
บทท่ี 5 
สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การส ารวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ

ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง โดยวัดความพึงพอใจจากการเข้ารับบริการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2564 ซึ่งประกอบด้วย 5 ภารกิจ คือ ภารกิจที่ 1 การให้บริการของงานด้านโยธา 
และการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  ภารกิจที่ 2 การให้บริการของงานด้านสาธารณสุข  ภารกิจที่ 3 
การให้บริการของงานด้านการศึกษา และภารกิจที่ 4 การให้บริการของงานด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม ภารกิจที่ 5 การให้บริการของงานด้านรายได้หรือภาษี  ซ่ึงในแต่ละภารกิจได้วัดผล
ความพึงพอใจออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ 

 การด าเนินการในการส ารวจครั้งนี้ ได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie และ Morgan ประกอบด้วย 5 ภารกิจ ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น
จ านวน 313 ราย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจ  เป็นแบบสอบถามที่ผู้ส ารวจสร้างขึ้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ดังนี้   ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบตรวจสอบรายการจ านวน 6 ข้อ ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง เป็นแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น มีลักษณะเป็นมาตรา
ส่วนประเมินค่า ซึ่งผู้ส ารวจสร้างขึ้นตามวิธีการสร้างเครื่องมือของ Likert ชนิด 5 ตัวเลือก แสดงให้
เห็นถึงระดับความพึงพอใจของผู้ถูกสัมภาษณ์ และส่วนที่ 3 ได้ให้ค าถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนในการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ในแต่ละด้าน 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ส าหรับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์
ข้อมลูประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ ความถ่ี  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตั้งแต่ 4.76 คิดเป็นร้อยละ 
95 ขึ้นไป หมายถึงผู้รับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการในระดับมากที่สุด เกณฑ์การ
ให้คะแนน 10 คะแนน(เต็ม 10) หากค่าเฉลี่ยความพึงพอใจไม่ถึง 2.50 คิดเป็นน้อยกว่าร้อยละ 50 
หมายถึงผู้รับบริการไม่พอใจคุณภาพการให้บริการ เกณฑ์การให้คะแนน 0 คะแนน(เต็ม 10) 

 
  
สรุปผลการส ารวจ 
 

ผลการส ารวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการประจ าปีงบประมาณ 2564 สรุปได้
ว่าผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของงานทั้ง 5 ภารกิจ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
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1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
          จากการส ารวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายที่สุดจ านวน 169 คน คิดเป็น

ร้อยละ 53.99  ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  มีอายุระหว่าง 50-59 ปีมากที่สุด จ านวน 87 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.80 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มีสถานภาพสมรสมากที่สุด ที่สุด จ านวน 203 
คน คิดเป็นร้อยละ 64.86  ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตัวอย่าง มีรายได้น้อยกว่า 5,000 บาท 
มากที่สุด จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 58.47 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา มากที่สุด จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 60.06 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
ตัวอย่าง มีอาชีพเกษตรกร มากที่สุด จ านวน 185 คน คิดเป็น  ร้อยละ 69.11 ของจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 

 
2. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

2.1 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของงานด้านโยธา และการขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ได้รับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการงานด้าน
โยธา และการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ในระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.82) โดยกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการให้บริการแยกตามรายด้าน เรียง
ตามล าดับต่อไปนี้ ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก สถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย การจัด
พ้ืนที่พักรอ  การบริการข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับผู้รับบริการที่ถูกต้องและครบถ้วน ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.86)  ด้านเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความช านาญเชี่ยวชาญในการให้บริการ ให้บริการ
ด้วยความเต็มใจ และพร้อมให้การบริการอย่างสุภาพไว้ ให้บริการกับทุกคนอย่างเท่าเทียม  การแต่ง
กายเหมาะสมในการให้บริการ ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.85) ด้านช่องทางการให้บริการ ช่องทาง
ขอติดต่อรับบริการที่หลากหลาย ความเพียงพอ ความเหมาะสมต่อการบริการแต่ละประเภท ในระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.84) 

2.2  ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของงานด้านสาธารณสุข  องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าหลวง ได้รับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการงานด้านสาธารณสุข ในภาพรวมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.86)  โดยกลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจในการให้บริการแยกตามรายด้าน เรียงตามล าดับต่อไปนี้ ด้านช่องทางการให้บริการ ช่องทางขอ
ติดต่อรับบริการที่หลากหลาย ความเพียงพอ ความเหมาะสมต่อการบริการแต่ละประเภท ในระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.91) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ การติดป้ายประกาศ แจ้งข้อมูล 
ประชาสัมพันธ์ข่าวให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ความรวดเร็วในกระบวนการติดต่อ/ประสานงาน
ขอรับบริการ การให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.88)  ด้านสถานที่และ
สิ่งอ านวยความสะดวก สถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย การจัดพ้ืนที่พักรอ  การบริการข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับผู้รับบริการที่ถูกต้องและครบถ้วน ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.87)   

2.3  ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของงานด้านการศึกษา องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าหลวง ได้รับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการงานด้านการศึกษาในภาพรวมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.83) โดยกลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจในการให้บริการแยกตามรายด้าน เรียงตามล าดับต่อไปนี้  ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความ
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สะดวก สถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย การจัดพ้ืนที่พักรอ  การบริการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
ผู้รับบริการที่ถูกต้องและครบถ้วน ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.86) ด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ การติดป้ายประกาศ แจ้งข้อมูล ประชาสัมพันธ์ข่าวให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ความ
รวดเร็วในกระบวนการติดต่อ/ประสานงานขอรับบริการ การให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง ในระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.84) ด้านเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความช านาญเชี่ยวชาญในการให้บริการ 
ให้บริการด้วยความเต็มใจ และพร้อมให้การบริการอย่างสุภาพไว้ ให้บริการกับทุกคนอย่างเท่าเทียม  
การแต่งกายเหมาะสมในการให้บริการ ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.83) 

2.4  ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ได้รับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการงานด้านพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคมในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.85) โดยกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการให้บริการแยกตามรายด้าน เรียงตามล าดับ
ต่อไปนี้ ด้านเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความช านาญเชี่ยวชาญในการให้บริการ  ให้บริการด้วย
ความเต็มใจ และพร้อมให้การบริการอย่างสุภาพไว้ ให้บริการกับทุกคนอย่างเท่าเทียม  การแต่งกาย
เหมาะสมในการให้บริการ ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.87) ด้านช่องทางการให้บริการ ช่องทางขอ
ติดต่อรับบริการที่หลากหลาย ความเพียงพอ ความเหมาะสมต่อการบริการแต่ละประเภท ในระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.85)  ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก สถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย 
การจัดพ้ืนที่พักรอ  การบริการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้รับบริการที่ถูกต้องและครบถ้วน ในระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.85)   

2.5  ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของงานด้านรายได้หรือภาษี องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าหลวง ได้รับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการงานงานด้านรายได้หรือภาษี  ใน
ภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.85) โดยกลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจในการให้บริการแยกตามรายด้าน เรียงตามล าดับต่อไปนี้ ด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ การติดป้ายประกาศ แจ้งข้อมูล ประชาสัมพันธ์ข่าวให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ความ
รวดเร็วในกระบวนการติดต่อ/ประสานงานขอรับบริการ การให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง ในระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.88)  ด้านเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความช านาญเชี่ยวชาญในการให้บริการ 
ให้บริการด้วยความเต็มใจ และพร้อมให้การบริการอย่างสุภาพไว้ ให้บริการกับทุกคนอย่างเท่าเทียม  
การแต่งกายเหมาะสมในการให้บริการ ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.87) ด้านช่องทางการให้บริการ 
ช่องทางขอติดต่อรับบริการที่หลากหลาย ความเพียงพอ ความเหมาะสมต่อการบริการแต่ละประเภท 
ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.83) 

 
3. สรุประดับความพึงพอใจเฉลี่ยท้ัง 5 ด้าน /คะแนน และการแปลค่า 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ได้รับความพึงพอใจในภาพรวมในระดับมากที่สุด                   
(ค่าเฉลี่ย 4.84) คิดเป็นร้อยละ 96.80%   คะแนนที่ได้ 10 คะแนน โดยเมื่อพิจารณาในรายภารกิจ ได้ผล
ความพึงพอใจเรียงตามล าดับ ดังนี้ 

3.1 การให้บริการของงานด้านสาธารณสุข  ได้รับความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย 4.86) คิดเป็นร้อยละ 97.20%   คะแนนที่ได้ 10 คะแนน 
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3.2 การให้บริการของงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และการให้บริการของ
งานด้านการให้บริการของงานด้านรายได้หรือภาษี ได้รับความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
4.85) คิดเป็นร้อยละ 97.00% คะแนนที่ได้ 10 คะแนน  

3.3 การให้บริการของงานด้านการศึกษา ได้รับความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.83)  คิดเป็นร้อยละ 96.60%  คะแนนที่ได้ 10 คะแนน     

3.4  การให้บริการของงานด้านโยธา และการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  ได้รับความพึง
พอใจในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.82) คิดเป็นร้อยละ 96.40%   คะแนนที่ได้ 10 คะแนน 

 
ดังจะแสดงข้อมูลในตารางที่ 5.1 ต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 5.1  ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของงานทั้ง 5 ด้าน /คะแนน และการแปลค่า 
 
ที ่ ภารกิจ ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการ

ให้บริการ 
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ คะแนน การแปลคา่ 

1 งานด้านโยธา และการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  4.82 96.40 10 มากที่สุด 
2 งานด้านสาธารณสุข  4.86 97.20 10 มากที่สุด 
3 งานด้านการศึกษา 4.83 96.60 10 มากที่สุด 
4 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 4.85 97.00 10 มากที่สุด 
5 งานด้านรายได้หรือภาษี   4.85 97.00 10 มากที่สุด 

ระดบัความพึงพอใจเฉลี่ยทั้ง 5 ภารกิจ 4.84 96.80 10 มากที่สุด 
 

 

 



79 
 

 
 
 ภาพที่ 5.1 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของงานทั้ง 5 ด้าน 
 

 

 
 
ภาพที่ 5.2 ค่าเฉลี่ยร้อยละระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของงานทั้ง 5 ด้าน 
 
ข้อเสนอแนะ 

 
จากผลการส ารวจ พบว่า การให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงใน

ทุกด้าน มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกด้าน เพ่ือเป็นการพัฒนาการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าหลวง ให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น กลุ่มตัวอย่างมี
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้ 
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1. ขอให้พิจารณาเพ่ิมถนนและไฟฟ้าเข้าไปในพ้ืนที่การเกษตร (นา ไร่) เพ่ือจะได้มีเวลาใน
การท านา ท าไร่เพ่ิมมากข้ึน  

2. ขอให้ติดกล้องวงจรปิดในพื้นที่สาธารณะเนื่องจากหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านลึกลับ(บ้านนาส้ม
มอ) หากเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจะได้หาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดได้ 

3. ขอให้พิจารณาการท าระบบระบายน้ าจากบ้านเรือนมาท่อระบายน้ าสาธารณะ 
 
 

 
 

 
 


