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บทสรุปสํ าหรับผู้บริหาร
(Executive Summary)
การศึก ษาครั งนี มีว ตั ถุประสงค์ทั วไปเพือศึก ษาระดับความพึงพอใจของประชาชน
ผูร้ ับบริ การต่อคุณภาพการให้บริ การของเทศบาลตําบลป่ าติ ว อําเภอป่ าติ วจังหวัดยโสธร รวมถึง
ทราบปั ญหา ความต้องการ ความคิ ด เห็ นและข้อเสนอแนะของประชาชน เจ้าหน้าที รั ฐและ
ภาคเอกชนที มารั บบริ ก ารหรื อติ ด ต่ อราชการ และนําผลการวิจ ัยที ได้มาในครั งนี ไปใช้เป็ น
แนวทางในการพัฒนาการให้บริ การของเทศบาลตําบลป่ าติ ว โดยมีประเด็นการสํารวจความพึงพอใจ
อยู่ 4 ประเด็น คือ 1) ประเด็นความพึงพอใจต่อขันตอนการให้บริ การ 2) ประเด็นความพึงพอใจต่อช่อง
ทางการให้บริ การ 3) ประเด็นความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าทีผูใ้ ห้บริ การ และ 4) ประเด็นความพึงพอใจต่อ
สิ งอํานวยความสะดวก และเทศบาลตําบลป่ าติ ว ได้เสนองานบริ การสาธารณะให้ทาํ การสํารวจ จํานวน
4 ด้าน ได้แก่ 1) งานการให้บริ การชุมชนจัดการขยะครบวงจรของกองสาธารณสุขและสิ งแวดล้อม
2) งานการให้บริ การรับชําระภาษีของกองคลัง 3) งานการให้บริ การสงเคราะห์เบียยังชีพผูส้ ูงอายุ
ของกองการศึกษา และ4) งานการให้บริ การซ่อมแซมบํารุ งถนนของกองช่าง ซึงประชากรทีใช้ใน
การสํารวจครั งนี ได้แก่ ประชาชนที อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลป่ าติ ว ตลอดทัง ประชาชน
เจ้าหน้าทีของรั ฐ และภาคเอกชนที มารับบริ การจากเทศบาลตําบลป่ าติ ว อําเภอป่ าติ ว จังหวัด
ยโสธร จํานวน 3,032 คน กลุ่มตัวอย่างในการสํารวจ จํานวน 353 คน
สรุ ปประเด็นการสํารวจและงานบริ การสาธารณะ ทัง 4 ด้าน ได้ดงั ต่อไปนี
1. งานการให้ บริการชุ มชนจัดการขยะครบวงจรของกองสาธารณสุ ขและสิงแวดล้อม
พบว่าผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริ การมากทีสุด คือ ประเด็นความพึงพอใจต่อ
ขันตอนการให้บริ การ ( X 4.54 คิดเป็ นร้อยละ 90.80) รองลงมา คือ ประเด็นความพึงพอใจต่อ
ช่องทางการให้บริ การ ( X 4.51 คิดเป็ นร้อยละ 90.20) ส่ วนประเด็นทีมีค่าความพึงพอใจ คื อ
ประเด็นความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าทีผูใ้ ห้บริ การ ( X 4.42 คิดเป็ นร้อยละ 88.40) ผลรวมประเด็น
ความพึงพอใจทัง 4 ประเด็น ( X 4.49 คิดเป็ นร้อยละ 89.80) ได้ คะแนนเท่ ากับ 8
2. งานการให้ บ ริการรั บชํ าระภาษีของกองคลัง พบว่า ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจต่ อ
คุณภาพการให้บริ การมากทีสุด คือประเด็นความพึงพอใจต่อขันตอนการให้บริ การ และประเด็น
ความพึงพอใจต่อสิ งอํานวยความสะดวก ( X 4.60 คิดเป็ นร้อยละ 92.00) รองลงมา คือ ประเด็น
ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริ การ ( X 4.58 คิดเป็ นร้อยละ 91.60) ส่วนประเด็นทีมีค่าความ
พึงพอใจน้อย คือประเด็นความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าทีผูใ้ ห้บริ การ ( X 4.57 คิดเป็ นร้อยละ 91.40)
ผลรวมประเด็นความพึงพอใจทัง 4ประเด็น ( X 4.59 คิดเป็ นร้อยละ 91.80) ได้ คะแนนเท่ ากับ 9

3. งานการให้ บริการสงเคราะห์ เบียยังชีพผู้สูงอายุของกองการศึกษา พบว่า ผูร้ ับบริ การมี
ความพึงพอใจมากทีสุ ด คือ คือประเด็นความพึงพอใจต่อขันตอนการให้บริ การ และประเด็น
ความพึงพอใจต่อสิ งอํานวยความสะดวก ( X 4.57 คิดเป็ นร้อยละ 91.40) รองลงมา มี 2 ประเด็น
คือ ประเด็นความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริ การ ( X 4.55 คิดเป็ นร้อยละ 91.00) ส่วนประเด็น
ทีมีค่าความพึงพอใจน้อย คือ ประเด็นความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าทีผูใ้ ห้บริ การ ( X 4.51 คิดเป็ นร้อย
ละ 90.20)ผลรวมประเด็นความพึงพอใจทัง 4 ประเด็น ( X 4.55 คิดเป็ นร้อยละ 91.00)
ได้ คะแนนเท่ ากับ 9
4. งานการให้ บริการซ่ อมแซมบํารุ งถนนของกองช่ าง พบว่า ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจ
มากที สุ ด คือ ประเด็นความพึงพอใจต่ อเจ้าหน้าที ผูใ้ ห้บริ การ( X 4.57 คิด เป็ นร้อยละ 91.40)
รองลงมา มี 2 ประเด็น คือ ประเด็นความพึงพอใจต่อขันตอนการให้บริ การและประเด็นความพึง
พอใจต่อสิ งอํานวยความสะดวก ( X 4.54 คิดเป็ นร้อยละ 90.80) ส่วนประเด็นทีมีค่าความพึงพอใจ
น้อย คือ ประเด็นความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริ การ( X 4.50 คิดเป็ นร้อยละ 90.00) ผลรวม
ประเด็นความพึงพอใจทัง 4 ประเด็น ( X 4.54 คิดเป็ นร้อยละ 90.80) ได้ คะแนนเท่ ากับ 9
สรุ ป ได้ ว่า ประชาชน และภาคเอกชน ผูร้ ั บบริ ก ารมีค วามพึ งพอใจต่ อ คุ ณ ภาพการ
ให้บริ การของเทศบาลตําบลป่ าติ ว อําเภอป่ าติ ว จังหวัดยโสธร ในงานบริ การสาธารณะทัง4 ด้าน
อยูใ่ นระดับพอใจมากทีสุด ( X 4.54 คิดเป็ นร้อยละ 90.80) ได้ คะแนนเท่ ากับ 9

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเกียวกับจุดทีควรปรับปรุ งทีได้จากผลสํารวจความพึงพอใจต่อการให้
บริ การของเทศบาลตําบลป่ าติ วอําเภอป่ าติ ว จังหวัดยโสธร ในประเด็นความพึงพอใจทัง 4
ประเด็น ดังนี
ประเด็นความพึงพอใจต่อขันตอนการให้ บริการ
มีการกําหนดระยะเวลาการให้บริ การไว้อย่างเหมาะสม เนืองานของแต่ละขันตอน
บริ การมีความถูกต้องตรงตามความต้องการและมีการแจ้งขันตอนในการบริ การให้แก่
ผูร้ ับบริ การทราบอย่างครบถ้วนชัดเจน
ประเด็นความพึงพอใจต่อช่ องทางการให้ บริการ
สามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริ การได้โดยสะดวกและวันและเวลาราชการหรื อใน
วันหยุดการให้บริ การมีความสะดวกแก่ผรู้ ับบริ การ

ประเด็นความพึงพอใจต่อเจ้าหน้ าทีผู้ให้ บริการ
เจ้าหน้าที ควรมีค วามกระตือรื อร้น ซักถาม รั บฟั งปั ญหาของผูร้ ั บบริ ก ารอย่างเต็มใจ
สามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพ อธิบายให้คาํ ชีแจงได้อย่างชัดเจน มี
ความรู้ในการปฏิบตั ิหน้าที และสุภาพเรี ยบร้อย และมีอธั ยาศัยทีดี
ประเด็นความพึงพอใจต่อสิงอํานวยความสะดวก
มีป้ายประชาสัมพันธ์บอกจุดและขันตอนการอย่างชัดเจน มีแบบฟอร์ มตัวอย่าง บริ เวณ
ทีพักรอรับบริ การเป็ นระเบียบ สะอาด สะดวกสบายและเพียงพอกับผูท้ ีมารับบริ การ
สรุ ป ข้อเสนอแนะเกี ยวกับจุ ด ที ควรปรั บปรุ งของเทศบาลตําบลป่ าติ วอําเภอป่ าติ ว
จังหวัดยโสธร ในประเด็นการให้บริ การทัง 4 ประเด็น โดยเรี ยงลําดับตามความถีจากมากไปหา
น้อย สามลําดับแรก คือ “มีป้ายประชาสัมพันธ์บอกจุดและขันตอนการอย่างชัดเจน มีแบบฟอร์ ม
ตัวอย่าง” รองลงมาคือ “เจ้าหน้าทีสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพ” และ
“มีการกําหนดระยะเวลาการให้บริ การไว้อย่างเหมาะสม” ตามลําดับ ซึงจะเพิ มประสิ ทธิภาพใน
การบริ หารงาน ส่วนหัวข้อทีมีความถีน้อยทีสุดคือ “เจ้าหน้าทีมีจาํ นวนเพียงพอกับการให้บริ การ”
2. ข้อเสนอแนะเกียวกับจุดทีควรปรับปรุ งทีได้จากผลสํารวจความพึงพอใจต่อการให้
บริ การของเทศบาลตําบลป่ าติ วอําเภอป่ าติ ว จังหวัดยโสธร ในงานบริ การสาธารณะ ทัง 4 ภาระ
งาน มีดงั นี
1. งานการให้ บริการชุ มชนจัดการขยะครบวงจรของกองสาธารณสุ ขและสิงแวดล้อม
ควรจัดระบบตลาดสดเทศบาล เช่น จัดแผงขายสิ นค้าต้องเป็ นระเบียบไม่ให้ลาํ เข้ามา
บริ เวณถนนจนเกินไป จัดซือถังขยะให้ใหม่มาทดแทนถังขยะทีชาํ รุ ดใช้ไม่ได้และจัดระบบโรง
ฆ่าสัตว์ไม่ให้ส่งกลิ นเหม็นต่อสิ งแวดล้อม (ใกล้สาํ นักงานเกษตรอําเภอ)
2. งานการให้ บริการรับชําระภาษีของกองคลัง
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายล่วงหน้า พร้อมติดป้ ายประกาศให้ทราบตามลําดับขันตอน
และเจ้าทีต้องอธิบายอัตราส่วนทีใช้ในการคํานวณค่าภาษีให้ทราบอย่างละเอียด
3. งานการให้ บริการสงเคราะห์ เบียยังชีพผู้สูงอายุของกองการศึกษา
ประชาสัมพันธ์เสียงตามการขึนทะเบียนผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการและอืนๆทีเกียวข้องให้ทราบ
รวมถึงการจ่ายเบียยังชีพตามชุมชนต่างๆอย่างทัวถึงชัดเจน และเพิ มเบียยังชีพขึนอีกตามสมควร
4. งานการให้ บริการซ่ อมแซมบํารุ งถนนของกองช่ าง
ซ่อมแซมถนนตรง 4 ไฟแดง (ตูย้ าม อปพร.ทต.ป่ าติ ว – ข้างอําเภอ) เป็ น คสล.ลงพืนที
ตรวจสอบถนนทีชํารุ ด เป็ นหลุมเป็ นบ่อในเขตเทศบาล เช่น ทางแยกทางต่างๆ และตัดต้นไม้ทียืน
ออกมาถนนในเขตเทศบาลทีก่อให้เกิดอันตราย

สรุ ป ข้อ เสนอแนะเกี ยวกับจุ ด ที ควรปรั บปรุ ง ของเทศบาลตําบลป่ าติ วอําเภอป่ าติ ว
จังหวัดยโสธร ในลักษณะงานบริ การสาธารณะทีให้บริ การ ทัง 4 ด้าน โดยเรี ยงลําดับตามความถี
จากมากไปหาน้อย สามลําดับแรก คือ “ควรจัดระบบตลาดสดเทศบาล เช่น จัดแผงขายสินค้าต้อง
เป็ นระเบียบไม่ให้ลาํ เข้ามาบริ เวณถนนจนเกินไป” รองลงมาคือ “ซ่อมแซมถนนตรง 4 ไฟแดง (ตู้
ยาม อปพร.ทต.ป่ าติ ว – ข้างอําเภอ) เป็ น คสล.” และ “ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายล่วงหน้า พร้อม
ติดป้ ายประกาศให้ทราบตามลําดับขันตอน” ซึงจะเพิ มประสิ ทธิภาพในการบริ หารงาน ส่ ว น
หัวข้อที มีความถีน้อยที สุ ด คือ “จัดระบบโรงฆ่าสัต ว์ไม่ให้ส่งกลิ นเหม็น ต่อสิ งแวดล้อม (ใกล้
สํานักงานเกษตรอําเภอ)”
3. ข้ อเสนอแนะในการสํารวจครังต่อไป
3.1 ควรทํากล่องรับเอกสารวางไว้ตามจุดต่าง ๆในชุมชนทุกหมู่บา้ น เพราะบางครัง
คนทีอยากเสนอความต้องการแต่กลับไม่ได้เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการสํารวจ
3.2 จัดเจ้าหน้าทีผูใ้ ห้บริ การต้องมีความรู้และตรงกับงานทีรับผิดชอบ
3.3 ควรประสานฝ่ ายท้องทีช่วยประชาสัมพันธ์ และทํางานร่ วมกันสํารวจในด้าน
ต่างๆให้ครอบคลุม

ข

คํานํา
การประเมินความพึงพอใจของประชาชน เจ้าหน้าทีของรัฐ และภาคเอกชนผูร้ ับบริ การ
ทีมีต่อคุณภาพการบริ หารงานของเทศบาลตําบลป่ าติ ว อําเภอป่ าติ วจังหวัดยโสธร ประจําปี 2561
โดยคณะรั ฐศาสตร์ และรั ฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้รั บความ
ไว้วางใจให้ดาํ เนินการในการสํารวจและประเมินความพึงพอใจในครังนี ได้สาํ เร็ จลงได้ดว้ ยดี
โดยได้รับความอนุเคราะห์ร่วมมือจากประชาชน เจ้าหน้าทีของรัฐและภาคเอกชนต่างๆ ตลอดจน
คณะผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าทีของเทศบาลตําบลป่ าติ วทีเกียวข้องทุกท่าน คณะผูว้ ิจยั ขอขอบคุณที
ท่านได้มอบความไว้ว างใจให้คณะผูว้ ิจยั เป็ นผูร้ ับผิดชอบการสํารวจและประเมินผลความพึง
พอใจของประชาชน เจ้าหน้าทีของรัฐและภาคเอกชนผูร้ ับบริ การในพืนทีของเทศบาลตําบล
ป่ าติ วในครังนี
ขอขอบคุณคณะผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าทีของเทศบาลตําบลป่ าติ วทุกท่านทีได้ให้ความ
อนุ เคราะห์ในเรื องข้อมูลที เกี ยวข้องกับพืนที และกิจกรรมการทํางานต่าง ๆ อย่างครบถ้วนและ
ขอขอบคุณพีน้องประชาชนทุกภาคส่วนทีกรุ ณาสละเวลาในการตอบคําถามและให้ขอ้ มูลต่างๆ
ทีเกียวข้องในการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลป่ าติ วอย่างดียงิ
ขอขอบคุณคณะนักวิจยั คณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามทีตังใจทํางานอย่างขยันขันแข็งมีความรับผิดชอบทีดีเยียม ในการจัดเตรี ยมงาน การ
ลงพืนทีเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล ตลอดจนการจัดทํารายงานการประเมินผล
คณะผูว้ ิจยั และคณะทํางาน หวังเป็ นอย่างยิงว่า ผลการประเมินความพึงพอใจในครังนีจะ
เป็ นประโยชน์ แก่ เทศบาลตําบลป่ าติ ว อําเภอป่ าติ ว จังหวัด ยโสธรในการนําไปเป็ นข้อมูล
ประกอบ เพือใช้เป็ นแนวทางปรับปรุ งแก้ไขการบริ หารงานเทศบาลตําบลป่ าติ ว อําเภอป่ าติ ว
จังหวัดยโสธรต่อประประชาชนในพืนทีให้ได้รับประโยชน์สูงสุดในโอกาสต่อไป
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาพร ยุภาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หัวหน้ าโครงการวิจยั

›ƒ·
fio
›ƒ»›˛fiƒ·…oƒ•fiƒ
˛˛
›ƒ·
›ƒ·ƒ
´¤‡›ƒ·£¡

‚

‚

‚

˛

´“•§‹‚“•·¥‚`‚¥“o

“•‚˛`•ƒ“•·¥

