รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รบั บริการ
เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการมิตดิ า้ นคุณภาพการให้บริการ

เทศบาลตาบลหนองหญ้าดอกขาว
ตาบลหนองขาว อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการเพื่อประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการมิติด้านคุณภาพการให้บริการ
เทศบาลตาบลหนองหญ้าดอกขาว ตาบลหนองขาว อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ประจาปีงบประมาณ 2564
การส ารวจความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก ารที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารของเทศบาลต าบลหนองหญ้ า ดอกขาว
ตาบลหนองขาว อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลหนองหญ้าดอกขาว 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ มีผลต่อความพึง
พอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลหนองหญ้าดอกขาว และ 3) เพื่อการศึกษาปัญหา
และข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของเทศบาลตาบลหนองหญ้าดอกขาว ทาการสารวจและ
ประเมิ น ผลความพึ งพอใจของผู้ รั บ บริ การในวัน ที่ 12 กั นยายน 2564 กลุ่ มตั ว อย่าง ได้แ ก่ ประชาชน
ผู้ รั บ บริ ก ารของเทศบาลต าบลหนองหญ้ า ดอกขาว ต าบลหนองขาว อ าเภอท่ า ม่ ว ง จั ง หวั ด กาญจนบุ รี
จานวน 385 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการสารวจ
คือ แบบสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ การเก็บรวมรวมข้อมูล คณะผู้สารวจเก็บข้อมูลด้วยตนเอง แล้ว
น ามาวิ เคราะห์ ด้ว ยโปรแกรมคอมพิว เตอร์ส าเร็จรู ป ส าหรับสถิ ติที่ใช้ใ นการวิเคราะห์ ข้อ มูล และทดสอบ
สมมติฐาน ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติอ้างอิง ได้แก่ T-test และ One-Way ANOVA โดยกาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 สามารถสรุปผลการสารวจได้ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้มารับบริการ
ผู้ รั บ บริ ก ารของเทศบาลต าบลหนองหญ้ า ดอกขาว จะใช้ บ ริ ก าร 1-10 ครั้ ง ต่ อ ปี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
85.19 ค่าเฉลี่ยของผู้มารับบริการ เท่ากับ 3 ครั้งต่อปี โดยมีผู้มารับบริการมากที่สุด เท่ากับ 60 ครั้งต่อปี
และน้อยที่สุด เท่ากับ 1 ครั้งต่อปี และมาใช้บริการในช่วงเวลา 10.01-12.00 น. มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
60.00
ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้รับบริการของเทศบาลตาบลหนองหญ้าดอกขาว ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
คิดเป็นร้อยละ 57.92 โดยมีอายุมากกว่า 60 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.39 อายุเฉลี่ยของผู้มารับ
บริการ เท่ากับ 50 ปี โดยผู้ที่มีอายุมากที่สุดเท่ากับ 94 ปี และอายุน้อยที่สุดเท่ากับ 18 ปีด้านสถานภาพการ
สมรสของผู้รับบริการ ส่วนใหญ่สมรสแล้ว คิดเป็นร้อยละ 77.66 จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาหรือต่ากว่า/
ไม่ได้เรี ยน คิดเป็นร้อยละ 51.69 ส าหรับการประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
36.62 รองลงมาคื อ ว่ า งงาน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 17.92 มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นของผู้ รั บ บริ ก าร เท่ า กั บ
9,263.64 บาทต่อเดือน โดยผู้ที่มีรายได้สูงสุดเท่ากับ 70,000 บาทต่อเดือนและน้อยที่สุด เท่ากับ 600
บาทต่อเดือน
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจด้านต่างๆ ของเทศบาลตาบลหนองหญ้าดอกขาว
จานวนของผู้รับบริการจาแนกตามงานบริการของเทศบาลตาบลหนองหญ้าดอกขาว พบว่า งานด้าน
คุณภาพน้าประปา จานวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 37.66 โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอย
แบบบูรณาการในรูปแบบการในรูปแบบขยายผลสามระบบ จานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 25.45 งานด้ าน
การจั ด เก็ บ ภาษี จ านวน 59 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 15.32 งานด้ า นพั ฒ นาชุ ม ชน จ านวน 36 คน

คิดเป็นร้อยละ 9.35 งานด้านทะเบียน จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.57 งานด้านการขออนุญาตก่อสร้าง
จ านวน 8 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 2.08 งานด้ า นป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จ านวน 6 คน
คิดเป็นร้อยละ 1.56 ตามลาดับ
สรุปผลการสารวจและประเมินความพึงพอใจ มิติด้านคุณภาพการให้บริการของผู้รับบริการจากเทศบาล
ตาบลหนองหญ้าดอกขาว ทั้ง 4 ด้าน พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก มากที่สุด
มีค่าเฉลี่ ย เท่า กับ 4.82 คะแนน รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ ให้ บริการ เท่ากับ 4.81 คะแนน
ด้านกระบวนการขั้น ตอนการให้บ ริ การ และด้านช่องทางการให้ บริการ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากัน 4.69 คะแนน
ตามลาดับ
ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน
จากการทดสอบปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตาบลหนองหญ้าดอกขาวพบว่า ยอมรับ
สมมติฐาน จานวน 2 ตัวแปร และปฏิเสธสมมติฐาน จานวน 5 ตัวแปร ดังนี้ผู้รับบริการที่มี รายได้ต่อเดือน
และจานวนครั้งในการรับบริการที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลหนองหญ้า
ดอกขาว แตกต่างกัน ส่วนผู้รับบริการที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและช่วงเวลาในการรับบริการที่ไม่
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลหนองหญ้าดอกขาว ไม่แตกต่างกัน
ตอนที่ 5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวม
สรุปผลการประเมินการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตาบลหนองหญ้าดอกขาว
ผู้รับริการมีความพึงพอใจร้อยละ 95.37 ซึ่งมีคะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 95.0 ขึ้นไป ดังนั้นเทียบเป็นคะแนน
เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการได้เท่ากับ 10 คะแนน เมื่อแยกตามงานบริการทั้ง
7 งาน สรุปได้ดังนี้
1. งานด้ า นพั ฒ นาชุ ม ชน พบว่ า ผู้ รั บ บริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นเกณฑ์ พ อใจ เท่ า กั บ
4.89 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.80 โดยด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอานวย
ความสะดวก มีระดับความพึงพอใจสูงที่สุด เท่ากัน 4.91 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 98.20
2. งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์พอใจ
เท่ า กั บ 4.93 คะแนน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 98.60 โดยเจ้ า หน้ า ที่ บุ ค ลากรผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารและ
ด้ า นสิ่ ง อ านวยความสะดวก มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจสู ง ที่ สุ ด เท่ า กั น 4.94 ค ะแนน
คิดเป็นร้อยละ 98.80
3. งานด้านทะเบียน พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์พอใจ เท่ากับ 4.73 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 94.60 โดยด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก
มีระดับความพึงพอใจสูงที่สุด เท่ากัน 4.84 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 96.80
4. งานด้ า นการจั ด เก็ บ ภาษี พบว่ า ผู้ รั บ บริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นเกณฑ์ พ อใจ เท่ า กั บ
4.66 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.20 โดยด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอานวย
ความสะดวก มีระดับความพึงพอใจสูงที่สุด เท่ากัน 4.68 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.60
5. งานด้านการขออนุญาตก่อสร้าง พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์พอใจเท่ากับ
4.66 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.20 โดยด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอานวย
ความสะดวก มีระดับความพึงพอใจสูงที่สุดเท่ากับ 4.69 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.80

6. งานด้ า นคุ ณ ภาพน้ าประปา พบว่ า ผู้ รั บ บริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นเกณฑ์ พ อใจเท่ า กั บ
4.78 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.60 โดยด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอานวย
ความสะดวก มีระดับความพึงพอใจสูงที่สุด เท่ากัน 4.88 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.60
7. โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการในรูปแบบขยายผลสามระบบ
พบว่ า ผู้ รั บ บริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นเกณฑ์ พ อใจ เท่ า กั บ 4.73 คะแนน คิ ด เป็ น
ร้อยละ 94.60 โดยเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการ และ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก มีระดับความ
พึงพอใจสูงที่สุด เท่ากัน 4.79 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.80
การอภิปรายผล
ผลการสารวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตาบล
หนองหญ้าดอกขาว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการมิติด้านคุณภาพการ
ให้บริการ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บ ริการ ด้านช่องทางการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า ในภาพรวมมีความพึง
พอใจร้ อ ยละ 95.37 แสดงว่ า บรรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ ในการให้ ก ารบริ ก าร ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ศักยภาพในการบริหารจัดการที่มีความชัดเจน ความพร้อม มีความสามัคคี เป็นอันดีของเทศบาล
ตาบลหนองหญ้าดอกขาวสอดคล้องกับทฤษฎีการบริหารงานของ POSDCoRB ใน 7 ขั้นตอน
และเมื่ อ เที ย บกั บ เกณฑ์ ก ารประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านราชการ
เพื่ อ ก าหนดประโยชน์ ต อบแทนอื่ น เป็ น กรณี พิ เ ศษ มิ ติ ที่ 2 ด้ า นคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
ตั ว ชี้ วั ด ข้ อ ที่ 1 ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น คื อ ร้ อ ยละของระดั บ ความพึ ง พอใจของ
ผู้มารับบริการ มีความพึงพอใจร้อยละ 95.0 ขึ้นไป คะแนนที่ได้ 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม
10 คะแนน
สาหรับการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลหนองหญ้าดอกขาว เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่
คุ้มค่า คุ้มประโยชน์ และตรงกับความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ สามารถนามากาหนด
เป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ด้ า นกระบวนการขั้ น ตอนการให้บ ริ ก าร เพื่ อ เป็ น การพั ฒ นาขั้ นตอนหรื อ กระบวนการ
ให้บริการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต้องการของผู้รับบริการ
1.1 ควรพัฒนาการให้บริการมีความคล่องตัว มีความสะดวกรวดเร็วในการรับ บริการเพื่อ
อานวยความสะดวกให้ แก่ป ระชาชนเพิ่มมากขึ้น โดยการลดขั้นตอนที่ไม่จาเป็นลงรวมทั้งการลด
ขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อให้ผู้มารับบริการใช้เวลาน้อยลงและงานเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
และควรมีการแจ้งขั้นตอนในการให้บริการแก่ผู้รับบริการทราบอย่างครบถ้วนชัดเจน
1.2 ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือและเอกสารในการรับบริการการพัฒนากระบวนการ
ให้ บ ริ ก าร/ลดระยะเวลาในการรั บ บริ ก ารให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น อาจให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นา
กระบวนการด้วย และมีการเพิ่มการแสดงรายละเอียดในการมารับบริการ/ขั้นตอนการบริการให้
เด่นชัดและเข้าใจง่าย
1.3 จัดบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) สาหรับงานบริการที่มีความเชื่อมโยงและ
ต่อเนื่องภายในงานของเทศบาลตาบลหรือหน่วยงานอื่น
2. ด้ า นช่ องทางการให้ บริ การ ผู้ รับบริ การควรได้รับ บริการจากเทศบาลตาบลหนองหญ้ า
ดอกขาวที่หลากหลายช่องทาง

2.1 ควรมีเปิดช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย ให้มีความรวดเร็วไม่ต่างจากการมาติดต่อ
ขอรับบริการ ณ ที่ทาการด้วยตนเอง และสามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริก ารได้โดยสะดวก
ในวันและเวลาราชการหรือในวันหยุด ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง
ต่ า งๆ เช่ น การแจ้ ง ทางโทรศั พ ท์ การจั ด ส่ ง เอกสาร การออกหน่ ว ยบริ ก ารเคลื่ อ นที่
หอกระจายข่าวและการใช้ช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (เว็บไซต์แอปพลิเคชันไลน์ อีเมล์
เฟซบุ๊ ก) เป็ น ต้ น เพื่อ เป็ นการเปิด โอกาสให้ ประชาชนทราบถึ งข้ อมู ล การให้ บ ริ การของ
เทศบาลตาบลหนองหญ้าดอกขาว
2.2 ควรมีการใช้ช่องทางอื่นๆ เพื่อลดขั้นตอนในการรับบริการในบางขั้นตอน เช่น การกรอก
ข้อมูล หรือการลงทะเบียนต่างๆ การขยายช่องทางการให้บริการทางอินเตอร์เน็ตให้สะดวก
มากยิ่งขึ้นเพื่อลดขั้นตอนในการใช้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
2.3 ควรมี การประชาสั มพั น ธ์ห รื อปิ ด ประกาศไว้ ต ามสถานที่ต่ า งๆ ให้ ป ระชาชนทราบ
ข่า วสารอย่ า งทั่ ว ถึง เพื่อ ให้ ป ระชาชนผู้ รับ บริก ารรั บทราบถึ ง นโยบายหรือ แนวทางการ
ให้บริการของเทศบาลตาบลหนองหญ้าดอกขาว รวมทั้งควรมีเอกสารประชาสัมพันธ์ ขั้นตอน
ในการติดต่อและการสอบถามเกี่ยวกับการรับบริการอย่างชัดเจน
2.4 ควรจัดให้มีกล่องรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือเรื่องร้องเรียนของ เทศบาลตาบล
หนองหญ้ า ดอกขาว เพื่ อ จะได้ น าเรื่ อ งต่า งๆ ที่ ป ระชาชนเสนอมาปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการ
ให้บริการ
3. ด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการ ผู้รับบริการจะมีความประทับใจและต้องการมารับบริการ
ของเทศบาลตาบลหนองหญ้าดอกขาว
3.1 เจ้ า หน้ าที่ ควรมีความกระตือรื อร้น ซัก ถาม รับฟั งปัญหาของผู้ รับ บริ ก ารอย่ างเต็มใจ
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อธิบายให้คาชี้แจงได้อย่างชัดเจน มีความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ สุภาพเรียบร้อย และมีอัธยาศัยที่ดี
3.2 การให้บริการแก่ผู้มารับบริการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน เพื่อปลูกฝังและสร้ าง
จิตสานึกในงานบริการ มีความเอาใจใส่ ไม่เลือกปฏิบัติแสดงออกถึงความเต็มใจและจริงใจในการให้บริการ
3.3 ควรมีการทบทวนเส้นทางของงานและการกระจายอานาจในการตัดสินให้กับผู้ปฏิบัติงาน
เพื่อลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ในส่วนของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ควรมีการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยการสับเปลี่ยน และหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ของเทศบาลตาบลหนองหญ้าดอกขาว สามารถทางานทดแทนกันได้
3.4 ควรมีการจัดฝึกอบรม หรือส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่าเสมอเพื่อพัฒนา
ทักษะความรู้ด้านต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ มาใช้ใน
การปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
4. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก นับเป็นส่วนหนึ่งที่จะทาให้การให้บริการแก่ผู้รับบริการมีความ
สะดวกสบายต่อเทศบาลตาบลหนองหญ้าดอกขาว โดยการ
4.1 การจัดให้มีสถานที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม จัดวางภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย มีความสวยงาม มีพื้นที่สีเขียว เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บ ริการที่ตอบสนองตามความ
ต้องการพื้นฐานของผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จัดให้มีห้องน้าที่มีสภาพดี มีจานวนเพียงพอและ
สะอาด จัดให้มีที่จอดรถ จัดให้มีที่นั่งรอ และบริการอื่นๆ อย่างเพียงพอแก่ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ

4.2 ควรอานวยความสะดวก โดยการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สานักงานที่จาเป็นดินสอ ปากกา
สาหรับกรอกคาขอรับบริการไว้สาหรับประชาชน และเครื่องมือที่ใช้ในการบริการที่ทันสมัย มีจานวนเพียงพอ
มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการประชาชน
4.3 การมีป้ายประชาสัมพันธ์บอกทาง บอกจุด แผนผังแสดงจุดบริการตามลาดับขั้นตอน ป้าย
บอกชื่อห้อง และขั้นตอนอย่างชัดเจน เพื่อความสะดวกรวดเร็วของผู้รับบริการ ทาให้ผู้รับบริการเกิดความพึง
พอใจเพิ่มขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ
ผู้ รั บ บริ ก ารเทศบาลต าบลหนองหญ้ า ดอกขาว มี ค วามพึ ง พอใจเกี่ ย วกั บ การอ านวยความสะดวกให้ กั บ
ผู้รับบริการ การต้อนรั บให้บ ริการที่ รวดเร็ว รวมทั้งการจัดสวัสดิการ สาหรับข้อเสนอแนะของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่อผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของเทศบาลตาบลหนองหญ้าดอกขาว ดังนี้
1. จุดเด่นของการให้บริการ
1.1 เจ้าหน้าที่ให้บริการ (จานวน 20 คน)
1.2 มีการดาเนินการเก็บขยะอย่างสม่าเสมอดีมาก (จานวน 2 คน)
2. จุดที่ควรปรับปรุง
2.1 ควรดาเนินการฉีดพ่นยุงให้บ่อยครั้งขึ้น บริเวณหมู่ที่ 3 (จานวน 3 คน)
2.2 ควรดาเนินการทาความสะอาดท่อระบายน้า บริเวณหมู่ที่ 1 (จานวน 1 คน)
2.3 ควรมีการจัดระเบียบการให้บริการให้เป็นขั้นตอนเพิ่มขึ้น (จานวน 1 คน)
ข้อ เสนอแนะดั งกล่ าวเป็ น การรวบรวมความคิ ดเห็ น ของประชาชนในพื้น ที่ที่ ต้ องการให้
เทศบาลตาบลหนองหญ้าดอกขาว ตาบลหนองขาว อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ช่วยปรับปรุงและแก้ไขใน
การให้บริการเพิ่มเติม
จากการประเมินผลระดับความพึงพอใจและระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการเทศบาลตาบลหนองหญ้าดอกขาว ตาบลหนองขาว อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับที่พึงพอใจ เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาที่ได้ในแต่ละประเด็นพบว่า ไม่มีข้อใดที่อยู่ในระดับไม่พึงพอใจ
แสดงว่ า การให้ บ ริ ก ารของเทศบาลต าบลหนองหญ้ า ดอกขาว ต าบลหนองขาว อ าเภอท่ า ม่ ว ง
จังหวัดกาญจนบุรี ในภารกิจทั้งหมด สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งในด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก
และการให้บริการโครงการที่สอดคล้องกับยุทะศาสตร์ของจังหวัดและโครงการดีเด่นสามารถพัฒนาชุมชนให้มี
ความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. ผู้บริหารของเทศบาลตาบลหนองหญ้าดอกขาว ควรกาหนดระบบและกลไกการบริหารจัดการให้
เหมาะสมและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่บริการ ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจใน
คุณภาพ ของการให้บริการ และยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการ
2. ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานด้านคุณภาพ การติดตาม
กากับดูแลการบริหารงานและคุณภาพของการให้บริการสาธารณะของท้องถิ่นไว้ในแผน พัฒนาและ
แผนปฏิบัติงานประจาปี

3. ผู้บริหารของเทศบาลตาบลหนองหญ้าดอกขาว ควรพิจารณาความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้รับบริการตามข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของประชาชน เพื่อริเริ่มกิจกรรมอื่นๆ ที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
4. การจัดทาแผนจะต้องให้องค์กรภาคประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง โดยจะต้อง
จัดลาดับความสาคัญของโครงการที่จะดาเนินการให้ชัดเจนมากที่สุด
5. ควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นให้มากขึ้น โดยวางแผนพัฒนาบนพื้นฐาน ของ
ทรัพยากรในท้องถิ่นให้มากที่สุด เพื่อก่อให้เกิดรายได้กับท้องถิ่นและการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
6. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ควรสรุปเป็นแนวทางขั้นตอนของแต่ละงาน ในด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอานวยความ
สะดวก และการให้บริการของแต่ละงาน เป็นลักษณะของการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) หรือ
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard)
7. การให้ประชาชนมีส่วนร่วมยกระดับคุณภาพการให้บริการตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อสามารถแก้ปัญหาหรือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุด ตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพสูงสุด อาจทา
ได้โดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อานาจรัฐเพิ่มขึ้นเพื่อสร้าง
ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบกิจกรรมการดาเนินงานต่างๆ ของรัฐ การจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรม
โครงการที่ส อดคล้ องต่อ ความต้องการของชุมชน ภายใต้ก รองของการจัดสรรงบประมาณตาม
แผนพัฒนาของเทศบาลตาบลหนองหญ้าดอกขาว
8. การพัฒนาปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนที่ทาให้ประชาชนผู้รับบริการเดความพึงพอใจ
เพิ่ มมากขึ้น ผู้ ให้ บ ริ การจึ งเป็ น ส่ ว นที่ ส าคัญ ที่สุ ด ส่ ง ผลต่อ คุณ ภาพของการบริก าร เพราะเป็ น ผู้
ให้บริการมีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้บริการโดยตรง เทศบาลตาบลหนองหญ้าดอกขาว จึงควรให้ความสาคัญ
ในการบริ ห ารบุ คลากรให้เป็ น ผู้ที่มีลั กษณะที่เหมาะสมในการให้บริการ เช่น การปรับทัศนคติที่
ถูกต้องในการให้บริการ ความมีมิตรไมตรี ความรู้ในงานของตน ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตนความ
เต็มอกเต็มใจช่วยเหลือ การมีจิตใจใฝ่บริการ (Service Mind) และความเสมอภาคในการให้บริ การ
เป็นต้น
9. ควรน าหลั กธรรมาภิบ าล มาใช้ กับ การท างานด้านต่า งๆ อย่า งจริง จัง และต่อ เนื่ องเพื่ อจะท าให้
ประชาชนมีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อองค์กรมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสมสาหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
ของเทศบาลตาบลหนองหญ้าดอกขาว
2. ควรมีการศึกษาปัจจัยหรือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินโครงการของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์และนาผลมาพัฒนาโดยเฉพาะโครงการที่
มุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง
3. ควรศึกษาและวิจัยเพิ่มเติมในประเด็นการพัฒ นาศักยภาพในการให้บริการของบุคลากรของ
เทศบาลตาบลหนองหญ้าดอกขาว อย่างเป็นระบบ
4. ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาบุคลากรในด้านการให้บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการ
ดาเนินการอย่างบรรลุเป้าหมายตามภารกิจ
5. ควรศึกและวิจั ย เพิ่มเติมในประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการให้ บริการของเทศบาลตาบล
หนองหญ้าดอกขาว อย่างเป็นระบบ

6. ควรมีการศึกษาด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของการให้บริการ เพื่อใช้ประกอบการดาเนินการ
ยกระดับคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. ควรมี ก ารศึ ก ษาแนวทางการให้ ค วามรู้ แ ละการสร้ า งความตระหนั ก ในการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชน เพื่อให้เกิดการดาเนินการที่เป็นรูปธรรมในการสร้างการมีส่วนร่วม ในการบริหาร
ราชการ

