
 

 

 

บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 

 
 การประเมินความพึงพอใจของผู�ใช�บริการในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลวังทรายคํา     
มีวัตถุประสงค�เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู�ใช�บริการในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลวังทราย
คํา และเพื่อศึกษาป+ญหาและข�อเสนอแนะในการให�บริการ ทําการเก็บข�อมูลจากกลุ�มตัวอย�าง 
400 ตัวอย�าง โดยใช�วิธีการสุ�มแบบสะดวก (Convenience Random Sampling) ผลการศึกษา
ความพึงพอใจต�อการให�บริการทั้ง 4 ด�าน ประกอบด�วยด�านกระบวนการขั้นตอน ในการ
ให�บริการ ด�านเจ�าหน�าที่ผู�ให�บริการ ด�านสิ่งอํานวยความสะดวก ด�านช�องทางการให�บริการ  
ต�อการปฏิบัติงานขององค�การบริหารส�วนตําบลวังทรายคํา 5 ภาระงาน ประกอบด�วยงานด�าน
โยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก�อสร�าง งานด�านเทศกิจหรือปHองกันบรรเทาสาธารณภัย งานด�าน
รายได�หรือภาษี งานด�านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม งานด�านสาธารณสุข สามารถสรุป
ได�ดังนี้ 
 
   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ความพึงพอใจของผู�รับบริการองค#การบริหารส%วนตําบลวังทรายคํา แยกตาม

ภาระงานหลัก 

1. งานด�านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก%อสร�าง  
ผู�รับบริการส�วนใหญ�มีความพึงพอใจต�อด�านกระบวนการขั้นตอนในการให�บริการ          

ในภาพรวมอยู�ในระดับ “มากที่สุด” ด�วยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.31 ซึ่งมีความพึงพอใจ
มากที่สุด คือ การดําเนินการตามขั้นตอนต�าง ๆ ของการให�บริการสะดวกรวดเร็ว 

ผู�รับบริการส�วนใหญ�มีความพึงพอใจต�อเจ�าหน�าที่ผู�ให�บริการ ในภาพรวมอยู�ในระดับ 
“มากที่สุด” ด�วยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.42 ซึ่งมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ เจ�าหน�าที่มี
อัธยาศัยไมตรีดี และมีความเปUนกันเอง 

ผู�รับบริการส�วนใหญ�มีความพึงพอใจต�อด�านสิ่งอํานวยความสะดวกให�บริการ              
ในภาพรวมอยู�ในระดับ “มากที่สุด” ด�วยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.31 ซึ่งมีความพึงพอใจ
มากที่สุด คืออุปกรณ�สํานักงานเอื้ออํานวยต�อการติดต�อขอรับบริการ 

ผู�รับบริการส�วนใหญ�มีความพึงพอใจต�อด�านช�องทางการให�บริการ ในภาพรวมอยู�ใน
ระดับ “มากที่สุด” ด�วยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.35 ซึ่งมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ             
ช�องทางการขอรับบริการมีความเหมาะสม สะดวก 

 

2. งานด�านเทศกิจหรือป1องกันบรรเทาสาธารณภัย 
ผู�รับบริการส�วนใหญ�มีความพึงพอใจต�อด�านกระบวนการขั้นตอนในการให�บริการ       

ในภาพรวมอยู�ในระดับ “มากที่สุด” ด�วยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.35 ซึ่งมีความพึงพอใจ           
มากที่สุด คือ การดําเนินการตามขั้นตอนต�าง ๆ ของการให�บริการสะดวกรวดเร็ว   

ผู�รับบริการส�วนใหญ�มีความพึงพอใจต�อเจ�าหน�าที่ผู�ให�บริการ ในภาพรวมอยู�ในระดับ 
“มากที่สุด” ด�วยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.43 ซึ่งมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ เจ�าหน�าที่ 
มีความพร�อมในการให�บริการอยู�เสมอ ทันต�อเหตุการณ� 

ผู� รับบริการส�วนใหญ�มีความพึงพอใจต�อด�านสิ่งอํานวยความสะดวกให�บริการ          
ในภาพรวมอยู�ในระดับ “มากที่สุด” ด�วยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.39 ซึ่งมีความพึงพอใจ
มากที่สุด คือมีอุปกรณ�การให�บริการภาคสนามที่เพียงพอ เหมาะสม 

ผู�รับบริการส�วนใหญ�มีความพึงพอใจต�อด�านช�องทางการให�บริการ ในภาพรวมอยู�ใน
ระดับ “มากที่สุด” ด�วยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.43 ซึ่งมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ 
สามารถติดต�อขอรับบริการหรือขอรับคําปรึกษาได�อย�างสะดวก 

 



 

 

3. งานด�านรายได�หรือภาษี 
ผู�รับบริการส�วนใหญ�มีความพึงพอใจต�อด�านกระบวนการขั้นตอนในการให�บริการ           

ในภาพรวมอยู�ในระดับ “มากที่สุด” ด�วยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.37  ซึ่งมีความพึงพอใจ
มากที่สุด คือ ระยะเวลาการให�บริการมีความเหมาะสม 

ผู�รับบริการส�วนใหญ�มีความพึงพอใจต�อเจ�าหน�าที่ผู�ให�บริการ ในภาพรวมอยู�ในระดับ 
“มากที่สุด” ด�วยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยรวม 4.43 ซึ่งมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ 
เจ�าหน�าที่ให�บริการด�วยความซื่อสัตย�สุจริต  และมีอัธยาศัยไมตรีดี 

ผู� รับบริการส�วนใหญ�มีความพึงพอใจต�อด�านสิ่งอํานวยความสะดวกให�บริการ            
ในภาพรวมอยู�ในระดับ “มากที่สุด” ด�วยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.37 ซึ่งมีความพึงพอใจ
มากที่สุด คือ มีที่น่ังรอเพียงพอ และมีความสะอาด เรียบร�อย 

ผู�รับบริการส�วนใหญ�มีความพึงพอใจต�อด�านช�องทางการให�บริการ ในภาพรวมอยู�ใน
ระดับ “มากที่สุด” ด�วยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.36 ซึ่งมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ
สามารถติดต�อขอรับบริการหรือขอรับคําปรึกษาได�อย�างสะดวก 

 

4. งานด�านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
ผู�รับบริการส�วนใหญ�มีความพึงพอใจต�อด�านกระบวนการขั้นตอนในการให�บริการ           

ในภาพรวมอยู�ในระดับ “มากที่สุด” ด�วยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.39  ซึ่งมีความพึงพอใจ
มากที่สุด คือ การดําเนินการตามขั้นตอนต�าง ๆ ของการให�บริการสะดวกรวดเร็ว 

ผู�รับบริการส�วนใหญ�มีความพึงพอใจต�อเจ�าหน�าที่ผู�ให�บริการ ในภาพรวมอยู�ในระดับ 
“มากที่สุด” ด�วยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.44 ซึ่งมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ เจ�าหน�าที่
ให�บริการอย�างเท�าเทียม ยุติธรรม 

ผู�รับบริการส�วนใหญ�มีความพึงพอใจต�อด�านสิ่งอํานวยความสะดวกให�บริการ          
ในภาพรวมอยู�ในระดับ “มากที่สุด” ด�วยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.34 ซึ่งมีความพึงพอใจ
มากที่สุด คือ มีการจัดสถานที่เหมาะสม สะดวกต�อการติดต�อขอรับบริการ   

ผู�รับบริการส�วนใหญ�มีความพึงพอใจต�อด�านช�องทางการให�บริการ ในภาพรวมอยู�ใน
ระดับ “มากที่สุด” ด�วยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.38 ซึ่งมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ
สามารถติดต�อขอรับบริการหรือขอรับคําปรึกษาได�อย�างสะดวก 

 

 

 



 

 

5. งานด�านสาธารณสุข 
ผู�รับบริการส�วนใหญ�มีความพึงพอใจต�อด�านกระบวนการขั้นตอนในการให�บริการ         

ในภาพรวมอยู�ในระดับ “มากที่สุด” ด�วยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.41  ซึ่งมีความพึงพอใจ
มากที่สุด คือ การดําเนินการตามขั้นตอนต�าง ๆ ของการให�บริการสะดวกรวดเร็ว 

ผู�รับบริการส�วนใหญ�มีความพึงพอใจต�อเจ�าหน�าที่ผู�ให�บริการ ในภาพรวมอยู�ในระดับ 
“มากที่สุด” ด�วยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยรวม 4.55 ซึ่งมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ  
เจ�าหน�าที่มีความกระตือรือร�นและให�บริการด�วยความเต็มใจ 

ผู�รับบริการส�วนใหญ�มีความพึงพอใจต�อด�านสิ่งอํานวยความสะดวกให�บริการ           
ในภาพรวมอยู�ในระดับ “มากที่สุด” ด�วยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.35 ซึ่งมีความพึงพอใจ
มากที่สุด คือ มีกิจกรรมส�งเสริมสุขภาพ พัฒนาความเปUนอยู�ของประชาชน 

ผู�รับบริการส�วนใหญ�มีความพึงพอใจต�อด�านช�องทางการให�บริการ ในภาพรวมอยู�ใน
ระดับ “มากที่สุด” ด�วยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.47 ซึ่งมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ              
มีช�องทางการให�บริการหลากหลาย เช�น การออกหน�วยให�บริการนอกสถานที่ สื่อออนไลน� 
โทรศัพท� 

 

จากผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู�รับบริการที่มีต�อการให�บริการขององค�การ
บริหารส�วนตําบลวังทรายคําในงานที่ให�บริการ จําแนกตามงานทั้ง 5 ภาระงาน ประกอบด�วย 
งานด�านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก�อสร�าง งานด�านเทศกิจหรือปHองกันบรรเทาสาธารณภัย 
งานด�านรายได�หรือภาษี งานด�านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม งานด�านสาธารณสุข
ผลการวิจัย พบว�า ผู�รับบริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู�ในระดับ “มากที่สุด” ด�วยคะแนน
ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.39 หรือร�อยละ 87.8 โดยมีระดับคะแนนความพึงพอใจมากที่สุดในงาน
ด�านสาธารณสุข รองลงมาคือ งานด�านเทศกิจหรือปHองกันบรรเทาสาธารณภัย เมื่อพิจารณา 
ในรายด�านของการให�บริการ พบว�า ความพึงพอใจของผู�รับบริการที่มีต�อการให�บริการของ
องค�การบริหารส�วนตําบลวังทรายคํา มีค�าเฉลี่ยสูงสุดในส�วนของเจ�าหน�าที่ ผู�ให�บริการ 
รองลงมาคือ ช�องทางการให�บริการ  

 
 
 
 
 
 



 

 

อภิปรายผล 
 การสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการใช�บริการองค�การบริหารส�วนตําบลวังทราย
คํา สามารถนําผลการศึกษาอภิปราย สรุปได�ดังนี้  

 งานด�านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก%อสร�าง พบว�า ผู�รับบริการมีความพึงพอใจ

ต�อเจ�าหน�าที่ผู�ให�บริการมีค�าเฉลี่ยสูงสุด สอดคล�องกับงานวิจัยของสํานักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม� (2560) สํารวจการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการ เพื่อกําหนดประโยชน�ตอบแทนอื่นเปUนกรณีพิเศษ ประจําปZ 2560 เทศบาลเมือง       
แม�เหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม� จากการสํารวจ พบว�า ผู�ตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจต�อการให�บริการในงานด�านโยธา มีผลคะแนนอยู�ในระดับ 9 และเมื่อพิจารณา              
ในรายละเอียด พบว�า มีความพึงพอใจต�อเจ�าหน�าที่ผู�ให�บริการมากที่สุด และสอดคล�องกับ
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย�การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง (2560) ศึกษาความพึงพอใจ
ของประชาชนต�อการบริการและความสําเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถิ่นจากองค�การบริหารส�วนตําบลคลองลุ ประจําปZงบประมาณ 2560 
ผลการวิจัยพบว�า ด�านโยธาและการขออนุญาตปลูกสร�างอาคาร  โดยภาพรวมพบว�า 
ผู�รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปUนรายด�าน พบว�า ด�านที่
ผู�รับบริการมีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ เจ�าหน�าที่ผู�ให�บริการ   
 

งานด�านเทศกิจหรือป1องกันบรรเทาสาธารณภัย พบว�า ผู�รับบริการมีความพึงพอใจ

ในภาพรวมอยู�ในระดับมากที่สุด สอดคล�องกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย�
การศึกษานอกที่ตั้ง (2559) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต�อการบริการและการ
สร�างความสัมพันธ�ของคนในชุมชนขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นจากองค�การบริหารส�วน
ตําบลบางเปHา ประจําปZงบประมาณ 2559 พบว�า ระดับความพึงพอใจต�องานปHองกันบรรเทา        
ส าธ ารณ ภัย  ใ น ภาพ รวม อยู� ใ น ร ะ ดับ มากที่ สุ ด แล ะส อดค ล� อ ง กั บ งานวิ จั ย ขอ ง
มหาวิทยาลัยขอนแก�น (2559) ศึกษาการประเมินความพึงพอใจในการให�บริการของเทศบาล
เมืองบ�านไผ� อําเภอบ�านไผ� จังหวัดขอนแก�น ประจําปZ 2559 ผลการศึกษา พบว�า ประชาชนมี
ความพึงพอใจในงานด�านเทศกิจและปHองกัน และบรรเทาสาธารณภัย ผู�รับบริการมีความพึง
พอใจในภาพรวมอยู�ในระดับมากที่สุด 

 

 



 

 

 งานด�านรายได�หรือภาษี พบว�า ผู� รับบริการมีความพึงพอใจต�อด�านเจ�าหน�าที่          

ผู�ให�บริการ มีค�าเฉลี่ยสูงสุด สอดคล�องกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล (2558) ศึกษาการ
ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต�อคุณภาพการให�บริการของเทศบาลนครอ�อมน�อย 
อําเภอกระทุ�มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พบว�า ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการ
ให�บริการงานบริการด�านรายได�หรือภาษี ผู� รับบริการมีความพึงพอใจต�อด�านเจ�าหน�าที่          
ผู�ให�บริการ มีค�าเฉลี่ยสูงสุด และยังสอดคล�องกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต          
ศูนย�การศึกษานอกที่ตั้ง (2559) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต�อการบริการและ 
การสร�างความสัมพันธ�ของคนในชุมชนขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นจากองค�การบริหาร
ส�วนตําบลบางเปHา ประจําปZงบประมาณ 2559 พบว�า ประชาชนมีความพึงพอใจต�องานด�าน
รายได�หรือภาษี ด�านเจ�าหน�าที่ผู�ให�บริการ มีค�าเฉลี่ยสูงสุด 
 

 งานด�านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พบว�า ผู�รับบริการมีความพึงพอใจต�อ

ด�านเจ�าหน�าที่ผู�ให�บริการ มีค�าเฉลี่ยสูงสุด สอดคล�องกับงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� (2559) ศึกษาความพึงพอใจของ
ผู�รับบริการที่มีต�อคุณภาพการให�บริการขององค�การบริหารส�วนตําบลอินทร�บุรี อําเภออินทร�
บุรี จังหวัดสิงห�บุรี ในงานด�านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ประชาชนผู�รับบริการมีความ
พึงพอใจอยู�ในระดับมากที่สุด โดยผู�รับบริการมีความพึงพอใจในด�านเจ�าหน�าที่ผู�ให�บริการ          
มีค�าเฉลี่ยสูงสุดและสอดคล�องกับงานวิจัยของสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 
สํารวจการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกําหนดประโยชน�ตอบ
แทนอื่นเปUนกรณีพิเศษ ประจําปZ 2560 เทศบาลเมืองแม�เหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม� 
จากการสํารวจ พบว�า ผู�ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต�อการให�บริการในงานด�านพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม มีผลคะแนนอยู�ในระดับ 9 มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.54 และเมื่อพิจารณา
ในรายละเอียด พบว�า มีความพึงพอใจต�อเจ�าหน�าที่ผู�ให�บริการมากที่สุด 
 

 งานด�านสาธารณสุข พบว�า ผู�รับบริการมีความพึงพอใจต�อด�านเจ�าหน�าที่ผู�ให�บริการ 

มีค�าเฉลี่ยสูงสุด สอดคล�องกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล (2558) ศึกษาการประเมินผล
ความพึงพอใจของประชาชนต�อคุณภาพการให�บริการของเทศบาลนครอ�อมน�อย อําเภอกระทุ�ม
แบน จังหวัดสมุทรสาคร พบว�า ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให�บริการงาน 
ด�านสาธารณสุข ผู�ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต�อด�านเจ�าหน�าที่ผู�ให�บริการ มีค�าเฉลี่ย
สูงสุด และยังสอดคล�องกับงานวิจัยของสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม� (2559) 
สํารวจความพึงพอใจผู�รับบริการตามมิติที่ 2 มิติด�านคุณภาพการให�บริการ (ร�อยละของระดับ



 

 

ความพึงพอใจของผู�รับบริการ) ของการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการ เพื่อกําหนดประโยชน�ตอบแทนอื่นเปUนกรณีพิเศษ ประจําปZ 2559 ในงานด�าน
การศึกษา งานด�านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม งานด�านสาธารณสุข และงานด�านอื่นๆ 
(โครงการชาวนาน�อย) ของเทศบาลตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม� พบว�า ผู�ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจการให�บริการในภาพรวมงานด�านสาธารณสุข มีผลคะแนนอยู�ใน
ระดับ 9 มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.52 โดยคิดเปUนร�อยละ 90.40 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว�า 
มีความพึงพอใจ ต�อเจ�าหน�าที่ผู�ให�บริการมากที่สุด  
  

 จากผลการวิเคราะห�ระดับความพึงพอใจของผู�รับบริการที่มีต�อการให�บริการของ
องค�การบริหารส�วนตําบลวังทรายคํา 5 ภาระงาน ประกอบด�วยงานด�านโยธา การขออนุญาต
ปลูกสิ่งก�อสร�าง งานด�านเทศกิจหรือปHองกันบรรเทาสาธารณภัย งานด�านรายได�หรือภาษี       
งานด�านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และงานด�านสาธารณสุข ผลการวิจัย พบว�า            
โดยภาพรวมอยู�ในระดับ “มากที่สุด” สอดคล�องกับงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู�บ�านจอมบึง (2558) ศึกษาความพึงพอใจของผู�รับบริการที่มีต�อ
คุณภาพการให�บริการของเทศบาลเมืองท�าเรือพระแท�น อําเภอท�ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
ผลการวิจัยพบว�า ภาพรวมของงานที่ให�บริการทั้ง 4 งาน พบว�า ผู�รับบริการมีค�าเฉลี่ยความพึง
พอใจในระดับมากที่สุด และสอดคล�องกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก�น (2559) ศึกษา
การประเมินความพึงพอใจในการให�บริการของเทศบาลเมืองบ�านไผ� อําเภอบ�านไผ� จังหวัด
ขอนแก�น ประจําปZ 2559 ผลการศึกษา พบว�า ประชาชนมีความพึงพอใจในการให�บริการของ
เทศบาลเมืองบ�านไผ� อําเภอบ�านไผ� จังหวัดขอนแก�น  ในภาพรวมทุกด�านอยู�ในระดับมากที่สุด 
และสอดคล�องกับงานวิจัยของวรุณี เชาวน�สุขุม และดวงตา สราญรมย� (2559) ศึกษาความพึง
พอใจของผู�รับบริการของเทศบาลนครนนทบุรี อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว�า 
1. ระดับความพึงพอใจของผู�รับบริการที่มีต�อการให�บริการของเทศบาลนครนนทบุรี ใน 4 ด�าน 
คือ ด�านกระบวนการขั้นตอนการให�บริการ ด�านช�องทางการใช�บริการ ด�านเจ�าหน�าที่ผู�
ให�บริการ และสิ่งอํานวยความสะดวก ผลการวิเคราะห� พบว�า ผู�รับบริการมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยู� ในระดับมากที่ สุด และสอดคล�องกับงานวิ จัยของสํานักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม� (2559) ในการสํารวจความพึงพอใจผู�รับบริการตามมิติที่ 2 มิติด�าน
คุณภาพการให�บริการ (ร�อยละของระดับความพึงพอใจของผู�รับบริการ) ของการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกําหนดประโยชน�ตอบแทนอื่นเปUนกรณี
พิเศษ ประจําปZ 2559 ในงานด�านการศึกษา งานด�านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม งาน
ด�านสาธารณสุข และงานด�านอื่นๆ (โครงการชาวนาน�อย) ของเทศบาลตําบลสันผีเสื้อ อําเภอ



 

 

เมือง จังหวัดเชียงใหม� พบว�า ผู�ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู�ในระดับมาก
ที่สุด และยังสอดคล�องกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย�การศึกษานอกที่ตั้ง (2559) 
ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต�อการบริการและ การสร�างความสัมพันธ�ของคนใน
ชุมชนขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นจากองค�การบริหารส�วนตําบลบางเปHา ประจําปZ
งบประมาณ 2559 พบว�า ประชาชนมีความพึงพอใจต�อการรับบริการจากองค�การบริหารส�วน
ตําบลบางเปHา ในภาพรวมอยู�ในระดับมากที่สุด 
 ความพึงพอใจต�อการให�บริการทั้ง 4 ด�าน ขององค�การบริหารส�วนตําบลวังทรายคํา 
พบว�า เจ�าหน�าที่ผู�ให�บริการ มีระดับคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด สอดคล�องกับผลงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยมหิดล (2558) ศึกษาการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต�อคุณภาพ
การให�บริการของเทศบาลนครอ�อมน�อย อําเภอกระทุ�มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พบว�า ผลการ
ประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให�บริการ ผู�รับบริการมีความพึงพอใจต�อด�านเจ�าหน�าที่ 
ผู�ให�บริการ มีค�าเฉลี่ยสูงสุด และสอดคล�องกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต              
ศูนย�การศึกษานอกที่ตั้ง (2559) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต�อการบริการและ 
การสร�างความสัมพันธ�ของคนในชุมชนขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นจากองค�การบริหาร
ส�วนตําบลบางเปHา ประจําปZงบประมาณ 2559 พบว�า ประชาชนมีความพึงพอใจต�อการรับ
บริการจากองค�การบริหารส�วนตําบลบางเปHา ด�านเจ�าหน�าที่ผู�ให�บริการ ประชาชนมีความ      
พึงพอใจสูงที่สุด และยังสอดคล�องกับงานวิจัยของสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 
(2559)  ในการสํารวจความพึงพอใจผู�รับบริการตามมิติที่ 2 มิติด�านคุณภาพการให�บริการ 
(ร�อยละของระดับความพึงพอใจของผู� รับบริการ) ของการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกําหนดประโยชน�ตอบแทนอื่นเปUนกรณีพิเศษ ประจําปZ 
2559 ในงานด�านการศึกษา งานด�านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม งานด�านสาธารณสุข 
และงานด�านอื่นๆ (โครงการชาวนาน�อย) ของเทศบาลตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม� พบว�า ผู�ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต�อเจ�าหน�าที่ผู�ให�บริการมากที่สุด 
  

 ซึ่งผลการประเมินดังกล�าวนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ�การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกําหนดประโยชน�ตอบแทนอื่นเปUนกรณีพิเศษของสํานักงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานองค�การบริหารส�วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
และคณะกรรมการกลางข�าราชการส�วนตําบล ในส�วนของตัวช้ีวัดในการประเมินคุณภาพ               
การให�บริการโดยพิจารณาจากผลการสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการจากองค�กรปกครอง
ส�วนท�องถิ่น พบว�า คุณภาพการให�บริการขององค�การบริหารส�วนตําบลวังทรายคํา              



 

 

เมื่อพิจารณาจากผลการสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการที่มีค�าระดับความพึงพอใจมากกว�า 
80 ขึ้นไป ซึ่งจะได� 8 คะแนน  

 

ข�อเสนอแนะ 

 แม�ว�าระดับความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บริการขององค�การบริหารส�วน
ตําบลวังทรายคําในภาพรวมอยู�ในระดับมากที่สุด อย�างไรก็ตามมีประชาชนให�ข�อเสนอแนะ
เพิ่มเติมเพื่อการพัฒนา ดังนี้  

1. ผู�บริหารระดับสูงขององค�การบริหารส�วนตําบล (นายกฯ และปลัดฯ) ควรลงพื้นที่
พบปะประชาชนเพื่อรับทราบความต�องการจําเปUน ตลอดจนป+ญหาที่เกี่ยวข�องกับการดําเนิน
ชีวิตและความเปUนดีอยู�ดีอย�างต�อเนื่อง นอกจากนั้นผู�นําชุมชนบางแห�งเสนอให�ท�องถิ่นส�งเสริม
การมีส�วนร�วมในการแก�ไขป+ญหาร�วมกัน  

2. เนื่องจากงบประมาณมีค�อนข�างจํากัด อบต. ควรเปUนส�วนงานกลางในการสรรหา
งบประมาณสนับสนุนจากหน�วยงานภายนอก  

 

 


