
 

 

บทที ่5 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 
มีวตัถุประสงค์เพื่อส ารวจความพึงพอใจของประชาชนของผูรั้บบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบล
เบญจขร และเพื่อศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะในการให้บริการของประชาชนผูรั้บบริการจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลเบญจขร ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
เบญจขร ท่ีมารับบริการ ในภารกิจดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ดา้นสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ดา้นการ
จดัระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย  ด้านการศึกษา  ศาสนา และศิลปวฒันธรรม  
ดา้นสาธารณสุข และภารกิจดา้นการเมือง การบริหาร  จ านวน 4,377 คน ในการหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งได้
ใชว้ธีิค  านวณจากสูตรการหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งแบบทราบจ านวนประชากรโดยก าหนดความเช่ือมัน่
ท่ี  95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% ดังสูตรของ Taro Yamane (1973)   จะได้จ  านวนกลุ่มตัวอย่างท่ี
ประมาณ 362.14 ตวัอยา่ง เพื่อความสมบูรณ์ในการวิจยัผูว้ิจยัจึงเพิ่มกลุ่มตวัอยา่งอีก 58 คน รวมเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งทั้งส้ิน 420 คน ดงันั้นในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการใน 6 ภารกิจท่ีท า
การประเมินจึงเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากประชากรข้ึนมาศึกษาโดยสุ่มแบบโควตา (Quota  Sampling) ภารกิจ
ละ 70 คน เลือกตัวอย่างส าหรับผู ้รับบริการในแต่ละด้านใช้วิธีการเลือกแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการแจกแจงค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ไดด้งัน้ี  
  1.สรุปผลการศึกษา 
  2.อภิปรายผล  
  3.ขอ้เสนอแนะ 
 

1.สรุปผลการศึกษา 
 1.1 ผลการศึกษาภารกจิด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
       1.1.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
      ผูต้อบแบบสอบถามส าหรับภารกิจดา้นโครงสร้างพื้นฐานมีจ านวน 70 คน ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง  ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 51 – 60 ปี  มีการศึกษาในระดบัประถมศึกษา  ประกอบอาชีพประกอบ
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รับจา้ง สถานภาพส่วนใหญ่สถานภาพสมรส ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียส่วนตวัต่อเดือนนอ้ยกวา่ 5,000 บาท 
ช่วงเวลาท่ีมารับบริการ ระหวา่งเวลา 08.30 – 10.00 น.โดยมาติดต่อขอรับบริการดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1.2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระดับความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ โดยมีค่าเฉล่ียร้อยละของความพึงพอใจในภาพรวมมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 85.78 ในส่วนกระบวนการให้บริการมีค่ามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 88.26 รองลงมาในส่วน
การปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี คิดเป็นร้อยละ 86.97 ในส่วนของส่ิงอ านวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 
84.43 และในส่วนช่องทางการใหบ้ริการ คิดเป็นร้อยละ 81.90 ตามล าดบั 
 1.2 ผลการศึกษาภารกจิด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
     1.2 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส าหรับภารกิจดา้นสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีจ านวน 70 คน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง  ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 60 ปี  มีการศึกษาในระดบัประถมศึกษา  ประกอบอาชีพ
ประกอบอาชีพรับจา้ง สถานภาพส่วนใหญ่สมรส ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียส่วนตวัต่อเดือนต ่ากว่า 5,000 
บาท ช่วงเวลาท่ีมารับบริการ ระหว่างเวลา 08.30 – 10.00 น. โดยมาติดต่อขอรับบริการดา้นสังคมและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ  
   1.2. 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ระดบัความพึง
พอใจของผูรั้บบริการท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต่อการให้บริการในดา้นสังคมและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวติ ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 85.56 ในส่วนกระบวนการใหบ้ริการมีค่ามากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 87.77 รองลงมาในส่วนการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี คิดเป็นร้อยละ 86.71 ในส่วนของส่ิงอ านวย
ความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 83.83 และในส่วนช่องทางการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 82.86  ตามล าดบั
 1.3 ผลการศึกษาภารกจิด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 
   1.3.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
       ผูต้อบแบบสอบถามส าหรับภารกิจดา้นการจดัระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบ
เรียบร้อย มีจ านวน 70 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 60 ปี  มีการศึกษาในระดบั
ประถมศึกษา  ประกอบอาชีพประกอบอาชีพรับจา้ง สถานภาพส่วนใหญ่สมรส ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ีย
ส่วนตวัต่อเดือนต ่ากวา่ 5,000 บาท ช่วงเวลาท่ีมารับบริการ ระหวา่งเวลา 08.30 – 10.00 น. โดยมาติดต่อ
ขอรับบริการดา้นการจดัระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 
    1.3.2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการดา้นการจดัระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบ
เรียบร้อย ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็น
ค่าเฉล่ียร้อยละ 84.57 โดยด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 87.34
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รองลงมา ช่องทางการใหบ้ริการ ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจ คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 85.52 ส่วนส่ิงอ านวย
ความสะดวก คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 84.60 และกระบวนการให้บริการเป็นล าดบัสุดทา้ย คิดเป็นค่าเฉล่ีย
ร้อยละ 81.20 ตามล าดบั 
 1.4 ผลการศึกษาภารกจิด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวฒันธรรม 
    1.4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม ผู ้ตอบแบบสอบถามส าหรับภารกิจด้าน
การศึกษา ศาสนา และศิลปวฒันธรรม มีจ านวน 70 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 51 – 60 ปี 
มีการศึกษาในระดบัประถมศึกษา ประกอบอาชีพรับจา้ง สถานภาพส่วนใหญ่สมรส มีรายไดเ้ฉล่ียส่วนตวั
ต่อเดือน นอ้ยกวา่ 5,000 บาท ช่วงเวลาท่ีมารับบริการ ระหวา่งช่วงเวลา 10.01 – 12.00 โดยมาติดต่อขอรับ
บริการ  
    1.4.2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการภารกิจด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวฒันธรรม 
ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย
ร้อยละ 85.82 ดา้นกระบวนการให้บริการมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 88.31 รองลงมาดา้นส่ิงอ านวย
ความสะดวกคิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 87.23 ดา้นช่องทางการใหบ้ริการ ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจ ค่าเป็น
ค่าเฉล่ียร้อยละ 83.81 และผูรั้บบริการมีความพึงพอใจต่อด้านการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีเป็นล าดับ
สุดทา้ย คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 83.11 ตาล าดบั 
 1.5. ผลการศึกษาภารกจิด้านสาธารณสุข 
  1.5.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
          ผูต้อบแบบสอบถามส าหรับภารกิจดา้นสาธารณสุข มีจ านวน 70 คน ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี มีการศึกษาในระดบัประถมศึกษา ประกอบอาชีพรับจา้ง สถานภาพ
ส่วนใหญ่สมรส มีรายได้เฉล่ียส่วนตวัต่อเดือน น้อยกว่า 5,000 บาท ช่วงเวลาท่ีมารับบริการ ระหว่าง
ช่วงเวลา 14.01 –16.30 น. โดยมาติดต่อขอรับบริการดา้นสาธารณสุข 
    1.5.2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการดา้นสาธารณสุข ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ี
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต่อการให้บริการดา้นสาธารณสุขอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อย
ละ 87.38 โดยท่ีผูรั้บบริการมีความพึงพอใจต่อดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อย
ละ 88.74 รองลงมาคือ กระบวนการให้บริการ คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 88.20 ดา้นช่องทางการให้บริการ 
คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 87.52 และการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีมีความพึงพอใจเป็นล าดับสุดทา้ย คิดเป็น
ค่าเฉล่ียร้อยละ 85.66 ตามล าดบั 
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1.6 ผลการศึกษาภารกจิด้านการเมือง การบริหาร 
   1.6.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
      ผูต้อบแบบสอบถามส าหรับภารกิจดา้นการเมือง การบริหาร มีจ านวน 70 คน ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุมากกว่า 60 ปี มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง 
สถานภาพส่วนใหญ่สมรส มีรายได้เฉล่ียส่วนตวัต่อเดือนน้อยกว่า 5,001 บาท ช่วงเวลาท่ีมารับบริการ 
ระหวา่งช่วงเวลา 8.30 – 10.00 น. โดยมาติดต่อขอรับบริการดา้นการจดัระเบียบชุมชน สังคมและรักษา
ความสงบเรียบร้อย 
    1.6.2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการเมือง การบริหาร ระดับความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต่อการให้บริการภารกิจดา้นการเมือง การบริหาร อยู่ในระดบั
มากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 87.42 โดยท่ีผูรั้บบริการมีความพึงพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวกมาก
ท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 88.91 รองลงมาคือ การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 88.57
กระบวนการใหบ้ริการ คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 88.11 และดา้นช่องทางการใหบ้ริการ เป็นล าดบัสุดทา้ย คิด
เป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 81.86 ตามล าดบั 

 

 2. อภิปรายผล 

 การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ใน
ภารกิจดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ดา้นสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ดา้นการจดัระเบียบชุมชน สังคมและ
รักษาความสงบเรียบร้อย  ดา้นการศึกษา ศาสนา และศิลปวฒันธรรม ดา้นสาธารณสุข และภารกิจดา้น
การเมือง การบริหาร สามารถน าผลการศึกษาอภิปรายสรุปได ้  ดงัน้ี 

 1. จากการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบล 
เบญจขรในภาพรวมของภารกิจทั้ง 6 ดา้น ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมของ
ภารกิจทั้ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 86.11โดยภารกิจท่ีผูรั้บบริการมีความพึง
พอใจมากท่ีสุด คือ ดา้นสาธารณสุข คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 87.53 รองลงไปเป็นดา้นดา้นการเมือง การ
บริหาร คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 87.42 ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 85.78 ดา้นการศึกษา 
ศาสนา และศิลปวฒันธรรม คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 85.82 ดา้นสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต คิดเป็น
ค่าเฉล่ียร้อยละ 85.56 และดา้นการจดัระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย ผูรั้บบริการมี
ความพึงพอใจมาเป็นล าดับสุดท้าย คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 84.57 ซ่ึงผลการส ารวจดังกล่าว เม่ือ
เปรียบเทียบกบัเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติัราชการเพื่อก าหนดประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ของส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 
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คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล และคณะกรรมการกลางขา้ราชการส่วนต าบล ในส่วนของตวัช้ีวดัใน
การประเมินคุณภาพการให้บริการ โดยพิจารณาจากผลการส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการจากองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พบวา่ คุณภาพการให้บริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเบญจขร ใน  6 ภารกิจ เม่ือ
พิจารณาจากผลการส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีค่าระดบัความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ 95 ซ่ึงจะ
ไดค้ะแนน 9  คะแนนเตม็ นอกจากน้ีผลการส ารวจความพึงพอใจในคร้ังน้ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการประเมิน
ของคณะท างานตรวจประเมินการรับรองการปฏิบติัราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจงัหวดั
ขอนแก่น (2553) ได้ท าการการประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนธาตุ อ าเภอหนองสองห้อง จงัหวดัขอนแก่น ผลการประเมินในภาพรวม พบว่า
ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนธาตุ อ าเภอหนองสองห้อง ของงาน
บริการทั้ง 3 ดา้น ประชาชนผูรั้บบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัพอใจ คิดเป็นร้อยละ 92.60 
ซ่ึงเม่ือคิดตามตารางเกณฑ์คะแนนของคู่มือของจงัหวดัขอนแก่น พบว่าได้คะแนน 9 คะแนน และยงั
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา (2559) ไดท้  าการ
ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเกวียน  ผลการศึกษา  
ดงัน้ี  ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมของภารกิจทั้ง 6 ดา้น อยู่ในระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย
ร้อยละ 82.40 ซ่ึงเม่ือคิดตามตารางเกณฑ์คะแนนของแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบติัราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวลัประจ าปีส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพบวา่ไดค้ะแนน 7 
คะแนน 

 
 

3. ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบล 
เบญจขรตลอดจนปัญหาในการรับบริการ และขอ้เสนอแนะในการพฒันาการให้บริการจากประชาชน
ผูรั้บบริการ และข้อเสนอแนะในการพฒันาการให้บริการจากประชาชนผูรั้บบริการ สามารถน ามา
ก าหนดเป็นขอ้เสนอแนะ ไดแ้ก่   
 1. ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบล 
เบญจขร พบว่า สร้างความพึงพอใจให้กบัประชาชนผูรั้บบริการหรือคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดบั
มาก มีค่าเฉล่ีย 87.38 ซ่ึงเป็นระดบัคุณภาพท่ีค่อนขา้งสูงมาก ดงันั้นองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 
ควรพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการใหบ้ริการท่ีดียิง่ข้ึน และควรน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากงานวจิยัน้ีไปใชพ้ฒันา
และปรับปรุงในประเด็นต่างๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการให้สามารถปรากฏผล
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ความพึงพอใจท่ีมีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขรในด้านการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีให้สูงข้ึน
ต่อไป 
 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขรกบัต าบลอ่ืน ๆ ใน
อ าเภอหรือในจงัหวดัสระแกว้ เพื่อเปรียบเทียบการให้บริการประชาชนผูรั้บบริการในเขตพื้นท่ี เพื่อศึกษา
ถึงจุดเด่นจุดดอ้ยและขอ้ควรปรับปรุงแกไ้ข และน าขอ้มูลมาพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
เบญจขร ใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 


