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บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การสำรวจ ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
พรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นการสำรวจความพึงพอใจ
ตามภารกิจของการให้บริการทั้ง 5 งาน ได้แก่ 1. งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 2. งานด้าน
การศึกษา 3. งานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 4. งานด้านพัฒนาชุมชน และ 5. งานด้าน
สาธารณสุข ตามตัวชี ้ว ัดที ่ 1 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ มีกรอบการประเมิน  4 ด้าน 
ประกอบด้วย ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ความ
พึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการ และความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก สามารถสรุปผล 
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

สรุปผล 
 การสำรวจ ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
พรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 สามารถแบ่งการสรุปผลออกเป็น 
3 ส่วน ดังนี้ 
  1. สรุปผลที่ได้จากข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ  
   ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 50 ปีขึ้นไป สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา อาชีพเกษตรกรรม/ประมง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 5,000 บาท และจำนวนครั้งที่
ไปรับบริการโดยเฉลี่ยต่อปีน้อยกว่า 3 ครั้ง/ปี 
  2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
พรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 
   ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ 
อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ตามภาระงานหลักทั้ง 5 งาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด          
( X  = 4.53, S.D. = 0.57) คิดเป็นร้อยละของความพึงพอใจ 90.60 สามารถสรุปได้ตามภารกิจ 
ดังนี้ 
    2.1 งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล     
     ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาลโดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านช่องทางการให้บริการ เช่น มีช่องทาง
การให้บริการที่หลากหลาย จุด/ช่องการให้บริการสามารถเข้าถึงได้ง่าย จุด/ช่องการให้บริการมี



76 
 

อุปกรณ์เครื่องมือทันสมัย จุด/ช่องการให้บริการมีความสะดวกและเพียงพอ และความสะดวกในการ
ขอรับบริการตามช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ แฟกซ์ ไปรษณีย์ เว็บบอร์ด เว็บไซต์ Facebook และ  
E-mail เป็นต้น ด้านขั้นตอนการให้บริการ เช่น ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน และมีความ
คล่องตัว ความรวดเร็วในการให้บริการ ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ (เรียงตามลำดับ
ก่อนหลัง) ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและตรงต่อความต้องการ และความชัดเจนในการ
อธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการ เช่น  ความสุภาพ 
กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ความเหมาะสมของการแต่งกาย บุคลิกและลักษณะท่าทาง
ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
เจ้าหน้าที่ให้คำอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น และความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 
เช่น ไม่รับสิ่งตอบแทน และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ความครบถ้วนของสิ่งอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อประสานงาน การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ 
โทรศัพท์สาธารณะ และน้ำดื่ม ฯลฯ ที่นั่งรอเพียงพอสำหรับผู้ที่มารับบริการ การจัดพ้ืนที่สำหรับกรอก
แบบฟอร์มต่าง ๆ อย่างเพียงพอ และการจัดบริการพิเศษสำหรับผู้ขอรับบริการ เช่น หนังสือพิมพ์ 
โทรทัศน์ สัญญาณ Wi-Fi มีคู่มือและเอกสารให้ความรู้ ฯลฯ  
    2.2 งานด้านการศึกษา 
     ผู ้รับบริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานด้านการศึกษา
โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านขั้นตอนการให้บริการ เช่น ความรวดเร็วในการ
ให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน และมีความคล่องตัว ความเป็นธรรมของขั้นตอน 
วิธีการให้บริการ (เรียงตามลำดับก่อนหลัง) ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนใน
การให้บริการ และระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและตรงต่อความต้องการ ด้านเจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการ เช่น ความเหมาะสมของการแต่งกาย บุคลิกและลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บรกิาร 
ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ให้คำอธิบาย
และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการ และความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสิ่งตอบแทน ด้านช่องทางการให้บริการ เช่น ความสะดวก
ในการขอรับบริการตามช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ แฟกซ์ ไปรษณีย์ เว็บบอร์ด เว็บไซต์ Facebook 
และ E-mail เป็นต้น มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย จุด/ช่องการให้บริการสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
จุด/ช่องการให้บริการมีอุปกรณ์เครื่องมือทันสมัย และจุด/ช่องการให้บริการมีความสะดวกและ
เพียงพอ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น 
ที่จอดรถ ห้องน้ำ โทรศัพท์สาธารณะ และน้ำดื่ม ฯลฯ การจัดบริการพิเศษสำหรับผู้ขอรับบริการ เช่น 
หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ สัญญาณ Wi-Fi มีคู่มือและเอกสารให้ความรู้ ฯลฯ ความครบถ้วนของสิ่ง
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อำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ที่นั่งรอเพียงพอสำหรับผู้ที่มารับบริการ และการจัด
พ้ืนที่สำหรับกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ อย่างเพียงพอ  
    2.3 งานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  
     ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานด้านป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านช่องทางการให้บริการ เช่น จุด/ช่อง
การให้บริการมีความสะดวกและเพียงพอ จุด/ช่องการให้บริการมีอุปกรณ์เครื่องมือทันสมัย มีช่องทาง
การให้บริการที่หลากหลาย จุด/ช่องการให้บริการสามารถเข้าถึงได้ง่าย และความสะดวกในการขอรับ
บริการตามช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ แฟกซ์ ไปรษณีย์ เว็บบอร์ด เว็บไซต์ Facebook และ E-
mail เป็นต้น ด้านขั้นตอนการให้บริการ เช่น ความรวดเร็วในการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการไม่
ยุ ่งยาก ซับซ้อน และมีความคล่องตัว ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและตรงต่อความ
ต้องการ ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ (เรียงตามลำดับก่อนหลัง) และความชัดเจนใน
การอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั ่งรอ
เพียงพอสำหรับผู้ที่มารับบริการ ความครบถ้วนของสิ่งอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน 
การจัดพื้นที่สำหรับกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ อย่างเพียงพอ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่
ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ โทรศัพท์สาธารณะ และน้ำดื่ม ฯลฯ และการจัดบริการพิเศษสำหรับ
ผู้ขอรับบริการ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ สัญญาณ Wi-Fi มีคู่มือและเอกสารให้ความรู้ ฯลฯ และ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เช่น ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ความเหมาะสม
ของการแต่งกาย บุคลิกและลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เจ้าหน้าที่ให้คำอธิบายและตอบ
ข้อสงสัยได้ตรงประเด็น ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสิ่งตอบแทน และความเอา
ใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่  
    2.4 งานด้านพัฒนาชุมชน  
     ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานด้านพัฒนาชุมชน 
โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เช่น ความซื่อสัตย์สุจริตใน
การปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสิ่งตอบแทน เจ้าหน้าที่ให้คำอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น 
ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ความเหมาะสมของการ
แต่งกาย บุคลิกและลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความสุภาพ กิริยามารยาทของ
เจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ เช่น จุด/ช่องการให้บริการมีอุปกรณ์เครื่องมือ
ทันสมัย มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย ความสะดวกในการขอรับบริการตามช่องทางต่าง ๆ 
เช่น โทรศัพท์ แฟกซ์ ไปรษณีย์ เว็บบอร์ด เว็บไซต์ Facebook และ E-mail เป็นต้น จุด/ช่องการ
ให้บริการสามารถเข้าถึงได้ง่าย และจุด/ช่องการให้บริการมีความสะดวกและเพียงพอ ด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวก เช่น การจัดพื้นที่สำหรับกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ อย่างเพียงพอ การจัดบริการพิเศษ
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สำหรับผู้ขอรับบริการ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ สัญญาณ Wi-Fi มีคู่มือและเอกสารให้ความรู้ ฯลฯ 
ที่นั่งรอเพียงพอสำหรับผู้ที่มารับบริการ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอด
รถ ห้องน้ำ โทรศัพท์สาธารณะ และน้ำดื่ม ฯลฯ และความครบถ้วนของสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
ติดต่อประสานงาน และด้านขั้นตอนการให้บริการ เช่น ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ 
(เรียงตามลำดับก่อนหลัง) ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและตรงต่อความต้องการ ความ
ชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ ความรวดเร็วในการให้บริการ และ
ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน และมีความคล่องตัว  
    2.5 งานด้านสาธารณสุข  
     ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานด้านสาธารณสุข
โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านช่องทางการให้บริการ เช่น จุด/ช่องการให้บริการ
สามารถเข้าถึงได้ง่าย จุด/ช่องการให้บริการมีความสะดวกและเพียงพอ จุด/ช่องการให้บริการมี
อุปกรณ์เครื่องมือทันสมัย มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย และความสะดวกในการขอรับบริการ
ตามช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ แฟกซ์ ไปรษณีย์ เว็บบอร์ด เว็บไซต์ Facebook และ E-mail เป็น
ต้น ด้านขั้นตอนการให้บริการ เช่น ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและตรงต่อความต้องการ 
ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ (เรียงตามลำดับก่อนหลัง)  ความชัดเจนในการอธิบาย 
ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ ความรวดเร็วในการให้บริการ และข้ันตอนการให้บริการไม่
ยุ่งยาก ซับซ้อน และมีความคล่องตัว ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เช่น ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏบิตัิ
หน้าที่ เช่น ไม่รับสิ่งตอบแทน เจ้าหน้าที่ให้คำอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น ความเอาใจใส่ 
กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ และความเหมาะสมของการแต่งกาย บุคลิกและลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น การจัดพื้นที่สำหรับกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ อย่างเพียงพอ การ
จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ โทรศัพท์สาธารณะ และน้ำดื่ม 
ฯลฯ การจัดบริการพิเศษสำหรับผู้ขอรับบริการ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ สัญญาณ Wi-Fi มีคู่มือ
และเอกสารให้ความรู้ ฯลฯ ความครบถ้วนของสิ่งอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน และ
ที่นั่งรอเพียงพอสำหรับผู้ที่มารับบริการ  
  3. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
   3.1 ความคิดเห็นที่พึงพอใจ  
  1. เจ้าหน้าทีอ่บต. มีความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
  2. อบต. มีจุด/ช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 
    3. อบต. มีขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน และมีความคล่องตัว 
    4. อบต. มีระยะเวลาการให้บริการที่มีความเหมาะสมและตรงต่อความต้องการ 
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   3.2 ความคิดเห็นที่ไม่พึงพอใจ  
    - อบต. ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่สำรวจและสอบถามถึงความต้องการของประชาชน
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน เพ่ือให้การพัฒนาเกิดจากความต้องการที่แท้จริงของคนในชุมชน 
   3.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขในการให้บริการ  
  1. อบต. ควรมีการจัดบริการพิเศษสำหรับผู้ขอรับบริการ เช่น หนังสือพิมพ์ 
โทรทัศน์ สัญญาณ Wi-Fi มีคู่มือและเอกสารให้ความรู้ ฯลฯ 
  2. อบต. ควรมีการสิ่งอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานอย่าง
ครบถ้วน 
    3. อบต. ควรมีการความรวดเร็วในการให้บริการมากยิ่งขึ้น 
  4. อบต. ควรมีการจัดพ้ืนที่สำหรับกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ อย่างเพียงพอ 
 

อภิปรายผล 
 การสำรวจ ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
พรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 สามารถอภิปรายผลการสำรวจ
ได้ ดังนี้ 
  1. งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 

  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ 
อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลโดยรวมและเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้าน
ช่องทางการให้บริการ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวก อยู ่ในระดับมาก เนื ่องจาก การให้บริการขององค์การบริการส่วนตำบลในส่วนงานด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลมีการจัดช่องทางการให้บริการต่าง ๆ เช่น มีช่องทางการให้บริการที่
หลากหลาย มีจุด/ช่องการให้บริการสามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีจุด/ช่องการให้บริการมีอุปกรณ์
เครื่องมือทันสมัย มีขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน และมีความคล่องตัว มีความรวดเร็วใน
การให้บริการ และมีความเป็นธรรมของขั ้นตอน วิธีการให้บริการ (เรียงตามลำดับก่อนหลัง)  มี
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการที่มีความสุภาพ กิริยามารยาทในการให้บริการ มีความเหมาะสมของการแต่งกาย 
บุคลิกและลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และให้ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความ
พร้อมในการให้บริการ นอกจากนี้ยังมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการต่าง ๆ เช่น ความ
ครบถ้วนของสิ่งอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกใน
สถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ โทรศัพท์สาธารณะ และน้ำดื่ม ฯลฯ และมีการจัดที่นั่งรอ
เพียงพอสำหรับผู้ที่มารับบริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของนารีรัตน์ ชูอัชฌา (2558 : บทคัดย่อ) 
พบว่า 1) ผู้ใช้บริการเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุ 21-29 ปี มีสถานภาพสมรส มี
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อาชีพรับจ้างทั ่วไป การศึกษาระดับปริญญาตรี และมีรายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท 2) 
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุดในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน รองลงมาคือ การติดต่อสื่อสาร 
และผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในด้านจุดเดียวเบ็ดเสร็จน้อยที่สุด 3) ผู้ใช้บริการที่มีสถานะภาพที่
แตกต่างกันมีความศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ 
แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 4) ผู้ใช้บริการที่มีเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายได้ต่อ
เดือนมีความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ ไม่แตกต่าง
กัน และ 5) การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ ได้แก่ ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้าน
ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการบริการสาธารณะ ด้านการบริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบางยอที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ ผู้ใช้บริการให้
ความสำคัญกับระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และการติดต่อสื่อสาร สอดคล้องกับงานวิจัยของพีระพงค์ 
อมรพิชญ์ (2557 : บทคัดย่อ) พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการจากเทศบาลใน
จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการทำงานด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ขนาดของพื้นที่เทศบาลมีผลต่อระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มารับบริการจากเทศบาล โดยเทศบาลที่มีพื้นที่ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ประชาชนจะ
ได้รับความพึงพอใจน้อยกว่าประชาชนในเทศบาลที่มีพ้ืนที่ขนาดกลาง และเทศบาลที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ 
ประชาชนจะได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุด ขนาดประชากรของเทศบาล มีผลต่อระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มารับบริการจากเทศบาล โดยเทศบาลที่มีประชากรขนาดเล็กและขนาดใหญ่จะมี
ระดับความพึงพอใจที่น้อยกว่าเทศบาลที่มีประชากรขนาดกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของอานีซะ 
เละเลียมซา และคณะ (2559 : บทคัดย่อ) พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุด ได้แก่ ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค รองลงมาคือ ด้านการให้บริการที่ตรงเวลาและด้านการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยด้านการให้บริการอย่างเสมอภาคประชาชนมีความพึงพอใจเจ้าหน้าที่
บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา ประชาชนมีความพึงพอใจมีความ
รวดเร็วในการให้บริการอย่างถูกต้อง และด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีความพึงพอใจ
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความถูกต้องและแม่นยำ 
  2. งานด้านการศึกษา 
   ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ 
อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ งานด้านการศึกษาโดยรวมและเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ใน
ระดับมาก เนื่องจาก การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในส่วนงานด้านการศึกษามีขั้นตอน



81 
 

การให้บริการที่มีความรวดเร็ว ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน และมีความคล่องตัว และมี
ความเป็นธรรมของขั ้นตอน วิธีการให้บริการ (เรียงตามลำดับก่อนหลัง) เจ้าหน้าที ่ผู ้ให้บริการ 
มีการแต่งกาย บุคลิกและลักษณะท่าทางที่เหมาะสมในการให้บริการ ให้ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น 
และความพร้อมในการให้บริการ และเจ้าหน้าที่ให้คำอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น มีการจัด
ช่องทางการให้บริการ เช่น ความสะดวกในการขอรับบริการตามช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ แฟกซ์ 
ไปรษณีย์ เว็บบอร์ด เว็บไซต์ Facebook และ E-mail เป็นต้น มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 
และมีจุด/ช่องการให้บริการสามารถเข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีสิ ่งอำนวยความสะดวกในการ
ให้บริการต่าง ๆ เช่น การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ 
โทรศัพท์สาธารณะ และน้ำดื่ม ฯลฯ การจัดบริการพิเศษสำหรับผู้ขอรับบริการ เช่น หนังสือพิมพ์ 
โทรทัศน์ สัญญาณ Wi-Fi มีคู่มือและเอกสารให้ความรู้ ฯลฯ และมีความครบถ้วนของสิ่งอำนวยความ
สะดวกในการติดต่อประสานงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของของพีระพงค์ อมรพิชญ์ (2557 : 
บทคัดย่อ) พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการจากเทศบาลในจังหวัดเชียงราย   
อยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการทำงาน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ขนาดของพ้ืนที่เทศบาลมีผลต่อระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มารับ
บริการจากเทศบาล โดยเทศบาลที่มีพื้นที่ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ประชาชนจะได้รับความพึงพอใจ
น้อยกว่าประชาชนในเทศบาลที่มีพ้ืนที่ขนาดกลาง และเทศบาลที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ ประชาชนจะได้รับ
ความพึงพอใจน้อยที่สุด ขนาดประชากรของเทศบาล มีผลต่อระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มา
รับบริการจากเทศบาล โดยเทศบาลที่มีประชากรขนาดเล็กและขนาดใหญ่จะมีระดับความพึงพอใจที่
น้อยกว่าเทศบาลที่มีประชากรขนาดกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของรัชนีกร โทอ้ิง (2553 : บทคัดย่อ) 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31 - 45 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 
5,000 บาท มีการศึกษาระดับประถมศึกษา และส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
มีความพึงพอใจต่อการบริการของเทศบาลตำบลอากาศอำนวยในทุกด้านอยู่ในระดับมาก  เพศและ
อายุมีความพึงพอใจที่ได้รับบริการไม่แตกต่างกัน  แต่รายได้ ระดับการศึกษาและอาชีพที่มีความ
แตกต่างกันมีผลให้ความพึงพอใจต่อการบริการของเทศบาลตำบลอากาศอำนวยต่างกันและสอดคล้อง
กับงานวิจัยของชนะดา วีระพันธ์ (2555 : บทคัดย่อ) พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อ 
การให้บริการขององค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ใน
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการ
ให้บริการอย่างเพียงพอ รองลงมาคือ ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาคและด้านการให้บริการอย่าง
ก้าวหน้า โดยในด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่ องอาคารสถานที่
ให้บริการมีความเหมาะสม ในด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่อง
เจ้าหน้าที่บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส และในด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า ประชาชนมีความ
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พึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ผลการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า 
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา และอาชีพต่างกัน มีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า  อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี  
ไม่แตกต่างกัน 
  3. งานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  
  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ 
อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ งานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเป็น
รายด้าน ได้แก่ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก การให้บริการขององค์การบริการส่วนตำบลใน
ส่วนงานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัยมีช่องทางการให้บริการต่าง ๆ เช่น จุด/ช่องการให้บริการมี
ความสะดวกและเพียงพอ มีจุด/ช่องการให้บริการมีอุปกรณ์เครื่องมือทันสมัย และมีช่องทางการ
ให้บริการที่หลากหลาย มีขั้นตอนการให้บริการที่มีความรวดเร็ว ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ ่งยาก 
ซับซ้อน และมีความคล่องตัว และระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและตรงต่อความต้องการ 
มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการต่าง ๆ เช่น ที่นั่งรอเพียงพอสำหรับผู้ที่มารับบริการ มี
ความครบถ้วนของสิ่งอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน และมีการจัดพื้นที่สำหรับกรอก
แบบฟอร์มต่าง ๆ อย่างเพียงพอ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการยังมีความสุภาพ กิริยามารยาทในการ
ให้บริการ มีความเหมาะสมของการแต่งกาย บุคลิกและลักษณะท่าทางในการให้บริการ และเจ้าหน้าที่
ให้คำอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น สอดคล้องกับงานวิจัยของพีระพงค์ อมรพิชญ์ (2557 : 
บทคัดย่อ) พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการจากเทศบาลในจังหวัดเชียงราย อยู่
ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการทำงาน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ขนาดของพ้ืนที่เทศบาลมีผลต่อระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มารับ
บริการจากเทศบาล โดยเทศบาลที่มีพื้นที่ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ประชาชนจะได้รับความพึงพอใจ
น้อยกว่าประชาชนในเทศบาลที่มีพ้ืนที่ขนาดกลาง และเทศบาลที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ ประชาชนจะได้รับ
ความพึงพอใจน้อยที่สุด ขนาดประชากรของเทศบาล มีผลต่อระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มา
รับบริการจากเทศบาล โดยเทศบาลที่มีประชากรขนาดเล็กและขนาดใหญ่จะมีระดับความพึงพอใจที่
น้อยกว่าเทศบาลที่มีประชากรขนาดกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของเฉลิมพร อภิชนาพงศ์ (2554 : 
บทคัดย่อ) พบว่า ผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทองมีความพึงพอใจลำดับแรก 
ได้แก่ ด้านการให้บริการจากเจ้าหน้าที่ รองลงมา ได้แก่ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีมีอยู่ในสำนักงาน 
ด้านการบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่ ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ด้านการ  จัดเก็บขยะมูลฝอย ด้านงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ด้านการส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น ส่วนความพอใจ
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ลำดับสุดท้าย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วม ภาคประชาชน ส่วนการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะของผู้ตอบกับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการด้านต่าง ๆ พบว่า 1) เพศ และระดับรายได้มี
ความพึงพอใจต่างกันใน ด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอย 2) อายุ อาชีพ และระดับรายได้มีความพึงพอใจ
ต่างกันในด้านการดูแลผู้สูงอายุ 3) อาชีพและระดับการศึกษามีความพึงพอใจต่างกันในด้าน งาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 4) ประเภทชุมชน ระดับการศึกษาและเพศชายมี ความพึงพอใจต่างกันใน
ด้านการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และ 5) เพศมีความพึงพอใจ ต่างกันในด้านการส่งเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรมประจำท้องถิ่น และสอดคล้องกับงานวิจัยของรัชนีกร โทอ้ิง (2553 : บทคัดย่อ) พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31 - 45 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 5,000 บาท มี
การศึกษาระดับประถมศึกษา และส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ต่อการบริการของเทศบาลตำบลอากาศอำนวยในทุกด้านอยู่ในระดับมาก  เพศและอายุมีความพึง
พอใจที่ได้รับบริการไม่แตกต่างกัน แต่รายได้ ระดับการศึกษาและอาชีพที่มีความแตกต่างกันมีผลให้
ความพึงพอใจต่อการบริการของเทศบาลตำบลอากาศอำนวยต่างกัน 
  4. งานด้านพัฒนาชุมชน  
   ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ 
อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ งานด้านพัฒนาชุมชนโดยรวมอยู่ในระดับมากและเป็นรายด้าน ได้แก่ 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านข้ันตอนการ
ให้บริการอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก การให้บริการขององค์การบริการส่วนตำบลในส่วนงานด้าน
พัฒนาชุมชนมีเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสิ่งตอบแทน 
เจ้าหน้าที่ให้คำอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น และให้ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความ
พร้อมในการให้บริการ มีการจัดช่องทางการให้บริการต่าง ๆ เช่น จุด/ช่องการให้บริการมีอุปกรณ์
เครื่องมือทันสมัย มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย และมีความสะดวกในการขอรับบริการตาม
ช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ แฟกซ์ ไปรษณีย์ เว็บบอร์ด เว็บไซต์ Facebook และ E-mail เป็นต้น  
มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการต่าง ๆ เช่น การจัดพื้นที่สำหรับกรอกแบบฟอร์ม 
ต่าง ๆ อย่างเพียงพอ การจัดบริการพิเศษสำหรับผู้ขอรับบริการ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ สัญญาณ  
Wi-Fi มีคู ่มือและเอกสารให้ความรู้ ฯลฯ และมีการจัดที ่นั ่งรอเพียงพอสำหรับผู ้ที ่มารับบริการ 
นอกจากนี้ขั ้นตอนการให้บริการยังมีความเป็นธรรม วิธีการให้บริการ (เรียงตามลำดับก่อนหลัง)  
มีระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและตรงต่อความต้องการ และมีความชัดเจนในการอธิบาย 
ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธรรม ขนาบศักดิ์ (2558 : 
บทคัดย่อ) พบว่า ในภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการ มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ และด้านสิ่ง
อำนวยความสะดวก ส่วนการเปรียบเทียบความพึงพอใจ พบว่า ผู้รับบริการที่อาศัย อยู่ในจังหวัด
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ต่างกัน จะมีความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวกแตกต่างกัน และรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แตกต่างกัน ผู้รับบริการจะมีความ
พึงพอใจที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.10 สอดคล้องกับงานวิจัยของวรุณี 
เชาวน์สุขุม และดวงตา สราญรมย์ (2559 : บทคัดย่อ) พบว่า 1) พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
ด้านช่องทางการใช้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  2) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่
มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครนนทบุรีใน 4 งาน ได้แก่ งานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเลขหมาย
ประจำบ้าน งานบริการเชิงรุกด้านป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 
และงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในภาพรวมทั้ง 4 งาน อยู่ในระดับมาก
ที่สุด และงานที่มีคะแนนสูงสุด ได้แก่ งานศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 งานบริการเชิงรุกด้านป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเลขหมายประจำบ้าน 
และ 3) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้รับบริการที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลนครนนทบุรีใน 4 ด้าน คือ ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการใช้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการ และสิ่งอำนวยความ
สะดวกไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของเฉลิมพร อภิชนาพงศ์ (2554 : บทคัดย่อ) พบว่า 
ผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทองมีความพึงพอใจลำดับแรก ได้แก่ ด้านการ
ให้บริการจากเจ้าหน้าที่ รองลงมา ได้แก่ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่ในสำนักงาน ด้านการ
บริหารจัดการของเจ้าหน้าที่ ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ด้านการ จัดเก็บขยะมูลฝอย ด้านงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ด้านการส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น ส่วนความพอใจลำดับ
สุดท้าย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วม ภาคประชาชน ส่วนการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะ
ของผู้ตอบกับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านต่าง ๆ พบว่า 1) เพศ และระดับรายได้มีความพึง
พอใจต่างกันใน ด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอย 2) อายุ อาชีพ และระดับรายได้มีความพึงพอใจต่างกันใน
ด้านการดูแลผู้สูงอายุ 3) อาชีพและระดับการศึกษามีความพึงพอใจต่างกันในด้านงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 4) ประเภทชุมชน ระดับการศึกษาและเพศชายมี ความพึงพอใจต่างกันใน 
ด้านการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และ 5) เพศมีความพึงพอใจต่างกันในด้านการส่งเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรมประจำท้องถิ่น 
  5. งานด้านสาธารณสุข  
   ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ 
อำเภอค ู เม ือง จ ั งหว ัดบ ุร ี ร ัมย์  งานด ้านสาธารณส ุข โดยรวมและเป ็นรายด ้าน ได ้แก่   
ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวกอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก การให้บริการขององค์การบริการส่วนตำบลในส่วนงานด้าน
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สาธารณสุขมีการจัดช่องทางการให้บริการต่าง ๆ เช่น จุด/ช่องการให้บริการสามารถเข้าถึงได้ง่าย มี
จุด/ช่องการให้บริการมีความสะดวกและเพียงพอ และมีจุด/ช่องการให้บริการมีอุปกรณ์เครื่องมือ
ทันสมัย มีข้ันตอนการให้บริการที่มีระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและตรงต่อความต้องการ 
มีความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ (เรียงตามลำดับก่อนหลัง)  และมีความชัดเจนในการ
อธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ มีเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการที่มีความซื่อสัตย์สุจริตใน
การปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสิ่งตอบแทน มีเจ้าหน้าที่ให้คำอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น 
และให ้ความเอาใจใส ่  กระต ือร ือร ้น และความพร ้อมในการให ้บร ิการ นอกจากน ี ้ย ังมี  
สิ ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการต่าง ๆ เช่น การจัดพื ้นที ่สำหรับกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ  
อย่างเพียงพอ มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ โทรศัพท์
สาธารณะ และน้ำดื ่ม ฯลฯ และมีการจัดบริการพิเศษสำหรับผู้ขอรับบริการ เช่น หนังสือพิมพ์ 
โทรทัศน์ สัญญาณ Wi-Fi มีคู่มือและเอกสารให้ความรู้ ฯลฯ สอดคล้องกับงานวิจัยของรัชนีกร โทอ้ิง 
(2553 : บทคัดย่อ) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-45 ปี มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนต่ำกว่า 5,000 บาท มีการศึกษาระดับประถมศึกษา และส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริการของเทศบาลตำบลอากาศอำนวยในทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก เพศและอายุมีความพึงพอใจที่ได้รับบริการไม่แตกต่างกัน แต่รายได ้ระดับการศึกษาและอาชีพที่
มีความแตกต่างกันมีผลให้ความพึงพอใจต่อการบริการของเทศบาลตำบลอากาศอำนวยต่างกัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุธรรม ขนาบศักดิ์ (2558 : บทคัดย่อ) พบว่า ในภาพรวมผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดย  พึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านขั้นตอน
การให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ส่วนการเปรียบเทียบความ
พึงพอใจ พบว่า ผู้รับบริการที่อาศัย อยู่ในจังหวัดต่างกัน จะมีความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวกแตกต่างกัน และรูปแบบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่แตกต่างกัน ผู้รับบริการจะมีความพึงพอใจที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ 0.10 และสอดคล้องกับงานวิจัยของอัจฉรีย์ พิมพิมูล และ  กันย์สินี จาฏุพจน์ (2559 : 
บทคัดย่อ)  พบว่า ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน ผู้รับบริการพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.58 
ได้แก่ ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวกและอาคารสถานที่ และด้าน เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรตามลำดับ และในภาพรวมเปรียบเทียบ 
ทั้ง 4 ภารกิจงาน พบว่า งานด้านสาธารณสุข มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.88 
รองลงมาคือ งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที ่สุด  
มีค่าเฉลี่ย 4.60 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 
4.48 และงานอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 4.36 ตามลำดับ 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการสำรวจไปใช้ 
  1.1 อบต. ควรมีการจัดบริการพิเศษสำหรับผู้ขอรับบริการ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ 
สัญญาณ Wi-Fi มีคู่มือและเอกสารให้ความรู้ ฯลฯ 
  1.2 อบต. ควรมีการสิ่งอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานอย่างครบถ้วน 
 2. ข้อเสนอแนะในการสำรวจครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการสำรวจความพึงพอใจต่อดำเนินงานในแต่ละงานเพื่อเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินในส่วนงานนั้น ๆ 
  2.2 ควรมีการสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในองค์การ
บริหารส่วนตำบล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน  


