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บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการให้บริการของเทศบาล และเพ่ือหาแนวทางการ

พัฒนาคุณภาพการบริการของเทศบาลเมืองปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชรโดยจ าแนกตาม 
เพศ สถานภาพสมรส อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลเมืองปางมะค่า จ านวน 365 คน และผู้เช่ียวชาญ 6 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ซ่ึง
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าความถ่ีหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับปัญหาการพัฒนาคุณภาพให้บริการของส านักงานเทศบาลเมืองปางมะค่ามี 5 ด้าน ซ่ึง
ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจในการบริการ ด้านการตอบสนองของ
ผู้รับบริการ ด้านความเช่ือมั่นแก่ผู้รับบริการ ด้านการเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ โดยรวมมีปัญหาในระดับปานกลาง โดย
ด้านท่ีมีปัญหามากท่ีสุดคือ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ รองลงมาด้านความเช่ือมั่นแก่ผู้รับบริการ ด้านการ
เอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ ด้านการตอบสนองของ ผู้รับบริการ ตามล าดับ และด้านท่ีปัญหาน้อยท่ีสุดคือ ด้านความ
น่าเช่ือถือไว้วางใจในการบริการ 2) แนวทางการพัฒนาคุณภาพให้บริการของส านักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า  
สรุปเป็นรายด้านได้ดังนี้ 1) ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 2) ด้านความน่าเช่ือถือไ ว้วางใจในการบริการ  
3) ด้านการเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ 
ค าส าคัญ: แนวทางการพัฒนาคุณภาพ / การบริการ 
 

Abstract 
The purposes of this research were to study and analyze Pang Makha municipal officer’s 

service problems and difficulties in many aspects, and to provide guidelines for development 
approach to some certain problems. The subjects of this study were 3 6 5  local residents and 6 
experts in related field. Local subjects were classified by age, marriage status, sex, education level, 
occupation and monthly salary. The interview was conducted by distributing questionnaire to 
subjects. Responses were made on a 5 -point scale ranging from 1  to 5 .  Response rates were 
analyzed by statistical analysis, frequency, percentage, mean, standard deviation and content 
analysis. On the basis of the results of this study, it can be concluded that: 1) Pang Makha municipal 
officer’s service problems and difficulties can be divided into 5  aspects as follows: service 
concrescence, service reliability, service responsiveness, recipient’s confidence in services, officers’ 
attentiveness. The analysis results in many instruments revealed that overall problem levels are in 
average scale. The most problematic aspect is service concrescence followed by recipients’ 
confidence in service, officer’s attentiveness to recipient, service responsiveness respectively and 
the least problematic is service reliability. 2 )  Guidance to development approach to Pang Makha 
municipal officer’s service could be summarized as follows: 1) on service concrescence aspect. 2) 
on service reliability aspect. 3) on officer’s attentiveness on customers. 
Keywords: guidelines for quality development/ service 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การให้บริการประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด เป็นเป้าหมายขององค์กรภาครัฐเร่ิมต้ังแต่รัฐบาลมี

การปฏิรูประบบราชการ ในปีพ.ศ. 2545 เป็นต้นมา รัฐบาลได้ด าเนินการเร่งรัดให้หน่วยงานของรัฐทุกองค์กรมีการ
ปรับปรุง คุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนให้ได้รับการบริการท่ีดี จะเห็นได้จากการท่ีหน่วยงานภาครัฐเร่ิม
ด าเนินการปรับปรุงระบบการให้บริการแก่ประชาชนในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านความสะดวก ความรวดเร็ว ความ
ยุติธรรมต่างๆ โดยการลดข้ันตอน ในการท างานให้เป็นการบริการเบ็ดเสร็จท่ีจุดเดียว การอ านวยความสะดวกเพ่ือให้
ประชาชนพึงพอใจต่อการบริการจากหน่วยงานอย่างสูงสุด ท้ังนี้การปฏิบัติงานท่ีดีข้ึน สะดวก รวดเร็วและชัดเจน ใช้
เวลาด าเนินการไม่มาก เมื่อประชาชนมาติดต่อสามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ไม่ต้อง
เดินทางไปมาหลายคร้ัง ก็จะท าให้ประชาชนมีเวลาไปประกอบอาชีพเป็นการเพ่ิมรายได้และผลผลิตมวลรวมของ
ประเทศได้อีกทางหนึ่ง ส าหรับกรณีการลงทุนของธุรกิจภาคเอกชน หากระบบราชการโดยเฉพาะการบริการท่ี  
ไม่ชัดเจน นักลงทุนก็ไม่กล้าเส่ียงเข้ามาลงทุน ท าให้ประชาชนไม่มีงานท า ขาดรายได้ 

ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐจึงได้เร่งด าเนินการให้มีการปรับปรุงการบริการท่ีดีซ่ึงประชาชนก็คาดหวัง ว่าจะ
ได้รับการการบริการท่ีจัดให้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสียค่าใช้จ่ายต่ า คุ้มค่าต่อเงินภาษีของราษฎร และมี
การแข่ง ขันการให้บริการของภาครัฐทุกด้าน มีการปรับปรุงระบบการให้บริการ การอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน การสร้างจิตส านึกต่อการบริการสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนและความเป็น
ข้าราชการมืออาชีพต่อไป 

การปกครองในรูปแบบเทศบาล เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีรัฐบาลกระท าเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาการปกครองท้องถ่ิน 
ท่ีเรียกว่า “นโยบายสาธารณะ” โดยก าหนดเป็นหลักการหรือกลวิธีท่ีจะน าไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ และรวมถึงการ
ตัดสินใจเก่ียวกับเป้าหมายนั้นด้วย ซ่ึงจะต้องมีการก าหนดแผนหรือโครงการมาด าเนินกิจกรรมนั้น จึงจะท าให้
เป้าหมายนั้นบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรมในด้านต่างๆ เช่น การบริการด้านการศึกษา สวัสดิการ การ
คมนาคม เป็นต้น ท้ังนี้ท้องถ่ินต้องมีการวางแผน ก าหนดแนวทางของการกระท าในรูปของคณะกรรมการ มีสิทธิ
เสรีภาพในการก าหนดกฎ ข้อบังคับ ให้สอดคล้องกับท้องถ่ิน และเกิดประโยชน์กับประชาชนในท้องถ่ินนั้นใ ห้มาก
ท่ีสุด ดังนั้นถ้าต้องการทราบผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นว่าบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้หรือไม่นั้น จ าเป็นต้อง
อาศัยการประเมินผลซ่ึงถือเป็นข้ันตอนหนึ่งท่ีมีความส าคัญ เพ่ือท่ีจะน าข้อมูลซ่ึงเป็นข้อเท็จจริง มาใช้ปรับปรุงแก้ไข
การด าเนินงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนในการพัฒนาท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

เทศบาลเมืองปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่ง
หนึ่งท่ีมีบทบาทในการพัฒนาท้องถ่ิน ในเขตอ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร และมักจะได้รับการประสาน
ขอความร่วมมือหลายด้านจากส่วนราชการในอ าเภอปางมะค่าอยู่เสมอ การด าเนินงานของส านักงานเทศบาลเมือง
ปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร ได้พยายามพัฒนาคุณภาพของการให้บริการอย่างต่อเนื่อง แต่
ก็ยังมีปัญหาอยู่หลายประการ เช่น พนักงานมาไม่ตรงเวลา เคร่ืองมือในการให้บริการ มีปัญหาเสียบ่อย และส่ิง
อ านวยความสะดวกไม่เพียงพอ จึงท าให้การให้บริการไม่ดีเท่าท่ีควร ซ่ึง นับว่าเป็นปัญหาส าคัญอย่าง ย่ิง (ส านัก
ทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลเมืองปางมะค่า, 2557) การวัดคุณภาพของงานบริการท่ีสามารถเห็นได้ชัดเจนคือการวัดจาก
ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ ซ่ึงหมายถึง ประชาชนในเขตเทศบาลนั้นๆ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการให้บริการของส านักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร 

2. เพ่ือศึกษาหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของส านักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า อ าเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยแบ่งเป็น 4 ข้ันตอนดังนี้ 
ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพปัญหาการให้บริการของส านักงานเทศบาลเมอืงปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 

จังหวัดก าแพงเพชร 
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ในการศึกษาสภาพปัญหาการให้บริการของเทศบาลเมืองปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
ก าแพงเพชร ผู้วิจัยก าหนดข้ันตอนการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

1. ศึกษาบริบทของพ้ืนท่ีวิจัย 
2. ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริกา รของ

ส านักงานเทศบาล เพ่ือน ามาก าหนดกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
3. สร้างและพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ขั้นตอนท่ี 2 การหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการเทศบาลเมืองปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร 

ในการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการเทศบาลเมืองปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร ผู้วิจัยก าหนดข้ันตอนการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

1. สรุปปัญหาทางการพัฒนาคุณภาพการบริการเทศบาลของผู้มาใช้บริการส านักงานเทศบาล ท่ีได้
จากการศึกษาวิจัยในข้ันท่ี 1 

2. น าประเด็นปัญหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการเทศบาล เข้าประเด็นในการสนทนา
กลุ่ม เพ่ือแสวงหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการเทศบาล 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของส านักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า อ าเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยโดยแบ่งตาม
การศึกษาวิจัยไว้ 2 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพปัญหาการให้บริการของส านักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า อ าเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 

- ประชากร คือ ประชากรท่ีมาใช้บริการส านักงานเทศบาลต าบลปางมะค่า รวมจ านวน 3,960 คน 
- กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังนี้ผู้ศึกษาก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนท่ีอยู่

ในเขตเทศบาลเมืองปางมะค่า จ านวน 365 คน โดยค านวณด้วยสูตร ทาโร ยามาเน่ โดยก าหนดความคลาดเคล่ือน 
0.05 

ข้ันตอนท่ี 2 การหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการเทศบาลเมืองปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร 

- ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เ ช่ียวชาญ จ านวน 6 คน เข้าร่วมการสนทนากลุ่มในการแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการบริการเทศบาลเมืองปางมะค่า จังหวัดก าแพงเพชร โดยแบ่งผู้เช่ียวชาญออกเป็น 3 กลุ่ม 
คือ กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มผู้ปฏิบัติการ  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยใช้เคร่ืองมือในการศึกษาวิจัยสองลักษณะ คือ แบบสอบถามและแบบสนทนา

กลุ่ม โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยจะสัมพันธ์กับช่วงของการศึกษาวิจัยดังนี้ 
ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพปัญหาการให้บริการของส านักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า อ าเภอ

ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
การศึกษาตอนท่ี 1เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้วิธีการเชิงส ารวจมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา

สภาพปัญหาการให้บริการของส านักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซ่ึงใช้ในการสอบถามผู้มาใช้บริการส านักงานเทศบาลเมือง
ปางมะค่า จังหวัดก าแพงเพชร โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ 

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การ
ท างาน เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ 

ตอนท่ี 2 สภาพปัญหาคุณภาพการให้บริการของส านักงานเทศบาล แบบสอบถามมีข้อค าถาม 5 
ด้านจ านวนท้ังหมด 33 ข้อ 
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ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ ท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในช่วงการศึกษาสภาพปัญหาคุณภาพการ

ให้บริการของส านักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า ในจังหวัดก าแพงเพชรมี 10 ข้ันตอน ดังนี้ 
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการสร้างจากต ารา เอกสารและงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้อง เพ่ือเป็น

แนวทางในการสร้างเคร่ืองมือ 
2. น าข้อมูลท่ีศึกษามาสร้างแบบสอบถาม 
3. น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจแก้ไขให้ถูกต้องและครอบคลุม

ตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 
4. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
5. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วเสนอผู้เ ช่ียวชาญ ตรวจสอบความเท่ียงตรงเนื้อหา และ

ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย โดยผู้เช่ียวชาญ 3 คน 
6. น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ค่าความสอดคล้องระหว่างค าถามกับเนื้อหา โดยการหาค่า

ดัชนีความสอดคล้อง (Index of concordance: IOC) ได้ค่าความสอดคล้องของข้อค าถามแต่ละด้าน 
7. แก้ไขปรับปรุงแบบสอบถาม และน าให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง  
8. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (ry out) กับประชากรท่ีไม่ใช่

กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยคร้ังนี้ จ านวน 30 คน 
9. น าแบบสอบถามท่ีได้ทดลองเก็บข้อมูลมาค านวณหาค่าความเช่ือมั่น ( reliability) ของ

แบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.67 
10. จัดท าแบบสอบถามให้เป็นฉบับสมบูรณ์ แล้วน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่างของการวิจัยต่อไป 
ข้ันตอนท่ี 2 การหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการเทศบาลเมืองปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 

จังหวัดก าแพงเพชร 
ผู้วิจัยน าประเด็นปัญหาการให้บริการของส านักงานเทศบาลเมืองปางมะค่ามาจัดล าดับความส าคัญ 3 

อันดับแรก น าประเด็นปัญหาท่ีจัดอันดับความส าคัญแล้ว มาเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 6 คน เพ่ือขอค าเสนอแนะมา
สังเคราะห์เป็นแนวทางการให้บริการของส านักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลวิทยานิพนธ์แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ข้ันตอนตามข้ันตอนของการวิจัย ดังนี้ 
ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพปัญหาการให้บริการของส านักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 

จังหวัดก าแพงเพชร 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาวิจัยในข้ันตอนท่ี1 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

ข้ันตอนท่ี 2 การหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการเทศบาลเมืองปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาในข้ันตอนท่ี 2 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content 
analysis) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ตีความจากข้อมูลการหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของส านั กงาน
เทศบาลเมืองปางมะค่า จังหวัดก าแพงเพชร และน าเสนอในรูปแบบการพรรณนาวิเคราะห์ (descriptive analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของเทศบาลเมืองปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร สรุปได้ดังนี้ 

 
 

 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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 พบว่าประชาชนท่ีมาใช้บริการของส านักงานเทศบาลเมืองปางมะค่าท่ีตอบแบบสอบถามจ านวนท้ังส้ิน 365 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 71.50 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 28.50 โดยมีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 
62.50 และสมรส คิดเป็นร้อยละ 37.50 มีอายุระหว่าง 41 ข้ึนไป - 50 ปีคิดเป็นร้อยละ 54.50 ส่วนระดับการศึกษา
อยู่ในระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ 49.90 ในส่วนของอาชีพเกษตรกร/ท าสวน/ท าไร่/ท านา คิดเป็น
ร้อยละ 84.10 มีรายได้10,000 บาทข้ึนไป-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.20 

ระดับปัญหาการให้บริการของส านักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
ก าแพงเพชร 
 ผลการศึกษาการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของส านักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า 5 ด้านซ่ึงได้แก่ ด้าน
ความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจในการบริการ ด้านการตอบสนองของผู้รับบริการ  
ด้านความเช่ือมั่นแก่ผู้รับบริการ ด้านการเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ โดยรวมมีปัญหาในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน ด้านท่ีมีปัญหามากท่ีสุดคือ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ รองลงมาคือ ด้านความเช่ือมั่นแก่
ผู้รับบริการ ด้านการเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ ด้านการตอบสนองของผู้รับบริการ และน้อยท่ีสุด  คือ ด้านความ
น่าเช่ือถือไว้วางใจในการบริการ ตามล าดับ 

1. ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ เมื่อพิจารณาภาพรวมโดยเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีระดับปัญหามากท่ีสุดคือ จ านวนเจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอกับการให้บริการประชาชน
รองลงมาคือ เทศบาลต าบลปางมะค่าจัดบริการน้ าด่ืม ท่ีสะอาดไม่เพียงพอต่อผู้มารับบริการ ขาดการจัดเตรี ยม
อุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ป้ายประชาสัมพันธ์ ข้ันตอนการบริการ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

2. ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจในการบริการเมื่อพิจารณาภาพรวมโดยเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีระดับปัญหามากท่ีสุด คือ ไม่มีการแสดงข้ันตอนล าดับการบริการอย่างเป็น
ข้ันตอนให้แก่ประชาชน รองลงมาคือ เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการขาดความรู้ความสามารถในต าแหน่งท่ีท าอยู่ เช่น การ
ตอบข้อสงสัย หรือการให้ค าแนะน าแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีเป็นไปอย่างล่าช้าไม่สะดวก
รวดเร็ว ฉับไว  

3. ด้านการตอบสนองของผู้รับบริการ เมื่อพิจารณาภาพรวมโดยเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีระดับปัญหามากท่ีสุดคือช่องทางการให้บริการยังไม่หลากหลาย รองลงมา คือ 
ข้ันตอนการให้บริการยังขาดระเบียบไม่เป็นไปตามล าดับก่อน – หลัง (ข้ันตอนไม่เป็นระบบ และบริการซับซ้อนและ
ปัญหาน้อยขาดการก าหนดระยะเวลาในการให้บริการไม่มีความเหมาะสม ) 

4. ด้านความเช่ือมั่นแก่ผู้รับบริการเมื่อพิจารณาภาพรวมโดยเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีระดับปัญหามากท่ีสุด คือ เทศบาลได้แจ้งเบอร์โทรศัพท์ผู้ท่ีรับผิดชอบหรือสามารถ
สอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ตลอดเวลา รองลงมาคือ เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการขาดความรับผิดชอบในการติดตามงานท่ีรับ
มอบหมาย เจ้าหน้าท่ีไม่สนใจให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้มารับบริการ  และปัญหาน้อยสุดคือ มาตรฐานการ
ให้บริการยังไม่ไปในทางเดียวกัน 

5. ด้านการเอาใจใส่ต่อผู้ รับบริการเมื่อพิจารณาภาพรวมโดยเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีระดับปัญหามากท่ีสุดคือ เจ้าหน้าท่ีไม่พอใจและไม่ยอมรับค าต าหนิติชมด้วยท่าทีท่ี
เต็มใจ รองลงมาคือ เจ้าหน้าท่ีไม่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าท่ีไม่สามารถตอบข้อซักถามได้อย่าง
ชัดเจน และน้อยสุดคือ ขาดเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติอยู่เวรช่วงพักกลางวัน และคอยให้บริการ 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของส านักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า ต าบลปางมะค่า อ าเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
 สรุปประเด็นท่ีได้จากการสนทนากลุ่มคณะกรรมการได้ประชุมลงมติแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการ
บริการของส านักงานเทศบาลเมืองปางมะค่าแต่ละด้านดังนี้ 

1. ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
1) จ านวนเจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอกับการให้บริการประชาชน 
2) เทศบาลต าบลปางมะค่าจัดบริการน้ าด่ืมท่ีสะอาดไม่เพียงพอต่อผู้มารับบริการ 
3) ขาดการจัดเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ป้ายประชาสัมพันธ์ ข้ันตอนการบริการ เพ่ือ

อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน   
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วิธีแก้ปัญหา 
1) ให้เพ่ิมบุคลากรจากเดิมท่ีมีอยู่ 1 คน ซ่ึงการให้บริการเกิดความล้าช้า ควรจะเพ่ิมบุคลากรอีก 1-

2 คน เพ่ือความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และท าให้งานมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
2) เทศบาลจะเพ่ิมเคร่ืองท าเย็นเพ่ิมอีก 2 จุด ไว้ให้บริการแก่ประชาชนท่ีมาใช้บริการ 
3) ติดประกาศตามท่ีต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการหรือหมายเลขโทรศัพท์ในการ ติด ต่อ

สอบถาม 
4) จัดท าป้ายช่ือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
5) ใช้ส่ือต่างๆ เช่น ป้าย แผ่นพับ แถบบันทึกเสียง และรูปภาพในการประชาสัมพันธ์การใช้บริการ

ให้ทราบท่ัวกัน 
6) จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆ ไว้ให้พร้อมเพรียง ผู้มาใช้บริการจะได้สะดวกรวดเร็วข้ึนเมื่อทราบ

ข้ันตอนต่างๆ ในการขอใช้บริการส านักงานเทศบาล 
2. ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจในการบริการ 

1) ไม่มีการแสดงข้ันตอนล าดับการบริการอย่างเป็นข้ันตอนให้แก่ประชาชน 
2) เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการขาดความรู้ความสามารถในต าแหน่งท่ีท าอยู่ เช่น การตอบข้อสงสัย หรือ

การให้ค าแนะน าแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ 
3) การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีเป็นไปอย่างล่าช้าไม่สะดวกรวดเร็ว ฉับไว 
วิธีแก้ปัญหา 
1) ก าหนดผังข้ันตอนการให้บริการท่ีชัดเจน 
2) เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานเทศบาลเป็นไปอย่างมีคุณภาพ จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา

ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ โดยต้องพัฒนาในด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และการมี
ทักษะในการปฏิบัติงานแต่ละต าแหน่ง ท้ังด้านการบริหาร ด้านคุณธรรมและจริยธรรมซ่ึงจ าเป็นต้องก าหนดให้มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการการปฐมนิเทศการฝึกอบรมการศึกษาหรือดูงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา
การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีอ่ืนท่ีเหมาะสม 

3. ด้านการเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ 
1) เจ้าหน้าท่ีไม่พอใจและไม่ยอมรับค าต าหนิติชมด้วยท่าทีท่ีเต็มใจ 
2) เจ้าหน้าท่ีไม่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
3) เจ้าหน้าท่ีไม่สามารถตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน 
วิธีแก้ปัญหา 
1) จัดอบรมเร่ืองสร้างความเป็นกันเอง เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความอุ่นใจ แสดงความเป็นมิตรโดย

อาจแสดงออกทางสีหน้า แววตา กิริยาท่าทางหรือน้ าเสียงท่ีสุภาพ มีหางเสียง เช่น ขอประทานโทษครับ (ค่ะ) มีอะไร
ให้ผม (ดิฉัน) ช่วยประสานงานได้บ้างครับ (คะ) กรุณารอสักครู่นะครับ (คะ) เป็นต้น การพูดจาต้องชัดเจน ง่ายต่อ
การเข้าใจ และไม่เร็วหรือรัวจนผู้รับบริการไม่รู้เร่ือง  

2) จัดระบบการท างานให้เกิดความคล่องตัว องค์กรควรปรับลดข้ันตอนท่ียุ่งยากให้ง่ายข้ึน เพ่ือ
สร้างการบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว 

3) จัดท าล าดับข้ันตอนการให้บริการองค์กรควรจัดท าข้ันตอนการบริการให้ง่ายและไม่ซับซ้อนเ พ่ือ
เป็นแนวทางให้ผู้รับบริการสามารถท าตามได้อย่างถูกต้องและไม่สับสน  

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของส านักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร 
 เทศบาลจะจัดวิทยากรมาอบรมให้ความรู้วิธีสร้างนักบริการมืออาชีพองค์กรต้องสรรหาบุคลากรท่ีมี
คุณสมบัติบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม จากนั้น จึงพัฒนาเทคนิคการบริการให้กับบุคลากร ซ่ึงในแต่ละเร่ือง มีรายละเอียด 
ดังนี้  

1. คุณสมบัติของผู้ให้บริการ ส่ิงท่ีผู้ให้บริการควรมีเป็นอันดับแรกคือความเป็นคนท่ีรักในงานบริการ 
เพราะคนท่ีรักในงานบริการจะมีความเข้าใจและให้ความส าคัญต่อผู้รับบริการ มีความกระตือรือร้นท่ีจะช่วยเหลือ
ผู้รับบริการย้ิมแย้มแจ่มใสและเอาใจใส่ นอกจากนี้ พนักงานท่ีให้บริการควรเป็นผู้รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีด้วย  
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2. บุคลิกภาพท้ังลักษณะการแต่งกายท่ีแลดูสะอาดเรียบร้อยรวมไปถึงอากัปกิริยาท่ีแสดงออก เช่น 
การย้ิม การหัวเราะ การแสดงท่าทางประกอบการพูด ส่ิงเหล่านี้ควรเป็นไปโดยธรรมชาติ  

3. เทคนิคการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสนทนาเพราะการสนทนาเป็นส่ือกลางระ หว่าง
ผู้รับบริการกับผู้ให้บริการการสนทนาให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ มีวิธีการง่ายๆ ดังนี้ สร้างความเป็นกันเอง 
เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความอุ่นใจ แสดงความเป็นมิตรโดยอาจแสดงออกทางสีหน้า แววตา กิริยาท่าทางหรือน้ าเสียง
ท่ีสุภาพ มีหางเสียง เช่น ขอประทานโทษครับ (ค่ะ) มีอะไรให้ผม (ดิฉัน) ช่วยประสานงานได้บ้างครับ (คะ) กรุณารอ
สักครู่นะครับ (คะ) เป็นต้น การพูดจาต้องชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ และไม่เร็วหรือรัวจนผู้รับบริการไม่รู้เร่ือง  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของเทศบาลเมืองปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 

จังหวัดก าแพงเพชร ส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการมีปัญหามากท่ีสุด ผู้วิจัยมีความ
คิดเห็นต้องจัดท านโยบายส่งเสริมด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้มารับบริการให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารอย่ าง
ท่ัวถึงและสามารถติดต่อประสานงานกับเทศบาลอย่างสะดวก และเพ่ือความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และท าให้
งานมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

2. จากผลการศึกษาสมาชิกกลุ่มควรจะได้รับการส่งเสริมด้านการพัฒนาบุคลากรในเทศบาลและมีการ
อบรมความรู้ในเร่ืองการให้บริการประชาชนอย่างถูกต้อง ผู้วิจัยมีความคิดเห็นจัดกิจกรรมการส่งเสริมด้านความเห็น
อกเห็นใจผู้รับบริการพร้อมยอมรับค าต าหนิติชมพร้อมรับค าต าหนิไปปรับปรุงแก้ไขด้วยท่าทีท่ีเต็มใจ 

ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป 
  ควรศึกษาความต้องการของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาล เมืองปางมะค่า อ าเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร โดยการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกเก่ียวกับความต้องการของ
ประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือน า
ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาปรับปรุงคุณภาพการบริการของเทศบาลเมืองปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
ก าแพงเพชร ต่อไป 
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ส านักงานทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลเมืองปางมะค่า. (2557). รายงานประจ าปี. ก าแพงเพชร: ส านักงานทะเบียน

ท้องถ่ินเทศบาลเมืองปางมะค่า 
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