
 

Poster 

575 

ระดับคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลก าแพง ปี 2560 
THE QUALITY LEVEL OF PUBLIC SERVICE MANAGEMENT OF KAMPAENG MUNICIPALITY 2017 

 
ณัฏฐาพงศ์  อภิโชติเดชาสกุล1* กัลยาภัสร์  อภิโชติเดชาสกุล1 ชยุต  อินทร์พรหม1 และสุปราณี  ชอบแต่ง1 

Nattapong  Apichotdechasakul1*, Kanyapas  Apichotdechasakul1, Chayoot  Inprom1  
and Supranee  Chobthaeng1 

 
บทคัดย่อ  

การศึกษา “ระดับคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลก าแพง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล” มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลก าแพง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล  
ด้วยการเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม จ านวน 370 ชุด ตามกรอบ 4 มิติ 9 ด้าน ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษา ดังนี้  
(1) ผลการประเมินระดับคุณภาพการจัดบริการสาธารณะภาพรวมรายด้าน มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.73  
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ มีค่าคะแนนมากท่ีสุด อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.00 
รองลงมา ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.92 ด้านการบริการทางสังคมและสวัสดิการ อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 3.84 ด้านการรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.81 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.74 ด้านสาธารณสุข อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.71 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.56 
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.51 และด้านการศึกษา อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.44 ตามล าดับ 
(2) ผลการประเมินระดับคุณภาพการจัดบริการสาธารณะภาพรวมรายมิติ มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.73  
เมื่อพิจารณารายมิติ พบว่า มิติสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าคะแนนมากที่สุด อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.77 รองลงมา  
มิติเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.74 มิติช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.70 และมิติกระบวนการ 
ขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.69 ตามล าดับ และ (3) ผลการประเมินระดับคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ
เฉพาะด้าน มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.83 เมื่อพิจารณารายละเอียดเฉพาะด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนและอาชีพ มีค่าคะแนนมากที่สุด อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.95 รองลงมา ด้านสาธารณสุข อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.94 ด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.89 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.89 ด้าน
การรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.84 ด้านการบริการทางสังคมและสวัสดิการ อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 3.81 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.76 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 3.75 และด้านการศึกษา อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.62 ตามล าดับ  

ข้อเสนอแนะ 2 ระดับ คือ (1) ระดับนโยบาย ควรจัดเก็บผลการประเมินคุณภาพต่อการจัดบริการอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อเสริมแรงเชิงบวกต่อการจัดบริการสาธารณะที่ได้รับการประเมินคุณภาพในระดับสูง (2) ระดับปฏิบัติการ ควรส ารวจความ
ต้องการของผู้รับบริการโดยน าระบบการจัดสรรบัตรคิวขององค์กรเอกชนมาประยุกต์ใช้ และจัดบริการเพิ่มเติมในลักษณะ
อาสาสมัครร่วมกับชุมชนเพื่อรองรับการให้บริการสาธารณะเน้นหลักการบูรณาการร่วมทั้งลักษณะงาน และคน 
ค าส าคัญ: คุณภาพ, การจัดบริการสาธารณะ, เทศบาลต าบลก าแพง 
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Abstract  
The Study of Quality Level of Public Service Management of Kampaeng Municipality La - ngu District, 

Satun Province. The purpose of this study was to compare the quality level of public service management of 
Kampaeng Municipality La -  ngu, Satun with quantitative information using 370 questionnaires of the 4 
Dimension 9 Sided Framework. The results of the study were as follows: (1) the overall evaluation result on 
9 Sided Framework of quality level of public service management was in a high level of quality level with 𝑥 
3.73. When considering each side, it was found that all of the 9 sides were in high level as follows: the highest 
level was on the economic and community development with 𝑥  4. 00, next was the environment 
management with 𝑥 3.92, social service and welfare with 𝑥3.84, community security with 𝑥 3.81, prevention 
and mitigation disaster with 𝑥 3.74, public health with 𝑥 3.71, basic structure with 𝑥 3.56, art and culture 
preservation with 𝑥 3. 51, and education with 𝑥3. 44.  ( 2)  The overall evaluation result on 4 Dimension 
Framework of quality level of public service management was in a high level of quality level with 𝑥 3.73. 
When considering each dimension, it was found that location and facility was in the highest level with 𝑥 3.77, 
next was officer with 𝑥 3.74, service channel with 𝑥 3.70, and process and procedure of service with 𝑥 3.69. 
(3) The evaluation result on the specific side of quality level of public service management was in a high level 
of quality level with 𝑥 3.83. When considering on the specific side, it was found that the economic community 
and career development was the highest with 𝑥  3. 95.  Next was on health with 𝑥  3. 94, environment 
management with 𝑥 3.89, art and culture preservation with 𝑥 3.89, community security with 𝑥 3.84, social 
service and welfare with 𝑥 3.81, prevention and mitigation disaster with 𝑥 3.76, social structure with 𝑥 3.75, 
and education with 𝑥 3.62. 

It was recommended into 2 levels.  ( 1)  Policy level, it should have surveyed on satisfaction of 
continuing service to positive reinforce on public service management which was evaluated in a high level.  
(2)  Operating level, it should have surveyed on customer’ s need by adapting queue card system of private 
organization and servicing by volunteers to support public service in integration principles both job description 
and officer.  
Keyword: quality, public management, Kampaeng Municipality 
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1. บทน า 
เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน นับแต่พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล 

พ.ศ. 2476 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 1 ปี ภายใต้รัฐบาลของพระยาพหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น 
หากนับถึงปัจจุบันประเทศไทยมีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลมาแล้วกว่า 84 ปี มีกฎหมายแม่บท
เทศบาล (ที่ไม่นับรวมกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งสิ้น 4 ฉบับ (พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496) และยังมีกฎหมายอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลอีก เช่น กฎหมายว่าด้วยรายได้เทศบาล กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรรายได้ประเภทภาษีให้แก่เทศบาล 
และกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล รวมอีกหลายฉบับ  โดยเทศบาลมีฐานะเป็นนิติบุคคล (มาตรา 7 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534) นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 ได้บัญญัติไว้ในหมวด 14 มาตรา 283 ซ่ึงรัฐธรรมนูญฯ ได้ให้ความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง และให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะเพื่อแก้ปัญหาภายในท้องถิ่นของตนเอง อีกท้ังมาตรา 283 ได้ก าหนด
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้อย่างชัดเจน  

ต่อมา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานปลัด 
ส านักนายกรัฐมนตรี ได้ด าเนินการจัดท า คู่มือการประเมินการจัดคุณภาพบริการสาธารณะโดยตนเองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2551 : 1 - 3) เพื่อพัฒนาการ
ให้บริการสาธารณะมีคุณภาพสูงขึ้น ภายใต้คุณภาพการบริการที่ยอมรับได้ โดยมีการรับรองความเชื่อถือได้ของผลการประเมิน
โดยกลไกของชุมชนท้องถิ่น ใน พ.ศ. 2560 เทศบาลต าบลก าแพง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
มีหน้าที่รับผิดชอบหลักด้านการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่ขอบเขตความรับผิดชอบ ของเทศบาล  
โดยได้ด าเนินการจัดบริการสาธารณะ 9 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านการบริการทาง
สังคมและสวัสดิการ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ ด้านการรักษาความสงบปลอดภัยใน
ชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เป็นไปตามมาตรา 50  
ของพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 ซึ่งได้ก าหนดหน้าที่ของเทศบาลต าบลไว้อย่างสอดคล้องกับ
การด าเนินกิจกรรมด้านการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลก าแพงข้างต้น ดังนั้น การจัดบริการสาธารณะของเทศบาล
ต าบลก าแพง ค านึงถึงการบริการที่ดี หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “การจัดบริการสาธารณะเพื่อความเป็นเลิศ (service 
excellence)” เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น คณะผู้ศึกษาร่วมกับเทศบาลต าบลก าแพง ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการจัดบริการสาธารณะขึ้น เพื่อให้คณะผู้ศึกษา (ในฐานะที่ปรึกษาจากบุคคลภายนอก) เข้ามาด าเนินการศึกษาวิจัย
เรื่อง “ระดับคุณภาพของการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลก าแพง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล” เพื่อด าเนินการส ารวจ
และประเมินผล อันจะน าสู่การปรับปรุงการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลก าแพงในล าดับต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

2.1 เพื่อศึกษาระดับคุณภาพของการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลก าแพง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพของการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลก าแพง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 
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3. กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 
 

  

ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ 
- เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
- อาชีพ รายได้ 
- สถานะการมีส่วนร่วม 
- ระยะเวลาการอยู่อาศัย 

ข้อมูลด้านการใช้บริการ 
- ความถี่การใช้บริการ 
- ช่วงเวลา 

ตัวชี้วดัมาตรฐานการให้บริการสาธารณะ
รายด้าน 
- ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
- ด้านการศึกษา  
- ด้านสาธารณสุข  
- ด้านการบริการทางสังคมและสวัสดิการ  
- ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  
- ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ  
- ด้านการรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน  
- ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
- ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ี

 

ตัวชี้วัดมาตรฐานการบริการภาพรวม 

มิติกระบวนการและขั้นตอน 
- มีความชัดเจน 
- มีความคล่องตัว 
- มีความเสมอภาค 
- มีความถูกต้อง 
- ตรงต่อความต้องการ 

มิติเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
- แต่งกายสุภาพ เหมาะสม 
- มีความรู้ สามารถตอบค าถามได ้
- อัธยาศัยดี พูดจาสุภาพ 
- ซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับสินบน 
- พร้อมปฏิบัติหน้าท่ี เอาใจใส่ 
- เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัต ิ

มิติช่องทางการให้บริการ 
- มีความหลากหลาย 
- มีการประชาสัมพันธ์ 
- สามารถครอบคลุมทุกช่วงวัย 
- มีความคล่องตัว ไม่ซับซ้อน 
- มีลักษณะพิเศษ ออกหน่วยเคลื่อนที่ หรือ
ให้บริการนอกเวลา 
- มีความทันสมัย  

มิติสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
- ภูมิทัศน์เหมาะสม 
- สิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ 
- มีความพร้อม 
- อุปกรณ์มีคุณภาพ 
- สื่อทันสมัย ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย  
การศึกษา “ระดับคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลก าแพง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล” คณะผู้ศึกษาใช้

วิธีการวิจัยเชิงปริมาณโดยก าหนดขั้นตอนการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณโดยมีตวัช้ีวัดคุณภาพการจัดบริหารสาธารณะ 4 มิติ คือ มิติกระบวนการ
และขั้นตอนการให้บริการ มิติช่องทางการให้บริการ มิติเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มิติสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก ครอบคลุม
การจัดบริการสาธารณะ 9 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านการบริการทางสังคมและ
สวัสดิการ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ ด้านการรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน  
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งสามารถก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษาได้ ดังนี ้

4.1.1 ประชากร 
ประชากร คือ ประชาชนผู้เคยได้รับบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลก าแพง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 โดยคณะผู้วิจัยก าหนดให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลก าแพง จ านวน 4,995 คน  
4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลจะใช้วิธีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ท าให้ได้
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 370 ตัวอย่าง แล้วใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสองขั้น (two - stage sampling) โดยจ าแนกตาม
ชุมชนทั้ง 8 ชุมชนในเขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบลก าแพง  

4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล และประมวลผล  
นักวิจัยและทีมวิจัยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วน ามาลงรหัสวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  

โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ซึ่งมีการใช้เครื่องมือทางสถิติ 2 ส่วน ประกอบด้วย 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์ด้วยการหาค่าความถี่ (f) ค่าร้อยละ (Percentage) 

อธิบายสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับคุณภาพการจัดบริการสาธารณะที่เป็นเลิศของเทศบาลต าบลก าแพง 

อ าเภอละงู จังหวัดสตูล ผู้ศึกษาน ามาวิเคราะห์ด้วยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (𝑥) ส่วนเบี่ยงเบนคุณภาพ 
(S.D) 

 
5. สรุปผลการวิจัย  

สรุปผลการวิจัย ระดับคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ ตามกรอบคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ 4 มิติ 9 ด้าน  
ของเทศบาลต าบลก าแพง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นหัวหน้าครอบครัว ร้อยละ 28.1 
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.6 อายุ 25 - 50 ปี ร้อยละ 61.1 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 31.4 ประกอบอาชีพรับจ้าง
ทั่วไป ร้อยละ 24.9 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001 - 10,000 บาท ร้อยละ 40.3 เป็นประชาชนท่ัวไป ร้อยละ 91.1 อาศัยอยู่ใน
เขตเทศบาลมาตั้งแต่เกิด ร้อยละ 63.8 ใช้บริการสาธารณะจากเทศบาลต่อปีน้อยกว่า 3 ครั้ง ร้อยละ 47.0 โดยเข้ารับบริการ
สาธารณะจากเทศบาลในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ร้อยละ 47.0  
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5.2 ผลการประเมินคุณภาพการจัดบริการสาธารณะภาพรวมรายด้าน มีคะแนนประเมินคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ
อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.73 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ มีค่าคะแนนอยู่ในระดับดี 
ค่าเฉลี่ย 4.00 รองลงมา ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับด ีค่าเฉลี่ย 3.92 และด้านการบริการทางสังคมและสวัสดิการ อยู่
ในระดับด ีค่าเฉลี่ย 3.84 ตามล าดับ เมื่อพิจารณารายละเอียดตามล าดับคะแนน สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

5.2.1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ มีคะแนนประเมินคุณภาพการจัดบริการสาธารณะอยู่ในระดับดี 
ค่าเฉลี่ย 4.00 เมื่อพิจารณารายมิติ พบว่า มิติด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าคะแนนอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.05 
รองลงมา มิติเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.04 และมิติกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการกับมิติช่องทางการ
ให้บริการ อยู่ในระดับด ีค่าเฉลี่ย 3.95 เท่ากัน ตามล าดับ 

5.2.2 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม มีคะแนนประเมินคุณภาพการจัดบริการสาธารณะอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.92  
เมื่อพิจารณารายมิติ พบว่า มิติกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าคะแนนอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.97 รองลงมา  
มิติเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับด ีค่าเฉลี่ย 3.94 มิติสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับด ีค่าเฉลี่ย 3.89 และมิติ
ช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับด ีค่าเฉลี่ย 3.87 ตามล าดับ 

5.2.3 ด้านการบริการทางสังคมและสวัสดิการ มีคะแนนประเมินคุณภาพการจัดบริการสาธารณะอยู่ในระดับดี 
ค่าเฉลี่ย 3.84 เมื่อพิจารณารายมิติ พบว่า มิติสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าคะแนนอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.00 
รองลงมา มิติเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.84 มิติช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.82 และมิติ
กระบวนการ ข้ันตอนการให้บริการ อยู่ในระดับด ีค่าเฉลี่ย 3.70 ตามล าดับ 

5.2.4 ด้านการรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน มีคะแนนประเมินคุณภาพการจัดบริการสาธารณะอยู่ในระดับดี 
ค่าเฉลี่ย 3.81 เมื่อพิจารณารายมิติ พบว่า มิติช่องทางการให้บริการ มีค่าคะแนนอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.82 รองลงมา  
มิติเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการกับมิติสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับด ีค่าเฉลี่ย 3.81 และมิติกระบวนการ ขั้นตอนการ
ให้บริการ อยู่ในระดับด ีค่าเฉลี่ย 3.81 ตามล าดับ 

5.2.5 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีมีคะแนนประเมินคุณภาพการจัดบริการสาธารณะอยู่ในระดับดี 
ค่าเฉลี่ย 3.74 เมื่อพิจารณารายมิติ พบว่า มิติกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าคะแนนอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.77 
รองลงมา มิติเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.75 มิติช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.73 และมิติ
สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับด ีค่าเฉลี่ย 3.72 ตามล าดับ 

5.2.6 ด้านสาธารณสุข มีคะแนนประเมินคุณภาพการจัดบริการสาธารณะอยู่ในระดับด ีค่าเฉลี่ย 3.71 เมื่อพิจารณา
รายมิติ พบว่า มิติสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าคะแนนอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.80 รองลงมา มิติช่องทางการ
ให้บริการ อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.74 มิติเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.69 และมิติกระบวนการ ขั้นตอนการ
ให้บริการ อยู่ในระดับด ีค่าเฉลี่ย 3.59 ตามล าดับ 

5.2.7 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีคะแนนประเมินคุณภาพการจัดบริการสาธารณะอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.56  
เมื่อพิจารณารายมิติ พบว่า มิติช่องทางการให้บริการ มีค่าคะแนนอยู่ในระดับด ีค่าเฉลี่ย 3.59 รองลงมา มติิกระบวนการ ขั้นตอน
การให้บริการกับมิติเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับด ีค่าเฉลี่ย 3.57 และมิติสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับดี 
ค่าเฉลี่ย 3.51 ตามล าดับ 

5.2.8 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี มีคะแนนประเมินคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ อยู่ในระดับดี 
ค่าเฉลี่ย 3.51 เมื่อพิจารณารายมิติ พบว่า มิติสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าคะแนนอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.62 
รองลงมา มิติเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.54 มิติกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 
3.47 และมิติช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับด ีค่าเฉลี่ย 3.41 ตามล าดับ 
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5.2.9 ด้านการศึกษา มีคะแนนประเมินคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.44 เมื่อพิจารณา
รายมิติ พบว่า มิติสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าคะแนนอยู่ในระดับด ีค่าเฉลี่ย 3.51 รองลงมา มิติเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.45 มิติช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.41และมิติกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ  
อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.37 ตามล าดับ 

5.3 ผลการประเมินคุณภาพการจัดบริการสาธารณะภาพรวมรายมิติ มีคะแนนประเมินคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ
ภาพรวม อยู่ในระดับด ีค่าเฉลี่ย 3.73 เมื่อพิจารณารายมิติ พบว่า มิติสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าคะแนนอยู่ในระดับ
ด ีค่าเฉลี่ย 3.77 รองลงมา มิติเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับด ีค่าเฉลี่ย 3.74 มิติช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับด ีค่าเฉลี่ย 
3.70 และมิติกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.69 ตามล าดับ เมื่อพิจารณารายละเอียดตามล าดับ
คะแนน สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

5.3.1 มิติสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก มีคะแนนประเมินคุณภาพการจัดบริการสาธารณะดทีี่สุด อยู่ในระดับดี 
ค่าเฉลี่ย 3.77 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ มีค่าคะแนนอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.05 
รองลงมา ด้านการบริการทางสังคมและสวัสดิการ อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.00 คะแนน และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม อยู่ใน
ระดับด ีค่าเฉลี่ย 3.89 ตามล าดับ 

5.3.2 มิติเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีคะแนนประเมินคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.74  
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ มีค่าคะแนนอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.04 รองลงมา  
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับด ีค่าเฉลี่ย 3.94 และด้านการบริการทางสังคมและสวัสดิการ อยู่ในระดับด ีค่าเฉลี่ย 3.84 
ตามล าดับ 

5.3.3 มิติช่องทางการให้บริการ มีคะแนนประเมินคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.70  
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ มีค่าคะแนนอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.95 รองลงมา  
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.82 และด้านการรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 
3.82 ตามล าดับ 

5.3.4 มิติกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ มีคะแนนประเมินคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ อยู่ในระดับดี 
ค่าเฉลี่ย 3.69 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม มีค่าคะแนนอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.97 รองลงมา  
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.95 และด้านการรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน อยู่ใน
ระดับด ีค่าเฉลี่ย 3.80 ตามล าดับ 

5.4 ผลการประเมินคุณภาพการจัดบริการสาธารณะเฉพาะด้าน มีคะแนนประเมินคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ
ภาพรวม อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.83 เมื่อพิจารณารายละเอียดเฉพาะด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ  
มีค่าคะแนนอยู่ในระดับด ีค่าเฉลี่ย 3.95 รองลงมา ด้านสาธารณสุข อยู่ในระดับด ีค่าเฉลี่ย 3.94 และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
อยู่ในระดับด ีค่าเฉลี่ย 3.89 ตามล าดับ เมื่อพิจารณารายละเอียดตามล าดับคะแนน สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

5.4.1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ มีคะแนนประเมินคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ อยู่ในระดับดี 
ค่าเฉลี่ย 3.95 เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า กิจกรรมงานมรดกอันดามันมหัศจรรย์อาหารอร่อยของดีที่ละงู มีค่าคะแนนอยู่ใน
ระดับด ีค่าเฉลี่ย 4.07 รองลงมา กิจกรรมอบรมให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพสตรีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับด ีค่าเฉลี่ย 
3.94 และกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ อยู่ในระดับด ีค่าเฉลี่ย 3.83 ตามล าดับ 

5.4.2 ด้านสาธารณสุข มีคะแนนประเมินคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ อยู่ในระดับด ีค่าเฉลี่ย 3.94 เมื่อพิจารณา
รายประเด็น พบว่า กิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ มีค่าคะแนนอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.07 รองลงมา กิจกรรมที่
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ด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ท าหน้าที่ดูแลสุขภาพในชุมชน อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.98 และกิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อให้
ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันรักษาโรค อยู่ในระดับด ีค่าเฉลี่ย 3.91 ตามล าดับ 

5.4.3 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม มีคะแนนประเมินคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.89 
เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า การบริหารจัดเก็บขยะมูลฝอยกับการรณรงค์ปลูกฝังจิตส านึกของประชาชนในพื้นที่อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีค่าคะแนนอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.93 รองลงมา มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกับการก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.90 และมีการจัด
กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับด ีค่าเฉลี่ย 3.83 ตามล าดับ 

5.4.4 ด้านบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี มีคะแนนประเมินคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ อยู่ในระดับด ีค่าเฉลี่ย 3.89 
เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นทุกเช้ือชาติศาสนา มีค่าคะแนนอยู่ใน
ระดับด ีค่าเฉลี่ย 3.95 รองลงมา มีการให้ความรู้ความเข้าใจด้านประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น อยู่ในระดับด ีค่าเฉลี่ย 3.83 ตามล าดับ 

5.4.5 ด้านการรักษาความสงบปลอดภัยภายในชุมชน มีคะแนนประเมินคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ อยู่ในระดับ
ด ีค่าเฉลี่ย 3.84 เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า มีการตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวนสาธารณะเทศบาลต าบลก าแพง 
มีค่าคะแนนอยู่ในระดับด ีค่าเฉลี่ย 3.95 รองลงมา มีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย และท าป้ายไวนิลรณรงค์เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบปลอดภัยในชุมชน อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.93 และมีการดูแลแล ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยถนนสายหลัก 
ถนนสายรอง และตลาดสดต าบลก าแพงในวัตจันทร์ - วันเสาร์ ช่วงเวลาเช้าและเย็น อยู่ในระดับด ีค่าเฉลี่ย 3.85 ตามล าดับ 

5.4.6 ด้านการบริการทางสังคมและสวัสดิการ มีคะแนนประเมินคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ อยู่ในระดับดี 
ค่าเฉลี่ย 3.81 เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม มีค่าคะแนนอยู่ในระดับด ีค่าเฉลี่ย 3.95 รองลงมา 
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.79 และประโยชน์ที่ประชาชนและชุมชนได้รับจากกิจกรรม อยู่ในระดับดี 
ค่าเฉลี่ย 3.76 ตามล าดับ 

5.4.7 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีคะแนนประเมินคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ อยู่ในระดับดี 
ค่าเฉลี่ย 3.76 เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า มีการช่วยเหลือจับสัตว์เลื่อยคลานให้ประชาชนในเขตเทศบาล เช่น งู เป็นต้น 
ตามที่ประชาชนร้องขอ มีค่าคะแนนอยู่ในระดับด ีค่าเฉลี่ย 3.83 รองลงมา มีการสนับสนุนน้ าฉีดล้างท าความสะอาดสถานที่ต่าง ๆ 
ในเขตเทศบาล อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.78 และให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ มีความรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 
อยู่ในระดับด ีค่าเฉลี่ย 3.78 ตามล าดับ 

5.4.8 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีคะแนนประเมินคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.75  
เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ดูแล บ ารุงรักษา สวนสาธารณะ และสวนหย่อมต่างๆ ให้มีความสวยงาม มีค่าคะแนน อยู่ใน
ระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.90 รองลงมา ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าให้ใช้งานได้ดี อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.88 และปรับปรุงซ่อมแซม 
ท่อระบายน้ าให้ใช้งานได้ดี อยู่ในระดับด ีค่าเฉลี่ย 3.76 ตามล าดับ 

5.4.9 ด้านการศึกษา มีคะแนนประเมินคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.62 เมื่อพิจารณา
รายประเด็น พบว่า จัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลต าบลก าแพง มีค่าคะแนนอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.78 รองลงมา  
จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังเพื่อสุขภาพ อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.71 และส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนมีคุณธรรม 
จริยธรรม เสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน อยู่ในระดับด ีค่าเฉลี่ย 3.66 ตามล าดับ 

5.5 เปรียบเทียบระดับคุณภาพของการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลก าแพง พบว่า ผลการประเมินระดับ
คุณภาพการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลก าแพงทั้ง 9 ด้าน 4 มิติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

5.5.1 เปรียบเทียบระดับคุณภาพการให้บริการสาธารณะรายด้าน มีคะแนนประเมินคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ
โดยภาพรวม อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.83 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพมีค่าคะแนน
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มากที่สุด อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.95 รองลงมา ด้านสาธารณสุข อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.94 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม อยู่ใน
ระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.89 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.89 ด้านการรักษาความสงบปลอดภัยใน
ชุมชน อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.84 ด้านการบริการทางสังคมและสวัสดิการ อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.81 ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.76 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.75 และด้านการศึกษา อยู่ใน
ระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.62 ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการประเมินระดับคุณภาพการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต าบล

ก าแพง จ าแนกตามด้าน 

ด้าน 
ค่า 

เฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 

โครงสร้างพื้นฐาน 3.75 .77 ด ี
การศึกษา 3.62 .95 ด ี
สาธารณสุข 3.94 .69 ด ี
การบริการทางสังคมและสวัสดิการ 3.81 .62 ด ี
การจัดการสิ่งแวดล้อม 3.89 .70 ด ี
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ 3.95 .69 ด ี
การรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน 3.84 .53 ด ี
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 3.76 .58 ด ี
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 3.89 .75 ด ี

รวม 3.83 .70 ด ี
 

5.5.2 เปรียบเทียบระดับคุณภาพการให้บริการสาธารณะรายมิติ มีคะแนนประเมินคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ
โดยภาพรวม อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.73 เมื่อพิจารณารายมิติ พบว่า มิติสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าคะแนนมาก
ที่สุด อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.77 รองลงมา มิติเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.77 มิติช่องทางการให้บริการ  
อยู่ในระดับด ีค่าเฉลี่ย 3.70 และมิติกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.69 ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการประเมินระดับคุณภาพการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต าบล

ก าแพง จ าแนกตามมิติ 
มิต ิ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มิติสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกมี 3.77 .66 ด ี
มิติเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3.74 .59 ด ี
มิติช่องทางการให้บริการ 3.70 .72 ด ี
มิติกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 3.69 .64 ด ี

รวม 3.73 .65 ด ี
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6. อภิปรายผลการวิจัย 
6.1 การอภิปรายผลการศึกษารายด้านตามการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลก าแพง พบว่า ด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ มีค่าคะแนนอยู่ในระดับดี เนื่องจากภูมิทัศน์เหมาะสม อาคารส านักงานเทศบาลตั้งอยู่ในจุดที่สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย สะดวกต่อการเดินทางมารับบริการ มีความสะอาด และร่มรื่น รองลงมา ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับดี 
เนื่องจากกระบวนการให้บริการมีความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ให้บริการไปตามล าดับก่อนหลัง และด้านการบริการทางสังคม
และสวัสดิการ อยู่ในระดับดี เนื่องจากสถานที่ให้บริการมีสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ มีที่จอดรถ ห้องน้ า โทรศัพท์
สาธารณะ จุดรอรับบริการมีเก้าอี้ให้นั่ง เป็นต้น เมื่อพิจารณารายละเอียดตามล าดับคะแนน สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี ้

6.1.1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ มีคะแนนประเมินคุณภาพการจัดบริการสาธารณะอยู่ในระดับดี 
เนื่องจากภูมิทัศน์เหมาะสม อาคารส านักงานเทศบาลตั้งอยู่ในจุดที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกต่อการเดินทางมารับบริการ  
มีความสะอาด และร่มรื่น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Gronroos (1982: 117) ที่น าเสนอหลักการคุณภาพการบริการว่า 
ผู้รับบริการจะพิจารณาจากสถานที่ตั้ง ระบบการบริการที่จัดเตรียมไว้เพื่ออ านวยความสะดวกที่ง่ายต่อการเข้ารับบริการ 

6.1.2 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม มีคะแนนประเมินคุณภาพการจัดบริการสาธารณะอยู่ในระดับดี เนื่องจาก
กระบวนการให้บริการมีความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ให้บริการไปตามล าดับก่อนหลัง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
Millet (1954: 397) ที่น าเสนอหลักการการให้บริการสาธารณะว่า ต้องให้บริการอย่างเสมอภาค โดยมีฐานคติว่า คนทุกคนเท่า
เทียมกัน ดังนั้น ประชาชนทุกคนจะได้รับปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน 

6.1.3 ด้านการบริการทางสังคมและสวัสดิการ มีคะแนนประเมินคุณภาพการจัดบริการสาธารณะอยู่ในระดับดี 
เนื่องจากสถานท่ีให้บริการมีสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ มีที่จอดรถ ห้องน้ า โทรศัพท์สาธารณะ จุดรอรับบริการมีเก้าอี้
ให้นั่ง เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Millet (1954: 397) ที่น าเสนอหลักการการให้บริการสาธารณะว่า  
ต้องให้บริการอย่างพอเพียง มีจ านวนการให้บริการและสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม 

6.1.4 ด้านการรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน มีคะแนนประเมินคุณภาพการจัดบริการสาธารณะอยู่ในระดับดี 
เนื่องจากช่องทางการให้บริการมีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย อาทิ ป้ายโฆษณา แผ่นพับ เสียงตามสาย ท าให้ทราบช่อง
ทางการให้บริการได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Parasuraman, Zeithaml, and Berry. (1990: 89 - 90)  
ซึ่งน าเสนอ ตัวแปรหลัก 10 ตัวแปรที่ช้ีวัดคุณภาพการให้บริการว่า ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ด้านการสื่อสารที่
หลากหลาย โดยเฉพาะการท าให้ผู้รับบริการทราบถึงช่องทางการให้บริการส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ 

6.1.5 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีคะแนนประเมินคุณภาพการจัดบริการสาธารณะอยู่ในระดับดี 
เนื่องจากกระบวนการให้บริการมีความชัดเจน มีการแสดงแผนผังขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ Parasuraman, Zeithaml, and Berry. (1990: 89 - 90) ซึ่งน าเสนอ ตัวแปรหลัก 10 ตัวแปรที่ช้ีวัดคุณภาพการ
ให้บริการว่า การเข้าถึงบริการ การติดต่อเข้ารับบริการที่เป็นไปด้วยความสะดวก ไม่ยุ่งยาก ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ 

6.1.6 ด้านสาธารณสุข มีคะแนนประเมินคุณภาพการจัดบริการสาธารณะอยู่ในระดับด ีเนื่องจากสถานที่ให้บริการมี
ความพร้อม มี เอกสารแบบฟอร์มอย่างเพียงพอ มีการจัดแสดงป้ายช่ือแสดงส่วนงาน แส ดงสัญลักษณ์ จุดบริการ  
จุดประชาสัมพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Gronroos (1982: 117) ที่น าเสนอหลักการคุณภาพการบริการว่า 
ผู้รับบริการจะพิจารณาจากสถานที่ตั้ง ระบบการบริการที่จัดเตรียมไว้เพื่ออ านวยความสะดวกที่ง่ายต่อการเข้ารับบริการ 

6.1.7 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีคะแนนประเมินคุณภาพการจัดบริการสาธารณะอยู่ในระดับด ีเนื่องจากช่องทางการ
ให้บริการมีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย อาทิ ป้ายโฆษณา แผ่นพับ เสียงตามสาย ท าให้ทราบช่องทางการให้บริการได้เป็น
อย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Parasuraman, Zeithaml, and Berry. (1990: 89 - 90) ซึ่งน าเสนอ ตัวแปรหลัก 10 
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ตัวแปรที่ช้ีวัดคุณภาพการให้บริการว่า ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ด้านการสื่อสารที่หลากหลาย โดยเฉพาะการท าให้
ผู้รับบริการทราบถึงช่องทางการให้บริการส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ 

6.1.8 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี มีคะแนนประเมินคุณภาพการจัดบริการสาธารณะอยู่ในระดับดี 
เนื่องจากภูมิทัศน์เหมาะสม อาคารส านักงานเทศบาลตั้งอยู่ในจุดที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกต่อการเดินทางมารับบริการ  
มีความสะอาด และร่มรื่น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Gronroos (1982: 117) ที่น าเสนอหลักการคุณภาพการบริการว่า 
ผู้รับบริการจะพิจารณาจากสถานที่ตั้ง ระบบการบริการที่จัดเตรียมไว้เพื่ออ านวยความสะดวกที่ง่ายต่อการเข้ารับบริการ 

6.1.9 ด้านการศึกษา มีคะแนนประเมินคุณภาพการจัดบริการสาธารณะอยู่ในระดับดี เนื่องจากสถานที่ให้บริการมี
ความพร้อม มี เอกสารแบบฟอร์มอย่างเพียงพอ มีการจัดแสดงป้ายช่ือแสดงส่วนงาน แสดงสัญลักษณ์ จุดบริการ  
จุดประชาสัมพันธ์ กับอุปกรณ์ที่ให้บริการมีคุณภาพ ทันสมัย และเพียงพอ สามารถรองรับการใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว  
มีความถูกต้องแม่นย าสามารถจัดเก็บฐานข้อมูลได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Gronroos (1982: 117)  
ที่น าเสนอหลักการคุณภาพการบริการว่า ผู้รับบริการจะพิจารณาจากสถานที่ตั้ง ระบบการบริการที่จัดเตรียมไว้เพื่ออ านวยความ
สะดวกที่ง่ายต่อการเข้ารับบริการ 

6.2 การประเมินรายมิติตามกรอบทฤษฎีเชิงวิชาการ พบว่า มิติสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าคะแนนอยู่ใน
ระดับดี เนื่องจากภูมิทัศน์เหมาะสม อาคารส านักงานเทศบาลตั้งอยู่ในจุดที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกต่อการเดินทางมารับ
บริการ มีความสะอาด และร่มรื่น รองลงมา มิติเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับด ีเนื่องจากเจ้าหน้าท่ีแต่งกายสุภาพ เหมาะสม
กับสถานที่ราชการ มิติช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับดี เนื่องจากช่องทางการให้บริการมีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย 
อาทิ ป้ายโฆษณา แผ่นพับ เสียงตามสาย ท าให้ทราบช่องทางการให้บริการได้เป็นอย่างดี และมิติกระบวนการ  ขั้นตอนการ
ให้บริการ อยู่ในระดับด ีเนื่องจากกระบวนการให้บริการมีความชัดเจน ด้วยการจัดแสดงแผนผังขั้นตอนการให้บริการ ตามล าดับ 
เมื่อพิจารณารายละเอียดตามล าดับคะแนน สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้ 

6.2.1 มิติสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก มีคะแนนประเมินคุณภาพการจัดบริการสาธารณะอยู่ในระดับดี 
เนื่องจากภูมิทัศน์เหมาะสม อาคารส านักงานเทศบาลตั้งอยู่ในจุดที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกต่อการเดินทางมารับบริการ  
มีความสะอาด และร่มรื่น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Gronroos (1982: 117) ที่น าเสนอหลักการคุณภาพการบริการว่า 
ผู้รับบริการจะพิจารณาจากสถานที่ตั้ง ระบบการบริการที่จัดเตรียมไว้เพื่ออ านวยความสะดวกที่ง่ายต่อการเข้ารับบริการ 

6.2.2 มิติเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีคะแนนประเมินคุณภาพการจัดบริการสาธารณะอยู่ในระดับดี เนื่องจากเจ้าหน้าที่
แต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับสถานที่ราชการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของศิริพร ตันติพูนวินัย (2538: 5 - 8) เสนอปัจจัยที่มี
ผลต่อคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของผู้รับบริการสาธารณะว่า ผู้ให้บริการ เป็นบุคคลที่มีบทบาทต่อการปฏิบัติงานบริการให้
ผู้รับบริการเกิดคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ ดังนั้น พนักงานบริการที่แสดงพฤติกรรมสนองต่อบริการที่ผู้รับบริการต้องการ
ด้วยความสุภาพเรียบร้อย 

6.2.3 มิติช่องทางการให้บริการ มีคะแนนประเมินคุณภาพการจัดบริการสาธารณะอยู่ในระดับดี เนื่องจากช่องทาง
การให้บริการมีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย อาทิ ป้ายโฆษณา แผ่นพับ เสียงตามสาย ท าให้ทราบช่องทางการให้บริการได้
เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Parasuraman, Zeithaml, and Berry. (1990: 89 - 90) ซึ่งน าเสนอ ตัวแปรหลัก 
10 ตัวแปรที่ช้ีวัดคุณภาพการให้บริการว่า ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ด้านการสื่อสารที่หลากหลาย โดยเฉพาะการ
ท าให้ผู้รับบริการทราบถึงช่องทางการให้บริการส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ 

6.2.4 มิติกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ มีคะแนนประเมินคุณภาพการจัดบริการสาธารณะอยู่ในระดับดี 
เนื่องจากกระบวนการให้บริการมีความชัดเจน ด้วยการจัดแสดงแผนผังขั้นตอนการให้บริการ ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับผล
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การศึกษาของ Parasuraman, Zeithaml, and Berry. (1990 : 89 - 90) ซึ่งน าเสนอ ตัวแปรหลัก 10 ตัวแปรที่ช้ีวัดคุณภาพการ
ให้บริการว่า การเข้าถึงบริการ การติดต่อเข้ารับบริการที่เป็นไปด้วยความสะดวก ไม่ยุ่งยาก ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ 

6.3 การประเมินลักษณะเฉพาะด้านตามการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลก าแพง  พบว่า ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ มีค่าคะแนนอยู่ในระดับดี เนื่องจากกิจกรรมงานมรดกอันดามันมหัศจรรย์อาหารอร่อยของดีที่ละงู 
มีกระบวนการที่เน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม รองลงมา ด้านสาธารณสุข อยู่ในระดับดี เนื่องจากกิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อ
พัฒนาผู้สูงอายุโดยสนับสนุนการด าเนินงานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลก าแพง และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับดี 
เนื่องจากการบริหารจัดเก็บขยะมูลฝอยกับการรณรงค์ปลูกฝังจิตส านึกของประชาชนในพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เมื่อพิจารณารายละเอียดตามล าดับคะแนน สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้ 

6.3.1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ มีคะแนนประเมินคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ อยู่ในระดับดี 
เนื่องจากกิจกรรมงานมรดกอันดามันมหัศจรรย์อาหารอร่อยของดีที่ละงูมีกระบวนการที่เน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม  
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุธรรม  ขนาบศักดิ์ (2558: 44 - 45) ที่ศึกษาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของประชาชนท่ี
ต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2557 พบว่า ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานโครงการ อันจะส่งผลต่อระดับความร่วมมือในกิจกรรมนั้น ๆ 

6.3.2 ด้านสาธารณสุข มีคะแนนประเมินคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ อยู่ในระดับดี เนื่องจากกิจกรรมที่
ด าเนินการเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุโดยสนับสนุนการด าเนินงานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลก าแพง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
เบญจวรรณ  วรรณทวีสุข (2556: 54) ที่ศึกษาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ
เทศบาลต าบลแสนตุ้ง อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด พบว่า ประชาชนมีคุณภาพการจัดบริการสาธารณะอยู่ในระดับด ีในเรื่องการ
ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ 

6.3.3 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม มีคะแนนประเมินคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ อยู่ในระดับดี เนื่องจากการ
บริหารจัดเก็บขยะมูลฝอยกับการรณรงค์ปลูกฝังจิตส านึกของประชาชนในพ้ืนท่ีอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ เบญจวรรณ  วรรณทวีสุข (2556: 54 - 55) ที่ศึกษาคุณภาพ
การจัดบริการสาธารณะของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลแสนตุ้ง อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด พบว่า 
ประชาชนมีคุณภาพการจัดบริการสาธารณะอยู่ในระดับดี ในเรื่องการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรณรงค์ให้
ประชาชนมีจิตส านึกในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6.3.4 ด้านบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี มีคะแนนประเมินคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ อยู่ในระดับด ีเนื่องจาก
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นทุกเช้ือชาติศาสนา ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ เบญจวรรณ  วรรณทวีสุข (2556 : 54-55) ที่ศึกษาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของประชาชนต่อการ
ให้บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลแสนตุ้ง อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด พบว่า ประชาชนมีคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ
อยู่ในระดับด ีในเรื่องการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และศาสนา 

6.3.5 ด้านการรักษาความสงบปลอดภัยภายในชุมชน มีคะแนนประเมินคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ อยู่ในระดับ
ดี เนื่องจากมีการตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวนสาธารณะเทศบาลต าบลก าแพง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
สาโรช  ไชยสมบัติ (2543: 39) เสนอคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของประชาชนที่มีต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลไว้ว่า 
บริเวณสวนสาธารณะต้องสามารถเข้าไปใช้บริการเพื่อพักผ่อนหย่อนใจได้อย่างต่อเนื่อง และปลอดภัย 

6.3.6 ด้านการบริการทางสังคมและสวัสดิการ มีคะแนนประเมินคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ อยู่ในระดับดี 
เนื่องจากการจัดกิจกรรมมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างทั่วถึง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Parasuraman, Zeithaml, 
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and Berry. (1990: 19) โดยเสนอไว้ว่า การประชาสัมพันธ์เป็นการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการ ดังนั้น 
หากมีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงก็จะท าให้เกิดคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของผู้รับบริการ 

6.3.7 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีคะแนนประเมินคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ อยู่ในระดับดี 
เนื่องจากมีการช่วยเหลือจับสัตว์เลื่อยคลานตามที่ประชาชนร้องขอในเขตเทศบาล เช่น งู เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ สุนารี  แสนพยุห์ (2557: 129) ที่ศึกษาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการสาธารณะของ
เทศบาลต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า เทศบาลที่มีการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็วบริการได้อย่าง
รวดเร็วและทันสถานการณ์ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ 

6.3.8 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีคะแนนประเมินคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ อยู่ในระดับดี เนื่องจากมีการดูแล 
บ ารุงรักษาสวนสาธารณะ และสวนหย่อมต่าง ๆ ให้มีความสวยงาม ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศิริพร  ตันติพูนวินัย 
(2538: 5 - 8) เสนอปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของผู้รับบริการสาธารณะว่า สภาพแวดล้อมของการบริหาร
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการบริการมีอิทธิพลต่อคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ โดยผู้รับบริการมักช่ืนชม
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับการออกแบบอาคารสถานที่ ความสวยงามของการตกแต่ง ตลอดจนการจัดสรรพื้นที่เป็นสัดส่วน 

6.3.9 ด้านการศึกษา มีคะแนนประเมินคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ อยู่ในระดับดี เนื่องจากมีระบบการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลก าแพง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วรินดา  คเณศาติ (2558: 18)  
ซึ่งน าเสนอหลักการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ว่า ความต้องการด้านบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น
ความต้องการของส่วนรวม โดยต้องก าหนดนโยบาย วางแผนการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานในล าดับ
ต่อไป 
 

7. ข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ระดับคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลก าแพง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล”  

นั้นเป็นความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบคุณภาพการจัดบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วม โดยมุ่งเน้นให้ผู้จัดบริการ (เทศบาลต าบล
ก าแพง) มีคุณภาพในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อให้ผู้รับบริการ (ประชาชน) ได้รับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพเช่นกัน ดังนั้น 
ผลการวิจัยครั้งนี้ได้น าไปสู่การพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับใน 3 ระดับ ดังนี้ 

7.1 ระดับผู้จัดบริการ โดยเทศบาลต าบลก าแพง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล ได้ให้ความส าคัญต่อการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นอย่าง
ด้วย ซึ่งนายวิชิต  แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีต าบลก าแพง และคณะผู้บริหารได้น าผลการศึกษาวิจัยเข้าน าเสนอต่อสภาเทศบาล
ต าบลก าแพง เพื่อพัฒนาระบบการจัดการบริการสาธารณะให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

7.2 ระดับผู้รับบริการ โดยประชาชนที่ใช้บริการสาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลก าแพง ได้ให้ความส าคัญต่อการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ด้วยการจัดตั้งคณะท างานภาคประชาชนคู่ขนาน เพื่อร่วมประเมินผลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลต าบล
ก าแพง ท าให้คณะผู้ศึกษาท าหน้าที่เพียงแต่ออกแบบเครื่องมือ ส่วนกระบวนการประเมินระดับคุณภาพของการจัดบริการ
สาธารณะนั้น คณะท างานภาคประชาชนได้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อให้ผลการประเมินเป็นไปอย่างถูกต้องและเที่ยงธรรม  
ตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

7.3 ระดับชาติ โดยผลการประเมินระดับคุณภาพการจัดบริการสาธารณะครั้งนี้ ได้ถูกน าเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา
รางวัลพระปกเกล้า ปี 2560 ซึ่งส่งผลให้เทศบาลต าบลก าแพงได้รับ “รางวัลพระปกเกล้า ประจ าปี 2560 ด้านการเสริมสร้าง
เครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม” จากสถาบันพระปกเกล้า ในเวลาต่อมา 
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