บทที่ 5
สรุปผลการประเมิน
การประเมิ น ความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารของ เทศบาลต าบล
ประทาย อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์สาคัญคือ เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลประทาย อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ในด้าน
กระบวนการและขั้นตอน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก และด้านช่องทาง
การให้บริการ กลุ่มตัวอย่างในการประเมิน ได้แก่ ประชาชนที่มาใช้บริการเทศบาลตาบลประทาย ในสี่
ด้าน ได้แก่ งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม งานด้านรายได้หรือภาษ๊ งานด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล และงานด้านเทศกิจ หรือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งได้มาจากการคานวณ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Taro Yamane (1970) ได้กลุ่มตัวอย่างขั้นต่าเท่ากับ 376 คน
เพื่อให้การประเมินความพึงพอใจมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผู้ประเมินจึงใช้กลุ่ มตัวอย่าง จานวน 400
คน ตามสัดส่วนของงานที่ขอรับบริการ จากจานวนทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลประทาย
ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบและมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เพื่อแสดงระดับความพึงพอใจ
การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ณ หมู่บ้าน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างใน
เขตพื้ น ที่ บ ริ ก ารของเทศบาลต าบลประทาย อ าเภอประทาย จั ง หวั ด นครราชสี ม าระหว่ า ง
วันที่ 6 - 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ หาค่าความถี่ และร้อยละ โดย
นาเสนอด้วยตารางและแผนภูมิประกอบคาบรรยายทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน จาแนกตามงาน และ
รายข้อ ผลการประเมินสามารถนามาสรุปได้ดังนี้

สรุปผลการประเมิน
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ต อบแบบสอบถาม ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง ร้ อ ยละ 61.5 และเพศชาย
ร้อยละ 38.5 มีอายุระหว่าง 46-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.0 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 31-45 ปี
ร้อยละ 24.8 จบเทศกิจ หรือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับมัธยมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 52.8
รองลงมาคืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 23.2 โดยมีการประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง มาก
ที่สุด ร้อยละ 25.3 รองลงมา คือ แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ ร้อยละ 22.2 ตามลาดับ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริ การของเทศบาลตาบลประทาย อาเภอประทาย
จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายด้าน
1. ประชาชนที่ เ ป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารของเทศบาลต าบล
ประทาย อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 95.0 เมื่อพิจารณาเป็นราย
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ด้า น พบว่ า ประชาชนมี ค วามพึ ง พอใจมากที่ สุ ดคื อ ด้ านกระบวนการและขั้ น ตอน ร้ อ ยละ 97.0
รองลงมา คือ ด้านด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 95.0 และด้านสิ่งอานวยความสะดวกและ
ช่องทางการให้บริการ เท่ากันสองด้านร้อยละ 94.0 ตามลาดับ
2. เมื่ อ พิ จ ารณาจ าแนกตามงาน พบว่ า ประชาชนที่ เ ป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามพึ ง พอใจ
ต่อการให้บริการมากที่สุด คือ งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล คิดเป็นร้อยละ 96.0 รองลงมา
เท่ า กั น สองด้ า น ได้ แ ก่ งานด้ า นรายได้ ห รื อ ภาษ๊ และงานด้ า นเทศกิ จ หรื อ ป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย คิดเป็นร้อยละ 95.0 ตามลาดับ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริ การของเทศบาลตาบลประทาย อาเภอประทาย
จังหวัดนครราชสีมา จาแนกตามงานที่ใช้บริการ
1. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
1.1 ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม ของเทศบาลตาบลประทาย อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม
คิดเป็นร้อยละ 94.0 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
มากที่สุด คือ ด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 95.0 รองลงมาเท่ากันสองด้าน คือ ด้านกระบวนการ
และขั้นตอน และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 94.0 ตามลาดับ
1.2 ด้า นกระบวนการและขั้นตอน ประชาชนมีค วามพึง พอใจต่ อการให้ บริ การด้า น
กระบวนการและขั้นตอน โดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 94.0 เมื่อพิจารณาจาแนกเป็นรายข้อ พบว่า
ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดเท่ากันสองด้าน คือ ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง
และแนะนาขั้นตอนในการให้บริการ และความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ เรียงลาดับ
ก่อนหลังมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ร้อยละ 96.0 รองลงมา คือ ความสะดวกที่ได้รับจากการ
บริการแต่ละขั้นตอน ร้อยละ 95.0 ตามลาดับ
1.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการโดยภาพรวม คิดเป็ นร้อยละ 94.0 เมื่อพิจารณาจาแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อรายการที่
ประชาชน มีความพึงพอใจมากที่สุดเท่ากันสองด้าน คือ ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ
ร้อยละ 95.0 รองลงมามีเท่ากันสองข้อ คือ ความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกภาพลักษณะท่าทาง
ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และเจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ร้อยละ 94.0 ตามลาดับ
1.4 ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ การให้ บริการด้านสิ่ ง
อานวยความสะดวก โดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 91.0 เมื่อพิจารณาจาแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ
รายการ ที่ประชาชนมีความพึงพอความพอใจมากที่สุดคือ ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม
ร้อยละ 93.0 รองลงมามีจานวนเท่ากันสองข้อ คือ สถานที่ตั้งของหน่วยงานสะดวกในการเดินทางมา
รับบริการ ความเพียงพอของอุปกรณ์ / เครื่องมือในการให้บริการ และ คุณภาพและความทันสมัยของ
อุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ ร้อยละ 92.0 ตามลาดับ
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1.5 ด้านช่องทางการให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านช่องทาง
การให้บริการ โดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 95.0 เมื่อพิจารณาจาแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อรายการที่
ประชาชน มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและเข้าถึงง่ายในการ
ติดต่อใช้บริการ ร้อยละ 97.0 รองลงมามีเท่ากันสองข้อ คือ ความรวดเร็วในการให้บริการของช่องทาง
การให้บริการ และความทันสมัยของช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 95.0 ตามลาดับ
2. งานด้านรายได้หรือภาษ๊
2.1 ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านรายได้หรือภาษ๊
ของเทศบาลตาบลประทาย อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 95.0
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านกระบวนการและ
ขั้นตอน ร้อยละ 98.0 รองลงมา คือ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ร้อยละ 95.0 ตามลาดับ
2.2 ด้า นกระบวนการและขั้นตอน ประชาชนมีค วามพึง พอใจต่ อการให้ บริ การด้า น
กระบวนการและขั้นตอน โดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 98.0 เมื่อพิจารณาจาแนกเป็นรายข้อ พบว่า
ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุ ด เท่ากันสองข้อ คือ ขั้นตอนการให้ บริการไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อนและมีความคล่องตัว ความรวดเร็วในการให้บริการ ร้อยละ 99.0 รองลงมาเท่ากันสองข้อ คือ
ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะนาขั้นตอนในการให้บริการ และ ระยะเวลาการให้บริการมี
ความเหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้มารับบริการ ร้อยละ 98.0 ตามลาดับ
2.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ โดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 94.0 เมื่อพิจารณาจาแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อรายการที่
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หา
ประโยชน์ในทางมิชอบ ร้อยละ 98.0 รองลงมาคือ ความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกภาพลักษณะ
ท่าทางของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 97.0 และ เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่
เลือกปฏิบัติ ร้อยละ 95.0 ตามลาดับ
2.4 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ประชาชนมีความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการด้านสิ่งอานวยความสะดวก โดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 95.0 เมื่อพิจารณาจาแนกเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ
โดยรวม คิดเป็นร้อยละ 97.0 รองลงมามีคะแนนเท่ากันสองด้านได้แก่ คุณภาพและความทันสมัยของ
อุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ และการจัดสถานที่และอุปกรณ์มีความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการ
ติดต่อใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 96.0 ตามลาดับ
2.5 ด้านช่องทางการให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านช่องทาง
การให้บริการ โดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 93.0 เมื่อพิจารณาจาแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อรายการที่
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุ ด คือ คุณภาพของช่องทางการให้ บริการโดยรวมร้อยละ 96.0
รองลงมา คือ ความรวดเร็วในการให้บริการของช่องทางการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 93.0 ตามลาดับ
3. งานด้านสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาล
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3.1 ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล ของเทศบาลตาบลประทาย อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม คิดเป็น
ร้อยละ 96.0 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้ าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้าน
กระบวนการและขั้นตอน ร้อยละ 97.0 รองลงมาเท่ากันสองด้าน คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ร้อยละ 96.0 ตามลาดับ
3.2 ด้านกระบวนการและขั้นตอน ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้าน
กระบวนการและขั้นตอน โดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 97.0 เมื่อพิจารณาจาแนกเป็นรายข้อ พบว่า
ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะนา
ขั้นตอนในการให้บริการ ร้อยละ 98.0 รองลงมาเท่ากันสองข้อ คือ ความรวดเร็วในการให้บริการ และ
ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้มารับบริการ 97.0 ตามลาดับ
3.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ โดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 96.0 เมื่อพิจารณาจาแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อรายการที่
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด มีเท่ากันสองข้อ คือ ความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกภาพ
ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น
การตอบคาถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คาแนะนา ช่วยแก้ปัญหาได้ ร้อยละ 97.0 รองลงมา คือ ความสุภาพ
กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 96.0
3.4 ด้ า นสิ่ ง อ านวยความสะดวก ประชาชนมี ค วามพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การ
ให้บริการด้านสิ่งอานวยความสะดวก โดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 96.0 เมื่อพิจารณาจาแนกเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อรายการที่ป ระชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุ ด เท่ากันสองข้อ คือ ความเพียงพอของ
อุปกรณ์ / เครื่องมือในการให้บริการ และคุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ร้อยละ 98.0 รองลงมาเท่ากันสองด้าน คือ ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น
ที่จอดรถ ห้องน้า โรงอาหาร โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ ความสะอาดของสถานที่
ให้บริการโดยรวม ร้อยละ 96.0 ตามลาดับ
3.5 ด้านช่องทางการให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านช่องทาง
การให้บริการ โดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 94.0 เมื่อพิจารณาจาแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อรายการที่
ประชาชนมีค วามพึ ง พอใจมากที่ สุ ด คื อ ความทั น สมั ย ของช่ อ งทางการให้ บ ริ ก าร ร้ อยละ 95.0
รองลงมาเท่ากัน สองด้าน คือ ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและเข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้
บริการ และคุณภาพของช่องทางการให้บริการโดยรวมร้อยละ 94.0 ตามลาดับ
4. งานด้านเทศกิจ หรือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.1 ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านเทศกิจ หรือ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลตาบลประทาย อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดย
ภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 95.0 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ ประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ที่สุด คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอน ร้อยละ 98.0 รองลงมา คือ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ร้อย
ละ 95.0 ตามลาดับ
4.2 ด้ า นกระบวนการและขั้ น ตอน ประชาชนมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารด้ า น
กระบวนการและขั้นตอน โดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 98.0 เมื่อพิจารณาจาแนกเป็นรายข้อ พบว่า
52

ข้อรายการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความ
คล่องตัว ร้อยละ 99.0 รองลงมาเท่ากันสองข้อ คือ ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะนา
ขั้นตอนในการให้บริการ และ ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ เรียงลาดับก่อนหลังมี
ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ร้อยละ 98.0 ตามลาดับ
4.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ โดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 94.0 เมื่อพิจารณาจาแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อรายการที่
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกภาพลักษณะท่าทางของ
เจ้ าหน้ าที่ผู้ ให้ บ ริการ ร้ อยละ 97.0 รองลงมาเท่ากันสองด้าน คือ ความเหมาะสมในการแต่งกาย
บุคลิกภาพลั กษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 97.0 และ เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการ
เหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ หน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่
หาประโยชน์ในทางมิชอบ คิดเป็นร้อยละ 95.0 ตามลาดับ
4.4 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ประชาชนมีความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการด้านสิ่งอานวยความสะดวก โดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 95.0 เมื่อพิจารณาจาแนกเป็นราย
ข้ อ พบว่ า ข้ อ รายการที่ ป ระชาชนมี ความพึ งพอใจมากที่ สุ ด ได้ แก่ ความเพี ยงพอของอุ ปกรณ์ /
เครื่องมือในการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 97.0 รองลงมาได้แก่ การจัดสถานที่และอุปกรณ์มีความเป็น
ระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 96.0 ตามลาดับ
4.5 ด้านช่องทางการให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านช่องทาง
การให้บริการ โดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 93.0 เมื่อพิจารณาจาแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อรายการที่
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและเข้าถึงง่ายในการ
ติดต่อใช้บริการ ร้อยละ 95.0 รองลงมาเท่ากันสองด้าน คือ ความรวดเร็วในการให้บริการของช่องทาง
การให้บริการ และคุณภาพของช่องทางการให้บริการโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 93.0 ตามลาดับ

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
จากการสัมภาษณ์ประชาชนกลุ่มตัวอย่างได้รับการบริการที่สะดวก สบายเป็นอย่างดี จึงไม่
พบปัญหา และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการให้บริการ ดังนี้
1. ควรมีการจัดสถานที่ออกกาลังกาย พร้อมอุปกรณ์ ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
2. ควรดาเนินการก่อสร้างและขยายถนนคอนกรีตให้ครบทุกเส้นทางของหมู่บ้าน
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