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บทคัดย'อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคrเพื่อการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตyอการให*บริการขององคrการ

บริหารสyวนตำบลบ*านปzา อำเภอแกyงคอย  จังหวัดสระบุรี จำแนกตามด*านประชากรศาสตรrที่มีผลตyอการ

ความพึงพอใจของประชาชนตyอการให*บริการขององคrการบริหารสyวนตำบลบ*านปzา อำเภอแกyงคอย  จังหวัด

สระบุรี ประชากรท่ีใช*ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีเข*ามาใช*บริการขององคrการบริหารสyวนตำบลบ*านปzา 

อำเภอแกyงคอย  จังหวัดสระบุรี จำนวน 390 คน โดยใช*แบบสอบถามเป~นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข*อมูล 

สถิติที่ใช*ในการวิเคราะหrข*อมูล ได*แกy คyาร*อยละ ความถี่ คyาเฉลี่ย สyวนเบี่ยงเบนแบบมาตรฐาน T-test สถิติ

ความแปรปรวนทางเดียว ( One-way ANOVA) และหากพบความแตกตyางจะทำการทดสอบเป~นรายคูyด*วย

สถิติ LSD และ Multiple Regression Analysis ( MRA) 

 ผลการศึกษา พบวyา  ประชาชนที่เข*ามาใช*บริการขององคrการบริหารสyวนตำบลบ*านปzา อำเภอ 

แกyงคอย  จังหวัดสระบุรี สyวนใหญyเป~นเพศหญิง มีอายุระหวyาง 18-30 ป� ระดับการศึกษา ประถมศึกษา    
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อาชีพข*าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได*เฉลี่ยตyอเดือน 5,001- 10,000 บาท ที่มีผลตyอความพึงพอใจ

ของประชาชนตyอการให*บริการขององคrการบริหารสyวนตำบลบ*านปzา อำเภอแกyงคอย  จังหวัดสระบุรี ของ

กลุyมตัวอยyางโดยรวมอยูyในระดับมาก หากพิจารณาเป~นรายด*าน พบวyา ด*านที่มีระดับความพึงพอใจสูงที่สุด 

คือ ด*านขั้นตอนการให*บริการ โดยภาพรวมพบวyาอยูyในระดับมากที่สุด  รองลงมา คือ ด*านเจ*าหน*าท่ี 

ผู*ให*บริการ ด*านส่ิงอำนวยความสะดวก และจำนวนน*อยท่ีสุดคือ ด*านชyองทางในการให*บริการ  

คำสำคัญ : ความพึงพอใจ; การรับบริการ; ประชาชนขององคrการบริหารสyวนตำบลบ*านปzา 

 

ABSTRACT 

 This research aimed to study the people’ satisfaction towards the service of  Ban pa 

Subdistrict administration organization, Kaeng khoi district, Saraburi Province. Categorized by 

demographic aspects affecting the people's satisfaction with the services of Ban Pa 

Subdistrict Administrative Organization, Kaeng Khoi District, Saraburi Province. The population 

used in this research is people. Who came to use the services of Ban Pa Subdistrict 

Administrative Organization, Kaeng Khoi District, Saraburi Province. 390 people using 

questionnaires as a tool for data collection. The statistics used for data analysis were 

percentage, frequency, mean, standard deviation, T-test, one-way ANOVA, and if differences 

were found, they were tested individually with LSD and Multiple statistics. Regression 

Analysis (MRA). 

 The results showed that people who came to use the service of Banpa Subdistrict 

Administration  Organization, Kaeng Khoi District, Saraburi Province Most of them are female. 

Between 18-30 years, the level of elementary education, ascetic / state enterprise 

employees Average income per month 5,001-10,000 baht that affects public satisfaction on 

the service of Ban Pa Subdistrict Administrative Organization, Kaeng Khoi District, Saraburi 

Province Of the overall sample is at a high level If considering each aspect, it is found that 

the highest level of satisfaction is the process of providing services. Overall, it was found to 

be at the most level, followed by the service provider. Facilities And the smallest number 

is The channel in the service. 

Keywords : Public service satisfaction of Ban pa Subdistrict Administration Organization. 
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บทนำ 

 

ความเป'นมาและความสำคัญของป3ญหา 

องคrการบริหารสyวนตำบลเป~นหนyวยงานปกครองท*องถิ่นที่เป~นผลมาจากแนวคิดในการกระจาย

อำนาจซ่ึงรัฐบาลได*มอบอำนาจหน*าท่ีในการปกครองและจัดบริการสาธารณะโดยดำเนินงานด*วยงบประมาณ

และเจ*าหน*าที ่ของตนเององคrการบริหารสyวนตำบลได*ร ับการจัดตั ้งขึ ้นในฐานะเป~นนิติบุคคลตาม

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคrการบริหารสyวนตำบล พ.ศ. 2537 ไปจนถึงการแก*ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 

พ.ศ. 2552 โดยมีสภาองคrการตำบลทำหน*าที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารของกรรมการและ

นายกองคrการบริหารสyวนตำบล ซึ่งเป~นผู*ใช*อำนาจบริหารงานมีปลัดและรองปลัดเป~นหัวหน*างานบริหาร ซ่ึง

แบyงออกเป~นหนyวยงานตyาง ๆ เทyาที ่จำเป~นเพื ่อตอบสนองตyอความต*องการของประชาชนในพื้นที ่ซ่ึง

รับผิดชอบอยูyโดยมีพนักงานประจำท่ีเป~นข*าราชการสyวนท*องถ่ินเป~นผู*ทำงานประจำวัน 

องคrการบริหารสyวนตำบล มีจุดมุyงหมายและหน*าที่ตามพระราชบัญญัติตามมาตราตyาง ๆ ได*แกy 

มาตรา 66 พัฒนาตำบลท้ังในด*านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมมาตรา 67 มีหน*าท่ีต*องทำดังเชyนการจัดให*มี

และบำรุงทางรักษาความสะอาดป�องกันและระงับโรคติดตyอป�องกันและบรรเทาสาธารณะภัยสyงเสริม

การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมคุ*มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อมมาตรา 68 

มีหน*าท่ีอาจทำในเขตความรับผิดชอบเชyนการให*มีและบำรุงสถานท่ีประชุมการกีฬาการพักผyอนหยyอนใจและ

สวนสาธารณะสyงเสริมให*มีอุตสาหกรรมในครอบครัวคุ*มครองดูแลและรักษาทรัพยrสินอันเป~นสาธารณสมบัติ

ของแผyนดินให*มีตลาดทyาเทียบเรือและทyาข*ามเป~นต*น 

จากที่กลyาวมาในเรื่องของการกระจายอำนาจจากรัฐไปสูyหนyวยงานท*องถิ่นตyาง ๆ ซึ่งรวมไปถึง

องคrการบริหารสyวนตำบลการที่จะพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหนyวยงานเพื่อจุดมุyงหมายสูงสุด

ในการตอบสนองความต*องการและสร*างความสุขให*กับประชาชนได*นั้นการบริการขององคrการบริหารสyวน

ตำบลมีความจำเป~นอยyางยิ่งที่จะต*องมีคุณภาพให*บริการได*อยyางมีประสิทธิภาพสร*างความพึงพอใจให*กับ

ประชาชนผู*ใช*บริการอันจะนำไปสูyการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุก ๆ ด*านในท่ีสุด 

วัตถุประสงค8ของการศึกษา 

 1. เพ่ือศึกษาป�จจัยด*านประชากรศาสตรr 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตyอการให*บริการขององคrการบริหารสyวนตำบลบ*านปzา 

อำเภอแกyงคอย  จังหวัดสระบุรี 
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3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตyอการให*บริการขององคrการบริหารสyวนตำบลบ*านปzา 

อำเภอแกyงคอย จังหวัดสระบุรี จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได*เฉล่ียตyอเดือน 

ขอบเขตในการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ได*กำหนดขอบเขตของการวิจัยในประเด็นตyาง ๆ ดังน้ี 

1. ประชากร 

ประชากรท่ีใช*ในการวิจัยคร้ังน้ี ได*แกy ประชาชนท่ีมาใช*บริการขององคrการบริหารสyวนตำบลบ*านปzา 

อำเภอแกyงคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 390 คน 

2. ตัวแปรที่ใช*ในการวิจัย ได*แกy กลุyมด*านประชากรศาสตรr 1. เพศ 2. อายุ 3. ระดับการศึกษา 4. 

อาชีพ 5. รายได*เฉลี่ยตyอเดือน ตัวแปรตาม ได*แกy ความพึงพอใจของประชาชนตyอการให*บริการขององคrการ

บริหารสyวนตำบลบ*านปzา อำเภอแกyงคอย จังหวัดสระบุรี ในด*านตyาง ๆ ดังน้ี 1. ด*านขั้นตอนการให*บริการ 

2. ด*านเจ*าหน*าท่ีผู*ให*บริการ 3. ด*านชyองทางในการให*บริการ 4. ด*านส่ิงอำนวยความสะดวก 

3.ระยะเวลาท่ีใช*ในการเก็บข*อมูลอยูyเดือนมีนาคม-เมษายน 2564 

สมมติฐานการวิจัย 

จากวัตถุประสงคrการวิจัยข*างต*น ผู *วิจัยได*กำหนดสมมติฐานการวิจัยเพื่อใช*เป~นกรอบในการ

ดำเนินการวิจัยดังน้ี 

ประชาชนที่เข*ามาใช*บริการองคrการบริหารสyวนตำบลบ*านปzา อำเภอแกyงคอย จังหวัดสระบุรีที่มี

ป�จจัยด*านประชากรศาสตรrตyางกัน ทำให*มีความพึงพอใจตyอการรับบริการขององคrการบริหารสyวนตำบล 

บ*านปzา อำเภอแกyงคอย  จังหวัดสระบุรี ตyางกัน 

ประโยชน8ที่คาดว2าจะได5รับ 

1. เพื่อเป~นข*อมูลสำคัญให*ผู*บริหารและบุคลากรขององคrการบริหารสyวนตำบลบ*านปzา อำเภอ 

แกyงคอย จังหวัดสระบุรี ในการพัฒนาและปรับปรุงการให*บริการได*อยyางประสิทธิภาพ 

2. ใช*เป~นแนวทางสำหรับผู*บริหารขององคrการบริหารสyวนตำบลบ*านปzา  

อำเภอแกyงคอย จังหวัด สระบุรี กำหนดนโยบาย งบประมาณ วางแผนการทำงาน เพื่อพัฒนาการ

บริหารจัดการและการบริการตyอไป  
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข5อง 

แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวข@อง 

  ลักษณวรรณ พวงไม-มิ ่ง (2545, หน-า 9) กล:าวว:าความพึงพอใจ หมายถึง สภาพของจิตที่ปราศจาก

ความเครียด ทั้งนี้เพราะธรรมชาติของมนุษยQนั้นมีความต-องการ ถ-าความต-องการนั้นได-รับการตอบสนองทั้งหมดหรือ

บางส:วนความเครียดจะน-อยลงความพึงพอใจก็จะเกิดขึ ้นและในทางกลับกันถ-าความต-องการนั้นไม:ได-รับการ

ตอบสนองความเครียด และความไม:พึงพอใจจะเกิดขึ้น 

ชนะดา วีระพันธQ (2555) ความพึงพอใจเปVนความรู-สึกหรือทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีต:อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

หรือมีความชื่นชอบพอใจต:อการที่บุคคลอื่นกระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอบสนองความต-องการของบุคคลหนึ่งที่

ปรารถนาให-กระทำในสิ่งที่ต-องการ ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต:อเมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต-องการให-แก:บุคคลนั้นได- 

แต:ทั้งนี้ความพึงพอใจของแต:ละบุคคลย:อมมีความแตกต:างกันหรือมีความพึงพอใจมากน-อยขึ้นอยู:กับค:านิยมของแต:

ละบุคคลและความสัมพันธQของปZจจัยที่ทำให-เกิดความพึงพอใจตลอดจนสิ่งเร-าต:าง ๆ ซึ่งอาจสามารถทำให-ระดับ

ความพึงพอใจแตกต:างกันได- เช:นความสะดวกสบาย 

สมิต สัชฌุกร (2542, หน*า 13 อ*างถึงใน สุนันทา ทวีผล, 2550, หน*า 14) ให*ความหมายวyาการ

บริการเป~นการปฏิบัติงานที่กระทำหรือติดตyอเกี่ยวข*องกับผู*ใช*บริการ การให*บุคคลตyาง ๆ ได*ใช*ประโยชนr

ในทางใดทางหนึ่ง ทั้งด*วยความพยายามใด ๆ ก็ตามด*วยวิธีการหลากหลายในการทำให*บุคคลตyาง ๆ ท่ี

เก่ียวข*องได*รับความชyวยเหลือจัดได*วyาเป~นการให*บริการทั้งสิ้นการอำนวยความสะดวกการสนองความ

ต*องการของผู*ใช*บริการก็เป~นการให*บริการ การให*บริการจึงสามารถดำเนินการได*หลากหลายวิธีจุดสำคัญ 

คือ เป~นการชyวยเหลือและมีประโยชนrแกyผู*ใช*บริการ 

จรัส สุวรรณมาลา (2539 อ*างถึงใน สุนันทา ทวีผล, 2550, หน*า 14 -15) กลyาวถึงลักษณะการ

ให*บริการท่ีมีคุณภาพ โดยมีตัวแปรท่ีจะนำมาใช*ในการกำหนดคุณภาพของบริการ ดังน้ี  

 1. ความถูกต*องตามกฎหมาย หมายถึง บริการที่จัดให*มีขึ ้นตามกฎหมาย โดยเฉพาะบริการท่ี 

บังคับให*ประชาชนต*องมาใช*บริการ เชyน บริการรับชำระภาษีอากร จำเป~นต*องควบคุมให*ถูกต*องตามระเบียบ

กฎหมายท่ีเก่ียวข*องเป~นสำคัญ 

 2. ความเพียงพอ หมายถึง บริการท่ีมีจำนวนและคุณภาพเพียงพอกับความต*องการของผู*รับบริการ 

ไมyมีการรอคอยหรือเข*าคิวเพ่ือขอรับบริการ  

3. ความทั่วถึง เทyาเทียม ไมyมีข*อยกเว*น ไมyมีอภิสิทธิ ์ หมายถึง บริการที ่ดีต*องเป¤ดโอกาสให*

ประชาชนในทุกพื้นที่ กลุyมอาชีพ เพศ วัย ได*ใช*บริการประเภทเดียวกัน คุณภาพเดียวกันได*อยyางทั่วถึง เทyา

เทียมกัน โดยไมyมีข*อยกเว*น  
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 4. ความสะดวก รวมเร็ว เชื่อถือได* หมายถึง การให*บริการที่ดีมีคุณภาพนั้นจะต*องมีลักษณะท่ี

สำคัญ  

  4.1 ผู *ใช*บริการจะต*องได*รับความสะดวก คือ สามารถใช*บริการได* ณ ที่ตyาง ๆ และ

สามารถเลือกใช*วิธีการได*หลายแบบตามสภาพของผู*ใช*บริการ นอกจากน้ันความสะดวกอาจพิจารณา ได*จาก

กระบวนการให*บริการ เชyน การจัดให*มีจุดให*-รับบริการเพียงจุดเดียว (One -Stop Service) 

  4.2 ความรวดเร็ว หมายถึง ประชาชนต*องได*รับการบริการทันที โดยไมyต*องรอคิวคอยรับ

บริการนานเกินสมควร 

 4.3 ความนyาเชื ่อถือได*ของระบบบริการ หมายถึง บริการที่มีคุณภาพจะต*องมีความ

ตyอเน่ืองสม่ำเสมอเสมอ มีระเบียบแบบแผนการให*บริการท่ีแนyนอน คาดการณrลyวงหน*าได*แนyนอนเป~นท่ีพ่ึงพา

ของผู*รับบริการได*เสมอ และมีโอกาสเกิดความผิดพลาดน*อยท่ีสุด 

5. ความได*มาตรฐานทางเทคนิคหรือมาตรฐานทางวิชาการ หมายถึง การให*บริการประเภทที่ต*อง

อาศัยความรู *ความชำนาญทางเทคนิคหรือทางวิชาการ เชyน การเงินการบัญชีบริการทาง การแพทยr 

เศรษฐกิจ กฎหมาย ฯลฯ บริการดังกลyาวนี้จะมีคุณภาพดีก็ตyอเมื่อมีบุคลากรและ กระบวนการให*บริการที่ได*

มาตรฐานทางเทคนิคและวิชาการ 

6. การเรียกเก็บคyาบริการที่เหมาะสม ต*นทุนการให*บริการตyาง ๆ หมายถึง การให*บริการของ 

รัฐประเภทที่มีการเรียกเก็บคyาบริการจากผู*รับบริการต*องมีคyาบริการที่เหมาะสมและต*องมีระบบการ

จัดบริการที่มีประสิทธิภาพ มีต*นทุนการดำเนินงานตyาง ๆ เพื่อให*ประชาชนได*รับบริการที่มีคุณภาพดี และมี

คyาบริการท่ีไมyสูงเกินไป 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข@อง 

ผจงจิตตr พูลศิลป¦ (2551: บทคัดยyอ) ศึกษาการใช*บริการและความพึงพอใจของประชาชนที่ มีตyอ

การบริหารจัดการเทศบาลตำบล ในเขตอำเภอไชโย จังหวัดอyางทอง กลุyมตัวอยyางที่ใช*เป~น ประชาชนใน

เทศบาลตำบล อำเภอไชโย จังหวัดอyางทอง จำนวน 400 คน พบวyาประชาชนมีความพึง พอใจของประชาชน

ที่มีตyอการให*บริการของเทศบาลตำบล ในเขตอำเภอไชโย จังหวัดอyางทองโดย รวมอยูyในระดับปานกลาง มี

ความคิดเห็นตyอการบริหารจัดการเทศบาลตำบล ด*านการวางแผน ด*าน การจัดองคrการ ด*านการแนะนำ/จูง

ใจ และด*านการควบคุมโดยรวมเห็นด*วยตyอการบริหารจัดการอยูyใน ระดับมาก ระดับความคิดเห็นของตyอ

การบริหารจัดการเทศบาลตำบล มีความสัมพันธrทางบวกกับ ระดับความพึงพอใจของประชาชนตyอการ

ให*บริการ ด*านบุคลากรผู*ให*บริการ และมีความสัมพันธrทาง ลบในด*านอื่น ๆ อยyางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05  
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กิตติพัฒนr อินทรนิโลตม (2544, บทคัดยyอ) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีตyอการให*บริการ

ของเจ*าหน*าที่ผู*ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ศึกษากรณีสำนักงานเขตคลองเตย 

พบวyาลักษณะทั่วไปของประชาชนที่มารับบริการงานด*านทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเป~น

ประชาชนกลุyมตัวอยyางที่มีควาพึงพอใจในการให*บริการของเจ*าหน*าที่ในระดับความพึงพอใจมากความพึง

พอใจของประชาชนกลุyมตัวอยyางเพศชายพึงพอใจในการให*บริการของเจ*าหน*าที่ด*านมนุษยrสัมพันธrในระดับ

ความพึงพอใจมาก เชyนเดียวกับกลุyมตัวอยyางเพศหญิงประชาชนกลุyมตัวอยyางที่มีอายุ 20-30 ป�และกลุyมที่มี

อายุ 40 ป�ข้ึนไป มีความพึงพอใจในการให*บริการของเจ*าหน*าท่ีสูงสุดในทุกด*านโดยเฉพาะด*านมนุษยrสัมพันธr

สyวนกลุyมที่มีอายุที่ต่ำกวyา 20 ป�และ 31-40 ป�มีความพึงพอใจในระดับปานกลางในด*านการรับความรู*ในการ

มาติดตyอราชการประชาชนที่จบการศึกษาระดับป. 1-ป. 6 (ป. 7) มีความพึงพอใจในด*านการให*บริการของ

เจ*าหน*าท่ีและด*านมนุษยrสัมพันธrสูงสุดกลุyมประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับปวส. อนุปริญญามีความพึงพอใจใน

การให*บริการ และด*านมนุษยrสัมพันธrต่ำกวyากลุyมอื่น ๆ ประชาชนกลุyมที่มีรายได*ตyางกันสyวนใหญyมีความพึง

พอใจตyอการให*บริการของเจ*าหน*าที่สูงทุกด*าน ยกเว*นกลุyมที่มีรายได*ต่ำกวyา 6,000 บาท และกลุyมที่มีรายได* 

12,001-18,000 บาท จะมีความพึงพอใจในด*านการได*รับความรู*จากเจ*าหน*าที่ในระดับปานกลางประชาชน

กลุyมอาชีพพนักงาน บริษัท อาชีพธุรกิจสyวนตัวค*าขายมีความพึงพอใจในระดับความพึงพอใจมากด*านการ

ได*รับบริการจากเจ*าหน*าที่และค*านการได*รับความรู*ประชาชนกลุyมอาชีพรับราชการรัฐวิสาหกิจมีความพึง

พอใจในระดับความพึงพอใจมากด*านมนุษยrสัมพันธrป�ญหาอุปสรรคในการติดตyอขอรับบริการจากเจ*าหน*าท่ี

ด*านทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนฝzายทะเบียนสำนักงานเขตคลองเตย ได*แกy การขาดการ

ประชาสัมพันธrขั้นตอนการติดตyอราชการมีขั้นตอนการให*บริการแตyละเรื่องหลายขั้นตอนและยุyงยากใช*

เวลานานเจ*าหน*าผู*ปฏิบัติงานไมyเพียงพอและควรอบรมเจ*าหน*าที่ให*ความรู*เพิ่มมากขึ้นและขาดวัสดุอุปกรณr

ท่ีใช*ในการให*บริการเชyนเคร่ืองถyายเอกสารเคร่ืองคอมพิวเตอรr 

วิภาวรรณ ทองชัยวัฒนr (2552 : บทคัดยyอ) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตyอการ ให*บริการ

ขององคrการบริหารสyวนตำบล และป�จจัยที่มีผลตyอความพึงพอใจของประชาชนตyอการ ให*บริการของ

องคrการบริหารสyวนตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง กลุyมตัวอยyางที่ใช*เป~น ประชาชนในเขต

องคrการบริหารสyวนตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวน 350 คน พบวyาระดับความพึงพอใจ

ของประชาชนตyอการให*บริการขององคrการบริหารสyวนตำบล โดยรวมอยูyใน ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา

เป~นรายด*านเรียงลำดับจากคะแนนเฉลี ่ยจากมากไปหาน*อย ได*แกy ด*านการสyงเสริมการศึกษา ด*าน

สาธารณสุข ด*านการอนุรักษrสิ่งแวดล*อมและวัฒนธรรม ด*านสังคม สงเคราะหr และลำดับสุดท*าย ด*านการ

พัฒนาโครงสร*างพื้นฐาน ป�จจัยท่ีมีผลตyอความพึงพอใจของ ประชาชนตyอการให*บริการขององคrการบริหาร

สyวนตำบลโดยรวมมีความพึงพอใจไมyแตกตyางกัน  ป�จจัยที่มีผลตyอความพึงพอใจของประชาชนตyอการ

ให*บริการขององคrการบริหารสyวนตำบล ด*านเพศ อายุ รายได* สถานภาพสมรส การดำรงตำแหนyงทางสังคม
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ในอดีตหรือป�จจุบันและความรู*ความเข*าใจ มีความพึงพอใจไมyแตกตyางกันป�จจัยที่มีผลตyอความพึงพอใจของ

ประชาชนตyอการให*บริการของ องคrการบริหารสyวนตำบล ด*านการศึกษา อาชีพ การเข*ารyวมกิจกรรมทาง

สังคม การรับรู*ข*อมูล ขyาวสารตyางกัน จะมีความพึงพอใจของประชาชนตyอการให*บริการขององคrการบริหาร

สyวนตำบล แตกตyางกันอยyางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สyวนป�ญหาอุปสรรคตyอการให*บริการของ

องคrการ บริหารสyวนตำบล พบวyา ประชาชนประมาณหนึ่งในสามไมyพอใจในการเก็บภาษีรายได*ที่ซับซ*อน 

รองลงมาขั้นตอนการติดตyอที่ยุyงยากซับซ*อนเกิดความลyาช*าในการติดตyองานแกyผู*มารับริการควร ให*บริการ

กับผู*มารับบริการอยyางเสมอภาคเทyาเทียมกัน ควรมีการจัดระบบการให*บริการโดยแยกการ ติดตyองาน

ออกเป~นประเภทหรือฝzายให*เห็นชัดเจนให*ผู*มาใช*บริการทราบถึงระบบการให*บริการงาน ด*านตyาง ๆ อยyาง

ชัดเจนและสม่ำเสมอ  

 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การดำเนินการวิจัยคร้ังน้ี เป~นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) 

วิธีการเก็บข@อมูล 

 1. ผู*วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข*อมูล โดยลงพื้นที่ด*วยตนเองเพื่อแจกแบบสอบถามไปยังกลุyม

ตัวอยyาง จำนวน 390 คน ซึ่งกลุyมตัวอยyางคือ ประชาชนที่เข*ามาใช*บริการขององคrการบริหารสyวนตำบล 

บ*านปzา อำเภอแกyงคอย จังหวัดสระบุรี  

 2. ตรวจสอบความสมบูรณrของแบบสอบถามและนำมาวิเคราะหrข*อมูลตyอไป 

การวิเคราะหGข@อมูล  

ในการวิจัยครั้งนี้ จากการรวบรวมข*อมูลจากแบบสอบถาม ผู*วิจัยได*นำข*อมูลมาประมวลผลและ

วิเคราะหrข*อมูล โดยการใช*โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ดังน้ี  

สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช@ในวิเคราะหGข@อมูล  ดังน้ี  

1. การวิเคราะหrตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุyม ได*แกy ป�จจัยสyวนประชากรศาสตรr ประกอบด*วย 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได*เฉลี ่ยตyอเดือน ใช*ค yาร *อยละ (Percentage) และความถ่ี 

(Frequency)  
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  2. การวิเคราะหrตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ ได*แกy ความพึงพอใจของประชาชนตyอการ

ให*บริการขององคrการบริหารสyวนตำบลบ*านปzา อำเภอแกyงคอย จังหวัดสระบุรี ประกอบด*วยด*านขั้นตอน

การให*บริการ ด*านเจ*าหน*าท่ีผู*ให*บริการ ด*านชyองทางในการให*บริการ ด*านส่ิงอำนวยความสะดวก ใช*คyาเฉล่ีย 

(Mean) และสyวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)      

สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช@ในการวิเคราะหGข@อมูลดังน้ี 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตyอการให*บริการขององคrการบริหารสyวนตำบลบ*านปzา 

อำเภอแกyงคอย จังหวัดสระบุรี จำแนกตาม เพศ ใช*สถิติ t-test  

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตyอการให*บริการขององคrการบริหารสyวนตำบลบ*านปzา 

อำเภอแกyงคอย จังหวัดสระบุรี  จำแนกตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได*เฉลี่ยตyอเดือน ใช*สถิติความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และหากพบความแตกตyางจะทำการทดสอบเป~นรายคูyด*วยสถิติ 

LSD 

 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ข*อมูลป�จจัยสyวนบุคคลประชาชนที่เข*ามาใช*บริการขององคrการบริหารสyวนตำบลบ*านปzา อำเภอ

แกyงคอย จังหวัดสระบุรี สyวนใหญyเป~นเพศหญิงจำนวน 210 คนคิดเป~นร*อยละ 53.8 มีอายุระหวyาง 18-30 ป� 

จำนวน 90 คน รองลงมาคือมีอายุ 31-40 ป�จำนวน 116 คน คิดเป~นร*อยละ 29.7 และจำนวนน*อยที่สุดมี

อายุ51-60 ป�จำนวน 47 คน คิดเป~นร*อยละ 12.1  ระดับการศึกษาสyวนใหญyมีระดับการศึกษา ประถมศึกษา

ซึ่งมีจำนวน 100 คน  คิดเป~นร*อยละ 25.6 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนต*น/เทียบเทyา มีจำนวน 76 

คน คิดเป~นร*อยละ 19.5 และจำนวนน*อยท่ีสุดมีระดับปริญญาตรี มีจำนวน 36 คน คิดเป~นร*อยละ 9.3 อาชีพ

สyวนใหญyมีอาชีพข*าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีจำนวน 86 คน  คิดเป~นร*อยละ 22.1 รองลงมาคือ

อาชีพเกษตรกร/ประมง มีจำนวน 65 คน คิดเป~นร*อยละ 16.7 และจำนวนน*อยที่สุดมีอาชีพค*าขาย/ธุรกิจ

สyวนตัว/เจ*าของกิจการ จำนวน 52 คน คิดเป~นร*อยละ 13.3  รายได*เฉลี่ยตyอเดือนสyวนใหญyมีรายได*เฉลี่ยตyอ

เดือน 5,001- 10,000 บาท ซึ่งมีจำนวน 118 คน  คิดเป~นร*อยละ 30.3 รองลงมาคือรายได*เฉลี่ยตyอเดือน

น*อยกวyา 5,000 บาท มีจำนวน 105 คน คิดเป~นร*อยละ 26.9 และจำนวนน*อยที่สุดมีรายได*เฉลี่ยตyอเดือน 

มากกวyา 30,000 บาท มีจำนวน 51 คน คิดเป~นร*อยละ 13.1 

 ข*อมูลด*านความพึงพอใจ ด*านขั้นตอนการให*บริการ  ระดับความพึงพอใจของประชาชนตyอการ

ให*บริการขององคrการบริหารสyวนตำบลบ*านปzา อำเภอแกyงคอย  จังหวัดสระบุรี ด*านขั้นตอนการให*บริการ 
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โดยภาพรวมพบวyาอยูyในระดับมากที่สุด คyาเฉลี่ย 4.24 สyวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.594 เมื่อพิจารณารายข*อ

จากมากไปหาน*อย พบวyา ความชัดเจนของแผนผัง/เอกสารแนะนำขั้นตอนในการให*บริการ มีคyาเฉลี่ยอยูyใน

ระดับมากที่สุด คyาเฉลี่ย 4.34 สyวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.826 รองลงมาการจัดลำดับการเข*ารับบริการ (บัตร

คิว) อยูyในระดับมากที่สุด คyาเฉลี่ย 4.33 สyวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.866 ขั้นตอนในการให*บริการมีความ

รวดเร็วอยูyในระดับมาก คyาเฉลี่ย 4.19 สyวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.021 และน*อยที่สุดคือ ขั้นตอนในการ

ให*บริการไมyยุyงยาก ซับซ*อนอยูyในระดับมาก คyาเฉล่ีย 4.11 สyวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.996  

 ด*านเจ*าหน*าที่ผู*ให*บริการ  ระดับความพึงพอใจของประชาชนตyอการให*บริการขององคrการบริหาร

สyวนตำบลบ*านปzา อำเภอแกyงคอย  จังหวัดสระบุรี ด*านเจ*าหน*าที่ผู*ให*บริการ โดยภาพรวมพบวyาอยูyในระดับ

มาก คyาเฉลี่ย 4.16 สyวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.555 เมื่อพิจารณารายข*อจากมากไปหาน*อย พบวyา การให*

คำแนะนำ/ตอบข*อซักถาม มีคyาเฉลี่ยอยูyในระดับมากที่สุด คyาเฉลี่ย 4.35 สyวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.799 

รองลงมาความรู*ความสามารถในเร่ืองท่ีให*บริการอยูyในระดับมากท่ีสุด คyาเฉล่ีย 4.34 สyวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.835 กิริยาทyาทาง ความสุภาพอยูyในระดับมากที่สุด คyาเฉลี่ย 4.31 สyวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.945 การ

ปฏิบัติตyอผู*รับบริการอยyางเสมอภาคเที่ยงธรรมอยูyในระดับมากที่สุด คyาเฉลี่ย 4.26 สyวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.885 วาจาไพเราะนyาฟ�งอยูyในระดับมาก คyาเฉลี่ย 4.17 สyวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.068 ความเต็มใจในการ

ให*บริการอยูyในระดับมาก คyาเฉลี่ย 4.12 สyวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.113 ความสุจริตซื่อตรงอยูyในระดับมาก 

คyาเฉลี่ย 3.91 สyวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.261และน*อยที่สุดคือ การต*อนรับด*วยความยิ้มแย*มแจyมใสอยูyใน

ระดับมาก คyาเฉล่ีย 3.85 สyวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.323  

 ด*านชyองทางในการให*บริการ  ระดับความพึงพอใจของประชาชนตyอการให*บริการขององคrการ

บริหารสyวนตำบลบ*านปzา อำเภอแกyงคอย จังหวัดสระบุรี ด*านชyองทางในการให*บริการ โดยภาพรวมพบวyาอยูy

ในระดับมาก คyาเฉลี่ย 3.91 สyวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.782 เมื่อพิจารณารายข*อจากมากไปหาน*อย พบวyา 

Facebook มีคyาเฉล่ียอยูyในระดับมาก คyาเฉล่ีย 3.98 สyวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.174 รองลงมาโทรศัพทrอยูyใน

ระดับมาก คyาเฉลี่ย 3.92 สyวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.288 และน*อยที่สุดคือ Website อยูyในระดับมาก 

คyาเฉล่ีย 3.84 สyวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.206  

 ด*านสิ่งอำนวยความสะดวก  ระดับความพึงพอใจของประชาชนตyอการให*บริการขององคrการ

บริหารสyวนตำบลบ*านปzา อำเภอแกyงคอย  จังหวัดสระบุรี ด*านสิ่งอำนวยความสะดวก โดยภาพรวมพบวyาอยูy

ในระดับมากที่สุด คyาเฉลี่ย 4.14 สyวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.533 เมื่อพิจารณารายข*อจากมากไปหาน*อย 

พบวyา ความสะอาดของสถานที่ให*บริการ มีคyาเฉลี่ยอยูyในระดับมากที่สุด คyาเฉลี่ย 4.41 สyวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.756 รองลงมาความเป~นสัดสyวนของสถานที่ให*บริการอยูyในระดับมากที่สุด คyาเฉลี่ย 4.33 สyวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.882 ความชัดเจนของป�ายบอกทาง/ 
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ป�ายประชาสัมพันธrอยูyในระดับมากที่สุด คyาเฉลี่ย 4.28 สyวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.955 ความเพียงพอของท่ี

น่ังคอยรับบริการอยูyในระดับมาก คyาเฉล่ีย 4.09 สyวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.999 ความสะอาดของห*องสุขาอยูy

ในระดับมาก คyาเฉลี่ย 3.89 สyวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.063 และน*อยที่สุดคือ ความเพียงพอของที่จอดรถอยูy

ในระดับมาก คyาเฉล่ีย 3.81 สyวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.131 

 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนตyอการให*บริการขององคrการบริหารสyวนตำบล

บ*านปzา อำเภอแกyงคอย จังหวัดสระบุรี ผู*วิจัยขออภิปรายผล ดังน้ี 

1. ป�จจัยด*านประชากรศาสตรr ประชาชนที่เข*ามาใช*บริการขององคrการบริหารสyวนตำบลบ*านปzา 

อำเภอแกyงคอย จังหวัดสระบุรี ระดับการศึกษาประถมศึกษา ที่มีอายุระหวyาง 18 - 30 ป� ซึ่งสอดคล*องกับ

งานวิจัยของกิตติพัฒนr อินทรนิโลตม (2544) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีตyอการให*บริการของ

เจ*าหน*าท่ีผู*ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ศึกษากรณีสำนักงานเขตคลองเตย พบวyา

ลักษณะทั่วไปของประชาชนที่มารับบริการงานด*านทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเป~น

ประชาชนกลุyมตัวอยyางที่มีความพึงพอใจในการให*บริการของเจ*าหน*าที่ในระดับความพึงพอใจมากความพึง

พอใจของประชาชนกลุyมตัวอยyางเพศชายพึงพอใจในการให*บริการของเจ*าหน*าที่ด*านมนุษยrสัมพันธrในระดับ

ความพึงพอใจมาก เชyนเดียวกับกลุyมตัวอยyางเพศหญิงประชาชนกลุyมตัวอยyางที่มีอายุ 20-30 ป�และกลุyมที่มี

อายุ 40 ป�ข้ึนไป มีความพึงพอใจในการให*บริการของเจ*าหน*าท่ีสูงสุดในทุกด*านโดยเฉพาะด*านมนุษยrสัมพันธr

สyวนกลุyมที่มีอายุที่ต่ำกวyา 20 ป�และ 31-40 ป�มีความพึงพอใจในระดับปานกลางในด*านการรับความรู*ในการ

มาติดตyอราชการประชาชนท่ีจบการศึกษาระดับป. 1-ป. 6 (ป. 7) 

2. ความพึงพอใจของประชาชนตyอการให*บริการขององคrการบริหารสyวนตำบลบ*านปzา อำเภอ 

แกyงคอย  จังหวัดสระบุรี ของกลุyมตัวอยyางโดยรวมอยูyในระดับมาก หากพิจารณาเป~นรายด*าน พบวyา ด*านท่ีมี

ระดับความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด*านขั้นตอนการให*บริการ โดยภาพรวมพบวyาอยูyในระดับมากที่สุด คyาเฉล่ีย 

4.24 สyวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.594 รองลงมา คือ ด*านเจ*าหน*าที่ผู*ให*บริการ โดยภาพรวมพบวyาอยูyในระดับ

มาก คyาเฉลี่ย 4.16 สyวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.555 และ ด*านสิ่งอำนวยความสะดวก โดยภาพรวมพบวyาอยูy

ในระดับมากที่สุด คyาเฉลี่ย 4.14 สyวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.533 และจำนวนที่สุดคือ ด*านชyองทางในการ

ให*บริการ โดยภาพรวมพบวyาอยูyในระดับมาก คyาเฉลี่ย 3.91 สyวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.782 ซึ่งไมyสอดคล*อง

กับงานวิจัยของ วิภาวรรณ ทองชัยวัฒนr (2552) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตyอการ ให*บริการของ
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องคrการบริหารสyวนตำบล และป�จจัยที่มีผลตyอความพึงพอใจของประชาชนตyอการ ให*บริการขององคrการ

บริหารสyวนตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง พบวyา ระดับความพึงพอใจของประชาชนตyอการ

ให*บริการขององคrการบริหารสyวนตำบล โดยรวมอยูyใน ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป~นรายด*านเรียงลำดับ

จากคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน*อย ได*แกy ด*านการสyงเสริมการศึกษา ด*านสาธารณสุข ด*านการอนุรักษr

ส่ิงแวดล*อมและวัฒนธรรม ด*านสังคม สงเคราะหr และลำดับสุดท*าย ด*านการพัฒนาโครงสร*างพ้ืนฐาน 

3. ความพึงพอใจของประชาชนตyอการให*บริการขององคrการบริหารสyวนตำบลบ*านปzา อำเภอ 

แกyงคอย  จังหวัดสระบุรี จำแนกตามป�จจัยสyวนของประชากรศาสตรr ประชาชนที่เข*ามาใช*บริการของ

องคrการบริหารสyวนตำบลบ*านปzา อำเภอแกyงคอย จังหวัดสระบุรี ที่มีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพแตกตyางกัน 

มีความพึงพอใจของประชาชนตyอการให*บริการขององคrการบริหารสyวนตำบลบ*านปzา อำเภอแกyงคอย  

จังหวัดสระบุรี ไมyตyางกัน ซึ่งสอดคล*องกับงานวิจัยของ วิรัช พงศrนภารักษr (2551) ศึกษาความพึงพอใจของ

ประชาชนตyอการให*บริการของสำนักงานสรรพสามิต พื้นที่สาขาเมืองอุตรดิตถr พบวyา ความพึงพอใจของ

ประชาชนตyอการให*บริการของสำนักงานสรรพสามิต พื้นที่สาขาเมืองอุตรดิตถr ผู*รับบริการที่มี เพศ ระดับ

การศึกษา อาชีพ  เวลาที่ใช* บริการ ระยะทางของผู*มารับบริการ และความถี่ของการมารับบริการแตกตyาง

กัน มีความพึงพอใจของประชาชนตyอการให*บริการของสำนักงานสรรพสามิต พื้นที่สาขาเมืองอุตรดิตถr ไมy

แตกตyางกัน และประชาชนที่เข*ามาใช*บริการขององคrการบริหารสyวนตำบลบ*านปzา อำเภอแกyงคอย จังหวัด

สระบุรี ที่มีอายุ รายได* แตกตyางกัน มีความพึงพอใจของประชาชนตyอการให*บริการขององคrการบริหารสyวน

ตำบลบ*านปzา อำเภอแกyงคอย  จังหวัดสระบุรี แตกตyางกัน ซึ่งสอดคล*องกับงานวิจัยของ วิรัช พงศrนภารักษr 

(2551)  พบวyา ความพึงพอใจของประชาชนตyอการให*บริการของสำนักงานสรรพสามิต พื้นที่สาขาเมือง

อุตรดิตถr มีอายุ รายได* แตกตyางกัน อยyางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 

ข5อเสนอแนะ  

 จากการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนตyอการให*บริการขององคrการบริการสyวนตำบล

บ*านปzา อำเภอแกyงคอย จังหวัดสระบุรี ผู*วิจัยมีข*อเสนอแนะดังน้ี 

 1. จากการศึกษา พบวyา ป�จจัยประชากรศาสตรrสyวนใหญyเป~นเพศหญิง ที่เข*ามาใช*บริการของ

องคrการบริหารสyวนตำบลบ*านปzา อำเภอแกyงคอย จังหวัดสระบุรี ดังนั้นการสื่อสาร ประชาสัมพันธr ให*

ประชาชนในตำบลบ*านปzาได*ทราบถึง การให*บริการในด*านขั้นตอนการให*บริการ ด*านเจ*าหน*าที่ผู*ให*บริการ 

ด*านชyองทางในการให*บริการ และด*านสิ่งอำนวยความสะดวก จึงสำคัญ ทั้งนี้ หนyวยงานได*มีการเผยแพรy
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ข*อมูลเกี่ยวกับการให*บริการขององคrการบริหารสyวนตำบลบ*านปzา ผyานทางเว็บไซตrของหนyวยงานเพื่อให*

ประชาชนติดตyอสอบถามกับเจ*าหน*าท่ีได*อยyางสะดวกมากข้ึน  

2. ความพึงพอใจของประชาชนตyอการให*บริการขององคrการบริหารสyวนตำบลบ*านปzา อำเภอ 

แกyงคอย  จังหวัดสระบุรี ของกลุyมตัวอยyางระดับความพึงพอใจของประชาชนตyอการให*บริการขององคrการ

บริหารสyวนตำบลบ*านปzา อำเภอแกyงคอย จังหวัดสระบุรี ที่น*อยที่สุดคือ ด*านชyองทางในการให*บริการ โดย

ภาพรวมพบวyาอยูyในระดับมาก คyาเฉล่ีย 3.91 สyวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.782 เม่ือพิจารณารายข*อจากมากไป

หาน*อย พบวyา Facebook มีคyาเฉลี ่ยอยู yในระดับมาก คyาเฉลี ่ย 3.98 สyวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 1.174 

รองลงมาโทรศัพทrอยูyในระดับมาก คyาเฉลี่ย 3.92 สyวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.288 และน*อยท่ีสุดคือ Website 

อยูyในระดับมาก คyาเฉลี่ย 3.84 สyวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.206 อาจต*องปรับปรุงในการสื่อสารให*มากข้ึน 

ประชาสัมพันธrให*ประชาชนเข*ามาใช*บริการได*งyาย และสะดวกมากย่ิงข้ึน 

3. ความพึงพอใจของประชาชนตyอการให*บริการขององคrการบริหารสyวนตำบลบ*านปzา อำเภอ 

แกyงคอย  จังหวัดสระบุรี จำแนกตามป�จจัยสyวนของประชากรศาสตรr  เมื่อพิจารณาแล*วพบวyา อายุ รายได*ท่ี

แตกตyางกัน มีความพึงพอใจของประชาชนตyอการให*บริการขององคrการบริหารสyวนตำบลบ*านปzา อำเภอ 

แกyงคอย  จังหวัดสระบุรี แตกตyางกัน ดังน้ันผู*วิจัยจึงเสนอแนะวyา อาจมีการพัฒนาเพ่ิมแนวทางการให*ความรู*

และการสร*างความตระหนักในการมีสyวนรyวมของประชาชนในกิจการสาธารณะ เพื่อให*เกิดการดำเนินการท่ี

เป~นรูปธรรมในการสร*างการมีสyวนรyวม ในการบริหารราชการของประชาชน 

4.การวิจัยในครั้งนี้อาจเป~นพื้นฐานในการทาการพัฒนาป�จจัยชี้วัดคุณภาพการให*บริการอื่น ๆ ท่ี

สามารถวัดคุณภาพการให*บริการได*อยyางมีประสิทธิภาพและทาการพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการให*บริการให*

เหมาะสมกับองคrการบริหารสyวนตำบลอ่ืน ๆ ตyอไป  

5. องคrการบริหารสyวนตำบลควรกำหนด นโยบายและคูyมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และควบคุม 

ดูแลการปฏิบัติงานของเจ*าหน*าที่ทุกคนอยyาง เครyงครัด และต*องมีการจัดฝ©กอบรมให*ความรู *ด*านการ

ให*บริการแกyเจ*าหน*าท่ีอยyางสม่ำเสมอ เพ่ือให* ประชาชนได*รับบริการในด*านตyาง ๆ อยyางพึงพอใจ  

6. ด*านเจ*าหน*าที่มีหน*าที่อำนวยความสะดวกประชาชนที่เข*ามารับบริการอยyางสุภาพ ไมyวyา เป~นจะ

เป~นเรื่องการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูล ฝอยและส่ิง

ปฏิกูล การป�องกันและระงับโรคติดตyอ การสyงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สyงเสริมการพัฒนาสตรี 

เด็ก เยาวชน ผู*สูงอายุ และผู*พิการ คุ*มครอง ดูแล และบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม การ

บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิป�ญญาท*องถิ่น และ วัฒนธรรมอันดีของท*องถิ่น โดยการพูดคุยอยyาง

สุภาพ ทักทาย และยิ้มแย*มแจyมใสกับประชาชนที่มา ใช*บริการ ให*ความเสมอภาคในการให*บริการ ให*
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คำปรึกษา คำแนะนำให*มากขึ้นเพราะบางอยyางยังไมy เข*าใจ ต*องเพิ่มความรวด เร็วในการให*บริการในกรณีท่ี

มีผู*มาใช*บริการเป~นจำนวนมาก  

7. การบริการงาน เกี่ยวกับขั้นตอนตyาง ๆ ของการบริการควรจัดทำแผนผังแสดงขั้นตอน ของงาน

ภารกิจตyาง ๆ ติดผนังที่ชัดเจนและหรือมีเอกสารแนะนำขั้นตอนในการให*บริการ มีการจัด บัตรคิวเพื่อความ

สะดวกนอกจากนั ้นควรมีการประชาสัมพันธrเส ียงตามสายทุกวัน และปรับปรุง คุณภาพของการ

ประชาสัมพันธrเสียงตามสายให*ชัดเจนเกี่ยวกับกิจกรรมตyาง ๆ ที่ อบต.จัดขึ้นให*ทั่วถึง ทุกวัน และควร

ปรับปรุงคุณภาพของการประชาสัมพันธrเสียงตามสายให*ชัดเจน ควรเพิ่มชyอง ทางการให*บริการโดยเฉพาะ

การรับโทรศัพทrสายดyวนแจ*งเหตุดyวนเหตุร*าย  

8. ด*านสถานที่ ควรขยายสำนักงาน อบต. ให*ใหญyขึ ้นให*เพียงพอตyอผู*ที ่มาใช*บริการ แยกการ

ให*บริการแตyละประเภทให*ชัดเจน ป�ายบอกทางควรเพิ่มขนาดตัวหนังสือให*ใหญyขึ้น และติดไว* ให*สูง ๆ 

มองเห็นได*ชัดเจน ความเพียงพอของที่นั่งคอยรับบริการ เน*นการรักษาความสะอาดของ ห*องน้ำเพื่อให*ถูก

สุขลักษณะและควรเพ่ิมท่ีจอดรถให*มีความเพียงพอตyอประชาชนท่ีเข*ามารับบริการ 
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