
 
 
ช่ืองานวิจัย ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของเทศบาลตําบลหนองบัว 

อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

ผูวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

ปที่วิจัย พ.ศ. 2563 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของ

เทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในงานบริการ 4 งาน คือ 1) งานดานสาธารณสุข 

(โครงการรณรงคการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน) 2) งานดานสวัสดิการ

และสังคม (โครงการหวงใย ใสใจ ผูสูงวัยมีสุข  เทศบาลตําบลหนองบัว) 3) งานดานการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย และ 4) งานดานการใหบริการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองบัว โดย

ศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของแตละงานใน 4 ดาน ไดแก 1) ดานกระบวนการ

ข้ันตอนการใหบริการ 2) ดานชองทางการใหบริการ 3) ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และ 4) ดานสิ่งอํานวย

ความสะดวก   

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ ผูรับบริการในงานท้ัง 4 งาน จํานวน 378 คน เครื่องมือท่ีใช 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดย

ใชความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหาสําหรับขอมูล 

เชิงคุณภาพ 

ผลการวิจัย พบวา 

1. ภาพรวมของงานท่ีใหบริการท้ัง 4 งาน พบวา ผูรับบริการมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 

4.86 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเปนรอยละ 97.20 ซ่ึงเปนความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

2. งานดานสาธารณสุข (โครงการรณรงคการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ในครัวเรือน) พบวา ผูรับบริการมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 4.85 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิด

เปนรอยละ 97.00 ซ่ึงเปนความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

3. งานดานสวัสดิการและสังคม (โครงการหวงใย ใสใจ ผูสูงวัยมีสุข เทศบาลตําบลหนองบัว) 

พบวา ผูรับบริการมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 4.87 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเปนรอยละ 

97.40 ซ่ึงเปนความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

4. งานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พบวา ผูรับบริการมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ

เทากับ 4.86 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเปนรอยละ 97.20 ซ่ึงเปนความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

 



 
 

5. งานดานการใหบริการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองบัว พบวา ผูรับบริการ

มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 4.88 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเปนรอยละ 97.60 ซ่ึงเปนความ 

พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

คํานํา 

 
 

รายงานฉบับนี้เปนผลการศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของเทศบาล

ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ดานชองทาง   

การใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ   

ประโยชนดานการบริหารจัดการท่ีไดรับจากการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูมีสวนเก่ียวของไดรับทราบ

ขอมูลเก่ียวกับผลการดําเนินงานวาเปนไปตามความคาดหวังและตอบสนองความตองการของ

ผูรับบริการหรือไม อยางไร เพ่ือท่ีจะนําขอมูลดังกลาวไปใชในการวางแผนแกไข ปรับปรุงและ

พัฒนาการใหบริการเพ่ือประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมตอไป 

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอขอบคุณผูบริหารและบุคลากรของเทศบาลตําบลหนองบัว

สําหรับการอํานวยความสะดวกตลอดระยะเวลาของการเก็บรวบรวมขอมูล ซ่ึงชวยใหการศึกษาครั้งนี้

เปนไปอยางราบรื่นและบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการประเมิน 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

สิงหาคม 2563 
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ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการ 

ของเทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอเมอืง จังหวัดกาญจนบุรี 
 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของ

เทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในงานบริการ 4 งาน คือ 1) งานดานสาธารณสุข 

(โครงการรณรงคการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน) 2) งานดานสวัสดิการ

และสังคม (โครงการหวงใย ใสใจ ผูสูงวัยมีสุข เทศบาลตําบลหนองบัว) 3) งานดานการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย และ 4) งานดานการใหบริการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองบัว โดย

ศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการใน 4 ประเด็น ดังตอไปนี้ คือ 

1. ความพึงพอใจตอกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 

2. ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ 

3. ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

4. ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก    

การสํารวจในครั้งนี้ดําเนินการในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยเก็บรวบรวมขอมูลจาก   

กลุมตัวอยางท่ีเปนผูรับบริการในแตละงานท่ีศึกษา ซ่ึงประกอบดวย 1) งานดานสาธารณสุข (โครงการ

รณรงคการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน) จํานวน 169 คน 2) งานดาน

สวัสดิการและสังคม (โครงการหวงใย ใสใจ ผูสูงวัยมีสุข เทศบาลตําบลหนองบัว) จํานวน 80 คน 3) งาน

ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 80 คน  และ 4) งานดานการใหบริการของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองบัว จํานวน 49 คน  

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale)   

ท่ีมีคุณภาพดานความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) และความเชื่อม่ัน (reliability) วิเคราะห

ขอมูลโดยใชคาสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับขอมูลเชิงปริมาณ และใช           

การวิเคราะหเนื้อหาสําหรับขอมูลเชิงคุณภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. ประเด็นของการศึกษา 

1) งานดานสาธารณสุข (โครงการรณรงคการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะมูล

ฝอยในครัวเรือน) 

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 

1. ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยาก มีความคลองตัว 

2. การจัดเก็บขยะ สิ่งปฏิกูลในท่ีสาธารณะตรงตามกําหนดเวลา และจัดเก็บอยาง    

สมํ่าเสมอ 

3. ความเปนธรรมของการบริการ  เชน เรียงตามลําดับกอนหลัง มีความเสมอภาค  

เทาเทียมกัน 

4. บริเวณท่ีท้ิงขยะสะอาด ถูกสุขอนามัย 

5. การใหบริการครอบคลุมพ้ืนท่ี 

6. สถานท่ีสาธารณะมีความสะอาด ไมมีสิ่งปฏิกูล 

7. มีการอบรมใหความรู เรื่องการคัดแยกขยะ และการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน

ครัวเรือน 

ดานชองทางการใหบริการ 

8. มีการประชาสัมพันธการใหบริการ เชน บอรดประชาสัมพันธ เสียงตามสาย เว็บไซต  

9. มีชองทางการรับฟงความคิดเห็นตอการใหบริการ เชน ตูรับฟงความคิดเห็น เว็บไซต 

10. การจัดใหมีสายดวนนายกฯ หรือสายดวนปลัดฯ 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

11. ความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอมในการใหบริการ 

12. เจาหนาท่ีสามารถตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัย ใหคําแนะนํา ชวยแกปญหาได 

13. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเลือกปฏิบัติ 

14. ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสินบน ไมหาประโยชนสวนตัว  ฯลฯ 

15. เจาหนาท่ีมีเพียงพอตอการดําเนินการ 

ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 

16. ความเหมาะสมของท่ีวางถังหรือภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 

17. ความเพียงพอของอุปกรณ เครื่องมือในการใหบริการ 

18. รถเก็บขยะ เครื่องมืออุปกรณมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

19. ถังขยะมีจํานวนเพียงพอ 

 



 
 

2) งานดานสวัสดิการและสังคม (โครงการหวงใย ใสใจ ผูสูงวัยมีสุข  เทศบาลตําบล

หนองบัว)  

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 

1. ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยาก สะดวก คลองตัว 

2. การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

3. การใหบริการเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนด 

4. การแจงแผนผังข้ันตอนการใหบริการ 

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 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

11. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

12. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิกลักษณะของเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

13. ความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอมในการใหบริการ 

14. เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน การตอบคําถาม ชี้แจงขอ

สงสัย ใหคําแนะนํา ชวยแกปญหาได 

15. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเลือกปฏิบัติ 

16. ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสินบน ไมหาประโยชนสวนตัว ฯลฯ 

ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 

17. ความสะดวกของสถานท่ีตั้งในการเดินทางมารับบริการ 

18. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน น้ําดื่ม ท่ีจอดรถ หองน้ํา ท่ีนั่งคอยรับบริการ 

19. ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการโดยรวม 

20. ความเพียงพอของอุปกรณ เครื่องมือในการใหบริการ 

21. สถานท่ีมีความเปนระเบียบ สะดวกตอการติดตอขอรับบริการ 

22. ปายขอความ ปายประชาสัมพันธเก่ียวกับการใหบริการมีความชัดเจน เขาใจงาย 

23. มีสื่อประชาสัมพันธ/คูมือและเอกสารใหความรู 

 



 
 

3) งานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 

1. ข้ันตอนการใหบริการสะดวก คลองตัว 

2. การใหบริการรวดเร็ว ทันเวลา ทันเหตุการณ 

3. การใหบริการเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

4. การใหบริการมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน 

5. ความรวมมือของชุมชนในการดําเนินการ 

6. การใหบริการครอบคลุมทุกงานท่ีเก่ียวของ เชน งานกูชีพกูภัย งานปองกันภัย   

งานบรรเทาสาธารณภัย สายตรวจชุมชน ฯลฯ 

ดานชองทางการใหบริการ 

7. มีการประชาสัมพันธการใหบริการ เชน บอรดประชาสัมพันธ เสียงตามสายเว็บไซต  

8. มีชองทางการรับฟงความคิดเห็นตอการใหบริการ เชน ตูรับฟงความคิดเห็น เว็บไซต 

9. การจัดใหมีสายดวนนายกฯ หรือสายดวนปลัดฯ 

10. มีการใหบริการในชองทางอ่ืน ๆ เชน การบริการนอกสถานท่ี  

หรือการใหบริการนอกเวลา  

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

11. เจาหนาท่ีมีความรูความสามารถเหมาะกับงาน ชวยแกปญหาได 

12. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสุภาพ มีกิริยามารยาทท่ีดี 

13. เจาหนาท่ีมีความเอาใจใส กระตือรือรน และความเต็มใจในการใหบริการ 

14. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเลือกปฏิบัติ 

15. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความซ่ือสัตยสุจริต ไมรับสินบน ไมหาประโยชนสวนตัว  

ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 

16. เครื่องมืออุปกรณในการใหบริการมีจํานวนเพียงพอ 

17. เครื่องมือหรืออุปกรณในการใหบริการมีคุณภาพมาตรฐาน 

18. ชองการแจงขอรับบริการมีความสะดวก 

19. เครื่องมืออุปกรณเหมาะสมกับงาน 

 

4) งานดานการใหบริการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองบัว 

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 

1. ข้ันตอนการขอรับบริการสะดวก ไมยุงยาก 

2. การใหบริการครอบคลุมพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 



 
 

3. การใหบริการมีความเปนธรรม เสมอภาคเทาเทียมกัน 

4. การใหบริการเปนไปตามกําหนดเวลา เชน การรับสมัคร การดําเนินการจัด 

การเรียนการสอน 

5. การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมอ่ืน ๆ 

6. การจัดการเรียนการสอนเนนพัฒนาเด็กครบทุกดาน ไดแก รางกาย สติปญญา  

ศีลธรรม อารมณ สังคม 

7. กิจกรรมท่ีจัดมีความเหมาะสมสําหรับการเรียนรูของเด็ก 

ดานชองทางการใหบริการ 

8. มีการประชาสัมพันธการใหบริการ เชน บอรดประชาสัมพันธ เสียงตามสาย เว็บไซต  

9. มีชองทางการรับฟงความคิดเห็นตอการใหบริการ เชน ตูรับฟงความคิดเห็น เว็บไซต 

10. การจัดใหมีสายดวนนายกฯ หรือสายดวนปลัดฯ  

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

11. ความสุภาพ กิริยามารยาทของครูและผูดูแลเด็ก 

12. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิกลักษณะของครูและผูดูแลเด็ก 

13. ครูมีความรู ความเขาใจในเนื้อหาและวิธีการจัดการศึกษาใหแกเด็กเล็ก 

14. ครู ผูดูแลเด็กมีความรักเด็ก มีความสัมพันธท่ีดีกับเด็ก 

15. ครู ผูดูแลเด็กมีความสัมพันธท่ีดีกับผูปกครอง 

16. ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสินบน ไมหาประโยชนสวนตัว ฯลฯ 

ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 

17. ความสะดวกของสถานท่ีตั้งของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

18. หองเรียนเหมาะสมกับการจัดการเรยีนการสอน 

19. หองน้ําสะอาด เหมาะสมกับวัยของเด็ก 

20. หองอาหารมีความสะอาด ถูกสุขอนามัย 

21. สนามเด็กเลนและเครื่องเลนเด็กมีความปลอดภัย 

22. ความเพียงพอของอุปกรณ สื่อสําหรับจัดการเรียนการสอน 

23. สถานท่ีมีความสะอาด เปนระเบียบ เรียบรอย 

 

 

 

 

 



 
 

2. ผลการศึกษา 

ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบล

หนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีดังตอไปนี้ 

รายการ 
คาเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 

คารอยละ 

ของคาเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. งานดานสาธารณสุข (โครงการรณรงคการคัด 

   แยกขยะและการบรหิารจัดการขยะมูลฝอย 

   ในครัวเรือน)  

4.85 97.00 มากท่ีสุด 

2. งานดานสวัสดิการและสังคม (โครงการหวงใย  

   ใสใจ ผูสูงวัยมีสุข  เทศบาลตําบลหนองบัว) 
4.87 97.40 มากท่ีสุด 

3. งานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  4.86 97.20 มากท่ีสุด 
4. งานดานการใหบริการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาตําบลหนองบัว  
4.88 97.60 มากท่ีสุด 

สรุปความพึงพอใจในภาพรวม 4.86 97.20 มากท่ีสุด 
 

1. คุณภาพการใหบริการในภาพรวม ผูรับบริการมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 4.86 จาก

คะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเปนรอยละ 97.20 ซ่ึงเปนความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย

ความพึงพอใจในแตละดานดังตอไปนี้ 

1.1 ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการในระดับ 4.85 คิดเปนรอยละ 97.00 

1.2 ดานชองทางการใหบริการในระดับ 4.86 คิดเปนรอยละ 97.20 

1.3 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการในระดับ 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 ซ่ึงเปนความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ

ในแตละดานดังตอไปนี้ 

2.1 ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการในระดับ 4.83 คิดเปนรอยละ 96.60 

2.2 ดานชองทางการใหบริการในระดับ 4.84 คิดเปนรอยละ 96.80 

2.3 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการในระดับ 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

รอยละ 97.40 ซ่ึงเปนความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในแตละดาน

ดังตอไปนี้ 

3.1 ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการในระดับ 4.86 คิดเปนรอยละ 97.20 

3.2 ดานชองทางการใหบริการในระดับ 4.88 คิดเปนรอยละ 97.60 

3.3 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการในระดับ 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 ซ่ึงเปนความพึงพอใจในระดับ

มากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในแตละดานดังตอไปนี้ 

4.1 ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการในระดับ 4.86 คิดเปนรอยละ 97.20 

4.2 ดานชองทางการใหบริการในระดับ 4.84 คิดเปนรอยละ 96.80 

4.3 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการในระดับ 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 ซ่ึงเปนความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในแตละดานดังตอไปนี้ 

5.1 ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการในระดับ 4.87 คิดเปนรอยละ 97.40 

5.2 ดานชองทางการใหบริการในระดับ 4.90 คิดเปนรอยละ 98.00 

5.3 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการในระดับ 4.88 คิดเปนรอยละ 97.60 

5.4 ดานสิ่งอํานวยความสะดวกในระดับ 4.87 คิดเปนรอยละ 97.40 

 

3. ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช 

1. ผูบริหารของเทศบาลตําบลหนองบัวควรนําผลการประเมินในครั้งนี้เพ่ือศึกษาแนวทาง     

การเพ่ิมคุณภาพการใหบริการตามความตองการและความคาดหวังของประชาชนผูรับบริการ โดยจัดทําเปน

แผนการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม   

2. ควรรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลคุณภาพของการให 

บริการตอสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการประเมิน   

ใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน 



 
 

3. ควรใชผลประเมินในการพิจารณาแนวทางการนํานโยบายไปปฏิบัติ และความสามารถ

ในการตอบสนองวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวในแผนพัฒนาหรือแผนปฏิบัติการของหนวยงาน 

4. ควรใชผลการประเมินในครั้งนี้เพ่ือกําหนดมาตรการเชิงยุทธศาสตรในการแกปญหา หรือ

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ และการริเริ่มบริการใหม ๆ ท่ีตอบสนองความตองการของ

ประชาชนท้ังมาตรการระยะสั้นและระยะยาว  

5. ควรกําหนดแนวทางท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจนในการเปดชองทางใหสาธารณชนไดรับทราบ

และมีสวนรวมในการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแกปญหา และการตรวจสอบ

เพ่ือใหแนใจวามีการดําเนินการท่ีใสใจตอปญหาของประชาชนอยางตอเนื่อง 

 

4. ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับเกณฑการตอบสนองความตองการของประชาชนในดานการกําหนด

ประเด็นปญหา แนวทางท่ีไดผลในการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนผูรับบริการ 

2. ควรมีการศึกษาดานปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพของการใหบริการ เพ่ือใชประกอบการ

ดําเนินการยกระดับคุณภาพการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

3. ควรมีการศึกษาแนวทางการใหความรูและการสรางความตระหนักในการมีสวนรวมของ

ประชาชนในกิจการสาธารณะ เพ่ือใหเกิดการดําเนินการท่ีเปนรูปธรรมในการสรางการมีสวนรวม    

ในการบริหารราชการของประชาชน 

4. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับเกณฑประสิทธิภาพ (Efficiency) ในดานสัดสวนผลผลิตตอ

คาใชจาย ผลิตภาพตอกําลังคน ผลิตภาพตอหนวยเวลา และการประหยัดทรัพยากรการจัดการ 

5. ควรมีการศึกษาเกณฑประสิทธิผลอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการศึกษาความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ เชน ระดับการบรรลุเปาหมาย ระดับการมีสวนรวม ระดับความพึงพอใจ และความเสี่ยง

ของการดําเนินงานตามโครงการ 

 


	2) งานด้านสวัสดิการและสังคม (โครงการห่วงใย ใส่ใจ ผู้สูงวัยมีสุข  เทศบาลตำบลหนองบัว)

