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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
ของเทศบาลตาบลหนองบัว อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในงานบริการ 4 งาน คือ 1) งานด้าน
สวัสดิการและสังคม (การส่งเสริมเกษตรกรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง) 2) งานด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภั ย 3) งานด้านสาธารณสุ ข (การบริ การฉี ดวั คซีนป้องกั นโรคพิษสุ นัขบ้า) และ 4) งานด้าน
การศึ กษา (การบริ การอาหารเช้ า ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ) โดยศึ ก ษาความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพ
การให้บริการของแต่ละงานใน 4 ด้านได้แก่ 1) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 2) ด้านช่องทาง
การให้บริการ 3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้ บริการ และ 4) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้รับบริการในงานทั้ง 4 งาน จานวน 855 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหาสาหรับข้อมูล
เชิงคุณภาพ
ผลการวิจัย พบว่า
1. ภาพรวมของงานที่ให้บริการทั้ง 4 งาน พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ
4.71 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.20 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
2. งานด้านสวัสดิการและสังคม (การส่ งเสริมเกษตรกรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง) พบว่า
ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.66 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.20 ซึ่งเป็น
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
3. งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ
4.74 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.80 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
4. งานด้านสาธารณสุข (การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจเท่ากับ 4.72 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.40 ซึ่งเป็นความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุด
5. งานด้านการศึกษา (การบริการอาหารเช้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจเท่ากับ 4.73 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.60 ซึ่งเป็นความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุด

คานา
รายงานฉบับนี้เป็นผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาล
ตาบลหนองบัว อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทาง
การให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการ
ประโยชน์ด้านการบริหารจัดการที่ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ
ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ผลการด าเนิ น งานว่ า เป็น ไปตามความคาดหวั ง และตอบสนองความต้ อ งการของ
ผู้ รั บ บริ ก ารหรื อ ไม่ อย่ า งไร เพื่ อ ที่ จ ะนาข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วไปใช้ ใ นการวางแผนแก้ ไ ข ปรั บ ปรุ ง และ
พัฒนาการให้บริการเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมต่อไป
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาขอขอบคุ ณผู้ บ ริห ารและบุ ค ลากรของเทศบาลต าบลหนองบั ว
สาหรับการอานวยความสะดวกตลอดระยะเวลาของการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งช่วยให้การศึกษาครั้งนี้
เป็นไปอย่างราบรื่นและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สิงหาคม 2561
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ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ
ของเทศบาลตาบลหนองบัว อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
เทศบาลตาบลหนองบัว อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในงานบริการ 4 งาน คือ 1) งานด้านสวัสดิการ
และสังคม (การส่งเสริมเกษตรกรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง) 2) งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3) งานด้านสาธารณสุข (การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) และ 4) งานด้านการศึกษา (การบริการ
อาหารเช้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการใน 4 ประเด็น ดังต่อไปนี้ คือ
1. ความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
2. ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ
3. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4. ความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวก
การสารวจในครั้งนี้ ดาเนินการในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่ มตัว อย่ างที่เป็น ผู้รั บ บริ การในแต่ล ะงานที่ศึกษา ซึ่งประกอบด้ว ย งานด้านสวัสดิ การและสังคม
(การส่งเสริมเกษตรกรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง) จานวน 80 คน งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จานวน 362 คน งานด้านสาธารณสุข (การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) จานวน 362 คน
และงานด้านการศึกษา (การบริการอาหารเช้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จานวน 51 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale)
ที่มีคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) และความเชื่อมั่น (reliability) วิเคราะห์
ข้อมู ลโดยใช้ค่ าสถิติ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่ าความเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับข้อมูลเชิงปริ มาณ และใช้
การวิเคราะห์เนื้อหาสาหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ

1. ประเด็นของการศึกษา
1) งานด้านสวัสดิการและสังคม (การส่งเสริมเกษตรกรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง)
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
1. มีการริเริ่มโครงการฝึกอบรม ให้ความรู้ หรือการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับอาชีพเกษตร
2. มีการริเริ่มการเพิ่มหรือการกระจายรายได้ในชุมชน เช่น การตั้งกลุ่มอาชีพ หรือการจัดตั้ง
ศูนย์จาหน่ายสินค้า ฯลฯ
3. มีโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
4. การดาเนินการครอบคลุมพื้นที่บริการ
5. การดาเนินการเป็นไปอย่างสม่าเสมอ
6. การเข้าร่วมโครงการมีความสะดวก
7. ระยะเวลาในการดาเนินงานมีความเหมาะสม

ด้านช่องทางการให้บริการ
8. มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซต์
9. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น เว็บไซต์
10. การจัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
11. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีกริยา มารยาทที่ดี
12. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการ
13. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคาถาม ช่วยแก้ปัญหาได้
14. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ
15. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ส่วนตัว ฯลฯ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
16. ความเพียงพอของเครื่องมืออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
17. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
18. สถานที่จัดกิจกรรมมีความสะดวก
19. มีสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
2) งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
1. ขั้นตอนการให้บริการสะดวก คล่องตัว
2. การให้บริการรวดเร็ว ทันเวลา ทันเหตุการณ์
3. การให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
4. การให้บริการมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
5. ความร่วมมือของชุมชนในการดาเนินการ
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. มีการให้บริการในช่องทางอื่น ๆ เช่น การบริการนอกสถานที่ หรือการให้บริการนอกเวลา
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
11. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถเหมาะกับงาน ช่วยแก้ปัญหาได้
12. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ มีกิริยามารยาทที่ดี
13. เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความเต็มใจในการให้บริการ
14. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ
15. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ส่วนตัว ฯลฯ

ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
16. เครื่องมืออุปกรณ์ในการให้บริการมีจานวนเพียงพอ
17. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการให้บริการมีคุณภาพมาตรฐาน
18. ช่องการแจ้งขอรับบริการมีความสะดวก
19. เครื่องมืออุปกรณ์เหมาะสมกับงาน
3) งานด้านสาธารณสุข (การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า)
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
1. การให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า โดยใช้วิธีการและช่องทางที่หลากหลาย
2. มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสาหรับสุนัขและแมว
3. การดาเนินการเป็นไปตามมาตรฐานทางสาธารณสุข
4. การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
5. การบริการครอบคลุมทุกพื้นที่
6. ขั้นตอนการดาเนินการมีความสะดวก รวดเร็ว
ด้านช่องทางการให้บริการ
7. มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซต์
8. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น เว็บไซต์
9. การจัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ
10. ช่องการขอรับบริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
11. เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างมีกิริยามารยาทที่ดี
12. เจ้าหน้ามีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการ
13. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคาถาม ชี้แจงข้อสงสัย
ให้คาแนะนา ช่วยแก้ปัญหาได้
14. เจ้าหน้าที่ให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ
15. เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์
ส่วนตัว ฯลฯ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
16. วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน
17. วัสดุอุปกรณ์มีเพียงพอต่อการใช้งาน
18. มีการอานวยความสะดวกสาหรับประชาชน เช่น การฉีดวัคซีนตามบ้าน
4. งานด้านการศึกษา (การบริการอาหารเช้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
1. อาหารเช้ามีความเพียงพอกับจานวนเด็ก
2. อาหารเช้ามีคุณภาพดี ถูกหลักโภชนาการเด็กเล็ก

3. มีบริการอาหารเช้าอย่างสม่าเสมอ
4. การเก็บล้าง ทาความสะอาดถูกสุขอนามัย
ด้านช่องทางการให้บริการ
5. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น เว็บไซต์
6. การจัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
7. ความสุภาพ กิริยามารยาทของครูและผู้ดูแลเด็ก
8. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะของครูและผู้ดูแลเด็ก
9. ครูดูแลเด็กในขณะรับประทานอาหาร
10. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ส่วนตัว ฯลฯ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
11. โต๊ะ เก้าอี้ เหมาะสมกับเด็กเล็ก
12. สถานที่รับประทานอาหารมีความสะอาด ถูกสุขอนามัย
13. ความเพียงพอของอุปกรณ์สาหรับรับประทานอาหาร
14. อุปกรณ์สาหรับใส่อาหารสะอาด
15. อุปกรณ์สาหรับใส่อาหารเหมาะสมกับเด็กเล็ก
16. มีสถานที่สาหรับการล้างมือก่อนรับประทานอาหาร

2. ผลการศึกษา
ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาบล
หนองบัว อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีดังต่อไปนี้
รายการ

1. งานด้านสวัสดิการและสังคม
(การส่งเสริมเกษตรกรเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง)
2. งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. งานด้านสาธารณสุข
(การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า)
4. งานด้านการศึกษา
(การบริการอาหารเช้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
สรุปความพึงพอใจในภาพรวม

ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจ

ค่าร้อยละ
ของค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจ

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.66

93.20

มากที่สุด

4.74

94.80

มากที่สุด

4.72

94.40

มากที่สุด

4.73

94.60

มากที่สุด

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 ด้านสิ่งอานวยความสะดวกในระดับ 4.71 คิดเป็นร้อยละ 94.20
2. การให้บริการในงานด้านสวัสดิการและสังคม (การส่งเสริมเกษตรกรเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง) พบว่า ผู้ รับบริ การมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.66 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็น
ร้ อยละ 93.20 ซึ่ง เป็ น ความพึ งพอใจในระดับ มากที่สุ ด โดยมี ค่าเฉลี่ ยความพึ งพอใจในแต่ละด้า น
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 ด้านสิ่งอานวยความสะดวกในระดับ 4.65 คิดเป็นร้อยละ 93.00
3. การให้บริการในงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจเท่ากับ 4.74 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.80 ซึ่งเป็นความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุด 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 ด้านสิ่งอานวยความสะดวกในระดับ 4.73 คิดเป็นร้อยละ 94.60
4. การให้ บ ริ ก ารในงานด้านสาธารณสุ ข (การบริ การฉี ด วัคซีน ป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้า )
พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.72 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ
94.40 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 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 ด้านสิ่งอานวยความสะดวกในระดับ 4.73 คิดเป็นร้อยละ 94.60
5. การให้บริการในงานด้านการศึกษา (การบริการอาหารเช้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า
ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.73 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.60 ซึ่งเป็น
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 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 ด้านสิ่งอานวยความสะดวกในระดับ 4.73 คิดเป็นร้อยละ 94.60

3. ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้
1. ผู้ บริ หารของเทศบาลตาบลหนองบัวควรนาผลการประเมินในครั้งนี้เพื่อศึกษาแนวทาง
การเพิ่มคุณภาพการให้บริการตามความต้องการและความคาดหวังของประชาชนผู้รับบริการ โดยจัดทาเป็น
แผนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
2. ควรรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลคุณภาพของการให้
บริการต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการประเมิน
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
3. ควรใช้ผลประเมินในการพิจารณาแนวทางการนานโยบายไปปฏิบัติ และความสามารถ
ในการตอบสนองวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ในแผนพัฒนาหรือแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
4. ควรใช้ผลการประเมินในครั้งนี้เพื่อกาหนดมาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา
หรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และการริเริ่มบริการใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว
5. ควรกาหนดแนวทางที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนในการเปิดช่องทางให้สาธารณชนได้รับทราบ
และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแก้ปัญหา และการตรวจสอบ
เพื่อให้แน่ใจว่ามีการดาเนินการที่ใส่ใจต่อปัญหาของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

4. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับเกณฑ์การตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านการกาหนด
ประเด็นปัญหา แนวทางที่ได้ผลในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการ
2. ควรมีการศึกษาด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของการให้บริการ เพื่อใช้ประกอบการ
ดาเนินการยกระดับคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ควรมีการศึกษาแนวทางการให้ความรู้และการสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกิจการสาธารณะ เพื่อให้เกิดการดาเนินการที่เป็นรูปธรรมในการสร้างการมีส่วนร่วม
ในการบริหารราชการของประชาชน
4. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับเกณฑ์ประสิ ทธิภาพ (Efficiency) ในด้านสั ดส่ วนผลผลิ ตต่อ
ค่าใช้จ่าย ผลิตภาพต่อกาลังคน ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา และการประหยัดทรัพยากรการจัดการ
5. ควรมีการศึกษาเกณฑ์ประสิทธิผลอื่น ๆ นอกเหนือจากการศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ เช่น ระดับการบรรลุเป้าหมาย ระดับการมีส่วนร่วม ระดับความพึงพอใจ และความเสี่ยง
ของการดาเนินงานตามโครงการ

