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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาสภาพ ปัญหา และศึกษาแนวทางพัฒนาการให้บริการด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลในจังหวัดกําแพงเพชร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่  สมาชิกสภา
เทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมบ้านหมู่บ้าน ของเทศบาลในจังหวัดกําแพงเพชร 
จํานวน310 คนและผู้เช่ียวชาญที่ใช้ในการสัมภาษณ์ จํานวน 17 คน ผลการวิจัยพบว่า  สภาพการ
ให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลในจังหวัดกําแพงเพชร ในภาพรวมท้ัง 4 ด้าน พบว่ามี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง  ปัญหาการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลในจังหวัด
กําแพงเพชร ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน พบว่ามีค่าเฉล่ียปัญหาอยู่ในระดับมาก 
คําสําคัญ: การให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เทศบาล จังหวัดกําแพงเพชร 
 
Abstract 
The purposes of this research were to study the states, the problems and the 
guidelines to develop Municipality’s infrastructure services in Kamphaeng Phet 
Province. The samples consisted of 310 persons namely member council of 
Municipality, village headmen village headmen’s assistant, village’s committees of 
Municipality in Kamphaeng Phet Province and 17 experts. The research findings were 
as follows In general, the states of Municipality’s infrastructure services in 
Kamphaeng Phet Province was at the moderate level In general, the problems of 
Municipality’s infrastructure services in Kamphaeng Phet Province was at the high 
level 
Keywords:Infrastructure Services / Municipality / Kamphaeng Phet Province 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ตามพระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549) ได้มุ่งเน้นการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น 
เพ่ือให้ท้องถิ่นได้จัดการบริหารงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงต่อความต้องการ และต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ โดยได้กําหนดอํานาจหน้าท่ีของท้องถิ่นไว้อย่าง
ชัดเจนโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าท่ีในการจัดการระบบให้บริการสาธารณะเพ่ือ
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ประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง โดยระบุไว้ในมาตรา 16 และในมาตราท่ี 17 รวมถึงการ
ให้ท้องถ่ินมีสิทธิในการจัดเก็บภาษีบางส่วนเพ่ือท่ีจะนําไปเป็นงบประมาณในการท่ีจะนํามาพัฒนา
ท้องถ่ิน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลนั้นนับว่ามีความสําคัญมากในปัจจุบันเน่ืองจาก
กระบวนการพัฒนาทําให้เศรษฐกิจและสังคมมีการขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผล
ให้ชนบทเปลี่ยนเป็นเมืองเพิ่มมากข้ึน ในขณะที่ชุมชนท่ีเป็นเมืองอยู่แล้วก็เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่มาก
ขึ้น มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีซับซ้อนมากย่ิงข้ึน มีการลงทุนมากข้ึน ปริมาณการหมุนเวียนของเงิน
เพ่ิมมากข้ึน มีการจ้างงานและมีแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นสถาบันการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน ในขณะเดียวกันก็มี
ปัญหาด้านการให้บริการสาธารณะในด้านโครงสร้างพ้ีนฐานมากข้ึนเช่นกันเพ่ือรองรับการขยายตัวของ
สังคมเมืองมากข้ึน เก่ียวกับการจัดการปัญหาการเจริญเติบโตของเมือง ปัญหาสิ่งแวดล้อม ท่ีอยู่อาศัย 
การจราจรและการขนส่ง ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตเทศบาล ทําให้
เทศบาลต้องเพ่ิมภาระบทบาทหน้าท่ีในการดูแลติดตามและให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
เสริมสร้างชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชนในเขตเทศบาล (สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2547, น.25) 

ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลในจังหวัดกําแพงเพชรน้ันมีหน้าท่ีดูแล
และให้บริการงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานแก่ประชาชน การจัดระบบบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดกําแพงเพชร จากการนํานโยบายไปปฏิบัติพบว่า การ
ให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานโครงการต่างๆ ท่ีได้รับการพิจารณาจัดสรรลงไป
เพ่ือดําเนินการในพ้ืนท่ีต่างๆน้ัน ในบางคร้ังไม่ตรงตามความต้องการของประชาชน ทําให้ปัญหาท่ีควร
จะได้รับการพัฒนาแก้ไขยังคงเป็นปัญหาต่อไป อีกท้ังยังมีปัญหาในความล่าช้าของการดําเนินงาน อัน
เป็นปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม ซ่ึงถ้าหาก
ปล่อยให้สภาพการณ์เป็นเช่นน้ีโดยไม่มีการศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาก็จะส่งผลเสียต่อความอยู่ดีมี
สุขของประชาชน ซ่ึงจะไม่สอดคล้องตามรัฐธรรมนูญและนโยบายการพัฒนาประเทศ (เทศบาลตําบล
ไทรงาม, 2552 ,น. 55)และในการทําประชาคมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชน พบว่า
ปัญหาและความต้องการที่เกิดข้ีนจะเป็นปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านของการคมนาคมมีความ
ต้องการท่ีจะให้ปรับปรุงเส้นทางท่ีชํารุดเสียหายและขยายความกว้างขนาดของถนนอีกท้ังยังมีความ
ต้องการที่จะให้ก่อสร้างเส้นทางในการคมนาคมเพ่ิมเติม เนื่องจากถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ เส้นทางท่ีใช้
มีความคับแคบไม่สะดวกต่อการเดินทาง ในด้านของระบบไฟฟ้าและแสงสว่างมีความต้องการที่จะให้
ขยายเขตไฟฟ้าและแสงสว่างเพ่ิมเติมให้ทั่วถึงในทุกพ้ืนท่ี เน่ืองจากระบบไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงทุกพ้ืนท่ีใน
เขตเทศบาล ในด้านของระบบประปายังมีความต้องการที่จะให้ขยายเขตประปาเนื่องจากในบาง
ครัวเรือนยังมีการขุดเจาะนํ้าบาดาลข้ึนมาใช้เองซ่ึงไม่สะอาดตรงตามมาตรฐานต่อประชาชน ในด้าน
ของระบบแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร นํ้าท่ีจะใช้ในการทําการเกษตรไม่เพียงพอต่อจํานวนพ้ืนท่ีการ
เพาะปลูกของเกษตรกรและในการก่อสร้างคลองชลประทานยังไม่ท่ัวถึงครอบคลุมพ้ืนที่ทําการเกษตร 
จึงมีความต้องท่ีจะให้ก่อสร้างเส้นทางและขยายเส้นทางในการก่อสร้างคูคลองเพ่ิมเติม (ปัญหาและ
ความต้องการ เทศบาลเมืองกําแพงเพชร, 2558)  
 จากปัญหาท่ีกล่าวมาในข้างต้นน้ียังสามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของการให้บริการ
โครงการต่างๆ ปัญหาความคุมค่าของงบประมาณในแต่ละโครงการ ซ่ึงมีผลต่อคุณภาพของงานในการ
ให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานตามความต้องการของประชาชนเพ่ือให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ 
ท้ังน้ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบของเทศบาลในจังหวัดกําแพงเพชร ในฐานะท่ีเป็นองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีอํานาจหน้าท่ีในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนท่ีให้มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีตามที่ได้บัญญัติไว้ใน พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2549) ควรเร่งให้มีการพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไข คุณภาพในการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อ
การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 การศึกษาแนวทางพัฒนาการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลในจังหวัด
กําแพงเพชร  ครั้งนี้สืบเน่ืองมาจากการนําปัญหาความต้องการและปัญหาท่ีเกิดข้ึนในท้องถ่ินด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานของประชาชนจากการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของท้องถ่ิน ที่ผ่านมามีท้ัง
ข้อดีข้อเสียและมีปัญหาเกิดข้ึนดังท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาแนวทาง
พัฒนาการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลในจังหวัดกําแพงเพชร เพ่ือที่จะนําผลท่ีได้มา
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลในจังหวัดกําแพงเพชร 
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลในจังหวัด
กําแพงเพชร 

2. เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลในจังหวัด
กําแพงเพชร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ตอนท่ี 1 เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลใน
จังหวัดกําแพงเพชร 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การวิจัยคร้ังนี้มุ่งศึกษาสภาพและปัญหาการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือที่จะนํา

ข้อมูลท่ีได้มาเป็นแนวทางพัฒนาการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลในจังหวัด
กําแพงเพชร โดยได้นํางานด้านโครงสร้าง 

พ้ืนฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซ่ึงมีองค์ประกอบของโครงสร้างพ้ืนฐานอยู่ 
4 ด้าน มาเป็นกรอบในการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 4 งาน ดังนี ้

1. ระบบการคมนาคมและการขนส่ง 
2. ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
3. ระบบน้ําประปา 
4. ระบบแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร 
และได้นําหลักการให้บริการตามแนวคิดของ ชูวงศ์ ฉายะบุตร (2535,หน้า36) มาใช้ใน

การศึกษาการให้บริการในครั้งน้ี ซ่ึงแบ่งออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ 
1. การให้บริการท่ีตรงต่อความต้องการ 
2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 
3. การให้บริการแบบเสร็จสมบูรณ์ 
4. การให้บริการด้วยความถูกต้องตรวจสอบได้ 
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5. ความเสมอภาคในการให้บริการ 
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร 
ในการศึกษาสภาพและปัญหาการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลในจังหวัด

กําแพงเพชรกลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน 
รูปแบบเทศบาล ในเขตจังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 23 แห่ง ซ่ึงประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน รวมจํานวนท้ังส้ิน 1,656  

2. กลุ่มตัวอย่าง 
ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 310 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเปรียบเทียบของ

เครจซ่ีและมอร์แกน Krejcie and Morgan (นคร มูลงาม , 2556 ,หน้า 66)ซ่ึงประกอบด้วย สมาชิก
สภาเทศบาล จํานวน 92 คน ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จํานวน 92 คน คณะกรรมการหมู่บ้าน 
จํานวน 126 คน 

ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตัวแปรท่ีศึกษาได้แก่ 

1. สภาพการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลในจังหวัดกําแพงเพชร 
3. ปัญหาการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลในจังหวัดกําแพงเพชร 

 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
ศึกษาเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปแบบของเทศบาล ในเขตจังหวัดกําแพงเพช 
 
ตอนที่ 2 เพื่อหาแนวทางพัฒนาการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลใน

จังหวัดกําแพงเพชร 
ขอบเขตเนื้อหา 
ในการศึกษาแนวทางการพัฒนาการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลในจังหวัด

กําแพงเพชรตามกรอบงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 4 ด้านได้แก่ ระบบการคมนาคมและการขนส่ง 
ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ระบบนํ้าประปา ระบบแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร 

ผู้ให้ข้อมูล 
ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 17 คน โดยกําหนดคุณสมบัติของผู้เช่ียวชาญ ตามเกณฑ์

ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปน้ี 
1. คณะผู้บริหารและผู้ท่ีมีหน้าที่ปฏิบัติงานในด้านโครงสร้างของเทศบาล ซ่ึงมีประสบการณ์

ในการบริหารและการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 5 ปี 
2. ผู้ท่ีมีความรู้และมีประสบการณ์ในงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3. ตัวแทนประชาชนผู้รับบริการในงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่แนวทางพัฒนาการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลใน

จังหวัดกําแพงเพชร 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  

กรอบแนวคิดในด้านการศึกษาสภาพและปัญหาการให้บริการของเทศบาลในจังหวัด
กําแพงเพชร การวิจัยคร้ังนี้มุ่งศึกษาสภาพและปัญหาการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือที่จะนํา
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ผลของสภาพปัญหาไปหาแนวทางพัฒนาการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลในจังหวัด
กําแพงเพชร ผู้วิจัยได้ค้นคว้าศึกษาแนวคิดและตัวแปร การให้บริการแบบท่ัวไปและแนวคิดท่ีสามารถ
ประยุกต์ใช้ในงานการให้บริการสาธารณะ ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้นําแนวคิดด้านหลักการให้บริการ
ของ ชูวงศ์ ฉายะบุตร และ โครงสร้างพ้ืนฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซ่ึงมีองค์ประกอบ
ของโครงสร้างพ้ืนฐานอยู่ 4 ด้าน มาสร้างกรอบแนวคิด ดังน้ี 

หลักในการให้บริการแบบครบวงจร (ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 2535, น.36)  
1. การให้บริการท่ีตรงต่อความต้องการ 
2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 
3. การให้บริการแบบเสร็จสมบูรณ์ 
4. การให้บริการด้วยความถูกต้องตรวจสอบได้ 
5. ความเสมอภาคในการให้บริการ 

งานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถ่ิน, ม.ป.ป.) 

1. ระบบการคมนาคมและการขนส่ง 
2. ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
3. ระบบน้ําประปา 
4. ระบบแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง แนวทางพัฒนาการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลในจังหวัด
กําแพงเพชร ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย ได้ดังน้ี 

 

สภาพและปัญหาในด้านการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาล
ในจังหวัดกําแพงเพชร 
ใช้หลักการให้บริการมาเป็นกรอบในการศึกษาได้แก่ 
1. การให้บริการท่ีตรงต่อความต้องการ 
2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 
3. การให้บริการแบบเสร็จสมบูรณ์ 
4. การให้บริการด้วยความถูกต้องตรวจสอบได้ 
5. ความเสมอภาคในการให้บริการ 
งานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จัดบริการใช้เป็นกรอบในการศึกษา 
ได้แก่ 
1. ระบบคมนาคมและการขนส่ง 
2. ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
3. ระบบนํ้าประปา 
4. ระบบแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร 

แนวทางพัฒนาการให้บริการด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลใน
จังหวัดกําแพงเพชร 
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1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่น้ันจะมี
อายุระหว่าง 41 - 50 ปี และส่วนใหญ่ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็นระดับ
ประถมศึกษา รองลงมาคือมัธยมศึกษาตอนต้น ซ่ึงผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีตําแหน่งเป็นคณะ
กรรมหมู่บ้าน รองลงมาคือสมาชิกสภาเทศบาล และผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  

2. ผลการศึกษาสภาพการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลในจังหวัด
กําแพงเพชร 

2.1ด้านการคมนาคมและการขนส่ง สภาพการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การให้บริการท่ีตรงต่อความต้องการความรวดเร็วในการ
ให้บริการการให้บริการแบบเสร็จสมบูรณ์การให้บริการด้วยความถูกต้องตรวจสอบได้ความเสมอภาค
ในการให้บริการในทุกข้อมีสภาพการให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง 

2.2 ด้านระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง สภาพการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การให้บริการท่ีตรงต่อความต้องการความรวดเร็วในการ
ให้บริการการให้บริการแบบเสร็จสมบูรณ์การให้บริการด้วยความถูกต้องตรวจสอบได้ความเสมอภาค
ในการให้บริการในทุกข้อมีสภาพการให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง 

2.3 ด้านระบบน้ําประปา สภาพการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การให้บริการท่ีตรงต่อความต้องการความรวดเร็วในการให้บริการการ
ให้บริการแบบเสร็จสมบูรณ์การให้บริการด้วยความถูกต้องตรวจสอบได้ความเสมอภาคในการ
ให้บริการในทุกข้อมีสภาพการให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง 

2.4 ด้านระบบแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร สภาพการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การให้บริการท่ีตรงต่อความต้องการความรวดเร็วในการ
ให้บริการการให้บริการแบบเสร็จสมบูรณ์การให้บริการด้วยความถูกต้องตรวจสอบได้ความเสมอภาค
ในการให้บริการในทุกข้อมีสภาพการให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง 

3.ผลการศึกษาปัญหาการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลในจังหวัด
กําแพงเพชร 

3.1 ด้านการคมนาคมและการขนส่ง ปัญหาการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การให้บริการท่ีตรงต่อความต้องการความรวดเร็วในการ
ให้บริการการให้บริการแบบเสร็จสมบูรณ์การให้บริการด้วยความถูกต้องตรวจสอบได้ความเสมอภาค
ในการให้บริการในทุกข้อมีปัญหาการให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง 

3.2 ด้านระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ปัญหาการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การให้บริการที่ตรงต่อความต้องการความเสมอภาคในการ
ให้บริการในทุกข้อมีปัญหาการให้บริการอยู่ในระดับมาก แต่มีข้อ ความรวดเร็วในการให้บริการการ
ให้บริการแบบเสร็จสมบูรณ์การให้บริการด้วยความถูกต้องตรวจสอบได้ มีปัญหาการให้บริการอยู่ใน
ระดับปานกลาง 

3.3 ด้านระบบน้ําประปา ปัญหาการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า การให้บริการท่ีตรงต่อความต้องการให้บริการการให้บริการแบบเสร็จสมบูรณ์การ
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ให้บริการด้วยความถูกต้องตรวจสอบได้ความเสมอภาคในการให้บริการมีปัญหาการให้บริการอยู่ใน
ระดับปานกลาง แต่มีข้อ ความรวดเร็วในการให้บริการมีปัญหาการให้บริการอยู่ในระดับมาก 

3.4 ด้านระบบแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร ปัญหาการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เพ่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การให้บริการที่ตรงต่อความต้องการความรวดเร็วในการ
ให้บริการความเสมอภาคในการให้บริการ มีปัญหาการให้บริการอยู่ในระดับมากแต่มีข้อ การให้บริการ
แบบเสร็จสมบูรณ์การให้บริการด้วยความถูกต้องตรวจสอบได้ มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 

4. แนวทางการพัฒนาการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลในจังหวัด
กําแพงเพชร 

4.1 ด้านการคมนาคมและการขนส่ง พบว่า ควรมีการเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับทราบว่าจะมีการทําประชาคมสํารวจปัญหาความต้องการ และดูแลติดตามการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีอย่างใกล้ชิดและกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจนมี
การตรวจสอบงานก่อนส่งมอบ เทศบาลและชุมชนร่วมกันคัดเลือกตัวแทนขึ้นมาเพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพของการก่อสร้างและวัสดุท่ีนํามาใช้ มีช่องทางสําหรับรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนเก่ียวกับการ
ให้บริการประชาชนของเจ้าหน้าท่ีโดยตรง  

4.2ด้านระบบไฟฟ้าและแสงสว่างพบว่า ควรมีการเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับทราบว่าจะมีการทําประชาคมสํารวจปัญหาความต้องการ และดูแลติดตามการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีอย่างใกล้ชิดและกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจนมีการตรวจสอบ
งานก่อนส่งมอบ เทศบาลและชุมชนร่วมกันคัดเลือกตัวแทนข้ึนมาเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของการ
ก่อสร้างและวัสดุที่นํามาใช้ มีช่องทางสําหรับรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนเก่ียวกับการให้บริการประชาชน
ของเจ้าหน้าที่โดยตรง  

4.3 ด้านระบบน้ําประปา พบว่าควรมีการเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ
ว่าจะมีการทําประชาคมสํารวจปัญหาความต้องการ และดูแลติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
อย่างใกล้ชิดและกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจนมีการตรวจสอบงานก่อนส่ง
มอบ เทศบาลและชุมชนร่วมกันคัดเลือกตัวแทนข้ึนมาเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของการก่อสร้างและวัสดุ
ท่ีนํามาใช้ มีช่องทางสําหรับรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนเก่ียวกับการให้บริการประชาชนของเจ้าหน้าท่ี
โดยตรง  

4.4ด้านระบบแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรพบว่า ควรมีการเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับทราบว่าจะมีการทําประชาคมสํารวจปัญหาความต้องการ และดูแลติดตามการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีอย่างใกล้ชิดและกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจนมี
การตรวจสอบงานก่อนส่งมอบ เทศบาลและชุมชนร่วมกันคัดเลือกตัวแทนขึ้นมาเพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพของการก่อสร้างและวัสดุท่ีนํามาใช้ มีช่องทางสําหรับรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนเก่ียวกับการ
ให้บริการประชาชนของเจ้าหน้าท่ีโดยตรง  

 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาวิจัยเร่ือง แนวทางพัฒนาการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาล
ในจังหวัดกําแพงเพชรผู้วิจัยพบประเด็นท่ีน่าสนใจซ่ึงจะได้นํามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย ดังนี้  
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ตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพ ปัญหาการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลในจังหวัด
กําแพงเพชร 

จากการศึกษาวิจัยเร่ือง แนวทางพัฒนาการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลใน
จังหวัดกําแพงเพชร ซ่ึงประกอบด้วยงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีให้บริการอยู่ด้วยกัน 4 ด้าน คือ ด้าน
การคมนาคมและการขนส่ง ด้านระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ด้านระบบนํ้าประปา และด้านระบบแหล่ง
นํ้าเพ่ือการเกษตร ซ่ึงผลจากการศึกษาวิจัย พบว่า โดยภาพรวมของสภาพการให้บริการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานท้ัง 4 ด้าน มีระดับของสภาพการให้บริการอยู่ในระดับปานกลางท่ีค่อนข้างน้อยซ่ึงสอดคล้อง
กับภาพรวมของ ปัญหาการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้ง 4 ด้านท่ีมีระดับปัญหาการให้บริการ
อยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างมาก ซ่ึงผู้วิจัยพบประเด็นท่ีน่าสนใจโดยจะนํามาอภิปรายโดยภาพรวม 
ได้ดังนี้ 
 1. สภาพการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลในจังหวัดกําแพงเพชร 

จากการศึกษาเรื่องแนวทางพัฒนาการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลใน
จังหวัดกําแพงเพชร ผลการศึกษาวิจัย พบว่า สภาพการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาล
ในจังหวัดกําแพงเพชรโดยภาพรวมท้ัง 4 ด้านน้ัน มีค่าเฉล่ียของสภาพการให้บริการอยู่ในระดับปาน
กลางค่อนข้างน้อย ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่า งานท่ีได้รับการก่อสร้าง/ติดต้ังไม่ได้มาตรฐานและเพียงพอ
กับความต้องการและความจําเป็นของประชาชนท่ีจะนํามาใช้ประโยชน์ เม่ือพบปัญหาข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการออกสํารวจปัญหาล่าช้าปล่อยท้ิงปัญหาไม่รีบเร่งดําเนินการโดยทันทีและ
ระยะเวลาท่ีใช้ในการแก้ไขปัญหาก็ล่าช้า งานท่ีได้รับการก่อสร้าง/ติดต้ังและซ่อมแซมไม่อยู่ในสภาพท่ี
จะใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และยาวนาน เนื่องจากมีการชํารุดเสียหายอยู่บ่อยครั้ง รายการท่ีแสดงถึง
งบประมาณและวัสดุท่ีนํามาใช้ในการก่อสร้างไม่ค่อยมีความชัดเจนประชาชนผู้รับบริการขาดการมี
ส่วนร่วมติดตามการทํางานและรับรู้เก่ียวกับการทํางานน้อยมาก ผู้ให้บริการไม่มีการแนะนําข้ันตอน
การติดต่อขอรับบริการและให้ข้อมูลไม่ละเอียดต่อประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ ผู้ให้บริการขาด
ความพร้อมท่ีจะให้บริการไม่สนใจต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึน เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีจะนํามาให้บริการไม่อยู่ใน
สภาพท่ีพร้อมใช้งาน และเมื่อเวลาท่ีประชาชนผู้รับบริการไปติดต่อขอรับบริการไม่มีการจัดลําดับใน
การขอรับบริการงานและผู้ให้บริการก็เลือกท่ีจะปฏิบัติและอํานวยความสะดวกให้กับผู้ใกล้ชิดเวลามา
ติดต่อ งานท่ีให้บริการก็ไม่เป็นไปตามลําดับปัญหาท่ีได้มีการร้องเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
มาตุลี ดาราเรือง (2554) ท่ีได้ศึกษาเรื่อง แนวทางพัฒนาการดําเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร ซ่ึงผลการวิจัยพบว่าสภาพการ
ดําเนินงานโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร 
พบว่า ภารกิจด้านการคมนาคมและขนส่ง มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลางภารกิจด้านระบบไฟฟ้าและ
แสงสว่าง มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง ภารกิจด้านระบบนํ้าประปา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง 
ภารกิจด้านแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลางและยังสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ สมโพช แก้วหนูนวล (2550) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตาม
ภารกิจด้านโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองธง อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ซ่ึง
ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานตาม
ภารกิจ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ดังท่ีสมิต สัชฌุกร (2548) ได้กล่าวไว้ว่า การบริการ
เป็นสิ่งสําคัญย่ิงในงานด้านต่างๆ เพราะบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือการดําเนินการที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ไม่มีการดําเนินงานใดท่ีปราศจาการบริการและการพัฒนาคุณภาพของการบริการ
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เป็นสิ่งจําเป็นอย่างย่ิงท่ีทุกคนในองค์การจะต้องถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน และดังท่ีพิพัฒน์ ก้อง
กิจกุล (2545) ได้ให้ความหมายของระบบการบริการ ไว้ว่า 1. ความทันทีทันใด เม่ือลูกค้าต้องการ
ได้รับบริการ ผู้บริการต้องให้ข้อมูลได้ทันที โดยไม่ต้องให้ลูกค้ารอคอยนาน เม่ือลูกค้ามีปัญหาแก้ไขได้
ทันที 2. ต้องมีการปรับปรุงอยู่เสมอ แก้ไขขอบกพร่องให้ดีขึ้น สิ่งใดท่ีลูกค้าแนะนํามาให้ปรับปรุง ต้อง
รู้จักนําเอามาพิจารณา3.ต้องแสวงหาเทคโนโลยีเพ่ิมเติม เพ่ือให้ลูกค้า 
สะดวกสบายขึ้น 4. บรกิารท่ีดี คือ บริการที่มีความไวต่อความรู้สึกของลูกค้า ต้องฝึกหัดตัวเองให้ช่าง
สังเกต ให้รู้ว่าลูกค้าต้องการอะไร และหาทางตอบสนองโดยเร็ว 5. ต้องรักษาคําม่ันสัญญา พูดจาอะไร
ไว้ต้องทําให้ได้ตามสัญญา 6. ต้องมีเวลาให้ลูกค้า ลูกค้ามาเร็วก็ต้องยินดีให้บริการ ลูกค้ามาใกล้เวลา
เลิกงานก็ต้องดูแล 7. ต้องมีความรวดเร็ว วิธีการทํางานด้วยความว่องไวมองเห็นคุณค่าของเวลาของ
ลูกค้า 8. ต้องมีคําตอบท่ีแม่นยําให้กับลูกค้า เวลาลูกค้าถามข้อมูลต้องสามารถตอบได้ 
 2. ปัญหาการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลในจังหวัดกําแพงเพชร 

จากการศึกษาเรื่องแนวทางพัฒนาการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลใน
จังหวัดกําแพงเพชร ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ปัญหาการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาล
ในจังหวัดกําแพงเพชรโดยภาพรวมทั้ง 4 ด้านน้ัน มีค่าเฉลี่ยของปัญหาการให้บริการอยู่ในระดับปาน
กลางค่อนข้างมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่างานท่ีได้รับการก่อสร้าง/ติดต้ัง ยังขาดการทําประชาคม
สํารวจปัญหาความต้องการและไม่มีการสํารวจเส้นทาง/สถานท่ีท่ีจะดําเนินงาน ทําให้งานท่ีออกมานั้น
ไม่ตรงต่อความต้องการของประชาชน เม่ือเวลาพบปัญหาข้อร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีออกสํารวจไม่ตรงตาม
เวลาท่ีกําหนด การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานไม่มีความชัดเจนและงานที่ให้บริการน้ันยังไม่มี
ความทั่วถึงและครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในเขตเทศบาล งบประมาณและคุณภาพของวัสดุท่ีนํามาใช้ในการ
ก่อสร้าง/ติดต้ัง เป็นไปในทางลับไม่ได้ลับการเปิดเผย ใช้เวลาราชการไปทําอย่างอ่ืนที่ไม่เก่ียวข้องกับ
งานละท้ิงปัญหาของผู้ ท่ีมาติดต่อขอรับบริการปล่อยประละเลยปัญหา และยังมีการเลือกที่จะ
ให้บริการกับบุคคลใกล้ชิด งานที่ดําเนินการก่อสร้าง/ติดต้ัง ส่วนใหญ่จะดําเนินการตามความต้องการ
ของนักการเมืองและผู้มีอิทธิพลในท้องถ่ินมากกว่าความจําเป็นของประชาชน ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ มาตุลี ดาราเรือง (2554) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง แนวทางพัฒนาการดําเนินงานด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร ซ่ึง
ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการดําเนินงานโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร พบว่า ภารกิจท่ี 1 การคมนาคมและการขนส่ง มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดับปานกลาง ภารกิจท่ี 2 ด้านระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ภารกิจท่ี 
3 ด้านระบบน้ําประปา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง ภารกิจท่ี 4 ด้านระบบแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของปาริชาต บุรณศิริ (2550) ท่ีได้
ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดําเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหอมเกร็ด อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซ่ึงผลจากการวิจัยพบว่า ความพึง
พอใจของประชนท่ีมีต่อปัญหาการดําเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบล
หอมเกร็ด อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ท้ังรายด้านและโดยรวม อยู่ในระดับมาก ดังท่ีศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ (2546) ได้ให้ความหมายของการบริการไว้ว่า การให้บริการท่ีจะทําให้ผู้รับบริการเกิดความ
พึงพอใจ คือ 1.ความพึงพอใจของผู้รับบริการ การให้บริการที่ดีต้องมีเป้าหมายที่ผู้รับบริการเป็นหลัก
โดยผู้ให้บริการจะต้องถือว่าเป็นหน้าท่ีโดยตรงท่ีจะต้องพยายามกระทําอย่างใดอย่างหน่ึงให้
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด 2. ความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้ให้บริการจําเป็นต้องรับรู้
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และเรียนรู้เก่ียวกับความคาดหวังพ้ืนฐาน ตลอดจนสํารวจความคาดหวังเฉพาะของผู้รับบริการ เพ่ือ
สนองความต้องการการบริการให้ตรงกับความคาดหวัง ซ่ึงจะทําให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ  
3. ความพร้อมในการให้บริการ ประสิทธิภาพของการให้บริการข้ึนอยู่กับความพร้อมที่จะให้บริการใน
สิ่งท่ีผู้รับบริการต้องการภายในเวลาและรูปแบบท่ีต้องการ 4. ความมีคุณค่าของการบริการ คุณภาพ
ของการบริการท่ีตรงไปตรงมา ไม่เอาเปรียบผู้รับบริการรวมท้ังความพยายามท่ีจะทําให้ผู้รับบริการ
ชอบ และพอใจกับบริการที่ได้รับย่อมแสดงถึงคุณค่าของการบริการที่ดีด้วยกันท้ังสิ้น 5. ความสุขภาพ
ในการให้บริการ การต้อนรับและการให้บริการด้วยใบหน้าท่ีย้ิมแย้ม แจ่มใส และท่าทีท่ีสุภาพอ่อนโยน
ของผู้ให้บริการ แสดงถึงความอัธยาศัยดีและบรรยากาศของการให้บริการท่ีเป็นมิตรอบอุ่นและเป็น
กันเอง ซ่ึงจะส่งผลให้รับบริการเกิดความพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับ6. ความสนใจต่อการให้บริการ 
การให้ความสนใจอย่างจริงจังของผู้รับบริการทุกระดับและทุกคนอย่างยุติธรรมหรือเท่าเทียมกันนับว่า
เป็นสิ่งสําคัญท่ีสุด เพราะผู้รับบริการทุกคนต่างก็ต้องาการได้รับบริการท่ีดีด้วยกันทั้งสิ้น 7. ความมี
ประสิทธิภาพในการให้บริการ ความสําเร็จของการให้บริการขึ้นอยู่กับความเป็นระบบท่ีมีขั้นตอนใน
การบริการท่ีชัดเจน  
 3.แนวทางพัฒนาการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลในจังหวัดกําแพงเพชร 

จากการศึกษาเรื่องแนวทางพัฒนาการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลใน
จังหวัดกําแพงเพชร ผลการศึกษาวิจัยพบแนวทางพัฒนาการให้บริการ คือ ในส่วนของงานท่ีมีการ
ก่อสร้าง/ติดต้ังน้ัน ผู้บริหารท้องถ่ินและผู้นําชุมชน ควรร่วมมือกันตรวจสอบคุณภาพของวัสดุที่
นํามาใช้ในการก่อสร้าง/ติดต้ังและดูความเรียบร้อยสมบูรณ์ของงาน ว่างานท่ีได้รับการก่อสร้าง/ติดต้ัง
น้ันได้มาตรฐานตามที่กําหนดไว้หรือไม่ และก่อนท่ีจะมีการส่งมอบงานจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพ
ของงานอีกคร้ังว่ายังมีข้อขาดตกบกพร่องตรงจุดใดบ้าง จะได้ให้ผู้ท่ีมีส่วนรับผิดชอบดําเนินการให้
เรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์และในด้านของการให้บริการประชาชนทางเทศบาลเองควรมีการเพ่ิมช่องทาง
ในการรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนท่ีมีต่อเจ้าหน้าท่ีหรือระบบขั้นตอนของการให้บริการ
โดยตรง ว่ามีข้อติดขัดหรืออุปสรรคใดๆที่ส่งผลให้การบริการนั้นไม่มีความสะดวกรวดเร็ว อีกท้ังตัว
ผู้บริหารและผู้ท่ีมีอํานาจโดยตรงจําเป็นต้องลงมาตรวจสอบติดตามการทํางานในการให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ีอย่างใกล้ชิดซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของมาตุลี ดาราเรือง(2554) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง 
แนวทางพัฒนาการดําเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอําเภอ
ไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร ซ่ึงได้ให้แนวทางในการพัฒนาไว้ว่า งานที่มีการก่อสร้างซ่อมบํารุงควรมี
การควบคุมและตรวจสอบงานให้ตรงตามข้ันตอนอย่างเป็นระบบ มีการตรวจสอบคุณภาพและ
ปริมาณของวัสดุท่ีนํามาก่อสร้างให้มีความเหมาะสมกับงาน ควรมีการควบคุมการก่อสร้างให้ได้
มาตรฐานตามที่ได้กําหนดไว้ และต้องจัดส่งเจ้าหน้าท่ีออกซ่อมแซมตรวจสอบปัญหาทันทีที่ได้รับแจ้ง 
เม่ือพบปัญหาจะต้องดําเนินการก่อสร้างซ่อมแซมทันทีเพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ดังท่ีประยูร กาญจนดุล (2538) ได้ให้ความหมายของการบริการ ไว้ว่า กิจกรรมสาธารณะ
เป็นกิจกรรมท่ีอยู่ในการอํานวยการหรืออยู่ในความควบคุมของฝ่ายปกครองบริการสาธารณะนั้นไม่ว่า
จะอยู่ในประเภทใดจะต้องอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายปกครองในฐานะที่เป็นผู้อํานวยการจัดทําเอง
หรือในฐานะท่ีเป็นผู้ควบคุมดูแลให้ผู้อ่ืนจัดทําเสมอ การบริการสาธารณะที่ฝ่ายปกครองจัดทําข้ึนเอง 
เช่น การรักษาความสงบภายใน การป้องกันประเทศ การคลัง เป็นต้นการบริการสาธารณะท่ีฝ่ายเป็น
ผู้ควบคุมดูแลให้ผู้อ่ืนจัดทํา เช่น การให้สัมปทานกิจการสาธารณูปโภค แก่เอกชนไปทําเป็นต้น และ
ดังท่ี สมิต สัชฌุกร (2548) ได้ให้ความหมายของการบริการท่ีดีไว้ว่า การให้บริการจําเป็นต้องปฏิบัติ
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โดยถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน การให้บริการซ่ึงจะตอบสนองความต้องการและความพอใจของ
ผู้รับบริการท่ีเห็นได้ชัดคือการปฏิบัติท่ีต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ครบถ้วน เพราะ
หากมีข้อผิดพลาด ขาดตกบกพร่องแล้วก็ยากท่ีจะทําให้ลูกค้าพอใจแม้จะมีคําขอโทษ ขออภัย ก็ได้รับ
เพียงความเมตตาและดังที่ Millet (1954) ได้ให้ความหมายของการบริการ ไว้ว่า ระบบการบริการมี
เป้าหมายท่ีสําคัญ คือ การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน โดยยึดหลักการให้บริการ  
5 ประการ ได้แก่ ความเสมอภาค ความตรงต่อเวลา ความพอเพียง และความก้าวหน้า กล่าวคือ 
1.การให้บริการอย่างเสมอภาค หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงานภาครัฐท่ีมีฐานคติว่าทุกคน
ต้องเท่าเทียมกัน ดังน้ันประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกกีดกัน
ในการให้บริการประชาชนจะได้รับการปฏิบัติในฐานะที่เป็นปัจจุบันที่ใช้มาตรฐานให้บริการท่ีดี2.การ
ให้บริการที่ตรงต่อเวลา หมายถึง ในการบริการจะต้องมองว่า การให้บริการจะต้องตรงต่อเวลา ผล
การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่ประสิทธิภาพเลย ถ้าไม่มีการตรงเวลาจะสร้างความ 
ไม่พึงพอใจให้แก่ประชาชน3.การให้บริการอย่างเพียงพอ หมายถึง การให้บริการลักษณะมีจํานวนการ
ให้บริการและสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม Millet เห็นว่าความเสมอภาคหรือการตรงต่อเวลาจะ
ไม่มีความหมายเลยถ้าจํานวนการให้บริการไม่เพียงพอ และสถานที่ ต้ังให้บริการสร้างความ 
ไม่ยุติธรรมให้เกิดข้ึนแก่ผู้รับบริการ4. การให้บริการอย่างต่อเน่ือง หมายถึง การให้บริการที่เป็นไป
อย่างสมํ่าเสมอโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ไม่ใช่ยึดตามความพึงพอใจของหน่วยงานท่ี
ให้บริการว่าจะหยุดเม่ือไรก็ได้ 5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า หมายถึง การให้บริการท่ีมีการปรับปรุง
คุณภาพและผลการปฏิบัติงาน กล่าวอักนัยหนึ่งคือประสิทธิภาพหรือความสามารถท่ีจะทําหน้าท่ี
ได้มากขึ้นโดยทรัพยากรเท่าเดิม 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
ผลจากศึกษาการวิจัยเร่ือง แนวทางพัฒนาการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาล

ในจังหวัดกําแพงเพชร ทําให้ผู้วิจัยได้เห็นถึงข้อบกพร่องในการให้บริการจึงอยากขอเสนอแนะแนว
ทางการให้บริการอันอาจเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานในครั้งต่อไป  

1. ในการจะจัดทําประชาคมแต่ละครั้งต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่าง
ท่ัวถึง และท่ีสําคัญต้องสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนอยากเข้าร่วมในการแสดงข้อคิดเห็น 

2. ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ท่ีมีอํานาจควรมีการเพ่ิมบทลงโทษแก่เจ้าหน้าท่ีท่ีย่อหย่อนในการ
ปฏิบัติงาน 

3. เปิดโอกาสให้ประชาชนคัดเลือกตัวแทนของตนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบดูแล
ติดตามการทํางานในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้าง/การติดต้ัง อย่าง
ใกล้ชิดเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสของท้องถ่ิน 
 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 

1.ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการในการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลใน
จังหวัดกําแพงเพชร 

2. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับประสิทธิภาพการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลใน
จังหวัดกําแพงเพชร ซ่ึงจะทําให้ทราบว่าการให้บริการดังกล่าวนั้นตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนมากน้อยเพียงใดและการให้บริการมีคุณภาพหรือไม่ 
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