564 

ตารางท่ี 4-39 คVาเฉล่ีย สVวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในโครงการดีเดVนของ เทศบาลเมืองสัตหีบ 

ดFานการปฏิบัติตามมาตรการปxองกันโควิด-19 

ลักษณะการบริการ คVาเฉล่ีย S.D. ความหมาย 

ดFานการปฏิบัติตามมาตรการปxองกันโควิด-19    

1. ความเหมาะสมในการจัดท่ีน่ังให;มีการเว;นระยะหRางทางสังคม 4.26 0.74 พึงพอใจมากท่ีสุด 

2. ความเหมาะสมในการคัดกรองเจ;าหน;าท่ีและผู;เข;ารRวมโครงการ 4.30 0.70 พึงพอใจมากท่ีสุด 

3. เจ;าหน;าท่ีและผู;เข;ารRวมโครงการสวมใสRหน;ากากตลอดเวลา 4.25 0.70 พึงพอใจมากท่ีสุด 

4. ความเหมาะสมจุดล;างมือด;วยสบูRเหลวหรือแอลกอฮอลZเจล 4.31 0.71 พึงพอใจมากท่ีสุด 

รวม 4.28 0.46 พึงพอใจมากท่ีสุด 

 

 
ภาพท่ี 4-47 ระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจในโครงการดีเดVนของ เทศบาลเมืองสัตหีบ  

ดFานการปฏิบัติตามมาตรการปxองกันโควิด-19 

 

 

4.26

4.30

4.25

4.31

4.28

1. ความเหมาะสมในการจัดที่นั่งให3มีการเว3นระยะหYางทาง

สังคม 

2. ความเหมาะสมในการคัดกรองเจ3าหน3าที่และผู3เข3ารYวม

โครงการ 

3. เจ3าหน3าที่และผู3เข3ารYวมโครงการสวมใสYหน3ากาก

ตลอดเวลา 

4. ความเหมาะสมจุดล3างมือด3วยสบูYเหลวหรือแอลกอฮอลX

เจล 

รวม 

โครงการเยาวชนรุBนใหมBใสBใจสิ่งแวดลHอมชายฝ78งทะเล 

ประจำปKงบประมาณ 2564

ด6านการปฏิบัติตามมาตรการปNองกันโควิด-19



 
4-68 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู3รับบริการ เทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประจำปEงบประมาณ พ.ศ.2564 

 รายละเอียดคRาคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของโครงการดีเดRนของเทศบาลเมืองสัตหีบ อำเภอสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี โครงการเยาวชนรุRนใหมRใสRใจสิ่งแวดล;อมชายฝ_�งทะเล ประจำปJงบประมาณ 2564 ตาม ภาพท่ี  

4-48 จะเห็นวRา ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.27 โดยด;าน

การปฏิบัติงานของสำนักงาน และด;านการปฏิบัติตามมาตรการป�องกันโควิด-19 มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด 

เทRากับ 4.28 รองลงมา คือ ด;านการส่ิงอำนวยความสะดวก มีคRาเฉล่ียความพึงพอใจ เทRากับ 4.26 และด;านการ

ประชาสัมพันธZโครงการแกRชุมชน มีคRาเฉล่ียความพึงพอใจ เทRากับ 4.24 ตามลำดับ 

 

 
ภาพท่ี 4-48 ระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจในโครงการดีเดVนของ เทศบาลเมืองสัตหีบ ในภาพรวม 

 

4.27

4.24

4.284.26

4.28

ภาพรวม ทั้ง 4 ด3าน 

ด3านการประชาสัมพันธX

โครงการแกYชุมชน 

ด3านการปฏิบัติงานของ

สำนักงาน 
ด3านสิ่งอำนวยความสะดวก 

4. ด3านการปฏิบัติตาม

มาตรการปhองกันโควิด-19 

โครงการ เยาวชนรุVนใหมV ใสV ใจ ส่ิ งแวดล3อมชายฝ̂_ งทะ เล 

ประจำปF งบประมาณ 2564



 
4-69 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู3รับบริการ เทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประจำปEงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 

 

 

บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา 

 



 
5-1 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู3รับบริการ เทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประจำปEงบประมาณ พ.ศ.2564 

บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา 
 

 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู;รับบริการของเทศบาลเมืองสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัด

ชลบุรี มีวัตถุประสงคZเพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู;รับบริการสาธารณะจากเทศบาลเมืองสัตหีบ 

อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ใน 5 ภารกิจงาน ได;แกR 1) ภารกิจงานด;านทะเบียน 2) ภารกิจงานด;านโยธา  

การขออนุญาตปลูกสิ่งกRอสร;าง 3) ภารกิจงานด;านการศึกษา 4) ภารกิจงานด;านสาธารณสุข และ 5) ภารกิจ

งานด;านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โดยประเมินคุณภาพการให;บริการใน 4 ด;าน คือ ด;านขั้นตอนการ

ให;บริการ ด;านชRองทางการให;บริการ ด;านเจ;าหน;าที่ผู;ให;บริการและด;านสิ่งอำนวยความสะดวก และเพื่อศึกษา

ป_ญหาและข;อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลเมืองสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ที่มีตRอการ

ให;บริการสาธารณะขององคZการบริหารสRวนตำบลแกRประชาชน ประชากร ได;แกR ผู;มาติดตRองานหรือรับบริการ

สาธารณะ จำนวน 395 คน สถิติที่ใช;ในการวิเคราะหZข;อมูล ได;แกR ความถี่ ร;อยละ คRาเฉลี่ย สRวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน โดยคณะผู;วิจัยสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข;อเสนอแนะดังรายละเอียดตRอไปน้ี 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 จากการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู;รับบริการของเทศบาลเมืองสัตหีบ อำเภอสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี สรุปผลการวิจัย ได;ดังน้ี 

 5.1.1 คุณลักษณะสVวนบุคคลของผูFตอบแบบสอบถาม 

 กลุRมตัวอยRางจำนวน 395 คน เปYนเพศหญิง ร;อยละ 56.96 เปYนเพศชาย ร;อยละ 343.04 สRวนใหญR 

มีอายุอยูRในชRวง 31-40 ปJ มากที่สุด ร;อยละ 59.49 มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับอนุปริญญา/เทียบเทRา  

ร;อยละ 40.76 มีอาชีพเปYนพนักงานบริษัท ร;อยละ 38.73 ข;อมูลการอาศัยอยูRในพื้นท่ีเทศบาลเมืองสัตหีบ 

พบวRา ร;อยละ 49.37 อยูRอาศัยในพื้นที่น้ี 3-5 ปJ และกลุRมตัวอยRางได;รับรู;ขRาวสารตRาง ๆ ของเทศบาลเมืองสัต

หีบจากเว็บไซตZมากที่สุด ร;อยละ 66.58 รองลงมารับทราบข;อมูลจากเสียงตามสาย/ประกาศตRาง ๆ ร;อยละ 

40.25 และรับทราบข;อมูลจากแผRนพับ/ใบปลิว คิดเปYนร;อยละ 34.18 

 5.1.2 ผลการประเมินความพึงพอใจภารกิจงานท่ีเขFารับบริการ 

 ตัวอยRาง จำนวน 395 คน เข;ารับบริการในภารกิจตRาง ๆ จากเทศบาลเมืองสัตหีบ จำแนกตามกลุRม

ภารกิจบริการจำนวน 5 ภารกิจ โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจภารกิจท่ีเข;ารับบริการ สรุปได;ดังน้ี 

  1) ความพึงพอใจโดยรวม 

  โดยภาพรวมผู;รับบริการจำนวน 395 คน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีคRาเฉล่ีย

ความพึงพอใจเทRากับ 4.53 คิดเปYนร;อยละความพึงพอใจเทRากับ 90.52 (ระดับคะแนนตามเกณฑZเทRากับ 9 

คะแนน) ด;านที่มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด ได;แกR ด;านสิ่งอำนวยความสะดวก มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจ
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เทRากับ 4.58 คิดเปYนร;อยละความพึงพอใจเทRากับ 91.57 ด;านที่มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจน;อยที่สุด ได;แกR ด;าน

ข้ันตอนการให;บริการ มีคRาเฉล่ียความพึงพอใจเทRากับ 4.50 คิดเปYนร;อยละความพึงพอใจเทRากับ 89.96 

  2) ภารกิจงานด;านทะเบียน 

  กลุ RมตัวอยRางจำนวน 395 คน มีผู ;เข;ารับบริการภารกิจงานรายได;หรือภาษี ประจำปJ

งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนว 50 คน มีความพึงพอใจในภาพรวมผู;รับบริการในระดับมากที่สุด โดยมีคRาเฉล่ีย

ความพึงพอใจเทRากับ 4.67 คิดเปYนร;อยละความพึงพอใจเทRากับ 93.40 (ระดับคะแนนตามเกณฑZเทRากับ 9 

คะแนน) ด;านที่มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด ได;แกR ด;านเจ;าหน;าที่ผู;ให;บริการ และด;านสิ่งอำนวยความ

สะดวก มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.69 คิดเปYนร;อยละความพึงพอใจเทRากับ 93.76 ด;านที่มีคRาเฉลี่ยความ

พึงพอใจน;อยที่สุด ได;แกR ด;านชRองทางการให;บริการ มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.62 คิดเปYนร;อยละความ

พึงพอใจเทRากับ 92.48 

  จากสถานการณZการแพรRระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการกระจายการแพรR

ระบาด จึงได;มีการสอบถามถึงความพึงพอใจในมาตรกรการป�องกันการแพรRระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ของผู;รับบริการภารกิจงานด;านทะเบียน พบวRา กลุRมตัวอยRางมีความพึงพอใจในมาตรการป�องกันการ

แพรRระบาดของโรคติดเช้ือไรวัสโคโคนา 2019 ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด มีคRาเฉล่ียความพึงพอใจเทRากับ 4.67 

  3) ภารกิจงานด;านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงกRอสร;าง 

  กลุRมตัวอยRางจำนวน 395 คน มีผู;เข;ารับบริการภารกิจงานด;านโยธา การขออนุญาตปลูก

สิ่งกRอสร;าง ประจำปJงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 40 คน มีความพึงพอใจในภาพรวมผู;รับบริการในระดับ

มากที่สุด โดยมีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.65 คิดเปYนร;อยละความพึงพอใจเทRากับ 92.95 (ระดับคะแนน

ตามเกณฑZเทRากับ 9 คะแนน) ด;านที่มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด ได;แกR ด;านสิ่งอำนวยความสะดวก  

มีคRาเฉล่ียความพึงพอใจเทRากับ 4.72 คิดเปYนร;อยละความพึงพอใจเทRากับ 94.40 ด;านท่ีมีคRาเฉล่ียความพึงพอใจ

น;อยที่สุด ได;แกR ด;านเจ;าหน;าที่ผู;ให;บริการ มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.60 คิดเปYนร;อยละความพึงพอใจ

เทRา 91.90 

  จากสถานการณZการแพรRระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการกระจายการแพรR

ระบาด จึงได;มีการสอบถามถึงความพึงพอใจในมาตรกรการป�องกันการแพรRระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ของผ ู ; ร ับบร ิการด ;านการพ ัฒนาช ุมชนและสว ัสด ิการส ังคม พบว Rา กล ุ Rมต ัวอย Rางม ีความ 

พึงพอใจในมาตรการป�องกันการแพรRระบาดของโรคติดเชื้อไรวัสโคโคนา 2019 ในระดับพึงพอใจมากที่สุด  

มีคRาเฉล่ียความพึงพอใจเทRากับ 4.61 

  4) ภารกิจงานด;านการศึกษา 

  กลุ RมตัวอยRางจำนวน 395 คน มีผู ; เข ;ารับบริการภารกิจงานด;านการศึกษา ประจำปJ

งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 48 คน มีความพึงพอใจในภาพรวมผู;รับบริการในระดับมากที่สุด โดยมี

คRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.69 คิดเปYนร;อยละความพึงพอใจเทRากับ 93.79 (ระดับคะแนนตามเกณฑZ

เทRากับ 9 คะแนน) ด;านที่มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด ได;แกR ด;านสิ่งอำนวยความสะดวก มีคRาเฉลี่ยความ 
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พึงพอใจเทRากับ 4.74 คิดเปYนร;อยละความพึงพอใจเทRากับ 94.75 ด;านที่มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจน;อยที่สุด 

ได;แกR ด;านข้ันตอนการให;บริการ มีคRาเฉล่ียความพึงพอใจเทRากับ 4.62 คิดเปYนร;อยละความพึงพอใจเทRา 92.33 

  จากสถานการณZการแพรRระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการกระจายการแพรR

ระบาด จึงได;มีการสอบถามถึงความพึงพอใจในมาตรกรการป�องกันการแพรRระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ของผู;รับบริการภารกิจงานด;านการศึกษา พบวRา กลุRมตัวอยRางมีความพึงพอใจในมาตรการป�องกันการ

แพรRระบาดของโรคติดเช้ือไรวัสโคโคนา 2019 ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด มีคRาเฉล่ียความพึงพอใจเทRากับ 4.63  

  5) ภารกิจงานด;านสาธารณสุข 

  กลุ RมตัวอยRางจำนวน 395 คน มีผู ;เข;ารับบริการภารกิจงานด;านสาธารณสุข ประจำปJ

งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 88 คน มีความพึงพอใจในภาพรวมผู;รับบริการในระดับมากที่สุด โดยมี

คRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.25 คิดเปYนร;อยละความพึงพอใจเทRากับ 85.08 (ระดับคะแนนตามเกณฑZ

เทRากับ 8 คะแนน) ด;านที่มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด ได;แกR ด;านสิ่งอำนวยความสะดวก มีความพึงพอใจ

เทRากับ 4.29 คิดเปYนร;อยละความพึงพอใจเทRากับ 85.82 ด;านที่มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจน;อยที่สุด ได;แกR ด;าน

ชRองทางการให;บริการ มีคRาเฉล่ียความพึงพอใจเทRากับ 4.19 คิดเปYนร;อยละความพึงพอใจเทRา 83.86 

  จากสถานการณZการแพรRระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการกระจายการแพรR

ระบาด จึงได;มีการสอบถามถึงความพึงพอใจในมาตรกรการป�องกันการแพรRระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ของผู;รับบริการภารกิจงานด;านสาธารณสุข พบวRา กลุRมตัวอยRางมีความพึงพอใจในมาตรการป�องกันการ

แพรRระบาดของโรคติดเช้ือไรวัสโคโคนา 2019 ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด มีคRาเฉล่ียความพึงพอใจเทRากับ 4.29 

  6) ภารกิจงานด;านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

  กลุRมตัวอยRางจำนวน 395 คน มีผู;เข;ารับบริการภารกิจงานด;านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

สังคม ประจำปJงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 169 คน มีความพึงพอใจในภาพรวมผู;รับบริการในระดับมาก

ที่สุด โดยมีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.37 คิดเปYนร;อยละความพึงพอใจเทRากับ 87.40 (ระดับคะแนนตาม

เกณฑZเทRากับ 8 คะแนน) ด;านที่มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด ได;แกR ด;านสิ่งอำนวยความสะดวก มีคRาเฉล่ีย

ความพึงพอใจเทRากับ 4.46 คิดเปYนร;อยละความพึงพอใจเทRากับ 89.11 ด;านท่ีมีคRาเฉล่ียความพึงพอใจน;อยท่ีสุด 

ได;แกR ด;านข้ันตอนการให;บริการ มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.30 คิดเปYนร;อยละความพึงพอใจเทRากับ 

86.04 

  จากสถานการณZการแพรRระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการกระจายการแพรR

ระบาด จึงได;มีการสอบถามถึงความพึงพอใจในมาตรกรการป�องกันการแพรRระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ของผู;รับบริการภารกิจงานด;านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พบวRา กลุRมตัวอยRางมีความพึงพอใจใน

มาตรการป�องกันการแพรRระบาดของโรคติดเชื้อไรวัสโคโคนา 2019 ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีคRาเฉลี่ยความ

พึงพอใจเทRากับ 4.44 
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 5.1.3 ผลการประเมินความพึงพอใจตVอโครงการที่สอดคลFองกับแผนยุทธศาสตรUการพัฒนาจังหวัด

ชลบุรีและโครงการดีเดVนของเทศบาลเมืองสัตหีบ 

  1) โครงการปรับภูมิทัศนZชายฝ_�งทะเลสัตหีบ เปYนโครงการที่สอดคล;องกับแผนยุทธศาสตรZการ

พัฒนาจังหวัดชลบุรี การประเมินความพึงพอใจในการให;บริการโครงการ แบRงออกเปYน 4 ด;าน ประกอบด;วย 

ด;านการประชาสัมพันธZโครงการแกRชุมชน ด;านการปฏิบัติงานขององคZการบริหารสRวนตำบล ด;านสิ่งอำนวย

ความสะดวก และด;านการปฏิบัติตามมาตรการป�องกันโควิด-19 ผลการศึกษา พบวRา ภาพรวมของความพึง

พอใจตRอโครงการปรับภูมิทัศนZชายฝ_�งทะเลสัตหีบ มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.25 จัดอยูRในระดับมีความพึงพอใจ

มากท่ีสุด 

  2) โครงการเยาวชนรุRนใหมRใสRใจสิ่งแวดล;อมชายฝ_�งทะเล ประจำปJงบประมาณ 2564 เปYน

โครงการดีเดRนของเทศบาลเมืองสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี แบRงออกเปYน 4 ด;าน ประกอบด;วย ด;าน

การประชาสัมพันธZโครงการแกRชุมชน ด;านการปฏิบัติงานขององคZการบริหารสRวนตำบล ด;านสิ่งอำนวยความ

สะดวก และด;านการปฏิบัติตามมาตรการป�องกันโควิด-19 ผลการศึกษา พบวRา ภาพรวมของความพึงพอใจตRอ

โครงการปรับภูมิทัศนZชายฝ_�งทะเลสัตหีบ มีความพึงพอใจเฉล่ีย 4.27 จัดอยูRในระดับมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู;รับบริการจากเทศบาลเมืองสัตหีบ อำเภอสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี ในการให;บริการ 5 ภารกิจงาน ได;แกR 1) ภารกิจงานด;านทะเบียน 2) ภารกิจงานด;านโยธา  

การขออนุญาตปลูกสิ่งกRอสร;าง 3) ภารกิจงานด;านการศึกษา 4) ภารกิจงานด;านสาธารณสุข และ 5) ภารกิจ

งานด;านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พบวRา ประชาชนผู;รับบริการในภาพรวม มีความพึงพอใจตRอการ

ให;บริการในภารกิจทั้ง 4 ด;าน ได;แกR ด;านขั้นตอนการให;บริการ ด;านชRองทางการให;บริการ ด;านเจ;าหน;าที่ผู;

ให;บริการ และด;านสิ่งอำนวยความสะดวก คิดเปYนความพึงพอใจร;อยละ 90.52 ซึ่งภารกิจงานด;านการศึกษา  

มีคRามากที่สุด มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.69 (ร;อยละความพึงพอใจ 93.79 คRาระดับคะแนนตามเกณฑZ 

9 คะแนน) รองลงมา คือ ภารกิจงานทะเบียน มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.67 (ร;อยละความพึงพอใจ 

93.40 คRาระดับคะแนนตามเกณฑZ 9 คะแนน) ภารกิจงานด;านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งกRอสร;าง มีคRาเฉล่ีย

ความพึงพอใจเทRากับ 4.65 (ร;อยละความพึงพอใจ 92.95 คRาระดับคะแนนตามเกณฑZ 9 คะแนน) ภารกิจงาน

ด;านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.37 (ร;อยละความพึงพอใจ 87.40  

คRาระดับคะแนนตามเกณฑZ 8 คะแนน) และภารกิจงานด;านสาธารณสุข มีคRาเฉลี่ยความพึงพอใจเทRากับ 4.25 

(ร;อยละความพึงพอใจ 85.08 คRาระดับคะแนนตามเกณฑZ 8 คะแนน) ตามลำดับ 

 ซึ่งผลการประเมินดังกลRาว เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑZการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

ปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชนZตอบแทนอื่นเปYนกรณีพิเศษ สำหรับข;าราชการหรือพนักงานท;องถิ่นของ

สำนักงานคณะกรรมการกลางข;าราชการองคZการบริหารสRวนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 

และคณะกรรมการกลางพนักงานสRวนตำบล ในสRวนของตัวชี ้ว ัดในการประเมินคุณภาพการให;บริการ  
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โดยพิจารณาจากผลสำรวจความพึงพอใจของผู;รับบริการจากองคZกรปกครองสRวนท;องถิ่น พบวRา คุณภาพการ

ให;บริการของเทศบาลเมืองสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในภารกิจงานทั้ง 5 ภารกิจ ได;ผลภาพรวม คิด

เปYนร;อยละ 90.45 เมื่อพิจารณาจากผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน จะตรงกับเกณฑZการประเมินร;อย

ละของระดับความพึงพอใจผู;รับบริการ ระดับความพึงพอใจไมRเกินร;อยละ 95 ซ่ึงจะได;คะแนน 9 คะแนน 
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