
  

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการใหบริการของเทศบาลนครนครปฐม 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
1. วิธีการดำเนินการวิจัย 
1.1 ผูใหขอมูล 

1) การสำรวจความคิดเห็นดวยแบบสอบถามจะแบงกลุมตัวอยางออกเปน 3 กลุม ดังนี้ 
  - สุมตัวอยางจากประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลนครนครปฐม (จำนวน 70,694 คน ขอมูล ณ 

เดือนสิงหาคม ป พ.ศ.2565) 
  - สุมตัวอยางจากประชาชนท่ีมาใชบริการ ณ สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม 
  - สุมตัวอยางจากเจาหนาท่ีเทศบาลนครนครปฐม 
2) การทำกลุมสนทนา      
   การทำกลุมสนทนาจะทำกับผูแทนคณะกรรมการชุมชนตาง ๆ ในเขตเทศบาลนครนครปฐม ท้ัง 4 เขต

เลือกตั้ง  
 
1.2 การเก็บรวบรวบขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลแบงเปน 2 สวนใหญ ๆ คือ การเก็บขอมูลภาคสนามและการเก็บขอมูลจาก
เอกสาร 
 1.2.1 เก็บขอมูลภาคสนาม จะแบงออกเปน 2 รูปแบบคือ การเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามและการเก็บ
ขอมูลดวยการทำกลุมสนทนา 
  1) ขอมูลสวนท่ีเปนความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนจะเก็บรวบรวมขอมูลดวยการ
ใชแบบสอบถามและการทำกลุมสนทนา 
      - การเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจะทำการสุมสัมภาษณกลุมตัวอยางตามสถานท่ีท่ีกำหนด
คือท่ีหนวยใหบริการของสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม และสถานท่ีสาธารณะตาง ๆ เชน ตลาด โรงพยาบาล 
โรงเรียน มหาวิทยาลัย ฯลฯ รวมกับการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามออนไลน โดยจะเก็บแบบสอบถามไมนอย
กวา 100 ชุด ซ่ึงเปนจำนวนข้ันต่ำจากการคำนวณโดยใชสูตรของทาโรยามาเนท่ีระดับความคลาดเคลื่อนบวก
ลบ 10% 
     - การเก็บขอมูลดวยการทำกลุมสนทนา จะทำท่ีสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม โดยจะ 
ขอความอนุเคราะหใหสำนักงานเทศบาลนครนครปฐมเปนผูประสานงานในการเชิญกลุมผูใหขอมูล 

        1.2.2 ขอมูลสวนท่ีเปนรายละเอียดของโครงการและยุทธศาสตรตาง ๆ ของเทศบาลจะเก็บรวบรวมจาก
เอกสารของงานวิจัยและประเมินผล ฝ ายวิ เคราะหน โยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน  
มีท้ังหมด 2 แบบ ประกอบดวย แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำป พ.ศ.2565 ซ่ึงเปนแบบประเมินตนเอง 
เพ่ือประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2565 ซ่ึงแบบประเมินผลโครงการเปนแบบ
ประเมินผลโครงการท่ีหนวยงานเจาของโครงการทำการสรุปผลโครงการหลังจากดำเนินงานตามโครงการเสร็จ  
โดยกำหนดเกณฑการประเมินผลคิดเปนรอยละ (Percentage) ดังนี้  
 ตั้งแตรอยละ  50 ลงมา   หมายถึง ควรปรบัปรุง 
 มากกวารอยละ  50 แตไมเกินรอยละ 60  หมายถึง นาพอใจ  
 มากกวารอยละ  60 แตไมเกินรอยละ 70 หมายถึง ดี 
 มากกวารอยละ  70 ข้ึนไป  หมายถึง ดีมาก  
  



  

1.3 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  ในการศึกษาโครงการติดตามและประเมินผลครั้งนี้จะใชเครื่องมือในการเก็บขอมูล 2 ลักษณะ   
  1.3.1 การเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจะใชแบบสอบถามท่ีเปนแบบใหเลือกตอบเปน 5 ระดับ (Likert 
scale) โดยมีเนื้อหาท่ีจะสอบถามคือความรับรูและความพึงพอใจท่ีมีตอการดำเนินงานของเทศบาลนคร
นครปฐม   
 1.3.2 การเก็บขอมูลดวยการสนทนากลุม จะใชแนวคำถามท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับการดำเนินงานของเทศบาลนคร
นครปฐม เพ่ือใหผูเขารวมกลุมสนทนาไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับการดำเนินงานดังกลาว  
ซ่ึงในระหวางการสนทนากลุมจะมีการจดบันทึกบทสนทนา  
 
1.4 การวิเคราะหขอมูล 
  เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลแลวจะทำการวิเคราะห สังเคราะห และสรุปขอมูล ท้ังขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูล
เชิงคุณภาพในรูปแบบตาราง โดยอาจมีแผนภูมิ แผนภาพ หรือกราฟ  ตามความเหมาะสมของขอมูล 
พรอมจัดทำขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรค 
 

2. ผลการศึกษา   
ความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดำเนินงานของเทศบาลนครนครปฐม 

       แบงหัวขอการวิเคราะหผลการประเมินการทำงานตามแผนการพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม 
ประจำป 2565 ออกเปน 3 หัวขอ ดังนี้ 

 หัวขอท่ีหนึ่ง  เปนภาพรวมขอมูลพ้ืนฐานของประชาชนผูตอบแบบสอบถามท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี
ความรับผิดชอบของเทศบาลนครนครปฐม  

    หัวขอท่ีสอง  เปนการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีผลตอการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตรของเทศบาลนครนครปฐม เปนหัวขอท่ีมีการแบงยอยการนำเสนอออกเปนสองสวน คือ สวนแรก 
จะเปนการนำเสนอความพึงพอใจของประชาชนตอการดำเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานตาง ๆ ของ
เทศบาลนครนครปฐมโดยภาพรวม และสวนท่ีสองจะเปนการนำเสนอระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอ
การทำงานของเทศบาลนครนครปฐมตามยุทธศาสตรตาง ๆ ของเทศบาลฯ  

    หัวขอท่ีสาม  เปนขอมูลจากการทำสนทนากลุมกับผูแทนชุมชนตาง ๆ ในเขตรับผิดชอบของ
เทศบาลนครนครปฐมท้ัง 4 เขตเลือกตั้ง 
 หัวขอท่ีหนึ่ง ขอมูลพ้ืนฐานของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม 
  คณะทำงานโครงการติดตามประเมินผลการทำงานฯจะนำเสนอภาพรวมขอมูลพ้ืนฐานของ
ประชาชนกลุมตัวอยางท่ีมารวมตอบแบบสอบถามในครั้งนี้เพ่ือทำความเขาใจภูมิหลังของประชาชนกลุมนี้โดย
แยกออกเปน 3 กลุมประเด็นกวาง ๆ ไดแก 1.พ้ืนท่ีภูมิลำเนาท่ีอยูอาศัย 2.เพศ-อาย-ุสถานภาพการสมรส และ 
3.ระดับการศึกษา-อาชีพ-รายได ดังท่ีรายละเอียดท่ีจะนำเสนอตอไป  
 
 
 
 
 



  

  ภาพรวมขอมูลพ้ืนฐานของประชาชนกลุมตัวอยางท่ีสำรวจความคิดเห็น 
  การวิเคราะหผลการประเมินการทำงานตามแผนการพัฒนาเทศบาลนครนครปฐมในท่ีนี้ มาจาก
การสุมตัวอยางประชาชนผูอาศัยอยูในพ้ืนท่ีตาง ๆ ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลนครนครปฐม โดยใช
รูปแบบการสุมตัวอยางท่ีไมเฉพาะเจาะจงมาเปนจำนวนรวมท้ังสิ้น 170 คน มีรายละเอียดขอมูลพ้ืนฐานของ
ประชาชนผูตอบแบบสอบถามดังนี้ 

 พ้ืนท่ีอาศัยอยูและระยะเวลาท่ีอาศัยอยูของผูตอบแบบสอบถาม 

 
  ภาพท่ี  1 ตำบลท่ีอยูอาศัยของผูตอบแบบสอบถาม 
 

 

  ภาพท่ี 2 ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีของผูตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 



  

  การสุมกลุมตัวอยางประชาชนเพ่ือสำรวจความคิดเห็นตอการทำงานของเทศบาลนครนครปฐม 
พบวา  ผูตอบแบบสอบถามมีการกระจายตัวกันไปในแตละพ้ืนท่ี ดังนี้ ผูตอบแบบสอบถามท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี
ตำบลพระปฐมเจดีย ตำบลสนามจันทรและตำบลบางแขมมีประมาณตำบลละ 15 เปอรเซ็นต  รองลงมาคือ
ตำบลบอพลับ ตำบลหนองปากโลง ตำบลลำพยาและตำบลพระประโทนมีประมาณตำบลละ 10 เปอรเซ็นต  
ในขณะท่ีตำบลท่ีมีผูตอบแบบสอบถามนอยท่ีสุดคือตำบลนครปฐมประมาณ 5 เปอรเซ็นต 
 ประชาชนท่ีมาตอบแบบสอบถามดังกลาวสวนใหญ จำนวนมากกวาครึ่งหนึ่งเปนผูท่ีอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ี 
มาอยางตอเนื่อง เปนเวลายาวนานตั้งแต 10 ปข้ึนไป (รอยละ 59.6) สวนผูท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีนอยกวา 1 ป 
นับไดวาเปนเพียงสวนนอยมาก (รอยละ 0.6) ขอมูลผลสำรวจความคิดเห็นท่ีไดจึงนับไดวาเปนขอมูลท่ีมาจาก 
ผู ท่ี มีความคุนเคยกับพ้ืนท่ีและสามารถรับรูการทำงานของเทศบาลนครนครปฐมไดเปนอยางดี ไมวา 
โดยประสบการณทางตรงหรือทางออม 
 
 

 ขอมูลภูมิหลังสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม (เพศ-อายุ-สถานภาพการสมรส) 
 

 
  ภาพท่ี 3 เพศของผูตอบแบบสอบถาม 
 
 



  

 
 ภาพท่ี 4 อายุของผูตอบแบบสอบถาม 

 
  ภาพท่ี 5 สถานะภาพการสมรสของผูตอบแบบสอบถาม 
 

 เนื่องจากทางคณะทำงานโครงการติดตามประเมินผลการทำงานฯ ตระหนักถึงความหลากหลาย
ทางเพศท่ีนับเปนเรื่องสำคัญและเปนท่ียอมรับมากข้ึนในปจจุบัน ในการสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ จึงไดมีการ
เปดโอกาสใหผูตอบแบบสอบถามสามารถไมระบุตัวตนเรื่องเพศไดนอกเหนือจากท่ีกำหนดวาตองระบุเปนชาย
หรือหญิง แบบท่ีเคยเขาใจกันในอดีต เพ่ือใหทางเทศบาลนครนครปฐมไดรับความคิดเห็นท่ีหลากหลายและ
สามารถทำนโยบายท่ีสอดคลองกับความตองการท้ังท่ีเปนของคนโดยรวมและของคนเฉพาะกลุมไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนในอนาคต ซ่ึงผลการสำรวจความคิดเห็นพบวาประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
คอนขางจะมีสัดสวนของเพศหญิงสูงกวาเพศชาย กลาวคือเปนผูชายรอยละ 34 เปนผูหญิงรอยละ65และมี
ประชาชนท่ีไมประสงคท่ีจะระบุเพศ รอยละ 1 

 
 
 



  

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคือรอยละ 89.5 จะเปนคนในชวงวัยคือชวงวัยทำงานคือมีอายุอยู
ระหวาง 21-60 ป  หากจำแนกโดยละเอียดจะพบวาชวงวัยท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือชวงอายุ 21-30 ป 
คิดเปนรอยละ 44.4 จึงอาจพิจารณาไดวาขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามคอนขางจะมีความนาเชื่อถือดี เพราะ
เปนขอมูลท่ีมาจากชวงวัยทำงานท่ีนาจะมีวิจารณญาณในการตอบคำถามไดดีกวาชวงวัยอ่ืน ๆ ในขณะท่ีผูท่ีอยู
ในชวงวัยรุนและวัยชรามีสัดสวนพอๆ กันคือรอยละ 5  

 ขณะท่ีเม่ือพิจารณาสถานภาพการสมรสของผูตอบแบบสอบถามสัดสวนของประชาชนท่ีโสดกับมี
คูสมรสมีพอ ๆ กัน คือประชาชนท่ีตอบวาโสดมีรอยละ 51 และประชาชนท่ีตอบวาสมรสมีรอยละ 45 

 
 ขอมูลภูมิหลังสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม (ระดับการศึกษา-อาชีพ-รายได) 

 

 
 ภาพท่ี 6 ระดับการศึกษาสูงสุดของผูตอบแบบสอบถาม 
 

 

 
 ภาพท่ี 7 อาชีพของผูตอบแบบสอบถาม 

 



  

 
  ภาพท่ี 8 รายไดของผูตอบแบบสอบถาม 
 

 เม่ือพิจารณาระดับการศึกษาของประชาชนกลุมตัวอยางในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครนครปฐม พบวา 
ประชาชนสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 66 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทาคิดเปนรอยละ 21 ขณะท่ีประชาชนกลุมท่ีมีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษาและสูงกวา
ปริญญาตรีนั้นพบคอนขางนอยมาก คือ มีเพียงแครอยละ 3.5 และ 2.5 เทานั้น   

 ในสวนของกลุมอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม. พบวา ผูท่ีตอบแบบสอบถามในครั้งนี้คอนขางจะ
มีการกระจายตัวของอาชีพ โดยกลุมอาชีพกิจการสวนตัวเปนผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือประมาณรอยละ 
35 รองลงมาคือเรียนหนังสือและรับจางท่ีรอยละ 20 และรอยละ 17 ตามลำดับ 
  ในสวนของรายไดของประชาชนกลุมตัวอยางท่ีมาตอบแบบสอบถาม. พบวารายไดของผูท่ีตอบ
แบบสอบถามคอนขางนอย  กลาวคือผูตอบแบบสอบถามสวนใหญถึงรอยละ 60 รายไดต่ำกวาเดือนละ 
15,000 บาท รองลงมาคือรายไดอยูระหวาง 15,000 – 30,000 บาทมีรอยละ 35 และมีเพียงรอยละ 5 เทานั้น
ท่ีตอบวามีรายไดมากกวาเดือนละ 30,000 บาท  อยางไรก็ตามมีขอสังเกตวาผูตอบแบบสอบถามจำนวนหนึ่ง
อาจไมไดตอบคำถามเรื่องรายไดตรงตามความเปนจริงเนื่องจากผูตอบแบบสอบถามโดยเฉพาะกลุมท่ีเปนผู
ประกอบอาชีพสวนตัวมีความกังวลเรื่องภาษี 

หัวขอท่ีสอง ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตรของเทศบาล
นครนครปฐม 
  การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้ คณะทำงานโครงการติดตามประเมินผลการ
ทำงานฯ กำหนดมาตรวัดระดับความพึงพอใจของประชาชนโดยแยกเปน 5 ระดับ ตั้งแต 1-5 โดยท่ีความพอใจ
มากท่ีสุดมีคาเทากับ 5 และ ความพอใจนอยท่ีสุดมีคาเทากับ 1  

 เม่ือพิจารณาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดำเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ตาง ๆ ของเทศบาลนครนครปฐมโดยภาพรวมแลว พบวาสามารถสรุปผลระดับคะแนนความพึงพอใจของ
ประชาชน ไดดังนี้ 

 
 

 



  

ยุทธศาสตรการพัฒนา ป 2564 ป 2565 การแปลผล 

ดานท่ี 1 : การพัฒนาดานสังคมและชุมชน 3.26 3.81 ด ี
 ดานท่ี 2 : การพัฒนาดานการศึกษา การกีฬาและศาสนา

ประเพณี 
 ศิลปวัฒนธรรม และการทองเท่ียว 

3.38 3.99 ดี 

 ดานท่ี 3 : การพัฒนาดานบริการสาธารณะ 2.1 3.17 ปานกลาง 

 ดานท่ี 4 : การพัฒนาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 3.23 3.83 ด ี

ดานท่ี 5 : การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 3.18 3.80 ด ี

 ดานท่ี 6 : การพัฒนาดานการบริหารและพัฒนาองคกร 3.1 3.84 ด ี

เฉล่ียทุกดาน 3.04 3.74 ดี 

 ตารางท่ี 1 คะแนนความพึงพอใจท่ีมีตอการดำเนินงานของเทศบาลนครนครปฐมตามยุทธศาสตร 
 

 
 ภาพท่ี 9 คะแนนความพึงพอใจท่ีมีตอการดำเนินงานของเทศบาลนครนครปฐมตามยุทธศาสตร  
  จากตารางท่ี 1 และภาพท่ี 9 พบวา  เม่ือพิจารณาระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอผล
การทำงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานตาง ๆ ของเทศบาลนครนครปฐมในภาพรวมจะเห็นไดวากลุมผูตอบ
แบบสอบถามมีใหคะแนนความพึงพอใจตอการดำเนินงานของเทศบาลนครนครปฐมเฉลี่ยเทากับ 3.74 คะแนน 
ซ่ึงถือวาอยูในระดับดี  โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนคาระดับคะแนนท่ีสูงกวาระดับคะแนนท่ีไดเม่ือเทียบกับเม่ือป 
พ.ศ. 2564 ในทุกดาน แสดงใหเห็นวาในป พ.ศ.2565 นี้ประชาชนเห็นวาเทศบาลนครนครปฐมปฏิบัติหนาท่ีได
ดีข้ึนกวาปท่ีผานมา 
  เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบระหวางยุทธศาสตรดานตาง ๆ ท้ัง 6 ดานจะพบวา ยุทธศาสตรท่ีไดรับ
คะแนนสูงสุด คือ ยุทธศาสตรดานท่ี 2 : การพัฒนาดานการศึกษา การกีฬาและศาสนา ประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรม และการทองเท่ียว ยุทธศาสตรดังกลาวนี้มีระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 3.99 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซ่ึงยุทธศาสตรท่ี 2 นี้ก็เปนยุทธศาสตรท่ีเทศบาลนครนครปฐมไดรับ
คะแนนสุงสุดในปท่ีผานมาดวยเชนกัน   



  

  อยางไรก็ตามก็มีผลการทำงานตามยุทธศาสตรท่ีตองไดรับการปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน คือ 
ยุทธศาสตรดานท่ี 3 : การพัฒนาดานการบริการสาธารณะ ซ่ึงมีระดับคะแนนความพึงพอใจโดยเฉลี่ยของ
ประชาชนนอยท่ีสุดเทากับ 3.17 คะแนน  ถึงแมวาจะเปนระดับคะแนนท่ีสูงข้ึนกวาเม่ือปท่ีผานมา แตก็ยังถือ
วาเปนระดับคะแนนต่ำท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับผลคะแนนการทำงานดานอ่ืน ๆ ท้ังหมด 
   

 เม่ือพิจารณาในรายยุทธศาสตรท้ังหมด 6 ยุทธศาสตรจะไดผลการศึกษาตอดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานสังคมและชุมชน ป 2564 ป 2565 

การสงเสริมคุณธรรม ความสามัคคี ความเอ้ืออาทร 3.30 3.90 

การสงเสริมความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชน 3.28 3.90 

การพัฒนาและสงเสริมงานดานสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห 3.33 3.93 

การสงเสริม สนับสนุน ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางจริงจังและตอเนื่อง 2.96 3.73 

การสงเสริมและสนับสนุนการจัดทำขอมูลพ้ืนฐานและจัดทำแผนแมบทชุมชน
พ่ึงตนเอง 

3.50 3.69 

การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 3.19 3.70 

           ตารางท่ี 2 คะแนนความพึงพอใจตอการทำงานของเทศบาลนครนครปฐมตามยุทธศาสตรดานท่ี 1 
 
  จากตารางท่ี 2 จะพบวาผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานใน
ยุทธศาสตรดานท่ี 1 การพัฒนาสังคมและชุมชนในระดับดีและระดับปานกลาง โดยประเด็นเรื่องการสงเสริม
คุณธรรม ความสามัคคี ความเอ้ืออาทร ประเด็นเรื่องการสงเสริมความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวและ
ชุมชน และประเด็นเรื่องการพัฒนาและสงเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะหไดคะแนนอยูในระดับดี ในขณะท่ี 
ประเด็นเรื่องการไขปญหายาเสพติด การทำแผนแมบทชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอยไดคะแนนนอย
กวาจึงอยูในระดับปานกลาง  ซ่ึงประเด็นนี้สอดคลองกับการทำกลุมสนทนาท่ีผูนำชุมชนระบุวายังมีปญหายา
เสพติดอยูในชุมชน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา และศาสนา ประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรม และการทองเท่ียว  

ป 2564 ป 2565 

การพัฒนาและสงเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 3.60 4.02 

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง 3.48 3.92 

การสรางความรวมมือและเครือขายในการพัฒนาการศึกษา 3.33 3.94 
การสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี นันทนาการและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

3.45 4.09 

การสงเสริมการออกกำลังกาย การกีฬาเพ่ือสุขภาพ 3.43 3.93 

การพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว 2.83 3.92 
การสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ งานพระราชพิธี งานรัฐพิธีและวันสำคัญ
ทางศาสนา 

3.50 4.10 

          ตารางท่ี 3 คะแนนความพึงพอใจตอการทำงานของเทศบาลนครนครปฐมตามยุทธศาสตรดานท่ี 2 



  

 

  จากตารางท่ี 3 จะพบวากลุมผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานใน
ยุทธศาสตรท่ี  2 การพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา และศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการ
ทองเท่ียว  ในระดับดีท้ังหมดทุกประเด็น  และเปนระดับคะแนนท่ีสูงกวาเม่ือปท่ีผานมาในทุกประเด็นดวย
เชนกัน  ซ่ึงผลคะแนนในขอนี้สอดคลองกับขอมูลท่ีไดรับจากการทำกลุมสนทนาซ่ึงผูนำชุมชนหลายคนเอยชม
วาเทศบาลทำเรื่องการศึกษาไดเปนอยางดี   
 
 

ยุทธศาสตรดานท่ี 3 การพัฒนาดานการบริการสาธารณะ ป 2564 ป 2565 

การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหมีมาตรฐานครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 2.80 3.08 

การพัฒนาระบบปองกันน้ำทวมและระบบบำบัดน้ำเสียใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 2.32 2.97 

การพัฒนาระบบประปาใหมีคุณภาพ มีมาตรฐานและมีปริมาณเพียงพอ  2.93 3.45 
          ตารางท่ี 4   คะแนนความพึงพอใจตอการทำงานของเทศบาลนครนครปฐมตามยุทธศาสตรดานท่ี 3 
 
  จากตารางท่ี 4 พบวากลุมผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานใน
ยุทธศาสตรดานท่ี 3 การพัฒนาดานการบริการสาธารณะในภาพรวมในระดับปานกลาง  แตหากพิจารณาใน
แตละเรื่องก็จะพบวาการพัฒนาระบบประปาใหมีคุณภาพ มีมาตรฐานและมีปริมาณเพียงพอไดคะแนน 3.45 
ซ่ึงถือเปนคะแนนในระดับดี อยางไรก็ตามก็ยังถือวาเปนระดับคะแนนท่ียังไมดีนัก และถึงแมวาคะแนนในทุก
ประเด็นจะสูงข้ึนกวาปท่ีผานมา แตก็ยังคงถือวาคอนขางต่ำเม่ือเทียบกับคะแนนในยุทธศาสตรอ่ืน ๆ  ซ่ึง
คะแนนจากแบบสอบถามนี้สอดคลองกับความคิดเห็นเพ่ิมเติมทายแบบสอบถามและขอมูลท่ีไดจากการทำกลุม
สนทนา  ซ่ึงผูนำชุมชนหลายคนเห็นวาปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน ปญหาน้ำทวมและปญหาน้ำประปายังคงเปน
ปญหาเรื้อรังท่ีเกิดข้ึนมาอยางยาวนานและเทศบาลก็ยังไมสามารถแกปญหาไดอยางเปนท่ีนาพอใจนัก 
 
 

ยุทธศาสตรดานท่ี 4 การพัฒนาดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ป 2564 ป 2565 

การสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนทุกเพศทุกวัยมีสุขภาพท่ีดีท้ังกายและใจ 3.36 3.85 

การพัฒนาระบบการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรค 3.50 3.92 

การสงเสริมการรักษามาตรฐานอาหารและบริการใหถูกสุขลักษณะ 3.58 3.89 

การพัฒนาระบบการเฝาระวังสุขาภิบาลตลาด 3.10 3.79 

การสงเสริม สนับสนุน และจัดการปญหาสิ่งแวดลอม 3.09 3.72 
การปลูกฝงจิตสำนึกดานสิ่งแวดลอมใหกับประชาชน เยาวชน และนักเรียน 
ในสถานศึกษา 

3.06 3.79 

การสงเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและความสะอาด
ของพ้ืนท่ี 

2.80 3.82 

          ตารางท่ี 5   คะแนนความพึงพอใจตอการทำงานของเทศบาลนครนครปฐมตามยุทธศาสตรดานท่ี 4 
 



  

  จากตารางท่ี 5 พบวาผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานใน
ยุทธศาสตรดานท่ี 4 การพัฒนาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมในระดับดีในทุกประเด็น  โดยฉพาะอยางยิ่ง
ประเด็นเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยเปนประเด็นท่ีไดคะแนนเพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมาเปนอยางมาก  ซ่ึงคะแนน
จากแบบสอบถามนี้สอดคลองกับความคิดเห็นเพ่ิมเติมทายแบบสอบถามและขอมูลท่ีไดจากการทำกลุมสนทนา 
ซ่ึงผูนำชุมชนหลายคนมีความเห็นสอดคลองกันวาในป 2565 นี้เทศบาลสามารถแกไขปญหาเก่ียวกับการ
จัดการขยะไปไดดีพอสมควร 
 
 

ยุทธศาสตรดานท่ี 5 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ ป 2564 ป 2565 

การพัฒนาและสงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดใหประชาชน 3.23 3.78 

การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3.13 3.82 

          ตารางท่ี 6  คะแนนความพึงพอใจตอการทำงานของเทศบาลนครนครปฐมตามยุทธศาสตรดานท่ี 5 
 
 จากตารางท่ี 6 พบวากลุมผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนในยุทธศาสตรดานท่ี 5 นี้ในระดับดีและ
เม่ือดูในรายประเด็นยอยก็จะพบวาแตละประเด็นไดคะแนนในระดับใกลเคียงกันดวย 

 

ยุทธศาสตรดานท่ี 6 การพัฒนาดานการบริหารและพัฒนาองคกร ป 2564 ป 2565 

การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทองงถ่ิน 3.29 3.96 

การพัฒนาการบริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม ประหยัด 2.92 3.74 

การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลโดยใหมีการอบรมอยางตอเนื่อง 3.03 3.78 

การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช อาคารสถานท่ีและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.54 3.87 

การปรับปรุงและพัฒนารายไดอยางท่ัวถึง ถูกตองและเปนธรรม 3.10 3.96 
          ตารางท่ี 7  คะแนนความพึงพอใจตอการทำงานของเทศบาลนครนครปฐมตามยุทธศาสตรดานท่ี 6 
 
  จากตารางท่ี 7 พบวากลุมผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานใน
ยุทธศาสตรดานท่ี 6 การพัฒนาดานการบริหารและพัฒนาองคกรในระดับดี  และเปนระดับคะแนนท่ีดีข้ึนเม่ือ
เทียบกับปท่ีผานมาในทุกประเด็น  ซ่ึงคะแนนในสวนนี้สอดลองกับผลการศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจท่ี
ประชาชนมีตอการใหบริการ ณ สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม ซ่ึงผลการศึกษาดังกลาวจะไดกลาวถึงในสวน
ตอไป 
  
 หัวขอท่ีสาม ความคิดเห็นของผูนำ/ตัวแทนชุมชนจากการทำกลุมสนทนา  
  คณะทำงานไดจัดใหมีการสนทนากลุมเพ่ือรับฟงขอมูลและความคิดเห็นจากผูนำหรือตัวแทนของ
ชุมชนตาง ๆ ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลนครนครปฐม ในวันท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ สำนักงาน
เทศบาลนครนครปฐม โดยมีผูแทนชุมชนเขารวมสนทนากลุมจำนวน 35 คน โดยมีรายละเอียดของการสนทนา
กลุม ดังนี้ 
 
 



  

  ประเด็นเรื่องสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
  ขอมูลท่ีไดรับจากการทำกลุมสนทนาในประเด็นเรื่องสาธารณูปโภคพ้ืนฐานสามารถแบงออกเปน
ประเด็นยอยได 3 เรื่องคือเรื่องน้ำประปา เรื่องถนนและทางเทา และเรื่องขยะ 
  สำหรับเรื่องน้ำประปาพบวาในปพ.ศ. 2565 มีปญหาน้ำประปาหยุดไหลตอเนื่องยาวนานหลาย
วนั โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีตำบลลำพยา  และมีปญหาน้ำประปาไหลออนในหลายพ้ืนท่ี  อยางไรก็ตามในภาพรวม
ผูนำชุมชนเห็นวาการใหบริการน้ำประปาของเทศบาลมีคุณภาพดีข้ึนกวาเม่ือปกอนพอสมควร 
  สำหรับเรื่องถนนและทางเทา ในภาพรวมพบวาถนนเปนหลุมเปนบอในหลายพ้ืนท่ี  ซ่ึงผูนำ
ชุมชนเห็นวาอาจเกิดจากการท่ีเปนถนนเกาบาง หรือมีการกอสรางตาง ๆ แลวกลบไมเรียบรอยบาง  ซ่ึงผูนำ
ชุมชนคิดวาการท่ีถนนเปนหลุมเปนบออาจสงผลให เกิดอุบัติ เหตุ กับผู ขับ ข่ียานพาหนะโดยเฉพาะ
รถจักรยานยนต  นอกจากนี้ยังมีกรณีท่ีมีการยกตัวอยางเปนรูปธรรมเก่ียวกับปญหาการใชถนน ไดแก  การ
สรางสะพานกลับรถตามจุดตาง ๆ รวมถึงการสรางสะพานขามทางรถไฟบริเวณชุมชนรมโพธิ์ทองซ่ึงมีการตีเสน
จราจรท่ีสับสนจนเปนเหตุใหเกิดอุบัติเหตุข้ึนหลายครั้ง 
  สำหรับเรื่องการจัดการขยะ  ผูนำชุมชนบางสวนเห็นวาเทศบาลจัดการเรื่องขยะไดดีข้ึนกวาเดิม
มาก แตก็ยังมีบางสวนเห็นวาการจัดการขยะยังมีปญหาอยูโดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาถังขยะไมเพียงพอและ
ปญหารถขยะปลอยน้ำเสียลงบนพ้ืนผิวจราจรยังคงเปนปญหาท่ีมีมาตั้งแตเม่ือปกอน 

  ประเด็นเรื่องการจัดการตลาดและการสงเสริมอาชีพ 
  ในเรื่องของการจัดการตลาดสามารถแบงออกเปนสองเรื่องใหญ ๆ คือตลาดท่ีเปนอาคารสถานท่ี
แนนอน เปดขายเปนประจำทุกวัน และตลาดนัด 
  เรื่องตลาดท่ีเปนอาคารสถานท่ีแนนอนมีตลาดท่ีสำคัญคือตลาดบน-ตลาดลาง  ผูนำชุมชนท้ังใน
พ้ืนท่ีและผูนำชุมขนท่ีอยูนอกพ้ืนท่ีแตมาใชบริการท่ีตลาดใหความเห็นสอดคลองกันวาสถานท่ีจอดรถมีไม
เพียงพอ  ทำใหเกิดการจอดรถแบบไมเปนระเบียบ กีดขวางทางจราจรทำใหการจราจรติดขัด   
  เรื่องตลาดนัดตามจุดบริเวณตาง ๆ ของเทศบาล  ผูนำชุมชนคอนขางจะมีความพึงพอใจตอการ
จัดตลาดนัดในบริเวณตาง ๆ  รวมท้ังในสวนของถนนคนเดินวันเสารอาทิตยท่ีกลับมาเปดบริการไดหลังการ
แพรระบาดของโควิด 19 อยางไรก็ตามผูนำชุมขนเห็นวาบรรยากาศโดยรวมยังไมคึกคักเทาในอดีต 
  นอกจากนี้ผูนำชุมชนเห็นวาเทศบาลควรมีนโยบายเก่ียวกับการสงเสริมการประกอบอาชีพให
มากกวาท่ีเปนอยู  กลาวคือท่ีผานมาแมวาเทศบาลจะมีโครงการอบรมเก่ียวกับการประกอบอาชีพตาง ๆ ไมวา
จะเปนการตัดผมหรือการทำขนม  แตกลับไมมีการสงเสริมดานการจัดจำหนายหรือการหาสถานท่ีจัดจำหนาย
ให  ทำใหประชาชนท่ีเขารับการอบรมแมจะมีความรูในการผลิตแตก็ไมสามารถผลิตเพ่ือชายไดจริง 

  ประเด็นเรื่องการจัดการน้ำทวม 
  ปญหาเรื่องการจัดการน้ำทวมขังยังคงเปนปญหาใหญของประชาชนโดยท่ัวไปในเขตเทศบาลนคร
นครปฐม  ซ่ึงผูนำชุมชนตางสะทอนใหเห็นวาตนเองไดรับการรองเรียนจากประชาชนในชุมชนของตนอยูเสมอ
อยางไรก็ตามก็จะมีความเล็กใหญของปญหาท่ีแตกตางกันไปตามพ้ืนท่ีตาง ๆ บางพ้ืนท่ีใหขอมูลวาปนี้น้ำทวม
ขังนอยลงและน้ำระบายไดเร็วกวาเดิมมาก   ในขณะท่ีบางพ้ืนท่ีใหขอมูลวาน้ำทวมขังมากข้ึนและระบายชาลง  
ทำใหมีขอสังเกตวาเปนเพราะมีการสูบน้ำจากพ้ืนท่ีหนึ่งไปปลอยยังอีกพ้ืนท่ีหนึ่งหรือไม  ซ่ึงผูนำชุมขนตองการ
ใหเทศบาลมีการชี้แจงและออกประกาศใหประชาขนรับทราบ 
 
 
 



  

  ประเด็นเรื่องกิจกรรมสำหรับกลุมเฉพาะตาง ๆ (เด็กและเยาวชน/ ผูสูงอายุ) 
  ในสวนของกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนตลอดจนผูสูงอายุนั้น ผูนำชุมชนสวนใหญเห็นวา 
เทศบาลไดดำเนินการไดเปนอยางดี โดยเฉพาะกรณีของสมาคมผูสูงอายุท่ีมีการจัดใหบริการและจัดกิจกรรม
ตาง ๆ อยางสม่ำเสมอ ครบถวน อยางไรก็ตามผูนำชุมชนยังตองการใหเทศบาลเพ่ิมความหลากหลายของ
กิจกรรมใหมากข้ึนกวาเดิมดวย 

  ขอเสนอแนะในดานอ่ืน ๆ 
  - บางพ้ืนท่ีพบวามีคนติดยาและคนไรบานอาศัยอยู ทำใหประชาชนรูสึกไมปลอดภัย เกรงวาจะ
เกิดเหตุรายหรืออาชญากรรมข้ึน   จึงเสนอใหเทศบาลควรมีการกวดขันดูแลในเรื่องยาเสพติดใหมากข้ึน 
  - ในดานการศึกษาเห็นวาโรงเรียนเทศบาลเปนโรงเรียนท่ีดีมีคุณภาพ  แตนาจะเพ่ิมเติมเรื่อง
ทุนการศึกษาใหมากข้ึนเพ่ือเปนการแบงเบาภาระของผูปกครอง  โดยเฉพาะในชวงเวลาท่ีมีปญหาเศรษฐกิจ  
ประชาชนมีรายไดนอย 
  - ผูนำชุมชนสวนหนึ่งเสนอวาสมาชิกสภาเทศบาลรวมถึงผูบริหารเทศบาลควรลงพบปะ
ประชาชนในพ้ืนท่ีของตนเองอยางนอยเดือนละครั้ง เพ่ือใหเกิดความใกลชิดและไดรับรูปญหาจากประชาชน
อยางแทจริง ไมใชรับฟงปญหาจากตัวแทนชุมชนเทานั้น 
  - ผูนำชุมชนสวนหนึ่งเสนอวาเทศบาลและมหาวิทยาลัยศิลปากรรวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฎควร
มีความรวมมือกันในดานตาง ๆ ใหมากข้ึน 
 
 ความคิดเห็นของประชาชนตอการใหบริการของเจาหนาท่ี ณ สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม 
     ผลการศึกษาในสวนนี้จะกลาวถึงความคิดเห็นของประชาชนท่ีไปใชบริการ ณ สำนักงาน
เทศบาลนครนครปฐมในชวงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 โดยทำการสำรวจดวยแบบสอบถามกับประชาชน 
จำนวน 166 คน ผลการศึกษาสามารถสรุปไดดังนี้ 
 

 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  

 
  ภาพท่ี 10 เพศของผูมาใชบริการ ณ สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม 
 
 



  

  จากจำนวนผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 166 คน แบงเปนเพศชายรอยละ 36.7 
เพศหญิง รอยละ 63.3   
 

 
  ภาพท่ี 11 อายุของผูมาใชบริการ ณ สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม 
 
  จากจำนวนผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 166 คน ผูตอบแบบสอบถามท่ีอยูในชวงอายุ 20-40 ปมี
สัดสวนมากท่ีสุดคือรอยละ 38 ซ่ึงก็นาจะเปนเพราะเปนชวงวัยทำงานท่ีจะตองมาติดตอกิจธุระทางราชการกับ
สำนักงานเทศบาล  ในขณะท่ีกลุมอายุต่ำกวา 20 ปมีสัดสวนนอยท่ีสุด ซ่ึงก็นาจะเปนเพราะเปนกลุมเด็กและ
เยาวชนจึงยังไมคอยมีกิจธุระท่ีจะตองมาติดตอกับสำนักงานเทศบาลมากนัก 
  ในสวนของความพึงพอใจท่ีมีตอการมาใชบริการ ณ สำนักงานเทศบาลนครนครปฐมปรากฎผล
การศึกษาในภาพรวมตามตารางท่ี 4-11 
 ตารางท่ี 8  คะแนนความพึงพอใจในภาพรวมการมาใชบริการ ณ สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม 

  จากตารางท่ี 8 พบวา ประชาชนท่ีมาใชบริการ ณ สำนักงานเทศบาลนครนครปฐมมีความพึง
พอใจเฉลี่ย 4.26 คะแนน ซ่ึงเปนคะแนนในระดับดีมากและเพ่ิมข้ึนกวาปท่ีผานมาเล็กนอย รวมถึงคะแนนในแต
ละดานก็ลวนแตอยูในระดับดีมาก และมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนกวาปท่ีผานมาดวย 

 

 

 

 

 

ความพึงพอใจในดานตาง ๆ ป 64 ป 65 
ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 4.28 4.29 
ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 4.25 4.25 
ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 4.10 4.24 

เฉล่ียภาพรวมทุกดาน 4.24     4.26 



  

  เม่ือพิจารณาในดานตาง ๆ โดยละเอียด ยังสามารถประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมาใช
บริการเปนประเด็นยอย ๆ ไดดังตารางท่ี 9 
 

 ตารางท่ี 9 คะแนนความพึงพอใจในแตละดานในการใชบริการ ณ สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม 

 
  เม่ือพิจารณาคะแนนความพึงพอใจในรายละเอียดแตละดานพบวาประชาชนใหคะแนนความพึง
พอใจในระดับดีมากประมาณครึ่งหนึ่ง  สวนอีกครึ่งหนึ่งใหคะแนนในระดับดี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  เรื่องท่ีประชาชนใหคะแนนในระดับดีมาก ไดแก เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสุภาพเปนมิตร
และ เจาหนาท่ีตอบขอซักถามเก่ียวกับงานของตนเองได  เจาหนาท่ีตอบขอซักถามท่ีไมเก่ียวกับงานของตนเอง
ได การใหขอมูลมีรายละเอียดครบถวนและเขาใจงาย  การใหบริการเปนไปตามลำดับกอน – หลังอยาง
ยุติธรรม  ความพอเพียงและความสะอาดของสุขา และเครื่องมือและอุปกรณในการใหบริการมีความทันสมัย  ในขณะ
ท่ีเรื่องอ่ืน ๆ ประชาชนใหคะแนนความพึงพอใจอยูในระดับดี  
  อยางไรก็ตามมีขอท่ีนาสังเกตวา  หากทำการเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจในประเด็นตาง ๆ 
กับปกอนหนาจะพบวาคะแนนในดานตาง ๆ มีการเพ่ิมข้ึนและลดลงผสมปนเปกันในระดับท่ีไมตางกันมากนัก 
ยกเวนในเรื่องความสะอาดและความพอเพียงของหองสุขามีระดับคะแนนเพ่ิมข้ึนสูงมาก 
  จากขอมูลดังกลาวสามารถสรุปไดวาเทศบาลนครนครปฐมดำเนินการใหบริการแกประชาชนท่ีมา
ติดตอกิจธุระ ณ สำนักงานเทศบาลนครนครปฐมไดเปนอยางดีมาอยางตอเนื่อง  หากจะมีการปรับปรุงแกไข
เพ่ิมเติมก็อาจทำไดดวยการกระชับเวลาในการดำเนินการใหสั้นลงเพ่ือไมใหประชาชนผูมาใชบริการตองใช
เวลานาน  รวมถึงการจัดการจราจรและการจอดรถภายในพ้ืนท่ีของสำนักงานเทศบาลใหมีเพียงพอ 
 ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอการปฏิบัติงานของผูบริหารเทศบาลนครนครปฐม  
      การสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอการนำองคกรของผูบริหารเทศบาลนครนครปฐม
ทำการสำรวจบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครนครปฐมท้ังในสวนท่ีทำงานในสำนักงานและนอกสำนักงาน มีกลุม
ตัวอยางตอบแบบสอบถามจำนวน 95 คน 
 
 

ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี ป 2564 ป 2565 
1. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร 4.39 4.34 
2. เจาหนาท่ีดูแลเอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจใหบริการ 4.33 4.11 
3. เจาหนาท่ีตอบขอซักถามเก่ียวกับงานของตนเองได 4.31 4.46 
4. เจาหนาท่ีตอบขอซักถามท่ีไมเก่ียวกับงานของตนได 4.08 4.23 

ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ ป 2564 ป 2565 
5. การใหบริการเปนระบบและมีข้ันตอนท่ีเหมาะสม 4.20 4.17 
6. ระยเวลาท่ีใชในการดำเนินการมีความเหมาะสม 4.15 3.90 
7. การใหขอมูล / รายละเอียดชัดเจนและเขาใจงาย 4.16 4.49 
8. การใหบริการเปนไปตามลำดับกอน – หลังอยางยุติธรรม 4.28 4.43 
9. แบบฟอรมเขาใจงายและสะดวกในการกรอกขอมูล 3.90 4.17 

ดานส่ิงอำนวยความสะดวก ป 2564 ป 2565 
10.  ความเพียงพอของสถานท่ีจอดรถ 4.02 3.77 
11. ความเพียงพอของท่ีนั่งรอรับบริการ 4.10 4.15 
12. ความเพียงพอและความสะอาดของสุขา 3.90 4.55 
13.เครื่องมือและอุปกรณในการใหบริการมีความทันสมัย 4.16 4.48 



  

 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 
 ภาพท่ี 12 เพศของบุคลากรท่ีตอบแบบสอบถาม 
 

  ขอมูลจากภาพท่ี 12 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 
คิดเปนรอยละ 75 ในขณะท่ีเพศชายมีสัดสวนนอยกวาคิดเปนรอยละ 25   
 

 

 

  ภาพท่ี 13 อายุของบุคลากรท่ีตอบแบบสอบถาม 
 
 ขอมูลจากภาพท่ี 13 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุอยูในชวง 41-50 ปคิดเปนรอย
ละ 36.8 ท่ีเหลือคือผูท่ีมีอายุอยูในชวง 31-40 ปคิดเปนรอยละ 33.7 และผูท่ีมีอายุต่ำกวา 30 ปคิดเปนรอยละ 
18.9 ในขณะท่ีผูทีมีอายุในชวง 51-60ปคิดเปนรอยละ 10.5 
 



  

 
  ภาพท่ี 14 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากรผูตอบแบบสอบถาม 
  
  ขอมูลจากภาพท่ี 14 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคือประมาณรอยละ 70 จบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี  ผูท่ีจบการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรีมีประมาณรอยละ 25 และผูท่ีจบ
การศึกษาต่ำกวาปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 5  
 
 

 ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอผูบริหารองคกร 
  การสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอผูบริหารเทศบาลนครนครปฐมแบงออกเปน 5 ดาน
โดยแตละดานมีคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 

ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอผูบริหารในดานตาง ๆ ในภาพรวม คะแนน 

การกำหนดทิศทางการทำงานขององคกร 3.31 

การสื่อสารและสรางความเขาใจทิศทางองคกรใหบุคลากรรับรู 3.61 

การสรางบรรยากาศและการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาองคกร 3.47 

การใหความสำคัญกับธรรมาภิบาลในองคกร 3.63 

การเปนตัวอยางท่ีดีในการดำเนินงานตาง ๆ 3.72 

คะแนนความพอใจเฉล่ีย 3.59 
 ตารางท่ี 10 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรตอผูบริหารในดานตาง ๆ  
 



  

 
  ภาพท่ี 15 ความพึงพอใจของบุคลากรตอการปฏิบัติงานของผูบริหารเทศบาลนครนครปฐม 
 
  จากตารางท่ี 10 และภาพท่ี 15 จะเห็นไดวาบุคลากรใหคะแนนความพึงพอใจตอการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารอยูในระดับท่ีดีดวยคะแนนเฉลี่ย 3.59 โดยบุคลากรใหคะแนนความพึงพอใจในดานการ
เปนตัวอยางท่ีดีในการดำเนินงานตาง ๆ มากท่ีสุดดวยคะแนน 3.72 และมีความพึงพอใจตอการกำหนดทิศทาง
องคกรนอยท่ีสุดคือ 3.31 
  ในการประเมินความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูบริหารท้ัง 5 ดานนั้น  แตละดานยังแบง
ออกเปนประเด็นยอย ๆ อีกดังนี้ 
 
 ดานท่ี 1 การกำหนดทิศทางองคกร  
  1.1 การกำหนดทิศทางการทำงานขององคกรมีความชัดเจนและครอบคลุมเรื่องวิสัยทัศน 
คานิยม เปาประสงค และผลการดำเนินงานท่ีคาดหวัง 
  1.2 การกำหนดทิศทางขององคกรใหความสำคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของ
องคกร 
  1.3 การกำหนดทิศทางขององคกรสามารถดำเนินการไดจริงในทางปฏิบัต ิ
  1.4 การระบุผูรับผิดชอบในการดำเนินการตามทิศทางขององคกรมีความชัดเจน 
  1.5 การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการกำหนดทิศทางขององคกรอยางเปนระบบ 
  

การกำหนดทิศทางองคกร คะแนน 

การกำหนดทิศทางการทำงานขององคกรมีความชัดเจน 3.69 

การกำหนดทิศทางขององคกรใหความสำคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย 3.45 

การกำหนดทิศทางขององคกรสามารถดำเนินการไดจริงในทางปฏิบัต ิ 2.43 

การระบุผูรับผิดชอบในการดำเนินการตามทิศทางขององคกรมีความชัดเจน 3.18 

การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการกำหนดทิศทางขององคกรอยางเปนระบบ 3.79 
 ตารางท่ี 11 ความพึงพอใจตอการกำหนดทิศทางองคกร 



  

 

 
ภาพท่ี 16 ความพึงพอใจของบุคลากรตอการกำหนดทิศทางองคกรของผูบริการ  

 
 

 จากตารางท่ี 11 และภาพท่ี 16 จะเห็นวาบุคลากรใหคะแนนความพึงพอใจในการกำหนดทิศทาง
องคกรในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  อยางไรก็ตาม บุคลากรเห็นวาในเรื่องของการกำกับติดตามและ
ประเมินผลนั้นผูบริหารเทศบาลทำไดอยูในระดับดี  ในขณะท่ีเรื่องการกำหนดทิศทางองคกรสามารถนำไปใชได
จริงในการปฏิบัตินั้นไดคะแนนความพึงพอใจนอยท่ีสุดและอยูในระดับต่ำกวาปานกลาง 

ดานท่ี 2 การส่ือสารและสรางความเขาใจทิศทางองคกรใหบุคลากรรับรู 
  2.1 การชี้แจงวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายขององคกรใหบุคลากรไดทราบอยางชัดเจน 
  2.2 การกระตุนบุคลากรเพ่ือใหเกิดความรวมมือในการดำเนินการใหบรรลุผลตามทิศทางท่ีกำหนด 
  2.3 การเปดโอกาสใหบุคลากรไดสื่อสารโตตอบแบบ 2 ทิศทาง เพ่ือสรางความเขาใจท่ีถูกตอง ตรงกัน 
  2.4 การทบทวนและสรางความเขาใจเก่ียวกับทิศทางขององคกรใหกับบุคลากรขององคกร 
  2.5 การสงเสริมพัฒนาผูรวมงานเพ่ือใหสามารถทำงานบรรลุวัตถุประสงคขององคกรไดอยางเต็มศักยภาพ 
 

การส่ือสารและสรางความเขาใจทิศทางองคกรใหบุคลากรรับรู คะแนน 

การชี้แจงวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายขององคกรใหบุคลากรไดทราบ 3.67 

การกระตุนบุคลากรเพ่ือใหเกิดความรวมมือในการดำเนินการทิศทางท่ีกำหนด 3.78 

การเปดโอกาสใหบุคลากรไดสื่อสารโตตอบแบบ 2 ทิศทาง 3.52 

การทบทวนและสรางความเขาใจเก่ียวกับทิศทางขององคกร 3.56 

การสงเสริมพัฒนาผูรวมงานเพ่ือใหสามารถทำงานบรรลุวัตถุประสงค 3.53 
 ตารางท่ี 12 การสื่อสารและสรางความเขาใจทิศทางองคกรใหบุคลากรรับรู 
 



  

 
 ภาพท่ี 17 การสื่อสารและสรางความเขาใจทิศทางองคกรใหบุคลากรรับรู 
  

  ขอมูลจากตารางท่ี 12 และภาพท่ี 17 แสดงใหเห็นวาบุคลากรสวนใหญใหคะแนนความพึงพอใจ
ในภาพรวมอยูในระดับดี และหากพิจารณาในแตละเรื่องก็จะพบวาทุกเรื่องไดคะแนนความพึงพอใจอยูในระดับ
ดีดวย โดยมีเรื่องการกระตุนบุคลากรเพ่ือใหเกิดความรวมมือในการดำเนินการทิศทางท่ีกำหนดไดรับคะแนน
ความพึงพอใจสูงสุดท่ี 3.78 คะแนน 
 
 
  ดานท่ี 3 การสรางบรรยากาศและการมีสวนรวมของผูบริหารในกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับ
การพัฒนาองคกร 
   3.1 การสรางความผูกพันและความรวมมือภายในองคกรผานกระบวนการ/การจัด
กิจกรรมการเรยีนรูรวมกัน 
   3.2 การสรางแรงจูงใจเพ่ือใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย 
   3.3 การมีสวนรวมของผูบริหารในกิจกรรมเพ่ือสรางความผูกพันในทุกระดับ 
   3.4 การมอบอำนาจในการตัดสินใจการดำเนินการใหแกบุคลากรฝายตาง ๆ 
   3.5 การเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาองคกร 
 

การสรางบรรยากาศและการมีสวนรวมของผูบริหาร คะแนน 

การสรางความผูกพันและความรวมมือภายในองคกร 3.46 

การสรางแรงจูงใจเพ่ือใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย 3.28 

การมีสวนรวมของผูบริหารในกิจกรรมเพ่ือสรางความผูกพันในทุกระดับ 3.42 

การมอบอำนาจในการตัดสินใจการดำเนินการใหแกบุคลากรฝายตาง ๆ 3.63 

การเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาองคกร 3.53 
 ตารางท่ี 13 การสรางบรรยากาศและการมีสวนรวมของผูบริหาร 
 



  

 
 ภาพท่ี 18  การสรางบรรยากาศและการมีสวนรวมของผูบริหาร 
 
  ขอมูลจากตารางท่ี 13 และภาพท่ี 18 แสดงใหเห็นวาบุคลากรใหคะแนนความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยูในระดับดี มีเพียงเรื่องการสรางแรงจูงใจเพ่ือใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมายท่ี
กำหนดไวเทานั้นท่ีไดระดับคะแนนอยูในเกณฑปานกลาง 
   ดานท่ี 4 การใหความสำคัญกับธรรมาภิบาลในองคกร 
   4.1 การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองคกรท่ีดีมีความเปนรูปธรรม 
   4.2 นโยบายการกำกับดูแลองคกรท่ีดีสอดคลองเชื่อมโยงกับคานิยม วิสัยทัศน  
        และวัฒนธรรมองคกร 
   4.3 การสื่อสารเผยแพรนโยบายการกำกับดูแลองคกรท่ีดีภายในองคกรมีความ 
        ท่ัวถึง 
   4.4 การบริหารงานโดยคำนึงถึงประโยชนขององคกร 
   4.5 การเปดเผยและเปดโอกาสใหบุคลากรตรวจสอบการบริหารงานได 
 

การใหความสำคัญกับธรรมภิบาลในองคกร คะแนน 

การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองคการท่ีดีมีความเปนรูปธรรม 3.60 

สอดคลองเชื่อมโยงกับคานิยม วิสัยทัศน และวัฒนธรรมองคกร 3.61 

การสื่อสาร เผยแพรนโยบายการกำกับดูแลองคกรท่ีดีมีความท่ัวถึง 3.64 

การบริหารงานโดยคำนึงถึงประโยชนขององคกร 3.76 

การเปดเผยและเปดโอกาสใหบุคลากรตรวจสอบการบริหารงานได 3.52 
 ตารางท่ี 14 การใหความสำคัญกับธรรมาภิบาลในองคกร 
 



  

 
 ภาพท่ี 19  การใหความสำคัญกับธรรมาภิบาลในองคกร 
  
  ขอมูลจากตารางท่ี 14 และภาพท่ี 19 แสดงใหเห็นวาบุคลากรใหคะแนนความพึงพอในภาพรวม
อยูในระดับดี และหากพิจารณาในรายประเด็นก็จะพบวาทุกเรื่องไดรับคะแนนอยูในระดับดีดวย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการบริหารงานโดยคำนึงถึงประโยชนองคกรไดรับคะแนนความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  ดานท่ี 5 การเปนตัวอยางท่ีดีในการดำเนินงานตาง ๆ  
   5.1 การปฏิบัติตัวตอบุคลากรอยางเทาเทียมกัน เปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ 
   5.2 การปฏิบัติตามกฎระเบียบองคกรของผูบริหาร และสอดคลองกับคานิยมและ
        วัฒนธรรมองคกร 
   5.3 การชี้นำใหบุคลากรมีความมุงม่ันท่ีจะปฏิบัติงานใหบรรลุวิสัยทัศน 
   5.4 การบริหารองคกรใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
   5.5 การมีคุณธรรม จริยธรรมของผูบริหาร 
 

การเปนตัวอยางท่ีดีในการดำเนินงานตาง ๆ  คะแนน 

ปฏิบัติอยางเทาเทียม ไมเลือกปฏิบัต ิ 3.46 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร 3.82 

เปนตัวอยางท่ีดีในการปฏิบัติหนาท่ี 3.72 

บริหารองคกรใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 3.81 

มีคุณธรรม จริยธรรมเปนท่ีประจักษ 3.81 
 ตารางท่ี 15 การเปนตัวอยางท่ีดีในการดำเนินงานตาง ๆ  
 



  

 
 ภาพท่ี 20 การเปนตัวอยางท่ีดีในการดำเนินงาน  

  
 ขอมูลจากตารางท่ี 15 และภาพท่ี 20 แสดงใหเห็นวาบุคลากรใหคะแนนความพึงพอใจในการเปน
ตัวอยางท่ีดีของผูบริหารในภาพรวมในระดับดี  และเม่ือพิจารณาแยกตามประเด็นตาง ๆ ก็จะพบวาบุคลากร
พอใจกับประเด็นยอยตาง ๆ ในระดับท่ีใกลเคียงกันดวย 
 
 
3. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
3.1 สรุปผลการดำเนินงานและการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถิ่น ประจำป พ.ศ.
2565 
 ในปงบประมาณ 2565 เทศบาลนครนครปฐมมีการกำหนดวาจะทำโครงการจำนวนมากถึง 346 
โครงการ  แตมีโครงการท่ีขออนุมัติงบประมาณเพียงแค   126 โครงการ คิดเปนรอยละ 36.42  ของโครงการ
ท่ีตั้งไวในแผนฯ  และมีโครงการท่ีปฏิบัติไดเสร็จสิ้นภายในปงบประมาณเพียงแค 52 โครงการ คิดเปนรอยละ 
15.03 
 ในขณะท่ีมีการตั้งวงเงินงบประมาณในการดำเนินโครงการตามแผนฯไวท่ี 1,389,658,630 บาท  
แตมีการขออนุมัติงบประมาณเพ่ือทำโครงการตาง ๆ ท้ังสิ้นจำนวน  263,611,500.00บาท  คิดเปนรอยละ 
18.97 ของวงเงิน งบประมาณ ท่ีตั้ ง ไว ในแผนฯ  และมีการเบิ กจ าย ไป ใช ใน โครงการท่ี แล ว เสร็จ  
167,128,161.97 บาท คิดเปนรอยละ 12.03 
 เม่ือแยกตามรายยยุทธศาสตรจะสามารถสรุปผลได ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานสังคมและชุมชน มีจำนวนโครงการตามแผนท้ังหมด 34 
โครงการ ขออนุมัติดำเนินการ 19 โครงการ ดำเนินโครงการแลวเสร็จ 10 โครงการคิดเปนรอยละ 29.41 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา และศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม
และการทองเท่ียว มีจำนวนโครงการตามแผนท้ังหมด 139 โครงการ ขออนุมัติดำเนินการ 45 โครงการ 
ดำเนินการแลวเสร็จ 24 โครงการ คิดเปนรอยละ 17.27 

 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการบริการสาธารณะ มีจำนวนโครงการตามแผนท้ังหมด 66 
โครงการ ขออนุมัติ 21 โครงการ ดำเนินการแลวเสร็จ 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 1.52  



  

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม มีจำนวนโครงการตามแผนท้ังหมด  
23 โครงการ ขออนุมัติดำเนินการ 15 โครงการ ดำเนินการแลวเสร็จ 8 โครงการ คิดเปนรอยละ 34.78 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ มีจำนวนโครงการท้ังหมด 9 โครงการ ขออนุมัติ
ดำเนินการ 7 โครงการ ดำเนินการแลวเสร็จ 5 โครงการ คิดเปนรอยละ 55.56 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการบริหารและพัฒนาองคกร มีจำนวนโครงการท้ังหมด  
75 โครงการ ขออนุมัติดำเนินการ 19 โครงการ ดำเนินการแลวเสร็จ 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 5.33 
 จะเห็นไดวา โครงการในป พ.ศ.2565 ท่ีมีการปฏิบัติงานแลวเสร็จภายในปงบประมาณจำนวน 52 
โครงการ เม่ือเปรียบเทียบความมากนอยของจำนวนโครงการในแตละยุทธศาสตร พบวา ยุทธศาสตรท่ี 2 การ
พัฒนาดานการศึกษา การกีฬา และศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและการทองเท่ียว มีจำนวนโครงการท่ี
ปฏิบัติงานไดเสร็จสิ้นภายในปงบประมาณมากท่ีสุดถึง 24 โครงการ รองลงมา คือ ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนา
ดานสังคมและชุมชน จำนวน 19 โครงการ  สวนยุทธศาสตรท่ีมีการดำเนินโครงการใหแลวเสร็จตาม
ปงบประมาณไดนอยท่ีสุดคือยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานบริการสาธารณะ มีเพียง 1 โครงการเทานั้น 
เนื่องจากเปนเพราะโครงการในยุทธศาสตรท่ี 3 เปนโครงการเก่ียวกับการกอสราง จึงเปนโครงการระยะยาวท่ี
ไมสามรารถปฏิบัติใหเสร็จสิ้นภายในปงบประมาณนั้น ๆ ได 

 ดานการเบิกจายงบประมาณ เพ่ือดำเนินโครงการพัฒนาตามดานยุทธศาสตร พบวามีการเบิกจาย
งบประมาณ ป พ.ศ. 2565 มากท่ีสุดในยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานสังคมและชุมขน เปนจำนวน 
102,827,989.00 บาท คิดเปนรอยละ 77.30 ของงบประมาณท่ีเบิกจายท้ังหมด 

 
3.2 สรุปผลการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาทองถิ่น ประจำป พ.ศ.2565 
 การประเมินประสิทธิผลของโครงการท้ัง 3 โครงการ พบวาการกำหนดคาเปาหมายของแตละ
โครงการ ยังมีความไมชัดเจนและไมไดคำนึงถึงความคุมคาในการจัดทำโครงการมากเทาท่ีควร กลาวคือผูทำ
โครงการมิไดกำหนดรายละเอียดของผลลัพธท่ีเปนเปาหมายในการดำเนินโครงการ ท้ังในลักษณะท่ีเปนตัวชี้วัด
เชิงปริมาณและตัวชี้วัดเชิงคุณภาพท่ีจะสะทอนใหเห็นถึงผลลัพธท่ีจะเปนประโยชนตอผูรับบริการอยางชัดเจน 
แมวาโครงการตาง ๆ เหลานี้อาจสงผลดีเปนอยางมากตอผูรับบริการ แตเม่ือผูทำโครงการมิไดกำหนดตัวชี้วัดท่ี
ชัดเจนวาผูรับบริการจะไดประโยชนอยางไร จึงไมสามารถทำการวัดหรือประเมินประสิทธิผลโครงการไดอยาง
เต็มท่ีและรอบดาน  
 ในสวนของความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชนตอการดำเนินงานของเทศบาลนคร
นครปฐมในภาพรวมพบวาอยูในระดับดีเกือบทุกดาน  มีเพียงดานการบริการสาธารณะท่ีอยูในระดับปานกลาง 
เม่ือเปรียบเทียบกับผลคะแนนความพึงพอใจในปท่ีผานมาถือวาในปนี้เทศบาลนครนครปฐมไดรับคะแนนความ
พึงพอใจในระดับท่ีดีข้ึนกวาเดิมในทุกดาน 
 อยางไรก็ตามยุทธศาสตรดานท่ีไดคะแนนนอยท่ีสุดคือดานบริการสาธารณะไดคะแนน 3.17 
คะแนน แตก็ถือวาดีข้ึนกวาปท่ีผานมา  
 ความคิดเห็นท่ีไดจากแบบสอบถามสวนมากคอนขางจะสอดคลองกันท่ีเรื่องปญหาน้ำทวม ปญหา
น้ำประปา และปญหาการจราจรบริเวณตลาด 
 ขอมูลท่ีไดจากการทำกลุมสนทนาพบวาผูนำชุมชนนำเสนอปญหาท่ีสำคัญ ไดแก ปญหาน้ำทวม 
ปญหาความปลอดภัยในการใชถนน ปญหาการจัดการตลาด  และปญหาการจัดการขยะ 
 



  

3.3 สรุปผลความพึงพอใจของประชาชนท่ีตอการใหบริการของเจาหนาท่ี ณ สำนักงานเทศบาลนคร
นครปฐม 
  ในภาพรวมประชาชนท่ีมาใชบริการ ณ สำนักงานเทศบาลนครนครปฐมใหคะแนนความพึงพอใจ
ในระดับดีมากทุกดาน เม่ือพิจารณาคะแนนความพึงพอใจในรายละเอียดแตละดานพบวาประชาชนใหคะแนน
ความพึงพอใจในระดับดีมากในเกือบทุกประเด็น  อยางไรก็ตามมีบางประเด็นท่ีประชาชนใหคะแนนความพึง
พอใจอยูในระดับดี ไดแก เจาหนาท่ีดูแลเอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจใหบริการ การใหบริการเปนระบบและมี
ข้ันตอนท่ีเหมาะสม แบบฟอรมเขาใจงายและสะดวกในการกรอกขอมูล ความพอเพียงของสถานท่ีจอดรถ 
ความพอเพียงของท่ีนั่งรอรับบริการ  ในขณะท่ีประเด็นท่ีประชาชนใหคะแนนความพึงพอใจสูงสุดคือ ความ
สะอาดและความพอเพียงของหองสุขา และเรื่องการใหขอมูล / รายละเอียดชัดเจนและเขาใจงาย 
  เม่ือเปรียบเทียบกับคะแนนความพึงพอใจของปท่ีผานมาก็จะพบวาในปนี้เทศบาลไดรับคะแนน
ความพึงพอใจมากข้ึนเล็กนอย 
  จากขอมูลดังกลาวสามารถสรุปไดวาเทศบาลนครนครปฐมดำเนินการใหบริการแกประชาชนท่ีมา
ติดตอกิจธุระ ณ สำนักงานเทศบาลนครนครปฐมไดเปนอยางดีมาโดยตลอด  อยางไรก็ตามมีขอมูลเพ่ิมเติมจาก
ทายแบบสอบถามวาควรเพ่ิมท่ีจอดรถใหมากกวาท่ีเปนอยูในปจจุบันเพราะหาท่ีจอดรถยาก ซ่ึงเปนประเด็นท่ี
ไดรับการกลาวถึงเชนกันในปท่ีผานมา 
 
3.4 สรุปผลความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอการปฏิบัติงานของผูบริหารเทศบาลนครนครปฐม 
    ในภาพรวมความพึงพอใจท่ีบุคลากรมีตอผูบริหารอยูในระดับดี โดยมีดานการเปนตัวอยางท่ีดี 
(Role Model)ของผูบริหารในการดำเนินการเรื่องตาง ๆ ไดรับคะแนนความพึงพอใจมากท่ีสุด  อยางไรก็ตาม
ดานการกำหนดทิศทางองคกรไดคะแนนความพึงพอใจต่ำสุด 
  เม่ือพิจารณาในดานยอย ๆ ดานไดคะแนนความพึงพอใจมากท่ีสุดในแตละดาน มีดังนี้ 
  ดานขอท่ี 1 การกำหนดทิศทางองคกร ขอท่ีไดรับคะแนนสูงสุดคือขอ การกำกับ ติดตาม และ
ประเมินผลการกำหนดทิศทางขององคกรอยางเปนระบบ   
  ดานขอท่ี 2 การสื่อสารและสรางความเขาใจทิศทางองคกรใหบุคลากรรับรู  ขอท่ีไดรับคะแนน
สูงสุดคือขอการกระตุนบุคลากรเพ่ือใหเกิดความรวมมือในการดำเนินการทิศทางท่ีกำหนด 
  ดานขอท่ี 3 การสรางบรรยากาศและการมีสวนรวมของผูบริหารในกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับ 
การพัฒนาองคกร  การมอบอำนาจในการตัดสินใจการดำเนินการใหแกบุคลากรฝายตาง ๆ 
  ดานขอท่ี 4 การใหความสำคัญกับธรรมาภิบาลในองคกร  ขอท่ีไดรับคะแนนสูงคือขอการ
บริหารงานโดยคำนึงถึงประโยชนขององคกร 
 ดานขอท่ี 5 การเปนตัวอยางท่ีดีในการดำเนินงานตาง ๆ ขอท่ีไดรับคะแนนสูงคือขอปฏิบัติตาม
กฎระเบียบขององคกร 
  ในขณะท่ีดานท่ีไดคะแนนความพึงพอใจนอยท่ีสุดในแตละดาน มีดังนี้ 
 ดานท่ี 1 การกำหนดทิศทางองคกร ขอท่ีไดรับคะแนนนอยคือขอการกำหนดทิศทางขององคกร
สามารถดำเนินการไดจริงในทางปฏิบัติ  
  ดานท่ี 2 การสื่อสารและสรางความเขาใจทิศทางองคกรใหบุคลากรรับรู   ขอท่ีไดรับคะแนนนอย
ท่ีสุดคือขอเปดโอกาสใหบุคลากรไดสื่อสาร 2 ทิศทาง 
  ดานท่ี 3 การสรางบรรยากาศและการมีสวนรวมของผูบริหารในกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการ
พัฒนาองคกร ขอท่ีไดคะแนนนอยคือขอการสรางแรงจูงใจเพ่ือใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย 



  

   ดานท่ี 4 การใหความสำคัญกับธรรมาภิบาลในองคกร  ขอท่ีไดคะแนนนอยคือขอการเปดเผยและ
เปดโอกาสใหบุคลากรตรวจสอบการบริหารงานได 
     ดานท่ี 5 การเปนตัวอยางท่ีดีในการดำเนินงานตาง ๆ ขอท่ีไดคะแนนนอยคือขอการปฏิบัติอยาง
เทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ 
  ขอมูลจากการสำรวจแสดงใหเห็นวาบุคลากรในองคกรเห็นวาผูบริหารองคกรเปนผูท่ีมีความมุงม่ัน
ในการทำงานเพ่ือสรางประโยชนใหกับองคกรและผูมีสวนไดเสีย  ผูบริหารเปนผูท่ีเปนตัวอยางท่ีดีใหกับคนใน
องคกร และผูบริหารสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกรได อยางไรก็ตามมีขอเสนอแนะตอผูบริหาร
องคกรวาควรเพ่ิมเติมความชัดเจนในเรื่องของการกำหนดเปาหมาย นโยบายและแนวปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม
เพ่ือใหบุคลากรสามรถปฏิบัติตามไดงาย รวมถึงผูบริหารองคกรควรเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการทำงานตาง ๆ ของผูบริหารไดเพ่ือสรางบรรยากาศท่ีดีในการทำงานรวมกัน 
 

3.6 ขอสังเกตและขอเสนอแนะจากคณะทำงาน 

 จากการลงเก็บขอมูลและการไดรับฟงขอเสนอแนะตาง ๆ จากผูนำชุมชนและขอมูลท่ีไดจากแบบ
สำรวจประชาชนในเขตเทศบาลนครนครปฐม  คณะผูจัดทำรายงานนี้มีขอสังเกตและขอเสนอแนะตอเทศบาล
นครนครปฐม ดังตอไปนี ้
 ขอสังเกตท่ีมีการวางแผนปฏิบัติงานของเทศบาลนครนครปฐม 

 ในป พ.ศ. 2565 พบวาเทศบาลนครนครปฐมมีการวางแผนท่ีจะดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร
ตาง ๆ หลายโครงการ โดยมีโครงการท่ีกำหนดไวในแผนคอนขางมากเม่ือเทียบกับปท่ีผาน ๆ มา  อยางไรก็
ตามในการลงมือปฏิบัติจริงพบวาเทศบาลนครนครปฐมไมสามารถปฏิบัติโครงการตาง ๆ ไดตามแผนท่ีตั้งไวจน
ครบ  แมวาโครงการท่ีมีความสำคัญและโครงการท่ีตองใชงบประมาณมากจะสามารถถูกนำไปปฏิบัติไดก็ตาม  
 ขอสังเกตท่ีมีตอการปฏิบัติงานของเทศบาลนครนครปฐม 

 1.ประชาชนสวนหนึ่งไมรูจักและไมคอยรับรูขอมูลขาวสารการดำเนินงานในดานตาง ๆ ของ
เทศบาล  โดยเฉพาะประชาชนท่ีไมไดเปนคนดั้งเดิมในพ้ืนท่ีหรือเปนคนดั้งเดิมในพ้ืนท่ีแตออกไปดำเนินชีวิตใน
ดานการศึกษาหรือไปทำงานนอกพ้ืนท่ีเปนเวลานาน  คนกลุมนี้จะไมคอยรูจักหรือไมคอยรับรูเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลมากนัก 
 2.ประชาชนดั้งเดิมในพ้ืนท่ีโดยเฉพาะในเขตเมืองมีความคาดหวังกับการดำเนินงานในดานตาง ๆ 
ของเทศบาลคอนขางมาก โดยเฉพาะในเรื่องท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจำวันของพวกเขา ตัวอยางเชน การจัดการ
เรื่องขยะ การใหบริการน้ำประปา การดูแลรักษาถนนและคลอง  รวมถึงการใหบริการดานสุขภาพอนามัย 

 3.ประชาชนในภาพรวมยังไมคอยมีความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีและขอบเขตอำนาจ
ของการบริหารงานสวนทองถ่ิน ซ่ึงมีหลายงานท่ีทับซอนกับการบริหารงานสวนกลางและสวนภูมิภาค เชน 
หนวยงานตำรวจ หนวยงานทางหลวง เปนตน 
 
 

 ขอเสนอแนะเพ่ือการนำไปดำเนินการของเทศบาลนครนครปฐม 

 1. เทศบาลควรกำหนดจำนวนโครงการตาง ๆ ในแผนตามความเหมาะสมเพ่ือใหสามารถปฏิบัติ
ไดจริงและครบถวนตามแผนท่ีวางไว 
 2. เทศบาลควรทำการประชาสัมพันธการดำเนินงานตาง ๆ ของเทศบาลใหประชาชนไดรับทราบ
อยางสม่ำเสมอผานชองทางท่ีหลากหลายเหมาะกับคนกลุมตาง ๆ เชน กลุมผูสูงอายุท่ีอยูบานสามารถ
ประชาสัมพันธผานผูนำชุมชนและเสียงตามสาย กลุมวัยรุนและวัยทำงานสามารถประชาสัมพันธผานเว็ปไซต



  

ของเทศบาลและแผนพับประชาสัมพันธท่ีแจกไปกับบิลคาน้ำ เพ่ือใหการรับทราบขอมูลของประชาชนนำไปสู
การมีสวนรวมของประชาชนในลำดับถัดไป 

 นอกจากการประชาสัมพันธแลวเทศบาลควรสรางการมีสวนรวมใหเกิดข้ึนอยางกวางขวาง  
อยางไรก็ตามคณะทำงานตระหนักดีวาการสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในวงกวางนั้นคอนขางจะ
ทำไดยากลำบากเพราะโดยธรรมชาติของประชาชนท่ีเปนคนชั้นกลางในเขตเมืองมักจะมีวิถีชีวิตท่ีไมคอยได
สัมผัสใกลชิดกับพ้ืนท่ี  จึงอาจสงผลใหประชาชนกลุมนี้มีการใหความสนใจตอโครงการตาง ๆ ของเทศบาลใน
ระดับท่ีไมมากนักยกเวนแตในกรณีท่ีประชาชนประสบปญหาความเดือดรอนหรือมีความไมพอใจจากการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล  ประชาชนกลุมนี้ก็จะมีการแสดงออกถึงความไมพอใจของตน  ดังนั้นเทศบาลอาจ
เริ่มตนจากการสรางการมีสวนรวมในระดับพ้ืนฐานเชนการเปดโอกาสและสนับสนุนใหประชาชนไดแสดงความ
คิดเห็นตอการปฏิบัติงานของเทศบาลอยางสม่ำเสมอ  และมีการนำขอมูลท่ีไดรับจากประชาชนไปพิจารณา
และแจงกลับไปยังประชาชน 

 3. การทำงานของเทศบาลหลายกรณีตองประสานและขอความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ เชน 
ตำรวจ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน ฯลฯ ทำใหเทศบาลไมสามารถควบคุมหรือสั่งการกิจกรรม
เหลานี้ไดอยางเบ็ดเสร็จดวยตนเอง เทศบาลจึงควรชี้แจงและแจงสาเหตุดังกลาวใหประชาชนรับทราบเพ่ือให
ประชาชนรับรูและเขาใจถึงขอจำกัดในการทำงานของเทศบาล 

 4. เทศบาลควรมีชองทางในการรับฟงขอเสนอแนะจากประชาชน รวมถึงชองทางการประเมินผล
การใหบริการของเจาหนาท่ีฝายตาง ๆ อยางสม่ำเสมอเพ่ือนำไปปรับปรุงการใหบริการ และเปนการทำให
ประชาชนเห็นวาเทศบาลมีความเอาใจใสตอขอรองเรียนของประชาชน 

 5. เทศบาลควรใหความสำคัญเปนพิเศษกับการปฏิบัติงานท่ีจะสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของ
ประชาชนโดยตรงและเปนวงกวาง ซ่ึงเทศบาลนครนครปฐมก็ทำไดดีในระดับหนึ่งแลวไมวาจะเปนโครงการ
สงเสริมการออกกำลังกาย โครงการเก่ียวกับการปองกันและควบคุมโรค อยางไรก็ตามงานของเทศบาลท่ี
ประชาชนในภาพรวมยังคิดวาเทศบาลนครนครปฐมยังบกพรองอยูคือการจัดการดานน้ำทวมและน้ำประปา
รวมถึงการจัดการดานขยะและสิ่งปฏิกูล ซ่ึงประชาชนโดยท่ัวไปมักจะคาดหวังวางานเหลานี้เปนงานพ้ืนฐานท่ี
เทศบาลจะตองทำไดเปนอยางดี  นอกจากนี้เรื่องท่ีประชาชนมีการเรียกรองมากข้ึนคือเรื่องของการสงเสริม
อาชีพ ซ่ึงไมใชแคเพียงการจัดอบรม แตยังรวมถึงการจัดหาชองทางการจัดจำหนายดวย 
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