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รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการมิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลหนอง
ขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลหนองขาว 2) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ ท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลหนองขาว และ 3) เพื่อศึกษา
ปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของเทศบาลต าบลหนองขาว ท าการ
ส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการใน วันท่ี 10 กันยายน 2563 กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
จ านวน 385 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ใน
การส ารวจ คือ แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้ส ารวจ
เก็บข้อมูลด้วยตนเอง แล้วน ามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ส าหรับสถิติท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อย
ละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติอ้างอิง ได้แก่ T-test และ One-Way 
ANOVA โดยก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สามารถสรุปผลการส ารวจได้ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับบริการ 

 ผู้รับบริการของเทศบาลต าบลหนองขาว จะใช้บริการ 1-10 ครั้งต่อปี คิดเป็นร้อยละ 
85.19 ค่าเฉล่ียของผู้มารับบริการ เท่ากับ 3 ครั้งต่อปี โดยมีผู้มารับบริการมากท่ีสุด เท่ากับ 60 
ครั้งต่อปี และน้อยท่ีสุด เท่ากับ 1 ครั้งต่อปี และมาใช้บริการในช่วงเวลา 10.01-12.00 น. มาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60.00 

 ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้รับบริการของเทศบาลต าบลหนองขาว ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 57.92 โดยมีอายุมากกว่า 60 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 30.39 อายุเฉล่ีย
ของผู้รับบริการ เท่ากับ 50 ปี โดยผู้ท่ีมีอายุมากท่ีสุดเท่ากับ 94 ปี และอายุน้อยท่ีสุดเท่ากับ 18 ปี  
ด้านสถานภาพการสมรสของผู้รับบริการ ส่วนใหญ่สมรสแล้ว คิดเป็นร้อยละ 77.66 จบการศึกษา
ช้ันประถมศึกษาหรือต่ ากว่า/ไม่ได้เรียน คิดเป็นร้อยละ 51.69 ส าหรับการประกอบอาชีพ
เกษตรกร/ประมง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 36.62 รองลงมาคือ ว่างงาน คิดเป็นร้อยละ 17.92 มี
รายได้เฉล่ียต่อเดือนของผู้รับบริการ เท่ากับ 9,263.64 บาทต่อเดือน โดยผู้ท่ีมีรายได้สูงสุดเท่ากับ 
70,000 บาทต่อเดือนและน้อยท่ีสุด เท่ากับ 600 บาทต่อเดือน 

 ตอนที่ 3 ความพึงพอใจด้านต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลหนองขาว 

 จ านวนของผู้รับบริการจ าแนกตามงานบริการของเทศบาลต าบลหนองขาว พบว่า งาน
ด้านคุณภาพน้ าประปา จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 37.66 โครงการรักษ์ส่ิงแวดล้อม การ
จัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการในรูปแบบขยายผลสามระบบ จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.45 งานด้านการจัดเก็บภาษี จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 15.32 งานด้านพัฒนาชุมชน 



จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.35 งานด้านทะเบียน จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.57 งาน
ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.08 งานด้านป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.56 ตามล าดับ 

 สรุปผลการส ารวจและประเมินความพึงพอใจ มิติด้านคุณภาพการให้บริการของ
ผู้รับบริการจากเทศบาลต าบลหนองขาว ทั้ง 4 ด้าน พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ด้าน
สิ่งอ านวยความสะดวก มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.82 คะแนน รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่
บุคลากรผู้ให้บริการ เท่ากับ 4.81 คะแนน ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ และด้าน
ช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากนั 4.69 คะแนน ตามล าดับ 

 ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน  

 จาการทดสอบปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ เทศบาลต าบลหนองขาว 
พบว่า ยอมรับสมมติฐาน จ านวน 2 ตัวแปร และปฏิเสธสมมติฐาน จ านวน 5 ตัวแปร ดังนี้ 
ผู้รับบริการที่มี รายได้ต่อเดือน และจ านวนครั้งในการรับบริการท่ีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของเทศบาลต าบลหนองขาว แตกต่างกัน ส่วนผู้รับบริการท่ีมี เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และช่วงเวลาในการรับบริการท่ีไม่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของเทศบาลต าบลหนองขาว ไม่แตกต่างกัน 

 ตอนที่ 5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวม 

 สรุปผลการประเมินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลต าบลหนอง
ขาว ผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 95.37 ซึ่งมีคะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 95.0 ขึ้นไป ดังนั้น 
เทียบเป็นคะแนนเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการได้เท่ากับ 10 
คะแนน เมื่อแยกตามงานบริการท้ัง 7 งาน สรุปได้ดังนี้ 

1. งานด้านพัฒนาชุมชน พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์พอใจ เท่ากับ 
4.89 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.80 โดยด้านเจ้าหน้าท่ีบุคลากรผู้ให้บริการ และด้านส่ิงอ านวย
ความสะดวก มีระดับความพึงพอใจสูงท่ีสุด เท่ากัน 4.91 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 98.20 

2. งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ใน
เกณฑ์พอใจ เท่ากับ 4.93 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 98.60 โดยด้านเจ้าหน้าท่ีบุคลากรผู้ให้บริการ 
และ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก มีระดับความพึงพอใจสูงท่ีสุด เท่ากัน 4.94 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ 98.80 

3. งานด้านทะเบียน พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์พอใจ เท่ากับ 4.73 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 94.60 โดยด้านเจ้าหน้าท่ีบุคลากรผู้ให้บริการ และด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวก มีระดับความพึงพอใจสูงท่ีสุด เท่ากัน 4.84 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 96.80 

4. งานด้านการจัดเก็บภาษี พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์พอใจ เท่ากับ 
4.66 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.20 โดยด้านเจ้าหน้าท่ีบุคลากรผู้ให้บริการ และด้านส่ิงอ านวย
ความสะดวก มีระดับความพึงพอใจสูงท่ีสุด เท่ากัน 4.68 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.60 



5. งานด้านการขออนุญาตก่อสร้าง พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์พอใจ 
เท่ากับ 4.66 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.20 โดยด้านเจ้าหน้าท่ีบุคลากรผู้ให้บริการ มีระดับความ 
พึงพอใจสูงท่ีสุดเท่ากับ 4.69 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.80 

6. งานด้านคุณภาพน้ าประปา พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์พอใจ 
เท่ากับ 4.78 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.60 โดยด้านเจ้าหน้าท่ีบุคลากรผู้ให้บริการ และด้านส่ิง
อ านวยความสะดวก มีระดับความพึงพอใจสูงท่ีสุด เท่ากัน 4.88 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.60 

7. โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการในรูปแบบขยาย
ผลสามระบบ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์พอใจ เท่ากับ 4.73 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 94.60 โดยด้านเจ้าหน้าท่ีบุคลากรผู้ให้บริการ และ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก มีระดับ
ความพึงพอใจสูงท่ีสุด เท่ากัน 4.79 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.80 

การอภิปรายผล 

 ผลการส ารวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ เทศบาล
ต าบลหนองขาว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการมิติด้านคุณภาพการ
ให้บริการ ท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้าน
เจ้าหน้าท่ีบุคลากรผู้ให้บริการ และด้านส่ิงอ านวยความสะดวก พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 95.37 แสดงว่า บรรลุวัตถุประสงค์ในการให้การบริการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการ
บริหารจัดการท่ีมีความชัดเจน ความพร้อม มีความสามัคคีเป็นอันดีของเทศบาลต าบลหนองขาว 
สอดคล้องกับทฤษฎีการบริหารงานของ POSDCoRB ใน 7 ขั้นตอน และเมื่อเทียบกับเกณฑ์การ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการ เพื่อก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ มิติท่ี 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดข้อท่ี 1 ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
คือ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ มีความพึงพอใจร้อยละ 95.0 ข้ึนไป คะแนนท่ี
ได้ 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

 ส าหรับการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฎิบัติราชการของเทศบาลต าบลหนองขาว เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการท่ี
คุ้มค่า คุ้มประโยชน์ และตรงกับความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ สามารถน ามาก าหนด
เป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ เพื่อเป็นการพัฒนาขั้นตอนหรือกระบวนการ
ให้บริการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต้องการของผู้รับบริการ โดยการ 

   1.1 ควรพัฒนาการให้บริการมีความคล่องตัว มีความสะดวกรวดเร็วในการรับ
บริการเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น โดยการลดขั้นตอนท่ีไม่จ าเป็นลง 
รวมท้ังการลดขั้นตอนท่ียุ่งยากซับซ้อน เพื่อให้ผู้รับบริการใช้เวลาน้อยลงและงานเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด และควรมีการแจ้งขั้นตอนในการให้บริการแก่ผู้รับบริการทราบอย่างครบถ้วน
ชัดเจน 

   1.2 ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือและเอกสารในการรับบริการการพัฒนา
กระบวนการให้บริการ/ลดระยะเวลาในการรับบริการให้ดียิ่งขึ้น อาจให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน



การพัฒนากระบวนการด้วย และมีการเพิ่มการแสดงรายละเอียดในการมารับบริการ/ขั้นตอนการ
บริการให้เด่นชัดและเข้าใจง่าย 

   1.3 จัดบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ส าหรับงานบริการท่ีมีความ
เช่ือมโยงและต่อเนื่องภายในงานของเทศบาลต าบลหรือหน่วยงานอื่น 

 2. ด้านช่องทางการให้บริการ ผู้รับบริการควรได้รับบริการจากเทศบาลต าบลหนองขาว 
ท่ีหลากหลายช่องทาง โดยการ 

   2.1 ควรมีเปิดช่องทางการให้บริการท่ีหลากหลาย ให้มีความรวดเร็วไม่ต่างจาก
การมาติดต่อขอรับบริการ ณ ท่ีท าการด้วยตนเอง และสามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริการได้
โดยสะดวกในวันและเวลาราชการหรือในวันหยุด ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น การแจ้งทางโทรศัพท์ การจัดส่งเอกสาร การออกหน่วยบริการเคล่ือนท่ี หอ
กระจายข่าว และการใช้ช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (เว็บไซต์แอปพลิเคชันไลน์ อีเมล เฟซบุ๊ก) 
เป็นต้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทราบถึงข้อมูลการให้บริการของเทศบาลต าบล 
หนองขาว 

2.2 ควรมีการใช้ช่องทางอื่น ๆ เพื่อลดขั้นตอนในการรับบริการในบางขั้นตอน 
เช่น การกรอกข้อมูล หรือการลงทะเบียนต่าง ๆ การขยายช่องทางการให้บริการทางอินเตอร์เน็ต
ให้สะดวก มากยิ่งขึ้นเพื่อลดขั้นตอนในการใช้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ 

   2.3 ควรมีการประชาสัมพันธ์หรือปิดประกาศไว้ตามสถานท่ีต่าง ๆ ให้ประชาชน
ทราบข่าวสารอย่างท่ัวถึง เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการรับทราบถึงนโยบายหรือแนวทางการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลหนองขาว รวมท้ังควรมีเอกสารประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนในการติดต่อ
และการสอบถามเกี่ยวกับการรับบริการอย่างชัดเจน 

2.4 ควรจัดให้มีกล่องรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือเรื่องร้องเรียนของ
เทศบาลต าบลหนองขาว เพื่อจะได้น าเรื่องต่าง ๆ ท่ีประชาชนเสนอมาปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการ 

 3. ด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการ ผู้รับบริการจะมีความประทับใจและต้องการมา
รับบริการของเทศบาลต าบลหนองขาว อีกโดยการ 

   3.1 เจ้าหน้าท่ีควรมีความกระตือรือร้น ซักถาม รับฟังปัญหาของผู้รับบริการ
อย่างเต็มใจ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อธิบายให้ค าช้ีแจงได้อย่าง
ชัดเจน มีความรู้ในการปฏิบัติหน้าท่ี สุภาพเรียบร้อย และมีอัธยาศัยท่ีดี 

   3.2 การให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน เพื่อปลูกฝัง
และสร้างจิตส านึกในงานบริการ มีความเอาใจใส่ ไม่เลือกปฏิบัติแสดงออกถึงความเต็มใจและ
จริงใจในการให้บริการ 

   3.3 ควรมีการทบทวนเส้นทางของงานและการกระจายอ านาจในการตัดสินใจ
ให้กับผู้ปฏิบัติงานเพื่อลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ในส่วนของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีควร
มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยการสับเปล่ียน และ



หมุนเวียนเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลหนองขาว สามารถท างาน
ทดแทนกันได้ 

   3.4 ควรมีการจัดฝึกอบรม หรือส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านต่าง ๆ รวมท้ังการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

 4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก นับเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะท าให้การให้บริการแก่ผู้รับบริการ 
มีความสะดวกสบายต่อเทศบาลต าบลหนองขาว โดยการ 

   4.1 การจัดให้มีสถานท่ีและสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม จัดวางภูมิทัศน์ให้มีความ
สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสวยงาม มีพื้นท่ีสีเขียว เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการ  
ท่ีตอบสนองตามความต้องการพื้นฐานของผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จัดให้มีห้องน้ าท่ีมี
สภาพดี มีจ านวนเพียงพอและสะอาด จัดให้มีท่ีจอดรถ จัดให้มีท่ีนั่งรอ และบริการอื่น ๆ อย่าง
เพียงพอแก่ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 

   4.2 ควรอ านวยความสะดวก โดยการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ส านักงานท่ีจ าเป็น 
ดินสอ ปากกา ส าหรับกรอกค าขอรับบริการไว้ส าหรับประชาชน และเครื่องมือท่ีใช้ในการบริการ
ท่ีทันสมัย มีจ านวนเพียงพอมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
ประชาชน 

   4.3 การมีป้ายประชาสัมพันธ์บอกทาง บอกจุด แผนผังแสดงจุดบริการ
ตามล าดับขั้นตอน ป้ายบอกช่ือห้อง และขั้นตอนอย่างชัดเจน เพื่อความสะดวกรวดเร็วของ
ผู้รับบริการ ท าให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจเพิ่มข้ึน 

ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ 

ผู้รับบริการเทศบาลต าบลหนองขาว มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้รับบริการ การต้อนรับให้บริการท่ี รวดเร็ว รวมท้ังการจัดสวัสดิการ ส าหรับข้อเสนอแนะของ
ประชาชนผู้รับบริการท่ีมีต่อผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องของเทศบาลต าบลหนอง
ขาว ดังนี้ 

1. จุดเด่นของการให้บริการ 
1.1 เจ้าหน้าท่ีให้บริการดี (จ านวน 20 คน) 

1.2 มีการด าเนินการเก็บขยะอย่างสม่ าเสมอดีมาก (จ านวน 2 คน) 

2. จุดที่ควรปรับปรุง 
2.1 ควรด าเนินการฉีดพ่นยุงให้บ่อยครั้งขึ้น บริเวณหมู่ท่ี 3 (จ านวน 3 คน) 
2.2 ควรด าเนินการท าความสะอาดท่อระบายน้ า บริเวณหมู่ท่ี 1 (จ านวน 1 คน) 
2.3 ควรมีการจัดระเบียบการให้บริการให้เป็นขั้นตอนเพิ่มข้ึน (จ านวน 1 คน) 



ข้อเสนอแนะดังกล่าวเป็นการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ีท่ีต้องการ
ใหเ้ทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ช่วยปรับปรุงและแก้ไขในการให้บริการ
เพิ่มเติม 

จากการประเมินผลระดับความพึงพอใจและระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมี
ต่อการให้บริการเทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ท่ี 
พึงพอใจ เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาท่ีได้ในแต่ละประเด็นพบว่า ไม่มีข้อใดท่ีอยู่ในระดับไม่พึง
พอใจ แสดงว่า การให้บริการของเทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ใน
ภารกิจท้ังหมด สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ท้ังในด้านกระบวนการขั้นตอน
การให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ และด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวก และการให้บริการโครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดและโครงการดีเด่น
สามารถพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น 

 

 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. ผู้บริหารของเทศบาลต าบลหนองขาว ควรก าหนดระบบและกลไกการบริหารจัดการ
ให ้เหมาะสมและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีบริการ ท้ังนี้เพื่อสร้างความมั่นใจ
ในคุณภาพ ของการให้บริการ และยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการ 

2. ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานด้าน
คุณภาพ การติดตามก ากับดูแลการบริหารงานและคุณภาพของการให้บริการสาธารณะของ
ท้องถิ่นไว้ในแผน พัฒนาและแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

3. ผู้บริหารของเทศบาลต าบลหนองขาว ควรพิจารณาความต้องการและความคาดหวัง 
ของผู้รับบริการตามข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของประชาชน เพื่อริเริ่มกิจกรรมอื่น ๆ ท่ี
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

4. การจัดท าแผนจะต้องให้องค์กรภาคประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามี ส่วนร่วมอย่าง
จริงจัง โดยจะต้องจัดล าดับความส าคัญของโครงการท่ีจะด าเนินการให้ชัดเจนมากท่ีสุด 

5. ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นให้มากขึ้น โดยวางแผนพัฒนาบน
พื้นฐาน ของทรัพยากรในท้องถิ่นให้มากท่ีสุด เพื่อก่อให้เกิดรายได้กับท้องถิ่นและการพัฒนา
เศรษฐกิจท่ียั่งยืน 

 6. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ควรสรุปเป็นแนวทางขั้นตอนของแต่ละ
งาน ในด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ด้านส่ิง
อ านวยความสะดวก และการให้บริการของแต่ละงาน เป็นลักษณะของการปฏิบัติงานท่ีดี (Best 
Practice) หรือคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) และมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Performance Standard) 

 7. การใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมยกระดับคุณภาพการให้บริการต้ังแต่เริ่มต้น เพื่อสามารถ
แก้ปัญหาหรือตอบสนองตวามต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุด ตรงประเด็นและมี



ประสิทธิภาพสูงสุด อาจท าได้โดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบกิจกรรมการด าเนินงานต่าง ๆ ของ
รัฐ การจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมโครงการท่ีสอดคล้องต่อความต้องการของชุมชน ภายใต้กรอบของ
การจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองขาว 

 8. การพัฒนาปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนท่ีท าให้ประชาชนผู้รับบริการเกิด
ความพึงพอใจเพิ่มข้ึน ผู้ให้บริการจึงเป็นส่วนท่ีส าคัญท่ีสุดส่งผลต่อคุณภาพของการบริการ เพราะ
เป็นผู้ให้บริการมีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้รับบริการโดยตรง เทศบาลต าบลหนองขาว จึงควรให้
ความส าคัญในการบริหารบุคลากรให้เป็นผู้ท่ีมีลักษณะท่ีเหมาะสมในการให้บริการ เช่น การปรับ
ทัศนคติท่ีถูกต้องในการให้บริการ ความมีมิตรไมตรี ความรู้ในงานของตน ความสุภาพ อ่อนน้อม
ถ่อมตน ความเต็มอกเต็มใจช่วยเหลือ การมีจิตใจใฝ่บริการ (Service Mind) และความเสมอภาค
ในการให้บริการ เป็นต้น  

 9. ควรน าหลักธรรมาภิบาล มาใช้กับการท างานด้านต่าง ๆ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อ
จะท าให้ ประชาชนมีความเช่ือมั่นและศรัทธาต่อองค์กรมากยิ่งขึ้น 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับแนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลหนองขาว 

2. ควรมีการศึกษาปัจจัยหรือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด า เนิน
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์และน าผลมาพัฒนาโดยเฉพาะ
โครงการท่ีมุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง  

3. ควรศึกษาและวิจัยเพิ่มเติมในประเด็นการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการของ
บุคลากรของเทศบาลต าบลหนองขาว อย่างเป็นระบบ  

4. ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาบุคลากรในด้านการให้บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิผล  
ในการด าเนินการอย่างบรรลุเป้าหมายตามภารกิจ 

 5. ควรศึกษาและวิจัยเพิ่มเติมในประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการของ
เทศบาลต าบลหนองขาว อย่างเป็นระบบ 

 6. ควรมีการศึกษาด้านปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพของการให้บริการ เพื่อใช้ประกอบการ
ด าเนินการยกระดับคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 7. ควรมีการศึกษาแนวทางการให้ความรู้และการสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เพื่อให้เกิดการด าเนินการท่ีเป็นรูปธรรมในการสร้างการมีส่วนร่วม ในการบริหาร
ราชการของประ 

 


