
 
 

ชื่องานวิจัย ความพึงพอใจของผู้รับบรกิารต่อการใหบ้ริการของเทศบาลต าบลหนองบัว 
อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

ผู้วิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ปีที่วิจัย พ.ศ. 2561 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
ของเทศบาลต าบลหนองบัว อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในงานบริการ 4 งาน คือ 1) งานด้าน
สวัสดิการและสังคม (การส่งเสริมเกษตรกรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง) 2) งานด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 3) งานด้านสาธารณสุข (การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) และ 4) งานด้าน
การศึกษา (การบริการอาหารเช้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  โดยศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพ         
การให้บริการของแต่ละงานใน 4 ด้านได้แก่ 1) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 2) ด้านช่องทาง        
การให้บริการ 3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้ บริการ และ 4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก   

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้รับบริการในงานทั้ง 4 งาน จ านวน 855 คน เครื่องมือที่ใช้ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหาส าหรับข้อมูล 
เชิงคุณภาพ 

ผลการวิจัย พบว่า 
1. ภาพรวมของงานที่ให้บริการทั้ง 4 งาน พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 

4.71 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.20 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
2. งานด้านสวัสดิการและสังคม (การส่งเสริมเกษตรกรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง) พบว่า

ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.66 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.20 ซึ่งเป็น
ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

3. งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 
4.74 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.80 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

4. งานด้านสาธารณสุข (การบริการฉดีวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจเท่ากับ 4.72 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.40 ซึ่งเป็นความพึงพอใจ    
ในระดับมากท่ีสุด 

5. งานด้านการศึกษา (การบริการอาหารเช้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจเท่ากับ 4.73 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.60 ซึ่งเป็นความพึงพอใจ   
ในระดับมากท่ีสุด 

 
 
 

 



 
 

ค าน า 
 
 

รายงานฉบับนี้เป็นผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาล
ต าบลหนองบัว อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทาง   
การให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ   

ประโยชน์ด้านการบริหารจัดการที่ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตามความคาดหวังและตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการหรือไม่ อย่างไร เพ่ือที่จะน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนแก้ไข ปรับปรุงและ
พัฒนาการให้บริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมต่อไป 

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลต าบลหนองบัว
ส าหรับการอ านวยความสะดวกตลอดระยะเวลาของการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งช่วยให้การศึกษาครั้งนี้
เป็นไปอย่างราบรื่นและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

สิงหาคม 2561 
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ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ 
ของเทศบาลต าบลหนองบัว อ าเภอเมอืง จังหวัดกาญจนบุรี 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
เทศบาลต าบลหนองบัว อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในงานบริการ 4 งาน คือ 1) งานด้านสวัสดิการ      
และสังคม (การส่งเสริมเกษตรกรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง) 2) งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3) งานด้านสาธารณสุข (การบริการฉดีวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) และ 4) งานด้านการศึกษา (การบริการ
อาหารเช้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการใน 4 ประเด็น ดังต่อไปนี้ คือ 

1. ความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
2. ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 
3. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
4. ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก    
การส ารวจในครั้งนี้ด าเนินการในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก   

กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รับบริการในแต่ละงานที่ศึกษา ซึ่งประกอบด้วย งานด้านสวัสดิการและสังคม     
(การส่งเสริมเกษตรกรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง) จ านวน 80 คน งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จ านวน 362 คน งานด้านสาธารณสุข (การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) จ านวน 362 คน
และงานด้านการศึกษา (การบริการอาหารเช้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จ านวน 51 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale)   
ที่มีคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) และความเชื่อมั่น (reliability) วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณ และใช้           
การวิเคราะห์เนื้อหาส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 
1. ประเด็นของการศึกษา 

1) งานด้านสวัสดิการและสังคม (การส่งเสริมเกษตรกรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง) 
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
1. มีการริเริ่มโครงการฝึกอบรม ให้ความรู้ หรือการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับอาชีพเกษตร 
2. มีการริเริ่มการเพ่ิมหรือการกระจายรายได้ในชุมชน เช่น การตั้งกลุ่มอาชีพ หรือการจัดตั้ง

ศูนย์จ าหน่ายสินค้า ฯลฯ 
3. มีโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
4. การด าเนินการครอบคลุมพื้นที่บริการ 
5. การด าเนินการเป็นไปอย่างสม่ าเสมอ 
6. การเข้าร่วมโครงการมีความสะดวก 
7. ระยะเวลาในการด าเนินงานมีความเหมาะสม 
 



 
 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
8. มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซต์  
9. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น เว็บไซต์ 
10. การจัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ  
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
11. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีกริยา มารยาทที่ด ี
12. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการ 
13. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ช่วยแก้ปัญหาได้ 
14. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
15. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ส่วนตัว ฯลฯ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
16. ความเพียงพอของเครื่องมืออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 
17. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 
18. สถานที่จัดกิจกรรมมีความสะดวก 
19. มีสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

 
2) งานดา้นป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
1. ขั้นตอนการให้บริการสะดวก คล่องตัว 
2. การให้บริการรวดเร็ว ทันเวลา ทันเหตุการณ์ 
3. การให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
4. การให้บริการมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
5. ความร่วมมือของชุมชนในการด าเนินการ 
6. การให้บริการครอบคลุมทุกงานที่เกี่ยวข้อง เช่น งานกู้ชีพกู้ภัย  งานป้องกันภัย งาน

บรรเทาสาธารณภัย สายตรวจชุมชน ฯลฯ 
ด้านช่องทางการให้บริการ 
7. มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซต์  
8. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น เว็บไซต์ 
9. การจัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ 
10. มีการให้บริการในช่องทางอ่ืน ๆ  เช่น การบริการนอกสถานที่ หรือการให้บริการนอกเวลา  
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
11. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถเหมาะกับงาน ช่วยแก้ปัญหาได้ 
12. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ มีกิริยามารยาทที่ดี 
13. เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความเต็มใจในการให้บริการ 
14. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
15. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ส่วนตัว ฯลฯ 



 
 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
16. เครื่องมืออุปกรณ์ในการให้บริการมีจ านวนเพียงพอ 
17. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการให้บริการมีคุณภาพมาตรฐาน 
18. ช่องการแจ้งขอรับบริการมีความสะดวก 
19. เครื่องมืออุปกรณ์เหมาะสมกับงาน 

 
3) งานด้านสาธารณสุข (การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
1. การให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า โดยใช้วิธีการและช่องทางที่หลากหลาย 
2. มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าส าหรับสุนัขและแมว 
3. การด าเนินการเป็นไปตามมาตรฐานทางสาธารณสุข 
4. การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
5. การบริการครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
6. ขั้นตอนการด าเนินการมีความสะดวก รวดเร็ว 
ด้านช่องทางการให้บริการ 
7. มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซต์  
8. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น เว็บไซต ์
9. การจัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ 
10. ช่องการขอรับบริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
11. เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างมีกิริยามารยาทที่ดี 
12. เจ้าหน้ามีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการ 
13. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย 

ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได้ 
14. เจ้าหน้าที่ให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
15. เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์

ส่วนตัว ฯลฯ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
16. วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน 
17. วัสดุอุปกรณ์มีเพียงพอต่อการใช้งาน 
18. มีการอ านวยความสะดวกส าหรับประชาชน เช่น การฉีดวัคซีนตามบ้าน 

 
4. งานด้านการศึกษา (การบริการอาหารเช้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
1. อาหารเช้ามีความเพียงพอกับจ านวนเด็ก 
2. อาหารเช้ามีคุณภาพดี ถูกหลักโภชนาการเด็กเล็ก 



 
 

3. มีบริการอาหารเช้าอย่างสม่ าเสมอ 
4. การเก็บล้าง ท าความสะอาดถูกสุขอนามัย 
ด้านช่องทางการให้บริการ 
5. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น เว็บไซต์ 
6. การจัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ  
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
7. ความสุภาพ กิริยามารยาทของครูและผู้ดูแลเด็ก 
8. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะของครูและผู้ดูแลเด็ก 
9. ครูดูแลเด็กในขณะรับประทานอาหาร 
10. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ส่วนตัว ฯลฯ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
11. โต๊ะ เก้าอ้ี เหมาะสมกับเด็กเล็ก 
12. สถานที่รับประทานอาหารมีความสะอาด ถูกสุขอนามัย 
13. ความเพียงพอของอุปกรณ์ส าหรับรับประทานอาหาร 
14. อุปกรณ์ส าหรับใส่อาหารสะอาด 
15. อุปกรณ์ส าหรับใส่อาหารเหมาะสมกับเด็กเล็ก 
16. มีสถานที่ส าหรับการล้างมือก่อนรับประทานอาหาร 

 
2. ผลการศึกษา 

ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบล
หนองบัว อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีดังต่อไปนี้ 

 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 

ค่าร้อยละ 
ของค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1. งานด้านสวัสดิการและสังคม  
    (การส่งเสริมเกษตรกรเรียนรู้เศรษฐกิจ 
    พอเพียง)  

4.66 93.20 มากที่สุด 

2. งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     4.74 94.80 มากที่สุด 

3. งานด้านสาธารณสุข  
    (การบริการฉดีวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า)  

4.72 94.40 มากที่สุด 

4. งานด้านการศึกษา  
    (การบริการอาหารเช้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

4.73 94.60 มากที่สุด 

สรุปความพึงพอใจในภาพรวม 4.71 94.20 มากที่สุด 
 
 
 
 
 



 
 

1. คุณภาพการให้บริการในภาพรวม พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 
4.71 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.20 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละด้านดังต่อไปนี้ 

1.1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการในระดับ 4.72 คิดเป็นร้อยละ 94.40 
1.2 ด้านช่องทางการให้บริการในระดับ 4.70 คิดเป็นร้อยละ 94.00 
1.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับ 4.73 คิดเป็นร้อยละ 94.60 
1.4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในระดับ 4.71 คิดเป็นร้อยละ 94.20 

2. การให้บริการในงานด้านสวัสดิการและสังคม (การส่งเสริมเกษตรกรเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง) พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.66 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็น   
ร้อยละ 93.20 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละด้าน
ดังต่อไปนี้ 

2.1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการในระดับ 4.65 คิดเป็นร้อยละ 93.00 
2.2 ด้านช่องทางการให้บริการในระดับ 4.66 คิดเป็นร้อยละ 93.20 
2.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับ 4.66 คิดเป็นร้อยละ 93.20 
2.4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในระดับ 4.65 คิดเป็นร้อยละ 93.00 

3. การให้บริการในงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจเท่ากับ 4.74 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.80 ซึ่งเป็นความพึงพอใจ        
ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละด้านดังต่อไปนี้ 

3.1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการในระดับ 4.73 คิดเป็นร้อยละ 94.60 
3.2 ด้านช่องทางการให้บริการในระดับ 4.72 คิดเป็นร้อยละ 94.40 
3.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับ 4.76 คิดเป็นร้อยละ 95.20 
3.4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในระดับ 4.73 คิดเป็นร้อยละ 94.60 

4. การให้บริการในงานด้านสาธารณสุข (การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า)
พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.72 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ
94.40 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละด้านดังต่อไปนี้ 

4.1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการในระดับ 4.75 คิดเป็นร้อยละ 95.00 
4.2 ด้านช่องทางการให้บริการในระดับ 4.72 คิดเป็นร้อยละ 94.40 
4.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับ 4.76 คิดเป็นร้อยละ 95.20 
4.4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในระดับ 4.73 คิดเป็นร้อยละ 94.60 

5. การให้บริการในงานด้านการศึกษา (การบริการอาหารเช้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า 
ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.73 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.60 ซึ่งเป็น
ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละด้านดังต่อไปนี้ 

5.1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการในระดับ 4.73 คิดเป็นร้อยละ 94.60 
5.2 ด้านช่องทางการให้บริการในระดับ 4.71 คิดเป็นร้อยละ 94.20 
5.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับ 4.75 คิดเป็นร้อยละ 95.00 
5.4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในระดับ 4.73 คิดเป็นร้อยละ 94.60 

 



 
 

3. ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 
1. ผู้บริหารของเทศบาลต าบลหนองบัวควรน าผลการประเมินในครั้งนี้เพ่ือศึกษาแนวทาง     

การเพ่ิมคุณภาพการให้บริการตามความต้องการและความคาดหวังของประชาชนผู้รับบริการ โดยจัดท าเป็น
แผนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม   

2. ควรรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลคุณภาพของการให้ 
บริการต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการประเมิน   
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน 

3. ควรใช้ผลประเมินในการพิจารณาแนวทางการน านโยบายไปปฏิบัติ และความสามารถ
ในการตอบสนองวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาหรือแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 

4. ควรใช้ผลการประเมินในครั้งนี้เพ่ือก าหนดมาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา 
หรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และการริเริ่มบริการใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว  

5. ควรก าหนดแนวทางที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนในการเปิดช่องทางให้สาธารณชนได้รับทราบ
และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแก้ปัญหา  และการตรวจสอบ
เพ่ือให้แน่ใจว่ามีการด าเนินการที่ใส่ใจต่อปัญหาของประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
 
4. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับเกณฑ์การตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านการก าหนด
ประเด็นปัญหา แนวทางท่ีได้ผลในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการ 

2. ควรมีการศึกษาด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของการให้บริการ  เพ่ือใช้ประกอบการ
ด าเนินการยกระดับคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. ควรมีการศึกษาแนวทางการให้ความรู้และการสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกิจการสาธารณะ เพ่ือให้เกิดการด าเนินการที่เป็นรูปธรรมในการสร้างการมีส่วนร่วม    
ในการบริหารราชการของประชาชน 

4. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับเกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) ในด้านสัดส่วนผลผลิตต่อ
ค่าใช้จ่าย ผลิตภาพต่อก าลังคน ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา และการประหยัดทรัพยากรการจัดการ 

5. ควรมีการศึกษาเกณฑ์ประสิทธิผลอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ เช่น ระดับการบรรลุเป้าหมาย ระดับการมีส่วนร่วม ระดับความพึงพอใจ และความเสี่ยง
ของการด าเนินงานตามโครงการ 
 


