รายงานการวจย
ความพึง พอใจของผู้ร ับ บริก ารที่ม ีต ่อ การให้บ ริก าร
ขององค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลสามแยก
อำเภอเลิง นกทา จังหวัดยโสธร

วรรณภัทรพร สิริโพธแก้ว
ลัด ดา
คุณ หงส์
คักดศรี
สืบสิงห์
ฃาญณรงค์ วิเศษสัต ย์

หัว หน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย

ได้ร ับ ทุน สนับ สนุน การวิจ ัย จากองค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลสามแยก
อำ๓ อเสิงนกทา จังหวัดยโสธร
กัน ยายน 2562

ก

กิตติกรรมประกาศ
การวิจ ัยความพึงพอใจของผู้ร ับ บริก ารที่ม ีต ่อ การให้บ ริก ารขององค์ก ารบริห ารส่ว นตำบล
สามแยก อำเภอเลิง นกทา 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
ด้ว ยความร่ว มมือ จากบุค ลากรหลายฝ่า ย โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบล
สามแยก อำเภอเลิง นกทา จังหวัดยโสธร คณาจารย์ บุคลากร และนัก ศึก ษามหาวิท ยาลัย ราซภัฎ
รัอยเอ็ด ผู้เข้าร่วมโครงการโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปี พ.ศ.2562 และ โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่มอาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ประจำปี พ.ศ.2562 ในเขตองค์ก ารบริห าร
สวบตำบลสามแยก ที่ม ืส ่ว นร่ว มในการอำนวยความสะดวกการเก็บ รวบรวมข้อ มูล และตอบ
-บบสอบถาม คณะผู้ว ิจ ัย ขอขอบคุณ ในความอนุเคราะห์ข องผู้ม ืส ่ว นเกี่ย วข้อ งทุก ท่า นที่ร ่ว มกัน
สนับสบุนให้การวิจัยครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

คณะผู้วิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราซภัฏร้อยเอ็ด

ข

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลสามแยก อำเภอเลิง นกทา จังหวัดยโสธร เป็น ส่วนราชการใน
องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งต้องมีก ารประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิราชการประจำปีงบประมาณ 2562
ตามกรอบการประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิร าชการ ในมิติที่ 2 คุณ ภาพการให้บ ริก าร ซึ่งพิจ ารณาจากผล
สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยให้ประสานสถาบันภายนอกที่เป็นกลางมาดำเนินการสำรวจ
มหาวิท ยาลัย ราซภัฏ ร้อ ยเอ็ด เป็น สถาบัน การศึก ษาที่ม ีค วามเป็น กลางและมีผ ลงานวิจ ัย
ประเมิน โครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ป ี พ.ศ. 2549 ถึงปิจจุบัน และมีบ ุคลากรที่ม คี ุณวุฒิจำนวน
เพีย งพอในการดำเนิน การชององค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลสามแยก อำเภอเลิง นกทา จังหวัดยโสธร
จึง ประสานให้ม หาวิท ยาลัยราขภัฏ ร้อ ยเอ็ด ดำเนิน การประเมิน ความพึงพอใจชองผู้ร ับ บริก าร ใน 4
ด้านด้วยกัน คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านซ่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผ ู้
ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งส่วนราชการต้องให้ความสำคัญกับประซาซนผู้รับบริการ
โดยดำเนินการให้บริการที่มีคุณ ภาพ และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ การวิจ ัยนี้จ ะดำเนิน การ
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 อำเภอเลิง นกทา จังหวัดยโสธร และประกอบการพิจ ารณาจัด สรรเงิน รางวัล บำเหน็จ
'วามขอบให้กับช้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อ ศึก ษาความพึงพอใจชองผู้ร ับ บริก ารองค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลสามแยก อำเภอ
จัง นกทาจัง หวัด ยโสธรใน 4 ด้านได้แก่ด ้านกระบวนการขั้น ตอนการให้บ ริก ารด้านซ่อ งทางการ
ไล้นริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
2. เพื่อ ประเมิน คุณ ภาพการให้บ ริก ารขององค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลสามแยก อำเภอ
จั: นกทา จังหวัดยโสธร ตามตัวชี้วัด ร้อยละชองระดับความพึงพอใจชองผู้รับบริการ

ค

ประซากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประซากรในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 13 หมู่บ้าน 7,574 คน
2. โครงการส่ง เสริม สนับ สนุน กลุ่ม อาชีพ องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลสามแยก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 100 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใข้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มที่ใซ้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินความ
พึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ได้มา
โดยวิธ ีการลุ่ม อย่างง่าย (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
ข้อ มูล ด้ว ยตนเอง การวิเคราะห์ข ้อ มูล เซิง ปริม าณใข้โ ปรแกรมสำเร็จ รูป ทางสถิต ิ นำเสนอเป็น
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส่วนการ
วิเคราะห์ข้อมูลเซิงคุณ ภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (อวทเอทเ ก3เ7ร!ร) เพื่อสังเคราะห์และนำเสนอ
ในรูปของความถี่ และร้อยละ

สรุปผล

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวมทั้ง 4 งาน
1) ผลการวิเคราะห์ข ้อ มูล ความพึงพอใจของผู้ร ับ บริก ารที่ม ีต ่อ การให้บ ริก ารขององค์ก าร
บริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร สามารถสรุปผลในภาพรวม
ของทั้ง 4 งาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ง

ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยรวมทั้ง 4 งาน

รายการประเมิน

งานด้าน
?งแวดล้อมและ
สุชาภิบาล
2. งานด้าน
ลาธารณสุข
5. งานด้านพัฒนา
•ะ.นชนและ
ลไเ'สดิการสังคม
- งานด้าน
การศึกษา

โดยรวม
ผลการประเมิน
ตามตัวขี้วัด
(คะแนน)

ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการ
ให้บริการ
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(ระดับ)
(ร้อยละ)
4.62
0.52
(พอใจมากที่สุด)
(92.40)
4.59
0.53
(พอใจมากที่สุด)
(91.100)
4.63
0.52
(พอใจมากที่สุด)
(92.60)
4.66
0.51
(พอใจมากที่สุด)
(93.20)
4.63
0.52
(พอใจมากที่สุด)
(92.60)

ด้านซ่องทางการ
ให้บริการ

ด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ

ด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวก

รวมเฉลี่ยทุกงาน

ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(ระดับ)
ร้อยละ
4.57
0.55
(พอใจมากที่สุด)
(91.40)
4.59
0.55
(พอใจมากที่สุด)
(91.100)
4.61
0.60
(พอใจมากที่สุด)
(92.20)
4.54
0.58
(พอใจมากที่สุด)
(90.100)
4.58
0.57
(พอใจมากที่สุด)
(91.60)

ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(ระดับ)
(ร้อยละ)
4.57
0.54
(พอใจมากที่สุด)
(91.40)
4.69
0.48
(พอใจมากที่สุด)
(93.100)
4.61
0.54
(พอใจมากที่สุด)
(92.20)
4.71
0.50
(พอใจมากที่สุด)
(94.20)
4.65
0.51
(พอใจมากที่สุด)
(93.00)

ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(ระดับ)
(ร้อยละ)
4.63
0.53
(พอใจมากที่สุด)
(92.40)
4.65
0.50
(พอใจมากที่สุด)
(93.00)
4.64
0.51
(พอใจมากที่สุด)
(92.100)
4.70
0.50
(พอใจมากที่สุด)
(94.00)
4.66
0.51
(พอใจมากที่สุด)
(93.20)

ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(ระดับ)
(ร้อยละ)
4.60
0.53
(พอใจมากที่สุด)
(92.00)
4.63
0.55
(พอใจมากที่สุด)
(92.60)
4.62
0.54
(พอใจมากที่สุด)
(92.40)
4.65
0.51
(พอใจมากที่สุด)
(93.00)
4.63
0.52
(พอใจมากที่สุด)
(92.60)

9

9

9

9

9

จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ข ้อมูลโดยภาพรวมของทั้ง 4 งาน พบว่า การให้บริการของ
องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลสามแยก อำเภอเลิง นกทา จังหวัดยโสธร ผู้ร ับ บริก ารมีค ่า เฉลี่ย ความ
พึงพอใจในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.60 และผลการประเมินการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอเลิง นกทา จังหวัดยโสธร ตามตัวขี้วัดร้อยละของความพึงพอใจใน

การให้บริการได้ 9 คะแนน ในภาพรวม โดยมีด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีค ่าเฉลี่ย สูงสุดเท่ากับ 4.66
รองลงมา ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค ่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.63 และด้านซ่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.58 ตามลำดับ
เมื่อพิจารณาเป็นรายงาน พบว่า 1) งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ย
ความพึง พอใจในระดับ พอใจมากที่ส ุด คิด เป็น ร้อ ยละ 92.00 ผลการประเมิน ได้ 9 คะแนน
2) งานด้านสาธารณสุข ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมากที่สุด คิด เป็น ร้อ ยละ
92.60 ผลการประเมิน ได้ 9 คะแนน 3) งานด้านพัฒ นาชุม ชนและสวัส ดิก ารสัง คม ผู้ร ับ บริก าร
มีค ่า เฉลี่ย ความ พึงพอใจในระดับพอใจมากที่สุด คิด เป็น ร้อ ยละ92.40 ผลการประเมินได้ 9 คะแนน
และ 4) งานด้านการศึกษา ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
93.00 ผลการประเมินได้ 9 คะแนน ตามตัวซี้วัดร้อยละของความพึงพอใจในการให้บริการ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายงาน

1.
พ.ศ.2562

งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปี

ในการประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ตามโครงการรณรงค์คัด
แยกขยะคณะผู้วิจัยได้สรุปผลความพึงพอใจโดยภาพรวม และในแต่ละด้านได้ดังนี้

ตาราง 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และร้อยละ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน

ความพึงพอใจรายด้าน
1.
2.
3.
4.

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
ด้านซ่องทางการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้!ห้บริการ
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

รวมเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ

ร้อยละ

4.62
4.57
4.57
4.63

0.52
0.55
0.54
0.53

พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

92.40
91.40
91.40
92.40

4.60

0.53

พอใจมากที่สุด

92.00

จากตาราง 5 พบว่า โดยภาพรวมผู้รับบริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล มีค่าเฉลี่ย
*'วามพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมากที่ส ุด คิด เป็น ร้อ ยละ 92.00 เมื่อ พิจ ารณาเป็น รายด้า น พบว่า
วิร ับ บริก ารมีค วามพึง พอใจด้านสิ่ง อำนวยความสะดวกมากที่ส ุด รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านซ่องทางการให้บริการและด้านเจ้าหน้าที่ผู้Iห้บริการตามลำดับ
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ โดยภาพรวมผู้รับ บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาล มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อ
พิจารณารายประเด็น พบว่าผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดคือ ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
รองลงมาคือ ขั้น ตอนการให้บ ริการแต่ละขั้น ตอนมีค วามสะดวก รายละเอีย ด ข้อมูลต่างๆ มีความ

ฉ

ขัดเจน เข้าใจง่าย ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีการจัดระบบการ
ให้บริการตามลำดับก่อน-หลังตามลำดับ
ส่วนประเด็น ที่ม ีค ่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าที่ส ุด คือ ซ่อ งทางการติด ต่อ สอบถามเกี่ย วกับ
ใครงการ
ด้า นซ่อ งทางการให้บ ริก าร โดยภาพรวมผู้ร ับ บริก ารงานด้านสิ่ง แวดล้อ มและสุข าภิบ าล
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด ด้านซ่องทางการให้บริการผู้ให้บริการในระดับพอใจมาก เมื่อพิจารณา
รายประเด็น พบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุด มีซ่องทางเลือกใช้ในการติดต่อประสานงานหลากหลาย
รองลงมาคือ มีการเผยแพร่ข้อมูล ซ่องทางการติดต่อเกี่ยวกับการรับบริการ
ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าที่สุดมี คือ เปิดรับพึงข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เซ่น
กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม
ด้านเจ้าหน้าที่ผ ู้ให้บ ริก าร พบว่า โดยภาพรวมผู้รับบริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
มี? าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่ส ุด ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาราย
กระเด็น พบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดคือ เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ การตอบข้อซักถาม ป้ญหาข้อ
สงสัย และอธิบายได้อย่างขัดเจน รองลงมาคือ การให้เกียรติและการให้ความสำคัญกับประซาซนที่มา
รับ บริก ารอย่า งเท่า เทีย มกัน เจ้าหน้า ที่เต็ม ใจ ดูแลเอาใจใส่ และกระตือ รือ ร้น ในการให้บ ริก าร

คามลำดับ
ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าที่สุดคือ เจ้าหน้าที่แต่งกายเรียบร้อยและเหมาะสม
ด้านสิ่ง อำนวยความสะดวก โดยภาพรวมผู้รับ บริก ารงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุข าภิบ าล
มี?',ฉลี่ย ความพึงพอใจการให้บ ริก าร ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณา
ร"ยประเด็น พบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุด คือ สถานที่ให้บริการหรือ อบต. ตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวก
--•'การเดิน,ทาง'ไปรับบริการ มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม เซ่น
ทีน้งพักรอรับบริการ นกดื่ม ห้องนํ้าสะอาด และสถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอกับการ
มีข้ายประซาสัมพันธ์และป็ายแสดงสถานที่การ ให้บริการเห็นได้ง่าย มีคะแนนเท่ากัน
ส่ว นประเด็น ที่ม ีค ่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าที่ส ุด คือ เครื่อ งมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการ
บริการข้อมูล สารสนเทศต่างๆ เหมาะสม
ข้อเสนอแนะ ผู้รับบริการได้เสนอแนะเกี่ยวกับงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จำนวน 29
ข้อ,?นอแนะ เป็นข้อเสนอแนะด้านซ่องทางการให้บริการมากที่สุด จำนวน 8 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 27.58
รอ:ลงมาคือ ด้านกระบวนการขั้น ตอนการให้บ ริก าร ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้า นเจ้า หน้า ที่ผ ู้
ปุ•บริการ จำนวน 7 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 24.14
ประเด็น ที่เสนอแนะมากที่ส ุด จำแนกเป็น รายด้า นได้ด ัง นี้ 1) ด้า นกระบวนการขั้น ตอน
"รให ้บ ริก าร ข้อ เสนอแนะคือ ควรมีร ายละเอีย ดแบบฟอร์ม ต่า งๆที่ข ัด เจนและเข้า ใจง่า ย
I ข้"นซ่องทางการให้บริการ ข้อเสนอแนะคือ ควรเพิ่ม ซ่องทางเลือ กใช้ในการติดต่อประสานงาน
•พั•'สากหลาย 3) ด้านเจ้าหน้าที่ผ ู้ให้บ ริก าร ข้อเสนอแนะคือ ตอบข้อสงสัยและคำแนะนำให้ขัดเจน
-?ะ 4) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ข้อเสนอแนะคือ จัดเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานเพิ่มเติม

2. งานด้านสาธารณสุข ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปี พ.ศ.2562
ในการประเมิน ความพึง พอใจการให้บ ริก ารงานด้า นสาธารณสุข ตามโครงการรณรงค์
' ดแยก,ขยะ ประจำปี พ.ศ.2562 คณะผู้วิจัยได้สรุปผลความพึงพอใจโดยภาพรวม และในแต่ละด้านได้
คังนี้
ลาราง 12 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และร้อยละ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
งานด้านสาธารณสุข โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน

ความพึงพอใจรายด้าน
1.
2.
3.
4.

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
ด้านซ่องทางการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

รวมเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ

ร้อยละ

4.59
4.59
4.69
4.65

0.53
0.55
0.48
0.50

พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

91.100
91.100
93.100
93.00

4.57

0.55

พอใจมากที่สุด

92.60

จากตาราง 12 พบว่า โดยภาพรวมผู้รับบริการงานด้านสาธารณสุข มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
อยู่ในระดับพอใจ มากทีส่ ุด คิดเปีนร้อยละ 92.60 เมื่อ พิจารณาเป็น รายด้าน พบว่า ผู้รับบริการมีความ
พิงพอใจ ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริการมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านซ่องทางการ
ให้บริการ และด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการตามลำดับ
ด้านกระบวนการขั้น ตอนการให้บ ริการ โดยภาพรวมผู้ร ับ บริก ารงานด้า นสาธารณสุข
มิ'าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อ พิจารณา
รายประเด็น พบว่าผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดคือ ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก
รวดเร็ว รองลงมาคือ ขั้นตอนใบการให้บริการมีความเหมาะสม ไม่ยุ่งยากซับซ้อน รายละเอีย ด ข้อมูล
“วงๆ มีความซัดเจน เข้าใจง่าย ซ่องทางการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับโครงการและมีการจัดระบบการ
ให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง ตามลำดับ
ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าที่สุดคือ ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
ด้านซ่องทางการให้บริการ โดยภาพรวมผู้รับ บริการงานด้านสาธารณสุข มีค ่า เฉลี่ย ความ
พิงพอใจมากที่สุด ด้านซ่องทางการให้บริการผู้ให้บริการในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อ พิจ ารณาราย
บระเด็น พบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดคือ เปิดรับพิงข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เซ่น กล่องรับความ
'ลเห็น แบบสอบถาม มีการเผยแพร่ข้อมูล ซ่องทางการติดต่อเกี่ยวกับการรับบริการ รองลงคือ มีการ
ะ : • . ย แพร่ข้อมูล ซ่องทางการติดต่อเกี่ย วกับ การรับ บริการ

ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าที่สุดคือ มีซ่องทางเลือกใข้ในการติดต่อประสานงาน
หลากหลาย
ด้า นเจ้า หน้า ที่ผ ู้ใ ห้บ ริก าร โดยภาพรวมผู้ร ับ บริก ารงานด้านสาธารณสุข มีค ่า เฉลี่ย ความ
พึงพอใจมากที่สุด ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า
ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดคือ การให้เกียรติและการให้ความสำคัญกับประซาซนที่มารับบริการอย่างเท่า
เทีย มกัน รองลงมามีค ะแนนเท่ากัน คือ เจ้า หน้า ที่เต็ม ใจ ดูแ ลเอาใจใส่ และกระตือ รือ ร้น ในการ
ให้บริการ และเจ้าหน้าที่แต่งกายเรียบร้อยและเหมาะสม
ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าที่สุดคือ เจ้าหน้าที่ให้คำแนะน่า การตอบข้อซักถาม
ป้ญหาข้อสงสัย และอธิบายได้อย่างซัดเจน
ด้าน สิ่งอำนวยความสะดวก โดยภาพรวมผู้รับบริการงานด้านสาธารณสุข มีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจการให้บ ริก าร ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อ พิจารณารายประเด็น
พบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดมี 2 ประเด็น คือ สถานที่ให้บริการหรือ อบต. ตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวก
แก่การเดินทางไปรับบริการ และ มีป้ายประซาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่การ ให้บริการเห็นได้ง่าย
รองลงมาคือ. มีเครื่อ งมือ /วัส ดุ/อุป กรณ์/ระบบในการบริก ารข้อ มูล สารสนเทศต่างๆ เหมาะสม
สถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ
ส่ว นประเด็น ค ่า เฉลี่ย ความพึง พอ'ใจตํ่า ที่ส ุด คือ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกใน
สถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม เซ่น ที่นั่งพักรอรับบริการ นาดื่ม ห้องนํ้าสะอาด
ข้อ เสนอแนะ ผู้ร ับ บริก ารได้เสนอแนะเกี่ย วกับ งานด้า นด้า นสาธารณสุข จำนวน 29
ป้อ.สนอแนะ เป็นข้อเสนอแนะด้านซ่องทางการให้บริการมากที่สุด จำนวน 8 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 27.58
รองลงมาคือ ด้านกระบวนการขั้น ตอนการให้บ ริก าร ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้า นเจ้า หน้า ที่ผ ู้
ไห้นริการ จำนวน 7 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 24.14
ประเด็น ที่เสนอแนะมากที่ส ุด จำแนกเป็น รายด้า นได้ด ัง นี้ 1) ด้า นกระบวนการขั้น ตอน
•“ "รให้บ ริก าร ข้อ เสนอแนะคือ ควรมีร ายละเอีย ดแบบฟอร์ม ต่า งๆที่ซ ัด เจนและเข้า ใจง่า ย
2 ด้านซ่องทางการให้บริการ ข้อเสนอแนะคือ ควรเพิ่มซ่องทางเลือกใข้ในการติดต่อประสานงานที่
Vส'-กหลาย 3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ข้อเสนอแนะคือ ตอบข้อสงสัยและคำแนะนำให้ซัดเจน และ
- ?■ ■ นสิ่งอำนวยความสะดวก ข้อเสนอแนะคือ จัดเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานเพิ่มเติม
ท

ี' ม

ี

ม

ี

3.
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
: ะ*การบริหารส่วนตำบลสามแยก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในการประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานด้านพัฒ นาชุมซนและสวัสดิการสังคม ตาม
- ร ะ-" รส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก คณะผู้วิจัยได้สรุปผลความ
-" :ทอไจโดยภาพรวม และในแต่ละด้านได้ดังนี้

ลาราง 19 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ระดับ และร้อยละ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน

ความพึงพอใจรายด้าน
1.
2.
2-.

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
ด้านซ่องทางการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

รวมเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

4.63
4.61
4.61
4.65
4.57

0.52
0.60
0.54
0.51
0.54

ระดบ

ร้อยละ

พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

92.60
92.20
92.20
92.100
92.40

พอใจมากที่สุด

จากตาราง 19 พบว่า โดยภาพรวมผู้รับบริการงานด้านพัฒนาชุมซนและสวัสดิการสังคม
-ไ''.ฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมากทีส ุด คิดเป็นร้อยละ 92.40 เมื่อ พิจ ารณาเป็น รายด้า น
พ,- ว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวกมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ
:โน?อบการ'ให้'บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านซ่องทางการให้บริการตามลำดับ
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บ ริก าร โดยภาพรวมผู้รับบริการงานด้านพัฒ นาชุมชนและ
? ไ?ดิการสังคม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้น ตอนการให้บ ริก ารในระดับ พอใจมาก
ห ิ? / เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่าผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดคือ ระยะเวลาในการให้บริการมีความ
.หมาะสม รองลงมาคือ ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม ไม่ยุ่งยากซับซ้อน รายละเอีย ด
ไจมูลต่างๆ มีความซัดเจน เข้าใจง่าย ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
มิ-''"รจ้ดระบบการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง ตามลำดับ
ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าที่สุดคือ ซ่องทางการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับโครงการ
ด้านซ่องทางการให้บริการ โดยภาพรวมผู้รับ บริก ารงานด้านพัฒ นาชุม ซนและสวัส ดิการ
- ะ' ม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด ด้านซ่องทางการให้บริการผู้ให้บริการในระดับพอใจมากที่สุด
.มิะ พิจ ารณารายประเด็น พบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดคือ มีซ ่อ งทางเลือ กใซในการติด ต่อ
--'7ะสานงานหลากหลาย รองลงมาคือเปิดรับพิงข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เซ่น กล่องรับความคิดเห็น
-บบสอบถาม
ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าที่สุดคือ มีก ารเผยแพร่ข ้อ มูล ซ่อ งทางการติด ต่อ
/ยวกับ การรับ บริก าร
ด้านเจ้าหน้าทีผ่ ู้ให้บริการ โดยภาพรวมผู้รับบริการงานด้านพัฒนาชุมซนและสวัสดิการสังคม
ม ิ' 'เฉ ล ี่ย ความ พึงพอใจมากที่สุด ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาราย
‘-ระ.ดิน พบว่า ผ้รับบริการพึงพอใจสงสดคือ เจ้าหน้าที่ก ารให้เกียรติแ ละการให้ค วามส0าคัณ กับ

ประซาซนที่มารับ บริก ารอย่างเท่าเทียมกัน รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ การตอบข้อซักถาม
ปัญหาข้อสงสัย และอธิบายได้อย่างซัดเจน เจ้าหน้าที่เต็มใจ ดูแลเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการ
ให้บริการตามลำดับ
ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่ทที่สุดคือ เจ้าหน้า ที่เจ้าหน้า ที่แ ต่ง กายเรีย บร้อ ยและ
เหมาะสม
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก โดยภาพรวมผู้รับบริการงานด้านพัฒ นาขุมซนและสวัสดิการ
สังคม มีค ่า เฉลี่ย ความพึง พอใจการให้บ ริก าร ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับพอใจมากที่สุด
เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุด คือ สถานที่ให้บริการหรือ อบต. ตั้งอยู่ใน
แหล่งที่สะดวกแก่การเดินทางไปรับบริการ รองลงมาคือ มีป้ายประซาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่
การ ให้บริการเห็นได้ง่าย และมีคะแนนเท่ากัน 2 ด้านคือสถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ
และมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม เซ่น ที่นั่งพักรอรับบริการ นํ้า
ดื่ม ห้องนํ้าสะอาด
ส่ว นประเด็น ที่ม ีค ่าเฉลี่ย ความพึง พอใจตํ่า ทีส ุด คือ มีเครื่อ งมือ/วัส ดุ/อุป กรณ์/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
ประเด็น ที่เสนอแนะมากที่ส ุด จำแนกเป็น รายด้า นได้ด ัง นี้ 1) ด้า นกระบวนการขั้น ตอน
การให้บ ริก าร ข้อ เสนอแนะคือ ขั้น ตอนการให้ค วามรู้ค วรกระซับ รวดเร็ว 2) ด้า นซ่อ งทางการ
ให้บริการ ข้อเสนอแนะคือ ควรเพิ่มซ่องทางเลือกใข้ในการติดต่อประสานงานที่หลากหลาย 3) ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ข้อเสนอแนะคือ เจ้าหน้าที่ควรตอบข้อซักถาม ปัญหาข้อสงสัย ให้ซัดเจน และ
4) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ข้อเสนอแนะคือ ควรจัดสถานที่ในการให้บริการให้เหมาะสมและมีป้าย
ประซาสัมพันธ์

4.
งานด้านการศึก ษา ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ องค์การบริหารส่วน
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
1.
2.
3.
4.

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
ด้านซ่องทางการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

รวมเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ

ร้อยละ

4.66
4.54
4.71
4.70

0.51
0.58
0.50
0.51

พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

93.20
90.100
94.20
94.00

4.65

0.51

พอใจมากที่สุด

93.00

จากตาราง 26 พบว่า โดยภาพรวมผู้รับบริการงานด้านการศึกษา มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่
ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเปีนร้อยละ 93.00 เมื่อ พิจารณาเปีน รายด้าน พบว่า ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้!ห้บริการมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ และด้านซ่องทางการให้บริการตามลำดับ
ด้านกระบวนการขั้น ตอนการ ให้บ ริก าร โดยภาพรวมผู้ร ับ บริก ารงานด้า นการศึก ษา
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อ พิจารณา
รายประเด็น พบว่าผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดคือ ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก
รวดเร็ว รองลงมาคือ ขั้น ตอนในการให้บ ริก ารมีความเหมาะสม ไม่ยุ่งยากซับ ซ้อนขั้น ตอนในการ
ให้บริการมีความเหมาะสม ไม่ยุ่งยากซับซ้อน รายละเอียด ข้อมูลต่างๆ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย และ
มีการจัดระบบการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง ตามลำดับ
ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าที่สุดมี 2 ประเด็น ที่เท่ากัน คือ ซ่อ งทางการติด ต่อ
สอบถามเกี่ยวกับโครงการ และระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
ด้านซ่องทางการให้บริการ โดยภาพรวมผู้ร ับ บริก ารงานด้า นการศึก ษา มีค ่า เฉลี่ย ความ
พึงพอใจมากที่ส ุด ด้านซ่องทางการให้บริการผู้ให้บริการในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อ พิจ ารณาราย
บระเด็น พบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดคือ เจ้าหน้าที่มีการเผยแพร่ข้อมูล ซ่องทางการติดต่อเกี่ยวกับ
'"ว-รรัษบริการ รองลงมาคือ มีซ่องทางเลือกใช้ในการติดต่อประสานงานหลากหลาย
ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าคือ เปิดรับพึงข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เซ่น กล่อง
รับความคิดเห็น แบบสอบถาม
ด้า นเจ้า หน้า ทีผ่ ู้ให้บริการ โดยภาพรวมผู้ร ับ บริก ารงานด้า นการศึก ษา มีค ่า เฉลี่ย ความ
พึงพอใจมากที่สุด ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อ พิจารณารายประเด็น พบว่า
มีรับบริการพึงพอใจสูงสุดคือ การให้เกียรติและการให้ความสำคัญกับประซาซนที่มารับบริการอย่างเท่า
.ทีย มกัน รองลงมามีค ะแนนเท่า กัน 2 ด้านคือ เจ้า หน้า ที่แ ต่ง กายเรีย บร้อ ยและเหมาะสมและ
.จ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ การตอบข้อซักถาม ป้ญหาข้อสงสัย และอธิบายได้อย่างชัดเจน

ฏ

ส่ว นประเด็น ที่ม ีค ่าเฉลี่ย ความพึง พอใจตํ่า ที่ส ุด คือ เจ้า หน้า ที่เต็ม ใจ ดูแ ลเอาใจใส่ และ
-'-7ะ"อรีอร้นในการให้บริการ
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก โดยภาพรวมผู้รับ บริก ารงานด้านการศึก ษา มีค ่าเฉลี่ยความ
พี ะพอใจการให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อ พิจารณารายประเด็น
พ*-ว่า ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุด คือ มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูล สารสนเทศ
■ ‘ บ' เหมาะสมรองลงมามี 3 ประเด็น ที่เท่ากัน คือ สถานที่ใ ห้บ ริก ารหรือ อบต. ตั้งอยู่ในแหล่งที่
?ะ?วกแก่การเดินทางไปรับบริการ สถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ มีป้ายประซาสัมพันธ์
-สะ ป้ายแสดงสถานที่การ ให้บริการเห็นได้ง่าย
ส่ว นประเด็น ทีม ค่าเฉลี่ย ความพึง พอ'ใจตํ่าที่ส ุด คือ มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกใน
ส-โ'นที่ให้บริการอย่างเหมาะสม เซ่น ที่นั่งพักรอรับบริการ นกดื่ม ห้องนกสะอาด
ข้อ เสนอแนะ 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
ประเด็น ที่เสนอแนะมากที่ส ุด จำแนกเป็น รายด้า นได้ด ัง นี้ 1) ด้า นกระบวนการขั้น ตอน
-"รให้บ ริก าร ข้อ เสนอแนะคือ ขั้น ตอนการให้ค วามรู้ค วรกระซับ รวดเร็ว 2) ด้า นซ่อ งทางการ
ให้บริการ ข้อเสนอแนะคือ ควรเพิ่มซ่องทางเลือกใข้ในการติดต่อประสานงานที่หลากหลาย 3) ด้าน
ำ'หน้า ที่ผ ู้ใ ห้บ ริก าร ข้อเสนอแนะคือ เจ้าหน้าที่ควรตอบข้อซักถาม ป้ญหาข้อสงสัย ให้ซัดเจน และ
- จ้านสิ่งอำนวยความสะดวก ข้อเสนอแนะคือ ควรจัดสถานที่ในการให้บริการให้เหมาะสมและมีป้าย

ข้อเสนอแนะเซิงนโยบาย
คณะผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะเซิงนโยบาย จำแนกเป็นรายโครงการและรายด้านแก่ผู้บริหาร
.พีอนำไปปรับปรุงการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการต่อไป
1.
ข้อเสนอแนะการให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ภายใต้โครงการรณรงค์คัด
- I ๆขยะ ประจำปี พ.ศ.2562
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
1) ควรมีรายละเอียดแบบฟอร์มต่างๆที่ซัดเจนและเข้าใจง่าย
2) เพิ่มซ่องทางในการติดต่อ
ด้านซ่องทางการให้บริการ
1) ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลและซ่องทางการติดต่อสอบถาม
2) ควรเพิ่มซ่องทางเลือกใช้ในการติดต่อประสานงานที่หลากหลาย
ด้านเจ้าหน้าที่ผ ู้ให้บ ริก าร
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
ด้านเจ้าหน้าที่ผ ู้ให้บ ริก าร
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'กก็ค วรรัก ษามาตรฐานการบริก ารไว้ โดยมีก ารพัฒ นาอย่า งต่อ เนื่อ ง เพื่อ ยกระดับ มาตรฐาน
“ บ-ริการให้สูงขึ้น และควรให้ความสำคัญกับข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มาจากผู้รับบริการและผลการวิจัย
: ■ วิน์พี่อประโยชน์สูงสุดชองผู้รับบริการ ซึ่ง จะสะท้อ นถึง ประสิท ธิภ าพที่ด ี ในการทำงานของ
นวยงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ที่มีลักษณะของการมีส่วนร่วม มีความโปร่งใส ความรับผิดชอบใน
' 'ไ-''ระทำของตนเอง การปกครองโดยหลักนิติธรรม ความมีป ระสิท ธิผลและความเที่ยงธรรมของ
▼ นวยงานส่วนท้องถิ่น

บทคัดย่อ
การวิจ ัย ครั้ง นี้ม ีว ัต ถุป ระสงค์เพื่อ ศึก ษาและประเมิน ความพึง พอใจการให้บ ริก ารภายใต้
ไครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จำนวน 4 งานคือ 1)
ะ'นด้านป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย 2) งานด้านสาธารณสุข 3) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สิ: ? ม และ 4 ) งานด้านการศึก ษาโดยคณะผู้ว ิจ ัย ได้เก็บ รวบรวมข้อ มูล จากกลุ่ม ตัว อย่างของแต่ล ะ
.'รงการ จำนวน 45คนในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เบ็เนเชิงปริมาณนั้นใข้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติส่วน
■ "รวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (0วก*6ท1: /\กล17515) และนำเสนอในรูปของ
■ ไ'มถี่ และร้อยละ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวมทั้ง 2 โครงการพบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการ
•■ บัริการอยู่ในระดับร้อยละ 92.60 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและ
- ไะ สิทธิผลการปฏิบัติราฃการขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น (อปท.)ในมิต ิท ี่ 2 ด้านคุณ ภาพการ
ปไบริการตามตัวชี้'วัดที่ 2 ร้อ ยละของระดับ ความพึง พอใจผลคะแนนการปฏิบ ัต ิง านขององค์ก าร
บริบ'รส่วนตำบลชานุวรรณ ได้คะแนนเต็ม 9 คะแนน ศึอผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ
ะ,ะ รั้นโป
เมื่อ วิเคราะห์ใ นแต่ล ะด้า นของการให้บ ริก ารโดยภาพรวมทั้ง 4 งานพบว่า ผลคะแนน
.ริบ ?งานขององค์ก ารบริห ารส่วนตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ได้คะแนนเต็ม 9
- ะ-นน ตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราขการขององค์การปกครอง
ลไนทีองถิ่น(อปท.) โดยการให้บริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด
^นริ'นเจ้า หน้าที่ผ ู้ใ ห้บ ริก าร ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ และด้านซ่องทางการให้บริการ
ผู้ริ*- บริการมีความพึงพอใจในระดับรองลงมาตามลำดับ
ส่วนการวิเคราะห์รายโครงการในภาพรวมพบว่า ทั้ง 4 งานที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาม
. ไ ' น ' ๙าอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ให้บริการนั้นผลคะแนนปฏิบัต ิงานของหน่วยงานได้คะแนนเต็ม 9
- ะ-นน ตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การปกครอง
? ไนทีองถิ่น (อปท.) โดยการให้บ ริก ารงานด้า นการศึก ษา ผู้ร ับ บริก ารมีค วามพึง พอใจมากที่ส ุ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 ัด แยกขยะ ประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน และ 2) โครงการส่งเสริม สนับ สนุน กลุ่ม อาซีพ
องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ประจำปี พ.ศ.2562 โดยคณะผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างของแต่ละงานละ 45 คน ในการวิเคราะห์ข้อมูลเซิงปริมาณ คณะผู้วิจัยใข้โปรแกรมสำเร็จรูป
ทางสถิติ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเซิงคุณ ภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ((1๐กเอทเ /\กล1^515) เพื่อจัด
กลุ่ม หาค่าความถี่ และร้อยละ ซึ่งคณะผู้วิจัยได้สรุปผล อภิปรายผล และให้ข้อเสนอแนะเซิงนโยบาย
ไว้ดังนี้

สรุปผล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวมทั้ง 4 งาน
1. ผลการศึกษาผลวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวมของทั้ง 4 งาน พบว่า การให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอเลิง นกทา 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 คิดเป็น ร้อยละ 92.60 ผลการประเมิน ได้ 9 คะแนน
3) งานด้านพัฒนาขุมซนและสวัสดิการสังคม ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมาก
ที่สุด คิด เป็น ร้อ ยละ92.40 ผลการประเมินได้ 9 คะแนน และ 4) งานด้านการศึก ษา ผู้รับบริการมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ93.00 ผลการประเมินได้ 9 คะแนน ตาม
ดัวซี้วัดร้อยละของความพึงพอใจในการให้บริการ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายงาน
1 .งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวม พบว่า ผู้รับบริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมากที่สุด คิดเป็น ร้อ ยละ 92.00 เมื่อ พิจ ารณาเป็น รายด้า น
พบว่า ผู้ร ับ บริการมีค วามพึงพอใจด้านกระบวนการขั้น ตอนการให้บ ริก ารและด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวกมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านซ่องทางการให้บริการและด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการตามลำดับ
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ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ โดยภาพรวมผู้รับ บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาล มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อ
พิจารณารายประเด็น พบว่าผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดคือ ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
รองลงมาคือ ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รายละเอีย ด ข้อมูลต่างๆ มีความ
ชัดเจน เข้าใจง่าย ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีการจัดระบบการ
ให้บริการตามลำดับก่อน-หลังตามลำดับ
ส่วนประเด็น ที่ม ีค ่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าที่ส ุด คือ ซ่อ งทางการติด ต่อ สอบถามเกี่ย วกับ
โครงการ
ด้านซ่องทางการให้บริการ โดยภาพรวมผู้ร ับ บริก ารงานด้านสิ่ง แวดล้อ มและสุข าภิบ าล
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด ด้านซ่องทางการให้บริการผู้ให้บริการในระดับพอใจมาก เมื่อพิจารณา
รายประเด็น พบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุด มีซ่องทางเลือกใช้โนการติดต่อประสานงานหลากหลาย
รองลงมาคือ มีการเผยแพร่ข้อมูล ซ่องทางการติดต่อเกี่ยวกับการรับบริการ
ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าที่สุดมี คือ เปิดรับพึงข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เซ่น
กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม
ด้านเจ้าหน้าทีผ่ ู้ให้บริการ พบว่า โดยภาพรวมผู้รับบริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
มีค ่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่ส ุด ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาราย
ประเด็น พบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดคือ เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ การตอบข้อซักถาม ปิญหาข้อ
สงสัย และอธิบายได้อย่างชัดเจน รองลงมาคือ การให้เกียรติและการให้ความสำคัญกับประขาซนที่มา
รับ บริก ารอย่า งเท่า เทีย มกัน เจ้าหน้า ที่เต็ม ใจ ดูแลเอาใจใส่ และกระตือรือร้น ในการให้บ ริก าร
ตามลำดับ
ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าที่สุดคือ เจ้าหน้าที่แต่งกายเรียบร้อยและเหมาะสม
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก โดยภาพรวมผู้รับ บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุข าภิบ าล
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจการให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณา
รายประเด็น พบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุด คือ สถานที่ให้บริการหรือ อบต. ตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวก
แก่การเดินทางไปรับบริการ มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม เซ่น
ที่นั่งพักรอรับบริการ นํ้าดื่ม ห้องนํ้าสะอาด และสถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอกับการมี
ป้ายประซาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่การ ให้บริการเห็นได้ง่าย มีคะแนนเท่ากัน
ส่ว นประเด็น ที่ม ีค ่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าที่ส ุด คือ เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการ
บริการข้อมูล สารสนเทศต่างๆ เหมาะสม
ข้อเสนอแนะ ผู้รับบริการได้เสนอแนะเกี่ยวกับงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จำนวน 29
ข้อเสนอแนะ เป็นข้อเสนอแนะด้านซ่องทางการให้บริการมากที่สุด จำนวน 8 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 27.58
รองลงมาคือ ด้านกระบวนการขั้น ตอนการให้บ ริก าร ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้า นเจ้า หน้า ที่ผ ู้
ให้บริการ จำนวน 7 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 24.14
ประเด็น ที่เสนอแนะมากที่ส ุด จำแนกเป็น รายด้า นได้ด ัง นี้ 1) ด้า นกระบวนการขั้น ตอน
การให้บ ริก าร ข้อ เสนอแนะคือ ควรมีร ายละเอีย ดแบบฟอร์ม ต่า งๆที่ช ัด เจนและเข้า ใจง่า ย
2) ด้านซ่อ งทางการให้บ ริก าร ข้อเสนอแนะคือ ควรเพิ่ม ซ่องทางเลือ กใช้ในการติดต่อประสานงาน
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ที่ห ลากหลาย 3) ด้านเจ้าหน้าที่ผ ู้ให้บ ริก าร ข้อเสนอแนะคือ ตอบข้อสงสัยและคำแนะนำให้ซัดเจน
และ 4) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ข้อเสนอแนะคือ จัดเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานเพิ่มเติม
2. งานด้านสาธารณสุข
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวม พบว่า โดยภาพรวมผู้รับบริการงานด้านสาธารณสุข
มืค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.60 เมื่อ พิจ ารณาเป็น รายด้าน
พบว่า ผู้รับบริการมืความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวก ด้านซ่องทางการให้บริการ และด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการตามลำดับ
ด้า นกระบวนการขั้น ตอนการให้บ ริก าร โดยภาพรวมผู้ร ับ บริก ารงานด้า นสาธารณสุข
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อ พิจารณา
รายประเด็น พบว่าผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดคือ ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก
รวดเร็ว รองลงมาคือ ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม ไม่ยุ่งยากซับซ้อน รายละเอีย ด ข้อมูล
ต่างๆ มีความซัดเจน เข้าใจง่าย ซ่องทางการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับโครงการและมีการจัดระบบการ
ให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง ตามลำดับ
ส่วนประเด็นที่มืค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าที่สุดคือ ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
ด้านซ่องทางการให้บริการ โดยภาพรวมผู้รับบริการงานด้านสาธารณสุข มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจมากที่สุด ด้านซ่องทางการให้บริการผู้ให้บริการในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณารายประเด็น
พบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดคือ เปิดรับพิงข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เซ่น กล่องรับความคิดเห็น
แบบสอบถาม มีการเผยแพร่ข้อมูล ซ่องทางการติดต่อเกี่ยวกับการรับบริการ รองลงคือ มีการเผยแพร่
ข้อมูล ซ่องทางการติดต่อเกี่ยวกับการรับบริการ
ส่วนประเด็นที่มืค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าที่สุดคือ มีซ่องทางเลือกใข้ในการติดต่อประสานงาน
หลากหลาย
ด้า นเจ้า หน้า ที่ผ ู้ใ ห้บ ริก าร โดยภาพรวมผู้ร ับ บริก ารงานด้านสาธารณสุข มีค ่า เฉลี่ย ความ
พึงพอใจมากที่สุด ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า
ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดคือ การให้เกียรติและการให้ความสำคัญกับประซาซนที่มารับบริการอย่างเท่า
เทีย มกัน รองลงมามีค ะแนนเท่ากัน คือ เจ้า หน้า ที่เต็ม ใจ ดูแ ลเอาใจใส่ และกระตือ รือ ร้น ในการ
ให้บริการ และเจ้าหน้าที่แต่งกายเรียบร้อยและเหมาะสม
ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าที่สุดคือ เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ การตอบข้อซักถาม
ป้ญหาข้อสงสัย และอธิบายได้อย่างซัดเจน
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก โดยภาพรวมผู้รับบริการงานด้านสาธารณสุข มีค่าเฉลี่ยควานพึง
พอใจการให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า
ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดมี 2 ประเด็น คือ สถานที่ให้บริการหรือ อบต. ตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวกแก่การ
เดิน ทางไปรับ บริก าร และ มืป ัายประซาสัม พัน ธ์แ ละป็ายแสดงสถานที่ก าร ให้บ ริก ารเห็น ได้ง ่าย
รองลงมาคือ . มีเครื่อ งมือ /วัส ดุ/อุป กรณ์/ระบบในการบริก ารข้อ มูล สารสนเทศต่างๆ เหมาะสม
สถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ
ส่วนประเด็นที,มีค ่า เฉลี่ย ความพึง พอใจตํ่า ที่ส ุด คือ มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกใน
สถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม เซ่น ที่นั่งพักรอรับบริการ นํ้าดื่ม ห้องนํ้าสะอาด
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ข้อ เสนอแนะ ผู้ร ับ บริก ารได้เสนอแนะเกี่ย วกับ งานด้า นด้า นสาธารณสุข จำนวน 29
ข้อเสนอแนะ เป็นข้อเสนอแนะด้านซ่องทางการให้บริการมากที่สุด จำนวน 8 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 27.58
รองลงมาคือ ด้านกระบวนการขั้น ตอนการให้บ ริก าร ด้านสิ่ง อำนวยความสะดวก ด้า นเจ้า หน้า ที่ผ ู้
ให้บริการ จำนวน 7 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 24.14
ประเด็น ที่เสนอแนะมากที่ส ุด จำแนกเป็น รายด้า นได้ด ัง นี้ 1) ด้า นกระบวนการขั้น ตอน
การให้บ ริก าร ข้อ เสนอแนะคือ ควรมีร ายละเอีย ดแบบฟอร์ม ต่า งๆที่ช ัด เจนและเข้า ใจง่า ย
2) ด้านซ่องทางการให้บริการ ข้อเสนอแนะคือ ควรเพิ่มซ่องทางเลือกใช้ในการติดต่อประสานงานที่
หลากหลาย 3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ข้อเสนอแบะคือ ตอบข้อสงสัยและคำแนะนำให้ชัดเจน และ
4) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ข้อเสนอแนะคือ จัดเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานเพิ่มเติม

3. งานด้านพัฒนาขุมซนและสวัสดิการสังคม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวม พบว่า ผู้รับบริการงานด้านพัฒนาขุมชนและสวัสดิการ
สังคม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.40 เมื่อ พิจารณาเป็น ราย
ด้าน พบว่า ผู้ร ับ บริก ารมีค วามพึง พอใจด้า นสิ่ง อำนวยความสะดวกมากที่ส ุด รองลงมาคือ ด้าน
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านซ่องทางการให้บริการตามลำดับ
' ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ โดยภาพรวมผู้รับบริการงานด้านพัฒ นาขุมซนและ
สวัสดิการสังคม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้น ตอนการให้บ ริก ารในระดับ พอใจมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่าผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดคือ ระยะเวลาในการให้บริการมีความ
เหมาะสม รองลงมาคือ ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม ไม่ยุ่งยากซับซ้อน รายละเอีย ด
ข้อมูลต่างๆ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
มีการจัดระบบการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง ตามลำดับ
ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าที่สุดคือ ซ่องทางการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับโครงการ
ด้านซ่องทางการให้บริการ โดยภาพรวมผู้รับ บริก ารงานด้านพัฒ นาขุม ซนและสวัส ดิก าร
สังคม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด ด้านซ่องทางการให้บริการผู้ให้บริการในระดับพอใจมากที่สุด
เมื่อ พิจ ารณารายประเด็น พบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดคือ มีซ ่อ งทางเลือ กใช้ใ นการติด ต่อ
ประสานงานหลากหลาย รองลงมาคือเปิดรับพึงข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เซ่น กล่องรับความคิดเห็น
แบบสอบถาม
ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าที่สุดคือ มีก ารเผยแพร่ข ้อ มูล ซ่อ งทางการติด ต่อ
เกี่ยวกับการรับบริการ
ด้านเจ้าหน้าทีผ่ ู้ให้บริการ โดยภาพรวมผู้รับบริการงานด้านพัฒนาขุมซนและสวัสดิการสังคม
มีค ่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่ส ุด ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาราย
ประเด็น พบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดคือ เจ้าหน้า ที่ก ารให้เกีย รติแ ละการให้ค วามสำคัญ กับ
ประซาซนที่มารับ บริก ารอย่างเท่าเทียมกัน รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ การตอบข้อชักถาม
ปีญหาข้อสงสัย และอธิบ ายได้อย่างชัดเจน เจ้าหน้าที่เต็มใจ ดูแลเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการ
ให้บริการตามลำดับ
ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าที่สุดคือ เจ้าหน้า ที่เจ้าหน้า ที่แ ต่ง กายเรีย บร้อ ยและ
เหมาะสม
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ด้านสิ่งอำนวยความละดวก โดยภาพรวมผู้รับบริการงานด้านพัฒ นาชุมขนและสวัสดิการ
สังคม มีค ่า เฉลี่ย ความพึง พอใจการให้บ ริก าร ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับพอใจมากที่สุด
เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุด คือ สถานที่ให้บริการหรือ อบต. ตั้งอยู่ใน
แหล่งที่สะดวกแก่การเดินทางไปรับบริการ รองลงมาคือ มีป้ายประซาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่
การ ให้บริการเห็นได้ง่าย และมีคะแนนเท่ากัน 2 ด้านคือสถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ
และมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม เซ่น ที่นั่งพักรอรับบริการ นํ้า
ดื่ม ห้องนํ้าสะอาด
ส่ว นประเด็น ที่ม ีค ่าเฉลี่ย ความพึง พอใจตํ่า ที่ส ุด คือ มีเครื่อ งมือ/วัส ดุ/อุป กรณ์/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
ประเด็น ที่เสนอแนะมากที่ส ุด จำแนกเป็น รายด้า นได้ด ัง นี้ 1) ด้า นกระบวนการขั้น ตอน
การให้บ ริก าร ข้อ เสนอแนะคือ ขั้น ตอนการให้ค วามรู้ค วรกระซับ รวดเร็ว 2) ด้านซ่อ งทางการ
ให้บริการ ข้อเสนอแนะคือ ควรเพิ่มซ่องทางเลือกใช้ในการติดต่อประสานงานที่หลากหลาย 3) ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ข้อเสนอแนะคือ เจ้าหน้าที่ควรตอบข้อซักถาม ปัญหาข้อสงสัย ให้ซัดเจน และ
4) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ข้อเสนอแนะคือ ควรจัดสถานที่ในการให้บริการให้เหมาะสมและมีป้าย
ประซาสัมพันธ์
4. งานด้านการศึก ษา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวม พบว่า ผู้รับบริการงานด้านการศึกษา มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.00 เมื่อ พิจารณาเป็น รายด้าน พบว่า ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผ ู้ให้บ ริก ารมากที่ส ุด รองลงมาคือ ด้านสิ่ง อำนวยความสะดวก ด้าน
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ และด้านซ่องทางการให้บริการตามลำดับ
ด้า นกระบวนการขั้น ตอนการให้บ ริก าร โดยภาพรวมผู้ร ับ บริก ารงานด้า นการศึก ษา
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อ พิจารณา
รายประเด็น พบว่าผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดคือ ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก
รวดเร็ว รองลงมาคือ ขั้น ตอนในการให้บ ริก ารมีความเหมาะสม ไม่ยุ่งยากซับ ซ้อนขั้น ตอนในการ
ให้บริการมีความเหมาะสม ไม่ยุ่งยากซับซ้อน รายละเอียด ข้อมูลต่างๆ มีความซัดเจน เข้าใจง่าย และ
มีการจัดระบบการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง ตามลำดับ
ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าที่สุดมี 2 ประเด็น ที่เท่ากัน คือ ซ่อ งทางการติด ต่อ
สอบถามเกี่ยวกับโครงการ และระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
ด้านซ่อ งทางการให้บ ริก าร โดยภาพรวมผู้รับ บริก ารงานด้านการศึก ษา มีค ่าเฉลี่ยความพึง
พอใจมากที่สุด ด้านซ่องทางการให้บริการผู้ให้บริการในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณารายประเด็น
พบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดคือ เจ้าหน้าที่มีการเผยแพร่ข้อมูล ซ่องทางการติดต่อเกี่ยวกับการรับ
บริการ รองลงมาคือ มีซ่องทางเลือกใช้ในการติดต่อประสานงานหลากหลาย
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ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าคือ เปิดรับพึงข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เซ่น กล่อง
รับความคิดเห็น แบบสอบถาม
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยภาพรวมผู้รับ บริก ารงานด้านการศึก ษา มีค ่า เฉลี่ย ความพึง
พอใจมากที่ส ุด ด้านเจ้าหน้าที่ผ ู้ให้บ ริก ารในระดับ พอใจมากที่ส ุด เมื่อ พิจ ารณารายประเด็น พบว่า
ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดคือ การให้เกียรติและการให้ความสำคัญกับประซาซนที่มารับบริการอย่างเท่า
เทีย มกัน รองลงมามีค ะแนนเท่า กัน 2 ด้านคือ เจ้า หน้า ที่แ ต่ง กายเรีย บร้อ ยและเหมาะสมและ
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะน่า การตอบข้อซักถาม ปีญหาข้อสงสัย และอธิบายได้อย่างซัดเจน
ส่ว นประเด็น ที่ม ีค ่าเฉลี่ย ความพึง พอใจตํ่า ที่ส ุด คือ เจ้า หน้า ที่เต็ม ใจ ดูแ ลเอาใจใส่ 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
ส่ว นประเด็น ค ่า เฉลี่ย ความพึง พอใจตํ่า ที่ส ุด คือ 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
ประเด็น ที่เสนอแนะมากที่ส ุด จำแนกเป็น รายด้า นได้ด ัง นี้ 1) ด้า นกระบวนการขั้น ตอน
การให้บ ริก าร ข้อ เสนอแนะคือ ขั้น ตอนการให้ค วามรู้ค วรกระซับ รวดเร็ว 2) ด้า นซ่อ งทางการ
ให้บริการ ข้อเสนอแนะคือ ควรเพิ่มซ่องทางเลือกใข้ในการติดต่อประสานงานที่หลากหลาย 3) ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ข้อเสนอแนะคือ เจ้าหน้าที่ควรตอบข้อซักถาม ป้ญหาข้อสงสัย ให้ซัดเจน และ
4) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ข้อเสนอแนะคือ ควรจัดสถานที่ในการให้บริการให้เหมาะสมและมีป้าย
ประซาสัมพันธ์
ท

ี' ม

ี

ม

ี

อภิปรายผล

2562ผลการวิ.เคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวม พบว่า ผูโ้รับบริ.การงานด้โานสิโ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

1. งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ภายใต้โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปี พ.ศ.

มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.00 เมื่อ พิจ ารณาเป็น รายด้า น
พบว่า ผู้รับ บริก ารมีค วามพึงพอใจด้านกระบวนการขั้น ตอนการให้บ ริก ารและด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวกมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านซ่อ งทางการให้บ ริก ารและด้า นเจ้าหน้า ที่ผ ู้ใ ห้บ ริก ารตามลำดับ
ซึ่งสอดคล้องกับงานบริการวิขาการ และหน่วยจัด งานวิจัยฝ่ายวิซ าการ (2552 : 64) ความพึงพอใจ
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ของประซาซนผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลผักฃวง อำเภอทองแสน
ขัน จังหวัด อุต รดิต ถ์ ตามโครงการการบริก ารและซ่ว ยเหลือ สาธารณภัย การวิจ ัย นี้เปีน การสำรวจ
ความพึงพอใจของประขาซนผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริห ารส่วนตำบลผักขวง
อำเภอทองแสนขัน จัง หวัด อุต รดิต ถ์ ตามโครงการและบริก ารซ่ว ยเหลือ สาธารณภัย ประจำปี
งบประมาณ 2552 มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับ บริการเกี่ยวกับ การปฏิบ ัติงาน
ตามโครงการดังกล่าวผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของประซาซนผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลผักฃวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการ การบริการ
และช่ว ยเหลือ สาธารณภัย โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ประซาขนมีความพึงพอใจด้านการดำเนิน งาน
ให้บริการประซาซนมากที่สุด โดยเรื่องที่มีความพึงพอใจเป็นลำดับแรก คือ การให้ความช่วยเหลือด้าน
สาธารณภัย เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยธรรมซาติอื่นๆ รองลงมาคือด้านกระบวนการและ
ขั้นตอนการบริการ เรื่องผู้ที่รับบริการมีความพึงพอใจเป็นอันดับแรก คือ เรื่องขั้นตอนการให้บริการที่
สะดวก สำหรับ ด้านเจ้า/ บุคลากรผู้[ห้บริการ เรื่องที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับเป็นลำดับ
แรก คือ เรื่องแต่งกายสุภาพเหมาะสมกับหน้าที่ ส่วนด้านสิ่งอำนวยคาวามสะดวก เรื่องที่ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจเป็นลำดับแรก คือ เรื่องความเหมาะสมของสถานที่จอดรถ
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ภายใต่โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปี พ.ศ.
2562 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้น ตอนการให้บ ริก ารในระดับ พอใจมากที่สุด เมื่อ
พิจารณารายประเด็น พบว่าผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดคือ ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
รองลงมาคือ ขั้น ตอนการให้บริการแต่ละขั้น ตอนมีความสะดวก รายละเอีย ด ข้อ มูลต่างๆ มีความ
ขัดเจน เข้าใจง่าย ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีการจัดระบบการ
ให้บริการตามลำดับก่อน-หลังตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับ กซกร เป็าสุวรรณ และคณะ (2550 : 13)
ความพึงพอใจ หมายถึง สิ่งที่ควรจะเป็นไปตามความต้องการ ความพึงพอใจเป็นผลของการแสดงออก
ของทัศนคติของบุคคลอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นความรู้สึกเอนเอียงของจิตใจที่มีประสบการณ์ ที่มนุษย์
เราได้รับอาจจะมากหรือน้อยก็ได้และเป็นความรู้สึกที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นไปได้ทั้งทางบวกและ
ทางลบ แต่ก ็เมื่อใดสิ่งนั้น สามารถตอบสนองความต้อ งการหรือทำให้บ รรลุจุดมุ่งหมายได้ ก็จะเกิด
ความรู้สึกบวก เป็นความรู้สึกที่พึงพอใจ แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าสิ่งนั้นสร้างความรู้สึกผิดหวัง ก็จะทำ
ให้เกิดความรู้สึกทางลบเป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจ และสอดคล้องกับจริน อุดมเลิศ (2540 : 47) ที่
กล่าวไว้ว่า การบริก ารเป็น กระบวนการของกิจ กรรมในการส่ง มอบบริก ารจาก ผู้ให้บริการไปยัง
ผู้รับบริการ เพื่อทำให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ และสอดคล้องกับพงษ์ไพบูลย์ ศิล าวราเวทย์ และ
หิฆัมพร คุ้มวงศ์ (2551: 146) ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้มารับบริการจากเทศบาลตำบลท่าล้อ
จำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษา พบว่า ด้านความพึงพอใจกระบวนการและขั้นตอนใน
•'ารให้บริการ พบว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลท่าล้อ ในเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ไลยผู้ร ับ บริก ารมีค วามพึง พอใจในด้า นการกำหนดกระบวนงานหรือ ขั้น ตอนในการให้บ ริก ารแก่
ผู้สูงอายุ ผู้พ ิก ารและผู้ป ่ว ยเอดส์อ ย่างซัด เจนมากที่ส ุด รองลงมาคือ ผู้รับ บริก ารสามารถตรวจสอบ
บัญชีรายซื่อผู้สูงอายุ
ด้านซ่องทางการให้บริการ โดยภาพรวมผู้รับบริการโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปี
.ศ.2562 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด ด้านช่องทางการให้บริการผู้ให้บริการในระดับพอใจมาก

107

เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ผู้รับบริการพิงพอใจสูงสุด. มีซ่องทางเลือกใช้ในการติดต่อประลานงาน
หลากหลาย รองลงมาคือ มีการเผยแพร่ข้อมูล ซ่องทางการติดต่อเกี่ยวกับการรับบริการ ซึ่งสอดคล้อง
กับ ณัฏ ฐ์ธ ณกฤศ์ เหลืองทวีสุข (2553 : 128) ความพิง พอใจของประซาซนต่อ การให้บ ริก ารของ
เทศบาลตำบลวังฃนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับ
ความพึงพอใจของประซาซนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลวังฃนาย อำเภอท่าม่ว ง จังหวัด
กาญจนบุรี และรวบรวมข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับ ความพิงพอใจของประซาซนต่อ การให้บ ริก ารของ
เทศบาลตำบลวังฃนาย เพื่อนำมาเปีนสารสนเทศในการพัฒ นาการบริหารของเทศบาลตำบลวังฃนาย
ให้สามารถสนองความต้องการของประซาซนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผลการวิจัยพบว่า ความพิง
พอใจของประซาซนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลวังฃนาย ในภาพรวมพบว่า ทั้ง 3 ด้านอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
ตามลำดับ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยภาพรวมผู้รับ บริก ารโครงการรณรงค์ค ัด แยกขยะ ประจำปี
พ.ศ.2562 มีค ่าเฉลี่ยความพิงพอใจมากที่ส ุด ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อ
พิจารณารายประเด็น พบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดคือ เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ การตอบข้อซักถาม
ปีญหาข้อสงสัย และอธิบ ายได้อย่างซัดเจน รองลงมาคือ การให้เกียรติและการให้ค วามสำคัญ กับ
ประซาขนที่ม ารับ บริก ารอย่างเท่าเทียมกัน เจ้าหน้าที่เต็มใจ ดูแลเอาใจใส่ และกระตือรีอร้นในการ
ให้บริการ ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับ เกรียงเดซ วัฒน'วงษ์สิงห์ (2543 : 32) ที่กล่าวไว้ว่า การบริการ
เปีนการที่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณะ ซึ่ง
อาจเป็น ของรัฐ หรือ เอกซน มีห น้า ที่ใ นการส่ง ต่อ การให้บ ริก ารสาธารณะแก่ป ระซาขน โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อสนองต่อ ความต้องการของประซากรโดยส่วนรวม และสอดคล้องพงษไพบูลย์ ศิลาว
ราเวทย์ และทีฆัมพร คุ้มวงศ์ (2551: 146) ได้วิจัยเรื่อง ความพิงพอใจของผู้มารับบริการจากเทศบาล
ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษา พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้[ห้บริการโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยจำแนกตามลำดับ ดังนี้
เจ้า หน้า ที่ข องเทศบาลเป็น ผู้ม ีอ ัธยาศัยไมตรีท ี่ด ีแก'ผู้ม ารับ บริก าร เซ่น การยิ้ม แย้ม แจ่ม ใส พูด จา
ไพเราะและมีความสุภาพ เป็นลำดับมากที่สุด รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเป็นบุคคลที่มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ม ีก ารเรียกรับ ผลประโยซน์ตอบแทนใด ๆ จากการให้บ ริก าร และเจ้าหน้า ที่ข อง
เทศบาล ได้เปิดโอกาสให้ประซาซนได้ซักถาม ทุก ประเด็น เกี่ย วกับ การสงเคราะห์ก ลุ่ม เป้า หมาย
จนกระทั่งหมดความสงสัย ตามลำดับ และงานบริการวิซาการ และหน่วยจัดงาน วิจ ัย ฝ่ายวิซ าการ
(2552 : 64) ความพึงพอใจของประซาซนผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลผักข'วง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการการบริการและซ่วยเหลือสาธารณภัย
พบว่าด้านเจ้า/บุค ลากรผู้ให้บ ริก าร เรื่องที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับเป็นลำดับแรก คือ
เรื่องแต่งกายสุภาพเหมาะสมกับหน้าที่
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก โดยภาพรวมผู้รับบริการโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปี
พ.ศ.2562 มีค ่าเฉลี่ยความพิงพอใจการให้บ ริก าร 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 เป็น กิจการที่ฝ่าย
ปกครองจัด ทำขึ้น โดยมีว ัต ถุป ระสงค์เพื่อ สนองความต้อ งการส่วนรวมของประซาซน และเพื่อให้
ประซาซนได้รับประโยชน์ตอบแทนมากที่สุด รวมถึงประขาซนทุกคนต้องได้รับโอกาสในการรับบริการ
อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน และสอดคล้องกับพงษไพบูลย์ ศิล าวราเวทย์ และทิฆัมพร คุ้มวงศ์ (2551:
146) ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจซองผู้ม ารับ บริก ารจากเทศบาลตำบลท่าล้อ อำเภอท่า ม่ว ง จังหวัด
กาญจนบุรี พบว่า ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยจำแนกเป็น ดังนี้
ผู้รับบริการ มีความพึงพอใจในด้านการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพด้วยวิธีการรับเงินสดมากที่สุด
รอลงมาผู้รับบริการมีความพึงพอใจในด้านระหว่างรอรับบริการได้รับความสะดวกในสิ่งที่เทศบาลจัด
ไว้เป็น อย่างดี ผู้รับบริการมีค วามพึงพอใจในด้านการจัดเตรียมสถานที่ท ี่เหมาะสมเพื่อ ให้บ ริก ารแก่
ผู้รับบริการ ตามลำดับ และงานบริการวิซาการ และหน่วยจัดงาน วิจ ัย ฝ่ายวิซ าการ (2552 : 64)
ความพึงพอใจซองประซาซนผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลผักฃวง
อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการการบริการและช่วยเหลือสาธารณภัย พบว่า ด้านสิ่ง
อำนวยคาวามสะดวก เรื่องที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเป็นลำดับแรก คือ เรื่องความเหมาะสมของ
สถานที่จอดรถ
2. งานด้านสาธารณสุข ภายใต้โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปี พ.ศ.2562
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวม พบว่า ผู้รับบริการงานด้านสาธารณสุข มีค่าเฉลี่ยความ
พึง พอใจอยู่ในระดับ พอใจมากที่ส ุด คิด เป็น ร้อ ยละ 92.60 เมื่อ พิจ ารณาเป็น รายด้า น พบว่า
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
ด้านซ่องทางการให้บริการ และด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
สรขัย พิศาลบุตร (2550 : 135) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้ใข้บริการ หมายถึง การที่
ลูกค้าหรือผู้ใข้บริการ ได้รับสิ่งที่ต้องการแต่ต้องอยู่ในขอบเขตที่ผู้ให้บริการสามารถจัดหาบริการให้ได้
โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี และสอดคล้องณัฏฐ์ธณกถุค์ เหลืองทวีสุข (2553 : 128)
ความพึง พอใจของประขาซนต่อ การให้บ ริก ารซองเทศบาลตำบลวัง ฃนาย อำเภอท่า ม่ว ง จังหวัด
กาญจนบุรี การวิจ ัยครั้งนี้ม ีวัต ถุป ระสงค์เพื่อ ศึก ษาระดับ ความพึงพอใจของประซาซนที่ม ีต ่อ การ
ให้บ ริก ารของเทศบาลตำบลวังฃนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี และรวบรวมข้อเสนอแนะที่
เกี่ย วกับ ความพึง พอใจของประขาซนต่อ การให้บ ริก ารของเทศบาลตำบลวัง ฃนาย เพื่อ นำมาเป็น
สารสนเทศในการพัฒ นาการบริห ารของเทศบาลตำบลวังซนาย ให้สามารถสนองความต้องการของ
ประขาซนได้อ ย่างมีป ระสิท ธิภ าพยิ่งขึ้น พบว่า ความพึงพอใจของประขาซนต่อ การให้บ ริก ารของ
เทศบาลตำบลวังฃนาย ในภาพรวมพบว่า ทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ด้านขั้นตอนการให้บริการ,
ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ตามลำดับ
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ โดยภาพรวมผู้รับ บริการโครงการรณรงค์คัด แยก
ขยะ ประจำปี พ.ศ.2562 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้น ตอนการให้บ ริก ารในระดับ
พอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่าผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดคือ ขั้นตอนการให้บริการแต่
ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว รองลงมาคือ ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม ไม่ยุ่งยาก
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ซับซ้อน รายละเอีย ด ข้อมูลต่างๆ มีความซัดเจน เข้าใจง่าย ซ่องทางการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับ
โครงการและมีการจัดระบบการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัย
และพัฒนา ฝ่ายวิช าการ (2552 : 104) การสำรวจความพึงพอใจของประซาซนที่มีต่อโครงการ
จัดทำแผนพลังงานชุมซนและโครงการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่ ประจำปี 2552 ของเทศบาลตำบลแม่ห
ส่าย อำเภอเมือ งแพร่ จังหวัดแพร่ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจซองผู้รับบริการต่อการดำเนินงาน
ให้บริการโครงการจัดทำแผนพลังงานชุมซนและโครงการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่ ประจำปี 2552 ของ
เทศบาลตำบลแม่หส่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดเมืองแพร่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
กับการให้บริการด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน, ด้านบุคลากร/เจ้าหน้าที่, ด้านความพึงพอใจต่อโครงการ
จัดทำแผนพลังงานชุมซนและโครงการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่ ประจำปี 2552 ซองเทศบาลตำบลแม่ห
ส่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยภาพรวมแล้วความพึงพอใจ ร้อยละ 77.23เมื่อ พิจ ารณาในแต่
ละด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน มืค่าร้อยละ 80.94
มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านบุค ลากร/เจ้าหน้าที่ มีค ่าร้อ ยละ 79.80, ด้านความพึงพอใจต่อโครงการ
ประกวดหมู่บ ้านน่า อยู่ ประจำปี 2552 มีค ่า ร้อ ยละ 76.18 ตามลำดับ และด้า นความพึง พอใจต่อ
โครงการพลัง งานชุม ขน เทศบาลตำบลแม่ห ส่า ย ปี 2552 มีค ่า ร้อ ยละ 72และข้อ เสนอแนะซอง
ผู้รับบริการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะให้กับเทศบาลตำบลแม่ห
ส่าย ว่าควรที่จะเพิ่มความเสมอภาคในการให้บริการประซาซน
ด้านซ่องทางการให้บริการ โดยภาพรวมผู้รับบริการโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปี
พ.ศ.2562 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด ด้านซ่องทางการให้บริการผู้ให้บริการในระดับพอใจมาก
ที่สุด เมื่อ พิจารณารายประเด็น พบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดคือ เปีด รับ พิง ข้อ คิด เห็น ต่อ การ
ให้บริการ เซ่น กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม มีการเผยแพร่ข้อมูล ซ่องทางการติดต่อเกี่ยวกับ
การรับบริการ รองลงคือ มีการเผยแพร่ข้อมูล ซ่องทางการติดต่อเกี่ยวกับการรับบริการ
ซึ่งสอดคล้องกับ จิระภา จาฏพจน์ อัจฉรีย์ พิมพิมูล และวิเชียร โสมณวัฒน์ (2555: 97) การ
สำรวจความพึง พอใจของผู้ร ับ บริก ารในงานบริก ารขององค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด อุบ ลราซธานี
ประจำปี 2555 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานรับแจ้ง
เรื่อ งราวร้อ งทุก ข์ งานบรรเทาสาธารณภัย และงานจัด เก็บ ค่า ธรรมเนีย มจากผู้เข้า พัก โรงแรม
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใข้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกด้าน คือด้านขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บ ริก าร ด้านสิ่ง อำนวยความสะดวก ด้านเจ้า หน้าที่ห รือ บุค ลากร และด้า นความคุ้ม ค่า และการ
ประซาสัมพันธ์ โดยภาพรวมทั้ง 3 ภารกิจงาน ผู้ใข้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
4.26 (ร้อยละ 85.24) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ภารกิจงาน พบว่า งานแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ผู้รับบริการ
มีค วามพึง พอใจอยู่ใ นระดับ มาก มีค ่า เฉลี่ย 4.42 (ร้อ ยละ 88.35) รองลงมาคือ งานจัด เก็บ
ค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักโรงแรม ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.31 (ร้อยละ 86.11) และ
งานบรรเทาสาธารณภัย ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.06 (ร้อยละ 81.27) ตามลำดับ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยภาพรวมผู้รับ บริก ารโครงการรณรงค์ค ัด แยกขยะ ประจำปี
พ.ศ.2562 มีค ่าเฉลี่ยความพึง พอใจมากที่ส ุด ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อ
พิจารณารายประเด็น พบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดคือ การให้เกียรติและการให้ค วามสำคัญ กับ
ประขาซนที่มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน รองลงมามีคะแนนเท่ากันคือ เจ้าหน้าที่เต็มใจ ดูแลเอาใจ
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ใส่ และกระตือรือร้นในการให้บริการ และเจ้าหน้าที่แต่งกายเรียบร้อยและเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ
เกรียงเดช วัฒน'วงษ์สิงห์ (2543 : 32) ที่กล่าวไว้ว่า การบริการ เป็นการที่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือ
หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณะ ซึ่งอาจเป็นของรัฐหรือเอกซน มีหน้าที่
ในการส่งต่อการให้บริการสาธารณะแก่ประซาซน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนองต่อ ความต้องการซอง
ประซากรโดยส่วนรวม และสอดคล้องพงษ์ไพบูลย์ ศิล าวราเวทย์ และทิฆัมพร คุ้มวงศ์ (2551: 146)
ได้ว ิจ ัย เรื่อ ง ความพึง พอใจซองผู้ม ารับ บริก ารจากเทศบาลตำบลท่า ล้อ อำเภอท่า ม่ว ง จังหวัด
กาญจนบุร ี ผลการศึก ษา พบว่า ด้า นเจ้า หน้า ที่ผ ู้ใ ห้บ ริก าร พบว่า เจ้า หน้า ที่ผ ู้ใ ห้บ ริก าร พบว่า
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยจำแนกตามลำดับ ดังนี้ เจ้าหน้าที่ซองเทศบาลเป็น
ผู้มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีแก่ผู้มารับบริการ เซ่น การยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะและมีค วามสุภ าพ เป็น
ลำดับมากที่สุด รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ซองเทศบาลเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีการเรียกรับ
ผลประโยซน์ตอบแทนใด ๆ จากการให้บริการ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ได้เปิดโอกาสให้ประซาซน
ได้ซักถาม ทุกประเด็นเกี่ยวกับการสงเคราะห์กลุ่มเป้าหมายจนกระทั่งหมดความสงสัย ตามลำดับ และ
งานบริการวิซาการ และหน่วยจัดงาน วิจ ัย ฝ่ายวิช าการ (2552 : 64) ความพึงพอใจซองประซาซน
ผู้รับ บริการที่ม ีต ่อการปฏิบ ัติงานขององค์การบริห ารส่วนตำบลผัก ฃวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัด
อุตรดิตถ์ ตามโครงการการบริก ารและช่วยเหลือสาธารณภัย พบว่า ด้านเจ้า/บุค ลากรผู้ใ ห้บ ริก าร
เรื่อ งที่ผ ู้ร ับ บริก ารมีค วามพึงพอใจอยู่ในระดับ เป็น ลำดับ แรก คือ เรื่อ งแต่ง กายสุภ าพเหมาะสมกับ
หน้าที่
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก โดยภาพรวมผู้รับบริการโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปี
พ.ศ.2562 มีค ่าเฉลี่ยความพึงพอใจการให้บ ริก าร ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับพอใจมากที่สุด
เมื่อ พิจารณารายประเด็น 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
จัง หวัด สุโ ขทัย ผลการวิจ ัย พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามมีค วามคิด เห็น และความพึง พอใจด้า น
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 เป็น กิจการที่ฝ่ายปกครองจัดทำขึ้น 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
คิด เปีน ร้อ ยละ 92.40 เมื่อ พิจ ารณาเป็น รายด้า น พบว่า ผู้รับ บริก ารมีค วามพึงพอใจด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวกมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
และด้า นซ่อ งทางการให้บ ริก ารตามลำดับ ซึ่งสอดคล้อ งกับ คณะบริห ารธุร กิจ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (2555 : 70) รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอ ยุธ ยาการวิจ ัย ครั้ง นี้ม ีว ัต ถุป ระสงค์เพื่อ ศึก ษาความพึง พอใจของผู้ร ับ บริก าร เป็น
การศึก ษาถึงปัญ หาและข้อ เสนอแนะของผู้รับ บริก ารที่ม ีต่อการให้บริการแก่ประซาซน ตามมิต ิท ี่2
ด้านคุณภาพการให้บริการใน 3 ประเด็นสำคัญ คือ 1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ 2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวกใน
แต่ล ะประเด็น ได้ท ำการสำรวจความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้น ตอนการให้บ ริก ารประกอบด้วย
ขั้นตอนกระบวนการบอกไว้ซัดเจน ระยะเวลาการให้บริการในแต่ละขั้นตอน วิธีการที่ง่าย ไม่ซับซ้อน
ในการให้บ ริก าร การจัด ลำดับ ก่อ นหลังในการขอรับ บริก าร ระดับ ความพึง พอใจด้า นเจ้า หน้า ที่ผ ู้
ให้บ ริก าร ประกอบด้ว ย มนุษ ย์ส ัม พัน ธ์แ ละเอาใจใส่ผ ู้ฃ อรับ บริก าร ความรอบรู้แ ละความเต็ม ใจ
ให้บ ริก ารอย่า งเสมอภาค มารยาทดี พูดจาไพเราะ แต่ง กายสุภ าพเรีย บร้อ ย ให้คำแนะน่า ตอบข้อ
ซัก ถามและแก้ป ัญ หาได้ ระดับ ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ประกอบด้วย เครื่องมือ
อุปกรณ์ที่ทันสมัย ป้ายบอกทางของจุดที่ให้บริการได้ซัดเจน บริการลานจอดรถ, ที่นั่ง, นํ้าดื่ม, พัด ลม/
แอร์ ระบบรักาความปลอดภัยที่ดีผลการสำรวจพบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริ
ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้ง 3 งานบริการใน 3 ประเด็น ปรากฏว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ในงานบริการด้านบรรเทาสาธารณภัยในระดับมาก งานบริการด้านรถสุขาเคลื่อนที่ และงานด้านการ
จัดเก็บรายได้มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และในภาพรวมทั้ง 3 งานบริการอยู่ในระดับมากที่สุด
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ โดยภาพรวมผู้รับบริการโครงการส่งเสริมสนับสบุน
กลุ่ม อาชีพ องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลสามแยก ประจำปี พ.ศ.2562 มีค ่า เฉลี่ย ความพึง พอใจด้า น
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่าผู้รับบริการ
พึงพอใจสูงสุดคือ ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม รองลงมาคือ ขั้นตอนในการให้บริการมี
ความเหมาะสม ไม่ยุ่งยากซับซ้อน รายละเอีย ด ข้อมูลต่างๆ มีความซัดเจน เข้าใจง่าย ขั้นตอนการ
ให้บ ริการแต่ละขั้น ตอนมีความสะดวก รวดเร็ว มีก ารจัดระบบการให้บ ริการตามลำดับ ก่อน-หลัง
ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับ จิระภา จาฏพจน์ อัจฉรีย์ พิมพิมูล และวิเชียร โสมณวัฒน่ (2555: 97)
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริห ารส่วนจังหวัดอุบลราซธานี
ประจำปี 2555 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานรับแจ้ง
เรื่อ งราวร้อ งทุก ข์ งานบรรเทาสาธารณภัย และงานจัด เก็บ ค่า ธรรมเนีย มจากผู้เข้า พัก โรงแรม
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใซ้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกด้าน คือด้านขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บ ริก าร ด้านสิ่ง อำนวยความสะดวก ด้านเจ้า หน้าที่ห รือ บุค ลากร และด้า นความคุ้ม ค่า และการ
ประซาสัมพันธ์ โดยภาพรวมทั้ง 3 ภารกิจงาน ผู้ใซ้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
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4.26 (ร้อยละ 85.24) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ภารกิจงาน พบว่า งานแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ผู้รับบริการ
มีค วามพึง พอใจอยู่ใ นระดับ มาก มีค ่า เฉลี่ย 4.42 (ร้อ ยละ 88.35) รองลงมาคือ งานจัด เก็บ
ค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักโรงแรม ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค ่าเฉลี่ย 4.31 (ร้อยละ 86.11) และ
งานบรรเทาสาธารณภัย ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.06 (ร้อยละ 81.27) ตามลำดับ
ด้านซ่อ งทางการให้บ ริก าร โดยภาพรวมผู้รับบริการโครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลสามแยก ประจำปี พ.ศ.2562 มีค ่า เฉลี่ย ความพึง พอใจมากที่ส ุด ด้าน
ซ่องทางการให้บริการผู้ให้บริการในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ผู้รับบริการพึง
พอใจสูงสุดคือ มีซ ่อ งทางเลือ กใช้ใ นการติด ต่อ ประสานงานหลากหลาย รองลงมาคือ เปิด รับ ฟ้ง
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
ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริการ โดยภาพรวมผู้รับบริการโครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลสามแยก ประจำปี พ.ศ.2562 มีค ่า เฉลี่ย ความพึง พอใจมากที่ส ุด ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุด
คือ เจ้าหน้า ที่ก ารให้เกีย รติแ ละการให้ค วามสำคัญ กับ ประซาซนที่ม ารับ บริก ารอย่า งเท่า เทีย มกัน
รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ให้คำแนะน่า การตอบข้อซักถาม ปีญหาข้อสงสัย และอธิบายได้อย่างซัดเจน
เจ้า หน้า ที่เต็ม ใจ ดูแ ลเอาใจใส่ และกระตือ รีอ ร้น ในการให้บ ริก ารตามลำดับ ซึ่งสอดคล้อ งกับ
ณัฏฐ์ธณกฤค์ เหลืองทวีสุข (2553 : 128) ความพึงพอใจของประซาซนต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลวังฃนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ระดับความพึงพอใจของประซาซนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังฃนาย อำเภอ
ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี และรวบรวมข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับความพึงพอใจของประซาซนต่อการ
ให้บ ริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังฃนาย เพ่อน่ามาเป็น สารสนเทศในการพัฒ นาการบริห าร
ขององค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลวัง ฃนาย ให้ส ามารถสนองความต้อ งการซองประซาซนได้อ ย่างมี
ประสิท ธิภ าพยิ่ง ขึ้น ผลการวิจ ัย พบว่า ความพึง พอใจของประขาซนต่อ การให้บ ริก ารขององค์ก าร
บริห ารส่วนตำบลวังฃนาย ในภาพรวมพบว่า ทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับ มาก ได้แก่ด้านขั้น ตอนการ
ให้บริการ, ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ตามลำดับ
ด้านสิ่ง อำนวยความสะดวก โดยภาพรวมผู้รับบริการโครงการโครงการส่งเสริมสนับสนุน
กลุ่ม อาชีพ องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลสามแยก ประจำปี พ.ศ.2562 มีค ่า เฉลี่ย ความพึง พอใจการ
ให้บ ริก าร ด้านสิ่ง อำนวยความสะดวกในระดับ พอใจมากที่ส ุด เมื่อ พิจ ารณารายประเด็น พบว่า
ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุด คือ สถานที่ให้บริการหรือ อบต. ตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวกแก่การเดินทางไป
รับบริการ รองลงมาคือ มีป้ายประซาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่การ ให้บริการเห็นได้ง่าย และมี
คะแนนเท่ากัน 2 ด้านคือสถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ และมีก ารจัดสิ่งอำนวยความ
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สะดวกในสถานที่ใ ห้บ ริก ารอย่างเหมาะสม เซ่น ที่น ั่งพัก รอรับ บริก าร นํ้าดื่ม ห้อ งนํ้าสะอาด ซึ่ง
สอดคล้องกับ งานบริการวิชาการ และหน่วยจัดงานวิจัยฝ่ายวิชาการ (2552 : 75) การสำรวจความพึง
พอใจชองประซาซนที่มีต่อโครงการการให้ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่ตำบลผาเลือด
องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุดรดิตถ์การวิจัยนี้เป็นการสำรวจความพึง
พอใจของประซาซนที่มีต่อการปฏิบัติงานโครงการการให้ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ใบพื้นที่
ตำบลผาเลือด องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุดรดิตถ์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
สำรวจความพึงพอใจชองประซาซนที่มีต่อการให้ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่ตำบลผา
เลือด องค์ก ารบริห ารส่วนตำบลผาเลือ ด อำเภอท่า ปลา จังหวัดอุดรดิตถ์ ผลการวิจ ัย พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยคิดเป็น ร้อยละ 81.16 เมื่อ
พิจ ารณารายด้า น พบว่า พึงพอใจมากทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสาธารณูปโภคและอื่นๆ เป็นอันดับ 1
เมื่อ พิจ ารณารายข้อ พบว่าระดับ ความพึงพอใจมากที่ส ุด ในด้านความเพียงพอของสถานที่จ อดรถ,
ส่ว นสิ่ง อำนวยความสะดวกระหว่า งรอรับ บริก าร เช่น ที่นั่ง นํ้าดื่ม หนังลือพิมพ์ เป็น ต้น , มีก าร
ประซาสัมพันธ์การจัดโครงการ ๆ ให้ประซาซนทราบอย่างซัดเจนและทั่วถึง, การดำเนินโครงการ ฯ
สามารถตอบสนองความต้อ งการ อำนวยประโยชน์ป ระซาซนด้า นการให้บ ริก ารนํ้า การป้อ งกัน
อัคคิภัย, ความสะอาดซองอาคารสำนักงาน ห้องนํ้า มีระดับความพอใจมาก ด้านเจ้าหน้าที่ เป็นอันดับ
ที่ 2 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าระดับความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ แต่งกายสุภาพเหมาะสมกับหน้าที่,
ส่วนปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง, ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว, มีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติงานเป็นธรรม,
พูดจาอ่อนหวาน มีมารยาทดี มีระดับความพอใจมาก สำหรับด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นอันดับที่
3 เมื่อ พิจารณารายข้อพบว่าระดับความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด ได้แก่ มีขั้นตอนการให้บริการที่
สะดวก ส่วนความสามารถปรับ ลดขั้น ตอนและระยะเวลาการปฏิบ ัต ิงาน ในการให้ความช่วยเหลือ
บรรเทาสาธารณภัย ในพื้น ที่, มีข ั้น ตอนการให้บ ริก ารเสมอภาคและเท่า เทีย มกัน , มีก ารให้บ ริก าร
ประซาซนอย่างทั่วถึงและมีขั้นตอนการให้บริการที่รวดเร็ว มีระดับความพอใจมาก

4.
งานด้านการศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพองค์การบริหารส่วน
ตำบลสามแยก ประจำปี พ.ศ.2562
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวม พบว่า ผู้รับบริการโครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ประจำปี พ.ศ.2562 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก
ที่สุด คิด เป็น ร้อ ยละ 93.00 เมื่อ พิจ ารณาเป็น รายด้า น พบว่า ผู้ร ับ บริก ารมีค วามพึงพอใจด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ และด้านช่องทางการให้บริการตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานบริการวิชาการ และหน่วยจัด
งานวิจัยฝ่ายวิช าการ (2552 : 82) การสำรวจความพึงพอใจประซาขนที่มีต่อโครงการปรับลดขั้นตอน
ระยะเวลาและขยายเวลาการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร์องค์การบริหารส่วนตำบลตรอน คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์การวิจัยนี้เป็นการสำรวจความพึงพอใจของประซาขน
ที่ม ีต่อการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลตรอน อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ มีวัตถุประสงค์
เพื่อสำรวจความพึงพอใจของประซาซนที่มีต่อการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลตรอน อำเภอต
รอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก โดยคิดเป็น ร้อยละ 74.13 เมื่อ พิจารณารายด้านพบว่าพึงพอใจมากทั้ง 3 ด้าน ได้แก่
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ด้านอื่น ๆ เป็น อัน ดับ ที่ 1 เมื่อ พิจ ารณารายข้อ พบว่า ระดับ ความพึง พอใจมากเท่า กัน ทุก ข้อ
สภาพแวดล้อมภายในสำนักงานร่มรื่น สวยงาม สถานที่จอดรถมีความเพียงพอ ด้านเจ้าหน้าที่ เป็น
อันดับที่ 2 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าระดับความพึงพอใจมากทุกข้อโดยด้านแต่งกายสุภาพ เหมาะสม
กับ หน้าที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นอันดับที่ 3 เมื่อ พิจ ารณารายข้อ
พบว่ามีความพึงพอใจมากทุกข้อ โดยเรื่องขั้นตอนการให้บริการที่สะดวก มีการให้บริการประซาซน
อย่างทั่วถึง
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการโดยภาพรวมผู้รับบริการโครงการโครงการส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่มอาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ประจำปี พ.ศ.2562 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ด้านกระบวนการขั้น ตอนการให้บ ริก ารในระดับ พอใจมากที่ส ุด เมื่อ พิจ ารณารายประเด็น พบว่า
ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุดคือ ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว รองลงมาคือ
ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม ไม่ยุ่งยากซับซ้อนขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน รายละเอียด ข้อมูลต่างๆ มีความซัดเจน เข้าใจง่าย และมีการจัดระบบการให้บริการ
ตามลำดับก่อน-หลัง ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับ งานบริก ารวิซ าการ และหน่ว ยจัด งานวิจ ัย ฝ่าย
วิซาการ (2552 : 64) ความพึงพอใจของประซาซนผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลผักฃวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการการบริการและช่วยเหลือ
สาธารณภัยการวิจัยนี้เป็น การสำรวจ ความพึงพอใจซองประซาซนผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลผักฃวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการและบริการ
ช่ว ยเหลือ สาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2552 มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความพึงพอใจของ
ผู้ร ับ บริก ารเกี่ย วกับ การปฏิบ ัต ิง าน ตามโครงการดัง กล่า วผลการวิจ ัย พบว่า ความพึง พอใจซอง
ประซาขนผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานซององค์การบริหารส่วนตำบลผักฃวง อำเภอทองแสนขัน
จัง หวัด อุต รดิต ถ์ ตามโครงการ การบริก ารและช่ว ยเหลือ สาธารณภัย โดยเฉลี่ย อยู่ใ นระดับ มาก
ประซาขนมีความพึงพอใจด้านการดำเนินงานให้บริการประซาขนมากที่สุด โดยเรื่องที่มีความพึงพอใจ
เป็น ลำดับ แรก คือ การให้ค วามช่ว ยเหลือ ด้านสาธารณภัย เช่น อัค คีภ ัย อุท กภัย วาตภัย และภัย
ธรรมซาติอื่นๆ รองลงมาคือ ด้านกระบวนการและขั้น ตอนการบริก าร เรื่อ งผู้ท ี่รับ บริก ารมีค วามพิง
พอใจเป็นอันดับแรก คือ เรื่องขั้นตอนการให้บริการที่สะดวก สำหรับ ด้า นเจ้า / บุคลากรผู้ใ'ห้บริการ
เรื่องที่ผ ู้ร ับ บริก ารมีค วามพึงพอใจอยู่ในระดับ เป็น ลำดับ แรก คือ เรื่อ งแต่ง กายสุภ าพเหมาะสมกับ
หน้าที่ ส่วนด้านสิ่งอำนวยคาวามสะดวก เรื่องที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเป็นลำดับแรก คือ เรื่อง
ความเหมาะสมของสถานที่จอดรถ
ด้านช่องทางการให้บริการ โดยภาพรวมผู้รับบริการโครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาซีพ
องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลสามแยก ประจำปี พ.ศ.2562 มีค ่า เฉลี่ย ความพึง พอใจมากที่ส ุด ด้าน
ช่องทางการให้บริการผู้[ห้บริการในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ผู้รับบริการพึง
พอใจสูงสุดคือ เจ้าหน้าที่มีการเผยแพร่ข้อมูล ช่องทางการติดต่อเกี่ยวกับการรับบริการ รองลงมาคือ มี
ช่องทางเลือกใช้ในการติดต่อประสานงานหลากหลาย ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิข าการ
คณะวิท ยาการจัด การ (2552 : 86) มหาวิทยาลัยรา'ซภัฏอุตรดิตถ์การสำรวจความพึงพอ'ใจ'ของ
ประซาซนที่มีต่อการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงานเพื่อบริการประซาซนซอง
องค์ก ารบริห ารส่วนตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ผ ลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
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ความพึง พอใจต่อ การปฏิบ ัต ิง านขององค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลห้ว ยหม้า ย ในเรื่อ งการปรับ ปรุง
กระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงานเพื่อบริการประซาซน โดยภาพรวมทุกด้านมีความพึง
พอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 คิดเป็นร้อยละ 72.80เมื่อ พิจ ารณาด้า นการลดระยะเวลา/
ขั้นตอนการให้บริการประซาซนด้านต่างๆ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
มีค ่า เฉลี่ย เท่า กับ 3.64คิด เป็น ร้อ ยละ 72.80 อันดับแรกคือ ระยะเวลาซองการให้บ ริก ารด้า นการ
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน มีค่าเฉลี่เท่ากับ 3.80 คิดเป็นร้อยละ 76.0 รองลงมาคือ ระยะเวลาการ
ให้บ ริการด้านการรับเงินสงเคราะห์แก่ผู้พิการฯ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 คิดเป็นร้อยละ 73.20 อันดับ
สุดท้ายคือ ระยะเวลาซองการให้บ ริก ารด้านการจัดเก็บ ภาษีป ้าย มีค ่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 คิดเป็นร้อย
ละ 70.60 ด้านกระบวนการขั้นตอนการบริการภาพรวม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก มีค ่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.64 คิดเป็นร้อยละ 72.80 อันดับแรกคือ มีการให้บริการประซาขน
อย่า งทั่ว ถึง โดยมีก ารบริก ารในวัน หยุด ราฃการ มีค ่า เฉลี่ย เท่า กับ 3.72 คิด เป็น ร้อ ยละ 74.40
รองลงมาคือ มีการประซาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ผู้ใซ้บริการครอบคลุมพื้นที่อย่างต่อเนื่อง มี
ค่า เฉลี่ย เท่า กับ 3.68 คิดเป็น ร้อยละ 73.60 อัน ดับ สุดท้ายคือมีขั้น ตอนการให้บริการเสมอภาค เท่า
เทียมกัน มีค ่า เฉลี่ย เท่า กับ 3.57 คิด เป็น ร้อ ยละ 71.40ด้า นเจ้า หน้า ที่/บุค ลากรผู้ใ ห้บ ริก าร พบว่า
ผู้ต อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากกว่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 คิด เป็น ร้อ ยละ 72.40
อันดับแรกคือ ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 คิดเป็นร้อยละ 74.00 รองลงมาคือ
การใช้คำพูดและกริยามารยาทในการสื่อสารกับผู้รับบริการ, การให้บริการประซาซนด้วยความเสมอ
ภาค, ความมีม นุษ ยสัม พัน ธ์ซ องผู้ให้บ ริก ารมีค ่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 คิด เป็น ร้อ ยละ 73.00 อันดับ
สุดท้ายคือ แต่งกายสุภาพเหมาะสมกับหน้าที่ มีค ่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 คิดเป็นร้อยละ 70.20ด้านสื่ง
อำนวยความสะดวก พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66
คิดเป็นร้อยละ 73.20 อันดับแรกคือ ที่นั่งพักระหว่างรอรับบริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 คิดเป็นร้อย
ละ 76.20 รองลงมาคือ สิ่งอำนวยความสะดวกระหว่างนั่งรอรับ บริก ารเพียงพอ มีค ่า เฉลี่ย เท่า กับ
3.72 คิเป็นร้อยละ 74.40 อันดับสุดท้ายคือ ความสะอาดซองสถานที่ให้บริการ มีค ่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56
คิดเป็นร้อยละ 71.20
ด้าน เจ้า หน้าทีผ่ ู้ให้บริการ โดยภาพรวมผู้รับบริการโครงการส่งเสริมสนับสบุนกลุ่มอาซีพ
องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลสามแยก ประจำปี พ.ศ.2562 มีค ่า เฉลี่ย ความพึง พอใจมากที่ส ุด ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุด
คือ การให้เกียรติแ ละการให้ค วามสำคัญ กับ ประซาซนที่ม ารับ บริก ารอย่างเท่าเทียมกัน รองลงมามี
คะแนนเท่ากัน 2 ด้านคือ เจ้าหน้าที่แต่งกายเรียบร้อยและเหมาะสมและเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ การ
ตอบข้อซักถาม ป้ญหาข้อสงสัย และอธิบายได้อย่างซัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยและพัฒ นา ฝ่าย
วิข าการ (2552 : 104) การสำรวจความพึงพอใจซองประซาซนที่มีต่อโครงการจัดทำแผนพลังงาน
ชุมซนและโครงการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่ ประจำปี 2552 ขององค์ก ารบริห ารส่วนตำบลแม่ห ส่าย
อำเภอเมือ งแพร่ จัง หวัด แพร่ผ ลการวิจ ัย พบว่า ความพึง พอใจซองผู้ร ับ บริก ารต่อ การดำเนิน งาน
ให้บริการโครงการจัดทำแผนพลังงานชุมซนและโครงการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่ ประจำปี 2552 ซอง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หส่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดเมืองแพร่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจกับการให้บริการด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน, ด้า นบุค ลากร/เจ้า หน้าที่, ด้านความพึง
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พอใจต่อโครงการจัดทำแผนพลังงานขุมซนและโครงการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่ ประจำปี 2552 ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หล,าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยภาพรวมแล้วความพึงพอใจ ร้อย
ละ 77.23เมื่อ พิจ ารณาในแต่ล ะด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน มีค ่าร้อ ยละ 80.94 มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านบุค ลากร/เจ้าหน้าที่ มีค ่าร้อ ยละ 79.80,
ลำนความพึงพอใจต่อโครงการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่ ประจำปี 2552 มีค่าร้อยละ 76.18 ตามลำดับ
,•.ละด้านความพึงพอใจต่อโครงการพลังงานขุมซน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หส่าย ปี 2552 มีค่า
วิอยละ 72และข้อ เสนอแนะของผู้ร ับ บริก ารเกี่ย วกับ การปฏิบ ัต ิงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ร่อ5สนอแนะให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หส่ายว่าควรที่จะเพิ่มความเสมอภาคในการให้บริการ
•.ระซาซน
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก โดยภาพรวม ผูร้ ับบริการโครงการโครงการส่งเสริมสนับสนุน
บ-อาซีพ องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลสามแยก ประจำปี พ.ศ.2562 มีค ่า เฉลี่ย ความพึง พอใจการ
ไ,ไบริก าร ด้านสิ่ง อำนวยความสะดวกในระดับ พอใจมากที่ส ุด เมื่อ พิจ ารณารายประเด็น พบว่า
• '‘‘.บริการพึงพอใจสูงสุด คือ มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูล สารสนเทศต่างๆ
บ •.'ะสมรองลงมามื 3 ประเด็นที่เท่ากันคือ สถานที่ให้บริการหรือ อบต. ตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวกแก่
' 'นทางไปรับบริการ สถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ มีบ้ายประซาสัมพันธ์และป้าย
ะ? ถานที่ก ารให้บ ริก ารเห็น ได้ง ่า ยซึ่ง สอดคล้อ งกับ พง ษ์ ไ พบูล ย์ศ ิล าวราเวทย์แ ละทิฆ ัม พร คุ้ม
2551: 146) ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจซองผู้มารับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าล้อ
-ะทาม่ว ง จังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษา พบว่า 1) ด้านความพึงพอใจกระบวนการและขั้นตอน
‘ •บริการ พบว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าล้อ ในเฉลี่ยอยู่
"■ .บาก โดยผู้รับ บริก ารมีค วามพึง พอใจในด้านการกำหนดกระบวนงานหรือ ขั้น ตอนในการ
‘ "ร-ก่ผ ู้ส ูง อายุ ผู้พิการและผู้ปวยเอดส์อย่างซัดเจนมากที่สุด รองลงมาคือผู้รับบริการสามารถ
บ-บัญ ชีรายซื่อผู้สูงอายุ 2) ด้านความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า เจ้าหน้า ที่ผ ู้
'ร พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยจำแนกตามลำดับ ดังนี้ เจ้าหน้าที่
-'?เปีน ผู้ม ีอ ัธ ยาศัย ไมตรีท ี่ด ีแ ก่ผ ู้ม ารับ บริก าร เซ่น การยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะและมี
'- บันลำดับมากที่สุด รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเปีนบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
•วิ!•'รับผลประโยซน์ตอบแทนใด ๆ จากการให้บ ริก าร และเจ้าหน้า ที่ข องเทศบาลได้เปีด
ระซาซนได้ซักถาม ทุกประเด็นเกี่ยวกับการสงเคราะห์กลุ่มเบ้าหมายจนกระทั่งหมดความ
'นลำดับ และ 3) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยจำแนก
วิ-■ .ริการมีความพึงพอใจในด้านการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพด้วยวิธีการรับเงินสด
' ะล :มาผู้รับบริการมีความพึงพอใจในด้านระหว่างรอรับบริการได้รับความสะดวกในสิ่งที่
วิบ ัน อย่า งดี 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

