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บทท่ี 5 
 

สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 

5.1 บทน า 
รายงานวิจัยฉบับนี้ เป็นรายงานผลการวิจัยเชิงส ารวจการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลสีชมพู อ าเภอนาแก จงัหวัดนครพนม ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยนักวิจัยคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น จัดเป็นองค์กรกลาง จึงได้ร่วมมือกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู ที่จะด าเนินการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในมิติที่ 2                                   
ด้านคุณภาพการให้บริการตามกรอบการประเมินผลความพึงพอใจการปฏิบัติราชการใน 4 ด้านด้วยกัน                                
คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก แก่ผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการประเมินผลในรูปแบบของการท าการวิจัยเชิงประเมินตามกิจกรรมของงาน
บริการหรือโครงการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู จ านวน 4 งานบริการที่ต้องการ
ประเมินคือ  
   1) การบริการงาน ด้านการศึกษา 
   2) การบริการงาน ด้านการจัดเก็บรายได้หรือภาษี 

  3) การบริการงาน ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
 4) การบริการงาน ด้านสาธารณสุข 

  
 โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการศึกษาในครั้งนี้คือ เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อ                       
การให้บริการและการพัฒนาศักยภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่         
ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก โดยการสุ่มตัวอย่างจ านวน 361 คน จากจ านวนประชากรทั้งหมด 3,732 คน และท าการเก็บข้อมูล
ระหว่างวันที่ 7 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2563  
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5.2 ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาประเมินผลระดับความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการขององค์การบริหาร                        

ส่วนต าบลสีชมพู อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยศึกษาจากประชากรกลุ่มตัวอย่างจ านวน 361 คน ได้ผล
สรุปดังต่อไปนี้ 

 
ประเด็นหลัก 

ค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 

( X ) (S.D.) ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ความพึงพอใจในการให้บริการงานด้าน
การศึกษา 

95.51 4.78 0.60 มากที่สุด 

2. ความพึงพอใจในการให้บริการงานด้าน
รายได้หรือภาษ ี

95.47 4.78 0.59 มากที่สุด 

3. ความพึงพอใจในการให้บริการงานด้าน
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

95.41 4.77 0.61 มากที่สุด 

4. ความพึงพอใจในการให้บริการงานด้าน
สาธารณสุข 

95.21 4.76 0.62 มากที่สุด 

โดยรวม 95.40 4.77 0.61 มากที่สุด 
 
จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล  

สีชมพู อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม ประจ าปีงบประมาณ 2563 ในภาพรวม 4 งานบริการ คือ อยู่ในระดับ                           
ที่ดีมากทุกด้าน โดยความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในภาพรวม ร้อยละ 95.40 

แยกตามงานบริการได้ดังนี้ 
(1)  งานด้านการศึกษา ได้ระดับความพึงพอใจร้อยละ 95.51 
(2)  งานด้านรายได้หรือภาษี ได้ระดับความพึงพอใจร้อยละ 95.47 
(3) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้ระดับความพึงพอใจร้อยละ 95.41 
(4) งานด้านสาธารณสุข ได้ระดับความพึงพอใจร้อยละ 95.21 

 และเมื่อการค านวณคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู อ าเภอนาแก จังหวัด
นครพนม ตามสมการ 
 

คุณภาพการให้บริการ =  ผลรวมร้อยละของความพึงพอใจทุกด้าน/จ านวนงานทั้งหมดที่ประเมิน 

=  (95.51+95.47+95.41+95.21)/4 

=  95.40 
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ในภาพรวมมีความพึงพอใจในการให้บริการร้อยละ 95.40 แสดงว่าบรรลุวัตถุประสงค์ในแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู ว่าด้วยการบริหารองค์กร ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการที่มี
ความชัดเจน ความพร้อมมีความสามัคคีเป็นอันดีในหน่วยงานและเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการ  เพ่ือก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ มิติที่  2 มิติ                        
ด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ 2.1 ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  คือ ระดับความพึงพอใจมากกว่า
ร้อยละ 95 ขึ้นไป คะแนนเต็ม 10 ผลปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู ได้ 10 คะแนน ส าหรับแต่ละ
งานที่ประเมิน  พบว่า  

1. งานด้านการศึกษา พบว่า ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านการศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสีชมพู อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.51 เมื่อพิจารณาเป็น                          
รายด้าน พบว่า ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.62 

2. งานด้านรายได้หรือภาษี พบว่า ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านรายได้หรือภาษีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.47 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.91 

3. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พบว่า ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงาน                        
ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจร้อยละ 95.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.58  

4. งานด้านสาธารณสุข พบว่า ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านสาธารณสุขขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสีชมพู อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.21 เมื่อพิจารณาเป็น                         
รายด้าน พบว่า ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 95.52 

โดยสรุป องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม มีศักยภาพสูงในการบริการ
ประชาชน ดังนั้นควรรักษาระดับการบริการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน
ส าหรับองค์กรตลอดไป และที่ส าคัญควรพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนผู้มารับบริการ 

 
5.3 อภิปรายผล 
 จากภาพรวมมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู อ าเภอนาแก จังหวัด
นครพนม ที่ระดับร้อยละ 95.40 แสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของผู้รับบริการต่อการให้บริการซึ่งปัจจัยที่มี
ผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่ส าคัญ ๆ มีดังนี้  
 1. สถานที่บริการ  
   สถานที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม สามารถเข้าถึง
การบริการได้สะดวก มีท าเลและที่ตั้งอยู่บนพ้ืนที่กว้างขวาง และการคมนาคมสะดวก ส่งผลให้ผู้รับบริการ                     
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ดีมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดท่ีว่า สถานที่บริการ การเข้าถึงการบริการได้สะดวก 
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เมื่อประชาชนมีความต้องการ ย่อมก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อการบริการ ท าเล ที่ตั้ง และการกระจายสถานที่
บริการให้ทั่วถึง เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนจึงเป็นเรื่องส าคัญ 
 
 2. การส่งเสริมแนะน าการบริการ  
    องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม มีกิจกรรมส่งเสริมและมีการ
แนะน าการบริการในด้านต่าง ๆ โดยเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถ ยิ้มแย้มจ่มใจ และให้ค าแนะน าอย่าง
เป็นมิตร ส่งผลให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ดีมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่กล่าวว่า การส่งเสริม
แนะน าการบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการเกิดข้ึนได้จากการได้ยินข้อมูลข่าวสาร หรือบุคคลอ่ืนกล่าวขาน
ถึงคุณภาพของการบริการไปในทางบวก ซึ่งหากตรงกับความเชื่อถือที่มีก็จะมีความรู้สึกกับบริการดังกล่าว     
อันเป็นแรงจูงใจผลักดันให้มีความต้องการตามมาได้ 
 
 3. ผู้ให้บริการ  
   องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม มีผู้บริหารนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านการบริหารและบริการ อีกทั้ง
ผู้บริหารขององค์กรให้ความส าคัญและมีการก าชับ ก ากับติดตามการปฏิบัติงานของจ้าหน้าที่อยู่เสมอ ส่งผลให้
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ดีมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า ผู้ให้บริการ ผู้บริหารการบริการ
และผู้ปฏิบัติบริการล้วนเป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญต้องการปฏิบัติงานบริการให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ
ทั้งสิ้น ผู้บริหารการบริการที่วางนโยบายการบริการโดยค านึงถึงความส าคัญของประชาชนเป็นหลักย่อม
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการให้เกิดความพึงพอใจได้ง่าย เช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติงานหรือ
พนักงานบริการที่ตระหนักถึงประชาชนเป็นส าคัญ แสดงพฤติกรรมการบริการและสนองบริการต่อผู้รับบริการที่
ต้องการด้วยความสนใจ เอาใจใส่อย่างเต็มที่ด้วยจิตส านึกของการบริการ 
 
 4. สภาพแวดล้อมของการบริการ  
   องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม มีสภาพแวดล้อมของการ
ให้บริการและบรรยากาศที่กว้างขวาง และบรรยากาศเย็นสบาย ท าให้การบริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการหรือลูกค้า ซึ่งมักชื่นชมสภาพแวดล้อมของการบริการเกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารสถานที่      
การตกแต่งภายในด้วยเฟอร์นิเจอร์และการให้สีสัน การจัดแบ่งพ้ืนที่เป็นสัดส่วน ตลอดจนออกแบบวัสดุ
เครื่องใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าสถานที่บริการ การเข้าถึงการบริการได้สะดวก เมื่อประชาชน                     
มีความต้องการ ย่อมก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อการบริการ ท าเล ที่ตั้ง และการกระจายสถานที่บริการให้ทั่วถึง 
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนจึงเป็นเรื่องส าคัญ 
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 5. กระบวนการบริการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม มีวิธีการน าเสนอบริการและ                 
มีการปรับปรุงระบบบริการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ดีมาก ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดที่ว่า ในกระบวนการบริการเป็นส่วนส าคัญในการสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนประสิทธิภาพ
ของการจัดการระบบการบริการส่งผลให้การปฏิบัติงานแก่ผู้รับบริการมีความคล่องตัวและสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้องมีคุณภาพ เช่น การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาจัดระบบข้อมูลของ
การส ารองห้องพัก โรงแรมหรือสายการบิน การใช้เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ เป็นต้น  
 
 จากปัจจัยดังกล่าวสรุปได้ว่า ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อมและ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ซึ่งผันแปรไปตามปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับความคาดหวังของบุคคลในแต่ละสถานการณ์ 
ช่วงเวลาหนึ่งบุคคลอาจจะไม่พอใจต่อสิ่งหนึ่งเพราะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังแต่ในช่วงเวลาหนึ่งอาจพึงพอใจต่อ
สิ่งหนึ่งที่คาดหวังไว้ได้รับการตอบสนองอย่างถูกต้องบุคคลสามารถเปลี่ยนความรู้สึกเดิมต่อสิ่งนั้นได้อย่าง
ทันทีทันใด นอกจากนี้ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่สามารถแสดงออกในระดับมากน้อยได้ขึ้นอยู่กับความ
แตกต่างของการประเมินสิ่งที่ได้รับจริงกับสิ่งที่คาดหวังไว้ ส่วนใหญ่ประชาชนจะใช้เวลาเป็นมาตรฐานในการ
เปรียบเทียบความคาดหวังของการบริการ 
 
5.4 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับต าบลอ่ืนในอ าเภอ  หรือจังหวัด
เดียวกัน  และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เพ่ือเปรียบเทียบการให้บริการประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่  
เพ่ือศึกษาถึงจุดเด่น - จุดด้อย  และข้อควรปรับปรุงแก้ไขได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น  ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้รับบริการ และควรมีส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ
พันธกิจตามแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม  (พ.ศ.2561-2564) ที่ก าหนดไว้ คณะผู้วิจัยจึงขอเสนอแนวทางในการ
ด าเนินงานเชิงนโยบายร่วมรับงานด้านบริการประชาชน ในปีงบประมาณต่อไป ดังนี้ 
 1. ด้านเศรษฐกิจ 
       1.1 ควรมีสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้จังหวัดโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการ และประชาชนในพ้ืนที่เป็นหลัก ควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนจากนักลงทุน
ระดับประเทศในด้านที่จังหวัดมีศักยภาพ คือ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษการค้าชายแดนและการค้าระหว่าง
ประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
       1.2 ควรมีการพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษและอุตสาหกรรมการเกษตรที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือให้นครพนมหลุดพ้นจากจังหวัดที่ประชาชนมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับต่ าไปสู่
จังหวัดที่ประชาชนมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับสูงพ้นความยากจน โดยยึดหลักการพัฒนาตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และใช้นวัตกรรมโดยยึดหลักการพัฒนาแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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 2. ด้านสังคม  
   ควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพดี ได้รับโอกาสทางการรักษาพยาบาล
ที่ได้มาตรฐาน ยกระดับไปสู่การรองรับสังคมผู้สูงอายุ  มีโอกาสทางการศึกษาจากหลักสูตรและสถานศึกษา                     
มีคุณภาพสูงมีโอกาสประกอบอาชีพที่มั่นคงในท้องถิ่นบ้านเกิดโดยใช้หลักศาสนาอัตลักษณ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นแกนการขับเคลื่อนสังคมเพ่ือน าไปสู่การมีชีวิตที่มีความสุขอย่างพอเพียงและมีคุณธรรม 
 3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ควรมีการบริหารจัดการต้นแบบแห่งอนุภูมิภาคลุ่ มน้ า โขง ”ด้วยการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

4. ด้านการจัดการ    
   ควรมุ่งเน้นการพัฒนาเพ่ิมสมรรถนะและบูรณาการระบบการบริหารจัดการภาครัฐเอกชน 
และประชาชน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยควบคู่กับการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลองค์กรให้โปร่งใส 

5. ด้านความม่ันคง  
เพ่ือเสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด สังคมสันติสุขพ้ืนที่ชายแดนมีความมั่นคง

และปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ และมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 


