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ผูวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
ปที่วิจัย
พ.ศ. 2563

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ
เทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในงานบริการ 4 งาน คือ 1) งานดานสาธารณสุข
(โครงการรณรงคการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน) 2) งานดานสวัสดิการ
และสังคม (โครงการหวงใย ใสใจ ผูสูงวัยมีสุข เทศบาลตําบลหนองบัว) 3) งานดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และ 4) งานดานการใหบริการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองบัว โดย
ศึกษาความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพการใหบริการของแตละงานใน 4 ดาน ไดแก 1) ดานกระบวนการ
ขั้นตอนการใหบริการ 2) ดานชองทางการใหบริการ 3) ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และ 4) ดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ ผูรับบริการในงานทั้ง 4 งาน จํานวน 378 คน เครื่องมือที่ใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดย
ใชความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหาสําหรับขอมูล
เชิงคุณภาพ
ผลการวิจัย พบวา
1. ภาพรวมของงานที่ใหบริการทั้ง 4 งาน พบวา ผูรับบริการมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ
4.86 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเปนรอยละ 97.20 ซึ่งเปนความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
2. งานดานสาธารณสุข (โครงการรณรงคการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ในครัวเรือน) พบวา ผูรับบริการมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 4.85 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิด
เปนรอยละ 97.00 ซึ่งเปนความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
3. งานดานสวัสดิการและสังคม (โครงการหวงใย ใสใจ ผูสูงวัยมีสุข เทศบาลตําบลหนองบัว)
พบวา ผูรับบริการมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 4.87 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเปนรอยละ
97.40 ซึ่งเปนความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
4. งานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พบวา ผูรับบริการมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
เทากับ 4.86 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเปนรอยละ 97.20 ซึ่งเปนความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

5. งานดานการใหบริการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองบัว พบวา ผูรับบริการ
มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 4.88 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเปนรอยละ 97.60 ซึ่งเปนความ
พึงพอใจในระดับมากที่สุด

คํานํา
รายงานฉบับนี้เปนผลการศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของเทศบาล
ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ดานชองทาง
การใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ
ประโยชนดานการบริหารจัดการที่ไดรับจากการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูมีสวนเกี่ยวของไดรับทราบ
ข อ มู ล เกี่ ย วกับ ผลการดํ า เนิ น งานว า เปน ไปตามความคาดหวั ง และตอบสนองความต อ งการของ
ผู รั บ บริ ก ารหรื อ ไม อย า งไร เพื่ อ ที่ จ ะนํ า ข อ มู ล ดั ง กล า วไปใช ใ นการวางแผนแก ไ ข ปรั บ ปรุ ง และ
พัฒนาการใหบริการเพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมตอไป
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาขอขอบคุ ณผู บ ริ ห ารและบุ ค ลากรของเทศบาลตํ า บลหนองบั ว
สําหรับการอํานวยความสะดวกตลอดระยะเวลาของการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งชวยใหการศึกษาครั้งนี้
เปนไปอยางราบรื่นและบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการประเมิน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
สิงหาคม 2563
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ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการ
ของเทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ
เทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในงานบริการ 4 งาน คือ 1) งานดานสาธารณสุข
(โครงการรณรงคการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน) 2) งานดานสวัสดิการ
และสั งคม (โครงการหวงใย ใส ใจ ผู สูงวัยมีสุ ข เทศบาลตําบลหนองบัว) 3) งานดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และ 4) งานดานการใหบริการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองบัว โดย
ศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการใน 4 ประเด็น ดังตอไปนี้ คือ
1. ความพึงพอใจตอกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ
2. ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ
3. ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ
4. ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก
การสํ ารวจในครั้งนี้ดําเนิน การในเดื อนสิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยเก็บ รวบรวมขอมู ลจาก
กลุมตัวอยางที่เปนผูรับบริการในแตละงานที่ศึกษา ซึ่งประกอบดวย 1) งานดานสาธารณสุข (โครงการ
รณรงค การคั ดแยกขยะและการบริหารจั ดการขยะมูลฝอยในครั วเรือน) จํ านวน 169 คน 2) งานด าน
สวัสดิการและสังคม (โครงการหวงใย ใสใจ ผูสูงวัยมีสุข เทศบาลตําบลหนองบัว) จํานวน 80 คน 3) งาน
ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 80 คน และ 4) งานดานการใหบริการของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองบัว จํานวน 49 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale)
ที่มีคุณภาพดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) และความเชื่อมั่น (reliability) วิเคราะห
ข อมู ลโดยใช คาสถิ ติ ร อยละ ค าเฉลี่ ย ค าความเบี่ ยงเบนมาตรฐาน สํ าหรั บข อมู ลเชิ งปริ มาณ และใช
การวิเคราะหเนื้อหาสําหรับขอมูลเชิงคุณภาพ

1. ประเด็นของการศึกษา
1) งานดานสาธารณสุข (โครงการรณรงคการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยในครัวเรือน)
ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ
1. ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยาก มีความคลองตัว
2. การจัดเก็บขยะ สิ่งปฏิกูลในที่สาธารณะตรงตามกําหนดเวลา และจัดเก็บอยาง
สม่ําเสมอ
3. ความเปนธรรมของการบริการ เชน เรียงตามลําดับกอนหลัง มีความเสมอภาค
เทาเทียมกัน
4. บริเวณที่ทิ้งขยะสะอาด ถูกสุขอนามัย
5. การใหบริการครอบคลุมพื้นที่
6. สถานที่สาธารณะมีความสะอาด ไมมีสิ่งปฏิกูล
7. มีการอบรมใหความรู เรื่องการคัดแยกขยะ และการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือน
ดานชองทางการใหบริการ
8. มีการประชาสัมพันธการใหบริการ เชน บอรดประชาสัมพันธ เสียงตามสาย เว็บไซต
9. มีชองทางการรับฟงความคิดเห็นตอการใหบริการ เชน ตูรับฟงความคิดเห็น เว็บไซต
10. การจัดใหมีสายดวนนายกฯ หรือสายดวนปลัดฯ
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
11. ความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอมในการใหบริการ
12. เจาหนาที่สามารถตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัย ใหคําแนะนํา ชวยแกปญหาได
13. เจาหนาที่ใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเลือกปฏิบัติ
14. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน ไมรับสินบน ไมหาประโยชนสวนตัว ฯลฯ
15. เจาหนาที่มีเพียงพอตอการดําเนินการ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
16. ความเหมาะสมของที่วางถังหรือภาชนะรองรับขยะมูลฝอย
17. ความเพียงพอของอุปกรณ เครื่องมือในการใหบริการ
18. รถเก็บขยะ เครื่องมืออุปกรณมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
19. ถังขยะมีจํานวนเพียงพอ

2) งานดานสวัสดิการและสังคม (โครงการหวงใย ใสใจ ผูสูงวัยมีสุข เทศบาลตําบล
หนองบัว)
ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ
1. ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยาก สะดวก คลองตัว
2. การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
3. การใหบริการเปนไปตามระเบียบที่กําหนด
4. การแจงแผนผังขั้นตอนการใหบริการ
5. แบบฟอรมมีความชัดเจน และมีตัวอยางการกรอกแบบฟอรมหรือคํารอง
6. ความเปนธรรมของการบริการเชน เรียงตามลําดับกอนหลัง มีความเสมอภาค เทาเทียมกัน
7. ความครบถวนถูกตองของการใหบริการ
ดานชองทางการใหบริการ
8. มีการประชาสัมพันธการใหบริการ เชน บอรดประชาสัมพันธ เสียงตามสาย เว็บไซต
9. มีชองทางการรับฟงความคิดเห็นตอการใหบริการ เชน ตูรับฟงความคิดเห็น เว็บไซต
10. การจัดใหมีสายดวนนายกฯ หรือสายดวนปลัดฯ
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
11. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจาหนาที่ผูใหบริการ
12. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิกลักษณะของเจาหนาที่ผูใหบริการ
13. ความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอมในการใหบริการ
14. เจาหนาที่มีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน การตอบคําถาม ชี้แจงขอ
สงสัย ใหคําแนะนํา ชวยแกปญหาได
15. เจาหนาที่ใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเลือกปฏิบัติ
16. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน ไมรับสินบน ไมหาประโยชนสวนตัว ฯลฯ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
17. ความสะดวกของสถานที่ตั้งในการเดินทางมารับบริการ
18. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน น้ําดื่ม ที่จอดรถ หองน้ํา ที่นั่งคอยรับบริการ
19. ความสะอาดของสถานที่ใหบริการโดยรวม
20. ความเพียงพอของอุปกรณ เครื่องมือในการใหบริการ
21. สถานที่มีความเปนระเบียบ สะดวกตอการติดตอขอรับบริการ
22. ปายขอความ ปายประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใหบริการมีความชัดเจน เขาใจงาย
23. มีสื่อประชาสัมพันธ/คูมือและเอกสารใหความรู

3) งานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ
1. ขั้นตอนการใหบริการสะดวก คลองตัว
2. การใหบริการรวดเร็ว ทันเวลา ทันเหตุการณ
3. การใหบริการเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
4. การใหบริการมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน
5. ความรวมมือของชุมชนในการดําเนินการ
6. การใหบริการครอบคลุมทุกงานที่เกี่ยวของ เชน งานกูชีพกูภัย งานปองกันภัย
งานบรรเทาสาธารณภัย สายตรวจชุมชน ฯลฯ
ดานชองทางการใหบริการ
7. มีการประชาสัมพันธการใหบริการ เชน บอรดประชาสัมพันธ เสียงตามสายเว็บไซต
8. มีชองทางการรับฟงความคิดเห็นตอการใหบริการ เชน ตูรับฟงความคิดเห็น เว็บไซต
9. การจัดใหมีสายดวนนายกฯ หรือสายดวนปลัดฯ
10. มีการใหบริการในชองทางอื่น ๆ เชน การบริการนอกสถานที่
หรือการใหบริการนอกเวลา
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
11. เจาหนาที่มีความรูความสามารถเหมาะกับงาน ชวยแกปญหาได
12. เจาหนาที่ใหบริการดวยความสุภาพ มีกิริยามารยาทที่ดี
13. เจาหนาที่มีความเอาใจใส กระตือรือรน และความเต็มใจในการใหบริการ
14. เจาหนาที่ใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเลือกปฏิบัติ
15. เจาหนาที่ใหบริการดวยความซื่อสัตยสุจริต ไมรับสินบน ไมหาประโยชนสวนตัว
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
16. เครื่องมืออุปกรณในการใหบริการมีจํานวนเพียงพอ
17. เครื่องมือหรืออุปกรณในการใหบริการมีคุณภาพมาตรฐาน
18. ชองการแจงขอรับบริการมีความสะดวก
19. เครื่องมืออุปกรณเหมาะสมกับงาน
4) งานดานการใหบริการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองบัว
ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ
1. ขั้นตอนการขอรับบริการสะดวก ไมยุงยาก
2. การใหบริการครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ

3. การใหบริการมีความเปนธรรม เสมอภาคเทาเทียมกัน
4. การใหบริการเปนไปตามกําหนดเวลา เชน การรับสมัคร การดําเนินการจัด
การเรียนการสอน
5. การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมอื่น ๆ
6. การจัดการเรียนการสอนเนนพัฒนาเด็กครบทุกดาน ไดแก รางกาย สติปญญา
ศีลธรรม อารมณ สังคม
7. กิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสมสําหรับการเรียนรูของเด็ก
ดานชองทางการใหบริการ
8. มีการประชาสัมพันธการใหบริการ เชน บอรดประชาสัมพันธ เสียงตามสาย เว็บไซต
9. มีชองทางการรับฟงความคิดเห็นตอการใหบริการ เชน ตูรับฟงความคิดเห็น เว็บไซต
10. การจัดใหมีสายดวนนายกฯ หรือสายดวนปลัดฯ
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
11. ความสุภาพ กิริยามารยาทของครูและผูดูแลเด็ก
12. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิกลักษณะของครูและผูดูแลเด็ก
13. ครูมีความรู ความเขาใจในเนื้อหาและวิธีการจัดการศึกษาใหแกเด็กเล็ก
14. ครู ผูดูแลเด็กมีความรักเด็ก มีความสัมพันธที่ดีกับเด็ก
15. ครู ผูดูแลเด็กมีความสัมพันธที่ดีกับผูปกครอง
16. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน ไมรับสินบน ไมหาประโยชนสวนตัว ฯลฯ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
17. ความสะดวกของสถานที่ตั้งของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
18. หองเรียนเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน
19. หองน้ําสะอาด เหมาะสมกับวัยของเด็ก
20. หองอาหารมีความสะอาด ถูกสุขอนามัย
21. สนามเด็กเลนและเครื่องเลนเด็กมีความปลอดภัย
22. ความเพียงพอของอุปกรณ สื่อสําหรับจัดการเรียนการสอน
23. สถานที่มีความสะอาด เปนระเบียบ เรียบรอย

2. ผลการศึกษา
ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบล
หนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีดังตอไปนี้
รายการ
1. งานดานสาธารณสุข (โครงการรณรงคการคัด
แยกขยะและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ในครัวเรือน)
2. งานดานสวัสดิการและสังคม (โครงการหวงใย
ใสใจ ผูสูงวัยมีสุข เทศบาลตําบลหนองบัว)
3. งานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. งานดานการใหบริการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาตําบลหนองบัว
สรุปความพึงพอใจในภาพรวม

คาเฉลี่ย
ความพึงพอใจ

คารอยละ
ของคาเฉลี่ย
ความพึงพอใจ

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.85

97.00

มากที่สุด

4.87

97.40

มากที่สุด

4.86

97.20

มากที่สุด

4.88

97.60

มากที่สุด

4.86

97.20

มากที่สุด

1. คุณภาพการใหบริการในภาพรวม ผูรับบริการมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 4.86 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเปนรอยละ 97.20 ซึ่งเปนความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย
ความพึงพอใจในแตละดานดังตอไปนี้
1.1 ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการในระดับ 4.85 คิดเปนรอยละ 97.00
1.2 ดานชองทางการใหบริการในระดับ 4.86 คิดเปนรอยละ 97.20
1.3 ดานเจาหนาที่ผูใหบริการในระดับ 4.87 คิดเปนรอยละ 97.40
1.4 ดานสิ่งอํานวยความสะดวกในระดับ 4.86 คิดเปนรอยละ 97.20
2. การใหบริการในงานดานสาธารณสุข (โครงการรณรงคการคัดแยกขยะและการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน) พบวา ผูรับบริการมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 4.85 จากคะแนนเต็ม
5.00 หรือคิดเปนรอยละ 97.00 ซึ่งเปนความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
ในแตละดานดังตอไปนี้
2.1 ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการในระดับ 4.83 คิดเปนรอยละ 96.60
2.2 ดานชองทางการใหบริการในระดับ 4.84 คิดเปนรอยละ 96.80
2.3 ดานเจาหนาที่ผูใหบริการในระดับ 4.87 คิดเปนรอยละ 97.40
2.4 ดานสิ่งอํานวยความสะดวกในระดับ 4.83 คิดเปนรอยละ 96.60

3. การใหบริการในงานดานสวัสดิการและสังคม (โครงการหวงใย ใสใจ ผูสูงวัยมีสุข เทศบาล
ตําบลหนองบัว) พบวา ผูรับบริการมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 4.87 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเปน
ร อยละ 97.40 ซึ่ งเป น ความพึ ง พอใจในระดับ มากที่สุด โดยมีคา เฉลี่ย ความพึงพอใจในแตล ะดา น
ดังตอไปนี้
3.1 ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการในระดับ 4.86 คิดเปนรอยละ 97.20
3.2 ดานชองทางการใหบริการในระดับ 4.88 คิดเปนรอยละ 97.60
3.3 ดานเจาหนาที่ผูใหบริการในระดับ 4.85 คิดเปนรอยละ 97.00
3.4 ดานสิ่งอํานวยความสะดวกในระดับ 4.88 คิดเปนรอยละ 97.60
4. การใหบริการในงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พบวา ผูรับบริการมีคาเฉลี่ย
ความพึงพอใจเทากับ 4.86 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเปนรอยละ 97.20 ซึ่งเปนความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในแตละดานดังตอไปนี้
4.1 ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการในระดับ 4.86 คิดเปนรอยละ 97.20
4.2 ดานชองทางการใหบริการในระดับ 4.84 คิดเปนรอยละ 96.80
4.3 ดานเจาหนาที่ผูใหบริการในระดับ 4.88 คิดเปนรอยละ 97.60
4.4 ดานสิ่งอํานวยความสะดวกในระดับ 4.86 คิดเปนรอยละ 97.20
5. การใหบริการในงานดานการใหบริการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองบัว
พบวา ผูรับบริการมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 4.88 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเปนรอยละ
97.60 ซึ่งเปนความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในแตละดานดังตอไปนี้
5.1 ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการในระดับ 4.87 คิดเปนรอยละ 97.40
5.2 ดานชองทางการใหบริการในระดับ 4.90 คิดเปนรอยละ 98.00
5.3 ดานเจาหนาที่ผูใหบริการในระดับ 4.88 คิดเปนรอยละ 97.60
5.4 ดานสิ่งอํานวยความสะดวกในระดับ 4.87 คิดเปนรอยละ 97.40

3. ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช
1. ผู บริ หารของเทศบาลตํ าบลหนองบัวควรนําผลการประเมินในครั้งนี้เพื่อศึกษาแนวทาง
การเพิ่มคุณภาพการใหบริการตามความตองการและความคาดหวังของประชาชนผูรับบริการ โดยจัดทําเปน
แผนการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม
2. ควรรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลคุณภาพของการให
บริการตอสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการประเมิน
ใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน

3. ควรใชผลประเมินในการพิจารณาแนวทางการนํานโยบายไปปฏิบัติ และความสามารถ
ในการตอบสนองวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวในแผนพัฒนาหรือแผนปฏิบัติการของหนวยงาน
4. ควรใชผลการประเมินในครั้งนี้เพื่อกําหนดมาตรการเชิงยุทธศาสตรในการแกปญหา หรือ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ และการริเริ่มบริการใหม ๆ ที่ตอบสนองความตองการของ
ประชาชนทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว
5. ควรกําหนดแนวทางที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจนในการเปดชองทางใหสาธารณชนไดรับทราบ
และมีสวนรวมในการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแกปญหา และการตรวจสอบ
เพื่อใหแนใจวามีการดําเนินการที่ใสใจตอปญหาของประชาชนอยางตอเนื่อง

4. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับเกณฑการตอบสนองความตองการของประชาชนในดานการกําหนด
ประเด็นปญหา แนวทางที่ไดผลในการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนผูรับบริการ
2. ควรมี การศึกษาดานปจ จัยที่สงผลตอคุณภาพของการใหบ ริการ เพื่ อใชประกอบการ
ดําเนินการยกระดับคุณภาพการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. ควรมีการศึกษาแนวทางการใหความรูและการสรางความตระหนักในการมีสวนรวมของ
ประชาชนในกิจการสาธารณะ เพื่อใหเกิดการดําเนินการที่เปนรูปธรรมในการสรางการมีสวนรวม
ในการบริหารราชการของประชาชน
4. ควรมี การศึกษาเกี่ ย วกับ เกณฑป ระสิทธิภาพ (Efficiency) ในดานสัดสว นผลผลิตตอ
คาใชจาย ผลิตภาพตอกําลังคน ผลิตภาพตอหนวยเวลา และการประหยัดทรัพยากรการจัดการ
5. ควรมีการศึ กษาเกณฑประสิทธิผ ลอื่น ๆ นอกเหนื อจากการศึกษาความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ เชน ระดับการบรรลุเปาหมาย ระดับการมีสวนรวม ระดับความพึงพอใจ และความเสี่ยง
ของการดําเนินงานตามโครงการ

