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บทสรุปผูบริหาร 

ผลการสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามออนไลนท้ังหมด จํานวน 450 คน จากภารกิจ

ท้ัง 8 ดาน ประกอบดวย (1) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน จํานวน 6  ขอคําถาม (2) ดานผังเมือง จํานวน 4 ขอ

คําถาม (3) ดานสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต จํานวน 4  ขอคําถาม (4) ดานการศึกษา 

จํานวน 4  ขอคําถาม (5) ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความปลอดภัย จํานวน 4 ขอคําถาม (6) 

ดานการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน การสงเสริมอาชีพ การทองเท่ียวและการลงทุน จํานวน 4  ขอคําถาม  (7) ดาน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  จํานวน  3  ขอคําถาม  และ (8) ดานการสงเสริมศิลปะ 

วัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบานและโบราณสถาน จํานวน 3 ขอคําถาม รวมขอคําถามทุกประเด็นจํานวน 32   

ขอคําถาม และขอคําถามการมีสวนรวมในการดําเนินงานของเมืองพัทยาโดยภาพรวมจํานวน 10 ขอคําถาม 

รายละเอียดสรปุผลไดตามตารางตอไปนี ้

ตารางท่ี 1 สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยาท้ัง 8 ดาน 

ภารกิจ 
รอยละความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 

(x̄)   
คาเฉลี่ย 
รอยละ แปลผล 

พึงพอใจ ควรปรับปรุง 
1.ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 226 50.22 224 49.78 1.50 75.00 ควรปรับปรุง 

2.ดานผังเมือง 273 60.67 177 39.33 1.61 80.50 พึงพอใจ 
3.ดานสาธารณสุข บริการ
ทางสังคม และคุณภาพชีวิต 

297 66.00 153 34.00 1.66 83.00 พึงพอใจ 

4.ดานการศึกษา 332 73.78 118 26.22 1.74 87.00 พึงพอใจ 
5 .ด าน ก ารจั ด ร ะ เบี ย บ
ชุมชนและการรักษาความ
ปลอดภัย 

288 64.00 162 36.00 1.64 82.00 พึงพอใจ 

6 . ด า น ก า ร ส ง เ ส ริ ม
เศ ร ษ ฐ กิ จ ชุ ม ช น  ก า ร
ส ง เ ส ริ ม อ า ชี พ  ก า ร
ทองเท่ียวและการลงทุน 

297 66.00 153 34.00 1.66 83.00 พึงพอใจ 

7 . ด า น ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

248 55.11 202 44.89 1.55 77.50 พึงพอใจ 

8.ดานการสงเสริมศิลปะ 
วั ฒ น ธ ร รม  ภู มิ ป ญ ญ า
ชาวบานและโบราณสถาน 

341 75.78 109 24.22 1.76 88.00 พึงพอใจ 

เฉลี่ยรวม 1.64 82.00 พึงพอใจ 

เฉลี่ยรอยละ 82.00 
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 จากผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยาท้ัง  8 

ดาน พบวาภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเปนคาเฉล่ียรอยละ 82.00 ซ่ึงอยูในเกณฑระดับ

มาตรฐาน แตมีภารกิจท่ีเมืองพัทยาตองปรับปรุงอยางเรงดวน คือ ภารกิจดานโครงสรางพ้ืนฐาน มีคาเฉล่ีย

รอยละ 75.00 ซ่ึงเปนคาเฉล่ียท่ีต่ํากวาในทุกๆดาน  และภารกิจดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษา

ความปลอดภัย มีคาเฉล่ียรอยละ 82.00 (ประเด็นความพึงพอใจตอระบบกลองวงจรปด CCTV ท่ีติดตั้ง

ภายในเขตเมืองพัทยา) ประชาชนเห็นวาควรปรับปรุง  ดังนั้นเมืองพัทยาจึงควรวางมาตรการและแนวทาง

อยางเรงดวนเพ่ือปรับปรุง พัฒนา แกไข กิจกรรม/โครงการ ใหดีย่ิงข้ึนในปตอๆไป เพ่ือตอบสนองความ

ตองการและความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ และเขาถึงประชาชนไดอยาง

แทจริง  ประเด็นภารกิจท่ีประชาชนเห็นวาควรปรับปรุงสรุปอภิปรายผลไดดังนี้ 

ภารกิจท่ีประชาชนเห็นวาควรปรับปรุง 

 1) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน มีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 75.00 ภาพรวมประชาชนเห็นวาการ

จัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยาในดานนี้ควรไดรับการปรับปรุงอยางเรงดวน เรียงประเด็นยอยตามอันดับคือ 

(1) ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการระบบระบายน้ําและปองกันน้ําทวมในชวงฤดูฝน (2) ความพึงพอใจ

ตอการบํารุงรักษาระบบสูบน้ํา เครื่องสูบน้ํา ท่ีชํารุดเสียหายและไดรับการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพท่ีใชงาน

ไดปกติ และ (3) ความพึงพอใจตอการพัฒนาหรือการบํารุงรักษาถนนใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดปกติ สวน

ประเด็นท่ีประชาชนยังมีความพึงพอใจตอการจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยาในดานโครงสรางพ้ืนฐาน เรียง

ตามอันดับคือ (1) ความพึงพอใจตอคุณภาพหรือความเพียงพอของสัญญาณไฟจราจร  (2) ความพึงพอใจตอ

บริการของทาเทียบเรือ/ระบบขนสงมวลชนสาธารณะ   (3) ความพึงพอใจตอคุณภาพหรือความเพียงพอของ  

ไฟสองสวางสาธารณะ ตามอันดับ 

 ภารกิจท่ีประชาชนมีความพึงพอใจ 

1) ดานการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบานและโบราณสถาน มีคาเฉล่ียความพึงพอใจ

รอยละ  88.00  ภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดตอการจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยา  เรียง

ประเด็นยอยตามอันดับดังนี้ (1) ความพึงพอใจตอการจัดโครงการ/กิจกรรม ในการสงเสริมหรืออนุรักษศิลปะ 

วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน ภูมิปญญาชาวบาน และโบราณสถาน (เชน โครงการประเพณีวันไหลเมืองพัทยา,

โครงการประเพณีวันไหลนาเกลือ,โครงการสงเสริมการทองเท่ียวประเพณีกองขาว,โครงการเดินกินถ่ินนาเกลือ 

เปนตน) (2) ความพึงพอใจตอการสงเสริมการเรียนรูดานวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ินท่ีนํามาถายทอดในโรงเรียน

สังกัดเมืองพัทยา และ (3) ความพึงพอใจตอการสงเสริมใหมีการจัดทําแหลงเรียนรูในเชิงอนุรักษ หรือพัฒนาเปน

สถานท่ีทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

2) ดานการศึกษา มีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 87.00  ภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจเปน

อันดับท่ีสองจากการจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยา เรียงประเด็นยอยตามอันดับดังนี้ (1) ความพึงพอใจตอ

การใหบริการศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเมืองพัทยาท่ีผานการประเมินมาตรฐานของกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน (2) เด็กในโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาไดรับอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม)ท่ีมีคุณคาทาง

โภชนาการครบถวน (3) ความพึงพอใจของผูปกครองตอความเชื่อม่ันในหลักสูตร และคุณภาพการเรียนการสอน

ของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา และ (4) ความพึงพอใจของเด็กดอยโอกาส และเด็กยากจนท่ีไดรับการ

สนับสนุนดานการศึกษาจากเมืองพัทยา 
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3) ดานสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต มีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 83.00

ภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดบริการสาธารณะในดานนี้เปนอันดับท่ีสาม  เรียงประเด็นยอยตาม

อันดับ ดังนี้ (1) ความพึงพอใจของผูพิการท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนตาม พ.ร.บ.สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ พ.ศ.2550 และผูพิการไดรับเบี้ยยังชีพจากเมืองพัทยา (2) ความพึงพอใจของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสท่ีไดรับ

การสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสจากเมืองพัทยา (3) ความพึงพอใจตอการดูแลคุณภาพชีวิตของผูปวยติดเตียง 

และผูสูงอายุท่ีมีปญหาดานสุขภาพ/ผูสูงอายุในเขตเมืองพัทยาไดรับเบี้ยยังชีพ และความพึงพอใจของผูสูงอายุท่ี

เขารวมกิจกรรมท่ีเมืองพัทยาใหการสนับสนุน และ (4) ความพึงพอใจในการสํารวจสัตวข้ึนทะเบียนสัตว และฉีด

วัคซีนสุนัขบาตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา จากเมืองพัทยา 

4) ดานการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน การสงเสริมอาชีพ การทองเท่ียวและการลงทุน มีคาเฉล่ียความ

พึงพอใจรอยละ 83.00  ภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจเปนอับดับท่ีสามเทากันกับดานสาธารณสุข บริการ

ทางสังคม และคุณภาพชีวิต เรียงประเด็นยอยตามอันดับ ดังนี้ (1)  ความพึงพอใจตอการจัดใหมีหรือสงเสริม

ศูนยแสดงสินคาชุมชน ตลาดนัด ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน ถนนวัฒนธรรม ตลาดน้ํา ตลาดเกา ของเมืองพัทยา 

(2) ความพึงพอใจตอการใหคําปรึกษาของเมืองพัทยา และชองทางสื่อออนไลนตางๆ เก่ียวกับการขอใบอนุญาต

จดทะเบียนพาณิชย หรือการสงเสริมการลงทุนในพ้ืนท่ี (3) ความพึงพอใจตอการจัดโครงการ/กิจกรรมของเมือง

พัทยา ท่ีสงเสริมการทองเท่ียว การใหความรูเก่ียวกับประวัติความเปนมา หรือฟนฟูแหลงทองเท่ียวเสื่อมโทรมให

มีสภาพท่ีเหมาะสมตอการทองเท่ียว และ (4) ความพึงพอใจตอการสนับสนุนงบประมาณใหแกกลุมอาชีพ กลุม

วิสาหกิจชุมชน กลุมการทองเท่ียว เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปตลาด 

5) ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความปลอดภัย  มีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 82.00 

ภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดบริการสาธารณะในดานนี้เปนอันดับท่ีสี่  เรียงตามประเด็นยอยตาม

อันดับคือ (1) ความพึงพอใจตอคุณภาพหรือความปลอดภัยในการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ของเมืองพัทยา /การเขาชวยเหลือผูประสบภัยทางทะเล (2) ความพึงพอใจตอการนําระบบภูมิสารสนเทศ

(GIS)และระบบอัจฉริยะ เชน SMART CITYเขามาชวยในการบริหารจัดการระบบสัญจรทางบก และทางน้ํา ของ

เมืองพัทยา และ (3) ความพึงพอใจตอคุณภาพการยุติเรื่องราวรองทุกขของประชาชนจากศูนยรับเรื่องราวรอง

ทุกข/ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท/ศูนยดํารงธรรม/ศูนย one stop service หรือจากชองทางสื่อออนไลนอ่ืนๆ ท่ี

ไดรับการชวยเหลือจากเมืองพัทยา สวนประเด็นท่ีประชาชนเห็นวาควรปรับปรุงคือ (4) ความพึงพอใจตอ

ระบบกลองวงจรปด CCTV ท่ีติดตั้งภายในเขตเมืองพัทยา  

6) ดานผังเมือง มีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 80.50 ภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในการ

จัดบริการสาธารณะในดานนี้เปนอันดับท่ีหา  เรียงตามประเด็นยอยตามอันดับดังนี้ (1) ความพึงพอใจตอการ

จัดทํา หรือสนับสนุนการจัดทําผังเมือง เพ่ือใหมีแผนผัง นโยบาย และผังเมืองรวม(จังหวัด/เมือง/ชุมชน) เปน

กรอบในการพัฒนาทองถ่ิน (2) ความพึงพอใจตอการควบคุมการใชประโยชนท่ีดิน และการพัฒนาใหเปนไปตาม

ผังเมืองรวม(จังหวัด/เมือง/ชุมชน)  (3) ความพึงพอใจตอมาตรการ การจัดการตอผูรุกล้ําท่ีสาธารณะประโยชน 

และ (4)  ความพึงพอใจตอการใชกฎหมายควบคุมอาคาร สิ่งปลูกสราง 

7) ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  มีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 77.50 

ภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดบริการสาธารณะในดานนี้เปนอันดับท่ีหก  เรียงประเด็นยอยตาม

อันดับคือ (1) ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการขยะ การกําจัดขยะมูลฝอย และขยะติดเชื้อ อยางถูก

สุขลักษณะ (2) ความพึงพอใจตอการจัดโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
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และสิ่งแวดลอม การกําจัดน้ําเสีย และฝุน PM 2.5 และ (3) ความพึงพอใจตอการสงเสริมการลดปริมาณขยะ 

มูลฝอย และการคัดแยกขยะเพ่ือสงเสริมใหประชาชนนํากลับมาใชประโยชน  

ตารางท่ี 2 สรุปภาพรวมการสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนตอการมีสวนรวม

ในการดําเนินงานของเมืองพัทยา  

ประเด็นการประเมิน 
รอยละความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 

(x̄)   

คาเฉลี่ย 
รอยละ 

แปลผล 

พึงพอใจ ควรปรับปรุง 
1 .ก าร ให บ ริ ก าร  /  ก าร
อํานวยความสะดวก ใหแก
ประชาชนอยางท่ัวถึง 

241 53.60 209 46.40 1.54 77.00 พึงพอใจ 

2.ส งเสริมใหประชาชนมี
ส วน ร วม  ใน โครงการ / 
กิจกรรมของเมืองพัทยา 

286 63.60 164 36.40 1.64 82.00 พึงพอใจ 

3 .ป ระช าช น ส าม ารถ มี
อํ า น า จ ใน ก า ร เ ข า ไ ป
ตรวจสอบ ดานตางๆ 

243 54.00 207 46.00 1.54 77.00 พึงพอใจ 

4 .การประชาสัม พันธ ให
ป ร ะ ช า ช น รั บ รู ข อ มู ล 
ขาวสารของเมืองพัทยา 

302 67.10 148 32.90 1.67 83.50 พึงพอใจ 

5 .ก า ร เป ด โ อ ก า ส ใ ห
ป ร ะ ช าช น แ ส ด งค ว า ม
คิ ด เห็ น  ใน โค ร งก า ร  / 
กิจกรรมของเมืองพัทยา 

263 58.40 187 41.60 1.58 79.00 พึงพอใจ 

6 .ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดําเนินงาน ของโครงการ / 
กิจกรรมตอสาธารณะของ
เมืองพัทยา 

277 61.60 173 38.40 1.62 81.00 พึงพอใจ 

7 .ค วาม โป ร ง ใส  ในก าร
ดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

248 55.10 202 44.90 1.55 77.50 พึงพอใจ 

8.การดําเนินงานเปนไปตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

245 54.40 205 45.60 1.54 77.00 พึงพอใจ 

9 .ผลการดํา เนิน โครงการ / 
กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 

252 56.00 198 44.00 1.56 78.00 พึงพอใจ 

10.ประโยชนท่ีประชาชน
จะได รับ จากการดํ า เนิ น
โครงการ / กิจกรรมของ
เมืองพัทยา 

272 60.40 178 39.60 1.60 80.00 พึงพอใจ 

เฉลี่ยรวม 1.58 79.00 พึงพอใจ 

เฉลี่ยรอยละ 79.00 
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จากผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการมีสวนรวมในการดําเนินงานของเมืองพัทยา 

พบวา ภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเปนคาเฉล่ียรอยละ 79.00 ซ่ึงอยูในเกณฑมาตรฐานในระดับ

ยอมรับได  โดยสรุปอภิปรายผลไดดังนี้ 

1. ภารกิจโดยรวมท่ีประชาชนพึงพอใจ 3 อันดับแรก ไดแก (1)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรู

ขอมูลขาวสารของเมืองพัทยา  (2) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรมของเมืองพัทยา  และ 

(3) การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะของเมืองพัทยา ตามอันดับ 

2. ภารกิจโดยรวมท่ีประชาชนพึงพอใจ 3 อันดับสุดทาย ไดแก  (1) การใหบริการ / การอํานวย

ความสะดวกใหแกประชาชนอยางท่ัวถึง  (2) ประชาชนสามารถมีอํานาจในการเขาไปตรวจสอบดานตางๆ และ 

(3) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ประชาชนมีความพึงพอใจเทากันท้ังสามอันดับ  

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 จากผลการสํารวจและวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดบริการ

สาธารณะของเมืองพัทยาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะผูบริหารเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา 

หัวหนาสวนราชการทุกสวนราชการในเมืองพัทยา รวมถึงผูมีอํานาจพิจารณาสั่งการ/อนุมัติ ในการจัดทําแผน 

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ สําหรับโครงการพัฒนาประจําปตางๆ ควรใหความสําคัญในการพิจารณา

งบประมาณ หรือกําหนดนโยบายเรงดวนสําหรับการจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยาโดยเนนกิจกรรม/

โครงการท่ีตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีอยางแทจริง โดยภารกิจท่ีประชาชนเห็นวามีบาง

ประเด็นท่ีควรไดรับการปรับปรุงอยางเรงดวนคือ 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ควรเรงแกไขปญหาการบริหารจัดการระบบระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม  

ซ่ึงปญหาเหลานี้เปนผลกระทบทําใหเกิดปญหาน้ําทวมขังในเขตเมืองพัทยา ประชาชนไดรับความเดือดรอนควร

ไดรับการแกไขอยางเรงดวน, ปญหาการดูแลรักษาระบบสูบน้ํา เครื่องสูบน้ําท่ีชํารุดเสียหายควรไดรับการ

บํารุงรักษาใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการระบายน้ําท่ีทวมขัง ใหระบายลงสู

ทะเลใหเร็ว เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนและนักทองเท่ียวท่ีสัญจรไปมา, ปญหาดานการบํารุงรักษา

ถนนใหอยูในสภาพใชงานไดปกติ  ควรกําชับผูดําเนินการกอสรางใหใชเวลาในการปรับปรุง ซอมแซม ใหเร็วท่ีสุด 

และควรใหผูดําเนินการตรวจสอบถนนหลังปรับปรุง ซอมแซมใหอยูในสภาพเรียบรอย เพ่ือใหประชาชนและ

นักทองเท่ียวมีความสะดวกสบายในการเดินทาง  อันจะสงผลตอภูมิทัศนหรือภาพลักษณท่ีดีของเมืองพัทยาท่ีเปน

เมืองทองเท่ียวระดับโลกอีกดวย 

ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความปลอดภัย ควรปรับปรุงระบบกลองวงจรปด CCTV ท่ี

ติดตั้งในเมืองพัทยา ใหสามารถใชงานไดเกือบ 100 เปอรเซ็นต เนื่องจากเมืองพัทยาเปนแหลงทองเท่ียวระดับ

โลก ประชาชนและนักทองเท่ียวจึงตองการความปลอดภัยตลอดการทองเท่ียวในเมืองพัทยา ผูบริหารเมืองพัทยา

จึงควรสรางความเชื่อม่ันในความปลอดภัยชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และนักทองเท่ียวท่ีมาเยี่ยมเยือน

เมืองพัทยาใหมีความประทับใจและอยากกลับมาทองเท่ียวเมืองพัทยาอีกครั้ง  
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 สําหรับการจัดอันดับความสําคัญในการพิจารณางบประมาณประจําปเพ่ือพัฒนาปรับปรุง และการแกไข

ปญหาความเดือดรอนและความตองการของประชาชน และนักทองเท่ียว  ควรปรับปรุงภารกิจท่ีเมืองพัทยายัง

ดําเนินการไดไมเต็มท่ี และยังไมตอบสนองตอความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี  สวนภารกิจท่ีประชาชนมี

ความพึงพอใจตอการจัดการบริการสาธารณะของเมืองพัทยาแลวนั้น  ควรพัฒนาและปรับปรุงใหดียิ่งข้ึน เพ่ือ

รักษาระดับใหคงมีมาตรฐานในการจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยาตอไปเชนเดิม 

ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

 1) เนื่องจากการดําเนินการสํารวจความคิดเห็นและความความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดบริการ

สาธารณะของเมืองพัทยานําแนวทางคําถามจากการเกณฑชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินสําหรับเมืองพัทยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสํานักงานคณะกรรมการการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาประยุกตใชในการสํารวจขอมูล ซ่ึงมีตัวชี้วัดจํานวนมากและบางครั้ง

ตัวชี้วัดไมสอดคลองกับภารกิจท่ีเมืองพัทยาดําเนินการ ดังนั้นเมืองพัทยาควรดําเนินกิจกรรม/โครงการให

สอดคลองกับตัวชี้วัดท่ีคณะกรรมการกระจายอํานาจฯ กําหนดมา กิจกรรมใดท่ีไดดําเนินการเจาหนาท่ีท่ี

รับผิดชอบก็ควรเก็บรวบรวมขอมูลไวเปนสถิติ เพ่ือใชเปนหลักฐานอางอิงไดในอนาคต 

 2) พนักงานเมืองพัทยา หรือเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบภารกิจการจัดบริการสาธารณะทุกสวนราชการตางๆ 

ของเมืองพัทยา ควรสํารวจปญหาความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ีกอนนําเสนอโครงการ  เพ่ือการ

แกไขปญหาท่ีสอดคลองกับความตองการของประชาชน และควรศึกษาแนวทางกฎระเบียบ ขอบังคับ ในการ

จัดการภารกิจท่ีตนเองรับผิดชอบ  และควรนําผลการประเมินมาเปนขอมูลสําหรับเปนแนวทางการปรับปรุง/

แกไขและพัฒนากิจกรรม/โครงการตางๆ ในความรับผิดชอบของตนเองใหดียิ่งข้ึน ควรมีการลงพ้ืนท่ีสํารวจ 

จัดเก็บสถิติ รวมรวมปญหาตางๆ ภายในงานและภารกิจของตนเอง ใหเปนปจจุบันเสมอ หากพบเจอปญหา หรือ 

ความเดือดรอนของประชาชน ควรรีบนําเสนอปญหาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ เพ่ือขอความเห็นชอบ หรือ

นําเสนอปญหา หรืออุปสรรคตางๆ ตอผูบริหารของเมืองพัทยา เพ่ือจะไดชวยกันแกไขปญหาและความตองการ

ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีไดโดยเร็ว  

  

 

   



ช 

 

คํานํา 

 รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะของ

เมืองพัทยาประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ตอการจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยา และการมีสวนรวมในการดําเนินงานของเมืองพัทยา โดยได

ดําเนินการรวบรวมขอมูลจากการเก็บแบบสอบถามออนไลนใหกับประชาชนในเขตเมืองพัทยา จํานวน 450 

ตัวอยาง และแบงแบบสอบถามออกเปน 4 ตอน ประกอบดวย ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ,               

การสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยา 8 ดาน , 

การสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนตอการมีสวนรวมในการดําเนินงานของเมืองพัทยาใน

ภาพรวม และความคิดเห็นขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

 คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนตอ

การจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยาประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  ฉบับนี้ จะสามารถนําไปใชเปนขอมูล

หรือแนวทางในการการปรับปรุง/แกไข/พัฒนาการใหบริการสาธารณะของเมืองพัทยาใหดียิ่งข้ึนในปตอไป และ

หวังวาจะเปนประโยชนสําหรับคณะผูบริหารเมืองพัทยาและทุกสวนราชการของเมืองพัทยาเปนอยางดี 

 

คณะผูจัดทํา 

         ฝายวิจัยและประเมินผล สวนยุทธศาสตรการพัฒนา 

                                                                        สํานักยุทธศาสตรและงบประมาณ เมืองพัทยา 

                     สิงหาคม  2564 
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สวนที่ 1 

บทนํา 

1. ความเปนมาและความสําคัญ 

การปกครองทองถ่ินเปนรูปแบบการปกครองท่ีเกิดจากระบบการกระจายอํานาจการปกครอง

จากรัฐบาลไปยังทองถ่ิน ใหสามารถดําเนินการใดๆ ไดตามขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนด การปกครองทองถ่ิน

มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาลในการจัดบริการสาธารณะใหสามารถตอบสนองความ

ตองการของประชาชนไดอยางแทจริง การปกครองทองถ่ินเปนผลมาจากความคิดของหลักการกระจาย

อํานาจการปกครองสูองคกรทองถ่ินของประเทศไทยเริ่มมาตั้งแตป 2475 ซ่ึงรัฐบาลในแตละยุคสมัยตางก็

ใหความสําคัญโดยการกําหนดและดําเนินการตามนโยบายเพ่ือใหมีการกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินตลอดมา กระท่ังปจจุบันรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยป พ.ศ.2550 ไดกําหนด

สาระสําคัญเก่ียวกับการกระจายอํานาจใหทองถ่ิน คือ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและประชาชนไดรับ

บริการสาธารณะอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 

เมืองพัทยา เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษและมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดการ

บริการสาธารณะเพ่ือใหบริการแกประชาชนในพ้ืนท่ี ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 และตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 หมวด 9 มาตรา 62  จากอํานาจหนาท่ี

และภารกิจดังกลาวนี้ เมืองพัทยาตองจัดบริการสาธารณะประจําปใหกับประชาชนในทองถ่ินอยางท่ัวถึง

และเทาเทียมกันทุกคน ท้ังยังตองมีการติดตามประเมินผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการ

จัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยาประจําป จากภารกิจท้ัง 8 ดาน โดยอางอิงมาจาก “แบบกรอกขอมูล

เกณฑชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะสําหรับเมืองพัทยา” ของสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักนายกรัฐมนตรี ประกอบดวย 1.ดานโครงสรางพ้ืนฐาน/2.ดาน     

ผังเมือง/3.ดานสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต/4.ดานการศึกษา/5.ดานการจัดระเบียบ

ชุมชนและการรักษาความปลอดภัย/6.ดานการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน การสงเสริมอาชีพ การทองเท่ียว

และการลงทุน/7.ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม/8.ดานการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม 

ภูมิปญญาชาวบานและโบราณสถาน   

ดังนั้นการปฏิบัติงานและการดําเนินกิจกรรม/โครงการพัฒนาตางๆ ของเมืองพัทยาจึงมีความ

จําเปนและสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาทองถ่ินและการพัฒนาประเทศโดยรวม และเพ่ือใหประชาชนไดมี

สวนรวมในการปรับปรุง พัฒนาการบริหารงานตามกิจกรรม/โครงการตางๆ ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานตางๆ และการใหบริการสาธารณะจากหนวยงานของเมืองพัทยาประจําป จึงไดดําเนินการสํารวจความ      

พึงพอใจของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือนํา

ขอมูลจากการประเมินมาเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการทํางาน รวมถึง

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทํางานใหดีข้ึน รวมถึงการตอบสนองความตองการของประชาชน บรรเทา

ความเดือดรอนของประชาชน และเพ่ือใหประชาชนและผูอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเมืองพัทยา  

ไดมีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และเพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการท่ีดีของเมืองพัทยา อีกทางหนึ่ง 
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2.วัตถุประสงค 

    2.1 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยาและความ       

พึงพอใจของประชาชนตอการมีสวนรวมในการดําเนินงานของเมืองพัทยา ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2564 

    2.2 เพ่ือนําผลการประเมิน มาเปนขอมูลสําหรับการแกไข ปรับปรุง พัฒนา กิจกรรม/โครงการตางๆ ใน

การจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยาใหดียิ่งข้ึนในปตอไป 

3.วิธีดําเนินงาน 

3.1  จัดทําเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล (แบบสอบถามออนไลน) 

3.2  กระจายแบบสอบถามออนไลนใหกลุมเปาหมายในเขตเมืองพัทยา 

3.3  ทําการวิเคราะหขอมูล ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS และสรุปอภิปรายผล 

3.4  จัดทํารายงานสรุปผล เสนอนายกเมืองพัทยา คณะผูบริหารเมืองพัทยาและแจงทุกสวนราชการทราบ 

     4.เปาหมาย 

ประชาชนในเขตเมืองพัทยา ไมนอยกวา 400 คน โดยเก็บรวบรวมขอมูล ระหวางวันท่ี          

1 มิถุนายน 64 - 31 กรกฎาคม 2564 

5.หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ฝายวิจัยและประเมินผล สวนยุทธศาสตรการพัฒนา สํานักยุทธศาสตรและงบประมาณ       

เมืองพัทยา 

6.คําจํากัดความ 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจ ชอบใจ ตอการดําเนินงานของเมืองพัทยา ท้ังในสวนของการ

ดําเนินตามภารกิจหลักของเมืองพัทยา และความพึงพอใจในดานตางๆโดยรวม ความพึงพอใจเปนเรื่องของ

ความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ การบริการท่ีไดรับ อยางไรก็ดีความพึงพอใจของแตละบุคคล

ไมมีวันสิ้นสุด เปลี่ยนแปลงไดเสมอตามกาลเวลาและสภาพแวดลอม 

         ควรปรับปรุง หมายถึง ควรดําเนินการแกไข เปลี่ยนแปลงการดําเนินงานของเมืองพัทยาใหมี

ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลยิ่งข้ึน หรือควรพัฒนาใหไปในทิศทางท่ีดีข้ึน เพ่ือใหเกิดเปนความพึงพอใจใน

อนาคต 

     การจัดบริการสาธารณะ หมายถึง การบริการท่ีรัฐตองจัดทําข้ึนตามภารกิจ อํานาจหนาท่ีท่ี

กฎหมายกําหนด เพ่ือสนองความตองการของประชาชนและใหบริการแกประชาชนทุกคน โดยไมเจาะจง

เฉพาะเพียงบางกลุมเทานั้น ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ไดแบงกรอบการใหบริการสาธารณะออกเปน 8 ดาน โดยอางอิงมาจาก 

“แบบกรอกขอมูลเกณฑชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะสําหรับเมืองพัทยา” ของสํานักงานคณะกรรมการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักนายกรัฐมนตรี ไดแก  1.ดานโครงสรางพ้ืนฐาน/   

2.ดานผังเมือง/3.ดานสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต/4.ดานการศึกษา/5.ดานการจัด

ระเบียบชุมชนและการรักษาความปลอดภัย/6.ดานการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน การสงเสริมอาชีพ การ

ทองเท่ียวและการลงทุน/7.ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม/8.ดานการสงเสริมศิลปะ 

วัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบานและโบราณสถาน 
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      การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง กระบวนการท่ีประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสีย ท่ี

เก่ียวของมีโอกาสเขารวมในกระบวนการหรือข้ันตอนตาง ๆ ของการบริหาร ต้ังแตการรับรูขอมูลการ

ปฏิบัติงาน การรวมแสดงทัศนะความคิดเห็น การรวมเสนอปญหาและความตองการของชุมชนและทองถ่ิน 

การรวมคิดแนวทางการแกไขปญหา การรวมในกระบวนการตัดสินใจ การรวมในการดําเนินการ และการ

รวมติดตามประเมินผล รวมท้ัง การรวมรับผลประโยชนจากการพัฒนา 

7.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1 หนวยงานในสังกัดของเมืองพัทยานําผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานดาน

ตางๆ  และสรางนวัตกรรมตามภารกิจหนาท่ีตอไป 

7.2 คณะผูบริหารของเมืองพัทยานําผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนไปกําหนด

นโยบาย แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรม/โครงการตางๆ ตามแผนพัฒนาเมืองพัทยา รวมถึงการ

พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําปสําหรับการดําเนินกิจกรรม/โครงการพัฒนาตางๆ ให เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

8.วิธีดําเนินการสํารวจ 

   8.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง เปนประชาชนและนักทองเท่ียวในเขตเมืองพัทยา รวม

ท้ังสิ้นจํานวน  450 คน ซ่ึงเปนการเก็บแบบสอบถามออนไลน  โดยไดดําเนินการระหวางวันท่ี 1 มิถุนายน 

2564 – 31 กรกฎาคม 2564  โดยใชเครื่องมือ Taro Yamane โดยมีสมการคํานวณการกําหนดกลุม

ประชากรตัวอยาง คือ   n = N / ( 1 + N ( e ^ 2 ) ) โดยท่ี 

 n : คือ ขนาดของกลุมตัวอยาง หรือ ขนาดของกลุมประชากรตัวอยาง 

N : คือ ขนาดของประชากร 

e : คือ คาความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได (รอยละ หรือ เปอรเซนต) 

   ดังนั้นหากนําทฤษฎีคํานวณขนาดของกลุมประชากรของ Taro Yamane มาประยุกตใชจะ
สามารถคํานวณขนาดของกลุมประชากรไดดังนี้ 

 1. แทนคา N ดวยขนาดของจํานวนประชากรท้ังหมดท่ีสนใจ 
2. แทนคา e ดวยจํานวนรอยละความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได (ตัวอยาง: คาความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได 
 รอยละ 5 หรือ 5% จะมีคา e เทากับ 0.05 หรือ 5 / 100)  
3. คํานวณผลลัพธของสมการออกมาเพ่ือหาคา n ซ่ึงคา n จะบงบอกถึงขนาดกลุมจํานวนประชากรท่ีตอง
 ใชในการทําวิจัย 
  จากทฤษฎีขางตนของ Taro Yamane ไดประกอบไปดวย 3 ตัวแปรหลัก ซ่ึงในการสํารวจ
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยานั้น  สามารถแทน
คาตัวแปรประชากรกลุมตัวอยางจํานวน 100,000 คน  เขาไปยังสมการดังนี้                                
  n = 100,000/ (1+100,000 (0.05 ^ 2) ) = 398.40 หรือ 399 คน  

  อางอิงจากผลลัพธท่ีไดรับ 398.40  สามารถบงบอกไดวา จะตองใชขนาดกลุมจํานวน
ประชากรข้ันต่ําประมาณ 399 คน เพ่ือใหไดผลลัพธท่ีมีความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับไดประมาณ 5% 
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8.2 เครื่องมือในการรวบรวมขอมูล  เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม

(Questionnaire) โดยนําแบบประเมินตามแนวทางการประเมินการจัดมาตรฐานบริการสาธารณะของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2564 มาปรับใชในการประเมินในครั้งนี้ ซ่ึงประกอบดวยขอคําถามความ

พึงพอใจของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยาประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 จํานวน 

8 ดาน ไดแก (1) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน/(2)ดานผังเมือง/ (3)ดานสาธารณสุข บริการทางสังคม และ

คุณภาพชีวิต/(4) ดานการศึกษา/(5) ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความปลอดภัย/(6) ดานการ

สงเสริม เศรษฐกิจชุมชน การส งเสริมอาชีพ การทองเท่ียวและการลงทุน/(7) ดานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม/(8)ดานการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบานและ

โบราณสถาน  

  รวมท้ังสิ้น 32 ขอคําถาม และความพึงพอใจตอการมีสวนรวมในการดําเนินงานของเมืองพัทยา

ในภาพรวมจํานวน 10 ขอคําถาม โดยแบบสํารวจประกอบดวย 4 สวน ดังนี้ 

   สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ , อายุ , การศึกษา , อาชีพ ,  

มีชื่อในทะเบียนบานอยูในเขตเมืองพัทยา ระยะเวลาในการพํานักอาศัยในเมืองพัทยา และชองทางในการ

ติดตามขอมูลขาวสารของเมืองพัทยา 

  สวนท่ี 2 ประกอบดวยขอคําถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนตอการ

จัดบรกิารสาธารณะของเมืองพัทยา จํานวน 8 ดาน ดังนี้ 

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน จํานวน 6 ขอคําถาม 

2. ดานผังเมือง จํานวน  4  ขอคําถาม 

3. ดานสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต  จํานวน 4 ขอคําถาม 

4. ดานการศึกษา  จํานวน 4 ขอคําถาม 

5. ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความปลอดภัย  จํานวน 4 ขอคําถาม 

6. ดานการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน การสงเสริมอาชีพ การทองเท่ียวและการลงทุน จํานวน 4     

ขอคําถาม 

7. ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 3 ขอคําถาม 

8. ดานการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบานและโบราณสถาน จํานวน 3 ขอคําถาม 

  สวนท่ี 3 ขอคําถามความคิดเห็นและความพึงพอใจตอการมีสวนรวมในการดําเนินงานของ

เมืองพัทยาในภาพรวม จํานวน 10 ขอคําถาม 

   สวนท่ี 4 ขอคําถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการปรับปรุง/แกไข/พัฒนาการใหบริการ

สาธารณะของเมืองพัทยา เปนลักษณะคําถามเปด แสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ 

   สําหรับขอคําถามในสวนท่ี 2 และ 3 ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating scale) ในแตละขอยอยมีตัวเลือกใหตอบ เพ่ือแสดงระดับความพึงพอใจ 2 ระดับ ดังนี้ 

  ระดับความพึงพอใจ    คะแนน 

        พึงพอใจ         2 

              ควรปรับปรุง         1 
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9.การวิเคราะหและการแปลผลขอมูล 

9.1 เกณฑการแปลคะแนน ทําโดยรวมคะแนนท้ังหมดเพ่ือหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานของกลุมตัวอยางโดยอิงเกณฑการคํานวณ ดังนี้ ท่ีมา : สุวิมล  ติรการนันท, (2549).ระเบียบ

วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร : แนวทางสูการปฏิบัติ , โรงพิมพแห งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 

กรุงเทพมหานคร 

    คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด  =   2 – 1 

              จํานวนระดับ                                   2 

      =   0.5 

ดังนั้นคาเฉลี่ยความพึงพอใจเปนน้ําหนักคะแนนตามมาตราสวนประมาณคา 2 ระดับ และ

กําหนดคาเฉลี่ยความพึงพอใจ ดังนี้  

     คะแนน           ระดับความพึงพอใจ 

  1.51 – 2.00     พึงพอใจ 

  1.00 – 1.50             ควรปรับปรงุ 

 

       9.2 เกณฑการกําหนดระดับคาเปาหมาย 

          9.2.1 เกณฑการจัดบริการสาธารณะ กําหนดคาเปาหมายข้ันต่ําไมนอยกวารอยละ 80 อยูใน

เกณฑระดับมาตรฐาน อางอิงจากแบบเกณฑชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะสําหรับเมืองพัทยา  ของสํานักงาน

คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

           9.2.2 เกณฑการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ อางอิงจากแบบประเมิน

ประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ผลการประเมินไมนอยกวา    

รอยละ 70 อยูในเกณฑระดับดีมาก     
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สวนที่ 2 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 จากการเก็บขอมูลในแบบสอบถาม ผูศึกษาไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงมีผลการวิเคราะหขอมูลตาม

ตามรางท่ี 1-11 ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ , อายุ , การศึกษา , อาชีพ ,  มีช่ือใน

ทะเบียนบานอยูในเขตเมืองพัทยา และชองทางในการติดตามขอมูลขาวสารของเมืองพัทยา 

 

 
ขอมูลท่ัวไป 

 

 
จํานวน 

 
รอยละ 

 
เพศ   
           ชาย 94 20.90 
           หญิง 356 79.10 
           รวม 450 100.00 
อายุ   
           นอยกวา 20 ป 30 6.70 
           20 – 39 ป 254 56.40 
           40 – 59 ป 157 34.90 
           60 ป ข้ึนไป 9 2.00 
           รวม 450 100.00 
การศึกษา   

      ต่ํากวาประถมศึกษา/ประถมศึกษา 39 8.70 
           มัธยมศึกษา/ปวช. 184 40.90 
           อนุปริญญา/ปวส. 59 13.10 
           ปริญญาตร ี 144 32.00 
           สูงกวาปริญญาตร ี 24 5.30 
          รวม 450 100.00 
อาชีพ   
          วางงาน 70 15.60 
          นักเรียน/นักศึกษา 27 6.00 
          พนักงานบริษัทเอกชน 104 23.10 

   ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย 99 22.00 
          รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 85 18.90 
         อ่ืนๆ(เชนแมบาน,รับจางท่ัวไปฯลฯ) 65 14.40 

          รวม 450 100.00 
 



๗ 

 
   ตารางท่ี 1 (ตอ) จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ, อายุ, การศึกษา, อาชีพ, มีช่ือในทะเบียน

บานอยูในเขตเมืองพัทยา และชองทางในการติดตามขอมูลขาวสารของเมืองพัทยา 

 
ขอมูลท่ัวไป 

 
จํานวน 

 
รอยละ 

 
มีช่ือฯอยูในเขตเมืองพัทยา   
          อยูในเขต 257 57.11 

          อยูนอกเขต 193 42.89 
         รวม 450 100.00 
ชองทางในการติดตามขอมูลขาวสาร จํานวน รอยละ 
          ไมเคยรับรูเลย 80 8.12 
           Facebook 329 33.40 
           โทรทัศนทองถ่ิน 137 13.91 
           Line 123 12.49 
          สื่อสิ่งพิมพ 102 10.36 
          Website 105 10.66 
          ผูนําชุมชน 109 11.06 
          รวม 985 100.00 

  จากตารางท่ี 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 79.10 มีอายุอยู

ระหวาง 20-39 ป มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 56.40 รองลงมามีอายุอยูระหวาง 40-59 ป คิดเปนรอยละ 

34.90 สวนกลุมท่ีตอบแบบสอบถามนอยท่ีสุด คือ มีอายุ 60 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 2.00 ระดับการศึกษา

สวนใหญมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 40.90 รองลงมา คือระดับปริญญาตรี 

คิดเปนรอยละ 32.00 สวนกลุมท่ีตอบแบบสอบถามนอยท่ีสุด คือ มีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี คิดเปน

รอยละ 5.30 อาชีพสวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 23.10 รองลงมา 

คือ ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย คิดเปนรอยละ 22.00 สวนผูตอบแบบสอบถามนอยท่ีสุดคือ นักเรียน/

นักศึกษา คิดเปนรอยละ 6.00 สวนใหญผูตอบแบบสอบถามจะมีชื่อในทะเบียนบานในเขตเมืองพัทยา รอยละ 

57.11 และดานชองทางในการติดตามขอมูลขาวสารของเมืองพัทยานั้น ชองทางท่ีประชาชนรับรูขาวสารมาก

ท่ีสุดคือ Facebook คิดเปนรอยละ 33.40 รองลงมาคือ โทรทัศนทองถ่ิน คิดเปนรอยละ 13.91  และยังมี

ประชาชนอีกรอยละ 8.12  ท่ีไมเคยรับรูขาวสารของเมืองพัทยาเลย 

ตารางท่ี 2  จํานวนรอยละของกลุมตัวอยางของระยะเวลาการพํานักอาศัยในเมืองพัทยา 

จํานวนป อยูในเขตเมืองพัทยา รอยละ อยูนอกเขตเมืองพัทยา รอยละ 
1-5 20 7.78 55 28.50 

6-10 44 17.12 48 24.87 
11-15 49 19.07 33 17.10 
16-20 34 13.23 25 12.95 

21 ปข้ึนไป 110 42.80 32 16.58 
รวม 257 100.00 193 100.00 

 



๘ 

 
จากตารางท่ี 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีชื่อในทะเบียนบานอยูในเขตเมืองพัทยา คิดเปน

รอยละ 57.11 และมีชื่ออยูนอกเขตเมืองพัทยา คิดเปนรอยละ 42.89 โดยผูตอบแบบสอบถามท่ีอยูในเขตเมือง

พัทยาสวนใหญ ใชเวลาพํานักอาศัยอยูในเมืองพัทยามากท่ีสุดคือ 21 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 33.46 และจํานวน  

ปท่ีพํานักอาศัยในเมืองพัทยานอยท่ีสุดคือ  16-20 ป คิดเปนรอยละ 9.19 สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีอยูนอกเขต

เมืองพัทยาสวนใหญ ใชเวลาพํานักอาศัยอยูในเมืองพัทยามากท่ีสุดคือ 1-5 ป คิดเปนรอยละ 42.80 และจํานวน

ปท่ีพํานักอาศัยในเมืองพัทยานอยท่ีสุดคือจํานวน 1-5 ป คิดเปนรอยละ 7.78 

2.2 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะของเมือง

พัทยารวม 8 ดาน 

ผลการวิเคราะหดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 ตารางท่ี 3 จํานวนรอยละ, คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นและความพึงพอใจของ

ประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ประเด็นการประเมิน 
รอยละความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 

(x̄) 
 

คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
แปลผล 

พึงพอใจ ควรปรับปรุง 

1.1 ความพึงพอใจตอการพัฒนา 
หรือการบํารุงรักษาถนนใหอยูใน
สภาพท่ีใชงานไดปกติ 

204 45.30 246 54.70 1.45 0.498 ควรปรับปรุง 

1.2 ความพึงพอใจตอคุณภาพ 
หรือความเพียงพอของสัญญาณ
ไฟจราจร 

298 66.20 152 33.80 1.66 0.473 พึงพอใจ 

1.3 ความพึงพอใจตอคุณภาพ 
หรือความเพียงพอของไฟสอง
สวางสาธารณะ 

273 60.70 177 39.30 1.61 0.489 พึงพอใจ 

1.4 ความพึงพอใจตอการบริหาร
จัดการระบบระบายนํ้าและการ
ปองกันนํ้าทวมในชวงฤดูฝน 

111 24.70 339 75.30 1.25 0.432 ควรปรับปรุง 

1 .5  ค ว าม พึ งพ อ ใจ ต อ ก า ร
บํารุงรักษาระบบสูบนํ้า เครื่องสูบ
นํ้า ท่ีชํารุดเสียหายและไดรับการ
บํารุงรักษาใหอยูในสภาพท่ีใชงาน
ไดปกต ิ

175 38.90 275 61.10 1.39 0.488 ควรปรับปรุง 

1.6 ความพึงพอใจตอบริการของ
ทาเทียบเรือ/ระบบขนสงมวลชน
สาธารณะ 

294 65.30 156 34.70 1.65 0.476 พึงพอใจ 

เฉลี่ยรวม 1.50 0.476 ควรปรับปรุง 

เฉลี่ยรอยละ 75.00 

จากตารางท่ี 3 พบวา กลุมตัวอยางเห็นวาการจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

นั้นควรปรับปรุง โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย (x̄)  = 1.50  (เฉลี่ยรอยละ  75.00) โดยเม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น

พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพหรือความเพียงพอของสัญญาณไฟจราจรมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย       



๙ 

 

(x̄)  = 1.66 รองลงมาคือ ความพึงพอใจตอบริการของทาเทียบเรือ/ระบบขนสงมวลชนสาธารณะ มีคาเฉลี่ย 

(x̄)  = 1.65 และประเด็นความพึงพอใจตอคุณภาพหรือความเพียงพอของไฟสองสวางสาธารณะ มีคาเฉลี่ย           

(x̄)  = 1.61  สวนประเด็นท่ีประชาชนเห็นวาควรปรับปรุงเรียงตามอันดับคือ ความพึงพอใจตอการบริหาร

จัดการระบบระบายน้ําและการปองกันน้ําทวมในชวงฤดูฝน มีคาเฉลี่ย (x̄)  = 1.25,  ความพึงพอใจตอการ

บํารุงรักษาระบบสูบน้ํา เครื่องสูบน้ํา ท่ีชํารุดเสียหายและไดรับการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดปกติ     

มีคาเฉลี่ย (x̄)  = 1.39  และความพึงพอใจตอการพัฒนาหรือการบํารุงรักษาถนนใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดปกติ 

มีคาเฉลี่ย (x̄)  = 1.45 เปนอันดับสุดทาย 

ผลการวิเคราะหดานผังเมือง 

 ตารางท่ี 4 จํานวนรอยละ, คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นและความพึงพอใจของ

ประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยาดานผังเมือง 

ประเด็นการประเมิน 
รอยละความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 

(x̄) 
 

คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
แปลผล พึงพอใจ ควรปรับปรุง 

1. ความพึงพอใจตอการควบคุม
การใชประโยชนท่ีดิน และการ
พัฒนาให เปนไปตามผังเมือง
รวม (จังหวัด/เมือง/ชุมชน) 

279 62.00 171 38.00 1.62 0.486 พึงพอใจ 

2. ความพึงพอใจตอมาตรการ 
ก า ร จั ด ก า ร ต อ ผู รุ ก ล้ํ า ท่ี
สาธารณะประโยชน 

260 57.80 190 42.20 1.58 0.494 พึงพอใจ 

3. ความพึ งพอใจต อการใช
กฎหมายควบคุมอาคาร สิ่งปลูก
สราง 

258 57.30 192 42.70 1.57 0.495  พึงพอใจ 

4. ความพึงพอใจตอการจัดทํา 
หรือสนับสนุนการจัดทําผังเมือง 
เพ่ือใหมีแผนผัง นโยบายและผัง
เมืองรวม (จังหวัด/เมือง/ชุมชน) 
เปนกรอบในการพัฒนาทองถ่ิน 

296 65.80 154 34.20 1.66 0.475 พึงพอใจ 

เฉลี่ยรวม 1.61 0.488 พึงพอใจ 

เฉลี่ยรอยละ 80.50 

จากตารางท่ี 4 พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยาดาน     

ผังเมือง โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย (x̄)  =  1.61 (เฉลี่ยรอยละ 80.50) โดยพิจารณารายประเด็นท่ีประชาชนมี

ความพึงพอใจเรียงตามอันดับดังนี้ ความพึงพอใจตอการจัดทําหรือสนับสนุนการจัดทําผังเมืองเพ่ือใหมีแผนผัง 

นโยบายและผังเมืองรวม (จังหวัด/เมือง/ชุมชน) เปนกรอบในการพัฒนาทองถ่ิน มีคาเฉลี่ย (x̄)  = 1.66, ความ

พึงพอใจตอการควบคุมการใชประโยชนท่ีดิน และการพัฒนาใหเปนไปตามผังเมืองรวม (จังหวัด/เมือง/ชุมชน)              

มีคาเฉลี่ย (x̄)  = 1.62 , ความพึงพอใจตอมาตรการการจัดการตอผูรุกล้ําท่ีสาธารณะประโยชน  มีคาเฉลี่ย   



๑๐ 

 

(x̄) = 1.58 และประเด็นคือความพึงพอใจตอการใชกฎหมายควบคุมอาคาร สิ่งปลูกสราง มีคาเฉลี่ย (x̄)  =  

1.57 ตามอันดับ 

ผลการวิเคราะหดานสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต 

 ตารางท่ี 5 จํานวนรอยละ, คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นและความพึงพอใจของ

ประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยาดานสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต 

ประเด็นการประเมิน 
รอยละความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 

(x̄)   

คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
แปลผล 

พึงพอใจ ควรปรับปรุง 

1. ความพึงพอใจตอการดูแล
คุณภาพชีวิตของผูปวยติดเตียง 
และผู สู งอายุ ท่ีมี ปญหาด าน
สุขภาพ/ผูสูงอายุในเขตเมือง
พัทยาได รับ เบ้ี ยยั งชีพ  และ
ความพึงพอใจของผูสูงอายุท่ีเขา
รวมกิจกรรมท่ีเมืองพัทยาใหการ
สนับสนุน 

290 64.40 160 35.60 1.64 0.479 พึงพอใจ 

2. ความพึงพอใจของผูพิการท่ี
ได รั บ ก าร ข้ึ น ท ะ เบี ยน ต าม 
พ .ร .บ .ส ง เส ริ ม และ พั ฒ น า
คุณ ภาพชีวิตคนพิการ พ .ศ .
2550 และผูพิการไดรับเบ้ีย 
ยังชีพจากเมืองพัทยา 

318 70.70 132 29.30 1.71 0.456 พึงพอใจ 

3. ความพึงพอใจของผูติดเช้ือ/
ผู ป ว ย เ อ ด ส ท่ี ไ ด รั บ ก า ร
สงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส
จากเมืองพัทยา 

299 66.40 151 33.60 1.66 0.473 พึงพอใจ 

4. ความพึงพอใจในการสํารวจ
สัตว ข้ึนทะเบียนสัตว และฉีด
วัคซีนสุนัขบาตามโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบา จากเมืองพัทยา 

282 62.70 168 37.30 1.63 0.484 พึงพอใจ 

เฉลี่ยรวม 1.66 0.473 พึงพอใจ 

เฉลี่ยรอยละ 83.00 

จากตารางท่ี 5 พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยาดาน

สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย  (x̄)  =  1.66 (เฉลี่ยรอยละ 83.00) 

โดยพิจารณาความพึงพอใจของประชาชนเปนรายประเด็นเรียงตามอันดับดังนี้  ความพึงพอใจของผูพิการท่ีไดรับ

การข้ึนทะเบียนตามพ.ร.บ.สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และผูพิการไดรับเบี้ยยังชีพจาก

เมืองพัทยา มีคาเฉลี่ย (x̄)  = 1.71 , ความพึงพอใจของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสท่ีไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ

ผูปวยเอดสจากเมืองพัทยา มีคาเฉลี่ย  (x̄)  = 1.66, ความพึงพอใจตอการดูแลคุณภาพชีวิตของผูปวยติดเตียง



๑๑ 

 
และผูสูงอายุท่ีมีปญหาดานสุขภาพ/ผูสูงอายุในเขตเมืองพัทยาไดรับเบี้ยยังชีพ และความพึงพอใจของผูสูงอายุท่ี

เขารวมกิจกรรมท่ีเมืองพัทยาใหการสนับสนุน  มีคาเฉลี่ยคือ (x̄) = 1.64 และความพึงพอใจในการสํารวจสัตว 

ข้ึนทะเบียนสัตว และฉีดวัคซีนสุนัขบาตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาจากเมือง

พัทยา มีคาเฉลี่ย  (x̄)  = 1.63 เปนอันดับสุดทาย 

ผลการวิเคราะหดานการศึกษา  

  ตารางท่ี 6 จํานวนรอยละ, คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นและความพึงพอใจของ

ประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยาดานการศึกษา 

ประเด็นการประเมิน 
รอยละความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 

(x̄)   

คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
แปลผล 

พึงพอใจ ควรปรับปรุง 

1 . ค ว า ม พึ งพ อ ใจ ต อ ก า ร
ใหบริการศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สั งกัด เมืองพัทยาท่ีผ านการ
ประเมินมาตรฐานของกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

352 78.20 98 21.80 1.78 0.413 พึงพอใจ 

2. เด็กในโรงเรยีนในสังกัดเมือง
พัทยาไดรับอาหารกลางวัน และ
อาหารเสริม(นม)ท่ีมีคุณคาทาง
โภชนาการครบถวน 

344 76.40 106 23.60 1.76 0.425 พึงพอใจ 

3. ความพึงพอใจของผูปกครอง
ตอความเช่ือมั่น ในหลักสูตร 
และคุณภาพการเรียนการสอน
ของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา 

326 72.40 124 27.60 1.72 0.447 พึงพอใจ 

4. ความพึงพอใจของเด็กดอย
โอกาส และเด็กยากจนท่ีไดรับ
การสนับสนุนดานการศึกษา
จากเมืองพัทยา 

307 68.20 143 31.80 1.68 0.466 พึงพอใจ 

เฉลี่ยรวม 1.74 0.438 พึงพอใจ 

เฉลี่ยรอยละ 87.00 

 จากตารางท่ี 6 พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยาดาน

การศึกษาโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย  (x̄) = 1.74 (เฉลี่ยรอยละ 87.00) โดยพิจารณาความพึงพอใจของประชาชน

เปนรายประเด็นเรียงตามอันดับดังนี้  ความพึงพอใจตอการใหบริการศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเมืองพัทยาท่ี

ผานการประเมินมาตรฐานของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมีคาเฉลี่ย (x̄) = 1.78,  เด็กในโรงเรียนในสังกัด

เมืองพัทยาไดรับอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม)ท่ีมีคุณคาทางโภชนาการครบถวนมีคาเฉลี่ย (x̄) = 1.76, 

ความพึงพอใจของผูปกครองตอความเชื่อม่ันในหลักสูตร และคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด

เมืองพัทยามีคาเฉลี่ย   (x̄) = 1.72 ,  และความพึงพอใจของเด็กดอยโอกาส และเด็กยากจนท่ีไดรับการ

สนับสนุนดานการศึกษาจากเมืองพัทยามีคาเฉลี่ย  (x̄) = 1.68 เปนอันดับสุดทาย  

 



๑๒ 

 
ผลการวิเคราะหดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความปลอดภัย 

  ตารางท่ี 7 จํานวนรอยละ, คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นและความพึงพอใจของ

ประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยาดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความปลอดภัย 

ประเด็นการประเมิน 
รอยละความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 

(x̄)   

คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
แปลผล 

พึงพอใจ ควรปรับปรุง 

1. ความพึงพอใจตอคุณภาพ
หรือความปลอดภั ย ในการ
ดําเนินการปองกันและบรรเทา     
สาธารณภัยของเมืองพัทยา /
การเขาชวยเหลือผูประสบภัย
ทางทะเล 

335 74.40 115 25.60 1.74 0.437 
 

พึงพอใจ 

2. ความพึงพอใจตอระบบกลอง
วงจรปด CCTV ท่ีติดตั้งภายใน
เขตเมืองพัทยา 

226 50.20 224 49.80 1.50 0.501 ควรปรับปรุง 

3. ความพึ งพอใจต อการนํา
ระบบภูมิสารสนเทศ(GIS)และ
ระบบอัจฉริยะ เชน  SMART 
CITYเขามาชวยในการบริหาร
จัดการระบบสัญจรทางบก และ
ทางนํ้า ของเมืองพัทยา 

306 68.00 144 32.00 1.68 0.467 พึงพอใจ 

4. ความพึงพอใจตอคุณภาพ
การยุติเรื่องราวรองทุกขของ
ประชาชนจากศูนยรับเรื่องราว
รองทุ กข /ศู นย ไกล เกลี่ ยข อ
พิพาท/ศูนยดํารงธรรม/ศูนย 
one stop service ห รื อ จ าก
ชองทางสื่อออนไลน อ่ืนๆ ท่ี
ไดรับการชวยเหลือจากเมือง
พัทยา 

283 62.90 167 37.10 1.63 0.484 พึงพอใจ 

เฉลี่ยรวม 1.64 0.472 พึงพอใจ 

เฉลี่ยรอยละ 82.00 

 จากตารางท่ี 7 พบวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการจัดบริการสาธารณะของเมือง

พัทยาดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความปลอดภัย มีคาเฉลี่ย  (x̄) = 1.64 (เฉลี่ยรอยละ 82.00)  

โดยพิจารณาความพึงพอใจของประชาชนเปนรายประเด็นเรียงตามอันดับดังนี้  ความพึงพอใจตอคุณภาพหรือ

ความปลอดภัยในการดําเนินการปองกันและบรรเทา  สาธารณภัยของเมืองพัทยา /การเขาชวยเหลือผูประสบภัย

ทางทะเลมีคาเฉลี่ย (x̄) = 1.74,  ความพึงพอใจตอการนําระบบภูมิสารสนเทศ(GIS)และระบบอัจฉริยะ เชน 

SMART CITYเขามาชวยในการบริหารจัดการระบบสัญจรทางบก และทางน้ํา ของเมืองพัทยา มีคาเฉลี่ย (x̄) = 

1.68 และ ความพึงพอใจตอคุณภาพการยุติเรื่องราวรองทุกขของประชาชนจากศูนยรับเรื่องราวรองทุกข/    

ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท/ศูนยดํารงธรรม/ศูนย one stop service หรือจากชองทางสื่อออนไลนอ่ืนๆ ท่ีไดรับการ



๑๓ 

 

ชวยเหลือจากเมืองพัทยา มีคาเฉลี่ย (x̄) = 1.63 เปนอันดับสุดทาย สวนประเด็นท่ีประชาชนเห็นวาควรปรับปรุง

คือ ความพึงพอใจตอระบบกลองวงจรปด CCTV ท่ีติดตั้งภายในเขตเมืองพัทยา มีคาเฉลี่ย (x̄) = 1.50  

ผลการวิเคราะหดานการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน การสงเสริมอาชีพ  การทองเท่ียวและการลงทุน 

 ตารางท่ี 8 จํานวนรอยละ, คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นและความพึงพอใจของ

ประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยาดานการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน การสงเสริมอาชีพ      

การทองเท่ียวและการลงทุน 

ประเด็นการประเมิน 
รอยละความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 

(x̄)   

คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
แปลผล 

พึงพอใจ ควรปรับปรุง 

1. ความพึงพอใจตอการจัดใหมี
หรือสงเสริมศูนยแสดงสินคา
ชุมชน ตลาดนัด ตลาดชุมชน 
ถนนคนเดิน ถนนวัฒนธรรม 
ตลาดนํ้า ตลาดเกา ของเมือง
พัทยา 

307 68.20 143 31.80 1.68 0.466 พึงพอใจ 

2 . ค ว า ม พึ งพ อ ใจ ต อ ก า ร
สนับสนุนงบประมาณใหแกกลุม
อาชีพ กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุม
ก ารท อ ง เ ท่ี ย ว  เ พ่ื อ พั ฒ น า
ประสิทธิภาพการแปรรูปตลาด 

284 63.10 166 36.90 1.63 0.483 พึงพอใจ 

3. ความพึงพอใจตอการจัด
โครงการ/กิจกรรมของเมือง
พัทยา ท่ีสงเสริมการทองเท่ียว 
การใหความรูเก่ียวกับประวัติ
ความเปนมา หรือฟนฟูแหลง
ทองเท่ียวเสื่อมโทรมใหมีสภาพ
ท่ีเหมาะสมตอการทองเท่ียว 

295 65.60 155 34.40 1.66 0.476 พึงพอใจ 

4. ความพึ งพอใจตอการให
คําปรึกษาของเมืองพัทยา และ
ช อ งท างสื่ อ ออ น ไลน ต า งๆ 
เก่ียวกับการขอใบอนุญาตจด
ทะเบี ยนพ าณิ ชย  ห รือการ
สงเสริมการลงทุนในพ้ืนท่ี 

302 67.10 148 32.90 1.67 0.470 พึงพอใจ 

เฉลี่ยรวม 1.66 0.474 พึงพอใจ 

เฉลี่ยรอยละ 83.00 

จากตารางท่ี 8 พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยาดานการ

สงเสริมเศรษฐกิจชุมชน การสงเสริมอาชีพ การทองเท่ียวและการลงทุนโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย (x̄) = 1.66  

(เฉลี่ยรอยละ 83.00) โดยพิจารณาความพึงพอใจของประชาชนเปนรายประเด็นเรียงตามอันดับดังนี้  ความพึง

พอใจตอการจัดใหมีหรือสงเสริมศูนยแสดงสินคาชุมชน ตลาดนัด ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน ถนนวัฒนธรรม   



๑๔ 

 

ตลาดน้ํา ตลาดเกา ของเมืองพัทยามีคาเฉลี่ย (x̄) = 1.68, ความพึงพอใจตอการใหคําปรึกษาของเมืองพัทยา 

และชองทางสื่อออนไลนตางๆ เก่ียวกับการขอใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย หรือการสงเสริมการลงทุนในพ้ืนท่ี 

มีคาเฉลี่ย (x̄) = 1.67,  ความพึงพอใจตอการจัดโครงการ/กิจกรรมของเมืองพัทยา ท่ีสงเสริมการทองเท่ียว การ

ใหความรูเก่ียวกับประวัติความเปนมา หรือฟนฟูแหลงทองเท่ียวเสื่อมโทรมใหมีสภาพท่ีเหมาะสมตอการทองเท่ียว 

มีคาเฉลี่ย (x̄) = 1.66 และความพึงพอใจตอการสนับสนุนงบประมาณใหแกกลุมอาชีพ กลุมวิสาหกิจชุมชน 

กลุมการทองเท่ียว เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปตลาด มีคาเฉลี่ย (x̄) = 1.63 เปนอันดับสุดทาย 

ผลการวิเคราะหดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

  ตารางท่ี 9 จํานวนรอยละ, คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นและความพึงพอใจของ

ประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ประเด็นการประเมิน 
รอยละความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 

(x̄)   

คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
แปลผล 

พึงพอใจ ควรปรับปรุง 

1. ความพึงพอใจตอการบริหาร
จัดการขยะ การกําจัดขยะมูล
ฝอย และขยะติดเช้ือ อยางถูก
สุขลักษณะ 

252 56.00 198 44.00 1.56 0.497 พึงพอใจ 

2 . ค ว า ม พึ งพ อ ใจ ต อ ก า ร
สงเสริมการลดปริมาณขยะมูล
ฝอย และการคัดแยกขยะเพ่ือ
สงเสริมใหประชาชนนํากลับมา
ใชประโยชน 

242 53.80 208 46.20 1.54 0.499  พึงพอใจ 

3. ความพึงพอใจตอการจัด
โค ร งก าร / กิ จก รรม ใน ก าร
อ นุ รั ก ษ  แ ล ะ ดู แ ล รั ก ษ า
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดลอม การกําจัดนํ้าเสีย 
และฝุน PM 2.5 

249 55.30 201 44.70 1.55 0.498 พึงพอใจ 

เฉลี่ยรวม 1.55 0.498 พึงพอใจ 

เฉลี่ยรอยละ 77.50 

 จากตารางท่ี 9 พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยาดานการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยภาพรวม มีคาเฉลี่ย (x̄) = 1.55 (เฉลี่ยรอยละ 77.50) โดย

พิจารณาความพึงพอใจของประชาชนเปนรายประเด็นเรียงตามอันดับดังนี้ . ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการ

ขยะ การกําจัดขยะมูลฝอย และขยะติดเชื้อ อยางถูกสุขลักษณะ มีคาเฉลี่ย  (x̄) = 1.56, ความพึงพอใจตอการ

จัดโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การกําจัดน้ําเสีย และฝุน 

PM 2.5 มีคาเฉลี่ย (x̄) = 1.55  และ ความพึงพอใจตอการสงเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอย และการคัดแยก

ขยะเพ่ือสงเสริมใหประชาชนนํากลับมาใชประโยชน มีคาเฉลี่ย (x̄) = 1.54 เปนอันดับสุดทาย 

 



๑๕ 

 
ผลการวิเคราะหดานการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบานและโบราณสถาน 

 ตารางท่ี 10 จํานวนรอยละ, คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นและความพึงพอใจ

ของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยาดานการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญา

ชาวบานและโบราณสถาน 

ประเด็นการประเมิน 
รอยละความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 

(x̄)   

คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
แปลผล 

พึงพอใจ ควรปรับปรุง 

1. ความพึงพอใจตอการจัด
โค รงการ/กิ จกรรม  ในการ
ส งเส ริ มห รืออ นุ รั กษ ศิ ลป ะ 
วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน ภูมิ
ป ญ ญ า ช า ว บ า น  แ ล ะ
โบราณสถาน (เชน โครงการ
ประเพณี วันไหลเมืองพัทยา,
โครงการประเพณี วันไหลนา
เกลื อ ,โครงการส งเสริมการ
ทองเท่ียวประเพณี กองขาว,
โครงการเดิน กิน ถ่ินนาเกลือ 
เปนตน) 

351 78.00 99 22.00 1.78 0.415 พึงพอใจ 

2 . ค ว า ม พึ งพ อ ใจ ต อ ก า ร
สงเสริมใหมีการจัดทําแหลง
เรียนรูในเชิงอนุรักษ หรือพัฒนา
เป น ส ถ าน ท่ี ท อ ง เ ท่ี ย ว เ ชิ ง
วัฒนธรรม 

326 72.40 124 27.60 1.72 0.447 พึงพอใจ 

3 . ค ว า ม พึ งพ อ ใจ ต อ ก า ร
ส ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู ด า น
วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ินท่ี
นํามาถายทอดในโรงเรียนสังกัด
เมืองพัทยา 

346 76.90 104 23.10 1.77 0.422 พึงพอใจ 

เฉลี่ยรวม 1.76 0.428 พึงพอใจ 

เฉลี่ยรอยละ 88.00 

จากตารางท่ี 10 พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยาดานการ

สงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบานและโบราณสถานโดยภาพรวม มีคาเฉลี่ย (x̄) = 1.76 (เฉลี่ยรอย

ละ 88.00) โดยพิจารณาความพึงพอใจของประชาชนเปนรายประเด็นเรียงตามอันดับดังนี้ ความพึงพอใจตอการ

จัดโครงการ/กิจกรรม ในการสงเสริมหรืออนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน ภูมิปญญาชาวบาน และ

โบราณสถาน (เชน โครงการประเพณีวันไหลเมืองพัทยา,โครงการประเพณีวันไหลนาเกลือ,โครงการสงเสริมการ

ทองเท่ียวประเพณีกองขาว,โครงการเดินกินถ่ินนาเกลือ เปนตน) มีคาเฉลี่ย (x̄) = 1.78 , ความพึงพอใจตอการ

สงเสริมการเรียนรูดานวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ินท่ีนํามาถายทอดในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยามีคาเฉลี่ย       

(x̄) = 1.77  และอันดับสุดทายคือ ความพึงพอใจตอการสงเสริมใหมีการจัดทําแหลงเรียนรูในเชิงอนุรักษ หรือ

พัฒนาเปนสถานท่ีทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม มีคาเฉลี่ย (x̄) = 1.72 ตามอันดับ 



๑๖ 

 
ผลการวิเคราะหภาพรวมความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะของเมือง

พัทยาท้ัง 8 ดาน  

  ตารางท่ี 11 สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดบริการ

สาธารณะของเมืองพัทยา ท้ัง 8 ดาน 

ภารกิจ 
รอยละความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 

(x̄)   

คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
แปลผล 

พึงพอใจ ควรปรับปรุง 

1.ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 226 50.22 224 49.78 1.50 0.476 ควรปรับปรุง 

2.ดานผังเมือง 273 60.67 177 39.33 1.61 0.488 
 

พึงพอใจ 

3.ดานสาธารณสุข บริการ
ทางสังคม และคุณภาพชีวิต 

297 66.00 153 34.00 1.66 0.473 พึงพอใจ 

4.ดานการศึกษา 332 73.78 118 26.22 1.74 0.438 พึงพอใจ 
5 .ด าน ก ารจั ด ร ะ เบี ย บ
ชุมชนและการรักษาความ
ปลอดภัย 

288 64.00 162 36.00 1.64 0.472 พึงพอใจ 

6 .ด า น ก า ร ส ง เ ส ริ ม
เศ ร ษ ฐ กิ จ ชุ ม ช น  ก า ร
ส ง เ ส ริ ม อ า ชี พ  ก า ร
ทองเท่ียวและการลงทุน 

297 66.00 153 34.00 1.66 0.474 พึงพอใจ 

7 . ด า น ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

248 55.11 202 44.89 1.55 0.498 พึงพอใจ 

8.ดานการสงเสริมศิลปะ 
วั ฒ น ธ ร รม  ภู มิ ป ญ ญ า
ชาวบานและโบราณสถาน 

341 75.78 109 24.22 1.76 0.428 พึงพอใจ 

เฉลี่ยรวม 1.64 0.468 พึงพอใจ 

เฉลี่ยรอยละ 82.00 

จากตารางท่ี 11 พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยาใน

ภาพรวมมีคาเฉลี่ย (x̄) = 1.64 (เฉลี่ยรอยละ 82.00)  โดยรายประเด็นท่ีประชาชนมีความพึงพอใจท้ัง 8 ดาน

เรียงตามอันดับดังนี้ (1) ดานการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบานและโบราณสถาน มีคาเฉลี่ย (x̄) = 

1.76   (2) ดานการศึกษา มีคาเฉลี่ย (x̄) = 1.74  (3) ดานการสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต 

และ (4) ดานการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน การสงเสริมอาชีพ การทองเท่ียวและการลงทุน มีคาเฉลี่ยเทากันคือ  

(x̄) = 1.66  (5) ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความปลอดภัย มีคาเฉลี่ย (x̄) = 1.64 (6) ดาน     

ผังเมือง มีคาเฉลี่ย (x̄) = 1.61  (7) ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีคาเฉลี่ย (x̄) = 1.55 

และประเด็นสุดทายท่ีควรปรับปรงุคือ (8) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน มีคาเฉลี่ย  (x̄) = 1.50 



๑๗ 

 
ผลการวิเคราะหภาพรวมความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนตอการมีสวนรวมในการดําเนินงาน

ของเมืองพัทยา 

  ตารางท่ี 12 จํานวนรอยละ, คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นและความพึงพอใจ

ของประชาชนตอการมีสวนรวมในการดําเนินงานของเมืองพัทยาในภาพรวม 

ประเด็นการประเมิน 
รอยละความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 

(x̄)   

คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

พึงพอใจ ควรปรับปรุง 

1 .ก าร ให บ ริ ก าร  /  ก าร
อํานวยความสะดวก ใหแก
ประชาชนอยางท่ัวถึง 

241 53.60 209 46.40 1.54 0.499 พึงพอใจ 

2.สงเสริมใหประชาชนมี
ส วน ร วม  ใน โครงการ / 
กิจกรรมของเมืองพัทยา 

286 63.60 164 36.40 1.64 0.482 พึงพอใจ 

3 .ป ระช าช น ส าม ารถ มี
อํ า น า จ ใน ก า ร เ ข า ไ ป
ตรวจสอบ ดานตางๆ 

243 54.00 207 46.00 1.54 0.499 พึงพอใจ 

4 .การประชาสัม พันธ ให
ป ร ะ ช า ช น รั บ รู ข อ มู ล 
ขาวสารของเมืองพัทยา 

302 67.10 148 32.90 1.67 0.470 พึงพอใจ 

5 .ก า ร เป ด โ อ ก า ส ใ ห
ป ร ะ ช าช น แ ส ด งค ว า ม
คิ ด เห็ น  ใน โค ร งก า ร  / 
กิจกรรมของเมืองพัทยา 

263 58.40 187 41.60 1.58 0.493 พึงพอใจ 

6 .ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดําเนินงาน ของโครงการ / 
กิจกรรมตอสาธารณะของ
เมืองพัทยา 

277 61.60 173 38.40 1.62 0.487 พึงพอใจ 

7 .ค วาม โป ร ง ใส  ในก าร
ดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

248 55.10 202 44.90 1.55 0.498 พึงพอใจ 

8.การดําเนินงานเปนไปตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

245 54.40 205 45.60 1.54 0.499 พึงพอใจ 

9 .ผลการดํา เนิน โครงการ / 
กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 

252 56.00 198 44.00 1.56 0.497 พึงพอใจ 

10.ประโยชนท่ีประชาชน
จะได รับ จากการดํ า เนิ น
โครงการ / กิจกรรมของ
เมืองพัทยา 

272 60.40 178 39.60 1.60 0.490 พึงพอใจ 

เฉลี่ยรวม 1.58 0.491 พึงพอใจ 

เฉลี่ยรอยละ 79.00 



๑๘ 

 
จากตารางท่ี 12 พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการมีสวนรวมในการดําเนินงานของเมืองพัทยา

ในภาพรวมโดยรวมทุกประเด็น มีคาเฉลี่ย (x̄) = 1.58 (เฉลี่ยรอยละ 79.00) โดยสรุปคือประชาชนมีความ      

พึงพอใจ  หากจําแนกรายประเด็นท่ีประชาชนมีความพึงพอใจ  3 อันดับแรกไดแก (1)  การประชาสัมพันธให

ประชาชนรับรูขอมูลขาวสารของเมืองพัทยา มีคาเฉลี่ย (x̄) = 1.67  (2) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมใน

โครงการ / กิจกรรมของเมืองพัทยา มีคาเฉลี่ย (x̄) = 1.64  และ (3) การรายงานผลการดําเนินงานของ

โครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะของเมืองพัทยา  มีคาเฉลี่ย (x̄) = 1.62    สวนประเด็นท่ีประชาชนมีความ 

พึงพอใจ  3 อันดับสุดทายมีคาเฉลี่ยเทากัน ไดแก  (1) การใหบริการ / การอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน

อยางท่ัวถึง มีคาเฉลี่ย (x̄) = 1.54   (2) ประชาชนสามารถมีอํานาจในการเขาไปตรวจสอบดานตางๆ           

มีคาเฉลี่ย (x̄) = 1.54   และ (3) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด มีคาเฉลี่ย  (x̄) = 1.54  

2.3 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง/แกไข/พัฒนา การจัดบริการสาธารณะ

ของเมืองพัทยา   

 ผูสํารวจไดสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูตอบแบบสอบถามตอการจัดบริการสาธารณะ

ของเมืองพัทยาแยกเปนรายดาน และแบงหนวยงานท่ีรับผิดชอบดังนี้ 

ตารางท่ี 13 รายละเอียดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง/แกไข/พัฒนา การจัดบริการ

สาธารณะของเมืองพัทยา 

 

ดานท่ี ประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ความถ่ี(คน) 
 
 
 
 

   

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
สํานักการชาง 
1.การขุดหรือทําถนนควรทําใหเสร็จเรียบรอยโดยเร็ว เนื่องจากมี
ระยะเวลาในการดําเนินการคอนขางนานทําใหประชาชนไดรับ
ความเดือดรอน และไมควรทําถนนพรอมๆกันทุกเสนทาง เพราะ
การสัญจรลําบากมาก ควรปรับปรุงถนนตามตรอกซอกซอยดวย 
เพราะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ เจาของกิจการ ประชาชนท่ีใชรถ
ใชถนนอยางมาก / ควรปรับปรุงถนนและซอยตางๆ ในเขตเมือง
ใหดูดีข้ึน เชน สภาพถนน ทอระบายน้ํา ความสะอาด ไฟสองทาง 
หากถนนท่ีดีอยูแลวก็ไมควรรื้อถอนทําแลวทําอีก 
 
2.ควรมีการประชาสัมพันธลวงหนากอนดําเนินโครงการ เพ่ือให
ประชาชนทราบโดยเฉพาะโครงการท่ีมีผลกระทบโดยตรงตอการ
ใชบริการสาธารณะ และควรมีการอํานวยความสะดวกในพ้ืนท่ีท่ี
กอสราง เพ่ือลดปญหาอุบัติเหตุ และควรดําเนินการใหเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีระบุไวดวย 

  
    

24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 
ตารางท่ี 13 (ตอ) รายละเอียดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง/แกไข/พัฒนา การ

จัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยา 

ดานท่ี ประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ความถ่ี(คน) 
 
 
 
 

   

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน (ตอ) 
สํานักการชาง 
3. ควรปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรขัดของบอยมาก 
 
4. ควรปรับปรุงถนนใหเรียบ ถนนเปนหลุมเปนบอเยอะมาก  
 
5. ควรตีเสนจราจรใหชัดเจนท่ัวเมืองพัทยา 
 
6. ควรตัดก่ิงไมท่ีรกรางใหเมืองพัทยามีภาพลักษณและพ้ืนผิว
ถนนท่ีสวยงาม 
 
7. อยากใหติดไฟสองสวางในชุมชนเพ่ือไวใหเด็กๆไดวิ่งเลนกันได
และเพ่ือความปลอดภัยของประชาชนในชุมชน/อยากใหติดไฟ
สองทางใหรอบเกาะลาน 
 
8. ฟุตบาทควรทําใหคนเดินสะดวก รวมถึงทางคนพิการไมวาจะ
เปนทางสายตา ผูท่ีใชวีลแชร หรือท่ีเปนผูพิการอ่ืนๆ ควรทําให
พวกเขาไดรับความสะดวกสบาย 
 
9. อยากไดหลังคาสะพานเขาทาเรือแหลมบาลีฮาย เพราะฝนตก
แดดออกไมมีหลังคาคลุมกันแดดกันฝน  
 
10. ควรพัฒนาสายไฟฟาตามถนน / และควรสํารวจสายไฟ สาย
เคเบิ้ลท่ีเกาบริเวณบริเวณถนนสุขุมวิทตั้งแตนาเกลือจนถึงจอม
เทียน 
สํานักการชางสุขาภิบาล 
1. ควรแกไขปญหาน้ําทวมขังเวลาเกิดฝนตก การขุดทอระบายน้ํา
ควรดําเนินการอยางรวดเร็ว เพราะประชาชนไดรับความ
เดือดรอน / ควรปรับปรุงเรื่องทอบําบัดน้ําเสียท่ีอุดตัน เวลาฝน
ตกน้ําทวมงายมาก ทําใหการเดินทางสัญจรลําบาก สงผลใหรถพัง
เพราะฝนตกน้ําจะทวมตลอด / ซอยเนินพลับหวาน ซอยสยาม
คันทรีคลับ ซอยเขานอยท้ังซอยตั้งแต the chill ลงมาถึงแยกทาง
รถไฟ  เวลาฝนตกน้ําทวม ขยะลอยเต็มพ้ืนถนน /หนาวัดหนอง
ใหญน้ําทวมตลอด / บริเวณถนนขาลงจากมอเตอรเวยจะเขา
อุโมงคเวลาฝนตกหนัก น้ําจะระบายไมทัน 
 

  
    

2 
 

4 
 

2 
 
 

1 
 
 

4 
 
 
 

2 
 
 
 

4 
 

 
3 
 
 

18 
 



๒๐ 

 
ตารางท่ี 13 (ตอ) รายละเอียดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง/แกไข/พัฒนา การ

จัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยา 

ดานท่ี ประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ความถ่ี(คน) 
 
 
 
 

   

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน (ตอ) 
สํานักการชางสุขาภิบาล 
2.ควรเพ่ิมระบบสูบน้ําใหเร็วกวานี้ เพราะสภาพอากาศไม
เหมือนเดิม ทอระบายน้ําใชไดดีแลว / ควรปรับปรุงทอระบายน้ํา 
/ วางทอระบายน้ําอยางเปนระบบสอดคลองกับการทําถนน  
 
3. ควรทําฝาทอระบายน้ําใหเรียบเสมอกับพ้ืนผิวถนน เพ่ือลด
อุบัติเหตุ / ฝาปดทอระบายน้ําแถวแยกโทนี่ไปทางสํานักงานท่ีดิน
ดูไมคอยม่ันคงเทาไร 
ดานสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต 
สํานักการสาธารณสุข 
1. อยากใหดูแลเรื่องสุนัขจรจัดท่ีมีจํานวนมาก 
 
2. อยากใหคนท่ีมีสิทธิบัตรทองรักษาฟรีท่ีโรงพยาบาลเมืองพัทยา 
/ การรักษาไมควรรอนานเกินไป หากหมอไมเพียงพอก็ควรเพ่ิมให
เพียงพอตอประชาชน ตองการการรักษาท่ีท่ัวถึง 
 
3. ตลาดไมสะอาด ควรหม่ันมาตรวจดูแลบาง 
 
สํานักพัฒนาสังคม 
1. คนพิการ/คนสูงอายุ ไมเคยไดรับอะไรจากเมืองพัทยา 
นอกจากเงินเดือนท่ีเคยไปทําเรื่องไวเทานั้น 
ดานการศึกษา 
สํานักการศึกษา 
1. ถาพูดถึงการศึกษาในชวงโควิด 19 ยังไมอยากใหเด็กเตรียม
อนุบาลเปดเทอม พอเปดเทอมก็ไดใบงานมาทําท่ีบาน แลวใหดู
คลิปสัปดาหละคลิป ซ่ึงมันไมเกิดผลอะไรเลยท้ังท่ีคาเทอมก็ยัง
จายตามปกติ อยากใหพรอมจริงๆแลวคอยเปดใหเด็กสามารถเขา
ไปเรียนในโรงเรียนได เด็กเล็กยังไมสามารถเรียนออนไลนได
เหมือนเด็กโต ควรใสใจผลลัพธท่ีเกิดมากกวานี้ ไมใชทําสงๆไปให
มีผลงาน ถาแกไขตรงนี้ได จะดีมากๆเลย ท่ีติตรงนี้ เพราะวา
ผูปกครองรูสึกวาการจายคาเทอมแลวยังใหเด็กมาเรียนท่ีบานมัน
ไมคุม ท่ีผูปกครองใหเด็กเขาเตรียมอนุบาล เพราะผูปกครอง
ตองการแบงเบาเวลาในเลี้ยงเด็กใหนอยลง แตชวงเวลานี้ ยังตอง
มาเลี้ยงเองเต็มเวลา แลวยังเสียคาเทอมอีก ทําใหรูสึกวาการเสีย
คาเทอม เหมือนเสียเปลาๆ 

  
    

5 
 
 
 

5 
 
 
 
 

1 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

1 
 
 
 

1 
 



๒๑ 

 
ตารางท่ี 13 (ตอ) รายละเอียดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง/แกไข/พัฒนา การ

จัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยา 

ดานท่ี ประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ความถ่ี(คน) 
 
 
 
 

   

ดานการศึกษา (ตอ) 
สํานักการศึกษา 
2. การรับเด็กเขาเรียนอยากใหเปดโอกาสใหคนนอกเขตท่ีมา

อาศัยในพ้ืนท่ีเมืองพัทยา ไดเขาเรียนโดยไมตองยายทะเบียนบาน 

 

3. อยากใหปรับปรุงในเรื่องของคุณภาพโรงเรียน และการเรียน

การสอน 

 

ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความปลอดภัย 

สํานักพัฒนาสังคม 

1. เสียงตามสายในชุมชนควรมีลําโพงใหมากกวานี้ เพราะไมคอย

ไดยินเสียงเลย 

 

สํานักปลัดเมืองพัทยา รวมกับ สํานักพัฒนาสังคม 

1. ควรแกไขปญหาคนจรจัดในเขตเมืองพัทยา 

 

ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

สํานักส่ิงแวดลอม 

1. พ้ืนท่ีชายหาดอยากใหมีถังขยะ แบบคัดแยกขยะ และมี

กฎระเบียบท่ีเขมงวดเก่ียวกับการแยกขยะกอนท้ิง 

 

ดานอ่ืนๆ 

1. อยากใหเมืองพัทยาเรงฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด 19 ใหครบ

ทุกคน 

 

2. ควรปรับปรุงทุกๆอยาง 

 

3. อยากใหประชาชนมีสวนรวมตัดสินใจ ทําโครงการแตละ

โครงการ 

 

4. ท่ีจอดรถยนตเจาหนาท่ีเมืองพัทยาจอดเต็ม ประชาชนติดตอ

งานไมมีท่ีจอด 

 
 

1 
 
 

2 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

2 
 
 

9 
 

2 
 
 

1 

 



๒๒ 

 

สวนที่ 3 

สรุป อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 

3.1 สรุป 

 3.1.1 สรุปภาพรวมประชาชนในเขตเมืองพัทยามีความพึงพอใจตอการจัดบริการสาธารณะของเมือง

พัทยาคิดเปนรอยละ 82.00 ซ่ึงอยูในเกณฑระดับมาตรฐาน โดยมีผลการสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ

ตอการจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยาท้ัง 8 ดาน แยกตามรายดานดังนี้ 

1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ประชาชนมีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 75.00 และควรปรับปรุงคิดเปน   

รอยละ 25.00 

2. ดานผังเมือง ประชาชนมีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 80.50 และควรปรับปรุงคิดเปนรอยละ 

19.50 

3. ดานสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ประชาชนมีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 

83.00  และควรปรับปรงุคิดเปนรอยละ 17.00 

4. ดานการศึกษา ประชาชนมีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 87.00 และควรปรับปรุงคิดเปนรอยละ 

13.00 

5. ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความปลอดภัย ประชาชนมีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 

82.00  และควรปรับปรงุคิดเปนรอยละ 18.00 

6. ดานการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน การสงเสริมอาชีพ การทองเท่ียวและการลงทุน ประชาชนมีความ 

พึงพอใจคิดเปนรอยละ 83.00  และควรปรับปรงุคิดเปนรอยละ 17.00 

7. ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประชาชนมีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 77.50 

และควรปรับปรงุคิดเปนรอยละ 22.50 

8. ดานการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบานและโบราณสถาน ประชาชนมีความพึงพอใจ 

คิดเปนรอยละ 88.00 และควรปรับปรงุคิดเปนรอยละ 12.00 

 3.1.2 สรุปภาพรวมประชาชนในเขตเมืองพัทยามีความพึงพอใจตอการมีสวนรวมในการดําเนินงานของ

เมืองพัทยาอยูในระดับพึงพอใจ และมีคาเฉลี่ยรอยละ 82.00 ซ่ึงอยูในเกณฑมาตรฐาน ในระดับยอมรับไดและ

เมืองพัทยาสามารถจะปรับปรุง/แกไข/พัฒนา ใหดีข้ึนไดในอนาคต   

3.2 อภิปรายผล 

  3.2.1 จากผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยาท้ัง     

8 ดาน พบวาภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 82.00 ซ่ึงอยูในเกณฑระดับมาตรฐาน 

แตมีภารกิจท่ีเมืองพัทยาตองปรับปรุงอยางเรงดวน คือ ภารกิจดานโครงสรางพ้ืนฐาน มีคาเฉล่ียรอยละ 75.00 

ซ่ึงเปนคาเฉลี่ยท่ีต่ํากวาในทุกๆดาน  และภารกิจดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความปลอดภัย มี

คาเฉล่ียรอยละ 82.00 (ประเด็นความพึงพอใจตอระบบกลองวงจรปด CCTV ท่ีติดตั้งภายในเขตเมือง

พัทยา) ประชาชนเห็นวาควรปรับปรุง  ดังนั้นเมืองพัทยาจึงควรวางมาตรการและแนวทางอยางเรงดวนเพ่ือ

ปรับปรุง พัฒนา แกไข กิจกรรม/โครงการ ใหดียิ่งข้ึนในปตอๆไป เพ่ือตอบสนองความตองการและความ

เดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ และเขาถึงประชาชนไดอยางแทจริง  ประเด็นภารกิจท่ี

ประชาชนเห็นวาควรปรับปรุงสรุปอภิปรายผลไดดังนี้ 



๒๓ 

 
ภารกิจโดยรวมท่ีประชาชนเห็นวาควรปรับปรุง 

 1) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน มีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 75.00 ภาพรวมประชาชนเห็นวาการ

จัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยาในดานนี้ควรไดรับการปรับปรุงอยางเรงดวน เรียงประเด็นยอยตามอันดับคือ 

(1) ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการระบบระบายน้ําและปองกันน้ําทวมในชวงฤดูฝน (2) ความพึงพอใจ

ตอการบํารุงรักษาระบบสูบน้ํา เครื่องสูบน้ํา ท่ีชํารุดเสียหายและไดรับการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพท่ีใชงาน

ไดปกติ และ (3) ความพึงพอใจตอการพัฒนาหรือการบํารุงรักษาถนนใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดปกติ สวน

ประเด็นท่ีประชาชนยังมีความพึงพอใจตอการจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยาในดานโครงสรางพ้ืนฐาน เรียง

ตามอันดับคือ (1) ความพึงพอใจตอคุณภาพหรือความเพียงพอของสัญญาณไฟจราจร  (2) ความพึงพอใจตอ

บริการของทาเทียบเรือ/ระบบขนสงมวลชนสาธารณะ   (3) ความพึงพอใจตอคุณภาพหรือความเพียงพอของ  

ไฟสองสวางสาธารณะ ตามอันดับ 

 ภารกิจท่ีประชาชนมีความพึงพอใจ 

1) ดานการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบานและโบราณสถาน มีคาเฉล่ียความพึงพอใจ

รอยละ  88.00  ภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดตอการจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยา  เรียง

ประเด็นยอยตามอันดับดังนี้ (1) ความพึงพอใจตอการจัดโครงการ/กิจกรรม ในการสงเสริมหรืออนุรักษศิลปะ 

วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน ภูมิปญญาชาวบาน และโบราณสถาน (เชน โครงการประเพณีวันไหลเมืองพัทยา,

โครงการประเพณีวันไหลนาเกลือ,โครงการสงเสริมการทองเท่ียวประเพณีกองขาว,โครงการเดินกินถ่ินนาเกลือ 

เปนตน) (2) ความพึงพอใจตอการสงเสริมการเรียนรูดานวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ินท่ีนํามาถายทอดในโรงเรียน

สังกัดเมืองพัทยา และ (3) ความพึงพอใจตอการสงเสริมใหมีการจัดทําแหลงเรียนรูในเชิงอนุรักษ หรือพัฒนาเปน

สถานท่ีทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

2) ดานการศึกษา มีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 87.00  ภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจเปน

อันดับท่ีสองจากการจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยา เรียงประเด็นยอยตามอันดับดังนี้ (1) ความพึงพอใจตอ

การใหบริการศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเมืองพัทยาท่ีผานการประเมินมาตรฐานของกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน (2) เด็กในโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาไดรับอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม)ท่ีมีคุณคาทาง

โภชนาการครบถวน (3) ความพึงพอใจของผูปกครองตอความเชื่อม่ันในหลักสูตร และคุณภาพการเรียนการสอน

ของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา และ (4) ความพึงพอใจของเด็กดอยโอกาส และเด็กยากจนท่ีไดรับการสนับสนุน

ดานการศึกษาจากเมืองพัทยา 

3) ดานสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต มีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 83.00

ภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดบริการสาธารณะในดานนี้เปนอันดับท่ีสาม  เรียงประเด็นยอยตาม

อันดับ ดังนี้ (1) ความพึงพอใจของผูพิการท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนตาม พ.ร.บ.สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ พ.ศ.2550 และผูพิการไดรับเบี้ยยังชีพจากเมืองพัทยา (2) ความพึงพอใจของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสท่ีไดรับ

การสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสจากเมืองพัทยา (3) ความพึงพอใจตอการดูแลคุณภาพชีวิตของผูปวยติดเตียง 

และผูสูงอายุท่ีมีปญหาดานสุขภาพ/ผูสูงอายุในเขตเมืองพัทยาไดรับเบี้ยยังชีพ และความพึงพอใจของผูสูงอายุท่ี

เขารวมกิจกรรมท่ีเมืองพัทยาใหการสนับสนุน และ (4) ความพึงพอใจในการสํารวจสัตวข้ึนทะเบียนสัตว และฉีด

วัคซีนสุนัขบาตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา จากเมืองพัทยา 

4) ดานการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน การสงเสริมอาชีพ การทองเท่ียวและการลงทุน มีคาเฉล่ียความ

พึงพอใจรอยละ 83.00  ภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจเปนอับดับท่ีสามเทากันกับดานสาธารณสุข บริการ

ทางสังคม และคุณภาพชีวิต เรียงประเด็นยอยตามอันดับ ดังนี้ (1)  ความพึงพอใจตอการจัดใหมีหรือสงเสริม



๒๔ 

 
ศูนยแสดงสินคาชุมชน ตลาดนัด ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน ถนนวัฒนธรรม ตลาดน้ํา ตลาดเกา ของเมืองพัทยา 

(2) ความพึงพอใจตอการใหคําปรึกษาของเมืองพัทยา และชองทางสื่อออนไลนตางๆ เก่ียวกับการขอใบอนุญาต

จดทะเบียนพาณิชย หรือการสงเสริมการลงทุนในพ้ืนท่ี (3) ความพึงพอใจตอการจัดโครงการ/กิจกรรมของเมือง

พัทยา ท่ีสงเสริมการทองเท่ียว การใหความรูเก่ียวกับประวัติความเปนมา หรือฟนฟูแหลงทองเท่ียวเสื่อมโทรมให

มีสภาพท่ีเหมาะสมตอการทองเท่ียว และ (4) ความพึงพอใจตอการสนับสนุนงบประมาณใหแกกลุมอาชีพ กลุม

วิสาหกิจชุมชน กลุมการทองเท่ียว เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปตลาด 

5) ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความปลอดภัย  มีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 82.00 

ภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดบริการสาธารณะในดานนี้เปนอันดับท่ีสี่  เรียงตามประเด็นยอยตาม

อันดับคือ (1) ความพึงพอใจตอคุณภาพหรือความปลอดภัยในการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ

เมืองพัทยา /การเขาชวยเหลือผูประสบภัยทางทะเล (2) ความพึงพอใจตอการนําระบบภูมิสารสนเทศ(GIS)และ

ระบบอัจฉริยะ เชน SMART CITYเขามาชวยในการบริหารจัดการระบบสัญจรทางบก และทางน้ํา ของเมือง

พัทยา และ (3) ความพึงพอใจตอคุณภาพการยุติเรื่องราวรองทุกขของประชาชนจากศูนยรับเรื่องราวรองทุกข/

ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท/ศูนยดํารงธรรม/ศูนย one stop service หรือจากชองทางสื่อออนไลนอ่ืนๆ ท่ีไดรับการ

ชวยเหลือจากเมืองพัทยา สวนประเด็นท่ีประชาชนเห็นวาควรปรับปรุงคือ (4) ความพึงพอใจตอระบบกลอง

วงจรปด CCTV ท่ีติดตั้งภายในเขตเมืองพัทยา  

6) ดานผังเมือง มีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 80.50 ภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในการ

จัดบริการสาธารณะในดานนี้เปนอันดับท่ีหา  เรียงตามประเด็นยอยตามอันดับดังนี้ (1) ความพึงพอใจตอการ

จัดทํา หรือสนับสนุนการจัดทําผังเมือง เพ่ือใหมีแผนผัง นโยบาย และผังเมืองรวม(จังหวัด/เมือง/ชุมชน) เปน

กรอบในการพัฒนาทองถ่ิน (2) ความพึงพอใจตอการควบคุมการใชประโยชนท่ีดิน และการพัฒนาใหเปนไปตาม

ผังเมืองรวม(จังหวัด/เมือง/ชุมชน)  (3) ความพึงพอใจตอมาตรการ การจัดการตอผูรุกล้ําท่ีสาธารณะประโยชน 

และ (4)  ความพึงพอใจตอการใชกฎหมายควบคุมอาคาร สิ่งปลูกสราง 

7) ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  มีคาเฉล่ียความพึงพอใจรอยละ 77.50 

ภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดบริการสาธารณะในดานนี้เปนอันดับท่ีหก  เรียงประเด็นยอยตาม

อันดับคือ (1) ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการขยะ การกําจัดขยะมูลฝอย และขยะติดเชื้อ อยางถูก

สุขลักษณะ (2) ความพึงพอใจตอการจัดโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม การกําจัดน้ําเสีย และฝุน PM 2.5 และ (3) ความพึงพอใจตอการสงเสริมการลดปริมาณขยะ 

มูลฝอย และการคัดแยกขยะเพ่ือสงเสริมใหประชาชนนํากลับมาใชประโยชน  

3.2.2 จากผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการมีสวนรวมในการดําเนินงานของเมือง

พัทยา พบวา ภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 79.00 ซ่ึงอยูในเกณฑมาตรฐาน ใน

ระดับยอมรับได  โดยสรุปอภิปรายผลไดดังนี้ 

1. ภารกิจโดยรวมท่ีประชาชนพึงพอใจ 3 อันดับแรก ไดแก (1)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรู

ขอมูลขาวสารของเมืองพัทยา  (2) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรมของเมืองพัทยา  และ 

(3) การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะของเมืองพัทยา ตามอันดับ 

2. ภารกิจโดยรวมท่ีประชาชนพึงพอใจ 3 อันดับสุดทาย ไดแก  (1) การใหบริการ / การอํานวยความ

สะดวกใหแกประชาชนอยางท่ัวถึง  (2) ประชาชนสามารถมีอํานาจในการเขาไปตรวจสอบดานตางๆ และ (3) 

การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ประชาชนมีความพึงพอใจเทากันท้ังสามอันดับ  



๒๕ 

 
3.3 ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 จากผลการสํารวจและวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดบริการ

สาธารณะของเมืองพัทยาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะผูบริหารเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา 

หัวหนาสวนราชการทุกสวนราชการในเมืองพัทยา รวมถึงผูมีอํานาจพิจารณาสั่งการ/อนุมัติ ในการจัดทําแผน 

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ สําหรับโครงการพัฒนาประจําปตางๆ ควรใหความสําคัญในการพิจารณา

งบประมาณ หรือกําหนดนโยบายเรงดวนสําหรับการจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยาโดยเนนกิจกรรม/

โครงการท่ีตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีอยางแทจริง โดยภารกิจท่ีประชาชนเห็นวามีบาง

ประเด็นท่ีควรไดรับการปรับปรุงอยางเรงดวนคือ 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ควรเรงแกไขปญหาการบริหารจัดการระบบระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม  

ซ่ึงปญหาเหลานี้เปนผลกระทบทําใหเกิดปญหาน้ําทวมขังในเขตเมืองพัทยา ประชาชนไดรับความเดือดรอนควร

ไดรับการแกไขอยางเรงดวน, ปญหาการดูแลรักษาระบบสูบน้ํา เครื่องสูบน้ําท่ีชํารุดเสียหายควรไดรับการ

บํารุงรักษาใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการระบายน้ําท่ีทวมขัง ใหระบายลงสู

ทะเลใหเร็ว เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนและนักทองเท่ียวท่ีสัญจรไปมา, ปญหาดานการบํารุงรักษา

ถนนใหอยูในสภาพใชงานไดปกติ  ควรกําชับผูดําเนินการกอสรางใหใชเวลาในการปรับปรุง ซอมแซม ใหเร็วท่ีสุด 

และควรใหผูดําเนินการตรวจสอบถนนหลังปรับปรุง ซอมแซมใหอยูสภาพเรียบรอย เพ่ือใหประชาชนและ

นักทองเท่ียวมีความสะดวกสบายในการเดินทาง  อันจะสงผลตอภูมิทัศนหรือภาพลักษณท่ีดีของเมืองพัทยาท่ีเปน

เมืองทองเท่ียวระดับโลกอีกดวย 

ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความปลอดภัย ควรปรับปรุงระบบกลองวงจรปด CCTV ท่ี

ติดตั้งในเมืองพัทยา ใหสามารถใชงานไดเกือบ 100 เปอรเซ็นต เนื่องจากเมืองพัทยาเปนแหลงทองเท่ียวระดับ

โลก ประชาชนและนักทองเท่ียวจึงตองการความปลอดภัยตลอดการทองเท่ียวในเมืองพัทยา ผูบริหารเมืองพัทยา

จึงควรสรางความเชื่อม่ันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและนักทองเท่ียวท่ีมาเยี่ยมเยือนเมือง

พัทยา  

 สําหรับการจัดอันดับความสําคัญในการพิจารณางบประมาณประจําปเพ่ือพัฒนาปรับปรุง และการแกไข

ปญหาความเดือดรอนและความตองการของประชาชน และนักทองเท่ียว  ควรปรับปรุงภารกิจท่ีเมืองพัทยายัง

ดําเนินการไดไมเต็มท่ี และยังไมตอบสนองตอความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี  สวนภารกิจท่ีประชาชนมี

ความพึงพอใจตอการจัดการบริการสาธารณะของเมืองพัทยาแลวนั้น  ควรพัฒนาและปรับปรุงใหดียิ่งข้ึน เพ่ือ

รักษาระดับใหคงมีมาตรฐานในการจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยาตอไปเชนเดิม 

ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

 1) เนื่องจากการดําเนินการสํารวจความคิดเห็นและความความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดบริการ

สาธารณะของเมืองพัทยานําแนวทางคําถามจากการเกณฑชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินสําหรับเมืองพัทยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสํานักงานคณะกรรมการการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาประยุกตใชในการสํารวจขอมูล ซ่ึงมีตัวชี้วัดจํานวนมากและบางครั้ง

ตัวชี้วัดไมสอดคลองกับภารกิจท่ีเมืองพัทยาดําเนินการ ดังนั้นเมืองพัทยาควรดําเนินกิจกรรม/โครงการให



๒๖ 

 
สอดคลองกับตัวชี้วัดท่ีคณะกรรมการกระจายอํานาจฯ กําหนดมา กิจกรรมใดท่ีไดดําเนินการเจาหนาท่ีท่ี

รับผิดชอบก็ควรเก็บรวบรวมขอมูลไวเปนสถิติ เพ่ือใชเปนหลักฐานอางอิงไดในอนาคต 

 2) พนักงานเมืองพัทยา หรือเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบภารกิจการจัดบริการสาธารณะทุกสวนราชการตางๆ 

ของเมืองพัทยา ควรสํารวจปญหาความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ีกอนนําเสนอโครงการ  เพ่ือการ

แกไขปญหาท่ีสอดคลองกับความตองการของประชาชน และควรศึกษาแนวทางกฎระเบียบ ขอบังคับ ในการ

จัดการภารกิจท่ีตนเองรับผิดชอบ  และควรนําผลการประเมินมาเปนขอมูลสําหรับเปนแนวทางการปรับปรุง/

แกไขและพัฒนากิจกรรม/โครงการตางๆ ในความรับผิดชอบของตนเองใหดียิ่งข้ึน ควรมีการลงพ้ืนท่ีสํารวจ 

จัดเก็บสถิติ รวมรวมปญหาตางๆ ภายในงานและภารกิจของตนเอง ใหเปนปจจุบันเสมอ หากพบเจอปญหา หรือ 

ความเดือดรอนของประชาชน ควรรีบนําเสนอปญหาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ เพ่ือขอความเห็นชอบ หรือ

นําเสนอปญหา หรืออุปสรรคตางๆ ตอผูบริหารของเมืองพัทยา เพ่ือจะไดชวยกันแกไขปญหาและความตองการ

ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีไดโดยเร็ว  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยา  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1.1 เพศ    ชาย     หญิง 

1.2 อายุ    อายุ นอยกวา 20 ป    อายุ 20 – 39 ป 

  อายุ 40 – 59 ป    อายุ 60 ปข้ึนไป 

1.3 การศึกษา  ต่ํากวาประถมศึกษา/ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา/ปวช. 

อนุปริญญา/ปวส.    ปริญญาตรี 

สูงกวาปริญญาตรี 

1.4 อาชีพ  วางงาน   นักเรียน/นักศึกษา 

พนักงานบริษัทเอกชน  ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ อ่ืนๆ โปรดระบุ....................................... 

    (เชน แมบาน/รับจางท่ัวไป,ขาราชการบํานาญ) 

1.5 มีช่ือในทะเบียนบานอยูในเขตเมืองพัทยา  อยูในเขต  อยูนอกเขต 

1.6 ระยะเวลาในการพํานักอาศัยในเมืองพัทยา.............................ป 

1.7ชองทางในการติดตามขอมูลขาวสารของเมืองพัทยา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

   ไมเคยรับรูเลย  Facebook  โทรทัศนทองถ่ิน 

   Line Application  สื่อสิ่งพิมพ  Website 

   ผูนําชุมชน 

 

 

 

 

แบบสอบถามมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนาการ

ใหบริการสาธารณะของเมืองพัทยา ซึ่งไมมผีลกระทบดานลบตอ

ผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้นขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือ 

ฝายวิจัยและประเมินผล สวนยทุธศาสตรการพัฒนา  

สํานักยุทธศาสตรและงบประมาณ เมืองพัทยา 
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สวนท่ี 2ทานมีความคิดเห็นและพึงพอใจตอการใหบริการสาธารณะของเมืองพัทยาในแตละดานอยางไร 

โดยใหกาเครื่องหมาย   ในชองท่ีตรงกับความรูสึกของทานมากท่ีสุด 

 
รายการ/คําถาม 

ระดับความพึงพอใจ 

พึงพอใจ 
ควร

ปรับปรุง 
1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  

1.1 ความพึงพอใจตอการพัฒนา หรือการบํารุงรักษาถนนใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดปกติ   

1.2 ความพึงพอใจตอคุณภาพ หรือความเพียงพอของสัญญาณไฟจราจร   

1.3  ความพึงพอใจตอคุณภาพ หรือความเพียงพอของไฟสองสวางสาธารณะ   

1.4 ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการระบบระบายน้ําและการปองกันน้ําทวมในชวงฤดูฝน   

1.5 ความพึงพอใจตอการบํารุงรักษาระบบสูบน้ํา เครื่องสูบน้ํา ท่ีชํารุดเสียหายและไดรับการ
บํารุงรักษาใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดปกติ 

  

1.6 ความพึงพอใจตอบริการของทาเทียบเรือ/ระบบขนสงมวลชนสาธารณะ   

2. ดานผังเมือง  

2.1 ความพึงพอใจตอการควบคุมการใชประโยชนท่ีดิน และการพัฒนาใหเปนไปตามผังเมือง
รวม(จังหวัด/เมือง/ชุมชน) 

  

2.2 ความพึงพอใจตอมาตรการ การจัดการตอผูรุกล้ําท่ีสาธารณะประโยชน   

2.3 ความพึงพอใจตอการใชกฎหมายควบคุมอาคาร สิ่งปลูกสราง   

2.4 ความพึงพอใจตอการจัดทํา หรือสนับสนุนการจัดทําผังเมือง เพ่ือใหมีแผนผัง นโยบาย 
และผังเมืองรวม(จังหวัด/เมือง/ชุมชน) เปนกรอบในการพัฒนาทองถ่ิน 

  

3.ดานสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต 

3.1 ความพึงพอใจตอการดูแลคุณภาพชีวิตของผูปวยติดเตียง และผูสูงอายุท่ีมีปญหาดาน
สุขภาพ/ผูสูงอายุในเขตเมืองพัทยาไดรับเบี้ยยังชีพ และความพึงพอใจของผูสูงอายุท่ีเขารวม
กิจกรรมท่ีเมืองพัทยาใหการสนับสนุน 

  

3.2 ความพึงพอใจของผูพิการท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนตาม พ.ร.บ.สงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และผูพิการไดรับเบี้ยยังชีพจากเมืองพัทยา 

  

3.3 ความพึงพอใจของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสท่ีไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสจาก
เมืองพัทยา 

  

3.4 ความพึงพอใจในการสํารวจสัตวข้ึนทะเบียนสัตว และฉีดวัคซีนสุนัขบาตามโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา จากเมืองพัทยา 
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สวนท่ี 2ทานมีความคิดเห็นและพึงพอใจตอการใหบริการสาธารณะของเมืองพัทยาในแตละดานอยางไร 

โดยใหกาเครื่องหมาย   ในชองท่ีตรงกับความรูสึกของทานมากท่ีสุด (ตอ) 

 
รายการ/คําถาม 

ระดับความพึงพอใจ 

พึงพอใจ 
ควร

ปรับปรุง 

4.ดานการศึกษา 

4.1 ความพึงพอใจตอการใหบริการศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเมืองพัทยาท่ีผานการประเมิน
มาตรฐานของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

  

4.2 เด็กในโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาไดรับอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม)ท่ีมีคุณคา
ทางโภชนาการครบถวน 

  

4.3 ความพึงพอใจของผูปกครองตอความเชื่อม่ันในหลักสูตร และคุณภาพการเรียนการสอน
ของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา 

  

4.4ความพึงพอใจของเด็กดอยโอกาส และเด็กยากจนท่ีไดรับการสนับสนุนดานการศึกษาจาก
เมืองพัทยา 

  

5. ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความปลอดภัย 

5.1 ความพึงพอใจตอคุณภาพหรือความปลอดภัยในการดําเนินการปองกันและบรรเทา     
สาธารณภัยของเมืองพัทยา /การเขาชวยเหลือผูประสบภัยทางทะเล 

  

5.2ความพึงพอใจตอระบบกลองวงจรปด CCTV ท่ีติดตั้งภายในเขตเมืองพัทยา   

5.3 ความพึงพอใจตอการนําระบบภูมิสารสนเทศ(GIS)และระบบอัจฉริยะ เชน SMART CITY
เขามาชวยในการบริหารจัดการระบบสัญจรทางบก และทางน้ํา ของเมืองพัทยา 

  

5.4 ความพึงพอใจตอคุณภาพการยุติเรื่องราวรองทุกขของประชาชนจากศูนยรับเรื่องราวรอง
ทุกข/ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท/ศูนยดํารงธรรม/ศูนย one stop service หรือจากชองทางสื่อ
ออนไลนอ่ืนๆ ท่ีไดรับการชวยเหลือจากเมืองพัทยา 

  

6. ดานการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน การสงเสริมอาชีพ การทองเท่ียวและการลงทุน 

6.1 ความพึงพอใจตอการจัดใหมีหรือสงเสริมศูนยแสดงสินคาชุมชน ตลาดนัด ตลาดชุมชน 
ถนนคนเดิน ถนนวัฒนธรรม ตลาดน้ํา ตลาดเกา ของเมืองพัทยา 

  

6.2 ความพึงพอใจตอการสนับสนุนงบประมาณใหแกกลุมอาชีพ กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมการ
ทองเท่ียว เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปตลาด 

  

6.3 ความพึงพอใจตอการจัดโครงการ/กิจกรรมของเมืองพัทยา ท่ีสงเสริมการทองเท่ียว การ
ใหความรูเก่ียวกับประวัติความเปนมา หรือฟนฟูแหลงทองเท่ียวเสื่อมโทรมใหมีสภาพท่ี
เหมาะสมตอการทองเท่ียว 

  

6.4 ความพึงพอใจตอการใหคําปรึกษาของเมืองพัทยา และชองทางสื่อออนไลนตางๆ 
เก่ียวกับการขอใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย หรือการสงเสริมการลงทุนในพ้ืนท่ี 
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สวนท่ี 2ทานมีความคิดเห็นและพึงพอใจตอการใหบริการสาธารณะของเมืองพัทยาในแตละดานอยางไร 
โดยใหกาเครื่องหมาย   ในชองท่ีตรงกับความรูสึกของทานมากท่ีสุด (ตอ) 

 
รายการ/คําถาม 

ระดับความพึงพอใจ 

พึงพอใจ 
ควร

ปรับปรุง 
7. ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

7.1 ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการขยะ การกําจัดขยะมูลฝอย และขยะติดเชื้อ อยางถูก
สุขลกัษณะ 

  

7.2 ความพึงพอใจตอการสงเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอย และการคัดแยกขยะเพ่ือสงเสริม
ใหประชาชนนํากลับมาใชประโยชน 

  

7.3 ความพึงพอใจตอการจัดโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ และดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การกําจัดน้ําเสีย และฝุน PM 2.5  

  

8. ดานการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบานและโบราณสถาน 

8.1 ความพึงพอใจตอการจัดโครงการ/กิจกรรม ในการสงเสริมหรืออนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีทองถ่ิน ภูมิปญญาชาวบาน และโบราณสถาน (เชน โครงการประเพณีวันไหลเมือง
พัทยา,โครงการประเพณีวันไหลนาเกลือ,โครงการสงเสริมการทองเท่ียวประเพณีกองขาว,
โครงการเดินกินถ่ินนาเกลือ เปนตน) 

  

8.2 ความพึงพอใจตอการสงเสริมใหมีการจัดทําแหลงเรียนรูในเชิงอนุรักษ หรือพัฒนาเปน
สถานท่ีทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

  

8.3 ความพึงพอใจตอการสงเสริมการเรียนรูดานวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ินท่ีนํามาถายทอด
ในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา 
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สวนท่ี 3ทานมีความคิดเห็นและพึงพอใจตอการใหบริการสาธารณะของเมืองพัทยาในภาพรวม        
มากนอยเพียงใด โดยใหกาเครือ่งหมาย  ในชองท่ีตรงกับความรูสึกของทานมากท่ีสุด 

 
รายการ/คําถาม 

ระดับความพึงพอใจ 

พึงพอใจ 
ควร

ปรับปรุง 
1. การใหบริการ / การอํานวยความสะดวก ใหแกประชาชนอยางท่ัวถึง   

2. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ในโครงการ / กิจกรรมของเมืองพัทยา   

3. ประชาชนสามารถมีอํานาจในการเขาไปตรวจสอบ ดานตางๆ   

4. การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล ขาวสารของเมืองพัทยา   

5.การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น ในโครงการ / กิจกรรมของเมืองพัทยา   

6. การรายงานผลการดําเนินงาน ของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะของเมืองพัทยา   

7. ความโปรงใส ในการดาํเนินโครงการ / กิจกรรม   

8. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด   

9. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา   

10. ประโยชนท่ีประชาชนจะไดรบัจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรมของเมืองพัทยา   

 

สวนท่ี 4 ทานมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการปรับปรุง//แกไข/พัฒนาการใหบริการสาธารณะของเมือง
พัทยาอยางไร(โปรดระบุสถานท่ี../ตําแหนง../กิจกรรม../โครงการ.. ท่ีตองการใหปรับปรุง/แกไข/พัฒนา) 
....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................... 

 

  



 

 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยา  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สามารถตอบแบบสอบถามไดทางลงิคดานลางนี ้

https://qrgo.page.link/pgk3z 

หรือ 

 

QR Code 

https://qrgo.page.link/pgk3z
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