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รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์  อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ  2564 
 

 การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้า
รงค์ เป็นภาระงานตามภาระหน้าที่ที่ก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.
2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564   มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพ่ือ
ศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับงานการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์  2) เพ่ือศึกษาระดับความพึง
พอใจ และความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์และ 3) เพ่ือศึกษาเสนอแนะแนว
ทางการให้บริการที่มีประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค ์

 การประเมินใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research)โดยศึกษาวิจัยจากเอกสาร 
(Documentary Research) ผสมผสานกับการวิจัยเชิงปริมาณ  (Qualitative Research) โดยการวิจัยเชิง
ปริมาณท้าการประเมินความพึงพอใจ (Survey Research)  ของประชาชนที่เป็นตัวแทนครอบครัวที่อาศัยอยู่
ในเขตพื นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ 

 ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจ้านวน 500 คน แล้วน้ามาประเมินผลโดยใช้
การพรรณนาความ (Descriptive) จากข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) 
ค่าอัตราส่วนร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และการวิจัยเชิง
คุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลถ ้ารงค์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จ้านวน 5 คน สรุปผลการศึกษาดังนี  

 
1. สรุปผลการศึกษา 

สรุปผลการศึกษาคุณลักษณะทั่วไปของประชาชนกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม จ้านวน500 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 

      ผลส้ารวจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการของประชาชนต่องานการให้บริการ ในภาพรวมมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  ( x̅ = 4.809) คิดเป็นร้อยละ 96.18 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพการ
ให้บริการ พบว่า มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 5 (มากกว่าร้อยละ 80 ขึ นไป) 

ผลส้ารวจเป็นรายด้านในภาพรวม พบว่า ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการต่อขั นตอนการให้บริการ                
มีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด  ( x̅ = 4.804) คิดเป็นร้อยละ 96.08  มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 
5 (มากกว่าร้อยละ 80 ขึ นไป) ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ มีค่าอยู่ ในระดับมากที่สุด                              
( x̅ = 4.822)  คิดเป็นร้อยละ 96.44 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 5  (มากกว่าร้อยละ 80 ขึ น
ไป) ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x̅ = 4.827)  คิดเป็นร้อยละ 96.54            
มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 5 (มากกว่าร้อยละ 80 ขึ นไป) ความพึงพอใจต่อสิ่งอ้านวยความสะดวก 
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มีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด  ( x̅ = 4.782)  คิดเป็นร้อยละ 95.64 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 
5 (มากกว่าร้อยละ 80 ขึ นไป) 
 

  

ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการจ าแนกแต่ละงานมีรายละเอียดดังนี  
 

 

  1.งานบริการด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
  มีการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ มีกรอบงานที่ประเมิน 4 ด้านประกอบด้วย 
ความพึงพอใจต่อขั นตอนการให้บริการ  ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ และความพึงพอใจต่อสิ่งอ้านวยความสะดวก พบว่า ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพ
การให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด  ( x = 4.845) และมีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 96.91  
มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 5 (มากกว่าร้อยละ 80 ขึ นไป) เมื่อประเมินรายด้านมีรายละเอียด
แต่ละด้านสรุปได้ดังนี  
   ความพึงพอใจต่อขั นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅  = 4.859) มีระดับ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 97.18 
  ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅   = 4.828) มีระดับ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 96.56 
  ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมากที่สุด (  x̅  = 4.836)                  
มีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 96.72 
  ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด               
( x̅  = 4.858) มีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 97.16 
 

 2.งานบริการด้านการศึกษา 
 มีการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ มีกรอบงานที่ประเมิน  4 ด้าน ประกอบด้วย 
ความพึงพอใจต่อขั นตอนการให้บริการความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ และความพึงพอใจต่อสิ่งอ้านวยความสะดวก พบว่า ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพ
การให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด  ( x̅ = 4.797 ) คิดเป็นร้อยละ 95.94   มีคะแนนคุณภาพการให้บริการ 
อยู่ในระดับ 5 (มากกว่าร้อยละ 80 ขึ นไป) เมื่อประเมินรายด้านมีรายละเอียดแต่ละด้านสรุปได้ดังนี  
 ความพึงพอใจต่อขั นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅  = 4.785) มีระดับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 95.70 
  ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅  = 4.767) มีระดับ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 95.34 
 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅  = 4.843) มีระดับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 96.86 
  ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด                  
( x̅  = 4.792) มีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 95.84 
 

 3.งานบริการด้านรายได้หรือภาษี 
 มีการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ มีกรอบงานที่ประเมิน  4 ด้าน ประกอบด้วย 
ความพึงพอใจต่อขั นตอนการให้บริการความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่               



๓ 
 

ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจต่อสิ่งอ้านวยความสะดวก พบว่า ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจใน
คุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด  ( x̅  = 4.770) และมีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 
95.39  มีคะแนนคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดับ 5 (มากกว่าร้อยละ 80 ขึ นไป) เมื่อประเมินรายด้านมี
รายละเอียดแต่ละด้านสรุปได้ดังนี  
 ความพึงพอใจต่อขั นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅  = 4.717) มีระดับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 94.34 
  ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅  = 4.839) มีระดับ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 96.78 
 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅  = 4.785) มีระดับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 95.70 
  ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด                    
( x̅  = 4.737) มีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 94.74 
 

 4.งานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
มีการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ มีกรอบงานที่ประเมิน  4 ด้าน  ประกอบด้วย ความพึง
พอใจต่อขั นตอนการให้บริการความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
และความพึงพอใจต่อสิ่งอ้านวยความสะดวก พบว่า  ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการ
ให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด  ( x̅  = 4.873) และมีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 97.45 มี
คะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 5 (มากกว่าร้อยละ 80 ขึ นไป) เมื่อประเมินรายด้านมีรายละเอียดแต่
ละด้านสรุปได้ดังนี     
 ความพึงพอใจต่อขั นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅  = 4.853) มีระดับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 97.06 
  ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅  = 4.849) มีระดับ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 96.98 
 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅ = 4.897) มีระดับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 97.94 

ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมากที่สุด                  
( x̅ = 4.891) มีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 97.82 
  

  5.งานบริการด้านสิ่งแวดล้อม 
มีการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการ มีกรอบงานที่ประเมิน  4 ด้าน ประกอบด้วย                    

ความพึงพอใจต่อขั นตอนการให้บริการ  ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ และความพึงพอใจต่อสิ่งอ้านวยความสะดวก พบว่า ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพ
การให้บริการ  อยู่ในระดับมากที่สุด  ( x̅  = 4.760) และมีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 95.20 
มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 5 (มากกว่าร้อยละ 80 ขึ นไป) เมื่อประเมินรายด้านมีรายละเอียด
แต่ละด้านสรุปได้ดังนี  
 ความพึงพอใจต่อขั นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅  = 4.805) มีระดับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 96.10 
  ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅   = 4.827) มีระดับ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 96.54 



๔ 
 

 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅  = 4.774) มีระดับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 95.48 
  ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด                    
( x̅  = 4.633) มีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 92.66 
 

 สรุปผลส้ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์                     
มีดังต่อไปนี   ตามกรอบงานที่ประเมิน 4  ด้าน โดยเฉลี่ยแล้ว ประกอบด้วย  ความพึงพอใจต่อขั นตอนการ
ให้บริการ ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจต่อ
สิ่งอ้านวยความสะดวก  ในภาพรวม พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการในระดับมาก
ที่สุด คือ งานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ร้อยละ  97.45 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการ
อยู่ในระดับ 5  (มากกว่าร้อยละ 80 ขึ นไป) รองลงมา คือ  งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
ร้อยละ 96.91  มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 5 (มากกว่าร้อยละ 80 ขึ นไป) งานด้าน
การศึกษา ร้อยละ 95.94  มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 5 (มากกว่าร้อยละ 80 ขึ นไป)                
งานบริการด้านรายได้หรือภาษี ร้อยละ 95.39 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 5 (มากกว่า               
ร้อยละ 80 ขึ นไป) และงานบริการด้านสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 95.20 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ใน
ระดับ 5  (มากกว่าร้อยละ 80 ขึ นไป)    ตามล้าดับ 
  

2. อภิปรายผล 
จากการประเมินด้านขั นตอนการให้บริการพบว่า ประชาชนพึงพอใจในการให้บริการของขั นตอนการ

ให้บริการ ได้ท้าการลดขั นตอนการท้างานด้านต่าง ๆ เพ่ือท้าให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้บริการได้อย่างง่าย  
ได้มีการประสานกับตัวแทนประชาชน ในการท้ากิจกรรม มีการประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่ าง ๆ ให้ประชาชน
ทราบและเข้าร่วมกิจกรรมด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการปฏิบัติงานด้วยความตั งใจ มี
ความรู้ความสามารถในด้านที่ให้บริการ และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้  
และเข้าไปมีส่วนร่วมกับประชาชนในโอกาสต่าง ๆ เช่น การประชาคมแผน โดยร่วมกันจัดท้าแผนประจ้าปีกับ
ชาวบ้านในระดับหมู่บ้านและระดับต้าบล   ท้าให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีความคุ้มค่าในภารกิจ
ของรัฐ และท้าให้ประชาชนได้รับประโยชน์ มากที่สุด  ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า  จัดให้มีช่องทางการ
ให้บริการที่หลากหลาย ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการได้สะดวก รวดเร็ว เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ให้บริการทันสมัย อาทิ การให้บริการทาง Internet การให้บริการทางโทรศัพท์ การให้บริการด้วยหน่วย บริการ
เคลื่อนที่ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ    ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก พบว่า ได้จัดให้มีบริเวณที่พักรอรับบริการ
ที่พอเพียง สภาพแวดล้อมน่าติดต่อสะดวก สะอาด และมีสถานที่พอเพียงต่อการให้บริการประชาชนที่มาขอรับ
บริการ  คุณภาพการให้บริการจึงเป็นที่พึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ โดยได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค้า
ชี แจงขั นตอนการให้บริการ และได้จัดท้าป้ายบอกขั นตอนและวิธีการรับบริการทุกขั นตอนเพ่ือสะดวกกับผู้มา
รับบริการ จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เพ่ือให้บริการประชาชนอยู่ในเกณฑ์ดี และไม่พบปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ท้าให้เกิดความล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามขั นตอนที่ก้าหนดไว้ส่งผลให้ประชาชนมี
ความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุดและอยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับคะแนน  5  (ร้อยละ
ของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 80) 
 

3. ข้อเสนอแนะ   
จากการศึกษาครั งนี ผู้วิจัย สามารถวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ จาก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  

เพ่ือมาสรุปประเด็นต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ ควรด้าเนินการตามข้อเสนอแนะ   มีดังต่อไปนี  
 



๕ 
 

1. งานบริการด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 

ในปัจจุบันสถานการณ์ค่อนข้างมีขีดจ้ากัดในการรับบริการที่ส้านึกงาน ควรมีการจัดท้าระบบการโอน
สายออนไลน์เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกเพ่ิมมากขึ น และเป็นการลดความเสี่ยงที่ประชาชนต้องมีการ
เดินทาง หรืออยู่ร่วมกันในที่สาธารณะในสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 นอกจากนี ควรด้าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี  พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริการให้มีความสะดวก รวดเร็ว เพ่ืออ้านวย ความสะดวก
ให้แก่ประชาชนเพ่ิมมากขึ น พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างสม่้าเสมอเพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส้านึกในงาน
บริการและให้มีความรู้ความสามารถในการน้าเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ มาใช้ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ น น้าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเพียงพอ
ต่อการให้ บริการมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการประชาชน มีการให้บริการ
นอกเวลาราชการหรือการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพ่ือเป็น การอ้านวยความสะดวกให้ประชาชนในพื นที่
ได้รับบริการอย่างทั่วถึง เนื่องจากผู้รับบริการบางคน อาจมีภารกิจในงานประจ้าของตนเอง หรืออาจไม่สะดวก
ในการที่จะมารับบริการ ท้าให้ไม่สามารถ เข้าถึงบริการได้ จัดท้าคู่มือประชาชนแจกจ่ายให้กับประชาชนในทุก
ครัวเรือนเพ่ือให้ ประชาชนทราบรายละเอียด ขั นตอน และวิธีการติดต่อขอการรับบริการทุกประเภท และ
สามารถ จัดเตรียมเอกสาร หลักฐานได้ครบถ้วนถูกต้อง สามารถมาติดต่อได้แล้วเสร็จในครั งเดียว ทบทวน
เส้นทางเดินของงานและกระจายอ้านาจการตัดสินใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานแล้วเสร็จใน
ขั นตอนเดียวและลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้น้อยลง 

2. งานบริการด้านการศึกษา 

ประชาชนบางส่วนไม่อาจเข้าถึงการศึกษาได้มากเท่าที่ควร อยากให้มีการสนับสนุนในด้านของ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนเพ่ิมมากขึ น เพ่ือตอบรับกับสถานการณ์ท่ีต้องเรียนออนไลน์ในช่วงที่มีการให้หยุดเรียน
ตามสถานศึกษา ควรสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับประชาชนทุกคน อย่างเท่าเทียม จัดกิจกรรม การ
เรียนรู้ให้กับประชาชนอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย เช่น มีโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยการน้าปราชญ์
ชาวบ้านภายในชุมชนมาให้ความรู้ หรือประดิษฐ์สิ่งของ เพ่ือที่จะสามารถสร้างรายได้บางส่วนให้กับผู้สูงอายุ มี
กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการส้าหรับเด็ก ควรมีการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เกิดประโยชน์ หรืออาจจะเปิด
โอกาสให้ปราชญ์ชาวบ้านเป็นวิทยากรในการด้าเนินกิจกรรม เช่น โครงการเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนและสามารถน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ มีกระบวนการ
เรียนการสอนที่ก้าวหน้าและทันต่อเหตุการณ์ ไม่ล้าสมัย โดยปัจจุบันเป็นการเรียนรู้เป็นแบบดิจิทัล ควรจะมี
การน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียน หรือจัดท้าเป็นสื่อการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ทางไกลผ่านสื่อเอกสาร
อิเล็คทรอนิกส์ (E-Learning) เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน เนื่องจากไม่ได้จ้ากัดให้อยู่ใน
สถานที่เดียวเท่านั น เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-centered learning ) และสามารถ
ช่วยลดช่องว่างระหว่างการเรียนรู้ในเมืองกับท้องถิ่นได้ถือว่าเป็นการสร้างความเสมอภาคทางการศึ กษา 
นอกจากนี ควรจะมีการแจกหรือมีบริการให้ยืม เครื่องมือ อุปกรณ์การเรียน แท็บเล็ตพีซี เนื่องจากเครื่องมือ
เหล่านี ถือเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย รวดเร็ว และมีคุณลักษณะที่
เหมาะสมที่ช่วยในการจัดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี หากมีการสนับสนุนให้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงได้ ก็ยิ่งจะช่วยท้าให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล นอกจากนี แล้วควรมีการสนับสนุนด้าน
ทุนการศึกษา เครื่องแบบนักเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียนให้ผู้เรียนที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมโอกาสและความเท่าเทียมด้านการศึกษาให้มากขึ น ท้าให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจที่ดีในการเรียน เกิดความ
ภาคภูมิใจในตัวเอง ในทางด้านผู้สอนควรจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ในสิ่งที่ตนถนัดและ



๖ 
 

สนใจตามความเหมาะสม ไม่ปิดกั นความคิดของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนรู้สึกสนุก ตื่นเต้นกับการเรียน กล้าแสดง
ศักยภาพของตนเองออกมาได้อย่างเต็มที่ สามารถน้าความรู้นั นมาต่อยอดหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเอง
และคนรอบข้างให้ดียิ่งขึ นได้ 

 

3. งานบริการด้านรายได้หรือภาษี 
 จากการศึกษาพบว่าประชาชนที่เข้ารับบริการบางส่วนขาดความรู้ความเข้าในเรื่องของภาษี ควรมีการ
จัดท้าระบบการโอนสายออนไลน์เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกเพ่ิมมากขึ น และประชาชนบางส่วนอยาก
ให้มีความต้องการให้มีการลดลดหย่อนภาษี เนื่องจากประชาชนขาดรายได้จากช่วงโรคระบาดโควิด-19 
นอกจากนี ควรด้าเนินการตามข้อเสนอแนะดังต่อไปนี  พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริการให้มีความสะดวก 
รวดเร็ว เพ่ืออ้านวย ความสะดวกให้แก่ประชาชนเพ่ิมมากขึ น พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างสม่้าเสมอเพ่ือ
ปลูกฝังและสร้างจิตส้านึกในงานบริการและให้มีความรู้ความสามารถในการน้าเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ มา
ใช้ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ น น้าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการให้ บริการมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการ
ให้บริการประชาชน มีการให้บริการนอกเวลาราชการหรือการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพ่ือเป็น การอ้านวย
ความสะดวกให้ประชาชนในพื นที่ได้รับบริการอย่างทั่วถึง เนื่องจากผู้รับบริการบางคน อาจมีภารกิจในงาน
ประจ้าของตนเอง หรืออาจไม่สะดวกในการที่จะมารับบริการ ท้าให้ไม่สามารถ เข้าถึงบริการได้ จัดท้าคู่มือ
ประชาชนแจกจ่ายให้กับประชาชนในทุกครัวเรือนเพ่ือให้ ประชาชนทราบรายละเอียด ขั นตอน และวิธีการ
ติดต่อขอการรับบริการทุกประเภท และสามารถ จัดเตรียมเอกสาร หลักฐานได้ครบถ้วนถูกต้อง สามารถมา
ติดต่อได้แล้วเสร็จในครั งเดียว ทบทวนเส้นทางเดินของงานและกระจายอ้านาจการตัดสินใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานแล้วเสร็จในขั นตอนเดียวและลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้น้อยลง 
 

 4.งานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
 ในสภาวะโควิด-19 การลงทะเบียนผู้สูงอายุควรมีการจัดท้าเป็นแบบออนไลน์เพ่ือลดความแออัดของ
ประชาชนที่ต้องการเข้ารับการบริการที่ส้านักงาน นอกจากนี ควรมีการลงพื นที่เพ่ืออ้านวยความสะดวกต่อ
ประชาชนที่ต้องการใช้บริการต่องานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม นอกจากนี ควรด้าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะ  มีดังต่อไปนี   ควรมีการจัดฝึกอบรม หรือส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่้าเสมอเพ่ือ
พัฒนาทักษะความรู้ด้านต่าง ๆ และมุ่งเน้นการสร้างจิตส้านึกที่ดีในงานบริการ เพ่ือให้ประชาชนเกิด ความพึง
พอใจมากในการได้รับบริการ  มีการทบทวนเส้นทางเดินของงานและกระจายอ้านาจการตัดสินใจให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานแล้วเสร็จในขั นตอนเดียวและลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้น้อยลง น้า
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการให้ บริการมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือความ
สะดวกรวดเร็วในการให้บริการประชาชน จัดท้าคู่มือประชาชนแจกจ่ายให้กับประชาชนในทุกครัวเรือนเพ่ือให้
ประชาชนทราบรายละเอียด ขั นตอน และวิธีการติดต่อขอการรับบริการทุกประเภท และสามารถจัดเตรียม
เอกสาร หลักฐานได้ครบถ้วนถูกต้อง สามารถมาติดต่อได้แล้วเสร็จในครั งเดียว พัฒนาประสิทธิภาพระบบ
บริการให้มีความสะดวก รวดเร็ว เพ่ืออ้านวย ความสะดวกให้แก่ประชาชนเพ่ิมมากขึ น ยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง 
 

 5. งานบริการด้านสิ่งแวดล้อม 
 ประชาชนบางส่วนมีความกังวลเกี่ยวกับขยะติดเชื อที่เกิดขึ นในภาวะโควิด -19 อยากให้มีการแนะน้า
การจัดการที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนในชุมชน เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงที่จะติดเชื อได้ นอกจากนี จากการศึกษา
ครั งนี ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ จาก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  เพ่ือมาสรุปประเด็นต่าง ๆ 
ที่ควรด้าเนินการตามข้อเสนอแนะ  มีดังต่อไปนี  ควรมีการจัดฝึกอบรม หรือส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม



๗ 
 

อย่างสม่้าเสมอเพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ด้านต่าง ๆ และมุ่งเน้นการสร้างจิตส้านึกที่ดีในงานบริการ เพ่ือให้
ประชาชนเกิด ความพึงพอใจมากในการได้รับบริการ  มีการทบทวนเส้นทางเดินของงานและกระจายอ้านาจ
การตัดสินใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานแล้วเสร็จในขั นตอนเดียวและลดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานให้น้อยลง น้าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการให้ บริการมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการประชาชน จัดท้าคู่มือประชาชนแจกจ่ายให้กับประชาชนใน
ทุกครัวเรือนเพ่ือให้ประชาชนทราบรายละเอียด ขั นตอน และวิธีการติดต่อขอการรับบริการทุกประเภท และ
สามารถจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานได้ครบถ้วนถูกต้อง สามารถมาติดต่อได้แล้วเสร็จในครั งเดียว พัฒนา
ประสิทธิภาพระบบบริการให้มีความสะดวก รวดเร็ว เพ่ืออ้านวย ความสะดวกให้แก่ประชาชนเพ่ิมมากขึ น            
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
   

  
โดยมีตารางสรุปผลการประเมินเป็นดังนี  

  
ล้าดับ งานบริการด้านที่ประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ระดับผลการประเมิน 

1 งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 100.00 96.91 ดีมาก 
2 งานด้านการศึกษา 100.00 95.94 ดีมาก 
3 งานด้านรายได้หรือภาษี 100.00 95.39 ดีมาก 
4 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 100.00 97.45 ดีมาก 
5 งานด้านสิ่งแวดล้อม 100.00 95.20 ดีมาก 

 รวม 100.00 96.18 ดีมาก 

สรุปผลการประเมินที่ได้อยู่ในระดับดีมาก  (5 คะแนน) 
 

  



๘ 
 

 
หนังสือรับรองผลการประเมิน 

 
      เขียนที่   มหาวิทยาลัยมหิดล ๙๙๙  ถนนพุทธมณฑล สาย ๔    

     ต้าบลศาลายา อ้าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๗๐ 
วันที่  30 กันยายน  2564 

  ข้าพเจ้า  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เสรี  วรพงษ์ อาจารย์ประจ้าคณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล  หัวหน้าโครงการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการ
ให้บริการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ขอรับรองว่า   องค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์  ได้มอบหมายให้ 
ทีมวิจัยของข้าพเจ้า เป็นผู้ประเมินงานบริการต่าง ๆ   โดยมีผลการประเมินเป็นดังนี  
  

ล้าดับ งานบริการด้านที่ประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ระดับผลการ
ประเมิน 

1 งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 100.00 96.91 ดีมาก 
2 งานด้านการศึกษา 100.00 95.94 ดีมาก 
3 งานด้านรายได้หรือภาษี 100.00 95.39 ดีมาก 
4 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 100.00 97.45 ดีมาก 
5 งานด้านสิ่งแวดล้อม 100.00 95.20 ดีมาก 
 รวม 100.00 96.18 ดีมาก 

สรุปผลการประเมินที่ได้อยู่ในระดับดีมาก  (5 คะแนน) 
 
                                                  
                                 (ลงชื่อ)……เสรี  วรพงษ์........ 
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี  วรพงษ์ ) 
                                                                                        หัวหน้าโครงการวิจัยฯ ผู้ประเมินฯ 
 
 
 
 
 

 


