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บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผล 

ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ
เทศบาลต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน จ านวน 4 งาน ซึ่งประกอบด้วย  

การให้ บริการโดยภาพรวมของงานด้านการรักษาความสะอาดใน ท่ีสาธารณะ พบว่ า               
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ผลคะแนนอยู่ในระดับ 9 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.66     
คิดเป็นร้อยละ 93.20 

การให้บริการโดยภาพรวมของงานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ ผลคะแนนอยู่ในระดับ 10 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.82 คิดเป็นร้อยละ 96.40 

การให้ บ ริ ก าร โดยภาพ รวมของงาน ด้านพั ฒ น าชุมชนและสวั ส ดิ การ สั งคม  พ บว่ า                   
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ผลคะแนนอยู่ในระดับ 10 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.80 
คิดเป็นร้อยละ 96.00 

การใหบ้ริการโดยภาพรวมของงานด้านสาธารณสุข พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการ ผลคะแนนอยู่ในระดับ 10 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.80 คิดเป็นร้อยละ 96.00  

ประสิทธิภาพการให้บริการท้ัง 4 ด้านของเทศบาลต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
ประชาชนมีความพึงพอใจมีคะแนนเท่ากับ 10 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.77 คิดเป็นร้อยละ 95.40 เมื่อ
พิจารณาเปรียบเทียบความพึงพอใจในประสิทธิภาพการให้บริการต่องานแต่ละด้าน พบว่า มีความพึง
พอใจต่องานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เป็นอันดับท่ี 1 รองลงมาคือ งานด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม และงานด้านสาธารณสุขจ านวนเท่ากัน และงานด้านการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ
ตามล าดับ         (ตารางท่ี 5.1) 
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ตารางที่ 5.1 ประสิทธิภาพการให้บริการทั้ง 4 ด้านของเทศบาลต าบลริมปิง 
 

การใหบ้ริการ 

งานด้านการรักษาความสะอาด
ในที่สาธารณะ 

งานด้านป้องกัน 
บรรเทาสาธารณภัย 

งานด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสงัคม 

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.ขั้นตอนการ
ให้บริการ 

4.64 0.51
9 

92.80 9 4.81 0.43
6 

96.20 10 4.79 0.45
8 

95.80 10 4.79 0.40
8 

95.80 10 4.76 0.45
5 

95.20 10 

2.ช่องทางการ
ให้บริการ 

4.56 0.63
2 

91.20 9 4.80 0.37
9 

96.00 10 4.81 0.42
1 

96.20 10 4.76 0.41
5 

95.20 10 4.73 0.46
2 

94.60 9 

3.เจ้าหน้าที ่
ผู้ให้บริการ 

4.66 0.47
7 

93.20 9 4.84 0.44
8 

96.80 10 4.80 0.45
7 

96.00 10 4.82 0.38
6 

96.40 10 4.78 0.44
2 

95.60 10 

4.สิ่งอ านวยความ
สะดวก 

4.77 0.52
2 

95.40 10 4.82 0.43
7 

96.40 10 4.81 0.44
2 

96.20 10 4.83 0.37
5 

96.60 10 4.81 0.44
4 

96.20 10 

รวม 4.66 0.53
8 

93.20 9 4.82 0.42
5 

96.40 10 4.80 0.44
5 

96.00 10 4.80 0.39
6 

96.00 10 4.77 0.45
1 

95.40 10 
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5.2 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน/องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
 ประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ได้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมส าหรับการบริการในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 

5.2.1 การให้บริการงานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
  - เทศบาลควรมีการจัดต้ังงบประมาณเพื่อด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานครูบาศรีวิชัยให้
สะอาด และมีความสวยงาม พร้อมจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศาสนา และเชิญชวนให้ผู้ท่ีสนใจในการปฏิบัติ
ธรรมเข้าร่วมงาน 
  - ในช่วงฤดูแล้งเทศบาลควรด าเนินการน ารถน้ ามาฉีดล้างถนน และมีการพ่นหมอกละอองน้ า   
เพื่อเป็นการลดฝุ่นควันท่ีมีอยู่เป็นจ านวนมาก 

- โดยปกติทางเทศบาลจะมีการจัดเก็บขยะอาทิตย์ละ 2 วัน ต้องการให้เพิ่มจ านวนวันท่ีมา
ด าเนินการจัดเก็บขยะเป็นอาทิตย์ละ 3 วัน เนื่องจากขยะมีปริมาณมากขึ้น รวมถึงมีปัญหาเรื่องส่งกล่ิน
รบกวน 

- เทศบาลมีการบริการจัดเก็บขยะ  ท าความสะอาดถนนและพื้นท่ีสาธารณะแต่ยังมีประชาชน     
ท่ีท้ิงขยะบริเวณริมท้องถนน จึงต้องจัดพนักงานไปด าเนินการจัดเก็บขยะริมถนน นอกเหนือจากการ
ให้บริการจัดเก็บขยะของรถบรรทุกขยะ เทศบาลจึงควรจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างจิตส านึกให้ประชาชน
ในพื้นท่ี และให้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการขยะ 

 5.2.2 การให้บริการงานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภยั 
- การบริการด้านรถกู้ชีพ กู้ภัย เจ้าหน้าท่ีบริการได้ดี และมีความรวดเร็วมากในการให้บริการ 
- ในการบริการรับส่งผู้บาดเจ็บฉุกเฉินควรขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย 
- ควรจัดสรรงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ภายในรถให้มีความทันสมัย และควรมีการตรวจเช็ค

อุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 
 - เทศบาลมีการด าเนินงานด้านการดูแลผู้ป่วย และผู้สูงอายุได้ดีมาก มีการประสานงานร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อหางบประมาณมาช่วยเหลือด าเนินการในเรื่องการสร้างบ้าน ปรับปรุงบ้านและ
ปรับปรุงห้องน้ าให้ผู้ยากไร้ 
 - ในการใช้บริการของประชาชนในบางครั้งอาจมีกรณีเร่งด่วนเกิดขึ้นพร้อมกัน จึงควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขอใช้บริการทราบถึงกระบวนการขั้นตอนในการขอใช้บริการ รวมไปถึงขอบเขตและ
ความสามารถในการให้บริการ 
 

5.2.3 การให้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
 - เทศบาลควรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้คนภายในเขตพื้นท่ี เช่ น 

ด าเนินการจัดตลาดนัดชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้ค้าขายและมีรายได้ 

- การประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลข่าวสารต้องรอฟังจากเสียงตามสายท าให้ล่าช้า ไม่มีการ
ปรับปรุงข้อมูลทางเฟสบุ๊คหรือไลน์ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเป็นเป็นวิธีการท่ีดี
ส าหรับ ผู้สูงอายุ  แต่การประชาสัมพันธ์ข่าวสารส าหรับบุคคลท่ีมีอายุน้อยลงมา อยากให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ทางส่ือออนไลน์มากขึ้น 
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- เทศบาลควรด าเนินการสนับสนุน พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนท่ัวไปในเขตพื้นท่ี เพื่อให้
เกิดการรวมกลุ่มท่ีเข้มแข็ง และส่งเสริมการเพิ่มรายได้ภายในครัวเรือน 

- การจ่ายเบี้ยยังชีพเทศบาลควรพิจารณาด าเนินการจ่ายเป็น 2 ระบบท้ังแบบเงินสดและโอนเข้า
บัญชี เพื่อให้ ผู้สูงอายุได้เลือกใช้บริการตามความสะดวก เนื่องจากผู้สูงอายุบางส่วนไม่สามารถไป
ด าเนินการเบิกถอนเองได้  

- ควรมีการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าท่ีข้อมูลทะเบียน
ราษฎรเพื่อท าการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้สูงอายุให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสาร         
ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการรับเบี้ยยังชีพ 

 

  5.2.4 การให้บริการงานด้านสาธารณสุข 
- ในเขตพื้นท่ีหมู่ท่ี 6 มีสุนัขจรจัดเป็นจ านวนมากมักวิ่งตัดหน้ารถจักรยานยนต์ท าให้เกิดอุบัติเหตุ

บ่อยครั้ง เพื่อเป็นการควบคุมไม่ให้มีจ านวนเพิ่มขึ้นและไม่ผิดต่อหลักมนุษยธรรม  เทศบาลควรมีการ
ด าเนินการออกให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า รวมไปถึงวัคซีนคุมก าเนิด หรือท าหมันให้แก่สุนัขจรจัด
ภายในเขตพื้นท่ี 

- ช่องทางในการรับรู้ข่าวสารมีน้อย อยากให้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มีหลากหลาย
ช่องทางมากขึ้น 

5.2.5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเสริมจุดแข็ง และเสริมความโดดเด่นในการให้บริการ
ประชาชนของหน่วยงาน  

 ด้านการบริการโครงสร้างพื้นฐาน ควรมีการส ารวจ และตรวจตราในเขตพื้นท่ีอย่าง
สม่ าเสมอ อาทิ การใช้งานของถนน ไฟฟ้าสาธารณะ ท่อระบายน้ า รวมถึงล าน้ าคูคลองต่างๆ ภายในเขต
พื้นท่ีความรับผิดชอบเพื่อท าการปรับปรุงให้สามารถใช้การได้ดีอยู่เสมอ 

 ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ   
ท้ังในด้านองค์ความรู้ใหม่ๆ ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในท้องถิ่น และข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินการผ่านส่ือหลายๆ ช่องทาง            
เพื่อประชาชนจะได้รับรู้รับทราบอย่างท่ัวถึง 

 ด้านการป้องกันเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เนื่องจากในสภาพปัจจุบันสถานการณ์ท่ีไม่
คาดคิดอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด ารงชีวิตประจ าวันในหลายๆ ด้านของ
ประชาชนในเขตพื้น ท่ี เทศบาลในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ งอยู่ ใกล้ชิดกับวิถี ชีวิต           
ความเป็นอยู่ของประชาชนมากท่ีสุด จึงควรมีการเตรียมความพร้อมต้ังรับกับเหตุการณ์ต่างๆ อยู่เสมอ         
ควรวางแผนอย่างครอบคลุมเพื่อท่ีจะสามารถรับมือได้กับทุกสถานการณ์ท่ีอาจเกิดขึน้ 

  
 
 


