รายงานผลการวิจัย
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
เทศบาลเมืองบางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บทสรุปสำหรับผูบ้ ริหำร
การส ารวจความพึงพอใจของผู้ รับบริการที่มีต่ อการให้ บริการในเทศบาลเมืองบางกรวย
อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจความพึงพอใจของผู้ รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการในเทศบาลเมืองบางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่
ผู้รับบริการ จานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะห์หาค่าความถี่ ร้อยละ ร้อยละสะสม ค่าเฉลี่ยเลข
คณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลกำรสำรวจ พบว่า
1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่ อการให้บริการในเทศบาลเมืองบางกรวย อาเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.80 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน โดยเรียงตามลาดับร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ รับบริการจากสูงสุดตามลาดับ
ดังนี้
1.1 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ร้อยละ 91.20
1.2 ด้านขั้นตอนการให้บริการ
ร้อยละ 91.00
1.3 ช่องทางการให้บริการ
ร้อยละ 91.00
1.4 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ร้อยละ 89.60
2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่ อการให้บริการของทั้ง 4 งาน ในเทศบาลเมืองบางกรวย
อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมของระดับความพึงพอใจของทั้ง 4 งาน อยู่ในระดับมาก
ที่สุดทั้ง 4 งาน โดยเรียงลาดับร้อยละความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้
1. งานบริการด้านทะเบียน (งานการแจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ) ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 91.00
2. งานบริการด้านการจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงผู้พิการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 91.00
3. งานบริการด้านติดตั้งถังดับเพลิง ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 91.00
4. งานบริการด้านรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 90.60
เมื่อรวมเฉลี่ยทุกงำน พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของเทศบำล
เมืองบำงกรวย อำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี คิดเป็นร้อยละ 90.80 ได้คะแนนเท่ำกับ 9

ข้อเสนอแนะในกำรนำผลกำรสำรวจไปใช้
จากผลการวิจัย พบว่า เทศบาลเมืองบางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีปัจจัยที่
ครบถ้วนที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ แต่มีสิ่งที่ควรปรับปรุงเพื่อก่อให้ความพึงพอใจเพิ่ม
มากขึ้นต่อการให้บริการ ดังต่อไปนี้
ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร
ประชาชนที่ เข้ามารับบริการที่ เทศบาลเมืองบางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
มีความพึงพอใจในข้อมีระยะเวลาการให้บริการรวดเร็วเหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงาน โดยมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดและในข้อที่ควรได้รับการปรับปรุงจากประชาชน คือ มีคาแนะนา/
เอกสาร/เจ้าหน้าที่/ป้ายประกาศ อย่างชัดเจนและเหมาะสม มีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการอย่ าง
ชัดเจน เข้าใจง่าย การใช้บริการเป็นระบบและขั้นตอน มีความคล่องตัว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งทั้ง 3 ข้อ
นีเ้ ป็นข้อทีป่ ระชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สดุ ในด้านขัน้ ตอนการให้บริการ
ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร
ประชาชนที่เข้ามารับบริการที่ เทศบาลเมืองบางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มี
ความพึ งพอใจในข้อ มี ช่องทางที่ เลื อกใช้ ในการติดต่อประสานงานหลากหลายและเพียงพอ เช่ น
โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ เว็บบอร์ด โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดและในข้อที่ควรได้รับการ
ปรั บ ปรุ ง จากประชาชน คื อ เปิ ด รั บ ฟั ง ข้ อ คิ ด เห็ น ต่ อ การให้ บ ริ ก าร เช่ น กล่ อ งรั บ ความคิ ด เห็ น
แบบสอบถาม และเว็บบอร์ด ซึ่งเป็นข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดในด้านช่องทางการ
ให้บริการ
ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำร
ประชาชนที่เข้ามารับบริการที่ เทศบาลเมืองบางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มี
ความพึงพอใจในข้อให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น มีความเต็มใจและมีความพร้อมในการ
ให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดและในข้อที่ควรได้รับการปรับปรุงจากประชาชน คือ
ให้บริการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ด้วยความเสมอภาคตามลาดับก่อน–หลัง ซึ่งเป็นข้อที่ประชาชนมีความ
พึงพอใจน้อยที่สุดในด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ

ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
ประชาชนที่เข้ามารับบริการที่ เทศบาลเมืองบางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มี
ความพึงพอใจในสถานที่ตั้งของหน่วยงานมีบรรยากาศที่เหมาะสม โปร่ง โล่ง สะอาด และสะดวกใน
การเดินทางมารับบริการ โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดและในข้อที่ควรได้รับการปรับปรุง
จากประชาชน คือ มีสิ่งอานวยความสะดวกเหมาะสม สะอาด และเพียงพอ เช่น ที่จอดรถ ที่นั่งบริเวณ
รอรับบริการ น้าดื่ม ห้องน้า ซึ่งเป็นข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดในด้านสิ่งอานวยความ
สะดวก
จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจปลายเปิดมีข้อเสนอแนะจากประชาชนที่เข้ารับ
บริการภายในเทศบาลเมืองบางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ประชาชนที่เข้ารับบริการมี
ความต้องการให้เทศบาลเมืองบางกรวย ควรเพิ่มที่นั่งพักผ่อนสาหรับนั่งรอติดต่องาน เพื่อเป็นการ
อานวยความสะดวกแก่ประชาชน ควรพัฒนาที่จอดรถ (เทคอนกรีต) ด้านตรงข้ามของเทศบาลให้อยู่
ในสภาพพื้ น เรี ย บ และควรเพิ่ ม ช่ อ งทางการประชาสั ม พั น ธ์ ห รื อ กิ จ กรรมต่ า งๆของเทศบาลให้
ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ และควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการอบรม สัมมนา และแลกเปลี่ยน
การเรียนรู้กับองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจา เป็นต้น

รับรองผลการวิเคราะห์ข้อมูล

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว)
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หัวหน้าโครงการ
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1

บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ประเทศไทยยึดหลักการปกครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่ ว คราว) พุ ท ธศั ก ราช 2557 บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นมาตรา 2 ว่ า ประเทศไทยมี ก ารปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ เป็ นประมุขและจัดระเบียบการปกครองการบริหารราชการ
แผ่นดินตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่ นดิน พ.ศ.2534 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2534
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 ได้แบ่งการบริหารราชการแผ่นดินออกเป็น 3 ส่วน
สรุปได้ดังนี้ การบริหารราชการส่ วนกลาง ได้แก่ สานักนายกรัฐมนตรีกระทรวง ทบวง ซึ่งมีฐานะ
เทียบเท่ ากระทรวง ทบวง สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี หรือกระทรวงและกรม หรือส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็ นกรมสังกัดหรือไม่ สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดและอาเภอ การบริหารงานส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เทศบาล สุ ข าภิ บ าลและส่ ว นราชการอื่ น ตามที่ ก ฎหมายก าหนด ต่ อ มาในปี
พ.ศ. 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็ นเทศบาล โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่
25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ปัจจุบันการปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น รู ป แบบสุ ข าภิ บ าลมี โ ครงสร้ า งไม่ ส อดคล้ อ งกั บ บทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจั กรไทย พ.ศ. 2540 ประกอบกับ ปั จ จุบั นการปกครองส่ ว นท้ องถิ่น รูป แบบดั งกล่ า วไม่
เหมาะสมที่จะรองรับการกระจายอานาจที่เพิ่มขึ้นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สมควรเปลี่ยนแปลงฐานะ
ของสุขาภิบาลที่มีอยู่เดิมเป็นเทศบาลตาบล และยกเลิกการปกครอง ส่วนท้องถิ่น รูปแบบสุขาภิบาล
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก หน้า 1
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 ทาให้การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบสุขาภิบาลถูกยกเลิกและ
ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตาบล จึงไม่มีการปกครองในรูปแบบสุขาภิบาล ทาให้การจัดระเบียบ
บริหารราชการท้ องถิ่นในปั จจุบันมีอยู่ 2 ระบบ คือ ระบบทั่วไป แบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือองค์ การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล และระบบพิเศษแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่
กรุ ง เทพมหานครและเมื อ งพั ท ยา (โกวิ ท ย์ พวงงาม, 2543 : 87) และมาตรา 3/1 เพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่ นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 กาหนดให้การบริหารราชการ
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่ อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพ
ความคุม้ ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ

2

รูปแบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด
76 แห่ง เทศบาล 2,440 แห่ง องค์การบริหารส่ วนตาบล 5,335 แห่ง องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) 2 แห่ ง รวมจานวนราชการบริหารส่ วนท้องถิ่น
ทั้งหมดทั่วประเทศ 7,853 แห่ง (ข้อมูลจาก http://www.dla.go.th/work/abt/)
การบริการประชาชนเป็นหน้าที่หลักที่สาคัญที่สุดของรัฐ โดยเฉพาะประเทศที่มีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย รัฐทุกแห่งจึงมีเป้าหมายสูงสุด คือ การบริการประชาชนและในฐานะที่รัฐบาล
เป็นผู้บริหารงาน รัฐจึงมีหน้าที่ต้องให้บริการประชาชนในทุกเรื่องให้ดีที่สุดทั่วถึงเป็นธรรม เสมอภาค
อย่างต่อเนื่อง รัฐบาลทุกสมัยจึงมีนโยบายให้บริการประชาชนเป็นเรื่องสาคัญอย่างยิ่ง ได้มีการปฏิรูป
ระบบราชการ โดยปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐให้มีความเหมาะสมตามภารกิจหน้าที่ เพื่อลด
ความซ้าซ้ อนและให้เกิดเอกภาพคล่ องตัวในการบริหารจัดการโดยได้ ตราพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ส่งผลให้มีการจัดตั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขึ้น
โดยมีภารกิจหน้าที่สาคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาลสร้างความเข็มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารจัดการที่ดี
ตอบสนองความต้ องการของประชาชนในท้ องถิ่นและมีการบูรณาการและแก้ ไขปัญหาและพัฒนา
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพระราชกฤษฎีกาว่ าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ กาหนดให้ส่วนราชการจัดให้มี
คณะผู้ประเมินอิสระดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ของ
ภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริการด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยกากับดูแล
ที่มีความใกล้ชิดประชาชนและเกี่ยวเนื่องกับทุกข์ สุขของประชาชนที่สุด ภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ข อบเขตที่ ก ว้ า งขวางเกี่ ย วกั บ ความกิ น ดี อ ยู่ ดี ข องประชาชนในแทบทุ ก ด้ า น และมี
ผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน ไม่ว่าจะในเรื่องเศรษฐกิจ การศึกษา ความปลอดภัย ฯลฯ เป็นต้น
โดยหน้าที่หลักประการหนึ่งขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การบริการประชาชน ประกอบกับ
การปกครองส่ วนท้องถิ่นโดยระบบองค์ กรปกส่วนครองท้ องถิ่นนั้น เป็นระบบการปกครองตนเอง
ซึ่งจะมีลักษณะความเจริญทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ซึ่งประชาชนมีความต้องการในการ
บริการที่จะตอบสนองต่อปัญหา และ/หรือความต้องการ โดยเฉพาะความต้องการความสะดวกสบาย
ในการดารงชีวิต ความเป็ นอยู่ เช่น บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า
โทรศัพท์ และรวมไปถึงความต้องการด้านต่างๆ เช่น สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ความสะอาดปราศจาก
มลพิษและการให้บริการต่างๆ เช่น การให้บริการทางด้านสาธารณสุข การศึกษา การกีฬา เป็นต้น
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การให้ บ ริ ก ารของเทศบาลเมื อ งบางกรวย แยกกิ จ กรรมบริ ก าร (Service Activates)
ที่มีทั้งหมดเป็น 2 ส่วน คือ
1. บริ ก ารเกี่ ย วกั บ สาธารณู ป โภค (Public Utility Service) หมายถึ ง บริ ก ารที่ ใ ห้ แ ก่
ประชาชนทั่วไป อันเป็นการให้บริการที่กระจายกันไปทั้งพื้นที่ โดยผู้รับบริการไม่จาเป็นต้องมาขอรับ
บริการโดยตรงที่เทศบาลเมืองก็สามารถรับบริการได้ เช่น กิจกรรมการป้องกันน้าท่วมการระบายน้า
การซ่อมแซมถนนทางเท้า งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น
2. บริการเฉพาะด้าน (Specific Services) ซึ่งเป็นการให้บริการแก่ประชาชนแต่ละบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลที่มีธุรกิจเฉพาะ มีข้าราชการของหน้วยงานต่างๆ เป็นผู้คอยให้บริการ ณ ที่เทศบาล
เมือง เช่น งานจัดเก็บรายได้ งานขออนุญาตต่างๆ งานก่อสร้าง รื้อถอน งานสังคมสงเคราะห์ งาน
บริการด้านการศึกษา งานบริการทางด้านสาธารณสุข งานบริการด้านจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ป่วยเอดส์ งานบริการด้านศูนย์ดารงค์ธรรม งานทะเบียนราษ และงานอื่นๆ (งานข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาลเมือง, งานเศรษฐกิจชุมชน, เรื่องร้องทุกข์, ร้องเรียน, รับความคิดเห็นของประชาชน) เป็น
ต้น จะเห็นได้ ว่างานดังกล่ าวข้างต้นล้วนแล้ วแต่ เป็นงานให้ บริการแก่ ประชาชนและเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจาวันของประชาชนทั้งสิ้น
จากลั ก ษณะงานในส านั ก งานเทศบาลเมื อ งบางกรวย ข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า พนั ก งานที่
ปฏิบัติงานในสานักงานเป็นเครื่องมือสาคัญในการดาเนินนโยบายด้านการให้บริการประชาชนให้ลุล่วง
และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและจากการศึกษาดังกล่ าวข้างต้น กล่าวได้ว่า พนักงานที่ปฏิบัติงาน
บริการ ย่อมเป็นเครื่องมือสาคัญของสานักงานในอันที่จะให้ บริการให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วย
ด้วยเหตุผลข้างต้น คณะผู้วิจัยเห็นว่า งานบริการประชาชนของเทศบาลเมืองบางกรวย มี
ความสาคัญมากที่จะสร้างความรัก ความเข้าใจอันดีให้แก่ประชาชนที่มีต่อทางราชการคณะผู้วิจัยจึง
สารวจระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองบางกรวย เพื่อนาผล
การศึกษาที่ได้ไปใช้ในการวางแผนและพัฒนางานบริการด้านต่างๆ ของเทศบาลเมืองบางกรวย ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้นต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1.2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก ารที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารด้ า นขั้ น ตอนการ
ให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวกใน
เทศบาลเมืองบางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
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1.2.2 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองบาง
กรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จาแนกตามงานที่มาขอรับบริการ
1.2.3 เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับการให้บริการเทศบาลเมืองบางกรวย อาเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี
1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย
1.3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
1.3.1.1 ประชากร สาหรับประชากรที่ใช้วิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มประชาชนที่มาใช้บริการ
ของเทศบาลเมืองบางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จานวน 41,595 คน
1.3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้กาหนดขนาด
ของกลุ่ ม ตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูป (Krejcie and Morgan อ้างถึงในยุทธ ไกยวรรณ์ , 2545 :
104) และสุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยการแบ่ ง ชั้ น ภู มิ (Stratified Random Sampling) ตามชุ ม ชนที่ อ ยู่ ข อง
ผู้รับบริการ ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน
1.3.2 ตัวแปรที่ศึกษำ
1. ความพึงพอใจของผูร้ ับบริการที่มีตอ่ การให้บริการ 4 ด้าน ได้แก่
1.1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ
1.2 ด้านช่องทางการให้บริการ
1.3 ด้านเจ้าหน้าทีผ่ ู้ให้บริการ
1.4 ด้านสิง่ อานวยความสะดวก
2. งานการให้บริการ ได้แก่
2.1 งานบริการด้านทะเบียน (งานการแจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัต)ิ
2.2 งานบริการด้านรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ
2.3 งานบริการด้านการจ่ายเงินเบี้ยผู้พิการ
2.4 งานบริการด้านติดตั้งถังดับเพลิง
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1.4 กรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรวิจัย
คณะผู้ วิ จั ย ประยุ ก ต์ ใช้ แ นวคิ ด ของ เพนซานสกี ร์ และโทมั ส (Penchansky and
Thomas,1981 : 127 – 140 อ้างถึงใน วันดี เจียมจิตศิริพงษ์, 2528 : 16) และ อเดย์และแอนเดอร์
เซน (Aday and Andersen, 1975 : 58 – 80 อ้างถึงใน ลาวัลย์ เผือกบุตร, 2534 : 36) เป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ดังนี้

งานและ/หรือโครงกา
รที่ประชาชนมาติดต่อ
ขอรับบริการ

ความพึ งพอใจของผู้รั บบริการที่มีต่อการ
ให้บริการของเทศบาลเมืองบางกรวย
1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ
2 ด้านช่องทางการให้บริการ
3 ด้านเจ้าหน้าทีผ่ ู้ให้บริการ
4 ด้านสิง่ อานวยความสะดวก

ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย
1.5 นิยำมศัพท์ที่ใช้ในกำรวิจัย
1.5.1 เทศบาลเมือง หมายถึง เทศบาลเมืองบางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
1.5.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการ
ของเทศบาลเมืองบางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ
1.5.2.1 ด้านขั้นตอนการให้ บริการ หมายถึง ขั้นตอนการให้ บริการต่างๆ แบ่งออกเป็น
รายข้อดังนี้ 1. มีการให้บริการเป็นระบบและขั้นตอน มีความคล่ องตัว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 2. มีป้าย
แสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย 3. มีระยะเวลาการให้บริการรวดเร็วเหมาะสมกับ
กิจกรรมสภาพงาน 4. มีการให้บริการเป็นไปตามลาดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรมเสมอภาคเท่าเทียม
5. การรั บ บริ ก ารแต่ ล ะขั้ น ตอน มี ค วามสะดวกรวดเร็ ว 6. มี ค าแนะน า/เอกสาร/เจ้ า หน้ า ที่
7. ป้ายประกาศอย่างชัดเจนและเหมาะสม
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1.5.2.2 ด้านช่องทางการให้บริการ หมายถึง ช่องทางที่ให้ผู้รับบริการติดต่อกับหน่วยงาน
และหรือการเข้าถึงโอกาสในการได้รับการบริการ แบ่งออกเป็นรายข้อดังนี้ 1. มีชอ่ งทางเลือกใช้ในการ
ติดต่อประสานงานหลากหลายและเพียงพอ เช่น โทรศัพท์ โทรสารและเว็บบอร์ด 2. มีการเผยแพร่
ข้ อ มู ล ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ สอบถามเกี่ ย วกั บ การรั บ บริ ก าร เช่ น แจ้ ง รายชื่ อ และเบอร์ ติ ด ต่ อ ของ
ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ประสานงานหรือติดต่ อสอบถามได้สะดวก รวดเร็ว 3. ในการขอรับบริการตาม
ช่องทางต่ างๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสารอีเมล์ เว็บบอร์ ด มีความสะดวก คล่องตัว 4. เป็นการรับฟั ง
ข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม และเว็บบอร์ด
1.5.2.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ หมายถึง ประสิทธิภาพการให้บริการและคุณลักษณะ
ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ แบ่งออกเป็นรายข้อดังนี้ 1. มีความรู้ ความสามารถในงานที่ให้บริการเป็น
อย่างดี 2. ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส สุภาพ และมีอัธยาศัยดี ให้คาแนะนาหรือช่วยตอบข้อ
ซักถามได้เป็นอย่างดี 3. ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้นมีความเต็มใจและมีความพร้อมใน
การให้บริการ 4. ให้บริการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ด้วยความเสมอภาค ตามลาดับก่อน–หลัง 5. มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่
1.5.2.4 ด้ า นสิ่ ง อ านวยความสะดวก หมายถึ ง สิ่ ง อ านวยความสะดวกที่ มี ไ ว้ บ ริ ก าร
ภายในเทศบาลเมือง แบ่งออกเป็นรายข้อดังนี้ 1. สถานที่ตั้งของหน่วยงานมีบรรยากาศที่เหมาะสม
โปร่ง โล่ ง สะอาด และสะดวกในการเดินทางมารับบริการ 2. มีสิ่งอานวยความสะดวกเหมาะสม
สะอาด และเพียงพอ เช่น ที่จอดรถ ที่นั่งบริเวณรอรับบริการ น้าดื่ม ห้องน้า 3. การจัดสถานที่และ
อุปกรณ์/ป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายบอกจุดบริการ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
1.5.3 งานที่มาติดต่อขอรับบริการ หมายถึง งานและหรือโครงการที่ เทศบาลเมืองบาง
กรวย ได้ให้บริการกับประชาชนผู้มาติดต่อ จานวน 4 งาน ได้แก่
งานโครงการที่ 1 หมายถึง งานบริการด้านทะเบียน(งานการแจ้งย้ายปลายทาง
อัตโนมัต)ิ
งานโครงการที่ 2 หมายถึง งานบริการด้านรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ
งานโครงการที่ 3 หมายถึง งานบริการด้านการจ่ายเงินเบี้ยผู้พิการ
งานโครงการที่ 4 หมายถึง งานบริการด้านติดตั้งถังดับเพลิง
1.5.4 ผู้ รั บ บริ ก าร หมายถึ ง ประชาชนที่ เ ข้ า รั บ บริ ก ารของเทศบาลเมื อ งบางกรวย
อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ในช่วงปีงบประมาณ 2559
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1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.6.1 ทาให้ทราบระดับความพึงพอใจของผู้ รับบริการที่มี ต่อการให้บริการด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ ด้านช่องทางการให้ บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ในเทศบาลเมืองบางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
1.6.2 ทาให้ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นาผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการเสนอแนะ
เชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงการให้บริการให้ดยี ง่ิ ขึ้น
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยมุ่งศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
ของเทศบาลเมืองบางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ตามลาดับดังนี้
2.1 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
2.1.1 ความหมายของความพึงพอใจ
2.1.2 ขอบข่ายของความพึงพอใจ
2.1.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
2.1.4 แนวคิดของคูเปอร์ (Cooper)
2.1.5 แนวคิดของซาเลซนิค (Zalesnick)
2.1.6 การประยุกต์ทฤษฎีความพึงพอใจในงานมาใช้กับความพึงพอใจต่อการบริการ
2.1.7 แนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2.1.8 การประยุกต์ทฤษฎีความพึงพอใจของผู้รับบริการมาใช้กับงานบริการ
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการ
2.2.1 ความหมายของการบริการ
2.2.2 หลักการให้บริการประชาชน
2.2.3 คุณภาพบริการ
2.2.4 ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพ
2.3 ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองบางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2.1.1 ความหมายความพึงพอใจ
การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความพึงพอใจนั้นโดยทั่วไปมักจะศึกษากับใน 2 มิติ คือ มิติความพึง
พอใจของผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน (Job Satisfaction) และมิ ติ ค วามพึ ง พอใจในการรั บ บริ ก าร (Service
Satisfaction) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้จะเป็นในมิติหลัง คือ ความพึงพอใจในการรับบริการ
ความหมายความพึงพอใจในชุมชน ตามหลักทัศนะของ Morans และ Roders ได้อธิบายว่า
มาตรฐานการประเมินคุณค่าภายในชุมชน การตัดสินใจ สรรเสริญ หรือตาหนิ สถานการณ์ชุมชนจาก
การเปรียบเทียบมาตรฐานในส่วนรวม หรือ เจาะจงเฉพาะเรื่องและในการศึกษาของ Kop และStewart
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ได้อ้างถึงเรื่องความพึงพอใจของปัจเจกบุคคล มีความแตกต่างกันออกไป ความแปรปรวนของการ
ตอบสนอง ความพึงพอใจมีพื้นฐานจากองค์ประกอบที่สลับซับซ้อน การอ้างถึง กรอบความคิดที่ดีที่สุด
คือ นิยามสถานการณ์ เพื่อการมองสภาพชุมชนและขณะเดียวกัน การอ้างถึงความหมาย ความพึงพอใจ
เป็นมิติของกระบวนการรับรู้ทไี่ ด้จากประสบการณ์ในชุมชน
ลักษณะของความพึงพอใจแสดงออกในรูปของอารมณ์ เป็นความรู้สึกนามธรรมที่เข้าใจยาก
ในบางทัศนะ จากคานิยามเชิงพฤติกรรมให้ความหมายว่าคือพฤติกรรมที่ได้รับการตอบสนองเป็ นความ
พึงพอใจ แต่พฤติกรรมชนิดไหนยังไม่ได้กาหนดชัดเจน บางแนวคิดกล่าวถึงความปรารถนา หรือการให้
คุณค่านั้นเป็นที่มาของความพึงพอใจ แต่ก็มีไม่น้อยที่มุ่งสนใจ ความรู้สึกที่เกิดจากการได้บรรลุเป้าหมาย
ที่ตนมุ่งหวังไว้ หรือเกิดจากความต้องการนั้นได้รับการตอบสนอง จากการสารวจผลงานจากการศึกษา
ในเรื่องนี้ที่ผ่านมา พบมากในงานเขียนที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการทางานซึ่ งพิจารณาในแง่มุม
ทัศนคติ รูปแบบแรงจูงใจ ความคาดหวังการได้รับรางวัล ความสมดุลทางอารมณ์ เป็นต้น
ความพึงพอใจในแง่มุมต่าง ๆ นี้มีประโยชน์ต่อการนามากาหนดกรอบความหมายเรื่องความ
พึงพอใจในชุมชน ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
ความพึงพอใจในแง่มุมที่เป็นทัศนะคติ ตามนิยามของ Rosenberg และ Harland กล่าวว่า
ทัศนคตินี้ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เป็นความรู้ความเข้าใจ กล่าวคือเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรู้ ความนึกคิดใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับอารมณ์หรือความรู้สึก เป็นส่วนที่เกี่ยวกับอารมณ์หรือความรู้สึกที่มีต่อ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เขาได้มีความเข้าใจอยู่ก่อนแล้ว หรือเป็นความรู้สึกความเข้าใจเท่าที่เขาจะรู้
ส่วนที่ 3 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทาหรือพฤติกรรม เป็นส่วนที่มีผลต่อการกาหนดของ
พฤติกรรม
ดิเรก ฤกษ์หร่าย (อ้างใน อรวรรณ เมฆทัศน์, 2543 : 4) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง
ทัศนคติในทางบวกของบุคคลที่มีต่ อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นความพึงพอใจในการปฏิบัติ
ต่อสิ่งนัน้
กิติ ปรีดีดิลก (อ้างใน อรวรรณ เมฆทัศน์ , 2543 : 4) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง
ความรู้สึกชอบหรือพอใจต่อที่มีในองค์ประกอบ และสิ่งจูงใจในด้านต่าง ๆ ของงาน และเขาได้รับการ
ตอบสนองความต่องการของเขาได้
หลุย จาปาเทศ (อ้างใน นิภาพรรณ แก้วปัญญา, 2542) กล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึง
ความต้องการ (Need) ได้บรรลุเป้าหมายพฤติกรรมที่แสดงออกมาก็จะมีความสุขสังเกตได้ จากสายตา
คาพูด และการแสดงออก
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อเดย์ แ ละแอนเดอรเซน (อนงค์ เอื้ อ วั ฒ นา, 2542 : อ้ า งอิ ง จาก A day & Anderson,
1975 : 4) ให้ ค วามหมายถึ ง ความพึ ง พอใจว่ า “ความพึ ง พอใจเป็ น ความรู้ สึ ก หรื อ ความคิ ด เห็ น
ที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติของคน ที่เกิดจากประสบการณ์ที่ผู้รับบริการเข้าไปในสถานที่ให้บริการนั้นๆ และ
ประสบการณ์นั้นเป็นไปตามความคาดหวังของผู้รับบริการ ซึ่งความพึงพอใจมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยที่แตกต่างกัน”
มอร์ส (อ้างใน ณรงค์ อุดมศรี, 2542) กล่าวว่า “ความพึงพอใจ หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่
สามารถลดความตึงเครียดของบุคคลให้น้อยลงได้ ถ้าความตึงเครียดมีมาก ก็จะทาให้เกิดความไม่พึง
พอใจซึ่งความตึงเครียดนี้ มีผลมาจากความต้องการของมนุษย์ หากมนุษย์มีความต้องการมากก็จะ
เกิดปฏิกิริยาเรียกร้อง แต่ถ้าเมื่อใดความต้องการได้รับการตอบสนองก็จะทาให้เกิดความพึงพอใจ”
สุวัฒนา ใบเจริญ (2540 : 12) ได้สรุปความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง ความรู้สึก
ที่ดีหรือเจตคติที่ดีของบุคคลที่มีต่อสิ่งนั้น ๆ เมื่อบุคคลอุทิศแรงกายแรงใจและสติปัญญาเพื่อกระทาสิ่ง
นัน้ ๆ
ศรั ท ธา วุ ฒิ พ งษ์ (2542 : 12) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของความพึ ง พอใจพอสรุ ป ได้ ว่ า เป็ น
ความรู้สึกที่ดีที่ชอบของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ และจะแสดงออกทางพฤติกรรม โดยการพอใจสิ่งใดแล้วก็
อยากเข้าร่วมทั้งกายและจิตใจ
จุมพล สัตยาภรณ์ (2542 : 9) กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจเป็นองค์ประกอบด้านความรู้สึก
ด้านทั ศนคติ ซึ่ งไม่ จาเป็ นต้องแสดงหรืออธิบายเชิง เหตุผ ลเสมอไปก็ ได้ แต่ เป็นเพียงปฏิกิริย าด้า น
ความรู้สึกต่อสิ่งเร้า โดยบ่งบอกทิศทางว่าเป็นไปในลักษณะทิศทางบวก ทิศทางลบ หรือไม่มีปฏิกิริยาต่อ
สิ่งเร้านั้น
สรุปความพึงพอใจจากแนวคิดข้างต้น ซึ่งเป็นความพึงพอใจจากการบริการทั้งองค์การของ
รัฐและเอกชนในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ ผู้ศึกษาจึงสรุปความพึงพอใจต่อการให้บริการคือ ความรู้สึกของบุคคล
ที่มีต่อความพึงพอใจ จากการได้รับผลสาเร็จ ตามความมุ่งหมายหรือความคาดหวังของตนหรือความ
ต้องการของตนเอง ซึ่งในการมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) จะประกอบไปด้วย ผู้ให้บริการ (Man) การ
จัดการ (Management) การตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Customer) ทาให้ลูกค้าเกิดความพึง
พอใจปัจจัยที่ทาให้เกิดความพึงพอใจในการบริการ คือ ความรวดเร็วว่องไว เมื่อมนุษย์มีความต้องการ
อาจเป็นทางสรีระ เช่น ความหิวเมื่อเขาได้รับประทานอาหารทันทีด้วยบริการที่รวดเร็ว ทาให้ความทุกข์
จากความหิว ความกระวนกระวายหมดไป ความทุกข์ที่เรามีก็จะเปลี่ยนเป็นความสุขแทนที่ ส่วนความ
พึงพอใจทางด้านจิตใจ เช่น การร้องขอความช่วยเหลือและได้รับการช่วยเหลือโดยเร็ว ผู้ร้องขอจะมี
ความสุข เมื่อได้รับผลสาเร็จตามที่ตนเองคาดหวังไว้ ในเวลาอันรวดเร็ว ความพร้อมเรื่องเวลา อุปกรณ์
สถานที่ หรือบุคคลที่องค์กรได้จัดไว้ให้ มีท่าทีในการตอบสนองความต้องการ และนโยบายขององค์กร
สามารถกาหนดนโยบายได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าด้ วยความเป็นธรรมในการให้ บริการที่เท่า
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เทียมกันตามลาดับก่อนหลังเมื่อลูกค้ามาติดต่อมีปริมาณมากเป็นปัจจัยหนึ่งของความพึงพอใจ แต่ปัจจัย
ที่สาคัญในการสร้ างปฏิสัมพันธ์ของบริการ คือ คน (Man) ซึ่งเป็นผู้เสนอและสนองความต้ องการให้
ลูกค้าได้ตรงความต้องการด้วยใจจริงและพร้อมที่จะให้บริการแก้ลูกค้าด้วยความเต็มใจ (Service Mind)
2.1.2 ขอบข่ายของความพึงพอใจ
โดยทั่วไปการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจมักนิยมศึกษากันในสองมิติ คือ ความพึงพอใจ
ของผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน (Job Satisfaction) และมิ ติ ข องความพึ ง พอใจในการรั บ บริ ก าร (Service
Satisfaction) ซึ่งสามารถขยายความได้ดังต่อไปนี้
การศึกษาความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) ซึ่งเน้นการประเมินค่ าโดยบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ต่อสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของการทางาน ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ที่มี
อิทธิพลทาให้ความพึงพอใจในงานแตกต่างกันไป เช่น ลักษณะงานที่ทาความก้าวหน้า การบังคับบัญชา
เพื่อนร่วมงาน สวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูล (สุนทร ศรีมาเสริมและ สมชัย โสรัจจะ, 2517 : 81)
ความพึงพอใจในการรับบริการ (Service Satisfaction) ซึ่งเน้นการประเมินค่าโดยลูกค้า
หรือผู้ใช้บริการต่อการจัดบริการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือชุดของบริการที่กาหนดขึ้น ซึ่งเป้าหมายของ
การศึกษาทั้งสองมิตินี้เปIนไปเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงในระดับความพึงพอใจและค้นหาเหตุปัจจัยแห่งความ
พึงพอใจนั้นในกลุม่ เป้าหมายที่แตกต่างกันและต่อชุดของสิ่งเร้าที่แตกต่างกันด้วย
2.1.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
Herzberg (1971 อ้ า งใน อภิ ญ ญา สุ น ทรธาราวงศ์ , 2540 : 15 – 17) ได้ เ สนอทฤษฎี
เกี่ยวข้องกับเรื่องความพึงพอใจไว้ เรียกว่า “ทฤษฎีองค์ประกอบคูข่ องเฮอร์เบิรก์ ” ซึ่งแนวคิดตามทฤษฎี
ดังกล่าว จะมีองค์ประกอบที่สัมพันธ์กับความชอบหรือไม่ชอบในงานของแต่ละบุคคล แบ่งออกเป็น 2
องค์ประกอบ หรือเรียกว่า ปัจจัย 2 ด้าน คือ
2.1.3.1 ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) ปัจจัยด้านนี้เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับการจูงใจให้
คนมาชอบในงาน และเป็ น ตั ว กระตุ้ น ให้ ค นเกิ ด ความพึ ง พอใจในงาน เพราะปั จ จั ย ด้ า นนี้ เ น้ น การ
ตอบสนองความต้องการของบุคคล ซึ่งได้แก่ ความสาเร็จในการทางาน (Achievement) หมายถึง การ
ที่เมื่อบุคคลทางานเสร็จสิ้น ประสบความสาเร็จ ย่อมเกิดความพึงพอใจในงานนั้น ๆ
การได้รับกายอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือ
จากบุคคลทั้งภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภายนอกหน่วยงานด้วยลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (The
work itself) หมายถึง งานที่น่าสนใจ ท้าทาย เป็นงานที่สามารถกระทาได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จเพียงผู้
เดียวได้
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ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้มีอานาจ และรับผิดชอบต่องานนั้นอย่างเต็มที่
ความก้ า วหน้ า (Advancement) หมายถึ ง การได้ รั บ ความก้ า วหน้ า ในการ
ปฏิบัติงานนั้น เช่น อาจมีการได้รับเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น มีโอกาสในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้มาก
ขึ้น
2.1.3.2 ปัจจัยสุขวิทยา (Hygiene Factors) หรืออาจเรียกว่า ปัจจัยวิทยาหรือปัจจัยค้าจุน
(Maintenance Factors) ก็ได้ ปัจจัยด้านนี้ เป็นปัจจัยที่ช่วยค้าจุนให้บุคคลมีแรงจูงใจในการทางาน
ต่อไป ซึ่งถ้าหากบุคคลขาดปัจจัยด้านนี้จะทาให้เกิดความไม่พอใจในการทางาน แต่มิใช้ว่าปัจจัยด้านนี้
จะเป็นตัวช่วยให้เกิดแรงจูงใจแต่อย่างใด ซึ่งมักจะเป็นปัจจัยที่มาจากสิ่งแวดล้อมของงาน หรืออาจพูด
ว่าเป็นปัจจัยภายนอกตัวบุคคลก็ได้ ซึ่งได้แก่
เงินเดือน (Salary) หมายถึง เงินเดือน ค่าจ้าง หรือ ค่ตอบแทนที่ได้รับจากการเข้า
มาทางานในหน่วยงานนั้น ๆ อาจรวมถึงการเลื่อนขั้นเงินเดือนของหน่วยงานนั้นด้วย
โอกาสได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth) หมายถึง การที่
บุคคลได้รับการเลื่อนตาแหน่ง อาจหมายความรวมถึงสถานการณ์ที่ทาให้บุค คลที่โอกาสได้รับความ
ชานาญ (Skills) ในการทางานด้านนั้นด้วย
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน (Inter-Personal
Relation Superior, Subordinated, Peers) หมายถึง การที่ได้รับการติดต่อสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นกริยา
วาจา ท่าทางต่าง ๆ ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกันและความเข้าใจและสามารถร่วมปฏิบัติงาน
ด้วยกันได้เป็นอย่างดี
สถานะของอาชี พ (Status) หมายถึ ง อาชี พ นั้ น เป็ น ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ และมี
เกียรติและศักศรีในสังคมด้วย
นโยบายและการบริหารงาน (Company Policy and Administration) หมายถึง
แนวทางการปฏิบัติและการบริหารขององค์ การในงานนั้น ๆ สภาพการทา งาน (Working Condition)
หมายถึง สภาพทางกายภาพสิ่งแวดล้อมในการทางาน เช่น สถานที่ทางาน อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ
รวมทั้งบรรยากาศในการทางานด้วย
ชีวิตส่วนตัว (Personal Life) หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีต่อผลจากการได้เข้า
ทางานนั้น และมีผลกระทบโดยตรงหรือทางอ้อมต่อชีวิตส่วนตัวหรืองานที่ทาโดยขัดต่อความยั่งยืนของ
อาชีพในการทางาน
ความมั่นคงในการทางาน (Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความ
ยั่งยืนของอาชีพในการทางาน
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วิธีการปกครองบังคับบัญชา (Supervision-Technical) หมายถึง วิธีการในการ
ดาเนินการของผู้บังคับบัญชาในการบริหารงานของหน่วยงาน ตลอดจนความยุติธรรมในการบริหารงาน
นั้นด้วย
Herzberg ได้อธิบายสรุปว่า ปัจจัยจูงใจเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นแรงจูงใจให้คนเกิด
ความพึงพอใจในงานนั้น แต่ถ้าหากขาดปัจจัยวิทยาก็อาจมีผลทาให้บุคคลเกิดความไม่พอใจในงานนั้น
ด้วย จะเห็นว่าปัจจัยวิทยาเป็นเสมือนเครื่องช่วยค้าจุนให้ปัจจัยจูงใจอยู่ต่อไป จึงควรมีทั้ง 2 ด้านอย่าง
พอดี จึงจะทาให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในงานนั้น Maslow (อ้างใน วีรศิษฏ์ แนวดี, 2539 : 20-23)
ได้ อ ธิ บ ายทฤษฎี ก ารจู ง ใจ (Motivation Theory) หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า ทฤษฎี ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การจู ง ใจ
(Maslow”s General Theory of Human Motivation) เป็นทฤษฎีที่ Maslow กล่าวถึงสิ่งจูงใจจาก
ความต้องการของมนุษย์ และได้วางกระบวนการทางความต้องการของมนุษย์ไว้ว่า มนุษย์มีความ
ต้องการอยู่เสมอไม่มีที่สิ้นสุด ขณะที่ความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการอย่างอื่นจะ
เข้ามาแทนที่ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจอีกต่อไป ความต้องการของ
มนุษย์มีลาดับขั้น 5 ขั้น ดังนี้
1. ความต้ อ งการทางด้ า นร่ า งกาย (Physiological Needs) ความต้ อ งการ
ทางด้านร่างกายเป็นความต้องการเบื้องต้นเพื่อความอยู่รอด เช่น ความต้องการในเรื่องอาหาร น้า ที่อยู่
อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ความต้องการพักผ่อน และความต้องการทางเพศ ฯลฯ ความต้องการ
ทางด้านร่างกายจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนก็ต่อเมื่อความต้องการด้านร่างกายยังไม่ได้รับการ
ตอบสนองเลย ในด้านนี้โดยปกติแล้วองค์กรทุกแห่งมักตอบสนองความต้องการของแต่ละคนด้วยวิธีการ
ทางอ้อม คือ การจ่ายเงินค่าจ้าง
2. ความต้องการความปลอดภัยหรือความมั่นคง (Security or Safety Needs)
ถ้าหากความต้องการทางด้านร่างกายได้รับตอบสนองตามสมควรแล้ว มนุษย์ก็จะมีความต้องการในขั้น
ต่อไปที่สูงขึ้น คือ ความต้องการทางด้านความปลอดภัยหรือความมั่นคงต่าง ๆ ความต้องการทางด้าน
ความปลอดภัยจะเป็ นเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ ที่เกิด
ขึ้นกับร่างกาย ความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ ส่วนความมั่นคงนั้น หมายถึง ความต้องการความมั่นคง
ในการดารงชีพ เช่น ความมั่นคงในหน้าที่การงานสถานะทางสังคม
3. ความต้องการทางด้านสังคม (Social Belongingness Needs) ภายหลังจากที่
ได้รับการสนองในสองขั้นดังกล่าวแล้วก็จะมีความต้องการสูงขึ้น คือ ความต้องการทางสังคมจะเริ่มเป็น
สิ่งจูงใจที่สาคัญต่อพฤติกรรมของคน ความต้องการทางด้านนี้จะเป็นความต้องการเกี่ยวกับการอยู่
ร่วมกัน และการได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่น และมีความรู้สึกว่าตนเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทาง
สังคมอยู่เสมอ

14

4. ความต้องการที่จะมีฐ านะเด่ นในสังคม (Esteem or Status Needs) ความ
ต้องการขั้นต่อมาจะเป็นความต้องการที่ประกอบด้ วยสิ่งต่าง ๆ ดังนี้คือ ความมั่นใจในตัวเองในเรื่อง
ความสามารถ ความรู้ และความสาคัญในตัวของตัวเอง รวมตลอดทั้งความต้องการที่จะมีฐานะเด่นเป็น
ที่ยอมรับของบุคคลอื่น หรือยากที่จะให้บุคคลอื่นยกย่องสรรเสริญในความรับผิดชอบในหน้ าที่การงาน
การดารงตาแหน่งที่สาคัญในองค์การ
5. ความต้ อ งการที่ จ ะได้ รั บ ความส าเร็ จ ในชี วิ ต (Self-Actualization or SelfRealization Needs) ลาดับขั้นความต้องการที่สูงสุดของมนุษย์ ก็คือ ความต้องการที่อยากจะประสบ
ความสาเร็จในชีวิตตามความนึกคิด หรือความคาดหวัง ทะเยอทะยานใฝ่ฝันที่อยากได้รับผลสาเร็จในสิ่ง
อันสูงส่งในทัศนะของตน
McClelland (อ้างใน วราพรรณ สันทัศนะโชค, 2540 : 16) ได้อธิบายถึงแรงจูงใจ
ที่มีพื้นฐานเกี่ยวกับพลังที่มีอยู่ภายในบุคคลนั้น คือ แรงจูงใจที่ได้บรรลุเป้าหมายซึ่ง McClelland ได้ทา
การวิจัย และพบว่านักธุรกิจ นักวิทยาศาสตร์ และนักอาชีพอื่นๆ ได้รับแรงจูงใจสูงกว่าระดับธรรมดา
นักธุรกิจที่มีแรงจูงใจและได้รับความสาเร็จนั้นไม่เพียงแต่ต้องการกาไรอย่างเดียวแต่เขามีความต้องการ
สู ง เพื่ อ ผลส าเร็ จ แต่ ก าไรอาจจะเป็ น เพี ย งเครื่ อ งมื อ วั ด ว่ า การปฏิ บั ติ ง านปฏิ บั ติ ไ ด้ ดี อ ย่ า งไร แต่
McClelland ได้แนะนา บุคคลที่มีความต้องการสูงในการที่ได้รับความสาเร็จต้องประกอบด้วยลักษณะ
บางประการ ที่ทาให้เขาทางานที่ดีกว่าในบางโอกาสดีกว่าคนอื่น ๆ
ลักษณะที่ทาใหได้รับความสาเร็จมีดังนี้
1) เขาชอบงานที่เขาสามารถรับผิดชอบตนเอง
2) เขาตั้งเป้าหมายที่จะทางานและเสี่ยงโดยวิธีคานวณได้
3) เขาต้องการการตรวจสอบเกี่ยวกับความสาเร็จและความล้มเหลวของเขา
4) เขาต้องการเพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถ
แม้ว่าจะมีความรู้สึกไม่พอใจต้อพวกเขา โดยลักษณะดังกล่าวนี้จะเห็นว่าถ้าหาก
บุ ค คลไม่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบด้ ว ยตนเองแล้ ว จะได้ รั บ ความพอใจน้ อ ยต่ อ การได้ รั บ ความส าเร็ จ และ
เป้าหมายที่ได้รับ โดยการปฏิบัติงานค่อนข้างยาก แต่เขาก็พยายามเพื่อทางานให้สาเร็จเพื่อตัวของเขา
แต่ถ้าเขาทางานง่าย และได้รับความสาเร็จ เขาจะได้ รับความพอใจเพียงนิดหน่ อยเท่านั้น โดยการ
ทางานที่ยากลาบากเท่านั้น จึงจะถือว่าได้รับความสาเร็จ ถ้าหากปราศจากการทบทวนตรวจสอบดูแล้ว
เขาก็จะไม่รูว้ า่ งานที่ทาไปนั้นผิดหรือถูก เพราะฉะนั้นเขาชอบที่จะทางานที่ดีที่สุด คือ สามารถตรวจสอบ
ได้ ดังนั้น นักธุรกิจที่ได้รับความสาเร็จไม่ได้สนใจต่อกาไรเพื่อตนเองเท่านั้น แต่เป็นเครื่องวัดความสาเร็จ
โดยนิยมชมชอบการทางานกับเพื่อนร่ วมงานที่มีความสามารถโดยไม่คานึงถึงความรู้สึกส่วนตัวที่มีต่อ
พวกเขา
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McGregor (อ้ า งใน วราพรรณ สั น ทั ส นะโชค, 2540 : 16-17) ได้ อ ธิ บ ายถึ ง
ลักษณะแรงจูงใจนั้นมีอยู่ 2 วิธี คือ แรงจูงใจภายในที่มีอยู่ ภายในตัวบุคคล เช่น ความต้องการของเขา
ความปรารถนาและความอยากอื่น ๆ ที่กล่าวนี้คือ ทฤษฎีแรงจูงใจภายใน ส่วนทฤษฎีแรงจูงใจภายนอก
คือ สาเหตุที่ทาให้เกิดความพอใจจากภายนอก คือ เงินเดือน สภาพการทางาน นโยบายของบริษัท การ
ยอมรับ ความก้ าวหน้ า และความรับผิดชอบ ทฤษฎีแรงจูงใจที่เน้ นสภาวะที่เกิดขึ้นทั้งภายในและ
ภายนอก เช่น ผู้จัดการมีทัศนคติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา คือผู้จัดการมีความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของ
ความเป็นมนุษย์ และได้ตั้งทฤษฎีธรรมชาติของคนออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรก คือ ทฤษฎี X ซึ่งมี
ลักษณะดังนี้
1. ตามปกติแล้วบุคคลไม่ชอบทางาน ถ้ามีโอกาสก็จะหลบหลีกหรืออู้งาน
2. เพราะนิสัยคนไม่ ชอบทางาน ทุกคนจะต้องถูกบังคับ ควบคุม แนะแนวและ
บทลงโทษไว้ เพื่อให้พวกเขามีความพยายามเพื่อบรรลุตามเป้าหมายขององค์การ
3. คนทั่ว ๆ ไปชอบมีผู้แนะนา มีความประสงค์จะไม่อยากรับผิดชอบ แทบไม่มี
ความทะเยอทะยานและต้องการความปลอดภัยเหนือกว่าสิ่งอื่นใด
ส่ ว นทฤษฎี Y นั้ น McGregor ให้ ข้ อ สั น นิ ฐ านว่ า จะเพิ่ ม แรงจู ง ใจที่ ยิ่ ง ใหญ่ ที่
สามารถเพิ่ ม ความต้ องการทั้ ง ส่ ว นบุ คคลและเป้ า หมายขององค์ การอย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพจะต้ อ งมี
ลักษณะดังต่อไปนี้
1. การใช้พลังงานทางกายและสมองในการทางาน เป็นธรรมชาติเช่นเดียวกับการ
เล่นและการพักผ่อน
2. การควบคุมภายนอกและการคาดโทษไม่ใช้วิธีเดียวที่ทาให้เกิดความพยายาม
เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การ
3. การรับผิดชอบต่อเป้าหมายนั้นทาให้ได้รับผลตอบแทนเป็นผลลบ
4. สภาพของคนทั่ว ๆ ไป เรียนรู้ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม ซึ่งไม่เพียงแต่ยอมรับ
เงื่อนไขนั้นเท่านั้น แต่จะต้องแสวงหาความรับผิดชอบด้วย
5. ประสิทธิภาพเกี่ยวกับความนึกคิด ความรอบคอบและความคิดสร้างสรรค์ใน
การแก้ไขปัญหาองค์การ จะต้องเปิดเผยกว้างขวาง ไม่คับแคบ เพื่อผลประโยชน์ของประชาชน
6. ภายใต้สภาพของเงื่อนไขของสังคมอุตสาหกรรมสมัยใหม่นี้ ความสามารถทาง
สติปัญญาของบุคลเป็นสิ่งจาเป็น
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2.1.4 แนวคิดของคูเปอร์ (Cooper)
แนวคิดของคูเปอร์ (Cooper, 1958 : 31 อ้างถึงใน จีรภรณ์ กาญจนไพบูลย์, 2527 : 15)
ถือว่าความต้องการในการทางานที่เป็นสิ่งจูงใจให้มนุษย์เกิดความพึงพอใจในการทางานแบ่งออกเป็น 7
อย่าง คือ
2.1.4.1 ทางานที่เขาสนใจ
2.1.4.2 มีอุปกรณ์ที่ดีสาหรับการทางาน
2.1.4.3 มีค่าจ้างเงินเดือนที่ยุติธรรม
2.1.4.4 มีโอกาสก้าวหน้าในงานที่ทา
2.1.4.5 มีสภาพการทางานที่ดีรวมทั้งชั่วโมงการทางานและสถานที่ที่เหมาะสม
2.1.4.6 มีความสะดวกในการไปกลับ
2.1.4.7 การทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
2.1.5 แนวคิดของซาเลซนิค (Zalesnick)
แนวคิดของซาเลซนิค (Zalesnick, 1958 : 40 อ้างถึงใน เกรียงไกร มุสิกะวงษ์, 2531 :
9) ได้จาแนกทฤษฎีการให้รางวัลที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับจากกลุ่มผู้ร่วมงานหรือบุคคลอื่น ได้แก่ ความเป็น
มิตร ความรัก ความซื่อสัตย์ เป็นต้น
2.1.6 การประยุกต์ทฤษฎีความพึงพอใจในงานมาใช้กับความพึงพอใจต่อการบริการ
จากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทางานสามารถสรุปได้ว่า บุคคลจะมี
ความพึงพอใจในการทางานนั้นต้องมีผลตอบแทนที่ดี เนื่องจากมนุษย์ยังต้องการปัจจัยในการดารงชีวิต
ที่สุขสบาย เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของชีวิต และการมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง เพราะมนุษย์ต้องอยู่ในสังคมที่ต้องติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน การมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีหรือ
ความเป็นมิตร ย่อมส่งผลต่อความพึงพอใจระหว่างบุคคล
ดังนั้น จากแนวคิดนี้สามารถนามาประยุกต์ใช้กับความพึงพอใจต่อบริการ กล่าวคือ ถ้ามี
ผลตอบแทนหรือผลงานที่ดีที่มีคุณภาพ ผู้ให้บริการมีอัธยาศัยหรือสัมพันธภาพที่ดีย่อมทาให้ประชาชน
เกิดความพึงพอใจต่องานบริการนั้นๆ
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2.1.7 แนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2.1.7.1 แนวความคิดของเพนซานสกีร์ (Penchansky)
เพนซานสกี ร์ และโทมั ส (Penchansky and Thomas, 1981 : 127 – 140
อ้างถึงใน วันดี เจียมจิตศิริพงษ์, 2528 : 16) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ไว้
5 ประการ ดังนี้
1. ความเพี ย งพอของการบริ ก ารที่ มี อ ยู่ (Availability) คื อ ความเพี ย งพอ
ระหว่างจานวนบริการที่มีอยูก่ ับความต้องการของผู้ป่วย
2. ความสะดวกในด้านระยะทาง (Accessibility) คือ ความสามารถที่จะไปใช้
แหล่งบริการได้อย่างสะดวก โดยคานึงถึงลักษณะที่ตั้งของแหล่งบริการและการเดินทางของผูใ้ ช้บริการ
3. ความสะดวกและสิ่งอานวยความสะดวกของแหล่งบริการ (Accommodation)
ได้แก่ แหล่งบริการที่ผู้ป่วยยอมรับว่าให้ความสะดวกและมีสิ่งอานวยความสะดวกเมื่อไปใช้บริการ
4. ความสามารถของผู้ ป่ ว ยในการที่ จ ะเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยส าหรั บ บริ ก าร
(Affordability)
5. การยอมรับคุณภาพของบริการ (Acceptability) ซึ่งในที่นี้รวมถึงการยอมรับ
ลักษณะของผูใ้ ห้บริการด้วย
2.1.7.2 แนวคิดของอเดย์ (Aday)
อเดย์และแอนเดอร์เซน (Aday and Andersen, 1975 : 58 – 80 อ้างถึงใน
ลาวัลย์ เผือกบุตร, 2534 : 36) ได้ชี้ถึงพื้นฐาน 6 ประเภทที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
กับการรักษาพยาบาลและความรู้สึกที่ผู้ป่ วยได้รับจากบริการเป็ นสิ่งสาคัญที่ช่วยประเมินบริการทาง
การแพทย์ว่าได้มีการเข้าถึงประชาชน ความพึงพอใจ 6 ประเภท คือ
1. ความพึ ง พอใจต่ อ ความสะดวกที่ ไ ด้ รั บ บริ ก าร (Convenience) ซึ่ ง แยก
ออกเป็น
1.1 การใช้เวลารอคอยในสถานบริการ
1.2 การได้รับการรักษาดูแลเมื่อมีความต้องการ
1.3 ความสะดวกสบายที่ได้รับในสถานบริการ
2. ความพึงพอใจต่อการประสานงานของการบริการ (Coordination) ซึ่งแยก
ออกเป็น
2.1 ผู้ป่วยได้รับบริการทุกประเภทตามความต้องการของผู้ป่วย
2.2 แพทย์ให้ความสนใจสุขภาพทั้งหมดของผู้ป่วยทั้งร่างกายและจิตใจ
2.3 แพทย์ได้มีการติดตามผลการรักษา
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3. ความพึงพอใจต่ออัธยาศัยความสนใจของผู้ให้บริการ (Courtesy) ได้แก่
การแสดงอัธยาศัยท่าทางที่เป็นกันเองของผูใ้ ห้บริการและแสดงความสนใจห่วงใยต่อผู้ป่วย
4. ความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับจากการบริการ (Medical Information)
แยกออกเป็นข้อมูล 2 ประเภท คือ
4.1 ข้อมูลสาเหตุการเจ็บป่วย
4.2 ข้อมูลการรักษาพยาบาล
5. ความพึงพอใจต่อคุณภาพของบริการ (Quality of Care) ได้แก่ คุณภาพ
ของการดูแลทั้งหมดที่ผู้ปว่ ยได้รับ ในทัศนะของผู้ปว่ ยที่มีต่อการบริการของโรงพยาบาล
6. ความพึงพอใจต่อค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริการ (Out – of Pocket Cost) ได้แก่
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ผู้ป่วยจ่ายไปกับการรักษาความเจ็บป่วย
2.1.8 การประยุกต์ทฤษฎีความพึงพอใจของผู้รับบริการมาใช้กับงานบริการ
จากแนวความคิดนี้ ซึ่งเป็นความพึงพอใจทางการแพทย์ สามารถนามาประยุกต์ใช้กับ
งานบริการได้ ดังนี้
2.1.8.1 ความพึงพอใจต่อความสะดวกที่ได้รับจากบริการ ได้แก่
1. ระยะเวลารอคอยเพื่อขอรับบริการ
2. ความเป็นระเบียบของหน่วยบริการ
3. ลักษณะสถานที่ของหน่วยบริการ
2.1.8.2 ความพึงพอใจต่ออัธยาศัยของผู้ให้บริการ คือ ความรู้สึกหรือความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อพฤติกรรมของผู้ให้บริการที่ปฏิบัติต่อประชาชนในเรื่อง
1. การพูดจาสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ
2. การมีสัมพันธภาพเป็นกันเองกับประชาชน
2.1.8.3 ความพึงพอใจต่อคุณภาพของบริการ ได้แก่ ความรู้สึกหรือความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อคุณภาพของการบริการของเทศบาลในเรื่อง
1. ความสามารถของเจ้าหน้าที่
2. การใช้วัสดุอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ
3. ความคงทนถาวร มีมาตรฐาน ถูกต้องของงานบริการที่เทศบาลจัดให้แก่ประชาชน
2.1.8.4 ความพึงพอใจต่อค่าใช้จ่ายเมื่อใช้ บริการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่ประชาชนเสียไป
เพื่อแลกกับบริการที่ได้รับ โดยพิจารณาในเรื่อง
1. ราคาการรับบริการ
2. ความยุติธรรม
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการ
2.2.1 ความหมายของการบริการ
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานพุทธศักราช2525 (2539 : 463) ได้ให้คาจากัดความ
ของคาว่า “บริการ” ไว้ว่า การปฏิบัติรับใช้ การให้ความสะดวกต่าง ๆ เช่น ธุรกิจ การให้บริการต่าง ๆ
คาว่า “การบริการ” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Service” ในความหมายที่ว่าเป็นการกระทา ที่เปี่ยมไป
ด้วยความช่วยเหลือ การให้ความช่วยเหลือ การดาเนินการที่เป็ นประโยชน์ต่อผู้อื่นลักษณะของงาน
บริการ
2.2.1.1 งานบริก าร เป็ น งานที่ มีก ารผลิ ต และมี การบริ โภคเกิด ขึ้น พร้ อ มกั น คื อ ไม่ อ าจ
กาหนดความต้องการแน่นอนได้ขึ้นอยูก่ ับผูใ้ ช้บริการว่าจะต้องการเมื่อใด และต้องการอะไร
2.2.1.2 งานบริการ เป็นงานที่ไม่อาจกาหนดปริมาณล่วงหน้าได้ การมาใช้บริการหรือไม่
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ใช้บริการ การกาหนดปริมาณงานล่วงหน้าจึงไม่อาจทาได้นอกจากการคาดคะเน
ความน่าจะเป็นเท่านั้น
2.2.1.3 งานบริการ เป็นงานที่ไม่มีตัวตน สินค้าไม่มีผลผลิตสิ่งที่ผู้ใช้บริการจะได้ คือ ความ
พึงพอใจ ความรู้สึกคุ้มค่าที่ได้รับบริการ ดังนั้น คุณภาพของงานจึงเป็นสิ่งที่สาคัญมาก
2.2.1.4 งานบริ การ เป็ นงานที่ ต้ องการตอบสนองในทัน ที ผู้ ใ ช้บ ริ การต้อ งการให้ ลงมื อ
ปฏิบัติงานในทันที ดังนั้น ผู้ให้บริการจะต้องพร้อมที่จะตอบสนองตลอดเวลาและเมื่อนัดวันเวลาใด
ก็ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จตรงตามกาหนดเวลานัด
2.2.2 หลักการให้บริการประชาชน
การให้บริการเป็นหน้าที่สาคัญในการบริหารงานของภาครัฐ โดยเฉพาะในลักษณะงานที่
ต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กับประชาชน หรือผู้รับบริการโดยตรง โดยหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมี
หน้าที่ในการส่งต่อการบริการ (Delivery Service) ให้แก่ผู้รับบริการซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้
แนวคิดเกี่ยวกับการบริการสาธารณะไว้ดังนี้
การบริการประชาชน (Public Service Delivery) หมายถึง การที่หน่วยงานภาครัฐได้
กระจายสินค้าสาธารณะออกไปให้กับประชาชนในสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
โสภณ พึ ง ชั ย (2537 : 23) อ้ า งในแนวคิ ด ของเคสและ เดเน็ ท (Cass and Danet) มี
ความเห็นว่า การให้บริการควรยึดหลักปฏิบัติ ดังนี้
1. ควรให้การบริการเฉพาะเรื่องเท่านั้น หมายถึง การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการ
และผู้รับบริการ
2. ควรจะจ า กั ด เฉพาะเรื่ อ งงานเท่ า นั้ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร ไม่ ค วรน า เรื่ อ งส่ ว นตั ว ที่
นอกเหนือจากงานในหน้าที่เกี่ยวข้อง
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3. ควรให้บริการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ปรั ช ญา เวสารั ช ช์ (2540 : 51) กล่ า วว่ า การให้ บริ ก ารของรัฐ นั้ น จะต้ อ งค านึ ง ถึ ง สิ่ ง
ต่อไปนี้
1. การให้บริการที่เป็นที่พึงพอใจแก่สมาชิกในสังคม ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่วัดได้ยากหรือ
ให้คาจากัดความยาก แต่อาจกล่าวได้อย่างกว้าง ๆ ถึงองค์ประกอบที่ทาให้เกิดความพึงพอใจ
2. การให้บริการที่เท่าเทียมแก่สมาชิกในสังคม
3. การให้บริการในเวลาที่เหมาะสม
4. การให้บริการโดยคานึงถึงความมากน้อย คือ ให้บริการไม่มากหรือน้อยเกินไป
5. การให้บริการโดยมีการปรับปรุงให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
6. การให้บริการโดยมีความรับผิดชอบต่อประชาชนเป็นค่านิยมพื้นฐานสาหรับการบริการ
ราชการในสังคมประชาธิปไตย จะต้องทาหน้าที่ภายใต้การชี้นาทางการเมืองจากตัวแทนประชาชน และ
ต้องสามารถให้บริการที่มีลักษณะสนองตอบต่ อมติมหาชนต้องมีความยืดหยุ่นที่จะปรับเปลี่ยนลักษณะ
งานหรือการให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้มากที่สุด
2.2.3 คุณภาพบริการ
คณะที่ปรึกษา คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (อ้างในปิยพงษ์
ศรีสมบูรณ์, 2543 ค : 11 - 3) กล่าวว่า ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการบริการได้แก่
1. ความเชื่อถือได้ของบริการ (Reliability) คือ การบริการได้ถูกต้องโดยเฉพาะเกี่ยวกับ
การเรียกเก็บเงิน การเก็บรักษาข้อมูลถูกต้องและการให้บริการตามกาหนดเวลาที่ระบุไว้
2. การตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Responsiveness) คือการที่ผู้ให้บริการยินดี
และมีความพร้ อมที่จะให้ บริการ รวมทั้งการให้ บริการด้วยความรวดเร็วโดยเฉพาะอย่ างยิ่งการส่ ง
เอกสารโดยเร็ว และการให้บริการที่ตรงต่อเวลา
3. ความสามารถของผูใ้ ห้บริการ (Competence) คือผู้ให้บริการต้องมีทักษะและความรู้
ในการให้ บริการ รวมทั้ งความรู้ แ ละทักษะในการติดต่ อกับผู้ รับบริการของพนักงานสนับสนุนและ
ความสามารถขององค์กรโดยรวม
4. ความสะดวกในการติดต่อ (Access) รวมทั้งผู้รับบริการสามารถติดต่อบริการได้ทาง
โทรศัพท์ ไม่ต้องเสียเวลาคอยนาน มีชั่วโมงบริการที่เหมาะสม และที่ให้บริการตั้งอยู่ในที่ที่ลูกค้าติดต่อ
ได้สะดวก
5. ความสุภาพของพนักงาน (Courtesy) รวมทั้งความเคารพนับถือ แสดงความเป็นมิตร
ต่อผูร้ ับบริการ รวมทั้งรูจ้ ักรักษาสมบัติของผู้รับบริการ มีการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย
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6. ความสามารถในการสื่อสาร (Communication) ใช้ภาษาสุภาพให้ผู้รับบริการเข้าใจ
ได้ง่าย รวมถึงคาแนะนาบอกค่าบริการอย่างชัดเจน
7. ความไว้วางใจได้ของพนักงาน (Credibility) พนักงานต้องมีความซื่อสัตย์ เชื่อถือได้
เกี่ยวกับชื่อหน่วยงานที่ให้บริการ
8. ความปลอดภัย (Security) ผู้รับบริการจะต้องปลอดภัย ไม่เสี่ยง หรือสงสัยในเรื่อง
ความปลอดภัยทางกาย ความปลอดภัยทางด้านการเงิน และการรักษาความลับของลูกค้า
9. ความรู้ความเข้าใจลูกค้า (Understanding /Knowing the Customer) ผู้ให้บริการ
ต้องพยายามเข้าใจความต้องการของผู้รับบริการหรือลูกค้า ให้ความสนใจลูกค้ารายตัวและรู้จักลูกค้า
ประจา
10. สิ่งที่จับต้องได้ (Tangibles) รวมถึงการแสดงที่เป็นรูปร่างได้ของบริการ รวมทั้งสิ่ง
อานวยความสะดวกภายในอาคารสานักงาน การแต่งกายของพนักงาน การมีเครื่องใช้ในการให้บริการ
การมีหลักฐานในการบริการ เช่น มีใบเสร็จ รายการสินค้า และสิ่งอานวยประโยชน์ต่าง ๆ
ความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ต่ อ งานบริ ก ารสาธารณะ เป็ น การประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานด้านการให้บริการของงานปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีพื้นฐานมาจากการรับรู้ การส่งมอบ
บริการที่แท้จริง การประเมินผลแตกต่างกันตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคลตามเกณฑ์หรือมาตรฐาน
ที่แต่ละบุคคลตั้งไว้รวมทั้งการตัดสินใจของบุคคลนั้นด้วย การประเมินผลแยกได้เป็น 2 ด้านคือ
2.2.3.1 ด้านวัตถุนิสัย (Objectivity) เกิดจากการวัดปริมาณและคุณภาพของบริการ
2.2.3.2 ด้านอัตตวิสัย (Subjectivity) เกิดจากการรับรู้และการใช้วิจารณญาณของแต่
ละบุคคล
การบริการสาธารณะ หมายถึง การที่บุคคล กลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการให้ บริการสาธารณะ ซึ่งอาจเป็นรัฐ หรือเอกชน มีหน้าที่ในการส่ งต่อการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนโดยรวม
2.2.4 ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพ
ความหมายของคุ ณ ภาพตามแนวความคิ ด ของ Karl A, Sengupta & Thorbecke,
1966. (Classical Idea) อาจจะมีความหมายดังนี้ (อ้างใน นิคม สอาดเอี่ยม, 2539 : 31-33)
1. ความหมายแบบเก่า (Narrow Idea) คือ ทาผลิตภัณฑ์หรือบริการเหมือนมาตราฐาน
(Standard) ความหมายเก่าแบบนี้ คุณภาพ = มาตรฐานสินค้า
2. ความหมายแบบใหม่ (Modern Idea) คือ ความพอใจของลูกค้ าหรือผู้ ใ ช้สิ่งที่ใ ช้
อย่างเหมาะสม คุณภาพ = ความพึงพอใจที่รวมอยูด่ ว้ ย (Quality includes)
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ทั้งนี้เพราะองค์การธุรกิจตั้งขึ้นมาก็เพื่อผลิตสินค้าและบริการออกขายให้ได้ผลกาไรคุ้ม
กับเงินที่ลงทุนไป การที่สินค้าและบริการจะขายได้จนมีกาไรสูงสุด ก็ต้องมีคุณภาพ คือ ทาให้ลูกค้า
พอใจในทุก ๆ ด้าน หากการบริการด้านหนึ่งด้านใดไม่ดี ไม่มีคุณภาพ ส่วนแบ่งของตลาดอาจถูกคู่
แข่งขันที่บริการดีกว่าแย่งไป จึงจาเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการเพื่อสนอง
ความพอใจของลูกค้า และจะต้องกระทาอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้เพราะระดับความพอใจของลูกค้านั้ นมี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และจะต้องกระทาอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้เพราะระดับความพอใจของลูกค้านั้นมี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และแปรเปลี่ยนตามค่านิยมอยู่ตลอดเวลา การที่จะทาให้บริการเป็ นที่พอใจจึง
จาเป็นต้องมีการนาความต้องการของการให้บริการมาพิจารณาเพื่อนาไปปรับปรุงการให้บริการ ดังภาพ
ที่ 2.1

ภาพที่ 2.1 การปรับปรุงการให้บริการ
คุณภาพ หมายถึง ความพอใจของลูกค้าผู้ใช้บริการหรือผู้บริโภค หรือสิ่งที่ใช้อย่าง
เหมาะสม
1. ความรวดเร็วถูกต้อง
2. ความเชื่อถือ
3. ความต่อเนื่องของบริการที่ให้
4. ความเพียงพอของบริการที่ให้
5. ความปลอดภัยและทันสมัย
6. ความยุติธรรมและความเท่าเทียมกันของบริการที่ให้
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7. รูปแบบการบริการที่ดี
8. ราคาบริการเหมาะสม
นอกจากนี้แนวคิดเชิงคุณภาพยังกล่าวถึงหลัก 7 ส ซึ่งแนวคิดนี้เป็นปัจจัยพื้นฐานการ
บริการ เพื่อนา ไปสู่คุณภาพในการบริการเป็นการปรับปรุงการให้บริการต่อลูกค้าเป้าหมายหลักคือด้าน
องค์การ (สถานที่) และด้านพนักงานองค์ประกอบของกิจกรรม 7 ส ประกอบด้วย
1. สะสาง
2. สะดวก
3. สะอาด
4. สุขลักษณะ
5. สร้างนิสัย
6. สิ่งแวดล้อม
7. สวยงาม
ความหมายของ “7 ส”
สะสาง หมายถึง การแยกให้ชัดระหว่างของที่ไม่จาเป็น /ไม่ต้องการ กับของที่จาเป็น/
ต้องการ ของที่ไม่ต้องการหรือไม่จาเป็นให้ขจัดทิ้งไป
สะดวก คือ การจัดแยกสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกในการค้นหาได้ง่าย
สะอาด คื อ ดูแ ลความสะอาดและบ ารุ ง รัก ษาสถานที่ เอกสาร อุ ปกรณ์ เครื่อ งมื อ
เครื่องใช้อยู่เสมอ
สุขลักษณะ คือ การรักษาสภาพ 3 ส แรก และปรับปรุงให้ดีขึ้นพร้อมทั้งเสริมสร้าง
บรรยากาศในการทางานให้ถูกสุขลักษณะ
สร้ า งนิ สั ย คื อ การรั ก ษาระเบี ย บวิ นั ย โดยทุ ก คนช่ ว ยกั น ปฏิ บั ติ กิ จ กรรม 7 ตาม
มาตรฐานหรือกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัดอยู่เสมอจนติดเป็นนิสัย
สิ่งแวดล้อม คือ การนาเอาสิ่งแวดล้อมมาสร้างบรรยากาศในการทางานให้ดูดีขึ้น เช่น
น้าต้นไม้สวยงาม แจกันดอกไม้ มาประดับประดาให้สานักงานดูดียิ่งขึ้น เป็นต้น
สวยงาม คือ การทาให้อาคารสานักงานมีสภาพที่ดูดีเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความ
สวยงาม ทั้งในมุมมองของผู้ปฏิบัติงานและลูกค้าผู้ใช้บริการทาให้สร้างบรรยากาศเชิญชวนให้อยากเข้า
มาใช้บริการ
1. การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการ
บริหารงานภาครัฐที่มีฐานคติที่ว่า คนทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่าง
เท่าเทียมกันในแง่มุมของกฎหมาย ไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการประชาชน จะได้รับปฏิบัติใน
ฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน
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2. การให้บริการอย่างทันเวลา (Time Service) หมายถึง การให้บริการจะต้องมองว่า
การให้ บ ริ ก ารสาธารณะจะต้ อ งตรงเวลา ผลการปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานภาครั ฐ จะถื อ ว่ า ไม่ มี
ประสิทธิภาพเลยถ้าไม่มีการตรงเวลา ซึ่งจะสร้างความไม่พึงพอใจแก่ประชาชน
3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) การให้บริการสาธารณะต้องมีลักษณะ
มี จ านวนการให้ บ ริ ก ารและสถานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารอย่ า งเหมาะสม (The Right Quantity at the Right
Geographical Location) Millet เห็นว่า ความเสมอภาคหรือการตรงเวลา จะไม่มีความหมายเลย ถ้า
มีจานวนการให้บริ การที่ ไม่ เพีย งพอและสถานที่ตั้ งที่ใ ห้บริ การสร้า งความไม่ ยุติ ธรรมให้ เกิด ขึ้นแก่
ผู้รับบริการ
4. การให้ บ ริ ก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Continuous Service) หมายถึ ง การให้ บ ริ ก าร
สาธารณะที่เป็นไปอย่างสม่าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็ นหลักไม่ใช่ยึดความพอใจของ
หน่วยงานที่ให้บริการว่าจะให้บริการหรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได้
5. การให้ บ ริ ก ารอย่ า งก้ า วหน้ า (Progressive Service) หมายถึ ง การให้ บ ริ ก าร
สาธารณะที่มีการปรับปรุงคุณภาพ และผลการปฏิบัติงาน กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การเพิ่มประสิทธิภาพ
หรือสามารถที่จะทาหน้าที่ได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม
Fitzgerald and Durant (อ้างใน ธนพร ชุมวรฐายี, 2539 : 12) ให้ความหมายเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต้อการให้บริการสาธารณะ (Public Service Satisfaction) ว่าเป็นการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการให้บริการของหน่วยงานการปกครองท้องถิ่น โดยมีพื้นฐานเกิดจาก
การรับรู้ (Perception) ถึงการส่งมอบการบริการที่แท้จริงและการประเมินผลนี้ก็จะแตกต่างกันไป ทั้งนี้
ขึ้นอยู่ กับประสบการณ์ที่ แ ต่ล ะบุคคลได้รับ เกณฑ์ (Criteria) ที่แต่ล ะบุคคลตั้งไว้รวมทั้งการตัดสิ น
(Judgment) ของบุคคลนั้นด้วย โดยการประเมินผลสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ด้าน คือ
1. ด้านอัตวิสัย (Subjective) ซึ่งเกิดจากการได้รับรู้ถึงการส่งมอบการบริการ
2. ด้านวัตถุวิสัย (Objective) ซึ่งเกิดจากการได้รับปริมาณและคุณภาพของการบริการ
สิ่งแวดล้อม คือ การนาเอาสิ่งแวดล้อมมาสร้างบรรยากาศในการทางานให้ดูดีขึ้น เช่น
น้าต้นไม้สวยงาม แจกันดอกไม้ มาประดับประดาให้สานักงานดูดียิ่งขึ้น เป็นต้น ซึ่งผลที่ได้ในการนาเอา
2.3 ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองบางกรวย
ข้อมูลการปกครอง
เทศบาลเมืองบางกรวย ตั้งอยู่ในพื้นที่ อาเภอบางกรวย เป็นอาเภอหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี มีเนื้อ
ที่ 8.4 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตาบลบางกรวย 9 หมู่บ้าน ตาบลวัดชลอ 10 หมู่บ้าน อยู่ห่าง
จากกรุงเทพมหานครประมาณ 4 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดนนทบุรีประมาณ 18.5 กิโลเมตร
มีอาณาเขตติดต่อกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น และกรุงเทพมหานคร ดังนี้
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ทิ ศ เหนื อ ติ ด ต่ อ กั บ เขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบางขนุ น เทศบาลต าบลบางสี ท องและ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางไผ่ (อาเภอเมืองนนทบุรี) มีคลองวัดสักใหญ่ฝั่งเหนือแนวขนานระยะ 500
เมตร จากกึ่งกลางคลองบางกอกน้อยคลองโพธ์ฝั่งตะวันออกและคลองบางกรวยฝั่งใต้เป็นเส้นแบ่งเขต
ทิ ศ ใต้ ติ ด ต่ อ กั บ แขวงบางอ้ อ แขวงบางพลั ด เขตยางพลั ด และแขวงตลิ่ ง ชั้ น เขตตลิ่ ง ชั น
กรุงเทพมหานคร มีแนวกึ่งกลางทางรถไฟสายใต้ คลองบางกอกน้อยฝั่งตะวันออกและคลองมหาสวัส ดิ์
ฝั่งเหนือเป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตาบลมหาสวัสดิ์ และองค์การบริหารส่วนตาบล
บางขนุน มีแนวขนานระยะ 400 เมตรจากกึ่งกลางคลองบางกอกน้อยเป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันออก จรดแม่นาเจ้
้ าพระยา
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แผนทีเ่ ขตเทศบาลเมืองบางกรวย
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ประชากร
ประชากร แยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผูม้ ีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน)
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เทศบาลเมืองบางกรวย ติดต่อกับ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตาบลบางสีทอง ตาบลบางไผ่ ตาบลบางขนุน
ทิศใต้
ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร (บางขุนนนท์ บางบาหรุ บางกอกน้อย)
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับตาบลบางขนุน ตาบลมหาสวัสดิ์
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร (บางพลัด บางอ้อ และแม่น้าเจ้าพระยา)
สภาพภูมิอากาศ
จากสภาพภูมิศาสตร์ของเขตเทศบาล ซึ่งตั้งอยู่ในภาคกลางได้รับอิทธิพล ของลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ระหว่างเดือนพฤษภาคม จนถึงประมาณเดือนตุลาคมในระยะนี้เป็นฤดูฝน ส่วนในเดือน
พฤศจิกายนจนถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่ง
เป็นลมหนาวและอากาศแห้ง ระยะนี้จึงเป็นฤดูหนาวและมีอุณหภูมิและมีอุณหภูมิต่าสุด สาหรับในระยะ
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนพฤษภาคมเป็นฤดูร้อน โดยมีอุณหภูมิสูงสุดประจาปีในเดือน
เมษายน และมีฝนตกน้อยเป็นครั้งคราวในช่วงฤดูร้อน
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ปริมาณฝนในพื้นที่
ปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ยมีค่าผันแปรระหว่าง 2.5-227.8 มิลลิเมตร เดือนกันยายนเป็นเดือน
ที่มีปริมาณฝนสูงสุดและเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่มีปริมาณฝนต่าสุด โดยปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปีเท่ากับ
1,152.4 มิลลิเมตร.
การคมนาคม การจราจร
ถนน
มีเส้นทางหลักที่สาคัญ ๆ หลายเส้นทางผ่านเชื่อมต่อกรุงเทพมหานคร
จังหวัด อาเภอ ตาบลต่าง ๆ คือ สายหลัก ได้แก่
1
ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ถนนหมายเลข 3215 เป็นถนนลาดยางขนาด 2
ช่องทาง
2
ยาวประมาณ 5.3 กิโลเมตร
3
ถนนบางกรวย-จงถนอม กว้างเฉลี่ย 12 เมตร ยาวประมาณ 23 กิโลเมตร มี
ส่วนที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 7 กิโลเมตร ลาดยาง 16 กิโลเมตร
4
ถนนสุขาภิบาล 1, 2, 3 รวมทั้งหมดยาวประมาณ 800 เมตร
5
ถนนเทอดพระเกียรติ ซึ่งเริ่มต้นจากทางแยกถนนบางกรวย-ไทรน้อย ทาง
รถไฟสายใต้ยาวประมาณ 2 กิโลเมตร
การสัญจรทางน้า
มีลาคลองไหลผ่าน 18 สาย ใช้เป็นเส้นทางคมนาคม คือ
1
คลองบางกอกน้อย
2
คลองบางกรวย
3
คลองวัดจันทร์
4
คลองไฟไหม้
5
คลองวัดสนามนอก
6
คลองวัดสวนใหญ่
7
คลองเข้าหมู่บ้านผู้การนงค์
8
คลองวัดสาโรง
9
คลองโรงโขน
10
คลองโค้งทวีโรจน์
11
คลองวัดโพธิ์เผือก
12
คลองโค้งยัวร์เฮาส์
13
ลองข้างบ้านจ่าจิต
14
คลองหมู่บ้านศรีบัณฑิต 3
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15
16
17
18

คลองซอย 28 หมู่บ้านเทพประทาน
คลองวัดลุ่ม
คลองซอย 16 หมู่บ้านเทพประทาน
คลองซอย 10 หมู่บ้านเทพประทาน

การจัดการขนส่งมวลชน
เทศบาลเมืองบางกรวย มีปริมาณการจราจรในเขตเมืองค่อนข้างสูงในเวลาเร่งด่วนการจราจร
ติดขัดมาก โดยเฉพาะบริเวณถนนบางกรวย-ไทรน้อย ถนนเทอดพระเกียรติและถนนบางกรวย - จง
ถนอมเพราะอาณาเขตเทศบาลเมืองบางกรวยติดต่อกับกรุงเทพมหานคร จึงมีผู้ใช้ยานพาหนะ เช่น
เส้นทางลัดในการเดินทาง ประกอบกับถนนทุกสายมีพื้นผิวการจราจรคับแคบไม่ได้มาตรฐาน
ทางบก
รถประจาทางที่ผ่านเทศบาลเมืองบางกรวย
1
สายท่าน้านนท์ - บางกรวย
(รถโดยสารประจาทาง)
2
สายบางบัวทอง - พาต้าปิ่นเกล้า
(รถตู้)
3
สายหน้าวัดอ้อยช้าง – เทคโนพระจอมเกล้า (รถสองแถว)
4
สายวัดชลอ – จรัลสนิทวงศ์
(รถสองแถว)
ทางน้า
ท่าเทียบเรือ 7 แห่ง ดังนี้
1
ท่าเทียบเรือวัดสักใหญ่
1 แห่ง
2
ท่าเทียบเรือวัดโพธิ์บางโอ
1 แห่ง
3
ท่าเทียบเรือหมู่บ้านหัวแหลม
1 แห่ง
4
ท่าเทียบเรือวัดชลอ
2 แห่ง
5
ท่าเทียบเรือหน้าอาเภอบางกรวย
1 แห่ง
6
ท่าเทียบเรือวัดเกตุ
1 แห่ง
7
ท่าเทียบเรือวัดพิกุลทอง
1 แห่ง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ / รายได้ประชากร
ประชากรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพพนักงานบริษัท พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ฯ
และทาการพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
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การพาณิชยกรรมและบริการ
สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
- สถานีบริการน้ามัน 3 แห่ง
บริษัทเอสโซ่ ประเทศไทยจากัด (มหาชน)
บริษัทบางจากปิโตรเลียมจากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท.มาร์ท จากัด
ตลาด แยกเป็น ตลาดเอกชน คือ ตลาดศรีบางกรวย
- สถานประกอบการค้าบริการ
- ธนาคาร มี 8 แห่ง คือ
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารออมสิน
ธนาคารธนชาติ
สถานที่จาหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535

2 แห่ง
2 แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง
198 แห่ง

- การอุตสาหกรรม
มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กในพื้นที่ 6 แห่ง คือ โรงงานทากรอบรูป โรงงานทาขนมปัง
กิจการโรงพิมพ์ โรงหล่อธนบุรีอัลลอยด์ โรงงานพัดลมฟูซัน
การประมง
พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้า ส่วนใหญ่จะเลี้ยงในบ่อ และตามร่องสวน คิดเป็นเนื้อทประมาณ 872.5 ไร่
ทั้งอาเภอ
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จานวนประชากรและจานวนครัวเรือน
เทศบาลเมืองบางกรวย มีพื้นที่ครอบคลุม 2 ตาบล 19 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด 8.4 ตาราง
กิโลเมตร

ชุมชนในเขตเทศบาล
ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย มีชุมชน จานวน 48 ชุมชน

35

ศาสนา
เทศบาลเมืองบางกรวยมีวัด จานวน 17 วัด ดังนี้
วัดสาโรง
วัดโพธิ์เผือก
วัดจันทร์
วัดลุ่มคงคาราม
วัดเชิงกระบือ
วัดพิกุลทอง
วัดสนามนอก
วัดสนามใน
วัดชลอ
วัดกล้วย
วัดสวนใหญ่
วัดกระโจมทอง
วัดโพธิ์บางโอ
วัดท่าบางสีทอง
วัดสักใหญ่
วัดเกตุ
วัดโตนด
.
* ประชากรในเขตเทศบาลร้อยละ 97 นับถือศาสนาพุทธ อีกร้อยละ 3 นับถือศาสนาอิสลามและศาสนา
คริสต์ *
การศึกษา
เทศบาลเมืองบางกรวยไม่มีโรงเรียนเทศบาลในสังกัด มีแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ กจานวน 7 แห่ง
ซึ่งขอใช้อาคารเรียนของโรงเรียนในเขตเทศบาล การจัดตั้งชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นชื่อเดียวกันกับ
ชื่อโรงเรียนที่ขอใช้สถานที่ ดังนี้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชลอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทร์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเชิงกระบือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสาโรง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดลุ่มคงคาราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสนามนอก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสัก
สาหรับในเขตเทศบาลนั้นมีโรงเรียนทั้งหมด 13 แห่ง ดังนี้
โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปกติ 9 แห่ง
โรงเรียนในสังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ.
1 แห่ง
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเขต 1
1 แห่ง
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สาธารณสุข
1 โรงพยาบาลในเขตพื้นที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
1 แห่ง
2 โรงพยาบาลเอกชน
1 แห่ง
3 ศูนย์บริการสาธารณสุข
1 แห่ง
4 คลินิกเอกชน
1 แห่ง
5 สถานีอนามัย
1 แห่ง
6 สถานีอนามัยวัดจันทร์ และสถานีอนามัยวัดสวนใหญ่ สานักงานสาธารณสุข 1 แห่ง
อาเภอ
7 ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนเทศบาล
36 แห่ง
8 บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติ หน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่งทุกสังกัดใน
เขตพื้นที่
โรงพยาบาลบางกรวย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดเทศบาลเมืองบางกรวย
- พยาบาล
3 คน
- นักวิชาการสุขาภิบาล
2 คน
- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
1 คน
สิ่งสาธารณูปโภค
ประปา
หน่วยงานซึ่งให้บริการน้าประปาในเขตเทศบาล คือการประปานครหลวงเขตบางใหญ่
การสื่อสาร
1 มีที่ทาการไปรษณีย์โทรเลข จานวน 1 แห่ง
2 สาหรับโทรศัพท์นั้น มีสานักบริการโทรศัพท์นครหลวง (ที่ 3.1) ให้บริการโทรศัพท์ กับ
หน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ และเอกชน
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ขยะ
1 ปริมาณขยะ 60 ตัน/วัน
2 รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ รวม 25 คัน ( แยกตามขนาดความจุขยะ ) ดังนี้
2.1 รถยนต์คันที่ 1 รถเก็บขยะขนาดบรรจุ 10 ลบ.หลา ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2533
2.2 รถยนต์คันที่ 2 รถเก็บขยะขนาดบรรจุ 15 ลบ.หลา ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2534
2.3 รถยนต์คันที่ 3 รถเก็บขยะขนาดบรรจุ 15 ลบ.หลา ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2534
2.4 รถยนต์คันที่ 4 รถเก็บขยะขนาดบรรจุ 15 ลบ.หลา ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2535
2.5 รถยนต์คันที่ 5 รถเก็บขยะขนาดบรรจุ 15 ลบ.หลา ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2535
2.6 รถยนต์คันที่ 6 รถเก็บขยะขนาดบรรจุ 4 ลบ.ม ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2535
2.7 รถยนต์คันที่ 7 รถเก็บขยะขนาดบรรจุ 10 ลบ.ม ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2535
2.8 รถยนต์คันที่ 8 รถเก็บขยะขนาดบรรจุ 10 ลบ.ม ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2536
2.9 รถยนต์คันที่ 9 รถเก็บขยะขนาดบรรจุ 4 ลบ.ม ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2537s
2.10 รถยนต์คันที่ 10 รถเก็บขยะขนาดบรรจุ 10 ลบ.ม ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2537
2.11 รถยนต์คันที่ 11 รถเก็บขยะขนาดบรรจุ 12 ลบ.ม ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2538
2.12 รถยนต์คันที่ 12 รถเก็บขยะขนาดบรรจุ 4 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2539
2.13 รถยนต์คันที่ 13 รถเก็บขยะขนาดบรรจุ 4 ลบ.ม ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2539
2.14 รถยนต์คันที่ 14 รถเก็บขยะขนาดบรรจุ 10 ลบ.ม ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2539
2.15 รถยนต์คันที่ 15 รถเก็บขยะขนาดบรรจุ 5 ลบ.ม ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2539
2.16 รถยนต์คันที่ 16 รถเก็บขยะขนาดบรรจุ 5 ลบ.ม ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2539
2.17 รถยนต์คันที่ 17 รถเก็บขยะขนาดบรรจุ 10 ลบ.ม ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2540
2.18 รถยนต์คันที่ 18 รถเก็บขยะขนาดบรรจุ 5 ลบ.ม ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2541
2.19 รถยนต์คันที่ 19 รถเก็บขยะขนาดบรรจุ 12 ลบ.ม ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2542
2.20 รถยนต์คันที่ 20 รถเก็บขยะขนาดบรรจุ 10 ลบ.ม ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2544
2.21 รถยนต์คันที่ 21 รถเก็บขยะขนาดบรรจุ 5 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ.2547
2.22 รถยนต์คันที่ 22 รถเก็บขยะติดตั้งเครื่องยกถังคอนเทนเนอร์ ขึ้น-ลง
ยกเทขยะด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาดบรรจุ 4 ลบ.ม. ซื้อเมือ่ พ.ศ.2547
2.23 รถยนต์คันที่ 23 รถเก็บขยะขนาดบรรจุ 4 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2547
2.24 รถยนต์คันที่ 24 รถเก็บขยะขนาดบรรจุ 12 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2547
2.25 รถยนต์คันที่ 25 รถเก็บขยะขนาดบรรจุ 3 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2547
2.26 รถดูดลอกท่อระบายน้า 6 ล้อ ซื้อเมื่อ พ.ศ. 254
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ประวัติเทศบาล
เทศบาลเมืองบางกรวย จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสุขาภิบาลวัดชลอ และ
สุขาภิบาลบางกรวย ขึ้นเป็นเทศบาลตาบลบางกรวย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2537 โดยครอบคลุมพื้นที่
8.4 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยสองตาบล คือตาบลบางกรวย ครอบคลุม 9 หมู่บ้าน และตาบลวัด
ชลอ จานวน 10 หมู่บ้าน

สภาพพื้ น ที่ โ ดยทั่ ว ไปเป็ น ที่ ร าบลุ่ ม มี ค ลองไหลผ่ า นหลายสาย เช่ น คลองบางกอกน้ อ ย
คลองบางกรวย ฤดูน้าหลากมักประสบปัญหาน้าท่ วมเสมอเกือบทุกปี เดิมนั้นอาชีพของประชากรส่วน
ใหญ่ จะประกอบอาชีพเพาะปลูก แต่ในปัจจุบันพื้นที่เดิมที่เคยเป็นสวนผลไม้ และมีเขตติดต่อกับ
กรุงเทพมหานครค่อยๆ เปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชนในรูปบ้านจัดสรร และโรงงาน
อุตสาหกรรม
สภาพส่วนใหญ่ เป็นชุมชนเมืองที่มีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ต่อมาเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2545 ได้มีพระราชกฤษฎีกา
(เล่มที่ 119 ตอนที่ 122 ก. ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2545) จัดตั้งเทศบาลเมืองบางกรวยโดยเปลี่ยนแปลง
ฐานะจากตาบลบางกรวย เป็นเทศบาลเมืองบางกรวย
เดิมเมื่อได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาล มาเป็นเทศบาลตาบล เทศบาลยังไม่มีอาคารที่ทาการ
เป็นของตนเอง ได้ใช้อาคารชั้นล่าง ของอาเภอบางกรวย และเช่าอาคารของเทศบาลตาบลปลายบาง
(อยู่ด้านหลังอาเภอบางกรวย) เป็นที่ทาการชั่วคราว ต่อมาเทศบาลมีภารกิจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น จานวน
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บุคลากรเพิ่มขึ้น จึงได้มีการสร้างอาคารสานักงานเทศบาลขึ้น ณ บริเวณเยื้องที่ทาการองค์การโทรศัพท์
แห่งประเทศไทย เป็นอาคาร 4 ชั้น ในเนื้อที่ 2 ไร่ เพื่อให้เป็นที่ทาการเทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก คล่องตัวและรวดเร็ว
สถานทีท่ ่องเทีย่ ว
เทศบาลเมืองบางกรวยมีวัด จานวน 18 วัด ดังนี้
1. วัดสาโรง
2. วัดโพธิ์เผือก
4. วัดลุ่มคงคาราม
5. วัดเชิงกระบือ
7. วัดสนามนอก
8. วัดสนามใน
10. วัดกล้วย
11. วัดสวนใหญ่
13. วัดโพธิ์บางโอ
14. วัดท่าบางสีทอง
16. วัดเกด
17. วัดโตนด

3. วัดจันทร์
6. วัดพิกุลทอง
9. วัดชลอ
12. วัดกระโจมทอง
15. วัดสักใหญ่
18. วัดสักน้อย

วัดโพธ์บางโอ

ตั้งอยู่ที่ตาบลวัดชลอ เป็นวัดเก่าแก่ในสมัยอยุธยา และได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่ 3
โดยกรมหลวงเสนีบริรักษ์ (ต้นสกุลเสนีย์วงศ์) โอรส ในกรมพระราชวังหลังมีภาพเขียนเกี่ยวกับ
ปริศนาธรรม และภาพจิตรกรรมแป้งสาคูเปียกฝีมือช่างสกุลชั้นสูงนนทบุรี มีลักษณะคล้ายวัดพระ
ศรีรัตนศาสดาราม เสาย่อมุมไม้สิบสองและเอนเข้าหากัน เพื่อเป็นการรับน้าหนักของตัวอาคาร
หน้าบันเป็นเครื่องไม้จาหลักมีลวดลายจีนแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 ใบเสมาเป็นหิน
ทรายมีเจดีย์ทิศล้อมรอบตัวพระอุโบสถทั้งสี่ด้าน ซุ้มบันแถลงประดับกรอบประตูหน้าต่างทาจาก
ปูนน้าอ้อย ส่วนด้านนอกประตูมีตุ๊กตาหินพวกเซียนและตัวละครตั้งอยู่จานวนหนึ่ง
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การเดินทาง
ทางบกลงเรือ จากท่าช้าง สาย ท่าช้างบางกอกน้อย-บางใหญ่ ตั้งแต่เวลา 6.30-21.00 น. ออก
ทุกครึ่งชั่วโมง เวลาที่เหมาะสมสาหรับนักท่องเที่ยว คือ 8.30-15.30 น. ระหว่างที่เดินทางท่านจะได้ชม
ทิวทัศน์ บ้านเรือนริมน้าที่สวยงามของคลองบางกอกน้อย
ทางน้า จากสานักงานเทศบาลเมืองบางกรวยตรงไปประมาณ 700 เมตร จะพบวัดโพธิ์บางโอ
อยู่ทางขวามือหากมีความประสงค์จะเที่ยวชมวัด เพื่อความสะดวกโปรดติดต่อ
พระอธิการไพฑูรย์ วิปุโล (เจ้าอาวาส) โทร. 0-2447-5837
หรือ พระสุเทพ จารุวณฺโณ โทร. 0-2446-6294
วัดชลอ

ประวัติโดยสังเขป สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ตามตานานกล่าว
ว่ามีความเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ถึง 2 พระองค์ คือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่
ทอง) มาทรงเสด็จบาเพ็ญพระราชกุศลที่วัดชลอ เหล่าทหารและไพร่พลได้มาพักรอรับเสด็จฯ เมื่อ
เรือพระที่นั่งมาถึงได้จัดสร้างกระโจมตั้งเสาเจาะใส่ทองไว้ในเสา ที่ประทับบริเวณที่เป็นวัดกระโจม
ทองในปัจจุบัน ซึ่งในขณะนั้นเป็นลานกว้าง ประมาณ 50 ไร่ ซึ่งห่างจากวัดชลอไปทางตะวันออก
ประมาณ 700 เมตร ยั งไม่ มี ส ภาพเป็นวัด พระมหากษั ตริย์พ ระองค์หนึ่งคื อ สมเด็จพระเจ้ า
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จักรพรรดิ โปรดฯ ให้ขุดคลองจากปากคลองบางสีทอง ผ่านวัดชลอ ไปสู่วัดเขมาภิรตาราม (วัด
สลัก) คลองดังกล่าว ปัจจุบันคือคลองบางกรวย เนื่องจากเส้นทางเดิมมีความคดเคี้ยวเป็นระยะ
ทางไกล

ปัจจุบัน วัดชลอ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญแห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมือง
บางกรวย เนื่องจากมีอุโบสถที่งดงาม เป็นรูปเรือสุพรรณหงส์ลาใหญ่ และยังมีอุโบสถเก่าแก่ซึ่ง
เป็นโบราณสถานที่ส าคัญ นอกจากนี้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมวัด ยังได้มีโอกาสกราบนมัสการพระ
ประธานอันศักดิ์สิทธิ์ภายในอุโบสถ และสักการะรูปเหมือนสามเกจิดังของเมืองไทย คือ หลวงปู่
ทวด วัดช้างให้ พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ แห่งวัดสวนขัน สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) วัดระฆัง และ
สักการะสรีระของหลวงพ่อสุเทพ ณรงค์ฤทธิ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดชลอ ผู้เป็นหมอยาแผนโบราณ
พิชิตโรคภูมิแพ้และไซนัส ได้อย่างน่าอัศจรรย์
การเดินทาง
ทางบก เดินทางจากสะพานพระราม 5 พอถึงแยกวัดบางอ้อยช้าง เลี้ยวซ้ายเข้าถนนบาง
กรวย-ไทรน้อย ผ่านสะพานข้ามคลองบางกรวย วัดชลอจะตั้งอยู่ด้านขวามือ เดินทางเข้าทาง
สะพานพระราม 7 ด้านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เลี้ยวเข้าถนนบางกรวย-ไทรน้อย ถึงสี่
แยกแล้วเลี้ยวขวา ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร วัดชลอจะอยู่ทางซ้ายมือ เดินทางจากถนนสิ
รินธร เข้าถนนบางกรวย-เทิดพระเกียรติ ข้ามทางรถไฟบางบาหรุ ตรงมาเรื่อยๆ ผ่านสี่แยก ตรง
ไปทางที่จะออกสะพานพระราม 5 วัดชลอจะอยู่ฝั่งซ้ายมือ
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ทางน้า ทางเรือ ลงเรือจากท่าช้าง สาย ท่าช้างบางกอกน้อย-บางใหญ่ ตั้งแต่เวลา 6.3021.00 น. ออกทุกครึ่งชั่วโมง ขึ้นที่ท่านน้าวัดชลอ เวลาที่เหมาะสมสาหรับนักท่องเที่ยว คือ 8.3015.30 น. ระหว่างที่เดินทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ บ้านเรือนริมน้าที่สวยงามของคลองบางกอก
น้อย
วัดสักน้อย

ตั้งอยู่ที่ตาบลวัดชลอ จากคาบอกเล่าของชาวบ้าน คาดว่าเป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่ง
เหลือแต่พระอุโบสถมีลักษณะทรุดโทรมเป็นอย่างมากไม่มีหลังคา มีแต่เพียงต้นไทรขนาดใหญ่ปรกคลุม
อยู่ ภายในมีพระพุทธรูปเก่าแก่ประดิษฐานอยู่ เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านในบริเวณนั้น ขณะนี้
อยู่ในความดูแลของกรม
การเดินทาง
ทางบกใช้เส้นทางเดียวกับวัดโพธิ์บางโอ แต่ต้องเดินเท้าไปอีก 200 เมตร ตลอดเส้นทางเดิน
ยังคงมีสวนผลไม้ให้พบเห็นอยู่บ้าง
ทางน้าใช้เส้นทางเดียวกับวัดโพธิ์บางโอ
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วัดสักใหญ่
ตั้งอยู่ ตาบลวัด ชลอ อาเภอบางกรวย เป็ นวัด เก่า แก่ สร้า งขึ้นโดยพระเจ้าตากสิ นมหาราช
พระองค์ ไ ด้ พ ระราชทานทรั พ ย์ ส่ ว นพระองค์ ร่ ว มกั บ บรรพบุ รุ ษ ในถิ่ น นี้ จั ด สร้ า งวั ด สั ก ขึ้ น เมื่ อ
พุทธศักราช 2317

วัดสั กใหญ่ มี หลวงพ่อสุโขทัย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่งดงามยิ่งองค์หนึ่ง สันนิษฐานว่าสร้าง
ประมาณ พ.ศ.1900-2000 เป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยตอนปลาย ในสมัยพระมหาธรรมราชาพุทธ
ลักษณะสวยงาม สมสัดส่วน มีพระพักตร์คล้ายใบหน้าสตรี ประทับนั่งขัดสมาธิราบปางมารวิชัยองค์พระ
ถูกห่อหุ้มด้วยปูน สันนิษฐานว่าเมื่อคราวพม่ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา ประชาชนตลอดจนพระภิกษุ
ช่วยกันพอกปูน เพื่อให้พม่ าคิดว่าเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นครั้นอยู่ต่อมาปูนที่ได้พอกพระพุทธรูปได้
กะเทาะออก ส่งผลให้เห็นสัมฤทธิ์แก่ทองอยู่ด้านใน จึงทาการกะเทาะปูนออก และลงรักปิดทองใหม่

พุทธศาสนิกชนนิยมมากราบไหว้ สรงน้าปิดทองเป็นประจาทุกๆ ปี นอกจากนี้ภายในอุโบสถ
ยังเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อใหญ่ ซึ่งสร้างขึ้นมาพร้อมกับการสร้างวัดสักใหญ่ และภาพพุทธประวัติ
พระพุทธเจ้าเปิดโลก และพระบรมธาตุที่สาคัญของเมืองไทย
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การเดินทาง
ทางบก ใช้เส้นทางเดียวกับวัดโพธิ์บางโอ วัดสักใหญ่จะอยู่ห่างเลยจากวัดโพธิ์บางโอไป
ประมาณ 1 กิโลเมตร อยู่ทางด้านขวามือ
ทางน้า ใช้เส้นทางเดียวกับวัดโพธิ์บางโอ วัดสักใหญ่จะอยู่ห่างเลยจากวัดโพธิ์บางโอไป
ประมาณ 1 กิโลเมตร อยู่ทางด้านขวามือ หากมีความประสงค์จะเที่ยวชมวัด โทร. 0-24475481
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จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองบางกรวย
เทศบาลเมืองบางกรวย ในปัจจุบันมีลักษณะของชุมชนเมืองเป็นส่วนใหญ่ เพราะมีเขตติดต่อ
กับกรุงเทพมหานคร ทาให้มีประชากรในเมืองหลั่งไหลเข้ามาซื้อที่อยู่อาศัย ในเขตเทศบาลเป็นจานวน
มาก ทาให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นป็ญหาในลักษณะของชุมชนเมือง เช่น ปัญหาการจราจรติดขัด ปัญหา
สิ่งแวดล้อม มลพิษ ขยะ ปัญหาสังคม ปัญหายาเสพติด ฯลฯ ประชาชนจะเริ่ม ต่างคนต่างอยู่ไม่มีส่วน
ร่วมในการทากิจกรรมส่วนรวม และเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น คุณภาพชีวิตของประชาชน
ในเขตเทศบาลเริ่มลดลง
เทศบาลเมืองบางกรวยจึงมุ่ งมั่นพัฒนาให้เมืองมีสภาพแวดล้อมที่ดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
เน้นการมีสว่ นร่วมของประชาชน ซึ่งเป็นมุ่งสูว่ ิสัยทัศน์ของเทศบาลว่า
“ประชาชนมี คุณ ภาพชีวิ ตดี ถ้ ว นหน้ า” โดยประกอบด้ วยยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาจานวน 5
ยุทธศาสตร์ คือ
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วม
เนื่องจากเขตเทศบาลเมืองบางกรวย มีเขตติดกับแม่ น้าเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย และ
คลองบางกรวย เมื่อถึงฤดูน้าหลาก ทาให้มักจะเกิดน้าท่วมในพื้นที่เขตเทศบาล ประชาชนเกิดความ
เดือดร้อน จึงจาเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาน้าท่วมอย่างเร่งด่วน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้ างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นเส้นทางคมนาคมไฟฟ้า
สาธารณูปโภคการจราจร และผังเมือง จะช่วยให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตประจาวันได้อย่างปลอดภัย
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การเป็นสังคมเมืองทาให้ เกิดปัญหาต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจาเป็นจะต้องได้รับการแก้ไข
เพื่อทาให้เมืองมีสภาพแวดล้อมที่ดแี ละน่าอยูอ่ าศัย
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข
การที่ประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนจะต้องได้รับการส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
การศึกษา ส่งเสริมอาชีพและรายได้ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสงเคราะห์ให้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คน
พิการ และผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ ส่งเสริมสถาบันครอบครัวและชุมชน ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและ
สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งแก้ไขปัญหายาเสพติด
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ
การตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชน และการบริการสาธารณะต่าง ๆ จะต้องมี
ระบบบริหารจัดการต่ าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาเทคโนโลยีและข้ อมูลข่าวสารพัฒนาการ
ให้บริการ โดยมีแผนการพัฒนาต่าง ๆ ที่สามารถรองรับตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ และ
การพัฒนาเทศบาลจะบรรลุเป้าหมายสูงสุดได้จาเป็นจะต้องให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 5 จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
คณะสั ง คมศาสตร์ แ ละมนุ ษ ยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล (2558, 83-88) รายงานการ
ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลนครอ้อมน้อย อาเภอกระ
ทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร การวิจัย ทาการสารวจความคิดเห็น (Survey Research) ประชาชนที่เป็น
ตั ว แทนครอบครั ว ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นเขตพื้ น ที่ ข องเทศบาลนครอ้ อ มน้ อ ย อ าเภอกระทุ่ ม แบน จั ง หวั ด
สมุ ทรสาคร ด้ ว ยแบบสอบถาม จานวน 396 คน ตรวจสอบผลสารวจความพึ ง พอใจคุณ ภาพการ
ให้บริการของประชาชนต่องานการให้บริการของ เทศบาลนครอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.88) คิดเป็นร้อยละ 97.62 เมื่อ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพการให้บริการ พบว่า มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 10
(มากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป)
ชนะดา วีระพันธ์ (2555, 70-74) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ใน
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการ
ให้บริการอย่างเพียงพอ รองลงมาคือ ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาคและด้านการให้บริการอย่าง
ก้าวหน้า โดยในด้านการให้บริการ อย่างเพียงพอ ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องอาคารสถานที่
ให้บริการมีความเหมาะสม ในด้าน การให้บริการอย่างเสมอภาค ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่อง
เจ้าหน้าที่บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส และในด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานผลการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า
อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไม่
แตกต่างกัน
ชัยณรงค์ ปัญหาราช (2552) ศึกษาเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาชุมชนของเทศบาล
เมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมปัญหาและอุปสรรคแนวทาง
แก้ปัญหาในการพัฒนาชุมชนของเทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ ประชาชนที่อยู่ในเขตการปกครอง ของเทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือจานวน 370 คน ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจโดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการวิจัยพบว่า (1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศชายมีอายุระหว่าง 21-24 ปีระดับการศึกษามัธยมศึกษามีอาชีพค้าขายมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000
– 10,000 บาท (2) ระดับปัญหาในการพัฒนาชุมชนของเทศบาลเมืองคลองหลวงประกอบไปด้วยด้าน
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การสารวจอาณาเขตและจัดตั้งชุมชนด้านการเลือกตั้งและฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนด้านการ
ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนด้านการสารวจจัดเก็บบันทึกข้อมูลความจาเป็น
ขั้นพื้นฐานด้านการสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพและองค์กรสตรีด้านการฝึกอาชีพและพัฒนาอาชีพ
ด้านการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มออมทรัพย์ ด้านการจัดประชาคมทาแผนชุมชนด้านการ
ดาเนินการจัดโครงการชุมชนพอเพียง พบว่า ภาพรวมในการพัฒนาชุมชนของเทศบาลเมืองคลองหลวง
เป็นปัญหาที่ประชาชนต้องการให้พัฒนาอย่างเร่งด่วนตามลาดับ (3) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
อายุที่ต่างกั นมี ระดับปั ญ หาในการพัฒนาชุม ชนของเทศบาลเมืองคลองหลวงที่แตกต่า งกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย (2553, 43-47) ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลเวียงพางคา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษา
พบว่า 1.) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลเวียงพางคา จัง หวัดเชียงราย
1.1) ความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อความเชื่อมั่นในการให้บริการต่อประชาชน ความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อความเชื่อมั่นในการให้บริการต่อประชาชนของเทศบาลตาบลเวียงพางคา
ในภาพรวม พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการให้บริการและความเชื่อมั่นในการให้บริการ
ของเทศบาลตาบลเวียงพางคา อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 46.02) และหากเทียบกับค่าร้อยละ จะมีค่า
ร้อยละอยู่ระหว่าง 76-80 หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนที่มีต่อ
ความเชื่อมั่นในการให้บริการต่อประชาชนของเทศบาลตาบลเวียงพางคา มากที่สุดใน 3 อันดับแรก คือ
การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน (𝑥̅ = 46.07, ร้อยละ = 7680), การเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงาน (𝑥̅ = 6.05, ร้อยละ = 76-80) และ การเกิดประโยชน์
สุขของประชาชน (𝑥̅ = 6.01, ร้อยละ = 76-80) 1.2 ความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการ
ให้บริการและความเชื่อมั่นในการให้บริการความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนที่มีต่อการให้บริการและ
ความเชื่อมั่นในการให้บริการของเทศบาลตาบลเวียงพางคา ในภาพรวม พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการและความเชื่อมั่นในการให้บริการของเทศบาลตาบลเวียงพางคา อยู่ใน
ระดั บ มากที่ สุ ด (𝑥̅ = 6.08) และหากเที ย บกั บ ค่ า ร้อ ยละ จะมี ค่ า ร้ อ ยละอยู่ ร ะหว่ า ง 76-80 หาก
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนที่มีต่อการให้บริการและความเชื่อมั่นใน
การให้บริการของเทศบาลตาบลเวียงพางคา มากที่สุดใน 3 อันดับแรก คือ ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้
ให้บริการ (𝑥̅ = 6.16, ร้อยละ = 76-80), ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (𝑥̅ = 6.13, ร้อยละ
= 76-80), และ ด้านคุณภาพของการให้บริการ, ด้านความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการ (𝑥̅ = 6.10,
ร้อยละ = 76-80)
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง (2558, 79-86) รายงานการวิจัย การประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ของเทศบาลตาบลวังดิน อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน การศึกษาครั้งนี้จะ
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ทาการศึกษาเฉพาะข้อมูลจากประชาชนที่รับบริการจากเทศบาลตาบลวังดิน จานวน 400 คน ใน 4
หมู่ บ้ า น ในเขตเทศบาลต าบลวั ง ดิ น อ าเภอลี้ จั ง หวั ด ล าพู น ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจต่ อ การ
ปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลวังดิน พบว่า โดยภาพรวมแล้วประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตาบลวังดินมี
ความพึงพอใจต่อการได้รับบริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.96 คิดเป็นร้อยละ 79.82
วรรณา อัศวเดชาชาญยุทธ์ (2552) ศึกษาเรื่อง การบริหารงานเทศบาลนครสู่ความเป็นเลิศ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ผลการบริหารงานเทศบาลนครที่เป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ (2) ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานของเทศบาลนคร (3) ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐาน
งานของเทศบาลนครกับการบริหารงานเทศบาลนครที่เป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (4)
แนวคิดวิธีการแก้ปัญหาและการพัฒนาระบบการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลนครที่เป็นเลิศตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือผู้บริหารเทศบาลนคร 22 แห่งรวม 856
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานของเทศบาลนครกับการบริหารงานที่เป็นเลิศของของเทศบาลนคร
สถิติที่ใ ช้ใ นการวิเคราะห์ข้อมู ล ได้แก่ ค่าสถิติพื้นฐานและทดสอบความสัมพันธ์ของชุดตัวแปรโดย
วิ เ คราะห์ ส หสั ม พั น ธ์ ค าโนนิ ค อลส าหรั บ การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล แบบสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห ารเทศบาลนคร
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากความถี่ ข องข้ อ ความผลจากการศึ ก ษาพบว่ า เทศบาลนครที่ ส ามารถประสบ
ความสาเร็จ ในการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ
เนื่องจากมีความโดดเด่นในแง่ของการบริหารงาน 5 ประการคือ (1) การนาองค์กรมีความโดดเด่นใน
ด้านการนาองค์กรโดยผู้นาระดับสูงสะท้อนให้เห็นว่าผู้นาระดับสูงจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม (2) การวางแผนกลยุทธ์มีความโดดเด่น ในด้านการถ่ายทอดแผนกล
ยุทธ์เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติสะท้อนให้เห็นว่าการจัดทาแผนกลยุทธ์นั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ผู้นาระดับสูงจะต้องมี
ความสามารถถ่ายทอดแผนกลยุทธ์องค์กรลงสู่การปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (3)
การมุ่งเน้นประชาชนมีความโดดเด่นในด้านความรู้เกี่ยวกับประชาชนสะท้อนให้เห็น ว่าการบริหารงานที่
มุ่งเน้นประชาชนที่แท้จริงแล้วผู้นาองค์กรระดับสูงต้องมีความรู้เกี่ยวกับประชาชนจึงจะสร้างความพึง
พอใจให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง (4) การจัดการความรู้มีความโดดเด่นในด้านการจัดการสารสนเทศ
และความรู้สะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์และทบทวนผลการดาเนินงานของเทศบาลนครจะมีประโยชน์
ต่อการบริหารงานก็ต่อเมื่อมีการจัดการสารสนเทศและความรู้อย่างทั่วถึงและเป็นระบบของการสืบค้น
(5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลมีความโดดเด่นในด้านการสร้างแรงจูงใจสะท้อนให้เห็นว่าการจัดระบบ
บริหารงานบุคคลต้องคานึงถึงการเรียนรู้ของบุคคลและการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ร่วมงาน 32 คน
(6) การจัดกระบวนการมีความโดดเด่นในด้านการวางแผนลดค่าใช้จ่ายสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการที่
สร้างคุณค่าให้กับงานบริการและกระบวนการสนับสนุนการบริหารงานต้องคานึงถึงการลดค่าใช้จ่ายเป็น
หลัก
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วิระศักดิ์ ฮาดดา (2553) งานวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของ
องค์การบริหารส่วนตาบลในเขตจังหวัดภาคกลาง การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ผลสัมฤทธิ์
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตจังหวัดภาคกลาง (2) การมี
ส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลใน
เขตจังหวัดภาคกลาง (3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมกับดัชนีชี้วัด
(4) ปัจจัยการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่มีผลต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
ในเขตจังหวัดภาคกลางและ (5) รูปแบบผลสัมฤทธิ์การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมขององค์การ
บริหารส่วนตาบลในเขตจังหวัดภาคกลาง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เขต
การปกครองขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตจังหวัดภาคกลางในปีการศึกษา 2552 จากองค์การ
บริหารส่วนตาบล 333 แห่ง จานวน 497 ตัวอย่างเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามสถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สมการ
ถดถอยพหุคูณ ขั้นตอนผลการวิจัยพบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมขององค์การ
บริหารส่วนตาบลในเขตจังหวัดภาคกลาง ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและพบว่าระดับผลสัมฤทธิ์
ของการดาเนินงานในด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่ในระดับมากที่สุด
รองลงมา ได้แก่ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการ ด้านการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ธรรมชาติ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว โดยด้านที่เห็นว่ามีระดับผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
น้อยที่สุดคือด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย (2) การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลในเขตจังหวัด
ภาคกลาง ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง จ าแนกตามปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ข องการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล พบว่า ด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง
โปร่งใสมีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมี
ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการนาความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการ
บริหารงานมีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านมีที่ปรึกษามาจากภาคประชาชนมีระดับการ
มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางและด้านการมีกระบวนการ/กลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชา
ชนมีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง (3) ผลจากการศึกษาปัจจัยทั้ง 5 ตัวที่มีอิทธิพลต่อผล
การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตจังหวัดภาคกลางในภาพรวมพบว่า ปัจจัยแรกที่มี
อิ ท ธิ พ ลคื อ การมี ที่ ป รึ ก ษามาจากภาคประชาชน ปั จ จั ย ตั ว ที่ 2 คื อ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารแก่
ประชาชนอย่างโปร่งใส ปัจจัยตัวที่ 3 คือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ปัจจัยตัวที่ 4 คือการนา
ความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงานและปัจจัยตัวที่ 5 คือมีกระบวนการ/กลไกการ
ติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน (4) รูปแบบผลสัมฤทธิ์การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของ
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องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลในเขตจั ง หวั ด ภาคกลางพบว่ า รู ป แบบ COLIBP Model เป็ น รู ป แบบที่
เหมาะสมต่อการดาเนินงานการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตพื้นที่
ภาคกลาง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (2558, 70-74) การสารวจความคิดเห็น
ของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลนครอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ 2558
จากการสารวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุด รธานี กลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูล ใน
การศึกษา จานวน 1,397 คน ซึ่งเป็นประชาชนที่เข้ามาใช้บริการสาธารณะในหน่วยงานต่างๆ ของ
เทศบาลนครอุดรธานี จานวน 9 หน่วยงาน โดยการสุ่มแบบบังเอิญ ( Random Sampling) ประชาชน
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนครอุดรธานี ในภาพรวม อยู่ในระดับ
มากที่สุด (𝑥̅ = 4.57) คิดเป็นร้อยละ 91.40
อาภร ศรราช (2553) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจและความต้องการของประชาชนที่มีต่อการ
พัฒนาของท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลไทรงาม อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม งานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตาบลไทรงาม 2) เปรียบเทียบคุณลักษณะของประชาชนกับความพึงพอใจของ
ประชาชนในแต่ละด้านที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลไทรงาม โดยวิธีการวิจัย
เชิงสารวจจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนในตาบลไทรงาม จานวน 132 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
อย่างง่าย สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Tukey
ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านการบริการภายในอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ด้านการบริการภายนอก
โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและด้านสวัสดิการมีความพึงพอใจในด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและการอบรมเสริมสร้างความรู้ แก่ อสม. หรือผู้นาชุมชนหรือแกนนาสุขภาพอยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด ประชาชนต้องการให้องค์การบริหารส่วนตาบลไทรงามแก้ไขและปรับปรุงเรื่อง
การพัฒนาสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น 2) ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของ
ประชาชนกับความพึงพอใจของประชาชนในแต่ละด้านที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตาบลไทรงาม พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนด้านการบริการภายนอกมีความแตกต่างกันอย่างน้อย
2 หมู่บ้าน ส่วนความพึงพอใจของประชาชนด้านการบริการภายในและด้านสวัสดิการไม่มีความแตกต่าง
กัน
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่ง
อานวยความสะดวกในเทศบาลเมืองบางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 2) เพื่อศึกษาระดับ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการเทศบาลเมืองบางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี จาแนกตามงานที่มาขอรับบริการ 3) เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการ
ของเทศบาลเมืองบางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และนาผลการศึกษาที่ได้เป็นแนวทางใน
การเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติงานแก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงบรรยาย
คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษาค้นคว้าตามหัวข้อต่อไปนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.5 สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
3.1.1 ประชากร สาหรับประชากรที่ใช้ วิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มประชาชนที่มาใช้ บริการของ
เทศบาลเมืองบางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จานวน 41,595 คน
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้กาหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางสาเร็จรูป (Krejcie and Morgan อ้างถึงในยุทธ ไกยวรรณ์, 2545 : 104)
และสุ่มตัวอย่างโดยการแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามชุมชนที่อยู่ของผู้รับบริการ
ได้กลุ่มตัวอย่าง 400 คน
3.2 กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับความ
พึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการของเทศบาลเมืองบางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดย
แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
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ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ งานที่มาติดต่อขอรับบริการที่เทศบาลเมืองบางกรวย จานวนครั้งที่ใช้บริการ
จานวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของเทศบาลเมืองบางกรวย
โดยดัดแปลงจากงานวิจัยของการใช้บริการอื่นๆ ในอดีตที่ใกล้เคียง และตามแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ที่ได้
ศึกษา ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบของความพึงพอใจในการรับบริการ 4 ด้าน ได้แก่
1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ
2) ด้านช่องทางการให้บริการ
3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
โดยแบบสอบถามเป็ น แบบมาตราส่ ว นประเมิ น ค่ า (Rating Scale) ให้ ผู้ เ ลื อ กตอบตาม
ความรู้สึก และความเชื่อเชิงประมาณค่ า ตั้งแต่ระดับความพึงพอใจมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
และน้อยที่สุด จานวน 18 ข้อ โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้
ระดับควำมพึงพอใจ
คะแนน
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
5
ระดับความพึงพอใจมาก
4
ระดับความพึงพอใจปานกลาง
3
ระดับความพึงพอใจน้อย
2
ระดับความพึงพอใจน้อยทีส่ ุด
1
เมื่อรวบรวมข้ อมูลและหาค่ าเฉลี่ยแล้ว จะใช้คะแนนของกลุ่ มตัวอย่างแบ่งระดับความพึง
พอใจออกเป็น 5 ระดับ โดยการหาช่วงความกว้างของอัตรภาพชั้นดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538 : 8 –
11)
ความกว้างของอัตรภาพชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด/จานวนชั้น
= 5 - 1 /5
= 0.80
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
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ส่วนที่ 3 เป็นคาถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถาม กล่าวถึงปัญหาและข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จานวน 1 ข้อ
ขั้นตอนในกำรสร้ำงเครื่องมือในกำรวิจัย
1. ศึกษาตารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลักการ ขอบข่ายงานบริการเทศบาลเมืองบางกรวย
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดขอบเขตการวิจัย และสร้างเครื่องมือการวิจัย ให้ครอบคลุมตาม
ความมุง่ หมายการวิจัย
2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารงานวิจัยที่ผ่ านมาของธุรกิจที่ใกล้ เคียง เพื่อ
กาหนดขอบเขตและเนื้อหาแบบสอบถาม ซึ่งทาให้มีความชัดเจนตามวัตถุประสงค์การวิจัยยิง่ ขึ้น
3. นาข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสอบถามโดยเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจใน 4 ด้าน คือ
1) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
2) ด้านช่องทางการให้บริการ
3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปขอคาปรึกษาจากผู้ประสานงานของเทศบาลที่รับผิดชอบเพื่อ
ช่วยตรวจสอบ และขอคาแนะนาในการแก้ไข ปรับปรุงเพื่อให้อ่านแล้วมีความเข้าใจง่าย และชัดเจน
ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
5. นาแบบสอบถามที่ตรวจสอบแก้ไขแล้วมาดาเนินการทดลองใช้ (Try Out) กับผู้ใช้บริการ
ของเทศบาลเมืองบางกรวย ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 20 คน
6. นาผลการตอบแบบสอบถามในข้ อ 5 มาคา นวณค่ าความเชื่อมั่นโดยสูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha – Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
เท่ากับ 0.971
3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์ตามขั้นตอน ดังนี้
3.3.1 ผู้วิจัยได้ประสานงานกับหัวหน้าส่วนงานที่ดูแลเทศบาลเมืองบางกรวย เพื่อขอความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3.2 คณะผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ไปเก็บข้อมูลกับผู้รับบริการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ตามข้อคาถามในแบบสอบถามและผู้วิจัยกรอกข้อความเอง
3.3.3 ผู้ วิจัยรวบรวมแบบสอบถามได้ ทั้งหมด จานวน 400 ฉบับ ทาการตรวจสอบความ
ถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ได้ทั้งสิ้น 400 ฉบับ เพื่อทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามขั้นตอนต่อไป
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3.4 กำรวิเครำะห์ขอ้ มูล
ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาดาเนินการดังนี้
3.4.1 การตรวจสอบข้ อ มู ล (Editing) โดยผู้ วิ จั ย ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องการตอบ
แบบสอบถามและแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก
3.4.2 การลงรหั ส (Coding) น าแบบสอบถามที่ ถู ก ต้ อ งเรี ย บร้ อ ยแล้ ว มาลงรหั ส ตามที่ ไ ด้
ก าหนดไว้ ส าหรั บ แบบสอบถามที่ เ ป็ น ปลายเปิ ด (Open-ended) ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ วิ ธี วิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา
(Content Analysis)
3.4.3 การประมวลข้ อ มู ล ที่ ล งรหั ส แล้ ว โดยใช้ โ ปรแกรมสถิ ติ ส าเร็ จ รู ป เพื่ อ การวิ จั ย ทาง
สังคมศาสตร์
3.4.3.1 แบบสอบถามส่วนที่ 1 หาค่าความถี่และร้อยละ
3.4.3.2 แบบสอบถามส่วนที่ 2 หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตและความบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.5 สถิตทิ ี่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
สถิติพื้นฐาน ได้แก่
3.5.1 ร้อยละ (Percentage) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรดังนี้
ร้อยละ =

จานวนผู้ที่ตอบแบบสอบถามข้อนั้น X 100
จานวนผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด

3.5.2 สูตรค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean หรือ 𝑥̅ ) (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2541 : 66)
𝑥̅ =
เมื่อ

𝑥̅
Σx
N

แทน
แทน
แทน

∑𝑥
𝑁

ค่าเฉลี่ย
ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม
จานวนคะแนนในกลุ่ม
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3.5.3 สูตรความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ ค่า S.D.)
𝑁 ∑ 𝑋 2 −(∑ 𝑥) 2

S.D = √
เมื่อ

S.D
X
𝑥̅
N
∑

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

𝑁(𝑁−1)

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนแต่ละตัว
ค่าเฉลี่ย
จานวนคะแนนในกลุ่ม
ผลรวม

3.5.4 สูตรค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability of the test) โดยใช้วิธีค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha – Coefficient) ของ Cronbach (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2538 : 125 – 126) สูตรดังนี้
α=
เมื่อ

k
𝑠𝑖2
𝑠𝑡2

𝑘
𝑘−1

(1 −

แทน
แทน
แทน

∑ 𝑠𝑖2
𝑠𝑡2

)

จานวนข้อของเครื่องมือ
ความแปรปรวนของข้อมูลแต่ละข้อ
ความแปรปรวนของข้อมูลที่ได้

3.5.5 เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนผู้ วิจัยจะวิเคราะห์ทั้งในภาพรวมของความพึง
พอใจและความพึงพอใจในด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้านกาหนดเกณฑ์สาหรับวัดผลโดยเอาค่าเฉลี่ยเป็นตัวชี้วัด
โดยกาหนดเกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้คะแนนของกลุ่มตัวอย่างแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น
5 ระดับ โดยการหาช่วงความกว้างของอันตรภาคชั้นดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538 : 8-11) ดังนี้
ความกว้างของอันตรภาคชั้น = (คะแนนสูงสุด - คะแนนต่าสุด) / จานวนชั้น
ความกว้างของอันตรภาคชั้น = (5 - 1) / 5
ความกว้างของอันตรภาคชั้น = 0.80
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ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย

4.21 - 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
3.41 - 4.20 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
2.61 - 3.40 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
1.81 - 2.60 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
1.00 - 1.80 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด

ถ้าเปรียบเทียบเป็นร้อยละความพึงพอใจจะเทียบได้เป็นร้อยละ โดยผู้วิจัยใช้สถิติค่าเฉลี่ยแล้ว
นาค่าเฉลี่ยมาปรับให้เป็นร้อยละโดยการคูณ 20 ได้ร้อยละออกมาแล้วนาไปเทียบหาค่าคะแนนตาม
เกณฑ์ ดังนี้
ระดับความพึงพอใจ มากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป
ระดับคะแนน 10
ระดับความพึงพอใจ ไม่เกินร้อยละ 95
ระดับคะแนน 9
ระดับความพึงพอใจ ไม่เกินร้อยละ 90
ระดับคะแนน 8
ระดับความพึงพอใจ ไม่เกินร้อยละ 85
ระดับคะแนน 7
ระดับความพึงพอใจ ไม่เกินร้อยละ 80
ระดับคะแนน 6
ระดับความพึงพอใจ ไม่เกินร้อยละ 75
ระดับคะแนน 5
ระดับความพึงพอใจ ไม่เกินร้อยละ 70
ระดับคะแนน 4
ระดับความพึงพอใจ ไม่เกินร้อยละ 65
ระดับคะแนน 3
ระดับความพึงพอใจ ไม่เกินร้อยละ 60
ระดับคะแนน 2
ระดับความพึงพอใจ ไม่เกินร้อยละ 55
ระดับคะแนน 1
ระดับความพึงพอใจ น้อยกว่าร้อยละ 50
ระดับคะแนน 0
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ รับบริการที่มีต่อ
การให้บริการด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวกในเทศบาลเมืองบางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 2) เพื่อศึกษา
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองบางกรวย อาเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี จาแนกตามงานที่มาขอรับบริการ 3) เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ให้บริการของเทศบาลเมืองบางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และนาผลการศึกษาที่ได้เป็น
แนวทางในการเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติงานแก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มตัวอย่างได้แก่
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ที่มาติดต่อขอรับบริการเป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน
400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่ า 5 ระดับ ที่ผู้วิจัย
จัดทาขึ้น การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ตามแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน
ได้รับคืนกลับมา 400 ฉบับ คิดเป็น 100 เปอร์เซ็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีลาดับขั้นตอนการนาเสนอผลการวิเคราะห์ ตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยที่กาหนดไว้โดยนาเสนอเป็นตารางประกอบการบรรยายแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการในเทศบาล
เมืองบางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการให้บริการจากคาถามปลายเปิด
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังตารางที่ 4.1 ตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.1 สถานภาพของผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล
สถานภาพ

จานวน

ร้อยละ

รวม

174
226
400

43.5
56.5
100.0

รวม

35
52
189
124
400

8.8
13.0
47.3
31.0
100.0

36
77
126
86
54
21
400

9.0
19.3
31.5
21.5
13.5
5.3
100.0

37
160
72
64
53
13
400

9.3
40.0
18.0
16.0
13.5
3.3
100.0

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ากว่า 30 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
50 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส./ปวท.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
อาชีพ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ
เกษตรกรรม/ประมง
พนักงานบริษัท
นักเรียน/นักศึกษา
อื่น ๆ
รวม
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ตารางที่ 4.1 สถานภาพของผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ)
จานวนครั้งที่เข้ารับบริการ
น้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี
3 – 5 ครั้งต่อปี
มากกว่า 5 ครั้งต่อปี
รวม

191
152
57
400

47.8
38.0
14.3
100.0

จากตารางที่ 4.1 พบว่าข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างสรุปได้ดังนี้
เพศ กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการและตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จานวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 และรองลงมาเป็นเพศชายจานวน 174 คน คิดเป็น
ร้อยละ 43.5
อายุ กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่มาติดต่ อขอรับบริการและตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มี
ระหว่าง 40 – 49 ปี มีจานวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3 อายุ 50 ปีขึ้นไป มีจานวน 124 คน คิด
เป็นร้อยละ 31.0 อายุระหว่าง 30 – 39 ปี คือ มีจานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 และน้อยที่สุด
คือ มีอายุต่ากว่า 30 ปี มีจานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8
ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการและตอบแบบสอบถาม
ส่ ว นใหญ่ มี ก ารศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 126 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 31.5
รองลงมามี การศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./ปวท. จานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 มัธยมศึกษา
ตอนต้ น จ านวน 77 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 19.3 ปริ ญ ญาตรี จ านวน 54 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 13.5
ประถมศึกษา จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 และ น้อยที่สุด คือ ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญา
ตรี จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3
อาชีพ กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการและตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ จานวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมา คือ มี
เกษตรกรรม/ประมง จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 อาชีพพนักงานบริษัท จานวน 64 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.0 นักเรียน/นักศึกษา จานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จานวน
37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 และน้อยที่สุดคือ อาชีพอื่น ๆ มีจานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3
จานวนครั้งที่ไปขอรับบริการจากเทศบาล กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่มาติดต่ อขอรับ
บริการและตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ มาติดต่อใช้บริการน้ อยกว่า 3 ครั้งต่อปี จานวน 191 คน
คิดเป็นร้อยละ 47.8 รองลงมา คือ ใช้บริการ 3 - 5 ครั้งต่อปี มีจานวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0
และน้อยที่สุด คือ ใช้บริการมากกว่า 5 ครั้งต่อปี จานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3
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ตารางที่ 4.2 จานวนร้อยละของผู้รับบริการที่ติดต่อรับบริการงานต่างๆ
ส่วนงานที่มาขอรับบริการ
งานบริการด้านทะเบียน(งานการแจ้งย้าย
ปลายทางอัตโนมัต)ิ
งานบริการด้านรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ
งานบริการด้านการจ่ายเงินเบี้ยผู้พิการ
งานบริการด้านติดตั้งถังดับเพลิง
รวม

จานวน(คน)
124

ร้อยละ
31.0

185
35
56
400

46.3
8.8
14.0
100.00

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้รับบริการที่มาติดต่อเข้ารับบริการของเทศบาลเมืองบางกรวย
อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ติดต่อรับบริการจากงานบริการด้านรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ
มากที่สุด จานวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3 รองลงมา งานบริการด้านทะเบียน (งานการแจ้งย้าย
ปลายทางอัตโนมัติ) จานวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 งานบริการด้านติดตั้งถังดับเพลิง จานวน
56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 และน้อยที่สุด คือ ติดต่อเข้ารับบริการงานบริการด้านการจ่ายเงินเบี้ย
ผู้พิการ จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีการให้ในเทศบาลเมืองบางกรวย รายด้าน
และภาพรวมแสดงดังตารางที่ 4.3 ตารางที่ 4.4 ตารางที่ 4.5 ตาราง 4.6 และ ตารางที่ 4.7
ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจการให้บริการใน
เทศบาลเมืองบางกรวย ตามความคิดเห็นของผู้รับบริการด้านขั้นตอนการให้บริการ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
1. การใช้บริการเป็นระบบและขั้นตอน มีความ
คล่องตัว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
2. มี ป้ า ยแสดงขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก ารอย่ า ง
ชัดเจน เข้าใจง่าย
3. มีระยะเวลาการให้บริการรวดเร็วเหมาะสม
กับกิจกรรม/สภาพงาน
4. มีการให้บริการเป็นไปตามลา ดับก่อน-หลัง
อย่างยุติธรรมเสมอภาคเท่าเทียม
5. การรับบริการแต่ละขั้นตอน มีความสะดวก
รวดเร็ว
6. มีคาแนะนา/เอกสาร/เจ้าหน้าที่/ป้าย
ประกาศ อย่างชัดเจนและเหมาะสม
รวม

N=400

ระดับความพึงพอใจ

̅
𝒙
4.52

S.D.
0.50

มากที่สุด

4.52

0.50

มากที่สุด

4.60

0.49

มากที่สุด

4.53

0.50

มากที่สุด

4.59

0.49

มากที่สุด

4.52

0.50

มากที่สุด

4.55

0.27

มากที่สุด

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ความพึงพอใจการให้บริการในเทศบาลเมืองบางกรวย อาเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี ตามความคิดเห็นของผู้รับบริการ ด้านขั้นตอนการให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.52 (𝑥̅ = 4.52)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือข้อ 3. มีระยะเวลาการให้บริการ
รวดเร็ ว เหมาะสมกั บ กิ จ กรรม/สภาพงาน (𝑥̅ = 4.60) รองลงมา คื อ ข้ อ 5. การรั บ บริ ก ารแต่ ล ะ
ขั้นตอน มีความสะดวกรวดเร็ว (𝑥̅ = 4.59) ข้อ 4. มีการให้บริการเป็นไปตามลา ดับก่อน-หลัง อย่าง
ยุติธรรมเสมอภาคเท่าเทียม (𝑥̅ = 4.53) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดเท่ากัน 3 ข้อ คือ ข้อ 2. มีป้าย
แสดงขั้นตอนการให้บริการอย่ างชัดเจน เข้าใจง่าย (𝑥̅ = 4.52) ข้อ 1. การใช้บริการเป็นระบบและ
ขั้นตอน มีความคล่องตัว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน (𝑥̅ = 4.52) และ ข้อ 6. มีคาแนะนา/เอกสาร/เจ้าหน้าที่/
ป้ายประกาศ อย่างชัดเจนและเหมาะสม (𝑥̅ = 4.52)
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ตารางที่ 4.4 แสดงค่ าเฉลี่ยและค่ าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจการให้ บริการใน
เทศบาลเมื อ งบางกรวย อ าเภอบางกรวย จั ง หวั ด นนทบุ รี ตามความคิ ด เห็ น ของ
ผู้รับบริการด้านช่องทางการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
1. มีช่องทางเลือกใช้ในการติดต่อประสานงาน
หลากหลายและเพียงพอ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร
อีเมล์ และเว็บบอร์ด
2. มี ก ารเผยแพร่ ข้ อ มู ล ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ
สอบถามเกี่ยวกับการรับบริการ เช่น แจ้งรายชื่อ
และเบอร์ ติ ด ต่ อ ของผู้ รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ให้
ประสานงานหรื อ ติ ด ต่ อ สอบถามได้ ส ะดวก
รวดเร็ว
3. ในการขอรับบริการตามช่องทางต่างๆ เช่น
โทรศั พ ท์ โทรสาร อี เ มล์ เว็ บ บอร์ ด มี ค วาม
สะดวก คล่องตัว
4. เปิ ด รั บ ฟั ง ข้ อ คิด เห็ น ต่ อ การให้ บ ริ ก าร เช่ น
กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม และเว็บ
บอร์ด
รวม

N=400

ระดับความพึงพอใจ

̅
𝒙
4.62

S.D.
0.48

มากที่สุด

4.54

0.49

มากที่สุด

4.55

0.49

มากที่สุด

4.49

0.50

มากที่สุด

4.55

0.40

มากที่สุด

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ความพึงพอใจการให้บริการในเทศบาลเมืองบางกรวย อาเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี ตามความคิดเห็นของผู้รับบริการด้านช่องทางการให้บริการ โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับพึงพอใจมากที่สุดโดยมีคา่ เฉลี่ย รวมเท่ากับ 4.55 (𝑥̅ = 4.55)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 1. มีช่องทางเลือกใช้ ในการ
ติดต่อประสานงานหลากหลายและเพียงพอ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ และเว็บบอร์ด (𝑥̅ = 4.62)
รองลงมาคือ ข้อ 3. ในการขอรับบริการตามช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ เว็บบอร์ด มี
ความสะดวก คล่องตัว (𝑥̅ = 4.55) 2. มีการเผยแพร่ข้อมูล ช่องทางการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการ
รับบริการ เช่น แจ้งรายชื่อและเบอร์ติดต่อของผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ประสานงานหรือติดต่อสอบถามได้
สะดวก รวดเร็ว (𝑥̅ = 4.54) และข้อ ที่ มีค่ า เฉลี่ ยน้ อ ยสุด คือ ข้ อ 4. เปิ ดรั บ ฟัง ข้ อคิ ด เห็ น ต่อ การ
ให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม และเว็บบอร์ด (𝑥̅ = 4.49)
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ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจการให้บริการในเทศบาล
เมืองบางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ตามความคิดเห็นของผูร้ ับบริการด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าทีผ่ ู้ให้บริการ
1. มี ค วามรู้ ความสามารถในงานที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
เป็นอย่างดี
2. ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส สุภาพ
และมีอัธยาศัยดี ให้คาแนะนาหรือช่วยตอบข้อ
ซักถามได้เป็นอย่างดี
3. ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น มี
ความเต็มใจและมีความพร้อมในการให้บริการ
4. ให้บริการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ด้วยความ
เสมอภาคตามลาดับก่อน–หลัง
5. มีความซื่อสัตย์สุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่
รวม

N=400

ระดับความพึงพอใจ

̅
𝒙
4.55

S.D.
0.49

มากที่สุด

4.57

0.49

มากที่สุด

4.59

0.49

มากที่สุด

4.54

0.49

มากที่สุด

4.57
4.56

0.50
0.34

มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ความพึงพอใจการให้บริการในเทศบาลเมืองบางกรวย อาเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี ตามความคิดเห็นของผู้รับบริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.56 (𝑥̅ = 4.56)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 3. ให้บริการด้วยความเอาใจใส่
กระตือ รือ ร้ น มี ค วามเต็ม ใจและมี ความพร้ อมในการให้ บ ริก าร (𝑥̅ = 4.59) รองลงมา คือ ข้อ 2.
ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส สุภาพ และมีอัธยาศัยดี ให้คาแนะนาหรือช่วยตอบข้อซักถามได้
เป็นอย่างดี (𝑥̅ = 4.57) ข้อ 5. มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ (𝑥̅ = 4.57) ข้อ 1. มีความรู้
ความสามารถในงานที่ให้บริการเป็นอย่างดี (𝑥̅ = 4.55) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ข้อ 4. ให้บริการ
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ด้วยความเสมอภาคตามลาดับก่อน–หลัง (𝑥̅ = 4.54)
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ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจการให้บริการในเทศบาล
เมืองบางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ตามความคิดเห็นของผูร้ ับบริการด้าน
สิ่งอานวยความสะดวก
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
1. สถานที่ตั้งของหน่วยงานมีบรรยากาศที่
เหมาะสม โปร่ง โล่ง สะอาด และสะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ
2. มีสิ่งอานวยความสะดวกเหมาะสม สะอาด
และเพียงพอ เช่น ที่จอดรถ ที่นั่งบริเวณรอรับ
บริการ น้าดื่ม ห้องน้า
3. การจัดสถานที่และอุปกรณ์/ป้าย
ประชาสัมพันธ์/ป้ายบอกจุดบริการมีความ
ชัดเจนและเข้าใจง่าย
รวม

N=400

ระดับความพึงพอใจ

̅
𝒙
4.49

S.D.
0.50

มากที่สุด

4.46

0.49

มากที่สุด

4.48

0.49

มากที่สุด

4.48

0.39

มากที่สุด

จากตารางที่ 4.6 พบว่า ความพึงพอใจการให้บริการในเทศบาลเมืองบางกรวย อาเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี ตามความคิดเห็นของผู้รับบริการด้านสิ่งอานวยความสะดวก ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.53 (𝑥̅ = 4.53)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 1. สถานที่ตั้งของหน่วยงานมี
บรรยากาศที่ เ หมาะสม โปร่ ง โล่ ง สะอาด และสะดวกในการเดิ น ทางมารั บ บริ ก าร (𝑥̅ = 4.49)
รองลงมา คือ ข้อ 3. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ /ป้ายประชาสัมพันธ์ /ป้ายบอกจุดบริการมีความ
ชัดเจนและเข้ าใจง่า ย (𝑥̅ = 4.57) และข้ อ ที่มี ค่ าเฉลี่ ยต่าสุด คือ ข้ อ 2. มี สิ่งอ านวยความสะดวก
เหมาะสม สะอาด และเพียงพอ เช่น ที่จอดรถ ที่นั่งบริเวณรอรับบริการ น้า ดื่ม ห้องน้า (𝑥̅ = 4.54)

69

ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจการให้บริการในเทศบาล
เมืองบางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ตามความคิดเห็นของผูร้ ับบริการราย
ด้านและภาพรวม
ความพึงพอใจการให้บริการ
1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ

N=400
S.D.
̅
𝒙
4.55
0.27

2. ด้านช่องทางการให้บริการ
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผ้ใู ห้บริการ
4. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
รวม

4.55
4.56
4.48
4.54

0.40
0.34
0.39
0.31

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4.7 พบว่า ความพึงพอใจการให้บริการในเทศบาลเมืองบางกรวย อาเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี ตามความคิดเห็นของผู้รับบริการโดยภาพรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.54 (𝑥̅ = 4.54)
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า มี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ มากที่สุ ด ทุ ก ด้ าน ด้ า นที่ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (𝑥̅ = 4.56) รองลงมา คือ ช่องทางการให้บริการ (𝑥̅ =
4.55) ด้านขั้นตอนการให้บริการ (𝑥̅ = 4.55) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย ต่าสุด คือ ด้านสิ่งอานวยความ
สะดวก (𝑥̅ = 4.48)
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ตารางที่ 4.8 แสดงร้อยละของความพึงพอใจการให้ บริการในเทศบาลเมืองบางกรวย อาเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี ตามความคิดเห็นของผูร้ ับบริการ รายด้านและภาพรวม
ความพึงพอใจการให้บริการ

ระดับความพึงพอใจ
(ร้อยละ)

คะแนน

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ

91.00

9

2. ด้านช่องทางการให้บริการ
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผ้ใู ห้บริการ
4. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
รวม

91.00
91.20
89.60
90.80

9
9
9
9

1.2

91.5

91.20
91

91

1

90.8

0.8

91
90.5

0.6

90
89.6

0.4

89.5

0.2

89

0

ภาพที่ 4.1 แสดงร้อยละความพึงพอใจของการให้บริการจาแนกตามรายด้านและภาพรวม

88.5
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จากตารางที่ 4.8 และ ภาพที่ 4.1 พบว่า ร้อยละของความพึงพอใจการให้บริการในเทศบาล
เมืองบางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ตามความคิดเห็นของผู้รับบริการโดยภาพรวมความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 90.80 คะแนนที่ได้ 9 คะแนน
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน
โดยเรียงลาดับค่าร้อยละจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 91.20
2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 91.00
3. ช่องทางการให้บริการ
ร้อยละ 91.00
4. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ร้อยละ 89.60

72

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ รับบริการ จาแนกตามงานที่ผู้รับบริการติดต่อ
บริการจากเทศบาลเมืองบางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ รับบริการ และคะแนน
ความพึงพอใจ ในภาพรวมและจาแนกตามงานที่ผู้รับบริการติดต่อรับบริการที่เทศบาลเมืองบางกรวย
อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 4.9
ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ และคะแนนความพึง
พอใจ ในภาพรวมและจาแนกตามงานที่ผู้รับบริการติดต่อรับบริการที่เทศบาลเมืองบาง
กรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
งานให้บริการ

ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
ระดับ
คะแนน
ความพึงพอใจ ความพึงพอใจ ความพึงอใจ ที่ได้
งานบริ ก ารด้ า นทะเบี ย น
4.55
91.00
มากทีส่ ุด
9
(งานการแจ้ ง ย้ า ยปลายทาง
อัตโนมัต)ิ
งานบริการด้านการจ่ายเงิ น
4.53
90.60
มากทีส่ ุด
9
เบี้ยผู้พิการ
งานบริ ก ารด้ า นติ ด ตั้ ง ถั ง
4.55
91.00
มากทีส่ ุด
8
ดับเพลิง
งานบริ ก ารด้ า นรั ก ษาความ
4.55
91.00
มากทีส่ ุด
9
สะอาดในที่สาธารณะ
รวม
4.54
90.80
มากทีส่ ุด
9
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91.1
91
90.9
90.8
90.7
90.6
90.5
90.4

ภาพที่ 4.2 แสดงร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการจาแนกตามรายด้านและภาพรวม
จากตารางที่ 4.9 และภาพที่ 4.2 พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการงานต่างๆ
ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ 4.53 ได้ คะแนนเท่ า กั บ 90.60 และเมื่ อ จ าแนกตามงานที่ ใ ห้ บริ ก าร โดย
เรียงลาดับร้อยละความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้
1. งานบริการด้านทะเบียน (งานการแจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ) ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 91.00
2. งานบริการด้านการจ่ายเงินเบี้ยผู้พิการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
คิดเป็น ร้อยละ 91.00
3. งานบริการด้านติดตั้งถังดับเพลิง ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 91.00
4. งานบริการด้านรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 90.60
เมื่อรวมเฉลี่ยทุกงาน พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาล
เมืองบางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี คิดเป็นร้อยละ 90.80 ได้คะแนนเท่ากับ 9
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ตอนที่ 4 ข้ อ เสนอแนะจากผลการส ารวจความพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารข้ อ เสนอแนะต่ า งๆ
ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อปรับปรุงการให้บริการของเทศบาลเมืองบางกรวย อาเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.10
ตารางที่ 4.10 จานวนและร้อยละของผู้รับบริการที่ตอบแบบสอบถามปลายเปิด
ผู้รับบริการ
ตอบแบบสอบถามปลายเปิด
ไม่ตอบแบบสอบถามปลายเปิด
รวม

จานวน
58
342
400

ร้อยละ
14.50
85.50
100.0

จากตารางที่ 4.10 พบว่ า ผู้ รั บ บริ ก ารที่ ต อบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน มี ผู้ ต อบ
แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อปรับปรุงการให้บริการงานของเทศบาลเมือง
บางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จานวน 58 คน ดังนี้
1. ให้เทศบาลเมืองบางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เพิ่มสถานที่จอดรถ สาหรับผู้
มาติดต่อกับทางเทศบาล จานวน 31 คน
2. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ โครงการ กิจกรรรมของเทศบาล ให้ทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่
จานวน 16 คน
3. เพิ่มช่องทางการให้บริการกับประชาชน การให้บริการควรดูแลให้ทั่ว และรวดเร็วในการ
ให้บริการ จานวน 11 คน
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การสารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้ มาขอรับการให้บริการของเทศบาลเมืองบางกรวย
อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี สรุปผลดังนี้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวกใน
เทศบาลเมืองบางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
1.2.2 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริก ารที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมือง
บางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จาแนกตามงานที่มาขอรับบริการ
1.2.3 เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของเทศบาลเมืองบางกรวย
อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย
อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเป็นประชาชนผู้ มารับบริการจากเทศบาลเมืองบางกรวย มี
จานวนประชากรทั้งสิ้น 41,595 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้ จานวน 400
คน ที่สุ่มจากประชาชนที่เข้ามาติดต่อใช้บริการในหน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองบางกรวย อาเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล คื อ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเป็ น
แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองบางกรวย
โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ จานวนครั้งที่มาใช้บริการหน่วยงานที่มาติดต่อขอรับบริการจากเทศบาลเมือง
บางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของกลุ่ มตัวอย่างที่มาใช้บริการใน
เทศบาลเมืองบางกรวย ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบของความพึงพอใจในการรับบริการ 4 ด้าน ได้แก่
ด้านขั้นตอนการให้บริการ จานวน 6 ข้อ ด้านช่องทางการให้บริการ จานวน 4 ข้อ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ จานวน 5 ข้อ และ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก จานวน 3 ข้อ
ตอนที่ 3 เป็ น ค าถามปลายเปิ ด เกี่ ย วกั บ ข้ อ เสนอแนะ เพื่ อ ให้ ผู้ ต อบแบบสอบถามแสดง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ ของเทศบาลเมืองบางกรวย
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยดาเนินการตามลาดับดังนี้
1. วิเคราะห์ ข้อมู ล ทั่ วไปของกลุ่ มตัวอย่ างโดยการคานวณหาค่ าความถี่และค่ าร้ อยละใน
แบบสอบถามส่วนที่ 1
2. วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของกลุ่ มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่ วนที่ 2 โดยการหา
ค่าเฉลี่ยและ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
5.1 สรุปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของกลุ่ มตัวอย่างประชาชนที่มาใช้บริการที่เทศบาลเมือง
บางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ที่มีต่อการให้ บริการด้ านขั้นตอนการให้ บริการ ด้าน
ช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก มีผลการวิเคราะห์
ดังนี้
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1. ระดับ ความพึงพอใจของผู้ บริการที่มีต่ อการให้ บริการของเทศบาลเมืองบางกรวย
อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ผลการวิจัย พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยเรียงลาดับ
ค่าร้อยละจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 91.20
2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 91.00
3. ช่องทางการให้บริการ
ร้อยละ 91.00
4. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ร้อยละ 89.60
2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อเทศบาลเมืองบางกรวย จาแนกตามงาน
ผลการวิจัย พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่ อการให้บริการของทั้ง 4 งาน ในเทศบาล
เมืองบางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมของระดับความพึงพอใจของทั้ง 4 งาน
อยูใ่ นระดับมากที่สุดทั้ง 4 งาน โดยเรียงลาดับร้อยละความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้
1. งานบริการด้านทะเบียน (งานการแจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ) ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 91.00
2. งานบริการด้านการจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงผู้พิการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 91.00
3. งานบริการด้านติดตั้งถังดับเพลิง ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่ สุด คิดเป็น
ร้อยละ 91.00
4. งานบริการด้านรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 90.60
เมื่อรวมเฉลี่ยทุกงาน พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาล
เมืองบางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี คิดเป็นร้อยละ 90.80 ได้คะแนนเท่ากับ 9
5.2 อภิปรายผล
จากการวิจัยเชิงสารวจความพึงพอใจของผู้ รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมือง
บางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีประเด็นที่จะนามาอภิปรายเพิ่มเติมดังนี้
จากผลการศึกษาดังกล่าวที่พบว่า ผู้รับบริการที่มาใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของเทศบาลเมืองบางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี อยู่ในระดับมากที่สุดในทุกด้าน
แสดงว่าเทศบาลเมืองบางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ยึดหลักและปัจจัยในการให้บริการ
ประชาชนเป็นส่วนประกอบในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บังเกิดผลแก่ส่วนรวมอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพื่อให้
ประชาชนที่มารับบริการได้รับความสะดวกและรวดเร็วตรงกับความต้ องการ และได้รับความสบายใจ
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สอดคล้องกับหลักการบริการสาธารณะ ซึ่งเกิดขึ้นเพราะเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองบางกรวย อาเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีความตระหนักว่าตนคือผู้ให้บริการ จึงทาให้ผู้รับบริการส่วนใหญ่เกิดความ
พึงพอใจและมีความรู้ สึกที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการรวมทั้งคณะบุคลากรเทศบาลเมืองบางกรวย
อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เพนเชนสกีย์และโทมัส (Penchansky
and Thomas, 1981) ที่ มี แ นวคิ ด ว่ าการให้ บ ริ การในระบบบริ ก ารที่ เ หมาะสมจะเกิด ขึ้ น ระหว่ า ง
ผู้ใช้บริการและระบบของการให้บริการที่หน่วยงานนั้นจัดให้บริการอย่างพอเพียง ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บริการจะก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อการใช้บริการ และเกิดการยอมรับคุณภาพของการ
บริ ก าร ทั้ ง นี้ ยั ง สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของอเดย์ แ ละแอนเดอร์ สั น (Aday and Andersen, 1980)
ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นความรู้สึกหรือความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติของคน
ที่เกิดจากประสบการณ์ที่ผู้ใช้บริการเข้าไปใช้บริการในสถานที่บริการนั้นๆ และความรู้สึกที่ผู้ใช้บริการ
จะเกิดความพึงพอใจจากการบริการจะต้องเกิดจาก ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการ ความสบายที่
ได้รับในสถานที่บริการความพึงพอใจต่อการติดต่อประสานงานบริการ อัธยาศัยและความสนใจของ
ผู้ให้บริการความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับจากการบริการ คุณภาพของการบริการ เป็นต้น ซึ่งเทศบาล
เมืองบางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีปัจจัยดังกล่าวครบถ้วนจึงทาให้ผลการศึกษาระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดในทุกด้าน อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสถาบันวิจัยและ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี การสารวจความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการ
สาธารณะของเทศบาลนครอุดรธานี ประจาปีงบประมาณ 2558 จากการสารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลในการศึกษา จานวน 1,397 คน ซึ่งเป็น
ประชาชนที่ เ ข้ า มาใช้ บ ริ ก ารสาธารณะในหน่ ว ยงานต่ า งๆ ของเทศบาลนครอุ ด รธานี จ านวน 9
หน่วยงาน โดยการสุ่มแบบบังเอิญ (Random Sampling) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนคร อุดรธานี ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.57) คิดเป็น
ร้อยละ 91.40 ชนะดา วีระพันธ์ (2555, 70-74) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ รองลงมาคือ ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาคและด้านการ
ให้บริการอย่างก้าวหน้า โดยในด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่อง
อาคารสถานที่ให้บริการมีความเหมาะสม ในด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ประชาชนมีความพึง
พอใจในเรื่องเจ้าหน้าที่บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส และในด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง (2558, 79-86) รายงานการวิ จั ย การประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
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ประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ของเทศบาลตาบลวังดิน อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน การศึกษาครั้งนี้จะ
ทาการศึกษาเฉพาะข้อมูลจากประชาชนที่รับบริการจากเทศบาลตาบลวังดิน จานวน 400 คน ใน 4
หมู่ บ้ า น ในเขตเทศบาลต าบลวั ง ดิ น อ าเภอลี้ จั ง หวั ด ล าพู น ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจต่ อ การ
ปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลวังดิน พบว่า โดยภาพรวมแล้วประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตาบลวังดิน
มีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.96 คิดเป็นร้อยละ 79.2 และ
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2558, 83-88) รายงานการประเมินผลความ
พึงพอใจของประชาชนต่อ คุณภาพการให้บริ การของเทศบาลนครอ้อมน้อ ย อ าเภอกระทุ่ม แบน
จังหวัดสมุทรสาคร การวิจัย ทาการสารวจความคิดเห็น (Survey Research) ประชาชนที่เป็นตัวแทน
ครอบครัวที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลนครอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ด้วยแบบสอบถาม จานวน 396 คน ตรวจสอบผลสารวจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการของ
ประชาชนต่องานการให้บริการของ เทศบาลนครอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.88) คิดเป็นร้อยละ 97.62 เมื่อเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์คุณภาพการให้บริการ พบว่า มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 10 (มากกว่าร้อย
ละ 95 ขึ้นไป)
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัย พบว่า เทศบาลเมืองบางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีปัจจัยที่
ครบถ้วนที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ แต่มีสิ่งที่ควรปรับปรุงเพื่อก่อให้ความพึงพอใจเพิ่ม
มากขึ้นต่อการให้บริการ ดังต่อไปนี้
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
ประชาชนที่ เข้ามารับบริการที่ เทศบาลเมืองบางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
มีความพึงพอใจในข้อมีระยะเวลาการให้บริการรวดเร็วเหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงาน โดยมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดและในข้อที่ควรได้รับการปรับปรุงจากประชาชน คือ มีคาแนะนา/
เอกสาร/เจ้าหน้าที่/ป้ายประกาศ อย่างชัดเจนและเหมาะสม มีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการอย่ าง
ชัดเจน เข้าใจง่าย การใช้บริการเป็นระบบและขั้นตอน มีความคล่องตัว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งทั้ง 3 ข้อ
นีเ้ ป็นข้อทีป่ ระชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สดุ ในด้านขัน้ ตอนการให้บริการ
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ด้านช่องทางการให้บริการ
ประชาชนที่เข้ามารับบริการที่ เทศบาลเมืองบางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มี
ความพึ งพอใจในข้อ มี ช่องทางที่ เลื อกใช้ ในการติดต่อประสานงานหลากหลายและเพียงพอ เช่ น
โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ เว็บบอร์ด โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดและในข้อที่ควรได้รับการ
ปรั บ ปรุ ง จากประชาชน คื อ เปิ ด รั บ ฟั ง ข้ อ คิ ด เห็ น ต่ อ การให้ บ ริ ก าร เช่ น กล่ อ งรั บ ความคิ ด เห็ น
แบบสอบถาม และเว็บบอร์ด ซึ่งเป็นข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดในด้านช่องทางการ
ให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ
ประชาชนที่เข้ามารับบริการที่ เทศบาลเมืองบางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มี
ความพึงพอใจในข้อให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น มีความเต็มใจและมีความพร้อมในการ
ให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดและในข้อที่ควรได้รับการปรับปรุงจากประชาชน คือ
ให้บริการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ด้วยความเสมอภาคตามลาดับก่อน–หลัง ซึ่งเป็นข้อที่ประชาชนมีความ
พึงพอใจน้อยที่สุดในด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ประชาชนที่เข้ามารับบริการที่ เทศบาลเมืองบางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มี
ความพึงพอใจในสถานที่ตั้งของหน่วยงานมีบรรยากาศที่เหมาะสม โปร่ง โล่ง สะอาด และสะดวกใน
การเดินทางมารับบริการ โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดและในข้อที่ควรได้รับการปรับปรุง
จากประชาชน คือ มีสิ่งอานวยความสะดวกเหมาะสม สะอาด และเพียงพอ เช่น ที่จอดรถ ที่นั่งบริเวณ
รอรับบริการ น้าดื่ม ห้องน้า ซึ่งเป็นข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดในด้านสิ่งอานวยความ
สะดวก
จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจปลายเปิดมีข้อเสนอแนะจากประชาชนที่เข้ารับ
บริการภายในเทศบาลเมืองบางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ประชาชนที่เข้ารับบริการมี
ความต้องการให้เทศบาลเมืองบางกรวย ควรเพิ่มที่นั่งพักผ่อนสาหรับนั่งรอติดต่องาน เพื่อเป็นการ
อานวยความสะดวกแก่ประชาชน ควรพัฒนาที่จอดรถ (เทคอนกรี ต) ด้านตรงข้ามของเทศบาลให้อยู่
ในสภาพพื้ น เรี ย บ และควรเพิ่ ม ช่ อ งทางการประชาสั ม พั น ธ์ ห รื อ กิ จ กรรมต่ า งๆของเทศบาลให้
ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ และควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการอบรม สัมมนา และแลกเปลี่ยน
การเรียนรู้กับองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจา เป็นต้น
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5.3.2 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสมสาหรับการให้ บริการของเทศบาลเมืองบาง
กรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการอย่างเป็นระบบ
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อื่นๆ ระบุ ............................................

3. ระดับการศึกษา  ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
 ปริญญาตรี
4. อาชีพ





ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
เกษตรกรรม/ประมง
นักเรียน/นักศึกษา

5. งานที่ท่านมาติดต่อขอรับบริการมีงานใดบ้าง
 1. งานบริการด้านทะเบียน (งานการแจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ)
 2. งานบริการด้านรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ
 3. งานบริการด้านการจ่ายเงินเบี้ยผู้พิการ
 4. งานบริการด้านติดตั้งถังดับเพลิง
6. ท่านไปขอรับบริการ โดยเฉลี่ยกี่ครั้งต่อปี
 น้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี



3 - 5 ครั้งต่อปี

 มากกว่า

5 ครั้งต่อปี

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการ
คาชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นโดยใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจมากที่สุด
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความพึงพอใจมากที่สุด
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจปานกลาง
มีความพึงพอใจน้อย
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

ข้อความ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

การให้บริการเป็นระบบและขั้นตอน มีความคล่องตัว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
มีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย
มีระยะเวลาการให้บริการรวดเร็วเหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงาน
มีการให้บริการเป็นไปตามล่าดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรมเสมอภาคเท่าเทียม
การรับบริการแต่ละขั้นตอน มีความสะดวกรวดเร็ว
มีค่าแนะน่า/เอกสาร/เจ้าหน้าที่/ป้ายประกาศ อย่างชัดเจนและเหมาะสม

ด้านช่องทางการให้บริการ

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

7. มีช่องทางเลือกใช้ในการติดต่อประสานงานหลากหลายและเพียงพอ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร
อีเมล์ และเว็บบอร์ด
8. มีการเผยแพร่ข้อมูล ช่องทางการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการรับบริการ เช่น แจ้งรายชื่อและเบอร์ติดต่อของ
ผู้รับชอบ เพื่อให้ประสานงานหรือติดต่อสอบถามได้สะดวก รวดเร็ว
9. ในการขอรับบริการตามช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ เว็บบอร์ด มีความสะดวก คล่องตัว
10. เปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม และเว็บบอร์ด

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
11. มีความรู้ ความสามารถในงานที่ให้บริการเป็นอย่างดี
12. ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส สุภาพ และมีอัธยาศัยดี ให้ค่าแนะน่า หรือช่วยตอบข้อ
ซักถามได้เป็นอย่างดี
13. ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น มีความเต็มใจและมีความพร้อมในการให้บริการ
14. ให้บริการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ด้วยความเสมอภาค ตามล่าดับก่อน – หลัง
15. มีความซื่อสัตย์สุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่

ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
16. สถานที่ตั้งของหน่วยงานมีบรรยากาศที่เหมาะสม โปร่ง โล่ง สะอาด และสะดวกในการเดินทางมารับบริการ
17. มีสิ่งอ่านวยความสะดวก เหมาะสม สะอาด และเพียงพอ เช่น ที่จอดรถ ที่นั่งบริเวณรอรับ
บริการ น้่าดื่ม ห้องน้่า
18. การจัดสถานที่และอุปกรณ์/ป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายบอกจุดบริการมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะคุณภาพการให้บริการ
...........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

ภาคผนวก ง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

เทศบาลเมืองบางกรวย อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Frequencies
Statistics
เพศ
N

Valid

อายุ

ระดับการศึกษา

อาชีพ

ส่ วนงานที่ขอรับบริ การ

400

400

400

400

400

400

0

0

0

0

0

0

Missing

Frequency Table
เพศ
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

ชาย

174

43.5

43.5

43.5

หญิง

226

56.5

56.5

100.0

Total

400

100.0

100.0

อายุ
Cumulative
Frequency
Valid

ขอรับบริ การต่อปี

Percent

Valid Percent

Percent

ต่ากว่า 30 ปี

35

8.8

8.8

8.8

30-39 ปี

52

13.0

13.0

21.8

40-49 ปี

189

47.3

47.3

69.0

50 ปี ขึ้นไป

124

31.0

31.0

100.0

Total

400

100.0

100.0

ระดับการศึกษา
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

ประถมศึกษา

36

9.0

9.0

9.0

มัธยมศึกษาตอนต้น

77

19.3

19.3

28.3

126

31.5

31.5

59.8

อนุปริ ญญา/ปวส./ปวท.

86

21.5

21.5

81.3

ปริ ญญาตรี

54

13.5

13.5

94.8

สู งกว่าปริ ญญาตรี

21

5.3

5.3

100.0

400

100.0

100.0

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

Total

อาชีพ
Cumulative
Frequency
Valid

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

Percent

Valid Percent

Percent

37

9.3

9.3

9.3

160

40.0

40.0

49.3

เกษตรกรรม/ประมง

72

18.0

18.0

67.3

พนักงานบริ ษทั

64

16.0

16.0

83.3

นักเรี ยน/นักศึกษา

54

13.5

13.5

96.8

อื่น ๆ

13

3.3

3.3

100.0

400

100.0

100.0

ค้าขาย/ธุรกิจส่ วนตัว/เจ้าของกิจการ

Total

ส่ วนงานทีข่ อรับบริการ
Cumulative
Frequency
Valid

งานบริ การด้านทะเบียน(งานการแจ้งย้าย

Percent

Valid Percent

Percent

124

31.0

31.0

31.0

185

46.3

46.3

77.3

งานบริ การด้านการจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงผูพ้ ิการ

35

8.8

8.8

86.0

งานบริ การด้านติดตั้งถังดับเพลิง

56

14.0

14.0

100.0

400

100.0

100.0

ปลายทางอัตโนมัติ)
งานบริ การด้านรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ

Total

ขอรับบริการต่ อปี
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

น้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี

191

47.8

47.8

47.8

3-5 ครั้งต่อปี

152

38.0

38.0

85.8

57

14.3

14.3

100.0

400

100.0

100.0

มากกว่า 5 ครั้งต่อปี
Total

Descriptives
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

No1

400

4

5

4.52

.500

No2

400

4

5

4.52

.500

No3

400

4

5

4.60

.491

No4

400

4

5

4.53

.500

No5

400

4

5

4.59

.492

No6

400

4

5

4.52

.500

ด้านขั้นตอนการให้บริ การ

400

4

5

4.55

.277

No7

400

4

5

4.62

.485

No8

400

4

5

4.57

.496

No9

400

4

5

4.59

.493

No10

400

4

5

4.49

.501

ด้านช่องทางการให้บริ การ

400

4

5

4.57

.401

No11

400

4

5

4.55

.498

No12

400

4

5

4.54

.499

No13

400

4

5

4.55

.498

No14

400

4

5

4.46

.499

No15

400

4

5

4.48

.500

ด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ

400

4

5

4.51

.346

No16

400

4

5

4.49

.501

No17

400

4

5

4.54

.499

No18

400

4

5

4.57

.496

ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก

400

4

5

4.53

.393

ความพึงพอใจการให้บริ การ

400

4

5

4.54

.318

Valid N (listwise)

400

Summarize

Case Processing Summary
Cases
Included
N
ความพึงพอใจการให้บริ การ * ส่ วนงานที่ขอรับ

Excluded

Percent
400

N

Total

Percent

100.0%

0

N

.0%

400

บริ การ

Case Summaries
ความพึงพอใจการให้บริ การ
ส่ วนงานที่ขอรับบริ การ
งานบริ การด้านทะเบียน(งานการแจ้งย้าย

N

Sum

Mean

Std. Deviation

124

564

4.55

.299

185

838

4.53

.336

งานบริ การด้านการจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงผูพ้ ิการ

35

159

4.55

.312

งานบริ การด้านติดตั้งถังดับเพลิง

56

255

4.55

.306

400

1816

4.54

.318

ปลายทางอัตโนมัติ)
งานบริ การด้านรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ

Total

Percent
100.0%

ภาคผนวก ฉ
รายชื่อคณะผู้ดาเนินการวิจัย

รายชื่อคณะผูด้ าเนินการวิจยั
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
สื่อสารการเมืองและสังคม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หัวหน้าโครงการ

2. อาจารย์ ดร.ธัชชัย

ชูกลิ่น

หัวหน้านักวิจัย

3. อาจารย์ ดร.กานต์

บุญศิริ

นักวิจัย

4. อาจารย์ อรบุษป์

วีระสุนทร

นักวิจัย

5. อาจารย์ ณัฐวุฒิ

ศิริวัฒน์

นักวิจัย

