บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา
มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังทราย
คํา และเพื่อศึกษาป+ญหาและขอเสนอแนะในการใหบริการ ทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง
400 ตัวอยาง โดยใชวิธีการสุมแบบสะดวก (Convenience Random Sampling) ผลการศึกษา
ความพึงพอใจตอการใหบริการทั้ง 4 ดาน ประกอบดวยดานกระบวนการขั้นตอน ในการ
ใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานชองทางการใหบริการ
ตอการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา 5 ภาระงาน ประกอบดวยงานดาน
โยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง งานดานเทศกิจหรือปHองกันบรรเทาสาธารณภัย งานดาน
รายไดหรือภาษี งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม งานดานสาธารณสุข สามารถสรุป
ไดดังนี้

ความพึงพอใจของผูรับบริการองค#การบริหารส%วนตําบลวังทรายคํา แยกตาม
ภาระงานหลัก
1. งานดานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก%อสราง
ผูรั บ บริก ารสวนใหญมีค วามพึงพอใจตอดานกระบวนการขั้นตอนในการใหบริก าร
ในภาพรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.31 ซึ่งมีความพึงพอใจ
มากที่สุด คือ การดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ของการใหบริการสะดวกรวดเร็ว
ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ ในภาพรวมอยูในระดับ
“มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.42 ซึ่งมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ เจาหนาที่มี
อัธยาศัยไมตรีดี และมีความเปUนกันเอง
ผู รั บ บริ ก ารสวนใหญมี ค วามพึ ง พอใจตอดานสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกใหบริ ก าร
ในภาพรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.31 ซึ่งมีความพึงพอใจ
มากที่สุด คืออุปกรณสํานักงานเอื้ออํานวยตอการติดตอขอรับบริการ
ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอดานชองทางการใหบริการ ในภาพรวมอยูใน
ระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.35 ซึ่งมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ
ชองทางการขอรับบริการมีความเหมาะสม สะดวก
2. งานดานเทศกิจหรือป1องกันบรรเทาสาธารณภัย
ผูรั บ บริก ารสวนใหญมีค วามพึงพอใจตอดานกระบวนการขั้นตอนในการใหบริก าร
ในภาพรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.35 ซึ่งมีความพึงพอใจ
มากที่สุด คือ การดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ของการใหบริการสะดวกรวดเร็ว
ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ ในภาพรวมอยูในระดับ
“มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.43 ซึ่งมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ เจาหนาที่
มีความพรอมในการใหบริการอยูเสมอ ทันตอเหตุการณ
ผู รั บ บริ ก ารสวนใหญมี ค วามพึ ง พอใจตอดานสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกใหบริ ก าร
ในภาพรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.39 ซึ่งมีความพึงพอใจ
มากที่สุด คือมีอุปกรณการใหบริการภาคสนามที่เพียงพอ เหมาะสม
ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอดานชองทางการใหบริการ ในภาพรวมอยูใน
ระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.43 ซึ่งมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ
สามารถติดตอขอรับบริการหรือขอรับคําปรึกษาไดอยางสะดวก

3. งานดานรายไดหรือภาษี
ผูรั บ บริก ารสวนใหญมีค วามพึงพอใจตอดานกระบวนการขั้นตอนในการใหบริก าร
ในภาพรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.37 ซึ่งมีความพึงพอใจ
มากที่สุด คือ ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม
ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ ในภาพรวมอยูในระดับ
“มากที่สุ ด ” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย รวม 4.43 ซึ่งมีค วามพึงพอใจมากที่สุ ด คือ
เจาหนาที่ใหบริการดวยความซื่อสัตยสุจริต และมีอัธยาศัยไมตรีดี
ผู รั บ บริ ก ารสวนใหญมี ค วามพึ ง พอใจตอดานสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกใหบริ ก าร
ในภาพรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.37 ซึ่งมีความพึงพอใจ
มากที่สุด คือ มีที่นั่งรอเพียงพอ และมีความสะอาด เรียบรอย
ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอดานชองทางการใหบริการ ในภาพรวมอยูใน
ระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.36 ซึ่งมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ
สามารถติดตอขอรับบริการหรือขอรับคําปรึกษาไดอยางสะดวก
4. งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ผูรั บ บริก ารสวนใหญมีค วามพึงพอใจตอดานกระบวนการขั้นตอนในการใหบริก าร
ในภาพรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.39 ซึ่งมีความพึงพอใจ
มากที่สุด คือ การดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ของการใหบริการสะดวกรวดเร็ว
ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ ในภาพรวมอยูในระดับ
“มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.44 ซึ่งมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ เจาหนาที่
ใหบริการอยางเทาเทียม ยุติธรรม
ผู รั บ บริ ก ารสวนใหญมี ค วามพึ ง พอใจตอดานสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกใหบริ ก าร
ในภาพรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.34 ซึ่งมีความพึงพอใจ
มากที่สุด คือ มีการจัดสถานที่เหมาะสม สะดวกตอการติดตอขอรับบริการ
ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอดานชองทางการใหบริการ ในภาพรวมอยูใน
ระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.38 ซึ่งมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ
สามารถติดตอขอรับบริการหรือขอรับคําปรึกษาไดอยางสะดวก

5. งานดานสาธารณสุข
ผูรั บ บริก ารสวนใหญมีค วามพึงพอใจตอดานกระบวนการขั้นตอนในการใหบริก าร
ในภาพรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.41 ซึ่งมีความพึงพอใจ
มากที่สุด คือ การดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ของการใหบริการสะดวกรวดเร็ว
ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ ในภาพรวมอยูในระดับ
“มากที่สุ ด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย รวม 4.55 ซึ่งมีค วามพึงพอใจมากที่สุด คือ
เจาหนาที่มีความกระตือรือรนและใหบริการดวยความเต็มใจ
ผู รั บ บริ ก ารสวนใหญมี ค วามพึ ง พอใจตอดานสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกใหบริ ก าร
ในภาพรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.35 ซึ่งมีความพึงพอใจ
มากที่สุด คือ มีกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ พัฒนาความเปUนอยูของประชาชน
ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอดานชองทางการใหบริการ ในภาพรวมอยูใน
ระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.47 ซึ่งมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ
มีชองทางการใหบริการหลากหลาย เชน การออกหนวยใหบริการนอกสถานที่ สื่อออนไลน
โทรศัพท
จากผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลวังทรายคําในงานที่ใหบริการ จําแนกตามงานทั้ง 5 ภาระงาน ประกอบดวย
งานดานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง งานดานเทศกิจหรือปHองกันบรรเทาสาธารณภัย
งานดานรายไดหรือ ภาษี งานดานพั ฒ นาชุ ม ชนและสวั ส ดิ ก ารสั ง คม งานดานสาธารณสุ ข
ผลการวิจัย พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับ “มากที่สุด” ดวยคะแนน
ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.39 หรือรอยละ 87.8 โดยมีระดับคะแนนความพึงพอใจมากที่สุดในงาน
ดานสาธารณสุข รองลงมาคือ งานดานเทศกิจหรือปHองกันบรรเทาสาธารณภัย เมื่อพิจารณา
ในรายดานของการใหบริการ พบวา ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ
องคการบริ ห ารสวนตํ า บลวั ง ทรายคํ า มี ค าเฉลี่ ย สู ง สุ ด ในสวนของเจาหนาที่ ผู ใหบริ ก าร
รองลงมาคือ ชองทางการใหบริการ

อภิปรายผล
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการใชบริการองคการบริหารสวนตําบลวังทราย
คํา สามารถนําผลการศึกษาอภิปราย สรุปไดดังนี้
งานดานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก%อสราง พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
ตอเจาหนาที่ ผูใหบริ ก ารมี ค าเฉลี่ย สู งสุ ด สอดคลองกั บ งานวิ จัย ของสํ านั ก บริ ก ารวิ ชาการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2560) สํารวจการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการ เพื่อกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปUนกรณีพิเศษ ประจําปZ 2560 เทศบาลเมือง
แมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จากการสํารวจ พบวา ผู ตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจตอการใหบริก ารในงานดานโยธา มีผลคะแนนอยู ในระดั บ 9 และเมื่อพิจารณา
ในรายละเอียด พบวา มีความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการมากที่สุด และสอดคลองกับ
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง (2560) ศึกษาความพึงพอใจ
ของประชาชนตอการบริก ารและความสํ าเร็ จของการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่ น จากองคการบริ ห ารสวนตํ า บลคลองลุ ประจํ า ปZ ง บประมาณ 2560
ผลการวิ จั ย พบวา ดานโยธาและการขออนุ ญ าตปลู ก สรางอาคาร โดยภาพรวมพบวา
ผู รั บ บริก ารมีค วามพึงพอใจในระดั บ มากที่สุ ด เมื่อ พิ จารณาเปU นรายดาน พบวา ดานที่
ผูรับบริการมีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ เจาหนาที่ผใหบริ
ู
การ
งานดานเทศกิจหรือป1องกันบรรเทาสาธารณภัย พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
ในภาพรวมอยู ในระดั บ มากที่ สุ ด สอดคลองกั บ งานวิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต ศู น ย
การศึกษานอกที่ตั้ง (2559) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการและการ
สรางความสัมพันธของคนในชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจากองคการบริหารสวน
ตําบลบางเปHา ประจําปZงบประมาณ 2559 พบวา ระดับความพึงพอใจตองานปHองกันบรรเทา
ส า ธ า ร ณ ภั ย ใ น ภ า พ ร ว ม อ ยู ใ น ร ะ ดั บ ม า ก ที่ สุ ด แ ล ะ ส อ ด ค ล อ ง กั บ งาน วิ จั ย ขอ ง
มหาวิทยาลัยขอนแกน (2559) ศึกษาการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของเทศบาล
เมืองบานไผ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน ประจําปZ 2559 ผลการศึกษา พบวา ประชาชนมี
ความพึงพอใจในงานดานเทศกิจและปHองกัน และบรรเทาสาธารณภัย ผูรับบริการมีความพึง
พอใจในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด

งานดานรายไดหรื อ ภาษี พบวา ผู รั บ บริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจตอดานเจาหนาที่
ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด สอดคลองกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล (2558) ศึกษาการ
ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลนครออมนอย
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการ
ใหบริ ก ารงานบริ ก ารดานรายไดหรื อ ภาษี ผู รั บ บริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจตอดานเจาหนาที่
ผู ใหบริ ก าร มี ค าเฉลี่ ย สู ง สุ ด และยั งสอดคลองกั บงานวิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง (2559) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการและ
การสรางความสัมพันธของคนในชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจากองคการบริหาร
สวนตําบลบางเปHา ประจําปZงบประมาณ 2559 พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตองานดาน
รายไดหรือภาษี ดานเจาหนาที่ผใหบริ
ู
การ มีคาเฉลี่ยสูงสุด
งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอ
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด สอดคลองกับงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (2559) ศึกษาความพึงพอใจของ
ผูรับบริการที่มีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี อําเภออินทร
บุรี จังหวัดสิงหบุรี ในงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ประชาชนผูรับบริการมีความ
พึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด โดยผูรับบริการมีความพึงพอใจในดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
มีคาเฉลี่ยสูงสุดและสอดคลองกับงานวิจัยของสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
สํารวจการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกําหนดประโยชนตอบ
แทนอื่นเปUนกรณีพิเศษ ประจําปZ 2560 เทศบาลเมืองแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
จากการสํารวจ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการใหบริการในงานดานพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม มีผลคะแนนอยูในระดับ 9 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.54 และเมื่อพิจารณา
ในรายละเอียด พบวา มีความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการมากที่สุด
งานดานสาธารณสุข พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
มีคาเฉลี่ยสูงสุด สอดคลองกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล (2558) ศึกษาการประเมินผล
ความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลนครออมนอย อําเภอกระทุม
แบน จังหวัดสมุทรสาคร พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการงาน
ดานสาธารณสุข ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอดานเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ย
สูงสุด และยังสอดคลองกับงานวิจัยของสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2559)
สํารวจความพึงพอใจผูรับบริการตามมิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของผู รั บ บริก าร) ของการประเมิ นประสิท ธิ ภาพและประสิท ธิผลการปฏิบั ติ
ราชการ เพื่ อ กํ า หนดประโยชนตอบแทนอื่ น เปU น กรณี พิ เ ศษ ประจํ า ปZ 2559 ในงานดาน
การศึกษา งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม งานดานสาธารณสุข และงานดานอื่นๆ
(โครงการชาวนานอย) ของเทศบาลตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจการใหบริการในภาพรวมงานดานสาธารณสุข มีผลคะแนนอยูใน
ระดับ 9 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 โดยคิดเปUนรอยละ 90.40 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา
มีความพึงพอใจ ตอเจาหนาที่ผูใหบริการมากที่สุด
จากผลการวิเ คราะหระดั บ ความพึงพอใจของผู รั บ บริก ารที่มีตอการใหบริก ารของ
องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา 5 ภาระงาน ประกอบดวยงานดานโยธา การขออนุญาต
ปลู กสิ่งกอสราง งานดานเทศกิจหรือปHอ งกั นบรรเทาสาธารณภั ย งานดานรายไดหรือภาษี
งานดานพั ฒ นาชุ ม ชนและสวั ส ดิ ก ารสั ง คม และงานดานสาธารณสุ ข ผลการวิ จั ย พบวา
โดยภาพรวมอยู ในระดับ “มากที่สุด ” สอดคลองกั บงานวิจัยของสถาบั นวิจัย และพัฒนา
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏหมูบานจอมบึง (2558) ศึก ษาความพึงพอใจของผูรั บ บริการที่มีตอ
คุณภาพการใหบริการของเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ผลการวิจัยพบวา ภาพรวมของงานที่ใหบริการทั้ง 4 งาน พบวา ผูรับบริการมีคาเฉลี่ยความพึง
พอใจในระดับมากที่สุด และสอดคลองกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน (2559) ศึกษา
การประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของเทศบาลเมืองบานไผ อําเภอบานไผ จังหวัด
ขอนแกน ประจําปZ 2559 ผลการศึกษา พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการของ
เทศบาลเมืองบานไผ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน ในภาพรวมทุกดานอยูในระดับมากที่สุด
และสอดคลองกับงานวิจัยของวรุณี เชาวนสุขุม และดวงตา สราญรมย (2559) ศึกษาความพึง
พอใจของผูรับบริการของเทศบาลนครนนทบุรี อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบวา
1. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของเทศบาลนครนนทบุรี ใน 4 ดาน
คื อ ดานกระบวนการขั้ น ตอนการใหบริ ก าร ดานชองทางการใชบริ ก าร ดานเจาหนาที่ ผู
ใหบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวก ผลการวิเคราะห พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยู ในระดั บ มากที่ สุ ด และสอดคลองกั บ งานวิ จั ย ของสํ า นั ก บริ ก ารวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2559) ในการสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการตามมิติท่ี 2 มิติดาน
คุณ ภาพการใหบริก าร (รอยละของระดั บ ความพึงพอใจของผู รับ บริก าร) ของการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปUนกรณี
พิเศษ ประจําปZ 2559 ในงานดานการศึกษา งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม งาน
ดานสาธารณสุข และงานดานอื่นๆ (โครงการชาวนานอย) ของเทศบาลตําบลสันผีเสื้อ อําเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ ในภาพรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด และยังสอดคลองกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง (2559)
ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการและ การสรางความสัมพันธของคนใน
ชุ ม ชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น จากองคการบริ ห ารสวนตํ า บลบางเปH า ประจํ า ปZ
งบประมาณ 2559 พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอการรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลบางเปHา ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
ความพึงพอใจตอการใหบริการทั้ง 4 ดาน ขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา
พบวา เจาหนาที่ผูใหบริการ มีระดับคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด สอดคลองกับผลงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยมหิดล (2558) ศึกษาการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพ
การใหบริการของเทศบาลนครออมนอย อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร พบวา ผลการ
ประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอดานเจาหนาที่
ผู ใหบริ ก าร มี ค าเฉลี่ ย สู ง สุ ด
และสอดคลองกั บ งานวิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง (2559) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการและ
การสรางความสัมพันธของคนในชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจากองคการบริหาร
สวนตําบลบางเปHา ประจําปZงบประมาณ 2559 พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอการรับ
บริการจากองคการบริหารสวนตําบลบางเปHา ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ประชาชนมีความ
พึงพอใจสูงที่สุด และยังสอดคลองกับงานวิจัยของสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(2559) ในการสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการตามมิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ
(รอยละของระดั บ ความพึ ง พอใจของผู รั บ บริ ก าร) ของการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิท ธิผลการปฏิบั ติราชการ เพื่อกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปUนกรณีพิเ ศษ ประจําปZ
2559 ในงานดานการศึกษา งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม งานดานสาธารณสุข
และงานดานอื่นๆ (โครงการชาวนานอย) ของเทศบาลตํ าบลสั นผีเ สื้อ อํ าเภอเมือ ง จังหวั ด
เชียงใหม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการมากที่สุด
ซึ่งผลการประเมินดังกลาวนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปUนกรณีพิเศษของสํานักงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
และคณะกรรมการกลางขาราชการสวนตํ าบล ในสวนของตั วชี้ วั ดในการประเมิ นคุ ณ ภาพ
การใหบริการโดยพิจารณาจากผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคกรปกครอง
สวนทองถิ่ น พบวา คุ ณ ภาพการใหบริ ก ารขององคการบริ ห ารสวนตํ า บลวั ง ทรายคํ า

เมื่อพิจารณาจากผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีคาระดับความพึงพอใจมากกวา
80 ขึ้นไป ซึ่งจะได 8 คะแนน
ขอเสนอแนะ
แมวาระดั บ ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริก ารขององคการบริหารสวน
ตําบลวังทรายคําในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด อยางไรก็ตามมีประชาชนใหขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมเพื่อการพัฒนา ดังนี้
1. ผูบริหารระดับสูงขององคการบริหารสวนตําบล (นายกฯ และปลัดฯ) ควรลงพื้นที่
พบปะประชาชนเพื่อรับทราบความตองการจําเปUน ตลอดจนป+ญหาที่เกี่ยวของกับการดําเนิน
ชีวิตและความเปUนดีอยูดีอยางตอเนื่อง นอกจากนั้นผูนําชุมชนบางแหงเสนอใหทองถิ่นสงเสริม
การมีสวนรวมในการแกไขป+ญหารวมกัน
2. เนื่องจากงบประมาณมีคอนขางจํากัด อบต. ควรเปUนสวนงานกลางในการสรรหา
งบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก

