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บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผล 

ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ได้ท ำกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของ
เทศบำลต ำบลริมปิง จ ำนวน 4 งำน ซึ่งประกอบด้วย  

1) งำนด้ำนกำรศึกษำ 
2) งำนด้ำนเทศกิจหรือป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย 
3) งำนด้ำนพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม 
4) งำนด้ำนสำธำรณสุข           

 
ผลกำรประเมินโดยประชำชนผู้รับบริกำรโดยตรงจำกงำนบริกำรด้ำนต่ำงๆ สำมำรถสรุปดังนี้  
กำรให้บริกำรโดยภำพรวมของงำนด้ำนกำรศึกษำ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำม มีควำมพึงพอใจต่อ

กำรให้บริกำร ผลคะแนนอยู่ในระดับ 10 มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.82 คิดเป็นร้อยละ 96.40            
กำรให้บริกำรโดยภำพรวมของงำนด้ำนเทศกิจหรือป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย พบว่ำ             

ผู้ตอบแบบสอบถำม มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร ผลคะแนนอยู่ในระดับ 10 มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.83      
คิดเป็นร้อยละ 96.60            

กำรให้บริกำรโดยภำพรวมของงำนด้ำนพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม พบว่ำ ผู้ตอบ
แบบสอบถำม มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร ผลคะแนนอยู่ในระดับ 10 มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.85 คิดเป็น 
ร้อยละ 97.00  

กำรให้บริกำรโดยภำพรวมของงำนด้ำนสำธำรณสุข พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจต่อ
กำรให้บริกำร ผลคะแนนอยู่ในระดับ 10 มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.79 คิดเป็นร้อยละ 95.80 

 
ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรท้ัง 4 ด้ำนของเทศบำลต ำบลริมปิง อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำพูน ได้แก่ 

ประชำชนมีควำมพึงพอใจ มีคะแนนเท่ำกับ 10 มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.82 คิดเป็นร้อยละ 96.40 เมื่อพิจำรณำ
เปรียบเทียบควำมพึงพอใจในประสิทธิภำพกำรให้บริกำรต่องำนแต่ละด้ำน พบว่ำ มี ควำมพึงพอใจ          
ต่องำนด้ำนพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม เป็นอันดับท่ี 1 รองลงมำคือ งำนด้ำนเทศกิจหรือป้องกัน
บรรเทำสำธำรณภัย งำนด้ำนกำรศึกษำ และงำนด้ำนสำธำรณสุข ตำมล ำดับ (ตำรำงท่ี 5.1) 
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ตารางที่ 5.1 ประสิทธิภาพการให้บริการทั้ง 4 ด้านของเทศบาลต าบลริมปิง 
 

การให้บริการ 

งานด้านการศึกษา 
งานด้านเทศกิจหรือป้องกัน 

บรรเทาสาธารณภัย 
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดกิารสังคม 

 
งานด้านสาธารณสุข 

 ภาพรวม 

X S.D. ร้อยละ คะแนน X S.D. ร้อยละ คะแนน X S.D. ร้อยละ 
 

คะแนน 
 

X S.D. ร้อยละ คะแนน X S.D. 
เฉลี่ย 

ร้อยละ คะแนน 

1.ขั้นตอนกำร
ให้บริกำร 

4.79 0.423 95.80 10 4.83 0.366 96.60 10 4.88 0.429 97.60 10 4.78 0.411 95.60 10 4.82 0.407 96.40 10 

2.ช่องทำงกำร
ให้บริกำร 

4.78 0.418 95.60 10 4.82 0.332 96.40 10 4.79 0.535 95.80 10 4.77 0.431 95.40 10 4.79 0.429 95.80 10 

3.เจ้ำหน้ำที ่
ผู้ให้บริกำร 

4.84 0.379 96.80 10 4.84 0.470 96.80 10 4.86 0.430 97.20 10 4.80 0.465 96.00 10 4.84 0.436 96.80 10 

4.สิ่งอ ำนวยควำม
สะดวก 

4.87 0.363 97.40 10 4.82 0.472 96.40 10 4.88 0.404 97.60 10 4.80 0.444 96.00 10 4.84 0.421 96.80 10 

รวม 4.82 0.396 96.40 10 4.83 0.410 96.60 10 4.85 0.450 97.00 10 4.79 0.438 95.80 10 4.82 0.424 96.40 10 
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5.2 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน/องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 ประชำชนในเขตพื้นท่ีเทศบำลต ำบลริมปิง อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำพูน ได้มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหำ 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมส ำหรับกำรบริกำรในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 

5.2.1 การให้บริการงานด้านการศึกษา 
 - กำรบริกำรของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง  คุณครูประจ ำศูนย์มี

ควำมสำมำรถในกำรสอนและท ำให้เด็กๆเกิดพัฒนำกำรได้เป็นอย่ำงดี  
 - เทศบำลมีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมทำงด้ำนกำรอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และ       

ท ำนุบ ำรุงศำสนำ  และได้มีกำรประชำสัมพันธ์เพื่อให้ประชำชนในพื้นท่ีได้มีส่วนร่วมอย่ำงต่อเนื่อง 
 - เทศบำลยังไม่มีแนวทำงกำรปฏิบัติเกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำท่ีท่ีชัดเจนในเรื่องกำรส่งเสริม

ประเพณีท้องถิ่น ซึ่งมักจะประสบปัญหำในเรื่องกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในกำรด ำเนินงำน 
 5.2.2 การให้บริการงานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

   - กำรบริกำรด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน รับ-ส่ง ก่อนถึงโรงพยำบำลมีเจ้ำหน้ำท่ีท่ีมีองค์ควำมรู้
ประจ ำรถและสำมำรถให้บริกำรได้เป็นอย่ำงดี แต่ในปัจจุบันรถอุปกรณ์ในรถยังไม่ครบครัน อุปกรณ์บำงอย่ำง
ช ำรุดได้มีกำรซ่อมแซมเพื่อให้สำมำรถใช้ปฏิบัติงำนได้  จึงอยำกให้เทศบำลจัดสรรงบประมำณเพื่อจัดซื้อ
อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยท่ีทันสมัยและอุปกรณ์ด้ำนบรรเทำสำธำรณภัยเพื่อให้เจ้ำหน้ำท่ีสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น 
   - บุคลำกรมีจ ำนวนเท่ำเดิมแต่ภำรกิจท่ีได้รับถ่ำยโอนมำจำกส่วนกลำงเพิ่มมำกขึ้น ท ำให้
จ ำนวนบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนไม่พียงพอและไม่สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   - ควรมีกำรจัดส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำรับกำรอบรมเพื่อเป็นกำรพัฒนำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่องอยู่เสมอ 
และควรมีกำรออกหน่วยให้ควำมรู้ในเรื่องกำรแจ้งจุดเกิดเหตุ และกำรแพทย์ฉุกเฉินเบ้ืองต้นให้แก่ประชำชนใน
เขตพื้นท่ี 
  5.2.3 การให้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

- ควรมีกำรตรวจเช็ค และปรับปรุงบัญชีรำยช่ือของผู้สูงอำยุ ผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส           
ให้มีควำมเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ   

- ในกำรออกหน่วยให้บริกำรแจกเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอำยุบำงรำยไม่สำมำรถมำรับเองได้เนื่องจำก
มีปัญหำด้ำนสุขภำพ อำจจะต้องประสำนสอบถำมข้อมูลถึงวิธีกำรท่ีจะสำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกกับ
ผู้รับบริกำรเป็นรำยกรณี ซึ่งอำจจะใช้วิธีกำรโอนเข้ำบัญชีหรือกำรมอบอ ำนำจให้มีผู้มำรับแทน 

- ควรด ำเนินกำรสนับสนุน พัฒนำส่งเสริมอำชีพในชุมชนให้เกิดกำรร่วมกลุ่มท่ีเข้มแข็ง          
และมีควำมต่อเนื่อง 

- ควรด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ และรณรงค์ให้ประชำชนในเขตพื้นท่ีได้เข้ำร่วมเป็นสมำชิก
กองทุนสวัสดิกำรชุมชนให้ท่ัวถึง และครอบคลุมในทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

- ควรด ำเนินกำรพัฒนำส่งเสริมด้ำนกำรท่องเท่ียวบริเวณริมน้ ำปิงใกล้ลำนครูบำศรีวิชัยให้เห็น
เป็นรูปธรรม เพื่อจะได้เป็นช่องทำงในกำรสร้ำงอำชีพใหม่และรำยได้ให้กับประชำชนในพื้นท่ี 
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- ในกำรพัฒนำด้ำนคน ควรมีกำรจัดสรรงบประมำณให้ในกำรพัฒนำให้ครอบคลุมทุกช่วงวัย 
ต้ังแต่เด็ก เยำวชน ผู้ใหญ่ และผู้สูงอำยุ (ควรเพิ่มกิจกรรมด้ำนกีฬำและเทคโนโลยีให้แก่เยำวชน) 

- ควรมีกำรส ำรวจในด้ำนภูมิปัญญำของแต่ละชุมชนเพื่อด ำเนินกำรเก็บรวบรวมเพื่อท ำกำร
ส่งเสริมและเกิดกำรส่งต่อควำมรู้ต่อคนรุ่นหลัง รวมถึงหำช่องทำงในกำรสร้ำงรำยได้จำกภูมิปัญญำท่ีมีอยู่ใน
ชุมชน 

 
 5.2.4 การให้บริการงานด้านสาธารณสุข 

- กำรคัดแยกขยะจำกแต่ละครัวเรือนไม่ได้มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องโดยเฉพำะใน
ช่วงเวลำท่ีมีงำนเทศกำล และประเพณีของชุมชน ทำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีกำรรณรงค์และส่ือสำร
ประชำสัมพันธ์กับชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง 

- กำรขอรับงบประมำณสนับสนุนจำกกองทุนส่งเสริมสุขภำพต ำบลมีข้อจ ำกัดในเรื่อง
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม  จึงท ำให้ชุมชนไม่อยำกด ำเนินกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ จึง
ควรมีกำรด ำเนินกำรช้ีแจงรำยละเอียด และสร้ำงควำมเข้ำใจให้แก่ชุมชน เพื่อเป็นกำรเปิดโอกำสให้สำมำรถ
เข้ำถึงงบประมำณและสำมำรถด ำเนินกำรขอรับงบสนับสนุนในกำรด ำเนินโครงกำรต่ำงๆจำกกองทุนส่งเสริม
สุขภำพต ำบล 

- ถนนบริเวณตลำดริมปิงอยำกให้มีกำรล้ำงท ำควำมสะอำดอำทิตย์ละ 1 ครั้งเนื่องจำกมีฝุ่น
ละอองจ ำนวนมำก 

 
5.2.5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเสริมจุดแข็ง และเสริมความโดดเด่นในการให้บริการประชาชน

ของหน่วยงาน  
  - การบูรณาการความร่วมมือ สร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอื่นๆภำยในพื้นท่ี สร้ำงควำม
เข้มแข็งให้กับเครือข่ำยภำคประชำชน เพื่อให้งำนบริกำรสำธำรณะเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพเกิดประโยชน์และ
ประสิทธิผลสูงสุดกับประชำชนในพื้นท่ีบริกำร 

- การพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร ให้เกิดควำมรู้เชิงลึกและมีฐำนควำมรู้ในส่ิงท่ีปฏิบัติ                
อย่ำงแท้จริง ถูกต้องด้วยหลักกำร และวิธีกำรเรียนรู้ท่ีเหมำะสม รวมถึงควรได้รับกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำก
องค์กรท่ีมีควำมรู้ ท่ีแท้จริงอย่ำงต่อเนื่อง และท่ีส ำคัญควรจัดให้มีระบบกำรสรรหำ กำรพัฒนำ และ             
กำรรักษำบุคลำกรท่ีมีคุณภำพไว้กับองค์กร  

- สร้างการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ปัจจุบันกำรด ำเนินงำนสำมำรถสะท้อนต่อภำพลักษณ์
โดยรวมขององค์กร ควรสร้ำงกระบวนกำรท่ีส่งผลต่อกำรส่ือสำรภำพลักษณ์องค์กร ให้ผู้ รับบริกำรได้รับรู้
รับทรำบถึงกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง 

- ช่องทางในการสื่อสารใน Social network กับผู้รับบริกำรควรมีกำรพัฒนำให้เกิดช่องทำง
ท่ีสำมำรถส่ือสำรอย่ำงเป็นรูปธรรม และเป็นช่องทำงท่ีส ำคัญเพื่อกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรม กำรด ำเนิน
โครงกำรต่ำงๆของหน่วยงำน และส่ือสำรภำพลักษณ์องค์กร สร้ำงเครือข่ำยกับผู้รับบริกำร ซึ่งจะท ำให้เกิด
สังคมออนไลน์และเกิดประโยชน์ต่อภำพลักษณ์ขององค์กรต่อไป  



 

รายงานการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการตามมิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ                                              
(ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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  - การท าประชาคมหมู่บ้าน ควรมีกำรประชำคมทุกๆไตรมำสเพื่อเป็นกำรรับฟังควำมคิดเห็น
จำกประชำชนภำยในพื้นท่ีอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสำมำรถปรับปรุงแผนให้เป็นปัจจุบันและสำมำรถตอบสนองตำม
ควำมต้องกำรของประชำชนตำมสภำพปัญหำในพื้นท่ีอย่ำงใกล้ชิด และควรจัดประชุมในช่วงวันหยุดเพื่อเปิด
โอกำสให้ประชำชนในพื้นท่ีทุกคนสำมำรถเข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงครอบคลุม 
     
 

 


