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รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลถ  ารงค ์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบรุี 

ประจ าปีงบประมาณ  2563 
 

 การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ถ  ารงค์ เป็นภาระงานตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563   มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) 
เพ่ือศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับงานการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์ 2) เพ่ือศึกษาระดับความ
พึงพอใจ และความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์และ 3) เพ่ือศึกษาเสนอแนะ
แนวทางการให้บริการที่มีประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค ์

 การประเมินใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research)โดยศึกษาวิจัยจากเอกสาร 
(Documentary Research) ผสมผสานกับการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research) โดยการวิจัยเชิง
ปริมาณท าการประเมินความพึงพอใจ (Survey Research)  ของประชาชนที่เป็นตัวแทนครอบครัวที่อาศัยอยู่
ในเขตพื นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์ 

 ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวน 500 คน แล้วน ามาประเมินผลโดยใช้
การพรรณนาความ (Descriptive) จากข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) 
ค่าอัตราส่วนร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และการวิจัยเชิง
คุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลถ  ารงค์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวน 5 คน สรุปผลการศึกษาดังนี  
1. สรุปผลการศึกษา 

สรุปผลการศึกษาคุณลักษณะทั่วไปของประชาชนกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน500 คน  
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.40 มีอายุ 31-40 ปี  ร้อยละ 25.20  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ร้อยละ 31.40  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ร้อยละ 36.20 และมีอาชีพธุรกิจส่วนตัว 
ค้าขาย ร้อยละ 32.20 และส่วนใหญ่อยู่อาศัยในชุมชนตั งแต่เกิด ร้อยละ 30.40 

      ผลส ารวจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการของประชาชนต่องานการให้บริการ ในภาพรวมมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  ( x̅= 4.823) คิดเป็นร้อยละ 96.45  เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพการ
ให้บริการ พบว่า มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 5 (มากกว่าร้อยละ 80 ขึ นไป) 

ผลส ารวจเป็นรายด้านในภาพรวม พบว่า ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการต่อขั นตอนการให้บริการ 
มีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด  ( x̅ = 4.804) คิดเป็นร้อยละ 96.07  มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 
5 (มากกว่าร้อยละ 80 ขึ นไป) ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ มีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅ = 4.853)  
คิดเป็นร้อยละ 97.06 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 5  (มากกว่าร้อยละ 80 ขึ นไป) ความพึงพอใจ
ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด  ( x̅ = 4.845)  คิดเป็นร้อยละ 96.90  มีคะแนนคุณภาพ
การให้บริการอยู่ในระดับ 5 (มากกว่าร้อยละ 80 ขึ นไป) ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าอยู่ในระดับ
มากที่สุด  ( x̅ = 4.790)  คิดเป็นร้อยละ 95.79 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 5 (มากกว่าร้อย
ละ 80 ขึ นไป) 



๒ 
 

  

ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการจ าแนกแต่ละงานมีรายละเอียดดังนี  
 

   

  1.งานบริการด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
  มีการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ มีกรอบงานที่ประเมิน 4 ด้านประกอบด้วย 
ความพึงพอใจต่อขั นตอนการให้บริการ  ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ และความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพ
การให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด  ( x = 4.868) และมีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 97.35     
มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 5 (มากกว่าร้อยละ 80 ขึ นไป) เมื่อประเมินรายด้านมีรายละเอียด
แต่ละด้านสรุปได้ดังนี  
  ความพึงพอใจต่อขั นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x̅  = 4.881) มีระดับ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 97.62 
  ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅   = 4.857) มีระดับ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 97.14 
 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅  = 4.851)  มีระดับ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 97.02 
  ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด                         
( x̅  = 4.881) มีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 97.56 
 

 2.งานบริการด้านการศึกษา 
 มีการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ มีกรอบงานที่ประเมิน  4 ด้าน ประกอบด้วย 
ความพึงพอใจต่อขั นตอนการให้บริการความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ และความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพ
การให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด  ( x̅  = 4.821) และมีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 96.43 
มีคะแนนคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดับ 5 (มากกว่าร้อยละ 80 ขึ นไป) เมื่อประเมินรายด้านมีรายละเอียด
แต่ละด้านสรุปได้ดังนี  
 ความพึงพอใจต่อขั นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅  = 4.817) มีระดับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 96.34 
  ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅  = 4.790) มีระดับ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 95.80 
 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅  = 4.881) มีระดับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 97.62 
  ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด                        
( x̅  = 4.797) มีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 95.94 
 

 3.งานบริการด้านรายได้หรือภาษี 
 มีการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ มีกรอบงานที่ประเมิน  4 ด้าน ประกอบด้วย 
ความพึงพอใจต่อขั นตอนการให้บริการความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ และความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพ



๓ 
 

การให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด  ( x̅  = 4.787) และมีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 95.73 
มีคะแนนคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดับ 5 (มากกว่าร้อยละ 80 ขึ นไป) เมื่อประเมินรายด้านมีรายละเอียด
แต่ละด้านสรุปได้ดังนี  
 ความพึงพอใจต่อขั นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅  = 4.685) มีระดับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 93.70 
  ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅  = 4.877) มีระดับ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 97.54 
 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅  = 4.814) มีระดับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 96.28 
  ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅  = 
4.770) มีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 95.40 
 

 4.งานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
มีการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ มีกรอบงานที่ประเมิน  4 ด้าน  ประกอบด้วย 

ความพึงพอใจต่อขั นตอนการให้บริการความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ และความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า  ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจใน
คุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด  ( x̅  = 4.886) และมีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 
97.72  มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 5 (มากกว่าร้อยละ 80 ขึ นไป) เมื่อประเมินรายด้านมี
รายละเอียดแต่ละด้านสรุปได้ดังนี  
 ความพึงพอใจต่อขั นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅  = 4.814) มีระดับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 96.28 
  ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅   = 4.899) มีระดับ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 97.98 
 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅  = 4.920) มีระดับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 98.40 
  ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมากที่สุด                          
( x̅  = 4.910) มีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 98.20 
  

 5.งานบริการด้านสิ่งแวดล้อม 
 มีการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการ มีกรอบงานที่ประเมิน  4 ด้าน   ประกอบด้วย ความพึง
พอใจต่อขั นตอนการให้บริการ  ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
และความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการ
ให้บริการ  อยู่ในระดับมากท่ีสุด  ( x̅  = 4.753) และมีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 95.05 มี
คะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 5 (มากกว่าร้อยละ 80 ขึ นไป) เมื่อประเมินรายด้านมีรายละเอียดแต่
ละด้านสรุปได้ดังนี     
 ความพึงพอใจต่อขั นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x̅  = 4.821)  มีระดับ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 96.42 



๔ 
 

  ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅  = 4.841) มีระดับ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 96.82 
 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅ = 4.758) มีระดับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 95.16 
  ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด                        
( x̅ = 4.590) มีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 91.80 
 

 สรุปผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์                       
มีดังต่อไปนี   ตามกรอบงานที่ประเมิน 4  ด้าน โดยเฉลี่ยแล้ว ประกอบด้วย  ความพึงพอใจต่อขั นตอนการ
ให้บริการ ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจต่อ
สิ่งอ านวยความสะดวก  ในภาพรวม พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการในระดับมาก
ที่สุด คือ งานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ร้อยละ  97.72 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการ
อยู่ในระดับ 5  (มากกว่าร้อยละ 80 ขึ นไป) รองลงมา คือ  งานบริการด้านโยธา การขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 97.35  มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 5 (มากกว่าร้อยละ 80 ขึ นไป) งาน
บริการด้านการศึกษา ร้อยละ 96.43  มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 5 (มากกว่าร้อยละ 80 
ขึ นไป) งานบริการด้านรายได้หรือภาษี ร้อยละ 95.73 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 5  
(มากกว่าร้อยละ 80 ขึ นไป) และงานบริการด้านสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 95.05 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการ
อยู่ในระดับ 5  (มากกว่าร้อยละ 80 ขึ นไป)    ตามล าดับ 

2. อภิปรายผล 
จากการประเมินด้านขั นตอนการให้บริการพบว่า ประชาชนพึงพอใจในการให้บริการของขั นตอนการ

ให้บริการ ได้ท าการลดขั นตอนการท างานด้านต่าง ๆ เพ่ือท าให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้บริการได้อย่างง่าย  
ได้มีการประสานกับตัวแทนประชาชน ในการท ากิจกรรม มีการประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่าง ๆ ให้ประชาชน
ทราบและเข้าร่วมกิจกรรมด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการปฏิบัติงานด้วยความตั งใจ มี
ความรู้ความสามารถในด้านที่ให้บริการ และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้  
และเข้าไปมีส่วนร่วมกับประชาชนในโอกาสต่าง ๆ เช่น การประชาคมแผน โดยร่วมกันจัดท าแผนประจ าปีกับ
ชาวบ้านในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล   ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีความคุ้มค่าในภารกิจ
ของรัฐ และท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์ มากที่สุด  ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า  จัดให้มีช่องทางการ
ให้บริการที่หลากหลาย ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการได้สะดวก รวดเร็ว เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ให้บริการทันสมัย อาทิ การให้บริการทาง Internet การให้บริการทางโทรศัพท์ การให้บริการด้วยหน่วย บริการ
เคลื่อนที่ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ    ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ได้จัดให้มีบริเวณที่พักรอรับบริการ
ทีพ่อเพียง สภาพแวดล้อมน่าติดต่อสะดวก สะอาด และมีสถานที่พอเพียงต่อการให้บริการประชาชนที่มาขอรับ
บริการ  คุณภาพการให้บริการจึงเป็นที่พึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ โดยได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค า
ชี แจงขั นตอนการให้บริการ และได้จัดท าป้ายบอกขั นตอนและวิธีการรับบริการทุกขั นตอนเพ่ือสะดวกกับผู้มา
รับบริการ จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เพ่ือให้บริการประชาชนอยู่ในเกณฑ์ดี และไม่พบปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ท าให้เกิดความล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามขั นตอนที่ก าหนดไว้ส่งผลให้ประชาชนมี
ความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุดและอยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับคะแนน  5  (ร้อยละ
ของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 80) 

 
 



๕ 
 

 
 

 

3. ข้อเสนอแนะ   
จากการศึกษาครั งนี ผู้วิจัย สามารถวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ จาก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  

เพ่ือมาสรุปประเด็นต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์ ควรด าเนินการตามข้อเสนอแนะ   มีดังต่อไปนี  
 

1. งานบริการด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 

ประชาชนผู้รับบริการต้องการความสะดวก รวดเร็ว ในการบริการมากขึ น โดยท างานให้มีความ
ถูกต้อง แม่นย า และ มีระเบียบวินัย  ไม่ควรเลือกปฏิบัติเฉพาะกลุ่ม เอาใจใส่ดูแลประชาชน และเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างานขององค์กร น าความคิดเห็นที่ประชาชนผู้มาใช้บริการ
เสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการท างานให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั งนี เพ่ือประชาชนใน
ท้องถิ่นและภาพลักษณ์ขององค์กร ควรพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริการให้มีความสะดวก รวดเร็ว เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนเพ่ิมมากขึ น  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอเพ่ือปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกในงานบริการและให้มีความรู้ความสามารถในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ น ควรปรับปรุงระบบบัตรคิว เพ่ือให้การบริการ
เป็นไปตามล าดับก่อน - หลังของการมาติดต่อขอรับบริการ และให้บริการตามล าดับบัตรคิวอย่างเคร่งครัดโดย
ไม่มีอภิสิทธิ์ใดๆ เป็นพิเศษ มีการน าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการให้บริการมา
ใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการประชาชน  มีการให้บริการนอกเวลาราชการหรือ
การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้ประชาชนในพื นที่ได้รับบริการอย่างทั่วถึง 
เนื่องจากผู้รับบริการบางคนอาจมีภารกิจในงานประจ าของตนเอง หรืออาจไม่สะดวกในการที่จะมารับบริการ
ท าให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ ควรมีการปรับปรุงด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้พิการ เช่น ทาง
ลาดส าหรับผู้พิการ จัดให้มีบริการอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ไว้บริการแก่ผู้พิการ  การจัดหาสื่อต่างๆ 
ส าหรับให้บริการผู้พิการ ฝึกอบรมหรือส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ด้านต่างๆ และ
มุ่งเน้นการสร้างจิตส านึกท่ีดีในงานบริการ เพ่ือให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมากในการได้รับบริการ 

2. งานบริการด้านการศึกษา 

ควรส่งเสริมในด้านการศึกษาส าหรับประชาชนอย่างเท่าเทียมกันทุกคนเพ่ือท าให้ประชาชนสามารถ
ส่งบุตร หลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนได้ทุก ๆ โดยลดค่าใช้จ่ายในการเรียนให้น้อยลงและส่งเสริมในการให้ทุน
การเรียนส าหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ในการเรียนให้มากขึ น มีการแจกอุปกรณ์การเรียนบางชนิด
รวมถึงกิจกรรมพิเศษที่สามารถสร้างรายได้ให้กับนักเรียน การใช้แหล่งสารสนเทศในแนวอนาคต ประกอบด้วย 
นโยบายด้านสารสนเทศจัดสภาพแวดล้อมของเครือข่ายการเรียนรู้การกระจายการใช้คอมพิวเตอร์ การรวม
แหล่งสารสนเทศ ความเร็วของสารสนเทศ การใช้ห้องสมุดดิจิตอล (Digital Library) สื่อการเรียนการสอนใน
รูปของสื่อผ่านระบบเครือข่าย (Web-Based) การบูรณาการเทคโนโลยีรวมถึงการประเมินค่าใช้จ่ายและผลที่
คาดหวังจากการด าเนินงานเน้นผลต่อผู้เรียนทั งในระดับนโยบายและระดับการเรียนการสอนโดยก าหนด
นโยบายการศึกษาที่ค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคัญเปิดโอกาสให้ผู้เรียน เรียนรู้ตามวิธีที่ถนัดและสนใจ 
เรียนอย่างสนุกเล่นให้ได้ความรู้ มีความสุขกับการเรียนครูสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
คิดวิเคราะห์ท าให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองและมีความสุขกับการเรียน มุ่งยกระดับงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ 
(knowledge workers) ที่เข้มแข็งและแข็งขัน มีการกระจายอ านาจสู่เขตพื นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
องค์กรปกครองท้องถิ่น มีการก าหนดมาตรฐานในการศึกษา จัดรูปแบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ มี



๖ 
 

การส่งเสริมรากฐานและพัฒนาวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆมาใช้ใน
การศึกษาและการมีส่วนร่วมของบุคคลในครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน และสถาบันสังคมอ่ืนๆ 
 

 

3. งานบริการด้านรายได้หรือภาษี 

 จากการศึกษาครั งนี ผู้วิจัย สามารถวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ จาก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  
เพ่ือมาสรุปประเด็นต่าง ๆ ที่ควรด าเนินการตามข้อเสนอแนะ  มีดังต่อไปนี  ประชาชนบางส่วนขาดความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องของรายได้หรือภาษี ควรมีเจ้าหน้าที่สามารถให้ค าแนะน าหรือปรึกษา หรือการจัดตั งโอนสาย
บริการเกี่ยวกับรายได้หรือภาษีเพ่ือให้ประชาชนเกิดความสะดวกมากยิ่งขึ น และมุ่งเน้นการสร้างจิตส านึกท่ีดีใน
งานบริการ เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมากในการได้รับบริการ  อีกทั งการจัดท าแผนผังความรู้เรื่องของ
รายได้หรือภาษีให้กับประชาชนที่มีเนื อหาถูกต้อง แม่นย า และกระชับ จะช่วยให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
มากยิ่งขึ น  

 4.งานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

 ประชาชนทุกคนในชุมชนควรได้รับการส่งเสริม และเข้าร่วมในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติต่างๆ 
ตามโครงการพัฒนาชุมชน เพ่ิมช่องทางหรือวิธีการที่สะดวก เช่น การลงชุมชนให้บริการสวัสดิการสงเคราะห์
เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ นสามารถพ่ึงตนเองได้รวมทั งได้รับการ
ช่วยเหลือและได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน านโยบายด้าน
สวัสดิการสังคมมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สูงอายุมากท่ีสุด ในทุก ๆ ด้าน เช่น การรับบริการบ้านฉุกเฉิน การรับ
บริการกองทุนส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ (เบี ยยังชีพ) การรับบริการการลดค่ารักษาพยาบาล การรับบริการการ
ลดค่าโดยสารเดินทาง การรับบริการจากศูนย์บริการคนทางสังคมผู้สูงอายุการรับบริการการบริการเคลื่อนที่
ออกเยี่ยมเยียนตามบ้าน และการรับบริการรับการรักษาจากสถานีอนามัยประจ าหมู่บ้าน เป็นต้น สนับสนุน
และส่งเสริมให้มีบริการสุขภาพทั งทางกายและจิตส าหรับผู้สูงอายุทั งในด้านการป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพ 
การวินิจฉัยโรคในระยะเริ่มแรกรวมทั งการรักษาและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และควรจัดให้มีคลินิกผู้สูงอายุใน
โรงพยาบาลต่าง ๆและชักชวนให้โรงพยาบาลต่าง ๆ รวมถึงโรงพยาบาลเอกชนให้เห็นความส าคัญในการดูแล
ผู้สูงอายุให้มากขึ น ส่งเสริมให้ครอบครัวมีบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุนอกจากนี รั ฐบาลและองค์กรเอกชนควร
จะจัดให้มีมาตรการหรือบริการในการสนับสนุนครอบครัวที่เลี ยงดูผู้สูงอายุโดยเฉพาะครอบครัวที่มีรายได้ต่ า มี
มาตรการในการให้เบี ยยังชีพแก่ผู้ที่เกษียณอายุจากการท างานหรือผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุจากการท างานอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม ที่มีเครือข่ายสถานีอนามัยชุมชนอ าเภอควรถามความต้องการของผู้สูงอายุในการที่จะเข้าพัก
บ้านพักฉุกเฉินด้วยความสมัครใจ รวมทั งส่งเสริมการบริโภค อาหารที่ถูกหลักอนามัยหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่
รับผิดชอบในการจ่ายเบี ยยังชีพ ควรส ารวจผู้สูงอายุให้ครบและทั่วถึง รวมทั งเพ่ิมค่าเบี ยยังชีพด้วย ควรจัด
อบรมอาชีพที่เหมาะสมกับวัยของผู้สูงอายุ จัดให้มีโครงการศึกษาที่ให้ผู้สูงอายุเป็นครู (คลังสมอง) หรือเป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ในด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีเพ่ือที่จะเป็นการสร้างให้ผู้สูงอายุมี บทบาททางสังคม
และเป็นที่ยอมรับเพ่ิมมากขึ น อีกทั งส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ กับ
ผู้สูงอายุ 

 5. งานบริการด้านสิ่งแวดล้อม 



๗ 
 

 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยการร่วมคิดร่วมท าร่วมตรวจสอบและติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้การบริหารและการพัฒนา มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างระบบการบริหารงาน
โดยเน้นหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สุจริต โปร่งใส สมารถตรวจสอบได้และตรงกับความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง ให้ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะและเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง 
ๆ ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั งมีการน าความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณา 
ก าหนดนโยบายและการตัดสินใจขององค์กร การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการสื่อสารในระบบเปิด 
กล่าวคือ เป็นการสื่อสารสองทางทั งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งประกอบไปด้วยการแบ่งสรรข้อมูล
ร่วมกนระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในสังคม ทั งนี เพราะการมีส่วนร่วมของ
ประชาเชนเป็นการเพ่ิมคุณภาพของการตัดสินใจการลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา เป็นการสร้างฉันทามติ 
และท าให้ง่ายต่อการน านโยบายไปปฏิบัติและสอดรับกับปัญหาและความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ นแล้ว
ยังเป็นการควบคุมการบริหารงานขององค์กรให้มีความโปร่งใสตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน และมีความรับผิดชอบหรือสามารถตอบค าถามของประชาชนได้  ควรมีการศึกษาถึงความต้องการ
ของประชาชนที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพ่ือให้ทราบความต้องการที่
แท้จริงของประชาชนเพ่ือที่จะน าไปสู่การพัฒนาที่เหมาะสม และศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของประชาชน ผู้น า
ชุมชน เจ้าหน้าที่รัฐที่มีต่อการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพ่ือที่จะได้มาซึ่งปัญหา และแนวทางแก้ ไข เพ่ือสร้าง
รูปแบบการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 

โดยมีตารางสรุปผลการประเมินเป็นดังนี  

  
ล าดับ งานบริการด้านที่ประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ระดับผลการ

ประเมิน 
1 งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 100.00 97.35 ดีมาก 
2 งานด้านการศึกษา 100.00 96.43 ดีมาก 
3 งานด้านรายได้หรือภาษี 100.00 95.73 ดีมาก 
4 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 100.00 97.72 ดีมาก 
5 งานด้านสิ่งแวดล้อม 100.00 95.05 ดีมาก 

 รวม 100.00 96.45 ดีมาก 

สรุปผลการประเมินที่ได้อยู่ในระดับดีมาก  (10 คะแนน) 
 

  



๘ 
 

 

 
หนังสือรับรองผลการประเมิน 

 
      เขียนที่   มหาวิทยาลัยมหิดล ๙๙๙  ถนนพุทธมณฑล สาย ๔    

     ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๗๐ 
วันที่  30 กันยายน  2563 

  ข้าพเจ้า  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เสรี  วรพงษ์ อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร ์   มหาวิทยาลัยมหิดล  หัวหน้าโครงการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการ
ให้บริการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ขอรับรองว่า   องค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์  ได้มอบหมายให้ 
ทีมวิจัยของข้าพเจ้า เป็นผู้ประเมินงานบริการต่าง ๆ   โดยมีผลการประเมินเป็นดังนี  
  

ล าดับ งานบริการด้านที่ประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ระดับผลการ
ประเมิน 

1 งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 100.00 97.35 ดีมาก 
2 งานด้านการศึกษา 100.00 96.43 ดีมาก 
3 งานด้านรายได้หรือภาษี 100.00 95.73 ดีมาก 
4 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 100.00 97.72 ดีมาก 
5 งานด้านสิ่งแวดล้อม 100.00 95.05 ดีมาก 
 รวม 100.00 96.45 ดีมาก 

สรุปผลการประเมินที่ได้อยู่ในระดับดีมาก  (10 คะแนน) 
 
                                                  
                                 (ลงชื่อ)……เสรี  วรพงษ์........ 
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี  วรพงษ์ ) 
                                                                                                                หัวหน้า
โครงการวิจัยฯ ผู้ประเมินฯ 


