
บทที่ 5 
สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 

สรุปผล 
 การสํารวจความพึงพอใจของผู รับบริการจากเทศบาลตําบลท่ีวั ง  อําเภอทุ งสงจังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยทําการสํารวจจากประชาชนในเขตเทศบาลตําบลท่ีวัง อําเภอทุงสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยใชกลุมตัวอยาง จํานวน 390 ตัวอยาง สรุปผลเปนดานตาง ๆ  ดังนี้  

1. ขอมูลพ้ืนฐานดานสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสภาพการประกอบอาชีพของประชาชน  

ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 54.40 มีอายุระหวาง 11–60  
ป  คิดเปนรอยละ 42.10  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช.ปวส./อนุปริญญา คิดเปนรอยละ 40.50  
และสวนใหญประกอบอาชีพ เกษตรกร/ประมง คิดเปนรอยละ 27.70  

 2. ขอมูลเก่ียวกับการรับบริการ    

ประชาชนสวนใหญรับบริการจากเทศบาลตําบลท่ีวัง อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในงาน
ใหบริการดานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล คิดเปนรอยละ 53.80 รองลงมา รับบริการจากงานดานรายไดหรือ
ภาษี คิดเปนรอยละ 47.40 และงานท่ีประชาชนมารับบริการนอยท่ีสุด ไดแก งานบริการดานกฎหมาย คิด
เปนรอยละ 5.10 

3. ขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจตอการใหบริการดานตางๆ ของเทศบาลตําบลท่ีวัง อําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3.1 ความพึงพอใจตองานดานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง  

ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการดานตาง ๆ อยูในระดับมากท่ีสุดทุกดาน ไดแก  
ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ คาเฉลี่ยเทากับ 4.61 คิดเปนรอยละ 91.60 รองลงมา ไดแก ความ
พึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ คาเฉลี่ยเทากับ 4.58 คิดเปนรอยละ 91.60 ความพึงพอใจตอชองทางการ
ใหบริการ คาเฉลี่ยเทากับ 4.57 คิดเปนรอยละ 92.20 และความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก คาเฉลี่ย
เทากับ 4.56 คิดเปนรอยละ 91.20 ตามลําดับ 

สรุป ความพึงพอใจตองานดานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.58 ความ 
พึงพอใจระดับมากท่ีสุด รอยละคาเฉลี่ยเทากับ 91.60 ระดับคะแนน 9 คะแนน  
 
 
 
 
 
 
 



   

 

3.2 ความพึงพอใจตอการใหบริการดานการจัดเก็บภาษี  

ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการดานตาง ๆ อยูในระดับมากท่ีสุดทุกดาน ไดแก  
ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก คาเฉลี่ยเทากับ 4.63 คิดเปนรอยละ 92.60 ความพึงพอใจตอ
เจาหนาท่ีผูใหบริการ คาเฉลี่ยเทากับ 4.60 คิดเปนรอยละ 92.00 ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ  
คาเฉลี่ยเทากับ 4.58 คิดเปนรอยละ 91.60 และความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ คาเฉลี่ยเทากับ 
4.57 คิดเปนรอยละ 91.40 ตามลําดับ 

สรุป ความพึงพอใจตองานดานการจัดเก็บภาษี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.59 ความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
รอยละคาเฉลี่ยเทากับ 91.80 ระดับคะแนน 9 คะแนน  

3.3 ความพึงพอใจตองานบริการดานการศึกษา การบริการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการดานตาง ๆ อยูในระดับมากท่ีสุดทุกดาน ไดแก 
ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ คาเฉลี่ยเทากับ 4.61 คิดเปนรอยละ 92.20 รองลงมา ไดแก ความ
พึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ คาเฉลี่ยเทากับ 4.59 คิดเปนรอยละ 91.80 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวย
ความสะดวก คาเฉลี่ยเทากับ 4.57 คิดเปนรอยละ 91.40 และความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.57 คิดเปนรอยละ 91.40  

สรุป ความพึงพอใจตองานบริการดานการศึกษา การบริการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กรวมทุกดาน มี 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.59 ความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด รอยละคาเฉลี่ยเทากับ 91.80 ระดับคะแนน 9 คะแนน  

 

3.4 ความพึงพอใจตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการดานตาง ๆ อยูในระดับมากท่ีสุดทุกดาน ไดแก 
ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ คาเฉลี่ยเทากับ 4.66 คิดเปนรอยละ 93.20 รองลงมาไดแก ความ
พึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ คาเฉลี่ยเทากับ 4.64 คิดเปนรอยละ 92.80 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวย
ความสะดวก คาเฉลี่ยเทากับ 4.59 คิดเปนรอยละ 91.80 และความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.54 คิดเปนรอยละ 90.80  

สรุป ความพึงพอใจตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมทุกดาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.61  
ความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด รอยละคาเฉลี่ยเทากับ 92.20 ระดับคะแนน 9 คะแนน  

4. สรุปผลความพึงพอใจโดยภาพรวมท่ีมีตอการรับบริการจากงานตาง ๆ ท่ีเทศบาลตําบลท่ีวัง 
อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ใหบริการในปงบประมาณ 2557 จําแนกตามความพึงพอใจท่ีมีตองาน
ตาง ๆ ดังนี้ 

 ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุดทุกดาน โดยงานท่ีประชาชนมี
ความพึงพอใจสูงท่ีสุด ไดแก งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย คิดเปนรอยละ 92.20 รองลงมาไดแกงาน
บริการดานการจัดเก็บภาษี งานบริการดานการศึกษา การบริการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คิดเปนรอยละ 
91.80 และงานดานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง คิดเปนรอยละ 91.60 ตามลําดับ  



   

สรุป ความพึงพอใจโดยภาพรวมตอการรับบริการทุกงาน คิดเปนรอยละ 91.85 ระดับคะแนน  
9 คะแนน  

5. ขอมูลงานดานการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
1) การมีสวนรวมในการประชุมประชาคมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาสามปของหนวยงาน  
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมไดเขารวมการประชุมประชาคมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาสามปของ 

หนวยงาน คิดเปนรอยละ 81.30 และเขารวม คิดเปนรอยละ 18.70 
2) การเขารวมการประชุมโดยทราบขอมูลขาวสารการนัดประชุมจากสมาชิก กํานัน ผูใหญบาน  

คิดเปนรอยละ 49.40 รองลงมา รับทราบขอมูลขาวสารจากเว็บไซต/ไวนิล/แผนพับ ฯลฯ คิดเปนรอยละ 
23.30 จากวิทยุชุมชน คิดเปนรอยละ 16.40 และจากหนังสือเวียนของหนวยงาน คิดเปนรอยละ 10.90 
ตามลําดับ 

3) ประชาชนสวนใหญคิดวาแผนพัฒนาสามป (2558 – 2560) สอดคลอง/เชื่อมโยงกับ 
แผนพัฒนาจังหวัด คิดเปนรอยละ 91.70 และไมทราบ คิดเปนรอยละ 8.30 (จากผูตอบท่ีเขารวมประชุม 
จํานวน 73 คน) 

4) การดําเนินกิจกรรม/โครงการของเทศบาลตําบลท่ีวัง อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 
เขารวมและประทับใจมากท่ีสุด ไดแก โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิต (วันผูสูงอายุ กิจกรรมวันเด็ก) คิดเปน
รอยละ 58.50 รองลงมา ไดแก โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดลอม (การปลูกปา การ
ปลอยปลาเฉลิมพระเกียรติ) คิดเปนรอยละ 52.80 โครงการสงเสริมกีฬาและนันทนาการ คิดเปนรอยละ 
37.70 โครงการใหความชวยเหลือกรณีเกิดภัยธรรมชาติ อุทกภัย วาตภัย และภัยแลง คิดเปนรอยละ 31.30 
โครงการดานการสงเสริมอาชีพใหกับคนในชุมชน คิดเปนรอยละ 29.70โครงการสงเสริมดานศาสนาและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน คิดเปนรอยละ 28.50 และโครงการรณรงคตอตานยาเสพติด คิดเปนรอยละ 24.60 
ตามลําดับ 

 6. ขอเสนอแนะอื่นๆ จากประชาชนผูรับบริการในดานตางๆ สรุปไดดังนี้ 

 6.1 สิ่งท่ีประชาชนผูรับบริการ มีความประทับใจจากการรับบริการจากเทศบาลตําบลท่ีวัง อําเภอ
ทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  1) การใหบริการของเจาหนาท่ีท่ีทํางานเปนระบบ ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว 
บริการประชาชนดวยความเต็มใจและเปนกันเอง  

  2) ประทับใจการจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุ และกิจกรรมวันเด็ก       

  3) อาคารสถานท่ีสะดวก สบาย และมีท่ีจอดรถไวอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนท่ีมา
ติดตอรับบริการ 

 6.2 สิ่งท่ีประชาชนตองการใหเทศบาลตําบลท่ีวัง ปรับปรุงแกไข มีดังนี้ 
  - 

 ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
 - 

  



   

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

  

 การประเมินความพึงพอใจของผู รับบริการเทศบาลตําบลท่ีวั ง  อํา เภอทุ งสง จั งหวัด
นครศรีธรรมราช  ในปงบประมาณ 2558 เก็บรวบรวมขอมูลจากประชาชนท่ีมาใชบริการ จํานวน 390 คน 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม พบวา  

ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 54.40 มีอายุระหวาง 11–60 
ป   

คิดเปนรอยละ 42.10  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช.ปวส./อนุปริญญา คิดเปนรอยละ 40.50  และ
สวนใหญประกอบอาชีพ เกษตรกร/ประมง คิดเปนรอยละ 27.70  

   ประชาชนสวนใหญรับบริการจากเทศบาลตําบลท่ีวัง อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ใน
งานใหบริการดานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล คิดเปนรอยละ 53.80 รองลงมา รับบริการจากงานดานรายได
หรือภาษี คิดเปนรอยละ 47.40 และงานท่ีประชาชนมารับบริการนอยท่ีสุด ไดแก งานบริการดานกฎหมาย 
คิดเปนรอยละ 5.10 

ความพึงพอใจตองานดานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจ 
โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.58 รอยละคาเฉลี่ยเทากับ 91.60 ระดับคะแนน 9 คะแนน 
เม่ือพิจารณารายดาน พบวาประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุดทุกดาน ไดแก ความพึงพอใจตอ
เจาหนาท่ีผูใหบริการ รองลงมา ไดแก ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ ความพึงพอใจตอชองทางการ
ใหบริการ และความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก ตามลําดับ 

ความพึงพอใจตอการใหบริการดานการจัดเก็บภาษี ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจโดยรวมอยู
ในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.59 รอยละคาเฉลี่ยเทากับ 91.80 ระดับคะแนน 9 คะแนน เม่ือ
พิจารณา  รายดาน พบวาประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุดทุกดาน ไดแก ความพึงพอใจตอสิ่ง
อํานวยความสะดวก ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ  และ
ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ ตามลําดับ 

ความพึงพอใจตองานบริการดานการศึกษา การบริการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประชาชนสวนใหญ
มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.59 รอยละคาเฉลี่ยเทากับ 91.80 ระดับ
คะแนน 9 คะแนน เม่ือพิจารณารายดาน พบวาประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุดทุกดาน 
ไดแก ความ  พึงพอใจตอชองทางการใหบริการ รองลงมา ไดแก ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
ความพึงพอใจตอ สิ่งอํานวยความสะดวก และความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ ตามลําดับ  

ความพึงพอใจตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจโดย
รวมอยู 

ในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.61 รอยละคาเฉลี่ยเทากับ 92.20 ระดับคะแนน 9 คะแนน เม่ือ
พิจารณารายดาน พบวาประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุดทุกดาน ไดแก ความพึงพอใจตอ



   

ข้ันตอนการใหบริการ รองลงมา ไดแก ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวย
ความสะดวก และความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ  

 

 

ความพึงพอใจโดยภาพรวม จําแนกตามงานท่ีประชาชนมารับบริการจากเทศบาลตําบลท่ีวัง อําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในปงบประมาณ 2558 ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมากท่ีสุดทุกงาน คิดเปนรอยละ 91.85 ระดับคะแนน 9 คะแนน โดยงานท่ีประชาชนมีความพึงพอใจ
สูงท่ีสุด ไดแก งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย คิดเปนรอยละ 92.20 รองลงมาไดแก งานบริการดาน
การจัดเก็บภาษี งานบริการดานการศึกษา การบริการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คิดเปนรอยละ 91.80 และ
งานดานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง คิดเปนรอยละ 91.60 ตามลําดับ  

ประชาชนเขารวมในการประชุมประชาคมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาสามปของหนวยงาน คิดเปนรอยละ 
18.70 โดยสวนใหญทราบขอมูลขาวสารการนัดประชุมจากสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล กํานัน 
ผูใหญบาน และประชาชนสวนใหญคิดวาแผนพัฒนาสามป (2558 – 2560) สอดคลอง/เชื่อมโยงกับ 
แผนพัฒนาจังหวัด  

การดําเนินกิจกรรม/โครงการของเทศบาลตําบลท่ีวัง อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีเขา
รวมและประทับใจมากท่ีสุด ไดแก โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิต (วันผูสูงอายุ กิจกรรมวันเด็ก) รองลงมา
ไดแก โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและโครงการสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 
ตามลําดับ 

 ผูรับบริการมีความประทับใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลท่ีวัง อําเภอทุงสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ในดานการใหบริการของเจาหนาท่ีท่ีทํางานเปนระบบ ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว 
บริการประชาชนดวยความเต็มใจและเปนกันเอง ประทับใจการจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุ กิจกรรมวันเด็ก 
และอาคารสถานท่ีสะดวก สบาย และมีท่ีจอดรถไวอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนท่ีมาติดตอรับบริการ 

สิ่งท่ีประชาชนตองการใหเทศบาลตําบลท่ีวัง อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปรับปรุงแกไข 
ไดแกการใหบริการดานการขออนุญาตสิ่งปลูกสราง ใหสามารถลดภาระของประชาชน ควรมีการ
ประชาสัมพันธเก่ียวกับการจัดเก็บภาษี เพ่ือใหประชาชนสามารถทราบขอมูลขาวสารไดอยางท่ัวถึง 
สนับสนุนงบประมาณในการจัดการงานบริการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหสามารถรองรับกับเด็กท่ีมาเขา
เรียน การใหความชวยเหลือประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอยางท่ัวถึงและเทาเทียมกัน  

 


