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ก

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล 

สามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ซึ่งประกอบด้วยโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาม 
แยกขอรับการประเมิน จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปี พ.ศ.2562 และ 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ประจำปี พ.ศ.2562 เป็น 
งานวิจัยที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ประจำปี 
งบประมาณ 2562 คณะผู้วิจัยขอบคุณผู้สนับสนุนทุนวิจัยมา ณ โอกาสนี้

ด ้วยความร่วมม ือจากบ ุคลากรหลายฝ ่าย โดยเฉพาะอย่างย ิ่งองค์การบริหารส ่วนตำบล 
สามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราซภัฎ 
รัอยเอ็ด ผู้เข้าร่วมโครงการโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปี พ.ศ.2562 และ โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนกลุ่มอาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ประจำปี พ.ศ.2562 ในเขตองค์การบริหาร 
สวบตำบลสามแยก ท ี่ม ืส ่วนร่วมในการอำนวยความสะดวกการเก ็บรวบรวมข้อม ูล และตอบ 
-บบสอบถาม คณะผู้ว ิจ ัยขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของผู้ม ืส ่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ร ่วมกัน 
สนับสบุนให้การวิจัยครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

คณะผู้วิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราซภัฏร้อยเอ็ด
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เป็นส่วนราชการใน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 
ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในมิติที่ 2 คุณภาพการให้บริการ ซึ่งพิจารณาจากผล 
สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยให้ประสานสถาบันภายนอกที่เป็นกลางมาดำเนินการสำรวจ

มหาวิทยาล ัยราซภัฏร้อยเอ ็ด เป็นสถาบันการศึกษาที่ม ีความเป็นกลางและมีผลงานวิจ ัย 
ประเมินโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึงปิจจุบัน และมีบุคลากรที่มคีุณวุฒิจำนวน 
เพียงพอในการดำเนินการชององค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 
จึงประสานให้มหาวิทยาลัยราขภัฏร้อยเอ็ดดำเนินการประเมินความพึงพอใจชองผู้รับบริการ ใน 4 
ด้านด้วยกัน คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านซ่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผ ู้ 
ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งส่วนราชการต้องให้ความสำคัญกับประซาซนผู้รับบริการ 
โดยดำเนินการให้บริการที่มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ การวิจัยนี้จะดำเนินการ 
เฉพาะกิจกรรมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัด 
ยโสธร รวม 4 งาน คือ

1 .  งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
2. งานด้านสาธารณสุข
3. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
4. งานด้านการศึกษา

ภายใต้การดำเนินงานตามโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา 
จังหวัดยโสธร จำนวน 2 โครงการ คือ

1. โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปี พ.ศ.2562
2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ประจำปี 

พ.ศ.2562
ผลการวิจัยครั้งนี้คาดว่าจะเป็นประโยชน์ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอ 

•จังบกทา จังหวัดยโสธร ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ เพื่อผู้รับบริการมีความพิงพอใจมากขึ้น 
-ละเป็นสารสนเทศสำหรับผู้บริหารใช้พิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานชององค์การบริหารส่วนตำบล 
ส"มแยก อำเภอเล ิงนกทา จังหวัดยโสธร และประกอบการพ ิจารณาจัดสรรเง ินรางวัลบำเหน็จ 
'วามขอบให้กับช้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจชองผู้ร ับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอ 

จังนกทาจังหวัดยโสธรใน 4 ด้านได้แก่ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการด้านซ่องทางการ 
ไล้นริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

2. เพ ื่อประเมินคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอ 
จ ั:นกทา จังหวัดยโสธร ตามตัวชี้วัด ร้อยละชองระดับความพึงพอใจชองผู้รับบริการ
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ประซากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประซากรในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย

1. โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 13 หมู่บ้าน 7,574 คน
2. โครงการส ่งเสริมสน ับสน ุนกล ุ่มอาช ีพองค ์การบริหารส ่วนตำบลสามแยก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 100 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใข้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มที่ใซ้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินความ 

พึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ได้มา 
โดยวิธีการลุ่มอย่างง่าย (5ล๓ [ว๒ เ^ลกช๐๓ 5ล๓ เวแกฐ) จำแนกกลุ่มตัวอย่างเป็นรายโครงการได้ 
ดังนี้

1. งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จำนวน 45 คน
2. งานด้านสาธารณสุข จำนวน 45 คน
3. งานด้านพัฒนาขุมซนและสวัสดิการสังคม จำนวน 45 คน
4. งานด้านการศึกษา จำนวน 45 คน

การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล
คณะผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของห้องถิ่นและลงพื้นที่ไปเก็บ 

ข ้อม ูลด ้วยตนเอง การวิเคราะห ์ข ้อม ูลเซ ิงปริมาณใข้โปรแกรมสำเร ็จร ูปทางสถิต ิ นำเสนอเป ็น 
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส่วนการ 
วิเคราะห์ข้อมูลเซิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (อวทเอทเ ก3เ7ร!ร) เพื่อสังเคราะห์และนำเสนอ 
ในรูปของความถี่ และร้อยละ

สรุปผล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวมทั้ง 4 งาน
1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การ 

บริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร สามารถสรุปผลในภาพรวม 
ของท้ัง 4 งาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยรวมท้ัง 4 งาน

รายการประเมิน

ด้านกระบวนการ 
ข้ันตอนการ 
ให้บริการ 
ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 
(ระดับ) 
(ร้อยละ)

ด้านซ่องทางการ 
ให้บริการ

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 
(ระดับ)
ร้อยละ

ด้านเจ้าหน้าท่ี 
ผู้ให้บริการ

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 
(ระดับ) 
(ร้อยละ)

ด้านส่ิงอำนวย 
ความสะดวก

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 
(ระดับ) 
(ร้อยละ)

รวมเฉล่ียทุกงาน

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 
(ระดับ) 
(ร้อยละ)

งานด้าน 4.62 4.57 4.57 4.63 4.60
?งแวดล้อมและ 0.52 0.55 0.54 0.53 0.53
สุชาภิบาล (พอใจมากท่ีสุด) (พอใจมากท่ีสุด) (พอใจมากท่ีสุด) (พอใจมากท่ีสุด) (พอใจมากท่ีสุด)

(92.40) (91.40) (91.40) (92.40) (92.00)
2. งานด้าน 4.59 4.59 4.69 4.65 4.63
ลาธารณสุข 0.53 0.55 0.48 0.50 0.55

(พอใจมากท่ีสุด) (พอใจมากท่ีสุด) (พอใจมากท่ีสุด) (พอใจมากท่ีสุด) (พอใจมากท่ีสุด)
(91.100) (91.100) (93.100) (93.00) (92.60)

5. งานด้านพัฒนา 4.63 4.61 4.61 4.64 4.62
•ะ.นชนและ 0.52 0.60 0.54 0.51 0.54
ลไเ'สดิการสังคม (พอใจมากท่ีสุด) (พอใจมากท่ีสุด) (พอใจมากท่ีสุด) (พอใจมากท่ีสุด) (พอใจมากท่ีสุด)

(92.60) (92.20) (92.20) (92.100) (92.40)
-  งานด้าน 4.66 4.54 4.71 4.70 4.65
การศึกษา 0.51 0.58 0.50 0.50 0.51

(พอใจมากท่ีสุด) (พอใจมากท่ีสุด) (พอใจมากท่ีสุด) (พอใจมากท่ีสุด) (พอใจมากท่ีสุด)
(93.20) (90.100) (94.20) (94.00) (93.00)

4.63 4.58 4.65 4.66 4.63
โดยรวม 0.52 0.57 0.51 0.51 0.52

(พอใจมากท่ีสุด) (พอใจมากท่ีสุด) (พอใจมากท่ีสุด) (พอใจมากท่ีสุด) (พอใจมากท่ีสุด)
(92.60) (91.60) (93.00) (93.20) (92.60)

ผลการประเมิน 
ตามตัวข้ีวัด 9 9 9 9 9
(คะแนน)

จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวมของทั้ง 4 งาน พบว่า การให้บริการของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอเล ิงนกทา จังหวัดยโสธร ผ ู้ร ับบริการมีค ่าเฉล ี่ยความ 
พึงพอใจในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.60 และผลการประเมินการให้บริการขององค์การ 
บริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ตามตัวขี้วัดร้อยละของความพึงพอใจใน



การให้บริการได้ 9 คะแนน ในภาพรวม โดยมีด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.66 
รองลงมา ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.63 และด้านซ่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.58 ตามลำดับ

เมื่อพิจารณาเป็นรายงาน พบว่า 1) งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ย 
ความพ ึงพอใจในระดับพอใจมากท ี่ส ุด ค ิดเป ็นร ้อยละ 9 2 .0 0  ผลการประเม ินได ้ 9 คะแนน 
2) งานด้านสาธารณสุข ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
92.60 ผลการประเมินได้ 9 คะแนน 3) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้รับบริการ 
มีค ่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ92.40 ผลการประเมินได้ 9 คะแนน 
และ 4) งานด้านการศึกษา ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
93.00 ผลการประเมินได้ 9 คะแนน ตามตัวซี้วัดร้อยละของความพึงพอใจในการให้บริการ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายงาน
1. งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปี 

พ.ศ.2562
ในการประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ตามโครงการรณรงค์คัด 
แยกขยะคณะผู้วิจัยได้สรุปผลความพึงพอใจโดยภาพรวม และในแต่ละด้านได้ดังนี้

ตาราง 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และร้อยละ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน

ความพึงพอใจรายด้าน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน ระดับ ร้อยละ

1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.62 0.52 พอใจมากที่สุด 92.40
2. ด้านซ่องทางการให้บริการ 4.57 0.55 พอใจมากที่สุด 91.40
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้!ห้บริการ 4.57 0.54 พอใจมากที่สุด 91.40
4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.63 0.53 พอใจมากที่สุด 92.40

รวมเฉล่ีย 4.60 0.53 พอใจมากที่สุด 92.00
จากตาราง 5 พบว่า โดยภาพรวมผู้รับบริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล มีค่าเฉลี่ย 

*'วามพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.00 เม ื่อพ ิจารณาเป ็นรายด้าน พบว่า 
วิร ับบริการมีความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวกมากที่ส ุด รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ 
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านซ่องทางการให้บริการและด้านเจ้าหน้าที่ผู้Iห้บริการตามลำดับ

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ โดยภาพรวมผู้รับบริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและ 
สุขาภิบาล มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการในระดับพอใจมากที่สุด เม่ือ 
พิจารณารายประเด็น พบว่าผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดคือ ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม 
รองลงมาคือ ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รายละเอ ียด ข้อมูลต่างๆ มีความ



ฉ

ขัดเจน เข้าใจง่าย ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีการจัดระบบการ 
ให้บริการตามลำดับก่อน-หลังตามลำดับ

ส่วนประเด็นที่ม ีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าที่ส ุดคือ ซ ่องทางการต ิดต ่อสอบถามเก ี่ยวก ับ
ใครงการ

ด้านซ ่องทางการให ้บริการ โดยภาพรวมผู้ร ับบริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด ด้านซ่องทางการให้บริการผู้ให้บริการในระดับพอใจมาก เมื่อพิจารณา 
รายประเด็น พบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุด มีซ่องทางเลือกใช้ในการติดต่อประสานงานหลากหลาย 
รองลงมาคือ มีการเผยแพร่ข้อมูล ซ่องทางการติดต่อเกี่ยวกับการรับบริการ

ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าที่สุดมี คือ เปิดรับพึงข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เซ่น 
กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า โดยภาพรวมผู้รับบริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
มี?าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาราย 
กระเด็น พบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดคือ เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ การตอบข้อซักถาม ป้ญหาข้อ 
สงสัย และอธิบายได้อย่างขัดเจน รองลงมาคือ การให้เกียรติและการให้ความสำคัญกับประซาซนที่มา 
รับบริการอย่างเท ่าเท ียมกัน เจ้าหน้าที่เต ็มใจ ดูแลเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการให้บริการ
คามลำดับ

ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าที่สุดคือ เจ้าหน้าที่แต่งกายเรียบร้อยและเหมาะสม
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก โดยภาพรวมผู้รับบริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 

มี?',ฉลี่ยความพึงพอใจการให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับพอใจมากท่ีสุด เมื่อพิจารณา 
ร"ยประเด็น พบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุด คือ สถานที่ให้บริการหรือ อบต. ตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวก 
--•'การเดิน,ทาง'ไปรับบริการ มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม เซ่น 
ทีน้งพักรอรับบริการ นกด่ืม ห้องนํ้าสะอาด และสถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอกับการ 
มีข้ายประซาสัมพันธ์และป็ายแสดงสถานที่การ ให้บริการเห็นได้ง่าย มีคะแนนเท่ากัน

ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าที่สุด คือ เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการ 
บริการข้อมูล สารสนเทศต่างๆ เหมาะสม

ข้อเสนอแนะ ผู้รับบริการได้เสนอแนะเกี่ยวกับงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จำนวน 29 
ข้อ,?นอแนะ เป็นข้อเสนอแนะด้านซ่องทางการให้บริการมากที่สุด จำนวน 8 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 27.58 
รอ:ลงมาคือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด ้านเจ้าหน้าท ี่ผ ู้ 
ปุ•บริการ จำนวน 7 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 24.14

ประเด็นที่เสนอแนะมากที่สุด จำแนกเป็นรายด้านได้ด ังน ี้ 1) ด ้านกระบวนการขั้นตอน 
"ร ใ ห ้บ ร ิก าร  ข ้อเสนอแนะคือ ควรม ีรายล ะเอ ียด แบ บ ฟ อ ร ์ม ต ่างๆ ท ี่ข ัด เจน และเข ้าใจง ่าย  
I  ข้"นซ่องทางการให้บริการ ข้อเสนอแนะคือ ควรเพิ่มซ่องทางเลือกใช้ในการติดต่อประสานงาน 
•พั•'สากหลาย 3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ข้อเสนอแนะคือ ตอบข้อสงสัยและคำแนะนำให้ขัดเจน 
-?ะ 4) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ข้อเสนอแนะคือ จัดเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานเพิ่มเติม



2. งานด้านสาธารณสุข ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปี พ.ศ.2562
ในการประเม ินความพึงพอใจการให ้บริการงานด้านสาธารณสุข ตามโครงการรณรงค์ 

' ดแยก,ขยะ ประจำปี พ.ศ.2562 คณะผู้วิจัยได้สรุปผลความพึงพอใจโดยภาพรวม และในแต่ละด้านได้
คังนี้

ลาราง 12 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และร้อยละ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
งานด้านสาธารณสุข โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน

ความพึงพอใจรายด้าน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน ระดับ ร้อยละ

1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.59 0.53 พอใจมากที่สุด 91.100
2. ด้านซ่องทางการให้บริการ 4.59 0.55 พอใจมากที่สุด 91.100
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.69 0.48 พอใจมากที่สุด 93.100
4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.65 0.50 พอใจมากที่สุด 93.00

รวมเฉลี่ย 4.57 0.55 พอใจมากที่สุด 92.60

จากตาราง 12 พบว่า โดยภาพรวมผู้รับบริการงานด้านสาธารณสุข มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเปีนร้อยละ 92.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้รับบริการมีความ 
พิงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผูใ้ห้บริการมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านซ่องทางการ 
ให้บริการ และด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการตามลำดับ

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ โดยภาพรวมผู้ร ับบริการงานด้านสาธารณสุข 
มิ'าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณา 
รายประเด็น พบว่าผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดคือ ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก 
รวดเร็ว รองลงมาคือ ขั้นตอนใบการให้บริการมีความเหมาะสม ไม่ยุ่งยากซับซ้อน รายละเอียด ข้อมูล 
“วง  ๆ มีความซัดเจน เข้าใจง่าย ซ่องทางการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับโครงการและมีการจัดระบบการ 
ให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง ตามลำดับ

ส่วนประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าที่สุดคือ ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม 
ด้านซ่องทางการให้บริการ โดยภาพรวมผู้รับบริการงานด้านสาธารณสุข มีค่าเฉลี่ยความ 

พิงพอใจมากที่สุด ด้านซ่องทางการให้บริการผู้ให้บริการในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาราย 
บระเด็น พบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดคือ เปิดรับพิงข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เซ่น กล่องรับความ 
'ลเห ็น  แบบสอบถาม มีการเผยแพร่ข้อมูล ซ่องทางการติดต่อเกี่ยวกับการรับบริการ รองลงคือ มีการ 
ะ : • . ย แพร่ข้อมูล ซ่องทางการติดต่อเกี่ยวกับการรับบริการ



ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าที่สุดคือ มีซ่องทางเลือกใข้ในการติดต่อประสานงาน 
หลากหลาย

ด ้านเจ ้าหน ้าท ี่ผ ู้ให ้บริการ โดยภาพรวมผู้รับบริการงานด้านสาธารณสุข มีค ่าเฉลี่ยความ 
พึงพอใจมากที่สุด ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า 
ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดคือ การให้เกียรติและการให้ความสำคัญกับประซาซนที่มารับบริการอย่างเท่า 
เทียมกัน รองลงมามีคะแนนเท่ากันคือ เจ ้าหน้าท ี่เต ็มใจ ดูแลเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการ 
ให้บริการ และเจ้าหน้าที่แต่งกายเรียบร้อยและเหมาะสม

ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าที่สุดคือ เจ้าหน้าที่ให้คำแนะน่า การตอบข้อซักถาม 
ป้ญหาข้อสงสัย และอธิบายได้อย่างซัดเจน

ด้าน ส่ิงอำนวยความสะดวก โดยภาพรวมผู้รับบริการงานด้านสาธารณสุข มีค่าเฉลี่ยความ 
พึงพอใจการให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณารายประเด็น 
พบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดมี 2 ประเด็น คือ สถานที่ให้บริการหรือ อบต. ตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวก 
แก่การเดินทางไปรับบริการ และ มีป้ายประซาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่การ ให้บริการเห็นได้ง่าย 
รองลงมาคือ. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อ ุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูล สารสนเทศต่างๆ เหมาะสม 
สถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ

ส่วนประเด็น ท ี' ม คี ่าเฉลี่ยความพึงพอ'ใจตํ่าที่ส ุด คือ ม กีารจัดสิ่งอำนวยความสะดวกใน 
สถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม เซ่น ที่นั่งพักรอรับบริการ นาดื่ม ห้องนํ้าสะอาด

ข ้อเสนอแนะ ผ ู้ร ับบริการได ้เสนอแนะเก ี่ยวก ับงานด ้านด ้านสาธารณส ุข จำนวน 29 
ป้อ.สนอแนะ เป็นข้อเสนอแนะด้านซ่องทางการให้บริการมากที่สุด จำนวน 8 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 27.58 
รองลงมาคือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านเจ้าหน้าท ี่ผ ู้ 
ไห้นริการ จำนวน 7 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 24.14

ประเด็นที่เสนอแนะมากที่สุด จำแนกเป็นรายด้านได้ด ังน ี้ 1) ด ้านกระบวนการขั้นตอน 
•“ "รให ้บร ิการ ข ้อเสนอแนะคือ ค วรม ีรายล ะเอ ียด แบ บ ฟ อ ร ์ม ต ่างๆ ท ี่ซ ัด เจน แล ะเข ้าใจง ่าย  
2 ด้านซ่องทางการให้บริการ ข้อเสนอแนะคือ ควรเพิ่มซ่องทางเลือกใข้ในการติดต่อประสานงานที่ 
Vส'-กหลาย 3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ข้อเสนอแนะคือ ตอบข้อสงสัยและคำแนะนำให้ซัดเจน และ 
-  ?■ ■ นส่ิงอำนวยความสะดวก ข้อเสนอแนะคือ จัดเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานเพิ่มเติม

3. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ 
: ะ*การบริหารส่วนตำบลสามแยก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในการประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานด้านพัฒนาชุมซนและสวัสดิการสังคม ตาม 
- ร ะ-"รส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก คณะผู้วิจัยได้สรุปผลความ 

-" :ทอไจโดยภาพรวม และในแต่ละด้านได้ดังนี้



ลาราง 19 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ระดับ และร้อยละ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน

ความพึงพอใจรายด้าน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน ระดบ ร้อยละ

1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.63 0.52 พอใจมากที่สุด 92.60
2. ด้านซ่องทางการให้บริการ 4.61 0.60 พอใจมากที่สุด 92.20
2- ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.61 0.54 พอใจมากที่สุด 92.20
-. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.65 0.51 พอใจมากที่สุด 92.100

รวมเฉล่ีย 4.57 0.54 พอใจมากที่สุด 92.40

จากตาราง 19 พบว่า โดยภาพรวมผู้รับบริการงานด้านพัฒนาชุมซนและสวัสดิการสังคม 
-ไ''.ฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 92.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พ,-ว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวกมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ 
:โน?อบการ'ให้'บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านซ่องทางการให้บริการตามลำดับ

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการโดยภาพรวมผู้รับบริการงานด้านพัฒนาชุมชนและ 
? ไ?ดิการสังคม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการในระดับพอใจมาก 
ห ิ? / เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่าผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดคือ ระยะเวลาในการให้บริการมีความ 
.หมาะสม รองลงมาคือ ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม ไม่ยุ่งยากซับซ้อน รายละเอียด 
ไจมูลต่างๆ มีความซัดเจน เข้าใจง่าย ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว 
มิ-''"รจ้ดระบบการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง ตามลำดับ

ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าที่สุดคือ ซ่องทางการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับโครงการ 
ด้านซ่องทางการให้บริการ โดยภาพรวมผู้รับบริการงานด้านพัฒนาชุมซนและสวัสดิการ 

- ะ'  ม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด ด้านซ่องทางการให้บริการผู้ให้บริการในระดับพอใจมากที่สุด 
.มิะพิจารณารายประเด็น พบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดคือ มีซ ่องทางเลือกใซในการติดต่อ
--'7ะสานงานหลากหลาย รองลงมาคือเปิดรับพิงข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เซ่น กล่องรับความคิดเห็น 
-บบสอบถาม

ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าที่สุดคือ ม ีการเผยแพร่ข ้อมูล ซ่องทางการติดต่อ 
/ยวกับการรับบริการ

ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ โดยภาพรวมผู้รับบริการงานด้านพัฒนาชุมซนและสวัสดิการสังคม 
ม ิ''เฉ ล ี่ย ค ว าม พึงพอใจมากที่สุด ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับพอใจมากที่สุด เม่ือพิจารณาราย 
‘-ระ.ดิน พบว่า ผ้รับบริการพึงพอใจสงสดคือ เจ้าหน้าที่การให้เกียรติและการให้ความส0าคัณกับ



ประซาซนที่มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ การตอบข้อซักถาม 
ปัญหาข้อสงสัย และอธิบายได้อย่างซัดเจน เจ้าหน้าที่เต็มใจ ดูแลเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการ 
ให้บริการตามลำดับ

ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่ทที่สุดคือ เจ ้าหน้าที่เจ ้าหน้าที่แต่งกายเรียบร้อยและ 
เหมาะสม

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก โดยภาพรวมผู้รับบริการงานด้านพัฒนาขุมซนและสวัสดิการ 
สังคม ม ีค ่าเฉลี่ยความพึงพอใจการให ้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับพอใจมากที่สุด 
เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุด คือ สถานที่ให้บริการหรือ อบต. ตั้งอยู่ใน 
แหล่งที่สะดวกแก่การเดินทางไปรับบริการ รองลงมาคือ มีป้ายประซาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่ 
การ ให้บริการเห็นได้ง่าย และมีคะแนนเท่ากัน 2 ด้านคือสถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ 
และมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม เซ่น ที่นั่งพักรอรับบริการ นํ้า 
ด่ืม ห้องนํ้าสะอาด

ส่วนประเด็นที่ม ีค ่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าท ีส ุด คือ มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบใน 
การบริการข้อมูล สารสนเทศต่างๆ เหมาะสม

ข้อเสนอแนะ ผู้รับบริการได้เสนอแนะเกี่ยวกับงานพัฒนาขุมซนและสวัสดิการสังคม จำนวน 
24 ข้อเสนอแนะ เป็นข้อเสนอแนะด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ จำนวน 8 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 
33.34 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 6 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 25.00 และ ด้านซ่องทาง 
การให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ จำนวน 5 ข้อ ข้อ คิดเป็นร้อยละ 29.17

ประเด็นที่เสนอแนะมากที่สุด จำแนกเป็นรายด้านได้ดังนี้ 1) ด ้านกระบวนการขั้นตอน 
การให้บริการ ข้อเสนอแนะคือ ขั้นตอนการให้ความรู้ควรกระซับ รวดเร็ว 2) ด ้านซ่องทางการ 
ให้บริการ ข้อเสนอแนะคือ ควรเพิ่มซ่องทางเลือกใข้ในการติดต่อประสานงานที่หลากหลาย 3) ด้าน 
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ข้อเสนอแนะคือ เจ้าหน้าที่ควรตอบข้อซักถาม ปัญหาข้อสงสัย ให้ซัดเจน และ 
4) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ข้อเสนอแนะคือ ควรจัดสถานที่ในการให้บริการให้เหมาะสมและมีป้าย 
ประซาสัมพันธ์

4. งานด้านการศึกษา ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพองค์การบริหารส่วน 
ตำบลสามแยก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในการประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานด้านการศึกษา ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน 
กลุ่มอาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะผู้วิจัยได้สรุปผล 
ความพึงพอใจโดยภาพรวม และในแต่ละด้านได้ดังนี้



ฎ

ตาราง 26 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และร้อยละ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
งานด้านการศึกษา โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน

ความพึงพอใจรายด้าน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน ระดับ ร้อยละ

1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.66 0.51 พอใจมากที่สุด 93.20
2. ด้านซ่องทางการให้บริการ 4.54 0.58 พอใจมากที่สุด 90.100
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.71 0.50 พอใจมากที่สุด 94.20
4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.70 0.51 พอใจมากที่สุด 94.00

รวมเฉลี่ย 4.65 0.51 พอใจมากที่สุด 93.00

จากตาราง 26 พบว่า โดยภาพรวมผู้รับบริการงานด้านการศึกษา มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ 
ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเปีนร้อยละ 93.00 เมื่อพิจารณาเปีนรายด้าน พบว่า ผู้รับบริการมีความ 
พึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้!ห้บริการมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านกระบวนการ 
ขั้นตอนการให้บริการ และด้านซ่องทางการให้บริการตามลำดับ

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให ้บริการ โดยภาพรวมผ ู้ร ับบร ิการงานด ้านการศ ึกษา 
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณา 
รายประเด็น พบว่าผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดคือ ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก 
รวดเร็ว รองลงมาคือ ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม ไม่ยุ่งยากซับซ้อนขั้นตอนในการ 
ให้บริการมีความเหมาะสม ไม่ยุ่งยากซับซ้อน รายละเอียด ข้อมูลต่างๆ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย และ 
มีการจัดระบบการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง ตามลำดับ

ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าที่สุดมี 2 ประเด็นที่เท่ากันคือ ซ่องทางการติดต่อ 
สอบถามเกี่ยวกับโครงการ และระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม

ด้านซ่องทางการใหบ้ริการ โดยภาพรวมผู้ร ับบริการงานด้านการศึกษา ม ีค ่าเฉลี่ยความ 
พึงพอใจมากที่สุด ด้านซ่องทางการให้บริการผู้ให้บริการในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาราย 
บระเด็น พบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดคือ เจ้าหน้าที่มีการเผยแพร่ข้อมูล ซ่องทางการติดต่อเกี่ยวกับ 
'"ว-รรัษบริการ รองลงมาคือ มีซ่องทางเลือกใช้ในการติดต่อประสานงานหลากหลาย

ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าคือ เปิดรับพึงข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เซ่น กล่อง 
รับความคิดเห็น แบบสอบถาม

ด้านเจ้าหน้าท ีผู่้ให้บริการ โดยภาพรวมผู้ร ับบริการงานด้านการศึกษา ม ีค ่าเฉลี่ยความ 
พึงพอใจมากที่สุด ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า 
มีรับบริการพึงพอใจสูงสุดคือ การให้เกียรติและการให้ความสำคัญกับประซาซนที่มารับบริการอย่างเท่า 
.ทียมกัน รองลงมามีคะแนนเท่ากัน 2 ด้านคือ เจ ้าหน ้าท ี่แต ่งกายเร ียบร้อยและเหมาะสมและ 
.จ้าหน้าท่ีให้คำแนะนำ การตอบข้อซักถาม ป้ญหาข้อสงสัย และอธิบายได้อย่างชัดเจน



ฏ

ส่วนประเด็นที่ม ีค ่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าที่ส ุดคือ เจ ้าหน ้าท ี่เต ็มใจ ด ูแลเอาใจใส ่ และ 
-'-7ะ"อรีอร้นในการให้บริการ

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก โดยภาพรวมผู้รับบริการงานด้านการศึกษา มีค่าเฉลี่ยความ 
พี ะพอใจการให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณารายประเด็น 
พ*-ว่า ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุด คือ มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูล สารสนเทศ 
■ ‘ บ' เหมาะสมรองลงมามี 3 ประเด็นที่เท ่ากันคือสถานที่ให้บริการหรือ อบต. ตั้งอยู่ในแหล่งที่ 
? ะ?วกแก่การเดินทางไปรับบริการ สถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ มีป้ายประซาสัมพันธ์ 
-สะ ป้ายแสดงสถานที่การ ให้บริการเห็นได้ง่าย

ส่วนประเด็นทีมค่าเฉลี่ยความพึงพอ'ใจตํ่าที่ส ุด คือ มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกใน 
ส-โ'นที่ให้บริการอย่างเหมาะสม เซ่น ที่นั่งพักรอรับบริการ นกด่ืม ห้องนกสะอาด

ข้อเสนอแนะ ผู้รับบริการได้เสนอแนะเกี่ยวกับงานด้านการศึกษา จำนวน 24 ข้อเสนอแนะ 
.บนข้อเสนอแนะด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ จำนวน8 ข้อคิดเป็นร้อยละ 33 .34รองลงมา 
'ะ  จ้านสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 6 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 25.00 และ ด้านซ่องทางการให้บริการ 
จ้'นเจ้าหน้าที่ให้บริการ จำนวน 5 ข้อ ข้อ คิดเป็นร้อยละ 20.83

ประเด็นที่เสนอแนะมากที่สุด จำแนกเป็นรายด้านได้ดังนี้ 1) ด ้านกระบวนการขั้นตอน 
-"รให ้บร ิการ ข้อเสนอแนะคือ ขั้นตอนการให้ความรู้ควรกระซับ รวดเร็ว 2) ด ้านซ่องทางการ 
ให้บริการ ข้อเสนอแนะคือ ควรเพิ่มซ่องทางเลือกใข้ในการติดต่อประสานงานที่หลากหลาย 3) ด้าน 
ำ'หน ้าท ี่ผ ู้ให ้บริการ ข้อเสนอแนะคือ เจ้าหน้าที่ควรตอบข้อซักถาม ป้ญหาข้อสงสัย ให้ซัดเจน และ 
-  จ้านสิ่งอำนวยความสะดวก ข้อเสนอแนะคือ ควรจัดสถานที่ในการให้บริการให้เหมาะสมและมีป้าย

ข้อเสนอแนะเซิงนโยบาย
คณะผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะเซิงนโยบาย จำแนกเป็นรายโครงการและรายด้านแก่ผู้บริหาร 

.พีอนำไปปรับปรุงการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการต่อไป

1. ข้อเสนอแนะการให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ภายใต้โครงการรณรงค์คัด 
- I  ๆ ขยะ ประจำปี พ.ศ.2562

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
1) ควรมีรายละเอียดแบบฟอร์มต่างๆที่ซัดเจนและเข้าใจง่าย
2) เพิ่มซ่องทางในการติดต่อ 

ด้านซ่องทางการให้บริการ
1) ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลและซ่องทางการติดต่อสอบถาม
2) ควรเพิ่มซ่องทางเลือกใช้ในการติดต่อประสานงานที่หลากหลาย 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1) ตอบข้อสงสัยและคำแนะน่าให้ซัดเจน
2) เจ้าหน้าที่บริการไม่ค่อยทั่วถึง



ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
1) จัดเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานเพิ่มเติม
2) สถานที่ให้บริการไม่เอื้ออำนวยต่อการให้บริการ

2. ข้อเสนอแนะการให้บริการงานด้านสาธารณสุข ภายใด้โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ 
บระจำปี พ.ศ.2562

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
1) ควรมีรายละเอียดแบบฟอร์มต่างๆที่ซัดเจนและเข้าใจง่าย
2) เพิ่มช่องทางในการติดต่อ 

ด้านซ่องทางการให้บริการ
1) ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลและช่องทางการติดต่อสอบถาม
2) ควรเพิ่มช่องทางเลือกใข้ในการติดต่อประสานงาบที่หลากหลาย 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1) ตอบข้อสงสัยและคำแนะนำให้ซัดเจน
2) เจ้าหน้าที่บริการไม่ค่อยทั่วถึง 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
1) จัดเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานเพิ่มเติม
2) สถานที่ให้บริการไม่เอื้ออำนวยต่อการให้บริการ

3. ข้อเสนอแนะการให้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ภายใต้โครงการ 
ล;-.?ริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
1) ขั้นตอนการให้ความรู้ควรกระซับ รวดเร็ว
2) รายละเอียดของข้อมูลควรมีความซัดเจน เข้าใจได้ง่าย 

ด้านซ่องทางการให้บริการ
1) ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลและช่องทางการติดต่อสอบถาม
2) ควรเพิ่มช่องทางเลือกใซในการติดต่อประสานงานที่หลากหลาย 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1) เจ้าหน้าที่ควรตอบข้อซักถาม ป้ญหาข้อสงสัย ให้ซัดเจน
2) เจ้าหน้าที่บริการไม่ค่อยทั่วถึง 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
1) จัดเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานเพิ่มเติม
2) ควรจัดสถานที่ในการให้บริการให้เหมาะสมและมีป็ายประซาสัมพันธ์



4. ข้อเสนอแนะการให้บริการงานด้านการศึกษา ภายใตโครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม 
อาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
1) ขั้นตอนการให้ความรู้ควรกระซับ รวดเร็ว
2) รายละเอียดของข้อมูลควรมีความซัดเจน เข้าใจได้ง่าย 

ด้านซ่องทางการให้บริการ
1) ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลและซ่องทางการติดต่อสอบถาม
2) ควรเพิ่มซ่องทางเลือกใช้ในการติดต่อประสานงานที่หลากหลาย 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1) เจ้าหน้าที่ควรตอบข้อซักถาม ปีญหาข้อสงสัย ให้ซัดเจน
2) เจ้าหน้าที่บริการไม่ค่อยทั่วถึง 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
1) จัดเครื่องมือวัสดุอุปกรณในการทำงานเพิ่มเติม
2) ควรจัดสถานที่ในการให้บริการให้เหมาะสมและมีป้ายประซาสัมพันธ์

การดำเนินงานโครงการ หรือกิจกรรม ที่ได้รับการประเมินจากผู้รับบริการว่ามีความพึงพอใจ 
ม'กก ็ควรร ักษามาตรฐานการบริการไว ้ โดยม ีการพ ัฒนาอย่างต ่อเน ื่อง เพ ื่อยกระดับมาตรฐาน 
“ บ-ริการให้สูงขึ้น และควรให้ความสำคัญกับข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มาจากผู้รับบริการและผลการวิจัย 
: ■ วิน์พี่อประโยชน์สูงสุดชองผู้รับบริการ ซึ่งจะสะท้อนถึงประสิทธิภาพที่ด ี ในการทำงานของ 
นวยงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ที่มีลักษณะของการมีส่วนร่วม มีความโปร่งใส ความรับผิดชอบใน 

' 'ไ-''ระทำของตนเอง การปกครองโดยหลักนิติธรรม ความมีประสิทธิผลและความเที่ยงธรรมของ 
▼ นวยงานส่วนท้องถ่ิน



บทคัดย่อ

การวิจ ัยครั้งน ี้ม ีว ัตถ ุประสงค์เพ ื่อศ ึกษาและประเม ินความพ ึงพอใจการให ้บริการภายใต้ 
ไครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จำนวน 4 งานคือ 1) 
ะ'นด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 2) งานด้านสาธารณสุข 3) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ 
ส ิ:? ม และ 4 ) งานด้านการศึกษาโดยคณะผู้ว ิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของแต่ละ 
.'รงการ จำนวน 45คนในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เบ็เนเชิงปริมาณนั้นใข้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติส่วน 
■ "รวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (0วก*6 ท1: /\กล17515) และนำเสนอในรูปของ 
■ ไ'มถ่ี และร้อยละ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวมทั้ง 2 โครงการพบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการ 
• ■ บัริการอยู่ในระดับร้อยละ 92.60 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและ
- ไะ สิทธิผลการปฏิบัติราฃการขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น (อปท.)ในมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการ 

ปไบริการตามตัวชี้'วัดที่ 2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจผลคะแนนการปฏิบัติงานขององค์การ 
บริบ'รส่วนตำบลชานุวรรณ ได้คะแนนเต็ม 9 คะแนน ศึอผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ
ะ,ะ รั้นโป

เม ื่อวิเคราะห ์ในแต่ละด้านของการให ้บริการโดยภาพรวมทั้ง 4 งานพบว่า ผลคะแนน 
.ริบ?งานขององค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ได้คะแนนเต็ม 9
- ะ -นน ตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราขการขององค์การปกครอง 
ลไนทีองถ่ิน(อปท.) โดยการให้บริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด 
^นริ'นเจ้าหน้าที่ผ ู้ให ้บริการ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ และด้านซ่องทางการให้บริการ 
ผู้ริ*- บริการมีความพึงพอใจในระดับรองลงมาตามลำดับ

ส่วนการวิเคราะห์รายโครงการในภาพรวมพบว่า ท้ัง 4 งานที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาม 
. ไ '  น ' ๙าอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ให้บริการนั้นผลคะแนนปฏิบัติงานของหน่วยงานได้คะแนนเต็ม 9
- ะ -นน ตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การปกครอง 
? ไนทีองถิ่น (อปท.) โดยการให้บริการงานด้านการศึกษา ผู้ร ับบริการมีความพึงพอใจมากที่ส ุด 
' ะ : ? :น'ได้แก่ งานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และ
*-ริ'นลาธารณสุข ตามลำดับ



สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ 
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จำนวน 4 งาน 
คือ 1) งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 2) งานด้านสาธารณสุข 3) งานด้านพัฒนาขุมซนและ 
สวัสดิการสังคม และ 4) งานด้านการศึกษา ภายใต่โครงการ จำนวน 2 โครงการ คือ 1) โครงการ 
รณรงค์ค ัดแยกขยะ ประจำปี พ .ศ.2562 จำนวน และ 2) โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาซีพ 
องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ประจำปี พ.ศ.2562 โดยคณะผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม 
ตัวอย่างของแต่ละงานละ 45 คน ในการวิเคราะห์ข้อมูลเซิงปริมาณ คณะผู้วิจัยใข้โปรแกรมสำเร็จรูป 
ทางสถิติ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเซิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ((1๐กเอทเ /\กล1̂ 515) เพื่อจัด 
กลุ่ม หาค่าความถี่ และร้อยละ ซึ่งคณะผู้วิจัยได้สรุปผล อภิปรายผล และให้ข้อเสนอแนะเซิงนโยบาย 
ไว้ดังนี้

สรุปผล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวมทั้ง 4 งาน
1. ผลการศึกษาผลวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวมของทั้ง 4 งาน พบว่า การให้บริการขององค์การ 

บริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจใน 
ระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.60 และผลการประเมินการให้บริการขององค์การบริหารส่วน 
ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ตามตัวซี้วัดร้อยละของความพึงพอใจในการให้บริการ 
ได้ 9 คะแนน ในภาพรวม

2. 1) งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจ 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.00 ผลการประเมินได้ 9 คะแนน 2) งานด้านสาธารณสุข ผู้รับบริการมี 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.60 ผลการประเมินได้ 9 คะแนน
3) งานด้านพัฒนาขุมซนและสวัสดิการสังคม ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมาก 
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ92.40 ผลการประเมินได้ 9 คะแนน และ 4) งานด้านการศึกษา ผู้รับบริการมี 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ93.00 ผลการประเมินได้ 9 คะแนน ตาม 
ดัวซี้วัดร้อยละของความพึงพอใจในการให้บริการ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายงาน
1 .งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวม พบว่า ผู้รับบริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล มี 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.00 เม ื่อพ ิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการและด้านสิ่งอำนวยความ 
สะดวกมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านซ่องทางการให้บริการและด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการตามลำดับ
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ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ โดยภาพรวมผู้รับบริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและ 
สุขาภิบาล มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการในระดับพอใจมากที่สุด เม่ือ 
พิจารณารายประเด็น พบว่าผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดคือ ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม 
รองลงมาคือ ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รายละเอียด ข้อมูลต่างๆ มีความ 
ชัดเจน เข้าใจง่าย ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีการจัดระบบการ 
ให้บริการตามลำดับก่อน-หลังตามลำดับ

ส่วนประเด็นที่ม ีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าที่ส ุดคือ ซ ่องทางการต ิดต ่อสอบถามเก ี่ยวก ับ
โครงการ

ด้านซ่องทางการใหบ้ริการ โดยภาพรวมผู้ร ับบริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด ด้านซ่องทางการให้บริการผู้ให้บริการในระดับพอใจมาก เมื่อพิจารณา 
รายประเด็น พบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุด มีซ่องทางเลือกใช้โนการติดต่อประสานงานหลากหลาย 
รองลงมาคือ มีการเผยแพร่ข้อมูล ซ่องทางการติดต่อเกี่ยวกับการรับบริการ

ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าที่สุดมี คือ เปิดรับพึงข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เซ่น 
กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม

ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ พบว่า โดยภาพรวมผู้รับบริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาราย 
ประเด็น พบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดคือ เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ การตอบข้อซักถาม ปิญหาข้อ 
สงสัย และอธิบายได้อย่างชัดเจน รองลงมาคือ การให้เกียรติและการให้ความสำคัญกับประขาซนที่มา 
ร ับบริการอย่างเท ่าเท ียมกัน เจ้าหน้าที่เต ็มใจ ดูแลเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการให้บริการ
ตามลำดับ

ส่วนประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าที่สุดคือ เจ้าหน้าที่แต่งกายเรียบร้อยและเหมาะสม
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก โดยภาพรวมผู้รับบริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 

มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจการให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณา 
รายประเด็น พบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุด คือ สถานที่ให้บริการหรือ อบต. ตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวก 
แก่การเดินทางไปรับบริการ มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม เซ่น 
ที่นั่งพักรอรับบริการ นํ้าดื่ม ห้องนํ้าสะอาด และสถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอกับการมี 
ป้ายประซาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่การ ให้บริการเห็นได้ง่าย มีคะแนนเท่ากัน

ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าที่สุด คือ เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการ 
บริการข้อมูล สารสนเทศต่างๆ เหมาะสม

ข้อเสนอแนะ ผู้รับบริการได้เสนอแนะเกี่ยวกับงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จำนวน 29 
ข้อเสนอแนะ เป็นข้อเสนอแนะด้านซ่องทางการให้บริการมากที่สุด จำนวน 8 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 27.58 
รองลงมาคือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด ้านเจ้าหน้าท ี่ผ ู้ 
ให้บริการ จำนวน 7 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 24.14

ประเด็นที่เสนอแนะมากที่สุด จำแนกเป็นรายด้านได้ด ังน ี้ 1) ด ้านกระบวนการขั้นตอน 
การให ้บริการ ข ้อเสนอแนะคือ ควรม ีรายล ะเอ ียด แบ บ ฟ อ ร ์ม ต ่างๆ ท ี่ช ัด เจน และเข ้าใจง ่าย  
2) ด้านซ่องทางการให้บริการ ข้อเสนอแนะคือ ควรเพิ่มซ่องทางเลือกใช้ในการติดต่อประสานงาน
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ที่หลากหลาย 3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ข้อเสนอแนะคือ ตอบข้อสงสัยและคำแนะนำให้ซัดเจน 
และ 4) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ข้อเสนอแนะคือ จัดเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานเพิ่มเติม

2. งานด้านสาธารณสุข
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวม พบว่า โดยภาพรวมผู้รับบริการงานด้านสาธารณสุข 

มืค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ผู้รับบริการมืความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสิ่งอำนวยความ 
สะดวก ด้านซ่องทางการให้บริการ และด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการตามลำดับ

ด ้านกระบวนการข ั้นตอนการให ้บริการ โดยภาพรวมผู้ร ับบริการงานด้านสาธารณสุข 
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณา 
รายประเด็น พบว่าผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดคือ ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก 
รวดเร็ว รองลงมาคือ ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม ไม่ยุ่งยากซับซ้อน รายละเอียด ข้อมูล 
ต่างๆ มีความซัดเจน เข้าใจง่าย ซ่องทางการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับโครงการและมีการจัดระบบการ 
ให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง ตามลำดับ

ส่วนประเด็นท่ีมืค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าที่สุดคือ ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม 
ด้านซ่องทางการให้บริการ โดยภาพรวมผู้รับบริการงานด้านสาธารณสุข มีค่าเฉลี่ยความพึง 

พอใจมากที่สุด ด้านซ่องทางการให้บริการผู้ให้บริการในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณารายประเด็น 
พบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดคือ เปิดรับพิงข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เซ่น กล่องรับความคิดเห็น 
แบบสอบถาม มีการเผยแพร่ข้อมูล ซ่องทางการติดต่อเกี่ยวกับการรับบริการ รองลงคือ มีการเผยแพร่ 
ข้อมูล ซ่องทางการติดต่อเกี่ยวกับการรับบริการ

ส่วนประเด็นที่มืค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าที่สุดคือ มีซ่องทางเลือกใข้ในการติดต่อประสานงาน 
หลากหลาย

ด้านเจ ้าหน ้าท ี่ผ ู้ให ้บริการ โดยภาพรวมผู้รับบริการงานด้านสาธารณสุข มีค ่าเฉลี่ยความ 
พึงพอใจมากที่สุด ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า 
ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดคือ การให้เกียรติและการให้ความสำคัญกับประซาซนที่มารับบริการอย่างเท่า 
เทียมกัน รองลงมามีคะแนนเท่ากันคือ เจ ้าหน้าท ี่เต ็มใจ ดูแลเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการ 
ให้บริการ และเจ้าหน้าที่แต่งกายเรียบร้อยและเหมาะสม

ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าที่สุดคือ เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ การตอบข้อซักถาม 
ป้ญหาข้อสงสัย และอธิบายได้อย่างซัดเจน

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก โดยภาพรวมผู้รับบริการงานด้านสาธารณสุข มีค่าเฉลี่ยควานพึง 
พอใจการให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า 
ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดมี 2 ประเด็น คือ สถานที่ให้บริการหรือ อบต. ตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวกแก่การ 
เดินทางไปรับบริการ และ มืปัายประซาสัมพันธ์และป็ายแสดงสถานที่การ ให้บริการเห็นได้ง่าย 
รองลงมาคือ. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อ ุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูล สารสนเทศต่างๆ เหมาะสม 
สถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ

ส่วนประเด็นที,ม ีค ่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าท ี่ส ุด คือ มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกใน 
สถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม เซ่น ที่นั่งพักรอรับบริการ นํ้าด่ืม ห้องนํ้าสะอาด
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ข้อเสนอแนะ ผู้ร ับบริการได ้เสนอแนะเก ี่ยวก ับงานด ้านด ้านสาธารณส ุข จำนวน 29 
ข้อเสนอแนะ เป็นข้อเสนอแนะด้านซ่องทางการให้บริการมากที่สุด จำนวน 8 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 27.58 
รองลงมาคือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด ้านเจ้าหน้าท ี่ผ ู้ 
ให้บริการ จำนวน 7 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 24.14

ประเด็นที่เสนอแนะมากที่สุด จำแนกเป็นรายด้านได้ดังนี้ 1) ด ้านกระบวนการขั้นตอน 
การให ้บร ิการ ข ้อเสนอแนะคือ ควรม ีรายล ะเอ ียด แบ บ ฟ อ ร ์ม ต ่างๆ ท ี่ช ัด เจน และเข ้าใจง ่าย  
2) ด้านซ่องทางการให้บริการ ข้อเสนอแนะคือ ควรเพิ่มซ่องทางเลือกใช้ในการติดต่อประสานงานที่ 
หลากหลาย 3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ข้อเสนอแบะคือ ตอบข้อสงสัยและคำแนะนำให้ชัดเจน และ
4) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ข้อเสนอแนะคือ จัดเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานเพิ่มเติม

3. งานด้านพัฒนาขุมซนและสวัสดิการสังคม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวม พบว่า ผู้รับบริการงานด้านพัฒนาขุมชนและสวัสดิการ 

สังคม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.40 เมื่อพิจารณาเป็นราย 
ด้าน พบว่า ผู้ร ับบริการมีความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวกมากที่ส ุด รองลงมาคือ ด้าน 
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านซ่องทางการให้บริการตามลำดับ 

' ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ โดยภาพรวมผู้รับบริการงานด้านพัฒนาขุมซนและ 
สวัสดิการสังคม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการในระดับพอใจมาก 
ท่ีสุด เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่าผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดคือ ระยะเวลาในการให้บริการมีความ 
เหมาะสม รองลงมาคือ ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม ไม่ยุ่งยากซับซ้อน รายละเอียด 
ข้อมูลต่างๆ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว 
มีการจัดระบบการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง ตามลำดับ

ส่วนประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าที่สุดคือ ซ่องทางการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับโครงการ
ด้านซ่องทางการให้บริการ โดยภาพรวมผู้รับบริการงานด้านพัฒนาขุมซนและสวัสดิการ 

สังคม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด ด้านซ่องทางการให้บริการผู้ให้บริการในระดับพอใจมากที่สุด 
เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดคือ ม ีซ ่องทางเลือกใช้ในการติดต่อ
ประสานงานหลากหลาย รองลงมาคือเปิดรับพึงข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เซ่น กล่องรับความคิดเห็น 
แบบสอบถาม

ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าที่สุดคือ ม ีการเผยแพร่ข ้อมูล ซ่องทางการติดต่อ 
เกี่ยวกับการรับบริการ

ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ โดยภาพรวมผู้รับบริการงานด้านพัฒนาขุมซนและสวัสดิการสังคม 
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาราย 
ประเด็น พบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดคือ เจ ้าหน้าที่การให้เก ียรติและการให้ความสำคัญกับ 
ประซาซนที่มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ การตอบข้อชักถาม 
ปีญหาข้อสงสัย และอธิบายได้อย่างชัดเจน เจ้าหน้าที่เต็มใจ ดูแลเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการ 
ให้บริการตามลำดับ

ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าที่สุดคือ เจ้าหน้าที่เจ ้าหน้าที่แต่งกายเรียบร้อยและ
เหมาะสม
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ด้านสิ่งอำนวยความละดวก โดยภาพรวมผู้รับบริการงานด้านพัฒนาชุมขนและสวัสดิการ 
สังคม ม ีค ่าเฉลี่ยความพึงพอใจการให ้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับพอใจมากที่สุด 
เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุด คือ สถานที่ให้บริการหรือ อบต. ตั้งอยู่ใน 
แหล่งที่สะดวกแก่การเดินทางไปรับบริการ รองลงมาคือ มีป้ายประซาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่ 
การ ให้บริการเห็นได้ง่าย และมีคะแนนเท่ากัน 2 ด้านคือสถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ 
และมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม เซ่น ที่นั่งพักรอรับบริการ น้ํา 
ด่ืม ห้องนํ้าสะอาด

ส่วนประเด็นที่ม ีค ่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าท ี่ส ุด คือ มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบใน 
การบริการข้อมูล สารสนเทศต่างๆ เหมาะสม

ข้อเสนอแนะ ผู้รับบริการได้เสนอแนะเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จำนวน 
24 ข้อเสนอแนะ เป็นข้อเสนอแนะด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ จำนวน 8 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 
33.34 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 6 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 25.00 และ ด้านซ่องทาง 
การให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ จำนวน 5 ข้อ ข้อ คิดเป็นร้อยละ 29.17

ประเด็นที่เสนอแนะมากที่สุด จำแนกเป็นรายด้านได้ดังนี้ 1) ด ้านกระบวนการขั้นตอน 
การให้บริการ ข้อเสนอแนะคือ ขั้นตอนการให้ความรู้ควรกระซับ รวดเร็ว 2) ด้านซ่องทางการ 
ให้บริการ ข้อเสนอแนะคือ ควรเพิ่มซ่องทางเลือกใช้ในการติดต่อประสานงานที่หลากหลาย 3) ด้าน 
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ข้อเสนอแนะคือ เจ้าหน้าที่ควรตอบข้อซักถาม ปัญหาข้อสงสัย ให้ซัดเจน และ 
4) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ข้อเสนอแนะคือ ควรจัดสถานที่ในการให้บริการให้เหมาะสมและมีป้าย 
ประซาสัมพันธ์

4. งานด้านการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวม พบว่า ผู้รับบริการงานด้านการศึกษา มีค่าเฉลี่ยความพึง 

พอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้รับบริการมี 
ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้าน 
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ และด้านซ่องทางการให้บริการตามลำดับ

ด ้านกระบวนการข ั้นตอนการให ้บร ิการ โดยภาพรวมผ ู้ร ับบร ิการงานด ้านการศ ึกษา 
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณา 
รายประเด็น พบว่าผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดคือ ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก 
รวดเร็ว รองลงมาคือ ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม ไม่ยุ่งยากซับซ้อนขั้นตอนในการ 
ให้บริการมีความเหมาะสม ไม่ยุ่งยากซับซ้อน รายละเอียด ข้อมูลต่างๆ มีความซัดเจน เข้าใจง่าย และ 
มีการจัดระบบการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง ตามลำดับ

ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าที่สุดมี 2 ประเด็นที่เท่ากันคือ ซ่องทางการติดต่อ 
สอบถามเกี่ยวกับโครงการ และระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม

ด้านซ่องทางการให้บริการ โดยภาพรวมผู้รับบริการงานด้านการศึกษา มีค่าเฉลี่ยความพึง 
พอใจมากที่สุด ด้านซ่องทางการให้บริการผู้ให้บริการในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณารายประเด็น 
พบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดคือ เจ้าหน้าที่มีการเผยแพร่ข้อมูล ซ่องทางการติดต่อเกี่ยวกับการรับ 
บริการ รองลงมาคือ มีซ่องทางเลือกใช้ในการติดต่อประสานงานหลากหลาย
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ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าคือ เปิดรับพึงข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เซ่น กล่อง 
รับความคิดเห็น แบบสอบถาม

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยภาพรวมผู้รับบริการงานด้านการศึกษา มีค่าเฉลี่ยความพึง 
พอใจมากที่สุด ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า 
ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดคือ การให้เกียรติและการให้ความสำคัญกับประซาซนที่มารับบริการอย่างเท่า 
เทียมกัน รองลงมามีคะแนนเท่ากัน 2 ด้านคือ เจ ้าหน ้าท ี่แต ่งกายเร ียบร้อยและเหมาะสมและ 
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะน่า การตอบข้อซักถาม ปีญหาข้อสงสัย และอธิบายได้อย่างซัดเจน

ส่วนประเด็นที่ม ีค ่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าที่ส ุดคือ เจ ้าหน ้าท ี่เต ็มใจ ด ูแลเอาใจใส ่ และ 
กระตือรีอร้นในการให้บริการ

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก โดยภาพรวมผู้รับบริการงานด้านการศึกษา มีค่าเฉลี่ยความพึง 
พอใจการให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า 
ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุด คือ มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูล สารสนเทศต่างๆ 
เหมาะสมรองลงมามี 3 ประเด็นที่เท่ากันคือ สถานที่ให้บริการหรือ อบต. ตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวกแก่ 
การเดินทางไปรับบริการ สถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ มีป้ายประซาสัมพันธ์และป้าย 
แสดงสถานที่การ ให้บริการเห็นได้ง่าย

ส่วนประเด็น ท ี' ม คี ่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าท ี่ส ุด คือ ม ีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกใน 
สถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม เซ่น ที่นั่งพักรอรับบริการ นํ้าดื่ม ห้องนกสะอาด

ข้อเสนอแนะ ผู้รับบริการได้เสนอแนะเกี่ยวกับงานด้านการศึกษา จำนวน 24 ข้อเสนอแนะ 
เป็นข้อเสนอแนะด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ จำนวน 8 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 33.34 รองลงมา 
คือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 6 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 25.00 และ ด้านซ่องทางการให้บริการ 
ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ จำนวน 5 ข้อ ข้อ คิดเป็นร้อยละ 20.83

ประเด็นที่เสนอแนะมากที่สุด จำแนกเป็นรายด้านได้ดังนี้ 1) ด ้านกระบวนการขั้นตอน 
การให้บริการ ข้อเสนอแนะคือ ขั้นตอนการให้ความรู้ควรกระซับ รวดเร็ว 2) ด ้านซ่องทางการ 
ให้บริการ ข้อเสนอแนะคือ ควรเพิ่มซ่องทางเลือกใข้ในการติดต่อประสานงานที่หลากหลาย 3) ด้าน 
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ข้อเสนอแนะคือ เจ้าหน้าที่ควรตอบข้อซักถาม ป้ญหาข้อสงสัย ให้ซัดเจน และ 
4) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ข้อเสนอแนะคือ ควรจัดสถานที่ในการให้บริการให้เหมาะสมและมีป้าย 
ประซาสัมพันธ์

อภิปรายผล
1. งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ภายใต้โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปี พ.ศ.

2562 . โ . โ โผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวม พบว่า ผู้รับบริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการและด้านสิ่งอำนวยความ 
สะดวกมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านซ่องทางการให้บริการและด้านเจ้าหน้าที่ผ ู้ให้บริการตามลำดับ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานบริการวิขาการ และหน่วยจัดงานวิจัยฝ่ายวิซาการ (2552 : 64) ความพึงพอใจ
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ของประซาซนผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลผักฃวง อำเภอทองแสน 
ขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการการบริการและซ่วยเหลือสาธารณภัยการวิจ ัยนี้เป ีนการสำรวจ 
ความพึงพอใจของประขาซนผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง 
อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการและบริการซ ่วยเหลือสาธารณภัย ประจำปี 
งบประมาณ 2552 มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ตามโครงการดังกล่าวผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของประซาซนผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงาน 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลผักฃวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการ การบริการ 
และช่วยเหลือสาธารณภัย โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ประซาขนมีความพึงพอใจด้านการดำเนินงาน 
ให้บริการประซาซนมากที่สุด โดยเรื่องที่มีความพึงพอใจเป็นลำดับแรก คือ การให้ความช่วยเหลือด้าน 
สาธารณภัย เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยธรรมซาติอื่นๆ รองลงมาคือด้านกระบวนการและ 
ขั้นตอนการบริการ เรื่องผู้ที่รับบริการมีความพึงพอใจเป็นอันดับแรก คือ เรื่องขั้นตอนการให้บริการที่ 
สะดวก สำหรับด้านเจ้า/ บุคลากรผู้[ห้บริการ เรื่องที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับเป็นลำดับ 
แรก คือ เรื่องแต่งกายสุภาพเหมาะสมกับหน้าที่ ส่วนด้านสิ่งอำนวยคาวามสะดวก เรื่องที่ผู้รับบริการมี 
ความพึงพอใจเป็นลำดับแรก คือ เรื่องความเหมาะสมของสถานที่จอดรถ

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ภายใต่โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปี พ.ศ. 
2562 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อ 
พิจารณารายประเด็น พบว่าผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดคือ ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม 
รองลงมาคือ ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รายละเอ ียด ข้อมูลต่างๆ มีความ 
ขัดเจน เข้าใจง่าย ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีการจัดระบบการ 
ให้บริการตามลำดับก่อน-หลังตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับ กซกร เป็าสุวรรณ และคณะ (2550 : 13) 
ความพึงพอใจ หมายถึง สิ่งที่ควรจะเป็นไปตามความต้องการ ความพึงพอใจเป็นผลของการแสดงออก 
ของทัศนคติของบุคคลอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นความรู้สึกเอนเอียงของจิตใจที่มีประสบการณ์ ที่มนุษย์ 
เราได้รับอาจจะมากหรือน้อยก็ได้และเป็นความรู้สึกที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นไปได้ทั้งทางบวกและ 
ทางลบ แต่ก็เมื่อใดสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการหรือทำให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ ก็จะเกิด 
ความรู้สึกบวก เป็นความรู้สึกที่พึงพอใจ แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าสิ่งนั้นสร้างความรู้สึกผิดหวัง ก็จะทำ 
ให้เกิดความรู้สึกทางลบเป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจ และสอดคล้องกับจริน อุดมเลิศ (2540 : 47) ท่ี 
กล่าวไว้ว่า การบริการเป็นกระบวนการของกิจกรรมในการส่งมอบบริการจาก ผู้ให้บริการไปยัง 
ผู้รับบริการ เพื่อทำให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ และสอดคล้องกับพงษ์ไพบูลย์ ศิลาวราเวทย์ และ 
หิฆัมพร คุ้มวงศ์ (2551: 146) ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้มารับบริการจากเทศบาลตำบลท่าล้อ 
จำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษา พบว่า ด้านความพึงพอใจกระบวนการและขั้นตอนใน 
•'ารให้บริการ พบว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลท่าล้อ ในเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
ไลยผู้ร ับบริการมีความพึงพอใจในด้านการกำหนดกระบวนงานหรือขั้นตอนในการให้บริการแก่ 
ผู้สูงอายุ ผู้พ ิการและผู้ป่วยเอดส์อย่างซัดเจนมากที่สุด รองลงมาคือผู้รับบริการสามารถตรวจสอบ 
บัญชีรายซื่อผู้สูงอายุ

ด้านซ่องทางการให้บริการ โดยภาพรวมผู้รับบริการโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปี 
.ศ.2562 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด ด้านช่องทางการให้บริการผู้ให้บริการในระดับพอใจมาก
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เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ผู้รับบริการพิงพอใจสูงสุด. มีซ่องทางเลือกใช้ในการติดต่อประลานงาน 
หลากหลาย รองลงมาคือ มีการเผยแพร่ข้อมูล ซ่องทางการติดต่อเกี่ยวกับการรับบริการ ซึ่งสอดคล้อง 
กับณัฏฐ์ธณกฤศ์ เหลืองทวีสุข (2553 : 128) ความพิงพอใจของประซาซนต่อการให้บริการของ 
เทศบาลตำบลวังฃนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับ 
ความพึงพอใจของประซาซนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลวังฃนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัด 
กาญจนบุรี และรวบรวมข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับความพิงพอใจของประซาซนต่อการให้บริการของ 
เทศบาลตำบลวังฃนาย เพื่อนำมาเปีนสารสนเทศในการพัฒนาการบริหารของเทศบาลตำบลวังฃนาย 
ให้สามารถสนองความต้องการของประซาซนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผลการวิจัยพบว่า ความพิง 
พอใจของประซาซนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลวังฃนาย ในภาพรวมพบว่า ท้ัง 3 ด้านอยู่ใน 
ระดับมาก ได้แก่ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
ตามลำดับ

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยภาพรวมผู้รับบริการโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปี 
พ.ศ.2562 มีค่าเฉลี่ยความพิงพอใจมากที่สุด ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับพอใจมากที่สุด เม่ือ 
พิจารณารายประเด็น พบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดคือ เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ การตอบข้อซักถาม 
ปีญหาข้อสงสัย และอธิบายได้อย่างซัดเจน รองลงมาคือ การให้เกียรติและการให้ความสำคัญกับ 
ประซาขนที่มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน เจ้าหน้าที่เต็มใจ ดูแลเอาใจใส่ และกระตือรีอร้นในการ 
ให้บริการ ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับ เกรียงเดซ วัฒน'วงษ์สิงห์ (2543 : 32) ที่กล่าวไว้ว่า การบริการ 
เปีนการที่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณะ ซ่ึง 
อาจเป ็นของรัฐหรือเอกซน ม ีหน ้าท ี่ในการส ่งต ่อการให ้บริการสาธารณะแก่ประซาขน โดยมี 
จุดมุ่งหมายเพื่อสนองต่อ ความต้องการของประซากรโดยส่วนรวม และสอดคล้องพงษไพบูลย์ ศิลาว 
ราเวทย์ และทีฆัมพร คุ้มวงศ์ (2551: 146) ได้วิจัยเรื่อง ความพิงพอใจของผู้มารับบริการจากเทศบาล 
ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษา พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า 
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้[ห้บริการโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยจำแนกตามลำดับดังนี้ 
เจ ้าหน้าที่ของเทศบาลเป็น ผู้มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีแก'ผู้มารับบริการ เซ่น การยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจา 
ไพเราะและมีความสุภาพ เป็นลำดับมากที่สุด รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเป็นบุคคลที่มีความ 
ซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีการเรียกรับผลประโยซน์ตอบแทนใด  ๆ จากการให้บริการ และเจ้าหน้าที่ของ 
เทศบาล ได้เปิดโอกาสให้ประซาซนได้ซักถาม ทุกประเด็นเกี่ยวกับการสงเคราะห์กลุ่มเป ้าหมาย 
จนกระทั่งหมดความสงสัย ตามลำดับ และงานบริการวิซาการ และหน่วยจัดงาน วิจ ัยฝ่ายวิซาการ 
(2552 : 64) ความพึงพอใจของประซาซนผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน 
ตำบลผักข'วง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการการบริการและซ่วยเหลือสาธารณภัย 
พบว่าด้านเจ้า/บุคลากรผู้ให้บริการ เรื่องที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับเป็นลำดับแรก คือ 
เรื่องแต่งกายสุภาพเหมาะสมกับหน้าที่

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก โดยภาพรวมผู้รับบริการโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปี 
พ.ศ.2562 มีค่าเฉลี่ยความพิงพอใจการให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับพอใจมากที่สุด 
เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุด คือ สถานที่ให้บริการหรือ อบต. ตั้งอยู่ใน 
แหล่งที่สะดวกแก่การเดินทางไปรับบริการ มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการอย่าง
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เหมาะสม เซ่น ที่นั่งพักรอรับบริการ นํ้าดื่ม ห้องนํ้าสะอาด และสถานที่จอดรถมีความสะดวกและ 
เพียงพอกับการมีป้ายประซาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่การ ให้บริการเห็นได้ง่าย มีคะแนนเท่ากัน 
ซึ่งสอดคล้องกับ ประยูร กาญจนดุล (2547:108) ที่กล่าวไว้ว่า การบริการสาธารณะ เป็นกิจการที่ฝ่าย 
ปกครองจัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองความต้องการส่วนรวมของประซาซน และเพื่อให้ 
ประซาซนได้รับประโยชน์ตอบแทนมากที่สุด รวมถึงประขาซนทุกคนต้องได้รับโอกาสในการรับบริการ 
อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน และสอดคล้องกับพงษไพบูลย์ ศิลาวราเวทย์ และทิฆัมพร คุ้มวงศ์ (2551: 
146) ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจซองผู้มารับบริการจากเทศบาลตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัด 
กาญจนบุรี พบว่า ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยจำแนกเป็นดังนี้ 
ผู้รับบริการ มีความพึงพอใจในด้านการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพด้วยวิธีการรับเงินสดมากที่สุด 
รอลงมาผู้รับบริการมีความพึงพอใจในด้านระหว่างรอรับบริการได้รับความสะดวกในสิ่งที่เทศบาลจัด 
ไว้เป็นอย่างดี ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในด้านการจัดเตรียมสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อให้บริการแก่ 
ผู้รับบริการ ตามลำดับ และงานบริการวิซาการ และหน่วยจัดงาน วิจ ัยฝ่ายวิซาการ (2552 : 64) 
ความพึงพอใจซองประซาซนผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลผักฃวง 
อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการการบริการและช่วยเหลือสาธารณภัย พบว่า ด้านส่ิง 
อำนวยคาวามสะดวก เรื่องที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเป็นลำดับแรก คือ เรื่องความเหมาะสมของ 
สถานที่จอดรถ

2. งานด้านสาธารณสุข ภายใต้โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปี พ.ศ.2562
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวม พบว่า ผู้รับบริการงานด้านสาธารณสุข มีค่าเฉลี่ยความ 

พึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่ส ุด คิดเป็นร้อยละ 92.60 เม ื่อพ ิจารณ าเป ็นรายด ้าน  พบว่า
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
ด้านซ่องทางการให้บริการ และด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับ 
สรขัย พิศาลบุตร (2550 : 135) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้ใข้บริการ หมายถึง การที่ 
ลูกค้าหรือผู้ใข้บริการ ได้รับสิ่งที่ต้องการแต่ต้องอยู่ในขอบเขตที่ผู้ให้บริการสามารถจัดหาบริการให้ได้ 
โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี และสอดคล้องณัฏฐ์ธณกถุค์ เหลืองทวีสุข (2553 : 128) 
ความพึงพอใจของประขาซนต่อการให้บริการซองเทศบาลตำบลวังฃนาย อำเภอท่าม ่วง จังหวัด 
กาญจนบุรี การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประซาซนที่มีต่อการ 
ให้บริการของเทศบาลตำบลวังฃนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี และรวบรวมข้อเสนอแนะที่ 
เกี่ยวกับความพึงพอใจของประขาซนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลวังฃนาย เพ ื่อนำมาเป็น 
สารสนเทศในการพัฒนาการบริหารของเทศบาลตำบลวังซนาย ให้สามารถสนองความต้องการของ 
ประขาซนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พบว่า ความพึงพอใจของประขาซนต่อการให้บริการของ 
เทศบาลตำบลวังฃนาย ในภาพรวมพบว่า ท้ัง 3 ด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ด้านขั้นตอนการให้บริการ, 
ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ตามลำดับ

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ โดยภาพรวมผู้รับบริการโครงการรณรงค์คัดแยก 
ขยะ ประจำปี พ.ศ.2562 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการในระดับ 
พอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่าผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดคือ ขั้นตอนการให้บริการแต่ 
ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว รองลงมาคือ ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม ไม่ยุ่งยาก
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ซับซ้อน รายละเอียด ข้อมูลต่างๆ มีความซัดเจน เข้าใจง่าย ซ่องทางการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับ 
โครงการและมีการจัดระบบการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัย 
และพัฒนา ฝ่ายวิชาการ (2552 : 104) การสำรวจความพึงพอใจของประซาซนที่มีต่อโครงการ 
จัดทำแผนพลังงานชุมซนและโครงการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่ ประจำปี 2552 ของเทศบาลตำบลแม่ห 
ส่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจซองผู้รับบริการต่อการดำเนินงาน 
ให้บริการโครงการจัดทำแผนพลังงานชุมซนและโครงการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่ ประจำปี 2552 ของ 
เทศบาลตำบลแม่หส่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดเมืองแพร่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ 
กับการให้บริการด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน, ด้านบุคลากร/เจ้าหน้าที่, ด้านความพึงพอใจต่อโครงการ 
จัดทำแผนพลังงานชุมซนและโครงการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่ ประจำปี 2552 ซองเทศบาลตำบลแม่ห 
ส่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยภาพรวมแล้วความพึงพอใจ ร้อยละ 77.23เมื่อพิจารณาในแต่ 
ละด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน มืค่าร้อยละ 80.94 
มากที่สุด รองลงมาคือด้านบุคลากร/เจ้าหน้าที่ มีค่าร้อยละ 79.80, ด้านความพึงพอใจต่อโครงการ 
ประกวดหมู่บ ้านน่าอยู่ ประจำปี 2552 ม ีค ่าร้อยละ 76.18 ตามลำดับและด้านความพึงพอใจต่อ 
โครงการพลังงานชุมขน เทศบาลตำบลแม่หส่าย ปี 2552 ม ีค ่าร้อยละ 72และข้อเสนอแนะซอง 
ผู้รับบริการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะให้กับเทศบาลตำบลแม่ห 
ส่าย ว่าควรที่จะเพิ่มความเสมอภาคในการให้บริการประซาซน

ด้านซ่องทางการให้บริการ โดยภาพรวมผู้รับบริการโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปี 
พ.ศ.2562 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด ด้านซ่องทางการให้บริการผู้ให้บริการในระดับพอใจมาก 
ที่สุด เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดคือ เป ีดรับพิงข้อคิดเห็นต่อการ 
ให้บริการ เซ่น กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม มีการเผยแพร่ข้อมูล ซ่องทางการติดต่อเกี่ยวกับ 
การรับบริการ รองลงคือ มีการเผยแพร่ข้อมูล ซ่องทางการติดต่อเกี่ยวกับการรับบริการ

ซ่ึงสอดคล้องกับ จิระภา จาฏพจน์ อัจฉรีย์ พิมพิมูล และวิเชียร โสมณวัฒน์ (2555: 97) การ 
สำรวจความพึงพอใจของผู้ร ับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราซธานี 
ประจำปี 2555 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานรับแจ้ง 
เร ื่องราวร้องท ุกข ์ งานบรรเทาสาธารณภัย และงานจัดเก ็บค ่าธรรมเน ียมจากผู้เข ้าพ ักโรงแรม 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใข้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกด้าน คือด้านขั้นตอนและระยะเวลาการ 
ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากร และด้านความคุ้มค่าและการ 
ประซาสัมพันธ์ โดยภาพรวมทั้ง 3 ภารกิจงาน ผู้ใข้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
4.26 (ร้อยละ 85.24) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ภารกิจงาน พบว่า งานแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ผู้รับบริการ 
ม ีความพ ึงพอใจอย ู่ในระด ับมาก ม ีค ่าเฉล ี่ย  4.42 (ร ้อยละ 88.35) รองลงมาค ือ งาน จ ัด เก ็บ  
ค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักโรงแรม ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.31 (ร้อยละ 86.11) และ 
งานบรรเทาสาธารณภัย ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.06 (ร้อยละ 81.27) ตามลำดับ

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยภาพรวมผู้รับบริการโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปี 
พ.ศ.2562 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อ 
พิจารณารายประเด็น พบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดคือ การให้เกียรติและการให้ความสำคัญกับ 
ประขาซนที่มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน รองลงมามีคะแนนเท่ากันคือ เจ้าหน้าที่เต็มใจ ดูแลเอาใจ
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ใส่ และกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ และเจ้าหน้าที่แต่งกายเรียบร้อยและเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ 
เกรียงเดช วัฒน'วงษ์สิงห์ (2543 : 32) ที่กล่าวไว้ว่า การบริการ เป็นการที่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือ 
หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณะ ซึ่งอาจเป็นของรัฐหรือเอกซน มีหน้าที่ 
ในการส่งต่อการให้บริการสาธารณะแก่ประซาซน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนองต่อ ความต้องการซอง 
ประซากรโดยส่วนรวม และสอดคล้องพงษ์ไพบูลย์ ศิลาวราเวทย์ และทิฆัมพร คุ้มวงศ์ (2551: 146) 
ได ้ว ิจ ัยเร ื่อง ความพ ึงพอใจซองผู้มาร ับบริการจากเทศบาลตำบลท่าล ้อ อำเภอท ่าม ่วง จังหวัด 
กาญจนบุรี ผลการศึกษา พบว่า ด ้านเจ้าหน้าท ี่ผ ู้ให ้บริการ พบว่าเจ ้าหน ้าท ี่ผ ู้ให ้บร ิการ พบว่า 
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยจำแนกตามลำดับดังนี้ เจ้าหน้าที่ซองเทศบาลเป็น 
ผู้มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีแก่ผู้มารับบริการ เซ่น การยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะและมีความสุภาพ เป็น 
ลำดับมากที่สุด รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ซองเทศบาลเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีการเรียกรับ 
ผลประโยซน์ตอบแทนใด  ๆ จากการให้บริการ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ได้เปิดโอกาสให้ประซาซน 
ได้ซักถาม ทุกประเด็นเกี่ยวกับการสงเคราะห์กลุ่มเป้าหมายจนกระทั่งหมดความสงสัย ตามลำดับ และ 
งานบริการวิซาการ และหน่วยจัดงาน วิจัยฝ่ายวิชาการ (2552 : 64) ความพึงพอใจซองประซาซน 
ผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลผักฃวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัด 
อุตรดิตถ์ ตามโครงการการบริการและช่วยเหลือสาธารณภัย พบว่า ด้านเจ้า/บุคลากรผู้ให้บริการ 
เรื่องที่ผู้ร ับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับเป็นลำดับแรก คือ เรื่องแต่งกายสุภาพเหมาะสมกับ 
หน้าที่

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก โดยภาพรวมผู้รับบริการโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปี 
พ.ศ.2562 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจการให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับพอใจมากที่สุด 
เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดมี 2 ประเด็น คือ สถานที่ให้บริการหรือ 
อบต. ตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวกแก่การเดินทางไปรับบริการ และ มีป้ายประซาสัมพันธ์และป้ายแสดง 
สถานที่การ ให้บริการเห็นได้ง่าย รองลงมาคือ. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูล 
สารสนเทศต่างๆ เหมาะสม สถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับ ขวัญเรือน 
ทองกลางและคณะ (2551 : 108) การศึกษาความพึงพอใจซองผู้ใซ้บริการที่ว่าการอำเภอทุ่งเสลี่ยม 
จังหวัดสุโขทัย ผลการว ิจ ัยพ บว ่า ผ ู้ตอบแบบสอบถามม ีความค ิดเห ็นและความพ ึงพอใจด ้าน 
กระบวนการให้บริการต่อความตรงต่อเวลามากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.62 รองลงมามีความคิดเห็นและความ 
พึงพอใจในเรื่องความซัดเจนซองแผนผังการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 3.59 ความคิดเห็นและความพึงพอใจ 
ในเรื่องพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในด้านความกระตือรีอร้นเต็มใจให้บริการ ค่าเฉลี่ย 3.55 การให้ 
คำแนะน่าและตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี ค่าเฉลี่ย 3.50 ความคิดเห็นและความพึงพอใจในด้าน 
สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกเรื่องที่นั่งพักสำหรับผู้มาติดต่อ ค่าเฉลี่ย 3.73 เรื่องอุปกรณ์และ 
เครื่องมีอที่ทันสมัยในการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 3.62 และสอดคล้องกับประยูร กาญจนดุล (2547:108) 
ที่กล่าวไว้ว่า การบริการสาธารณะ เป็นกิจการที่ฝ่ายปกครองจัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนอง 
ความต้องการส่วนรวมซองประซาซน และเพื่อให้ประซาซนได้รับประโยซน์ตอบแทนมากที่สุด รวมถึง 
ประซาซนทุกคนต้องได้รับโอกาสในการรับบริการอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
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3. งานด้านพัฒนาชุมซนและสวัสดิการสังคม ภายใดโครงการส่งเสริมสนับสบุนกลุ่มอาชีพ 
องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ประจำปี พ.ศ.2562

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวม พบว่า ผู้รับบริการโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
ตำบลสามแยก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.สังคม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด 
คิดเปีนร้อยละ 92.40 เม ื่อพ ิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวย 
ความสะดวกมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
และด ้านซ ่องทางการให ้บริการตามลำด ับ ซึ่งสอดคล้องกับ คณะบริหารธุรก ิจและเทคโนโลยี 
สารสนเทศ (2555 : 70) รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พระนครศร ีอย ุธยาการว ิจ ัยคร ั้งน ี้ม ีว ัตถ ุประสงค ์เพ ื่อศ ึกษาความพ ึงพอใจของผ ู้ร ับบริการ เป็น 
การศึกษาถึงปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการที่ม ีต่อการให้บริการแก่ประซาซน ตามมิติที่2 
ด้านคุณภาพการให้บริการใน 3 ประเด็นสำคัญ คือ 1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการ 
ให้บริการ 2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวกใน 
แต่ละประเด็นได้ทำการสำรวจความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการประกอบด้วย 
ขั้นตอนกระบวนการบอกไว้ซัดเจน ระยะเวลาการให้บริการในแต่ละขั้นตอน วิธีการที่ง่าย ไม่ซับซ้อน 
ในการให้บริการ การจัดลำดับก่อนหลังในการขอรับบริการ ระดับความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท ี่ผ ู้ 
ให้บริการ ประกอบด้วย มนุษย์สัมพันธ์และเอาใจใส่ผู้ฃอรับบริการ ความรอบรู้และความเต็มใจ 
ให้บริการอย่างเสมอภาค มารยาทดี พูดจาไพเราะ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ให้คำแนะน่า ตอบข้อ 
ซักถามและแก้ปัญหาได้ ระดับความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ประกอบด้วย เครื่องมือ 
อุปกรณ์ที่ทันสมัย ป้ายบอกทางของจุดที่ให้บริการได้ซัดเจน บริการลานจอดรถ, ที่นั่ง, นํ้าดื่ม, พัดลม/ 
แอร์ ระบบรักาความปลอดภัยที่ดีผลการสำรวจพบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริ 
ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท้ัง 3 งานบริการใน 3 ประเด็น ปรากฏว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
ในงานบริการด้านบรรเทาสาธารณภัยในระดับมาก งานบริการด้านรถสุขาเคลื่อนที่ และงานด้านการ 
จัดเก็บรายได้มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และในภาพรวมทั้ง 3 งานบริการอยู่ในระดับมากที่สุด

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ โดยภาพรวมผู้รับบริการโครงการส่งเสริมสนับสบุน 
กลุ่มอาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ประจำปี พ.ศ.2562 มีค ่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้าน 
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่าผู้รับบริการ 
พึงพอใจสูงสุดคือ ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม รองลงมาคือ ขั้นตอนในการให้บริการมี 
ความเหมาะสม ไม่ยุ่งยากซับซ้อน รายละเอียด ข้อมูลต่างๆ มีความซัดเจน เข้าใจง่าย ขั้นตอนการ 
ให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว มีการจัดระบบการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง 
ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับ จิระภา จาฏพจน์ อัจฉรีย์ พิมพิมูล และวิเชียร โสมณวัฒน่ (2555: 97) 
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราซธานี 
ประจำปี 2555 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานรับแจ้ง 
เร ื่องราวร้องท ุกข ์ งานบรรเทาสาธารณภัย และงานจัดเก ็บค ่าธรรมเน ียมจากผู้เข ้าพ ักโรงแรม 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใซ้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกด้าน คือด้านขั้นตอนและระยะเวลาการ 
ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากร และด้านความคุ้มค่าและการ 
ประซาสัมพันธ์ โดยภาพรวมทั้ง 3 ภารกิจงาน ผู้ใซ้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
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4.26 (ร้อยละ 85.24) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ภารกิจงาน พบว่า งานแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ผู้รับบริการ 
ม ีความพ ึงพอใจอย ู่ในระด ับมาก ม ีค ่าเฉล ี่ย  4.42 (ร ้อยละ 88.35) รองลงมาค ือ งานจ ัด เก ็บ  
ค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักโรงแรม ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.31 (ร้อยละ 86.11) และ 
งานบรรเทาสาธารณภัย ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.06 (ร้อยละ 81.27) ตามลำดับ

ด้านซ่องทางการให้บริการ โดยภาพรวมผู้รับบริการโครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ 
องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ประจำปี พ .ศ.2562 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่ส ุด ด้าน 
ซ่องทางการให้บริการผู้ให้บริการในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ผู้รับบริการพึง 
พอใจสูงสุดคือ มีซ ่องทางเลือกใช้ในการติดต่อประสานงานหลากหลาย รองลงมาคือเป ิดรับฟ ้ง 
ข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เซ่น กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม ซึ่งสอดคล้องกับ แวหะมะ จิ 
นาแวและอริยา คูหา (2553 : 134)ได้วิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของประซาขน ต่อการบริการของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส:กรณีศึกษาประขาซนในเขตอำเภอยี่งอผลการวิจัยพบว่าความพึง 
พอใจของประขาซนต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยภาพรวมทั้ง 8 ด้าน 
อยู่ในระดับมาก ^ 3 . 5 6 )  และผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของประขาซนต่อ 
การบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ที่มีเพศ อายุ รายได้ และระดับการศึกษาต่างกัน 
พบว่ากลุ่มอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.5

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยภาพรวมผู้รับบริการโครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ 
องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ประจำปี พ .ศ.2562 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่ส ุด ด้าน 
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุด 
คือ เจ้าหน้าที่การให้เก ียรติและการให้ความสำคัญกับประซาซนที่มารับบริการอย่างเท่าเท ียมกัน 
รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ให้คำแนะน่า การตอบข้อซักถาม ปีญหาข้อสงสัย และอธิบายได้อย่างซัดเจน 
เจ ้าหน ้าท ี่เต ็มใจ ดูแลเอาใจใส่ และกระตือรีอร้นในการให ้บริการตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับ 
ณัฏฐ์ธณกฤค์ เหลืองทวีสุข (2553 : 128) ความพึงพอใจของประซาซนต่อการให้บริการขององค์การ 
บริหารส่วนตำบลวังฃนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 
ระดับความพึงพอใจของประซาซนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังฃนาย อำเภอ 
ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี และรวบรวมข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับความพึงพอใจของประซาซนต่อการ 
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังฃนาย เพ่อน่ามาเป็นสารสนเทศในการพัฒนาการบริหาร 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังฃนาย ให้สามารถสนองความต้องการซองประซาซนได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประขาซนต่อการให้บริการขององค์การ 
บริหารส่วนตำบลวังฃนาย ในภาพรวมพบว่า ท้ัง 3 ด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ด้านขั้นตอนการ 
ให้บริการ, ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ตามลำดับ

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก โดยภาพรวมผู้รับบริการโครงการโครงการส่งเสริมสนับสนุน 
กลุ่มอาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ประจำปี พ .ศ.2562 ม ีค ่าเฉลี่ยความพึงพอใจการ 
ให ้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับพอใจมากที่ส ุด เม ื่อพ ิจารณ ารายประเด ็น พบว่า 
ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุด คือ สถานที่ให้บริการหรือ อบต. ตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวกแก่การเดินทางไป 
รับบริการ รองลงมาคือ มีป้ายประซาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่การ ให้บริการเห็นได้ง่าย และมี 
คะแนนเท่ากัน 2 ด้านคือสถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ และมีการจัดสิ่งอำนวยความ
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สะดวกในสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม เซ่น ที่นั่งพักรอรับบริการ นํ้าดื่ม ห้องนํ้าสะอาด ซ่ึง 
สอดคล้องกับ งานบริการวิชาการ และหน่วยจัดงานวิจัยฝ่ายวิชาการ (2552 : 75) การสำรวจความพึง 
พอใจชองประซาซนที่มีต่อโครงการการให้ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่ตำบลผาเลือด 
องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุดรดิตถ์การวิจัยนี้เป็นการสำรวจความพึง 
พอใจของประซาซนที่มีต่อการปฏิบัติงานโครงการการให้ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ใบพ้ืนที่ 
ตำบลผาเลือด องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุดรดิตถ์ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 
สำรวจความพึงพอใจชองประซาซนที่มีต่อการให้ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่ตำบลผา 
เลือด องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุดรดิตถ์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบ 
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยคิดเป็นร้อยละ 81.16 เมื่อ 
พ ิจารณารายด้าน พบว่า พึงพอใจมากทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสาธารณูปโภคและอื่นๆ เป็นอันดับ 1 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าระดับความพึงพอใจมากที่ส ุด ในด้านความเพียงพอของสถานที่จอดรถ, 
ส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกระหว่างรอรับบริการ เช่น ที่นั่ง นํ้าดื่ม หนังลือพิมพ์ เป็นต้น, มีการ 
ประซาสัมพันธ์การจัดโครงการ  ๆ ให้ประซาซนทราบอย่างซัดเจนและทั่วถึง, การดำเนินโครงการ ฯ 
สามารถตอบสนองความต้องการ อำนวยประโยชน์ประซาซนด้านการให้บริการนํ้า การป้องกัน 
อัคคิภัย, ความสะอาดซองอาคารสำนักงาน ห้องน้ํา มีระดับความพอใจมาก ด้านเจ้าหน้าที่ เป็นอันดับ 
ท่ี 2 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าระดับความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ แต่งกายสุภาพเหมาะสมกับหน้าที่, 
ส่วนปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง, ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว, มีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติงานเป็นธรรม, 
พูดจาอ่อนหวาน มีมารยาทดี มีระดับความพอใจมาก สำหรับด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นอันดับที่ 
3 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าระดับความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด ได้แก่ มีขั้นตอนการให้บริการที่ 
สะดวก ส่วนความสามารถปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน ในการให้ความช่วยเหลือ 
บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่, ม ีข ั้นตอนการให้บริการเสมอภาคและเท่าเท ียมกัน, มีการให้บริการ 
ประซาซนอย่างทั่วถึงและมีขั้นตอนการให้บริการที่รวดเร็ว มีระดับความพอใจมาก

4. งานด้านการศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพองค์การบริหารส่วน 
ตำบลสามแยก ประจำปี พ.ศ.2562

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวม พบว่า ผู้รับบริการโครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ 
องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ประจำปี พ.ศ.2562 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก 
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.00 เม ื่อพ ิจารณาเป ็นรายด้าน พบว่า ผู้ร ับบริการมีความพึงพอใจด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านกระบวนการขั้นตอนการ 
ให้บริการ และด้านช่องทางการให้บริการตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานบริการวิชาการ และหน่วยจัด 
งานวิจัยฝ่ายวิชาการ (2552 : 82) การสำรวจความพึงพอใจประซาขนที่มีต่อโครงการปรับลดขั้นตอน 
ระยะเวลาและขยายเวลาการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร์องค์การบริหารส่วนตำบลตรอน คณะ 
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์การวิจัยนี้เป็นการสำรวจความพึงพอใจของประซาขน 
ที่มีต่อการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลตรอน อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อสำรวจความพึงพอใจของประซาซนที่มีต่อการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลตรอน อำเภอต 
รอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ 
ในระดับมาก โดยคิดเป็นร้อยละ 74.13 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าพึงพอใจมากทั้ง 3 ด้าน ได้แก่
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ด้านอื่นๆ เป็นอันดับที่ 1 เม ื่อพ ิจารณ ารายข ้อพบว่าระด ับความพ ึงพอใจมากเท ่าก ันท ุกข ้อ
สภาพแวดล้อมภายในสำนักงานร่มรื่นสวยงาม สถานที่จอดรถมีความเพียงพอ ด้านเจ้าหน้าที่ เป็น 
อันดับท่ี 2 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าระดับความพึงพอใจมากทุกข้อโดยด้านแต่งกายสุภาพ เหมาะสม 
กับหน้าที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นอันดับที่ 3 เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่ามีความพึงพอใจมากทุกข้อ โดยเรื่องขั้นตอนการให้บริการที่สะดวก มีการให้บริการประซาซน 
อย่างทั่วถึง

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการโดยภาพรวมผู้รับบริการโครงการโครงการส่งเสริม 
สนับสนุนกลุ่มอาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ประจำปี พ.ศ.2562 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการในระดับพอใจมากที่สุด เม ื่อพ ิจารณ ารายประเด ็น พบว่า 
ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดคือ ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว รองลงมาคือ 
ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม ไม่ยุ่งยากซับซ้อนขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม 
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน รายละเอียด ข้อมูลต่างๆ มีความซัดเจน เข้าใจง่าย และมีการจัดระบบการให้บริการ 
ตามลำดับก่อน-หลัง ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับ งานบริการวิซาการ และหน่วยจัดงานวิจัยฝ่าย 
วิซาการ (2552 : 64) ความพึงพอใจของประซาซนผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานขององค์การ 
บริหารส่วนตำบลผักฃวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการการบริการและช่วยเหลือ 
สาธารณภัยการวิจัยนี้เป็นการสำรวจ ความพึงพอใจซองประซาซนผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงาน 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลผักฃวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการและบริการ 
ช่วยเหลือสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2552 มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความพึงพอใจของ 
ผ ู้ร ับบริการเก ี่ยวก ับการปฏิบ ัต ิงาน ตามโครงการดังกล่าวผลการวิจ ัยพบว่า ความพึงพอใจซอง 
ประซาขนผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานซององค์การบริหารส่วนตำบลผักฃวง อำเภอทองแสนขัน 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการ การบริการและช่วยเหลือสาธารณภัย โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
ประซาขนมีความพึงพอใจด้านการดำเนินงานให้บริการประซาขนมากที่สุด โดยเรื่องที่มีความพึงพอใจ 
เป็นลำดับแรก คือ การให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัย 
ธรรมซาติอื่นๆ รองลงมาคือด้านกระบวนการและขั้นตอนการบริการ เรื่องผู้ที่รับบริการมีความพิง 
พอใจเป็นอันดับแรก คือ เรื่องขั้นตอนการให้บริการที่สะดวก สำหรับด้านเจ้า/ บุคลากรผู้ใ'ห้บริการ 
เรื่องที่ผู้ร ับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับเป็นลำดับแรก คือ เรื่องแต่งกายสุภาพเหมาะสมกับ 
หน้าที่ ส่วนด้านสิ่งอำนวยคาวามสะดวก เรื่องที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเป็นลำดับแรก คือ เรื่อง 
ความเหมาะสมของสถานที่จอดรถ

ด้านช่องทางการให้บริการ โดยภาพรวมผู้รับบริการโครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาซีพ 
องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ประจำปี พ .ศ.2562 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่ส ุด ด้าน 
ช่องทางการให้บริการผู้[ห้บริการในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ผู้รับบริการพึง 
พอใจสูงสุดคือ เจ้าหน้าที่มีการเผยแพร่ข้อมูล ช่องทางการติดต่อเกี่ยวกับการรับบริการ รองลงมาคือ มี 
ช่องทางเลือกใช้ในการติดต่อประสานงานหลากหลาย ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิขาการ 
คณะวิทยาการจัดการ (2552 : 86) มหาวิทยาลัยรา'ซภัฏอุตรดิตถ์การสำรวจความพึงพอ'ใจ'ของ
ประซาซนที่มีต่อการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงานเพื่อบริการประซาซนซอง 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม



115

ความพึงพอใจต่อการปฏิบ ัต ิงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหม้าย ในเรื่องการปรับปรุง 
กระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงานเพื่อบริการประซาซน โดยภาพรวมทุกด้านมีความพึง 
พอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 คิดเป็นร้อยละ 72.80เมื่อพ ิจารณาด้านการลดระยะเวลา/ 
ขั้นตอนการให้บริการประซาซนด้านต่างๆ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ม ีค ่าเฉลี่ยเท ่าก ับ 3.64คิดเป็นร้อยละ 72.80 อันดับแรกคือ ระยะเวลาซองการให้บริการด้านการ 
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน มีค่าเฉลี่เท่ากับ 3.80 คิดเป็นร้อยละ 76.0 รองลงมาคือ ระยะเวลาการ 
ให้บริการด้านการรับเงินสงเคราะห์แก่ผู้พิการฯ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 คิดเป็นร้อยละ 73.20 อันดับ 
สุดท้ายคือ ระยะเวลาซองการให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีป้าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 คิดเป็นร้อย 
ละ 70.60 ด้านกระบวนการขั้นตอนการบริการภาพรวม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ 
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 คิดเป็นร้อยละ 72.80 อันดับแรกคือ มีการให้บริการประซาขน 
อย่างทั่วถึง โดยมีการบริการในวันหยุดราฃการ ม ีค ่าเฉลี่ยเท ่าก ับ 3.72 คิดเป็นร้อยละ 74.40
รองลงมาคือ มีการประซาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ผู้ใซ้บริการครอบคลุมพื้นที่อย่างต่อเนื่อง มี 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 คิดเป็นร้อยละ 73.60 อันดับสุดท้ายคือมีขั้นตอนการให้บริการเสมอภาค เท่า 
เทียมกัน ม ีค ่าเฉลี่ยเท ่าก ับ 3.57 คิดเป็นร้อยละ 71.40ด้านเจ้าหน้าท ี่/บ ุคลากรผู้ให ้บริการ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากกว่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 คิดเป็นร้อยละ 72.40 
อันดับแรกคือ ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 คิดเป็นร้อยละ 74.00 รองลงมาคือ 
การใช้คำพูดและกริยามารยาทในการสื่อสารกับผู้รับบริการ, การให้บริการประซาซนด้วยความเสมอ 
ภาค, ความมีมนุษยสัมพันธ์ซองผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 คิดเป็นร้อยละ 73.00 อันดับ 
สุดท้ายคือ แต่งกายสุภาพเหมาะสมกับหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 คิดเป็นร้อยละ 70.20ด้านสื่ง 
อำนวยความสะดวก พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 
คิดเป็นร้อยละ 73.20 อันดับแรกคือ ที่นั่งพักระหว่างรอรับบริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 คิดเป็นร้อย 
ละ 76.20 รองลงมาคือ สิ่งอำนวยความสะดวกระหว่างนั่งรอรับบริการเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท ่าก ับ 
3.72 คิเป็นร้อยละ 74.40 อันดับสุดท้ายคือ ความสะอาดซองสถานที่ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 
คิดเป็นร้อยละ 71.20

ด้านเจ ้าหน้าที่ผู้ใหบ้ริการ โดยภาพรวมผู้รับบริการโครงการส่งเสริมสนับสบุนกลุ่มอาซีพ 
องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ประจำปี พ.ศ.2562 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่ส ุด ด้าน 
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุด 
คือ การให้เกียรติและการให้ความสำคัญกับประซาซนที่มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน รองลงมามี 
คะแนนเท่ากัน 2 ด้านคือ เจ้าหน้าที่แต่งกายเรียบร้อยและเหมาะสมและเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ การ 
ตอบข้อซักถาม ป้ญหาข้อสงสัย และอธิบายได้อย่างซัดเจน ซ่ึงสอดคล้องกับ งานวิจัยและพัฒนา ฝ่าย 
วิขาการ (2552 : 104) การสำรวจความพึงพอใจซองประซาซนที่มีต่อโครงการจัดทำแผนพลังงาน 
ชุมซนและโครงการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่ ประจำปี 2552 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่หส่าย 
อำเภอเม ืองแพร่ จังหวัดแพร่ผลการวิจ ัยพบว่าความพึงพอใจซองผู้ร ับบริการต่อการดำเน ินงาน 
ให้บริการโครงการจัดทำแผนพลังงานชุมซนและโครงการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่ ประจำปี 2552 ซอง 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หส่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดเมืองแพร่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี 
ความพึงพอใจกับการให้บริการด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน, ด ้านบุคลากร/เจ้าหน้าที่, ด้านความพึง
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พอใจต่อโครงการจัดทำแผนพลังงานขุมซนและโครงการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่ ประจำปี 2552 ของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หล,าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยภาพรวมแล้วความพึงพอใจ ร้อย 
ละ 77.23เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงาน มีค่าร้อยละ 80.94 มากที่สุด รองลงมาคือด้านบุคลากร/เจ้าหน้าที่ มีค่าร้อยละ 79.80, 
ลำนความพึงพอใจต่อโครงการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่ ประจำปี 2552 มีค่าร้อยละ 76.18 ตามลำดับ
,•.ละด้านความพึงพอใจต่อโครงการพลังงานขุมซน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หส่าย ปี 2552 มีค่า 
วิอยละ 72และข้อเสนอแนะของผู้ร ับบริการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี 
ร่อ5สนอแนะให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หส่ายว่าควรที่จะเพิ่มความเสมอภาคในการให้บริการ 
•.ระซาซน

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก โดยภาพรวมผู้รับบริการโครงการโครงการส่งเสริมสนับสนุน 
บ-อาซีพองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ประจำปี พ .ศ.2562 ม ีค ่าเฉลี่ยความพึงพอใจการ 

ไ ,ไบริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับพอใจมากที่ส ุด เม ื่อพ ิจารณ ารายประเด ็น พบว่า 
• '‘‘.บริการพึงพอใจสูงสุด คือ มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูล สารสนเทศต่างๆ 
บ •.'ะสมรองลงมามื 3 ประเด็นที่เท่ากันคือ สถานที่ให้บริการหรือ อบต. ตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวกแก่

' 'นทางไปรับบริการ สถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ มีบ้ายประซาสัมพันธ์และป้าย 
ะ?ถานที่การให้บริการเห็นได้ง่ายซึ่งสอดคล้องกับพงษ์ไพบูลย์ศ ิลาวราเวทย์และทิฆ ัมพร คุ้ม 
2551: 146) ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจซองผู้มารับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าล้อ 

-ะทาม ่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษา พบว่า 1) ด้านความพึงพอใจกระบวนการและขั้นตอน 
‘ •บริการ พบว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าล้อ ในเฉลี่ยอยู่ 
"■ .บาก โดยผู้รับบริการมีความพึงพอใจในด้านการกำหนดกระบวนงานหรือขั้นตอนในการ 

‘ "ร-ก ่ผ ู้ส ูงอาย ุ ผู้พิการและผู้ปวยเอดส์อย่างซัดเจนมากที่สุด รองลงมาคือผู้รับบริการสามารถ 
บ-บัญชีรายซื่อผู้สูงอายุ 2) ด้านความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่าเจ้าหน้าที่ผ ู้ 
'ร พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยจำแนกตามลำดับดังนี้ เจ้าหน้าที่ 

-'?เปีนผู้ม ีอัธยาศัยไมตรีที่ด ีแก่ผู้มารับบริการ เซ่น การยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะและมี 
'- บันลำดับมากที่สุด รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเปีนบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต 
•วิ!•'รับผลประโยซน์ตอบแทนใด  ๆ จากการให้บริการ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลได้เปีด 

ระซาซนได้ซักถาม ทุกประเด็นเกี่ยวกับการสงเคราะห์กลุ่มเบ้าหมายจนกระทั่งหมดความ 
'นลำดับ และ 3) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยจำแนก 

วิ-■ .ริการมีความพึงพอใจในด้านการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพด้วยวิธีการรับเงินสด 
' ะ ล :มาผู้รับบริการมีความพึงพอใจในด้านระหว่างรอรับบริการได้รับความสะดวกในสิ่งที่ 

วิบ ันอย่างดี ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในด้านการจัดเตรียมสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อให้ 
วิ - บริการ ตามลำดับ
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
คณะผู้วิจัยได้มีฃ้อเสนอแนะเซิงนโยบาย จำแนกเป็นรายโครงการและรายด้านแก่ผู้บริหาร 

เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการต่อไป

1. ข้อเสนอแนะการให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ภายใต้เครงการรณรงค์คัด 
แยกขยะ ประจำปี พ.ศ.2562

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
1) ควรมีรายละเอียดแบบฟอร์มต่างๆที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย
2) เพิ่มซ่องทางในการติดต่อ 

ด้านซ่องทางการให้บริการ
1) ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลและซ่องทางการติดต่อสอบถาม
2) ควรเพิ่มซ่องทางเลือกใข้ในการติดต่อประสานงานที่หลากหลาย 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1) ตอบข้อสงสัยและคำแนะนำให้ชัดเจน
2) เจ้าหน้าที่บริการไม่ค่อยทั่วถึง 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
1) จัดเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานเพิ่มเติม
2) สถานที่ให้บริการไม่เอื้ออำนวยต่อการให้บริการ

2. ข้อเสนอแนะการให้บริการงานด้านสาธารณสุข ภายใต้โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ 
ประจำปี พ.ศ.2562

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
1) ควรมีรายละเอียดแบบฟอร์มต่างๆที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย
2) เพิ่มซ่องทางในการติดต่อ 

ด้านซ่องทางการให้บริการ
1) ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลและซ่องทางการติดต่อสอบถาม
2) ควรเพิ่มซ่องทางเลือกใข้ในการติดต่อประสานงานที่หลากหลาย 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1) ตอบข้อสงสัยและคำแนะนำให้ชัดเจน
2) เจ้าหน้าที่บริการไม่ค่อยทั่วถึง 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
1) จัดเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานเพิ่มเติม
2) สถานที่ให้บริการไม่เอื้ออำนวยต่อการให้บริการ


