
บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของประชาชนของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ  
และเพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการให้บริการของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบล
ทัพเสด็จ ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ ใน 4 ภารกิจ
ประกอบด้วย งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  งานด้านการศึกษา  งานด้านรายได้หรือภาษี 
และงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จ านวน 8,806 คน ในการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ใช้วิธี
ค านวณจากสูตรการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบทราบจ านวนประชากรโดยก าหนดความเชื่อมั่นที่ 95% 
ความผิดพลาดไม่เกิน 5% ดังสูตรของ Taro Yamane (1973)   จะได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ประมาณ 
382.54 ตัวอย่าง เพ่ือความสมบูรณ์ในการวิจัยผู้วิจัยจึงเพ่ิมกลุ่มตัวอย่างอีก 18 คน รวมเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 400 คน  ดังนั้นในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการใน 4 ภารกิจที่ท าการ
ประเมินจึงเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรขึ้นมาศึกษาโดยสุ่มแบบโควตา (Quota  Sampling) ภารกิจละ 
100 คน เลือกตัวอย่างส าหรับผู้รับบริการในแต่ละด้านใช้วิธีการเลือกแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะไดด้ังนี้ 
 
ผลการศึกษาภารกิจงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง   
 1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับภารกิจด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  มีจ านวน 100 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี มีระดับอนุปริญญา/ ปวส.หรือเทียบเท่า ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย สถานภาพส่วนใหญ่สมรส มีรายได้เฉลี่ยส่วนตัวต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาทและสะดวกมารับ
บริการระหว่างระหว่างช่วงเวลา 10.01 –12.00 น. โดยมาติดต่อขอรับบริการงานด้านโยธา การขออนุญาต
ปลูกสิ่งก่อสร้าง   
 2.  ความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง   
 ระดับความความพึงพอใจต่อการให้บริการภารกิจงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  
ของผู้รับบริการที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 94.00 
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 94.80 
รองลงมาคือด้านสิ่งอ านวยความสะดวก คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 93.80 ด้านกระบวนการให้บริการ คิดเป็น
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 93.60 และด้านช่องทางการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเป็นล าดับสุดท้าย คิดเป็น
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 93.40  
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ผลการศึกษาภารกิจงานด้านการศึกษา 
 1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับภารกิจงานด้านการศึกษามีจ านวน 100 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร สถานภาพ
ส่วนใหญ่สมรส ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยส่วนตัวต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท และส่วนใหญ่
สะดวกในการมารับบริการระหว่างช่วงเวลา 8.30 – 10.00 น. โดยมาติดต่อขอรับบริการงานด้านการศึกษา 
 2.  ความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านการศึกษา 
 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต่อการให้บริการในงานด้าน
การศึกษาภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 95.40 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อด้าน
ช่องทางการให้บริการมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 95.80 รองลงมาคือด้านสิ่งอ านวยความสะดวก คิด
เป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 95.60 ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 95.20 ด้าน
กระบวนการให้บริการผู้รับบริการมีความพึงพอใจเป็นล าดับสุดท้าย คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 95.00 
 
ผลการศึกษาภารกิจงานด้านรายได้หรือภาษี 
 1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับภารกิจงานด้านรายได้หรือภาษีมีจ านวน 100 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี การศึกษาในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย สถานภาพส่วนใหญ่สมรส มีรายได้เฉลี่ยส่วนตัวต่อเดือน 10,001– 15,000 บาทและส่วนใหญ่
สะดวกในการมารับบริการช่วงระหว่างเวลา 8.30 – 10.00 น. โดยมาติดต่อขอรับบริการงานด้านรายได้
หรือภาษี 
 2.  ความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านรายได้หรือภาษี 
 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต่อการให้บริการในงานด้าน
รายได้หรือภาษีในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 95.00 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวกมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 95.60 รองลงมาคือด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 95.20 ด้านกระบวนการให้บริการ คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 95.00 และด้านช่องทาง
การให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเป็นล าดับสุดท้าย คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 94.40 ตามล าดับ 
 
ผลการศึกษาภารกิจงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
 1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับภารกิจงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีจ านวน 100 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.หรือ
เทียบเท่า ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร สถานภาพส่วนใหญ่สมรส มีรายได้เฉลี่ยส่วนตัวต่อเดือน 5,001 – 
10,000 บาท และส่วนใหญ่สะดวกในการมารับบริการช่วงระหว่างเวลา 8.30 – 10.00 น.โดยมาติดต่อ
ขอรับบริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
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 2.  ความพึงพอใจต่อการให้บริการภารกิจงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต่อการให้บริการในงานด้าน
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 96.40 ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจต่อด้านช่องทางการให้บริการมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 97.60 รองลงมาคือด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 96.20 ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 96.00 
ด้านกระบวนการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเป็นล าดับสุดท้าย คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 95.40 
 
 อภิปรายผล 
 การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ ใน
ภารกิจงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  งานด้านการศึกษา  งานด้านรายได้หรือภาษี และงาน
ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สามารถน าผลการศึกษาอภิปรายสรุปได้   ดังนี้ 
 1. จากการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบล 
ทัพเสด็จ  ในภาพรวมของภารกิจทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 95.20 โดยภารกิจ
ที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดในทุกด้าน โดยงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจสูงที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 96.40 รองลงมาคืองานด้านการศึกษา คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 
95.40 งานด้านรายได้หรือภาษี คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 95.00 และงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้างผู้รับบริการมีความพึงพอใจมาเป็นล าดับสุดท้าย คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 94.00 ตามล าดับ  
ซึ่งผลการส ารวจดังกล่าว เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการเพ่ือก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษของส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนต าบล ใน
ส่วนของตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพการให้บริการ โดยพิจารณาจากผลการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า คุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลทัพ
เสด็จ ใน  4 ภารกิจ เมื่อพิจารณาจากผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีค่าระดับความพึงพอใจ
มากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป ซึ่งจะได้คะแนน 10  คะแนนเต็ม นอกจากนี้ผลการส ารวจความพึงพอใจในครั้งนี้
ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (2560) ได้ท าการ
ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว ในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก รวมทั้งศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการในภารกิจ 6 ด้าน ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมของภารกิจทั้ง 6 
ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 91.40 ซึ่งค่าระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป 
แต่ไม่เกินร้อยละ 95 ซึ่งจะได้คะแนน 9  คะแนนเต็ม และยังกับสอดคล้องผลการประเมินของคณะท างาน
ตรวจประเมินการรับรองการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น (2553) ได้ท า
การการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนธาตุ 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ผลการประเมินในภาพรวม พบว่าความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนธาตุ อ าเภอหนองสองห้อง ของงานบริการทั้ง 3 ด้าน ประชาชน
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ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 92.60 ซึ่งเมื่อคิดตามตารางเกณฑ์
คะแนนของคู่มือของจังหวัดขอนแก่น พบว่าได้คะแนน 9 คะแนน  
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ   
ตลอดจนปัญหาในการรับบริการ และข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริการจากประชาชนผู้รับบริการ 
และข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริการจากประชาชนผู้รับบริการ สามารถน ามาก าหนดเป็น
ข้อเสนอแนะ ได้แก่   
 1. องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ ควรพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น 
และควรน าข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยนี้ไปใช้พัฒนาและปรับปรุงในประเด็นต่างๆ เพ่ือสร้างความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการให้สามารถปรากฏผลความพึงพอใจที่มีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ  ให้
สูงขึ้นต่อไป 
 2. จัดให้หน่วยงานที่มีหน้าที่บริการประชาชน ออกให้บริการแก่ประชาชนทุกหมู่บ้านอย่างทั่วถึง 
พร้อมทั้งส ารวจปัญหาและความต้องการของแต่ละหมู่บ้านเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหา และความต้องการ
เหล่านั้นได้อย่างทันท่วงที 
 3. แจ้งข่าวการด าเนินงานและผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอันดี
ระหว่างกัน ซึ่งจะท าให้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากประชาชนทุกหมู่บ้าน 
 4. ควรมีการรณรงค์ในเรื่องคุณภาพการให้บริการมุ่งเน้นการให้บริการอย่างเท่าเทียมและการ
ให้บริการที่เข้าใจง่ายมีขั้นตอนไม่ซับซ้อน  เช่น การจัดให้มีการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One 
Stop Service) 
  


