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เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการเพ่ือประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการมิติด้านคุณภาพการให้บริการ 

เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว        
ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึง
พอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว และ 3) เพ่ือการศึกษาปัญหา
และข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ท าการส ารวจและ
ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการในวันที่ 12 กันยายน 2564 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชน
ผู้รับบริการของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี     
จ านวน 385 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจ 
คือ แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ การเก็บรวมรวมข้อมูล คณะผู้ส ารวจเก็บข้อมูลด้วยตนเอง แล้ว
น ามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบ
สมมติฐาน ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติอ้างอิง ได้แก่ T-test และ One-Way ANOVA โดยก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 สามารถสรุปผลการส ารวจได้ดังนี้ 
        ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้มารับบริการ 
        ผู้รับบริการของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว จะใช้บริการ 1 -10 ครั้งต่อปี คิดเป็นร้อยละ    
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 ผู้รับบริการของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 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 จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาหรือต่ ากว่า/
ไม่ได้เรียน คิดเป็นร้อยละ 51.69 ส าหรับการประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
36.62 รองลงมาคือ ว่างงาน คิดเป็นร้อยละ 17.92 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้รับบริการ เท่ากับ 
9,263.64 บาทต่อเดือน โดยผู้ที่มีรายได้สูงสุดเท่ากับ 70,000 บาทต่อเดือนและน้อยที่สุด เท่ากับ 600 
บาทต่อเดือน 
        ตอนที่ 3 ความพึงพอใจด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
        จ านวนของผู้รับบริการจ าแนกตามงานบริการของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว พบว่า งานด้าน
คุณภาพน้ าประปา จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 37.66 โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอย
แบบบูรณาการในรูปแบบการในรูปแบบขยายผลสามระบบ จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 25.45 งานด้าน
การจัดเก็บภาษี จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 15.32 งานด้านพัฒนาชุมชน จ านวน 36 คน                



คิดเป็นร้อยละ 9.35 งานด้านทะเบียน จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.57 งานด้านการขออนุญาตก่อสร้าง 
จ านวน 8 คน คิด เป็นร้อยละ 2.08 งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 6 คน                   
คิดเป็นร้อยละ 1.56 ตามล าดับ 
        สรุปผลการส ารวจและประเมินความพึงพอใจ มิติด้านคุณภาพการให้บริการของผู้รับบริการจากเทศบาล
ต าบลหนองหญ้าดอกขาว ทั้ง 4 ด้าน พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 คะแนน รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการ เท่ากับ 4.81 คะแนน    
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ และด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 4.69 คะแนน 
ตามล าดับ 

ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน 
 จากการทดสอบปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาวพบว่า ยอมรับ
สมมติฐาน จ านวน 2 ตัวแปร และปฏิเสธสมมติฐาน จ านวน 5 ตัวแปร ดังนี้ผู้รับบริการที่มี รายได้ต่อเดือน 
และจ านวนครั้งในการรับบริการที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลหนองหญ้า
ดอกขาว แตกต่างกัน ส่วนผู้รับบริการที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและช่วงเวลาในการรับบริการที่ไม่
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ไม่แตกต่างกัน 
 
 ตอนที่ 5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวม 
          สรุปผลการประเมินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
ผู้รับริการมีความพึงพอใจร้อยละ 95.37 ซึ่งมีคะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 95.0 ขึ้นไป ดังนั้นเทียบเป็นคะแนน
เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการได้เท่ากับ 10 คะแนน เมื่อแยกตามงานบริการทั้ง 
7 งาน สรุปได้ดังนี้ 

1. งานด้านพัฒนาชุมชน  พบว่า  ผู้ รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ ในเกณฑ์พอใจ เท่ากับ           
4.89 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.80 โดยด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก มีระดับความพึงพอใจสูงที่สุด เท่ากัน 4.91 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 98.20 

2. งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์พอใจ 
เท่ากับ 4.93 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 98.60 โดยเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ ให้บริการและ          
ด้ านสิ่ งอ านวยความสะดวก มีระดับความพึงพอใจสู งที่ สุ ด  เท่ ากัน 4 .94 ค ะแนน                 
คิดเป็นร้อยละ 98.80 

3. งานด้านทะเบียน พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์พอใจ เท่ากับ 4.73 คะแนน  
คิดเป็นร้อยละ 94.60 โดยด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก   
มีระดับความพึงพอใจสูงที่สุด เท่ากัน 4.84 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 96.80 

4. งานด้านการจัดเก็บภาษี พบว่า ผู้ รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ ในเกณฑ์พอใจ เท่ากับ         
4.66 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.20 โดยด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก มีระดับความพึงพอใจสูงที่สุด เท่ากัน 4.68 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.60   

5. งานด้านการขออนุญาตก่อสร้าง พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์พอใจเท่ากับ 
4.66 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.20 โดยด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก มีระดับความพึงพอใจสูงที่สุดเท่ากับ 4.69 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.80 



6. งานด้านคุณภาพน้ าประปา พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์พอใจเท่ากับ     
4.78 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.60 โดยด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก มีระดับความพึงพอใจสูงที่สุด เท่ากัน 4.88 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.60 

7. โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการในรูปแบบขยายผลสามระบบ 
พบว่า ผู้ รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ ในเกณฑ์พอใจ เท่ากับ 4.73 คะแนน คิดเป็น             
ร้อยละ 94.60 โดยเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการ และ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีระดับความ
พึงพอใจสูงที่สุด เท่ากัน 4.79 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.80 
การอภิปรายผล 
        ผลการส ารวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล
หนองหญ้าดอกขาว เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการมิติด้านคุณภาพการ
ให้บริการ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ  
ด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ในภาพรวมมีความพึง
พอใจร้อยละ 95.37 แสดงว่า บรรลุวัตถุประสงค์ในการให้การบริการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพในการบริหารจัดการที่มีความชัดเจน ความพร้อม มีความสามัคคี เป็นอันดีของเทศบาล
ต าบลหนองหญ้าดอกขาวสอดคล้องกับทฤษฎีการบริหารงานของ POSDCoRB ใน 7 ขั้นตอน 
และเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการ       
เพ่ือก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ มิติที่  2 ด้านคุณภาพการให้บริการ        
ตัวชี้วัดข้อที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น คือ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ           
ผู้มารับบริการ มีความพึงพอใจร้อยละ 95.0 ขึ้นไป คะแนนที่ได้ 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
10 คะแนน 
 ส าหรับการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว เพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่
คุ้มค่า คุ้มประโยชน์ และตรงกับความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ สามารถน ามาก าหนด
เป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ เพ่ือเป็นการพัฒนาขั้นตอนหรือกระบวนการ

ให้บริการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต้องการของผู้รับบริการ  
1.1 ควรพัฒนาการให้บริการมีความคล่องตัว มีความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการเพ่ือ

อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเพ่ิมมากขึ้น โดยการลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นลงรวมทั้งการลด
ขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน เพ่ือให้ผู้มารับบริการใช้เวลาน้อยลงและงานเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
และควรมีการแจ้งข้ันตอนในการให้บริการแก่ผู้รับบริการทราบอย่างครบถ้วนชัดเจน 

1.2 ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือและเอกสารในการรับบริการการพัฒนากระบวนการ
ให้บริการ/ลดระยะเวลาในการรับบริการให้ดียิ่งขึ้น อาจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
กระบวนการด้วย และมีการเพ่ิมการแสดงรายละเอียดในการมารับบริการ/ขั้นตอนการบริการให้
เด่นชัดและเข้าใจง่าย 

1.3 จัดบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ส าหรับงานบริการที่มีความเชื่อมโยงและ
ต่อเนื่องภายในงานของเทศบาลต าบลหรือหน่วยงานอื่น 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ ผู้รับบริการควรได้รับบริการจากเทศบาลต าบลหนองหญ้า     
ดอกขาวที่หลากหลายช่องทาง  



2.1 ควรมีเปิดช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย ให้มีความรวดเร็วไม่ต่างจากการมาติดต่อ
ขอรับบริการ ณ ที่ท าการด้วยตนเอง และสามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริการได้โดยสะดวก
ในวันและเวลาราชการหรือในวันหยุด ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น การแจ้งทางโทรศัพท์ การจัดส่งเอกสาร การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่          
หอกระจายข่าวและการใช้ช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (เว็บไซต์แอปพลิเคชันไลน์ อีเมล์  
เฟซบุ๊ก) เป็นต้น เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทราบถึงข้อมูลการให้บริการของ
เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
2.2 ควรมีการใช้ช่องทางอ่ืนๆ เพื่อลดขั้นตอนในการรับบริการในบางขั้นตอน เช่น การกรอก
ข้อมูล หรือการลงทะเบียนต่างๆ การขยายช่องทางการให้บริการทางอินเตอร์เน็ตให้สะดวก 
มากยิ่งขึ้นเพ่ือลดขั้นตอนในการใช้บริการและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ 
2.3 ควรมีการประชาสัมพันธ์หรือปิดประกาศไว้ตามสถานที่ต่างๆ ให้ประชาชนทราบ
ข่าวสารอย่างทั่วถึง เพ่ือให้ประชาชนผู้รับบริการรับทราบถึงนโยบายหรือแนวทางการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว รวมทั้งควรมีเอกสารประชาสัมพันธ์ ขั้นตอน
ในการติดต่อและการสอบถามเกี่ยวกับการรับบริการอย่างชัดเจน 
2.4 ควรจัดให้มีกล่องรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือเรื่องร้องเรียนของ เทศบาลต าบล
หนองหญ้าดอกขาว เพ่ือจะได้น าเรื่องต่างๆ ที่ประชาชนเสนอมาปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการ 

             3.  ด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการ ผู้รับบริการจะมีความประทับใจและต้องการมารับบริการ
ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
                  3.1 เจ้าหน้าที่ควรมีความกระตือรือร้น ซักถาม รับฟังปัญหาของผู้รับบริ การอย่างเต็มใจ 
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อธิบายให้ค าชี้แจงได้อย่างชัดเจน มีความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ สุภาพเรียบร้อย และมีอัธยาศัยที่ดี 
                  3.2 การให้บริการแก่ผู้มารับบริการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน เพ่ือปลูกฝังและสร้ าง
จิตส านึกในงานบริการ มีความเอาใจใส่ ไม่เลือกปฏิบัติแสดงออกถึงความเต็มใจและจริงใจในการให้บริการ 
                  3.3 ควรมีการทบทวนเส้นทางของงานและการกระจายอ านาจในการตัดสินให้กับผู้ปฏิบัติงาน
เพ่ือลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ในส่วนของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ควรมีการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยการสับเปลี่ยน และหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว สามารถท างานทดแทนกันได้ 
                  3.4 ควรมีการจัดฝึกอบรม หรือส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอเพ่ือพัฒนา
ทักษะความรู้ด้านต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ มาใช้ใน
การปฏิบัติงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
                    4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก นับเป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้การให้บริการแก่ผู้รับบริการมีความ
สะดวกสบายต่อเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว โดยการ 
                   4.1 การจัดให้มีสถานที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม จัดวางภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย มีความสวยงาม มีพ้ืนที่สีเขียว เพ่ือให้มีความพร้อมในการให้บริการที่ตอบสนองตามความ
ต้องการพ้ืนฐานของผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จัดให้มีห้องน้ าที่มีสภาพดี มีจ านวนเพียงพอและ
สะอาด จัดให้มีที่จอดรถ จัดให้มีที่นั่งรอ และบริการอื่นๆ อย่างเพียงพอแก่ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 



                    4.2 ควรอ านวยความสะดวก โดยการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ส านักงานที่จ าเป็นดินสอ ปากกา 
ส าหรับกรอกค าขอรับบริการไว้ส าหรับประชาชน และเครื่องมือที่ใช้ในการบริการที่ทันสมัย มีจ านวนเพียงพอ
มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการประชาชน 
                   4.3 การมีป้ายประชาสัมพันธ์บอกทาง บอกจุด แผนผังแสดงจุดบริการตามล าดับขั้นตอน ป้าย
บอกชื่อห้อง และขั้นตอนอย่างชัดเจน เพ่ือความสะดวกรวดเร็วของผู้รับบริการ ท าให้ผู้รับบริการเกิดความพึง
พอใจเพ่ิมข้ึน 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ 
ผู้รับบริการเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้รับบริการ การต้อนรับให้บริการที่ รวดเร็ว รวมทั้งการจัดสวัสดิการ ส าหรับข้อเสนอแนะของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่อผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ดังนี้ 

1. จุดเด่นของการให้บริการ 
1.1 เจ้าหน้าที่ให้บริการ (จ านวน 20 คน) 
1.2 มีการด าเนินการเก็บขยะอย่างสม่ าเสมอดีมาก (จ านวน 2 คน) 

                    2. จุดที่ควรปรับปรุง  
                        2.1 ควรด าเนินการฉีดพ่นยุงให้บ่อยครั้งข้ึน บริเวณหมู่ที่ 3 (จ านวน 3 คน) 
                        2.2 ควรด าเนินการท าความสะอาดท่อระบายน้ า บริเวณหมู่ท่ี 1 (จ านวน 1 คน) 
                        2.3 ควรมีการจัดระเบียบการให้บริการให้เป็นขั้นตอนเพ่ิมข้ึน (จ านวน 1 คน) 
  ข้อเสนอแนะดังกล่าวเป็นการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ที่ต้องการให้
เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ช่วยปรับปรุงและแก้ไขใน
การให้บริการเพ่ิมเติม 
  จากการประเมินผลระดับความพึงพอใจและระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับที่พึงพอใจ เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาที่ได้ในแต่ละประเด็นพบว่า ไม่มีข้อใดที่อยู่ในระดับไม่พึงพอใจ 
แสดงว่ า การให้บริการของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ต าบลหนองขาว อ า เภอท่าม่วง              
จังหวัดกาญจนบุรี ในภารกิจทั้งหมด สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งในด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
และการให้บริการโครงการที่สอดคล้องกับยุทะศาสตร์ของจังหวัดและโครงการดีเด่นสามารถพัฒนาชุมชนให้มี
ความเป็นอยู่ที่ดียิ่งข้ึน 
      ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. ผู้บริหารของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ควรก าหนดระบบและกลไกการบริหารจัดการให้ 
เหมาะสมและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่บริการ ทั้งนี้เพ่ือสร้างความมั่นใจใน
คุณภาพ ของการให้บริการ และยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการ 

2. ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรเพ่ิมเติมรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานด้านคุณภาพ การติดตาม
ก ากับดูแลการบริหารงานและคุณภาพของการให้บริการสาธารณะของท้องถิ่นไว้ในแผน พัฒนาและ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 



3. ผู้บริหารของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ควรพิจารณาความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้รับบริการตามข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือริเริ่มกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

4. การจัดท าแผนจะต้องให้องค์กรภาคประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง โดยจะต้อง
จัดล าดับความส าคัญของโครงการที่จะด าเนินการให้ชัดเจนมากท่ีสุด 

5. ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นให้มากขึ้น โดยวางแผนพัฒนาบนพ้ืนฐาน ของ
ทรัพยากรในท้องถิ่นให้มากท่ีสุด เพ่ือก่อให้เกิดรายได้กับท้องถิ่นและการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 

6. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ควรสรุปเป็นแนวทางขั้นตอนของแต่ละงาน ในด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก และการให้บริการของแต่ละงาน เป็นลักษณะของการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) หรือ
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard)  

7. การให้ประชาชนมีส่วนร่วมยกระดับคุณภาพการให้บริการตั้งแต่เริ่มต้น เพ่ือสามารถแก้ปัญหาหรือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุด ตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพสูงสุด อาจท า
ได้โดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐเพ่ิมขึ้นเพ่ือสร้าง
ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบกิจกรรมการด าเนินงานต่างๆ ของรัฐ การจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรม
โครงการที่สอดคล้องต่อความต้องการของชุมชน ภายใต้กรองของการจัดสรรงบประมาณตาม
แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 

8. การพัฒนาปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนที่ท าให้ประชาชนผู้รับบริการเดความพึงพอใจ
เพ่ิมมากขึ้น ผู้ให้บริการจึงเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดส่งผลต่อคุณภาพของการบริการ เพราะเป็นผู้
ให้บริการมีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้บริการโดยตรง เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว จึงควรให้ความส าคัญ
ในการบริหารบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีลักษณะที่เหมาะสมในการให้บริการ เช่น การปรับทัศนคติที่
ถูกต้องในการให้บริการ ความมีมิตรไมตรี ความรู้ในงานของตน ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตนความ
เต็มอกเต็มใจช่วยเหลือ การมีจิตใจใฝ่บริการ (Service Mind) และความเสมอภาคในการให้บริการ 
เป็นต้น 

9. ควรน าหลักธรรมาภิบาล มาใช้กับการท างานด้านต่างๆ อย่างจริงจังและต่อเนื่องเพ่ือจะท าให้ 
ประชาชนมีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อองค์กรมากยิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสมส าหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ

ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว 
2. ควรมีการศึกษาปัจจัยหรือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินโครงการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์และน าผลมาพัฒนาโดยเฉพาะโครงการที่
มุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

3. ควรศึกษาและวิจัยเพ่ิมเติมในประเด็นการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการของบุคลากรของ
เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว อย่างเป็นระบบ 

4. ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาบุคลากรในด้านการให้บริการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการ
ด าเนินการอย่างบรรลุเป้าหมายตามภารกิจ 

5. ควรศึกและวิจัยเพ่ิมเติมในประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการของเทศบาลต าบล  
หนองหญ้าดอกขาว อย่างเป็นระบบ 



6. ควรมีการศึกษาด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของการให้บริการ เพ่ือใช้ประกอบการด าเนินการ
ยกระดับคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ควรมีการศึกษาแนวทางการให้ความรู้และการสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เพ่ือให้เกิดการด าเนินการที่เป็นรูปธรรมในการสร้างการมีส่วนร่วม ในการบริหาร
ราชการ 


