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บทคัดยอ 
การศึกษาเรื่อง ทัศนคติของผูมาใชบริการเทศบาลเมืองคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานีมี

วัตถุประสงคคือ 1)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการใหบริการของเทศบาลเมืองคูคต 2)เพื่อศึกษา
ปญหาและอุปสรรคในการใหบริการประชาชนของเทศบาลเมืองคูคต  ในการศึกษาวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางที่ใช
คือประชาชนผูเขารับบริการตามหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดของเทศบาลเมืองคูคต จํานวน 396 คนโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิต ิ 

ผลการวิจัยพบวาประชาชนที่มาใชบริการเทศบาลเมืองคูคตพบวา สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 21-30 ป มี
การศึกษาในระดับปรญิญาตร ีประกอบอาชีพรับจางมาติดตอสํานักปลัด กองสวัสดิการและสังคม กองสาธารณสุข 
กองคลัง กองชางและกองการศึกษาตามลําดับ สวนมากมาใชบริการในชวงเวลา 8.30 - 12.00 น กลุมตัวอยาง
ตองการใหเทศบาลเมืองคูคตปรับปรุงการใหบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกในดานตางๆ ของเทศบาลเมืองคูคต
ที่จัดไวบริการประชาชน รองลงมาคือดานความพรอมในการใหบริการในดานตางๆ ตองการใหเจาหนาที/่บุคลากรผู
ใหบริการสนองตอบตอความตองการของผูรับบริการปรับปรุงดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการดานความ
ตอเนื่องของการบริการและความเปนธรรมตามลําดับ 

 
คําสําคัญ :  ทัศนคติ เทศบาลเมือง  เจาหนาที่  บุคลากร  การบริการ 

 
Abstract 

This research is about the attitude of population contacted by Khukhot local administration, 
Lamlukka, Phathumthani. The aims were to study about the population's satisfaction of the local 
administration services and to study about the problems and obstacles of the local administration 
services. In the research, there was a sample group which consisted of 396 people who had been 
served by organizations under the Khukhot local administration through Statistical Package for Social 
Science program(SPSS)  

The research showed most of the population who had been served by the local administration 
were female, 21-30 years old, in Bachelor degree and working as employees. They made contact with 
the office of Permanent Secretary, department of Social Welfare, department of Public Health and 
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Environment, Finance Bureau, Technical Bureau and Bureau of Education respectively, and the time of 
service was 8.30 - 12.00. The sample group would like the local administration to, firstly, develop 
facilities which were provided for the population, secondly, the readiness of services, thirdly, the 
officials to improve the process of service to be continual and impartial respectively 
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คํานํา 
เทศบาล  คือ  การปกครองทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่รัฐบาลกลางกระจายอํานาจ (Decentralization)  ให

ดําเนินกิจการตาง ๆ ตามแนวคิดที่ตองการสงเสริมใหประชาชนในพื้นที่ไดเขามาปกครองตนเอง  โดยเห็นวาไมมีใคร
จะเขาใจทองถิ่นไดดีกวาคนในทองถิ่นนั้น ๆ เอง  และในการแกไขปญหาตาง ๆ ผูที่ใกลชิดกับปญหาเทานั้นจึงจะ
เปนผูที่แกไขปญหาไดดีที่สุด  การปกครองทองถิ่นรูปแบบเทศบาลมีมาชานานเปนเวลาหนึ่งรอยปเศษ  ปจจุบัน
รัฐบาลไดออกกฎหมายใหมีการถายโอนงานภารกิจมากมายสูทองถิ่น  ทําใหปริมาณงานที่ตองดําเนินการมีมากขึ้น
ตามลําดับ  และเกิดผลกระทบตอการปฏิบัติงานหรือการใหบริการประชาชนทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ  การ
พัฒนาคุณภาพการบริการจึงเปนสิ่งจําเปนและมีความสําคัญอีกทั้งเปนนโยบายสําคัญที่คณะผูบริหารทุกยุคทุก
สมยัคิดคนและพัฒนาอยางตอเนื่อง (สมพร  วันทิยา 2551 : 1) 

เทศบาลเมืองคูคตโดยลักษณะพื้นที่แลวเปนเทศบาลขนาดใหญเปนเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร  
สภาพทั่วไปของเมืองและชีวิตประจําวันของประชาชนไมแตกตางจากเมืองหลวง  เทศบาลเมืองคูคตมีประชากร
ประมาณ  45,755  คน  จํานวนครัวเรือน  29,910  หลังคาเรือน    และมีประชากรแฝงที่เขามาทําการคา  ประกอบ
อาชีพและเขามาศึกษา  โดยไมมีการยายหลักฐานทางทะเบียนราษฎรเขามาอยูอีกประมาณ  100,000  คน  เมื่อ
ประชากรมีมากปญหาความตองการของประชาชนก็จะมีมากตามไปดวย  ขณะเดียวกันภายในองคกรของเทศบาล
เมืองคูคตเองมีพนักงาน  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน  รวมประมาณ  300  คน  การทําหนาที่ตาง ๆ ยอมมีปญหา
อุปสรรคเปนธรรมดา  ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจและเล็งเห็นความสําคัญของคุณภาพการใหบริการประชาชน  จึง
ตองการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางพัฒนาการใหบริการประชาชนของเทศบาลเมืองคูคต  อําเภอลําลูกกา  จังหวัด
ปทุมธานีขึ้น  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของการใหบริการทราบถึงศักยภาพในการปฏิบัติงานดานบริการประชาชน
และนําปญหาและอุปสรรคมาเปนขอมูลหาแนวทางการพัฒนาการบริการแกผูรับบริการใหเกิดความพึงพอใจอันจะ
เกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชน  

 
อุปกรณและวิธีการ 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางจากประชาชนที่มารับบริการใน
เขตพื้นที่เทศบาลเมืองคูคต  อําเภอลําลูกกา  จังหวัดปทุมธาน ี  โดยการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ  (Accidental 
Sampling) ไดแก ประชาชนที่มารับบริการในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองคูคต รวมทั้งสิ้นจํานวน  396  คนโดยวิธีการสุม
กลุมตัวอยาง  Yamane’s  จากจํานวนประชากรทั้งสิ้น  45,755  คน  แบงเปนเพศชาย  22,248  คน  เพศหญิง 
23,507 คน ผูวิจัยไดเก็บขอมูลโดยการใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล และนําเอาขอมูลที่ไดมา
จัดเรียงและรวบรวม เพื่อนํามาวิเคราะหใหมีความสัมพันธกันระหวางแนวความคิด และทฤษฎีที่นํามาใชใน
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การศึกษา  คือ ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ ผูบริโภคจะมีความพึงพอใจมากนอยเพียงไร ขึ้นอยูกับความตองการ
ของตนวาไดรับการตอบสนองมากนอยเพียงไร ซึ่งถาหากไดรบัการตอบสนองมากก็จะกอใหเกิดความจงรักภักดี
และเกิดการสื่อสารแบบปากตอปาก แตถาไดรับการตอบสนองนอยก็จะรูสึกในแงลบ พฤติกรรมของมนุษยเกิดขึ้น
ตองมีสิ่งจูงใจ (motive) หรือแรงขับ (drive) เปนความตองการที่กดดันจนมากพอที่จะจูงใจใหบุคคลเกิดพฤติกรรม 
เพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง ซึ่งความตองการของแตละคนไมเหมือนกัน ความตองการบางอยางเปน
ความตองการทาง ชีววิทยา (biological) เกิดขึ้นจากสภาวะตึงเครียด เชน ความหิวกระหาย หรือความลําบาก 
บางอยางเปนความตองการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจากความตองการการยอมรับ (recognition) การยก
ยอง (esteem) หรือการเปนเจาของทรัพยสิน (belonging) ความตองการสวนใหญอาจจะไมมากพอที่จะจูงใจให
บุคคลกระทําในชวงเวลานั้น ความตองการกลายเปนสิ่งจูงใจ เมื่อไดรับการกระตุนอยางเพียงพอจนเกิดเปนความ
ตึงเครียด โดยทฤษฎีที่ไดรับความนิยมมากที่สุด 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของ ซิกมันด ฟรอยด และทฤษฎีของอับราฮัม 
มาสโลว (Kotler and Armstrong, 2002 : 49) เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว และ
ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาทุกฉบับ เพื่อนําแบบสอบถามมาทําการวิเคราะห นํา
คะแนนที่ไดมาทําการวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม SPSS for Windows 
และทําการสรุปผลการศึกษาจากผลการวิเคราะหประมวลผลโดยจัดกลุมคะแนนที่ตอบ จะแสดงผลการแจกแจง
ความถี ่คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของแตละขอความ ในรปูตารางและใชการอธิบายประกอบ 

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

1.  เมื่อจําแนกผูตอบแบบสอบถามตามเพศ  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศหญิง  จํานวน  
227  คน  คิดเปนรอยละ  57.3   เปนเพศชาย  จํานวน 169  คน  คิดเปนรอยละ  42.7 เมื่อจําแนกผูตอบ
แบบสอบถามตามอายุพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนมีอายุระหวาง  20-30  ป  จํานวน  96  คน  คิดเปน
รอยละ  24.2  รองลงมามีอายุระหวาง  41-50  ป  จํานวน  85  คน  คิดเปนรอยละ  21.5    มีอายุระหวาง  31-40  
ป      จํานวน  67  คน  คิดเปนรอยละ  16.9  มีอายุระหวาง  51-60  ป  จํานวน  60  คน  คิดเปนรอยละ  15.2  มี
อายุมากกวา 60 ป จํานวน 48 คน  คิดเปนรอยละ  12.1 และมีอายุต่ําวา 20 ป จํานวน 40 คน  คิดเปนรอยละ 10.1 
ตามลําดับ เมื่อจําแนกผูตอบแบบสอบถามตามระดับการศึกษา  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนมีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีและมัธยมศึกษาซึ่งมีจํานวนเทากัน  จํานวน  123  คน  คิดเปนรอยละ  31.1  รองลงมา  
ระดับประถมศึกษา  จํานวน  54  คน  คิดเปนรอยละ  13.6  ระดับสูงกวาปริญญาตรี  จํานวน  34  คน  คิดเปนรอย
ละ  8.6  ระดับอนุปริญญา  จํานวน  33  คน  คิดเปนรอยละ  8.3  และระดับอื่นๆ  จํานวน  29  คน  คิดเปนรอยละ  
7.3  เมื่อจําแนกผูตอบแบบสอบถามตามอาชีพ  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีอาชีพรับจาง  จํานวน  117  
คน  คิดเปนรอยละ  29.5  รองลงมามีอาชีพอื่นๆ  จํานวน  91  คน  คิดเปนรอยละ  23  มีอาชีพคาขาย  จํานวน  83  
คน  คิดเปนรอยละ  21  มีอาชีพนักเรียนและนักศึกษา  จํานวน  45  คน  คิดเปนรอยละ  11.4  และมีอาชีพ
เกษตรกร  จํานวน 6 คนคิดเปน  รอยละ 1.5 เมื่อจําแนกผูตอบแบบสอบถามตามหนวยงานที่ขอรับบริการ  พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนมากขอรับบริการจากสํานักปลัดเทศบาล  จํานวน  222  คน  คิดเปนรอยละ  56.1  
รองลงมาขอรับบริการจากกองสวัสดิการและสังคม  จํานวน  122  คน  คิดเปนรอยละ  30.8  ขอรับบริการจากกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  จํานวน  72  คน  คิดเปนรอยละ  18.2  ขอรับบริการจากกองคลัง  จํานวน  38  คน  คิด
เปนรอยละ  9.6  ขอรับบริการจากกองชาง  จํานวน  30  คนคิดเปนรอยละ  7.6 และขอรับบริการจากกองการศึกษา  
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จํานวน  26  คน  คิดเปนรอยละ 6.6 เมื่อจําแนกผูตอบแบบสอบถามตามชวงเวลาการขอรับบริการ  พบวา  ผูตอบ
แบบสอบถามสวนมากติดตอในชวงเวลา  08.30 – 12.00 น.  จํานวน  239  คน  คิดเปนรอยละ  60.4  รองลงมา
ติดตอชวงเวลา  13.00 – 16.30  น.  จํานวน  149  คิดเปนรอยละ  37.6  และติดตอชวงเวลานอกเวลาราชการ 
จํานวนประเภทละ  8  คน  คิดเปนรอยละ  2.0   เมื่อจําแนกผูตอบแบบสอบถามตามประสบการณการขอรับบริการ
จากเทศบาลเมืองคูคต  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีประสบการณในการรับบริการจากเทศบาลเมืองคูคต
หลายครั้ง  จํานวน  307  คน  คิดเปนรอยละ  77.5  รองลงมาขอรับบริการครั้งแรก  จํานวน  89  คน  คิดเปนรอยละ  
22.5 ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความคิดเห็นในการใหบริการของเทศบาลเมืองคูคต  อําเภอลําลูกกา  จังหวัด
ปทุมธานี  ในดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการในภาพรวมอยูในระดับพึงพอใจ  ซึ่งสวนใหญเห็นวามีการ
ใหบริการตามลําดับกอน-หลังคิดเปนรอยละ  99.2   ปรับปรุงรอยละ 0.8 ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม
ตรงตอความตองการของผูรับการคิดเปนรอยละ  97.5  ปรับปรุงรอยละ 2.5  มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและ
แนะนําขั้นตอนในการใหบริการ  คิดเปนรอยละ  96.9 ปรับปรุงรอยละ 3.1 รองลงมาเห็นวาไดรับความสะดวกใน
การใหบริการแตละขั้นตอน  คิดเปนรอยละ  96.2  มีขอควรปรับปรุงรอยละ  3.8  เห็นวามีการแจงใหทราบ
ระยะเวลาแลวเสร็จของงาน  คิดเปนรอยละ  94.9  มีขอควรปรับปรุงรอยละ  5.1  และมีการความรวดเร็วในการ
ใหบริการคิดเปนรอยละ  94.6  มีขอควรปรับปรุงรอยละ  4.8   

2.  ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความคิดเห็นในการใหบริการของเทศบาลเมืองคูคต  อําเภอลําลูกกา  
จังหวัดปทุมธานี  ในดานเจาหนาที่/บุคลากรผูใหบริการในภาพรวม       อยูในระดับพึงพอใจ  ซึ่งสวนใหญเห็นวา
เจาหนาที่มีความรูความสามารถในการใหบริการ คิดเปนรอยละ  99.2  มีขอควรปรับปรุงรอยละ  0.8  รองลงมาเห็น
วาประชาชนไดรับการปฏิบัติภายใตระเบียบ กฎ กติกา เดียวกันไมมีการเลือกปฏิบัติดวยความลําเอียงคิดเปนรอย
ละ  98.5  มีขอควรปรับปรุงรอยละ 1.5  มีการจัดเวรปฏิบัติในชวงเวลาพักกลางวันไวคอยใหบริการ  คิดเปนรอยละ  
96.2  มีขอควรปรับปรุงรอยละ  3.8  เห็นวาเจาหนาที่มีกิริยามารยาทสุขภาพออนโยนเปนมิตรและมีความเอาใจใส
กระตือรือรนและมีความพรอมในการใหบริการคิดเปนรอยละ  94.1  มีขอควรปรับปรุงรอยละ  5.9    และเห็นวา
กิริยามารยาท ของเจาหนาที่ผูใหบริการมีความสุภาพ ออนโยน เปนมิตรคิดเปนรอยละ  93.7 มีขอควรปรับปรุงรอย
ละ  6.3 

3.  ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความคิดเห็นในการใหบริการของเทศบาลเมืองคูคต  อําเภอลําลูกกา  
จังหวัดปทุมธานี  ในดานสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับผูรับบริการ        ในภาพรวมอยูในระดับพึงพอใจ  ซึ่งสวน
ใหญเห็นวาการจัดสถานที่และอุปกรณ ความเปนระเบียบ สะดวกตอการติดตอใชบริการ  คิดเปนรอยละ  96.7  มี
ขอควรปรับปรุงรอยละ  3.3  รองลงมาเห็นวาปาย ขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธ มีความชัดเจนและ
เขาใจงาย  คิดเปนรอยละ  95  มีขอควรปรับปรุงรอยละ  5  เห็นวามีความพอใจตอคูมือและเอกสารใหความรู  คิด
เปนรอยละ  94.5  มีขอควรปรับปรุงรอยละ  5.5  เห็นความสะอาดของสถานที่ใหบริการโดยรวม  94.4  มีขอควร
ปรับปรุงรอยละ  5.6  เห็นวาจัดสถานที่จอดรถสําหรับขาราชการและประชาชนผูรับบริการอยางเพียงพอ  คิดเปน
รอยละ  92.2  มีขอควรปรับปรุงรอยละ  7.8  เห็นวาสถานที่ตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ  
คิดเปนรอยละ  90.1  มีขอควรปรับปรุงรอยละ  9.9  และเห็นวาหองน้ําสะอาดและเพียงพอ  คิดเปนรอยละ  82.6  มี
ขอควรปรับปรุง  คิดเปนรอยละ  17.4       

4.  ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความคิดเห็นในการใหบริการของเทศบาลเมืองคูคต  อําเภอลําลูกกา  
จังหวัดปทุมธานี  ในดานการสนองตอบความตองการใหกับผูรับบริการในภาพรวมอยูในระดับพึงพอใจ  ซึ่งสวน



 2150 

ใหญเห็นวาการบริการที่ไดรับตรงกับความตองการของประชาชน  คิดเปนรอยละ  97.2  มีขอควรปรับปรุงรอยละ  
2.8  รองลงมาเห็นวาปญหาหรือขอรองเรียนของประชาชนไดรับการแกไขอยางทันทวงท ี คิดเปนรอยละ  93.1  มีขอ
ควรปรับปรุงรอยละ  6.9  และเห็นวาเจาหนาที่ปฏิบัติงานดวยความกระตือรือรนใหบริการอยางฉับไว  คิดเปนรอย
ละ  92.4  มีขอควรปรับปรุงรอยละ  7.6       

5. ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความคิดเห็นในการใหบริการของเทศบาล          เมืองคูคต  อําเภอลําลูก
กา  จังหวัดปทุมธานี  ในดานความตอเนื่องใหกับผูรับบริการในภาพรวม      อยูในระดับพึงพอใจ  ซึ่งสวนใหญเห็น
วามีการใหบริการอยางตอเนื่อง  เชน  มีกิจกรรมสงเสริมกีฬาอยางตอเนื่อง  คิดเปนรอยละ  97.2 มีขอควรปรับปรุง
รอยละ 2.8 รองลงมาเห็นวามีการติดตามผลการใหบริการ  เชน  การออกเยี่ยมเยียนและแนะนําความรูใหกับ
ประชาชน  คิดเปนรอยละ  93.1  มีขอควรปรับปรุงรอยละ  6.9  และเห็นวามีการแจงขาวสารประชาสัมพันธให
ประชาชนไดรับรูถึงโครงการหรือแผนงานของเทศบาลอยางตอเนื่อง  คิดเปนรอยละ  92.4  มีขอควรปรับปรุงรอยละ  
7.6 

6.  ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความคิดเห็นในการใหบริการของเทศบาลเมืองคูคต  อําเภอลําลูกกา  
จังหวัดปทุมธานี  ในดานความพรอมในการใหบริการในภาพรวมอยูในระดับพึงพอใจ  ซึ่งสวนใหญเห็นวาความ
พรอมของเจาหนาที่  คิดเปนรอยละ  98.7  มีขอควรปรับปรุง  1.3  รองลงมาเห็นวามีอุปกรณและเครื่องมือที่
ทันสมัยในการใหบริการ  คิดเปนรอยละ  96.2  มีขอควรปรับปรุงรอยละ  3.8  

7. ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความคิดเห็นในการใหบริการของเทศบาลเมืองคูคต  อําเภอลําลูกกา  
จังหวัดปทุมธานี  ในดานความเปนธรรมในการใหบริการในภาพรวมอยูในระดับพึงพอใจ  ซึ่งสวนใหญเห็นวา
ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานไดหรือเรียกไดวาทุกขั้นตอนมีความโปรงใสหรือไมมีการเรียกรอง
ผลประโยชนจากเจาหนาที่และคาบริการที่เทศบาลเรียกเก็บอยูในระดับที่เหมาะสม  คิดเปนรอยละ 96.7 มีขอควร
ปรับปรุงรอยละ  3.3รองลงมาเห็นวาประชาชนไดรับการปฏิบัติภายใตระเบียบ  กฎ  กติกาเดียวกันไมมีการเลือก
ปฏิบัติดวยความลําเอียง  คิดเปนรอยละ  96.5  มีขอควรปรับปรุงรอยละ  3.5 เห็นวาประชาชนสามารถตรวจสอบ
การปฏิบัติงานไดหรือเรียกไดวาทุกขั้นตอนมีความโปรงใสหรือไมมีการเรียกรองผลประโยชนจากเจาหนาที่รอยละ 
93.9 มีขอควรปรับปรุงรอยละ 6.1  และเห็นวามีการแจงใหทานทราบหากทานไมไดรับความเปนธรรมหรือทานไมได
รับการบริการทีด่ีทานจะสามารถรองทุกขได  ณ ที่ใด  คิดเปนรอยละ 92.1  มีขอควรปรับปรุงรอยละ  7.9  

 
สรุปผลการทดลอง 

1.พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศหญิง  มีอายุระหวาง  21-30  ป  รองลงมามีอายุระหวาง  
41-50  ป  มีอาชีพรับจาง รองลงมามีอาชีพอื่นๆ  มีระดับการศึกษาสวนใหญปริญญาตรีและมัธยมศึกษา  รองลงมา
ระดับประถมศึกษา  หนวยงานที่ขอรับบริการมากที่สุดคือสํานักปลัดเทศบาล  รองลงมาคือกองสวัสดิการและสังคม 
ชวงเวลาที่ขอรับบริการคือชวงเวลา  08.30-12.00  น. รองลงมาเวลา  13.00-16.30  น.และมีประสบการณในการ
ขอรับบริการจากเทศบาลเมืองคูคตหลายครั้ง  

2.พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวมดานเจาหนาที่/บุคลากรผูใหบริการมากที่สุด
รองลงมาพอใจดานความพรอมในการใหบริการ  ดานการสนองตอบความตองการ  ดานความตอเนื่อง และมีความ
พึงพอใจในดานความเปนธรรมและสิ่งอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ ของเทศบาลเมืองคูคตที่จัดไวบริการ
ประชาชน  ตามลําดับ  
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ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษา ผูศึกษามีขอเสนอแนะใหแกผูบริหารของทางเทศบาล  ใหความสําคัญกับ เรื่อง ทัศนะคติ

ของผูมาใชบริการเทศบาลเมืองคูคต  อําเภอลําลูกกา  จังหวัดปทุมธาน ีสามารถแบงเปน 2 ตอนดังตอไปนี ้
1.ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
จากการศึกษา พบวา ทัศนคติของผูมาใชบริการเทศบาลเมืองคูคต  อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี มี

ความพึงพอใจในระดับสูง  ดังนั้นผูวิจัยมีขอเสนอแนะใหแกผูบริหารเทศบาลเมืองคูคต  อําเภอลําลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี  ควรไดรับการปรับปรุงพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการตอประชาชนที่มาใชบริการในดานตางๆดังนี ้

1.1ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ 
 1.1.1ระยะเวลาการใหบริการยาวนานเกินไป 
 1.1.2ควรแจงใหทราบถึงระยะเวลาแลวเสร็จของงาน 
1.2ดานเจาหนาที/่บุคลากรผูใหบริการ 
 1.2.1ควรมีการปรับปรุงกริยามารยาทของเจาหนาที่ในการใหบริการประชาชนใหสุภาพ ออนโยน

และมีความเปนมิตร 
 1.2.2เจาหนาที่ที่ใหบริการ ควรมีความเอาใจใสและกระตอืรือรนตอการใหบริการมากกวานี ้
1.3ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
 1.3.1เนื่องจากสถานที่ตั้งของเทศบาลไมสะดวกแกการเดินทาง  ควรมีรถรับสงประชาชนในการ

มารับบริการ 
 1.3.2สถานที่จอดรถของผูมาใชบริการ  มีไมเพียงพอตอประชาชนที่มาใชบริการ 
 1.3.3ควรปรับปรุงความสะอาดของหองน้ํา 
1.4ดานการสนองตอบความตองการ 
 1.4.1พัฒนาและปรับปรุงการแกปญหาที่ประชาชนรองเรียน 
1.5ความตอเนื่องในการทํางาน 
 1.5.1ควรมีการแจงขาวสาร ประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับรูถึงโครงการ หรือแผนงานของ

เทศบาลอยางตอเนื่อง 
1.6ความพรอมในการใหบริการ 
 1.6.1เจาหนาที่ควรมีความพรอมในการใหบริการมากกวานี ้
1.7ดานความเปนธรรม 
 1.7.1ควรใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได 
 1.7.2ประชาชนไมไดรับการปฏิบัติภายใตระเบียบ กฎ กติกา เดียวกัน 
2. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยในครั้งตอไป  

 จากการศึกษาเรื่อง  ทัศนคติของผูมาใชบริการเทศบาลเมืองคูคต  อําเภลําลูกกา  จังหวัดปทุมธานีนั้นผู
ศึกษาใครขอเสนอแนะสําหรับผูที่จะทําการศึกษาครั้งตอไปคือ 
 2.1การศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจหรือทัศนคติของพนักงานที่มีตอเรื่องคําสั่งระเบียบและขอบังคับงาน
ของเทศบาล 
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 2.2การศึกษาในลักษณะเดียวกันนีก้ับเขตภูมิภาคอื่นๆ จะไดเห็นภาพรวมสภาพและปญหาดานบริการของ
หนวยงานเทศบาล 
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