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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาครั้งนี้ สรุปผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 
1. ความมุ่งหมายของการศึกษา 
2. สรุปผล 
3. อภิปรายผล 
4. ข้อเสนอแนะ 

 
ความมุ่งหมายของการศึกษา 

ศึกษาระดับความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการ
ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก แก่ผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบันนังสาเรง อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  ตามภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บันังสาเรง จ านวน 4 งานบริการ คือ 
  1. งานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเรื่อง การน้า การรับเรื่องราวร้องทุกข์  
  2. งานด้านโยธา เรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 

3. งานด้านการคลัง เรื่องพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
4. งานด้านการศึกษาเรื่อง สนับสนุน ศิลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณี 

5.2 สรุปผล 
การศึกษาประเมินผลระดับความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของต าบลบันนังสาเรง อ าเภอ

เมืองยะลา  จังหวัดยะลา  โดยศึกษาจากประชากรกลุ่มตัวอย่างจานวน 373 คน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
บันนังสาเรง ได้ผลสรุปดังต่อไปนี้ 

ผลการศึกษา พบว่า ระดับความพึงพอใจในการบริการงานทั้ง 4 งานบริการ ขององค์การบริหารส่วน
บันนังสาเรง อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 94.80 ( =4.74, S.D. = 0.21) เมื่อพิจารณา
เป็นงานบริการ พบว่า งานด้านโยธา เรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจร้อยละ 95.14 ( =4.76, S.D. = 0.17) จัดอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ งานด้านการคลัง เรื่องพัฒนา
และจัดเก็บรายได้ โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 94.87 ( =4.74, S.D. = 0.16) จัดอยู่ในระดับมากท่ีสุด งาน
ด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเรื่อง การน้า การรับเรื่องราวร้องทุกข์ โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 94.77 
( =4.74, S.D. = 0.23) ซึ่งอยู่ในระดับมากท่ีสุด และงานด้านการศึกษาเรื่อง สนับสนุน ศิลปวัฒนธรรม 
โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 94.43 ( =4.72, S.D. = 0.22) จัดอยู่ในระดับมากท่ีสุด ตามลาดับ 
จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วน
ต าบลบันนังสาเรง  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลามีศักยภาพสูงในการให้บริการที่ดีและให้การบริการด้วยความ
เป็นกลาง ยุติธรรม เสมอภาคสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
บันนังสาเรง 
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5.3 อภิปรายผล 
จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง  
อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา มีประเด็นน่าสนใจนามาอภิปรายผล ดังนี้ 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง  
อ าเภอเมืองยะลา ในภาพรวม4 งานบริการ คือ 1) งานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเรื่อง การบริการน้ า การรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ 2) งานด้านโยธา เรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 3) งานด้านการคลัง เรื่องพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้ 4) งานด้านการศึกษาเรื่อง สนับสนุน ศิลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณี พบว่า ในภาพรวมมีความ 
พึงพอใจในการให้บริการร้อยละ94.80 แสดงว่าบรรลุวัตถุประสงค์ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
บันนังสาเรง ว่าด้วยการบริหารองค์กร ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการที่มีความชัดเจน ความพร้อม มี
ความสามัคคีเป็นอันดีในหน่วยงาน สอดคล้องกับทฤษฎีการบริหารงานของ POSDCORBใน 7ขั้นตอน และเม่ือ
เทียบกับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการเพ่ือก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษ มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วดัที่ 2.1 ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ระดับ
ความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป คะแนนเต็ม 10ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 
ได้ 9 คะแนนส าหรับแต่ละงานที่ประเมิน พบว่า  
   1. งานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเรื่อง การน้ าการรับเรื่องราวร้องทุกข์ พบว่า ในภาพรวมทุกด้านมี
ความพึงพอใจร้อยละ 95.21 แสดงว่าองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรงมีการวางแผนงานล่วงหน้าและจัด
เตรียมการพร้อมเพ่ือการบริการอย่างต่อเนื่อง และประชาชนมีความพึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับกุสุมา สมเชย กล่าว
ว่าการวางแผนงานที่ดีและประชาชนมีความพึงพอใจ หมายถึง ความส าเร็จขององค์กรเป็นการแสดงถึงเจตคติที่ดี
ต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ 2 ทาง ระหว่างผู้ให้กับผู้รับ 

2. งานด้านโยธา เรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ พบว่า ในภาพรวมทุกด้านมีความพึงพอใจร้อยละ 
95.60 องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง มีการให้บริการหลายช่องทางให้ผู้มารับบริการเลือกใช้บริการให้
ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารของ อบต. มีการรับฟังความคิดเห็นของประชน และยึดประโยชน์ของประชาชน
เป็นส าคัญ  
  3. งานด้านการคลัง เรื่องพัฒนาและจัดเก็บรายได้ พบว่า ในภาพรวมทุกด้านมีความพึงพอใจร้อยละ 
95.20 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจสามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องตามความต้องการ
เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการให้บริการมีความเอาใจใส่กระตือรือร้นเป็นมิตรในการให้บริการมีความเสมอภาคใน
การให้บริการมีความรวดเร็วในการให้บริการแก้ไขปัญหาเรื่องภาษีได้ทุกด้านมีเจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษาตอบข้อ
ซักถามให้คาแนะนาแก่ประชาชนผู้มารับบริการอย่างเพียงพอสอดคล้องกับแนวคิดของสมิต สัชชุกร ที่กล่าวถึง
ความพึงพอใจในบริการว่าระดับผลของการบริการสูงกว่าความคาดหวังก็จะทาให้เกิดความพึงพอใจแต่ถ้าผลที่
ได้รับจากบริการสูงกว่าความคาดหวังผู้ใช้ก็จะเกิดความประทับใจก็จะส่งผลให้ผู้ใช้กลับไปใช้บริการซาอีกจึงกล่าว
ได้ว่าความพึงพอใจในบริการเป็นภาวการณ์แสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของบุคคลอันเป็นผลมาจากการ
เปรียบเทียบการรับรู้สิ่งที่ได้รับจากการบริการไม่ว่าจะเป็นการรับบริการหรือการให้บริการในระดับที่ตรงกับการ
รับรู้สิ่งที่คาดหวังเก่ียวกับการบริการนั้นซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้รับบริการและความพึงพอใจในงาน
ของผู้ให้บริการ 

4. งานด้านการศึกษาเรื่อง สนับสนุน ศิลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณี พบว่า ในภาพรวมทุกด้าน
มีความพึงพอใจร้อยละ 95.41 ซึ่งเป็นความส าเร็จของการให้บริการที่สูงและเป็นการตอบค าถามของการบริการใน
องค์การบริหารส่วนบันนังสาเรงที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนต าบลได้ปฏิบัติจัดเตรียม
สถานที่ให้บริการจัดเป็นสัดส่วนและสะดวก ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการสถานที่ให้บริการทั้ง
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ภายในและภายนอกมีความสะอาดและร่มรื่นมีที่นั่งพักสาหรับผู้มารับบริการอย่างเพียงพอมีเอกสารแผ่นพับคู่มือ
แนะนาการให้บริการเป็นอย่างดีตามลาดับจึงทาให้ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจมาก 
ซึ่งมีระดับความพึงพอใจสูง ที่เป็นเช่นนี้เพราะ มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
บันนังสาเรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมปัญญาท้องถิ่น 

โดยสรุป องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา มีศักยภาพสูงในการบริการ
ประชาชน ดังนั้นควรรักษาระดับการบริการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนสาหรับ
องค์กรตลอดไป และท่ีส าคัญควรพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้มา
รับบริการ 
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือ ยกระดับคุณภาพการให้บริการจากการประเมินที่พบว่า 

1) ผลงานในปีที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง ที่ประชาชนประทับใจ ดังนี้ 
- การดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างดีเช่นมีการส ารวจโรคระบาดในชุมชน 
- ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดทาแผนประจ าปี การแข่งขัน

กีฬา และงานประเพณีต่างๆ 
2) สิ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลควรปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน ดังนี้ 
- ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านในบางจุดที่ยังมืด 
- จัดให้มีการด าเนินการติดตั้งกระจกโค้งบริเวณท่ีจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ 
- อยากให้มีงบประมาณสนับสนุนด้านการเกษตร 
3) ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
- อยากให้ปรับปรุงที่จอดรถส าหรับส านักงานเพ่ือสะดวกในการติดต่อประสานงาน 
- อยากให้มีการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


