บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การส ารวจความพึ งพอใจของประชาชนผูร้ ั บบริ การจากองค์ การบริ หารส่ วนต าบลเบญจขร
มี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อส ารวจความพึ งพอใจของประชาชนของผูร้ ับบริ การจากองค์ก ารบริ ห ารส่ วนตาบล
เบญจขร และเพื่อศึ กษาปั ญหาและข้อเสนอแนะในการให้บริ การของประชาชนผูร้ ับบริ การจากองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลเบญจขร ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบล
เบญจขร ที่มารับบริ การ ในภารกิ จด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคมและส่ งเสริ มคุณภาพชี วิต ด้านการ
จัด ระเบี ย บชุ ม ชน สั ง คมและรัก ษาความสงบเรี ย บร้ อย ด้านการศึ ก ษา ศาสนา และศิ ล ปวัฒ นธรรม
ด้านสาธารณสุ ข และภารกิจด้านการเมือง การบริ หาร จานวน 4,377 คน ในการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างได้
ใช้วธิ ี คานวณจากสู ตรการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบทราบจานวนประชากรโดยกาหนดความเชื่ อมัน่
ที่ 95% ความผิ ด พลาดไม่ เกิ น 5% ดัง สู ต รของ Taro Yamane (1973) จะได้จ านวนกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่
ประมาณ 362.14 ตัวอย่าง เพื่อความสมบูรณ์ ในการวิจยั ผูว้ ิจยั จึงเพิ่มกลุ่มตัวอย่างอีก 58 คน รวมเป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้ น 420 คน ดังนั้นในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การใน 6 ภารกิ จที่ทา
การประเมินจึงเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรขึ้นมาศึกษาโดยสุ่ มแบบโควตา (Quota Sampling) ภารกิจ
ละ 70 คน เลื อ กตัว อย่า งส าหรั บ ผู ้รั บ บริ ก ารในแต่ ล ะด้า นใช้ วิ ธี ก ารเลื อ กแบบบัง เอิ ญ (Accidental
Sampling) เก็บรวบรวมข้อมู ลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ ขอ้ มูลด้วยการแจกแจงค่าความถี่ ค่าร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย และ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้ดงั นี้
1.สรุ ปผลการศึกษา
2.อภิปรายผล
3.ข้อเสนอแนะ

1.สรุปผลการศึกษา
1.1 ผลการศึกษาภารกิจด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1.1.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามสาหรับภารกิ จด้านโครงสร้ างพื้นฐานมีจานวน 70 คน ส่ วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพประกอบ
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รับจ้าง สถานภาพส่ วนใหญ่สถานภาพสมรส ส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยส่ วนตัวต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 บาท
ช่วงเวลาที่มารับบริ การ ระหว่างเวลา 08.30 – 10.00 น.โดยมาติดต่อขอรับบริ การด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1.2 ความพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารด้า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ระดับ ความพึ งพอใจของ
ผูร้ ับบริ การที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละของความพึงพอใจในภาพรวมมากที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 85.78 ในส่ วนกระบวนการให้บริ การมีค่ามากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 88.26 รองลงมาในส่ วน
การปฏิ บตั ิงานของเจ้าหน้าที่ คิดเป็ นร้ อยละ 86.97 ในส่ วนของสิ่ งอานวยความสะดวก คิดเป็ นร้ อยละ
84.43 และในส่ วนช่องทางการให้บริ การ คิดเป็ นร้อยละ 81.90 ตามลาดับ
1.2 ผลการศึกษาภารกิจด้ านสั งคมและส่ งเสริมคุณภาพชี วติ
1.2 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามสาหรับภารกิจด้านสังคมและส่ งเสริ มคุณภาพชี วิต มีจานวน 70 คน ส่ วน
ใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง ส่ วนใหญ่ มีอายุมากกว่า 60 ปี มี การศึกษาในระดับ ประถมศึกษา ประกอบอาชี พ
ประกอบอาชีพรับจ้าง สถานภาพส่ วนใหญ่สมรส ส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ ยส่ วนตัวต่อเดือนต่ากว่า 5,000
บาท ช่ วงเวลาที่ มารั บบริ การ ระหว่างเวลา 08.30 – 10.00 น. โดยมาติ ดต่อขอรับบริ การด้านสังคมและ
ส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ
1.2. 2 ความพึ งพอใจต่อการให้บ ริ การด้านสังคมและส่ งเสริ มคุ ณภาพชี วิต ระดับความพึ ง
พอใจของผูร้ ับบริ การที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ต่อการให้บริ การในด้านสังคมและส่ งเสริ มคุณภาพ
ชีวติ ในระดับมากที่สุด คิดเป็ นค่าเฉลี่ยร้อยละ 85.56 ในส่ วนกระบวนการให้บริ การมีค่ามากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 87.77 รองลงมาในส่ วนการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ คิดเป็ นร้อยละ 86.71 ในส่ วนของสิ่ งอานวย
ความสะดวก คิดเป็ นร้อยละ 83.83 และในส่ วนช่ องทางการให้บริ การ คิดเป็ นร้อยละ 82.86 ตามลาดับ
1.3 ผลการศึกษาภารกิจด้ านการจัดระเบียบชุ มชน สั งคมและรักษาความสงบเรียบร้ อย
1.3.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามสาหรับ ภารกิ จด้านการจัดระเบียบชุ มชน สังคมและรักษาความสงบ
เรี ยบร้อย มีจานวน 70 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง ส่ วนใหญ่มีอายุมากกว่า 60 ปี มีการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา ประกอบอาชีพประกอบอาชีพรับจ้าง สถานภาพส่ วนใหญ่สมรส ส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ ย
ส่ วนตัวต่อเดื อนต่ากว่า 5,000 บาท ช่วงเวลาที่มารับบริ การ ระหว่างเวลา 08.30 – 10.00 น. โดยมาติดต่อ
ขอรับบริ การด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรี ยบร้อย
1.3.2 ความพึงพอใจต่อการให้บริ การด้านการจัดระเบียบชุ มชน สังคมและรักษาความสงบ
เรี ยบร้อย ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับมากที่สุด คิดเป็ น
ค่ า เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 84.57 โดยด้า นการปฏิ บ ัติ งานของเจ้าหน้าที่ ม ากที่ สุ ด คิ ด เป็ นค่ า เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 87.34
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รองลงมา ช่องทางการให้บริ การ ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจ คิดเป็ นค่าเฉลี่ยร้อยละ 85.52 ส่ วนสิ่ งอานวย
ความสะดวก คิดเป็ นค่าเฉลี่ ยร้อยละ 84.60 และกระบวนการให้บริ การเป็ นลาดับสุ ดท้าย คิดเป็ นค่าเฉลี่ ย
ร้อยละ 81.20 ตามลาดับ
1.4 ผลการศึกษาภารกิจด้ านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
1.4.1 ข้อ มู ล ทั่ว ไปของผู ้ต อบแบบสอบถาม ผู ้ต อบแบบสอบถามส าหรั บ ภารกิ จ ด้า น
การศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม มีจานวน 70 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี
มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพรับจ้าง สถานภาพส่ วนใหญ่สมรส มีรายได้เฉลี่ยส่ วนตัว
ต่อเดือน น้อยกว่า 5,000 บาท ช่วงเวลาที่มารับบริ การ ระหว่างช่วงเวลา 10.01 – 12.00 โดยมาติดต่อขอรับ
บริ การ
1.4.2 ความพึ งพอใจต่ อการให้บ ริ ก ารภารกิ จด้านการศึ กษา ศาสนา และศิล ปวัฒนธรรม
ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับมากที่สุด คิดเป็ นค่าเฉลี่ ย
ร้อยละ 85.82 ด้านกระบวนการให้บริ การมากที่สุด คิดเป็ นค่าเฉลี่ยร้อยละ 88.31 รองลงมาด้านสิ่ งอานวย
ความสะดวกคิดเป็ นค่าเฉลี่ยร้อยละ 87.23 ด้านช่องทางการให้บริ การ ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจ ค่าเป็ น
ค่าเฉลี่ ยร้ อยละ 83.81 และผูร้ ั บ บริ ก ารมี ความพึ งพอใจต่ อด้านการปฏิ บตั ิ งานของเจ้าหน้าที่ เป็ นล าดับ
สุ ดท้าย คิดเป็ นค่าเฉลี่ยร้อยละ 83.11 ตาลาดับ
1.5. ผลการศึกษาภารกิจด้ านสาธารณสุ ข
1.5.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามสาหรับภารกิ จด้านสาธารณสุ ข มีจานวน 70 คน ส่ วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา ประกอบอาชี พรับจ้าง สถานภาพ
ส่ วนใหญ่ สมรส มี รายได้เฉลี่ ยส่ วนตัวต่ อเดื อน น้อยกว่า 5,000 บาท ช่ วงเวลาที่ มารั บ บริ การ ระหว่าง
ช่วงเวลา 14.01 –16.30 น. โดยมาติดต่อขอรับบริ การด้านสาธารณสุ ข
1.5.2 ความพึงพอใจต่อการให้บริ การด้านสาธารณสุ ข ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การที่
ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ต่อการให้บริ การด้านสาธารณสุ ขอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็ นค่าเฉลี่ยร้อย
ละ 87.38 โดยที่ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจต่อด้านสิ่ งอานวยความสะดวกมากที่สุด คิดเป็ นค่าเฉลี่ยร้อย
ละ 88.74 รองลงมาคือ กระบวนการให้บริ การ คิดเป็ นค่าเฉลี่ ยร้ อยละ 88.20 ด้านช่ องทางการให้บริ การ
คิดเป็ นค่าเฉลี่ ยร้อยละ 87.52 และการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจเป็ นลาดับสุ ดท้าย คิดเป็ น
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 85.66 ตามลาดับ
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1.6 ผลการศึกษาภารกิจด้ านการเมือง การบริหาร
1.6.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามสาหรับภารกิจด้านการเมือง การบริ หาร มีจานวน 70 คน ส่ วนใหญ่เป็ น
เพศหญิ ง มี อ ายุ ม ากกว่า 60 ปี มี ก ารศึ ก ษาในระดับ ประถมศึ ก ษา ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ รั บ จ้า ง
สถานภาพส่ วนใหญ่สมรส มี รายได้เฉลี่ ยส่ วนตัวต่อเดื อนน้อยกว่า 5,001 บาท ช่ วงเวลาที่ มารับบริ การ
ระหว่างช่ วงเวลา 8.30 – 10.00 น. โดยมาติดต่อขอรับบริ การด้านการจัดระเบียบชุ มชน สังคมและรักษา
ความสงบเรี ยบร้อย
1.6.2 ความพึ งพอใจต่ อการให้ บ ริ ก ารด้านการเมื อง การบริ หาร ระดับความพึ งพอใจของ
ผูร้ ับบริ การที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ต่อการให้บริ การภารกิจด้านการเมือง การบริ หาร อยู่ในระดับ
มากที่สุด คิดเป็ นค่าเฉลี่ ยร้ อยละ 87.42 โดยที่ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจต่อสิ่ งอานวยความสะดวกมาก
ที่สุด คิดเป็ นค่าเฉลี่ยร้อยละ 88.91 รองลงมาคือ การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ คิดเป็ นค่าเฉลี่ยร้อยละ 88.57
กระบวนการให้บริ การ คิดเป็ นค่าเฉลี่ยร้อยละ 88.11 และด้านช่องทางการให้บริ การ เป็ นลาดับสุ ดท้าย คิด
เป็ นค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.86 ตามลาดับ

2. อภิปรายผล
การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ ก ารจากองค์การบริ หารส่ วนตาบลเบญจขร ใน
ภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคมและส่ งเสริ มคุณภาพชี วิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและ
รักษาความสงบเรี ยบร้ อย ด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุ ข และภารกิ จด้าน
การเมือง การบริ หาร สามารถนาผลการศึกษาอภิปรายสรุ ปได้ ดังนี้
1. จากการประเมินความพึ งพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การจากองค์การบริ หารส่ วนตาบล
เบญจขรในภาพรวมของภารกิจทั้ง 6 ด้าน ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การในภาพรวมของ
ภารกิ จทั้ง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับมากที่สุด คิดเป็ นค่าเฉลี่ ยร้ อยละ 86.11โดยภารกิ จที่ผูร้ ับบริ การมีความพึง
พอใจมากที่สุด คือ ด้านสาธารณสุ ข คิดเป็ นค่าเฉลี่ ยร้ อยละ 87.53 รองลงไปเป็ นด้านด้านการเมือง การ
บริ หาร คิดเป็ นค่าเฉลี่ยร้อยละ 87.42 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน คิดเป็ นค่าเฉลี่ยร้อยละ 85.78 ด้านการศึกษา
ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม คิ ดเป็ นค่าเฉลี่ ยร้ อยละ 85.82 ด้านสังคมและส่ งเสริ มคุ ณภาพชี วิต คิดเป็ น
ค่าเฉลี่ยร้ อยละ 85.56 และด้านการจัดระเบียบชุ มชน สังคมและรักษาความสงบเรี ยบร้อย ผูร้ ับบริ การมี
ความพึ ง พอใจมาเป็ นล าดั บ สุ ดท้ า ย คิ ด เป็ นค่ า เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 84.57 ซึ่ งผลการส ารวจดัง กล่ า ว เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์การประเมินประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิราชการเพื่อกาหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่ นเป็ นกรณี พิ เศษ ของส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
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คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางข้าราชการส่ วนตาบล ในส่ วนของตัวชี้ วดั ใน
การประเมินคุณภาพการให้บริ การ โดยพิจารณาจากผลการสารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การจากองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น พบว่า คุณภาพการให้บริ การขององค์การบริ หารส่ วนตาบลเบญจขร ใน 6 ภารกิจ เมื่อ
พิจารณาจากผลการสารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การที่มีค่าระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ 95 ซึ่ งจะ
ได้คะแนน 9 คะแนนเต็ม นอกจากนี้ ผลการสารวจความพึงพอใจในครั้งนี้ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการประเมิน
ของคณะท างานตรวจประเมิ นการรั บรองการปฏิ บ ตั ิ ราชการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นจังหวัด
ขอนแก่ น (2553) ได้ท าการการประเมิ นความพึ งพอใจของผูร้ ั บ บริ ก ารต่อการให้ บริ การขององค์ก าร
บริ หารส่ วนตาบลโนนธาตุ อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่ น ผลการประเมินในภาพรวม พบว่า
ความพึงพอใจต่อการให้บริ การขององค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนธาตุ อาเภอหนองสองห้อง ของงาน
บริ การทั้ง 3 ด้าน ประชาชนผูร้ ับบริ การส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับพอใจ คิดเป็ นร้อยละ 92.60
ซึ่ งเมื่อคิดตามตารางเกณฑ์คะแนนของคู่มือของจังหวัดขอนแก่ น พบว่าได้คะแนน 9 คะแนน และยัง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (2559) ได้ทาการ
สารวจความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การจากองค์การบริ หารส่ วนตาบลท่าเกวียน ผลการศึกษา
ดังนี้ ความพึงพอใจต่อการให้บริ การในภาพรวมของภารกิจทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก คิดเป็ นค่าเฉลี่ ย
ร้อยละ 82.40 ซึ่ งเมื่อคิดตามตารางเกณฑ์คะแนนของแบบประเมินประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลการ
ปฏิบตั ิราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจาปี สาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นพบว่าได้คะแนน 7
คะแนน

3. ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึ ก ษาความพึ งพอใจของประชาชนผูร้ ั บ บริ ก ารจากองค์ก ารบริ ห ารส่ วนตาบล
เบญจขรตลอดจนปั ญหาในการรับบริ การ และข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริ การจากประชาชน
ผูร้ ั บ บริ ก าร และข้อเสนอแนะในการพัฒ นาการให้บ ริ ก ารจากประชาชนผูร้ ั บ บริ ก าร สามารถน ามา
กาหนดเป็ นข้อเสนอแนะ ได้แก่
1. ผลการส ารวจความพึ ง พอใจของประชาชนผูร้ ั บ บริ ก ารจากองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
เบญจขร พบว่า สร้ างความพึงพอใจให้กบั ประชาชนผูร้ ับบริ การหรื อคุ ณภาพการให้บริ การอยู่ในระดับ
มาก มี ค่าเฉลี่ ย 87.38 ซึ่ งเป็ นระดับคุ ณภาพที่ค่อนข้างสู งมาก ดังนั้นองค์การบริ หารส่ วนตาบลเบญจขร
ควรพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริ การที่ดียงิ่ ขึ้น และควรนาข้อมูลที่ได้จากงานวิจยั นี้ไปใช้พฒั นา
และปรับปรุ งในประเด็นต่างๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การให้สามารถปรากฏผล

109

ความพึงพอใจที่ มีต่อองค์การบริ หารส่ วนตาบลเบญจขรในด้านการปฏิ บตั ิงานของเจ้าหน้าที่ ให้สู งขึ้ น
ต่อไป
2. ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างองค์การบริ หารส่ วนตาบลเบญจขรกับตาบลอื่น ๆ ใน
อาเภอหรื อในจังหวัดสระแก้ว เพื่อเปรี ยบเทียบการให้บริ การประชาชนผูร้ ับบริ การในเขตพื้นที่ เพื่อศึกษา
ถึงจุดเด่นจุดด้อยและข้อควรปรับปรุ งแก้ไข และนาข้อมูลมาพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตาบล
เบญจขร ให้ดียงิ่ ขึ้นต่อไป

