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บทคัดย่อ

สารนิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

ของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์, 2) เพื่อเปรียบเทียบความ

พึงพอใจต่อการให้บริการของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

ของประชาชนทีม่ ีเพศ อาย ุระดบัการศกึษา และอาชพี ต่างกนั, และ3) เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการ

ให้บรกิารของกองสวสัดกิารสงัคมเทศบาลต�าบลบงึเจรญิ อ�าเภอบ้านกรวด จงัหวดับรุรีมัย์ ประชากรทีใ่ช้ใน

การวิจัย ได้แก่ ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการในกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอ

บ้านกรวด จงัหวัดบรุรีมัย์ ตามบญัชรีายชือ่ประชาชนผูม้าตดิต่อขอรบับรกิารในกองสวสัดกิารสงัคมเทศบาล

ต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่พ.ศ.2556 -2557 จ�านวน 269 คน เครื่องมือที่ใช้ใน

การวิจัย คือ แบบสอบมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ (Reliability)  

เท่ากับ 0.86 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 

(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติการทดสอบ ได้แก่ (t-test) การทดสอบ

ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA F - t-test) โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของกองสวัสดิการสังคม

เทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน อยู่ในมากหนึ่งด้าน และอยู่ในระดับปานกลางสามด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 

ได้แก่ ด้านอาคารสถานที ่และสิง่แวดล้อม ด้านการอ�านวยความสะดวก ด้านเจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้บรกิาร และด้าน

ความรวดเร็วในการให้บริการ ตามล�าดับ 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบล 

บึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน

ของการ วิจัยที่ตั้งไว้ และ 3) ประชาชนได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของกองสวัสดิการสังคม

เทศบาล ต�าบลบงึเจรญิ อ�าเภอบ้านกรวด จงัหวดับรุรีมัย์ ล�าดบัตามความถีส่งูไปหาต�า่ สามอนัดบัแรก ได้แก่ 

1 นกัศกึษาปรญิญาโท สาขารัฐศาสตร์การปกครอง, มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตร้อยเอด็.
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ควรปรับปรุงห้องน�้าให้มีความทันสมัย พร้อมทั้งจัดบุคลากรคอยดูแลท�าความสะอาดอย่างสม�่าเสมอ  

ควรเพิ่มจุดบริการน�้าดื่ม และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการควรเอาใจใส่ กระตือรือร้น ต่อการให้บริการ

ABSTRACT

This thematic paper serves the purposes: 1) to study residents’ satisfaction with 

social and welfare divisions’ services of Tambon Bueng Charoen Municipality in Ban Kruet 

district of Buriram province, 2) to compare their satisfaction with its services of Tambon 

Bueng Charoen Municipality to variables of their genders, ages educational levels and  

careers, and 3) to examine its services rendering to the residents. The research population 

comprises service recipients from B.E 2556 to B.E. 2557 at social and welfare division of of 

Tambon Bueng Charoen Municipality, numbering 269 subjects. The research instrument is 

five-rating scale questionnaires, each of questions possess the reliability amount to 0.86. 

The statistics used for data analyses encompass frequency, percentage, mean, standard 

deviation together with referential statistics of t-test and F-test (One-way ANOVA) by  

making use of the computer software package. 

Research findings: 

1) Residents’ satisfaction with social and welfare divisions’ services of Tambon 

Bueng Charoen Municipality in Ban Kruet district of Buriram province has been rated  

‘neutral’ in the overall aspect. In terms of a single one, one aspect has been scored ‘high’ 

while remaining three aspects have been scaled ‘neutral. All of four aspects placed in 

descending orders of means count in those of: i) premises and environments, ii) facilitation, 

iii) services officials and iii) timely service rapidity. 2) The hypothesis testing results have 

revealed that variables of their genders, ages, educational levels and careers show no 

significant differences in their satisfaction with its service of Tambon Bueng Charoen  

Municipality , hence being not conducive to the formulated hypotheses. and 3) Residents’ 

suggestions for enhancing its services have been recommended in descending orders of 

first three frequencies. First, lavatories are to be upgraded up to date, together with providing  

personnel to keep them clean on the regular basis. Secondly, drinking water spots should 

be added to. Finally, paying due attention to their own services is enthusiastic. 

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

กองสวัสดิการสังคมของเทศบาล จัดตั้งข้ึนตามมาตรา 24 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัด

สวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2550 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม โดยจะต้องสังคมสงเคราะห์การส่งเสริม
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สวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การให้ 

ค�าปรึกษาแนะน�าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่  

ได้รบัมอบหมาย ให้บรกิารเป็นไปตามกระบวนการ ขัน้ตอน และวธิปีฏบิตัใินการให้บรกิารกองสวสัดกิารสงัคม  

ในสามโครงการหลักที่เกี่ยวกับกองสวัสดิการสังคม คือ โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ โครงการสงเคราะห ์

ผู้พิการทุพพลภาพ และโครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ท้ังสามโครงการได้ก�าหนดข้ันตอนและแนวปฏิบัติ

ไว้อย่างชัดเจน ทัง้นีเ้พือ่ให้ประชาชนผูร้บับรกิารได้รบัความสะดวก รวดเรว็ และเกดิความพงึพอใจมากทีส่ดุ 

(กองสวัสดิการสังคม, 2549 หน้า 3) 

เพ่ือให้บรรลผุลตามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ กองสวสัดกิารสงัคมจงึมอบหมายให้งานสงัคมสงเคราะห์

เป็นฝ่ายรับผิดชอบทั้งสามโครงการ ด�าเนินการตามขั้นตอนและแนวปฏิบัติตามที่ก�าหนดไว้ โดยเตรียมการ

ให้บริการท้ังด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านการอ�านวยความสะดวก 

และด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ท้ังนี้ให้ค�านึงถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นส�าคัญ คือ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม 

ผู้พิการทุพพลภาพ และกลุ่มผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งผู้รับบริการแต่ละกลุ่มต่างมีสภาพ ปัญหา และความต้องการ 

แตกต่างกัน

ปัจจุบันการให้บริการของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัด

บรุรีมัย์ ได้ให้บริการใน ด้านอาคารสถานที ่และสิง่แวดล้อม ด้านเจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้บรกิาร ด้านการอ�านวยความ

สะดวก และด้านความรวดเรว็ในการให้บรกิาร เพ่ือให้การบรกิารมปีระสทิธิภาพสงูสดุ แต่มกัได้รบัการวพิากษ์

วิจารณ์ว่า ให้บริการล่าช้า มีขั้นตอนมาก มีกฎระเบียบ แบบฟอร์มมากมาย งานที่ติดต่อไม่ถูกต้อง ขาด

คณุภาพ และไม่มีการน�าเทคโนโลยมีาใช้ และจากการสงัเกตด้วยตนเอง ประกอบกบัการสนทนาแลกเปลีย่น

กบัผู้รับบริการ พอประมวลได้ว่าสภาพดังกล่าวมสีาเหตสุ�าคญัจากทัง้สองฝ่ายคือผูใ้ห้บริการ และผูร้บับรกิาร 

แต่ละฝ่ายต่างมปัีญหาและข้อจ�ากดัเป็นรายละเอยีดอเนกประการ ซึง่ส่งผลต่อความพงึพอใจของผูรั้บบรกิาร

และเป็นส่วนบ่งชี้คุณภาพของผู้ให้บริการด้วย (สุจิตรา ธนานันท์, 2538, หน้า 40)

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอ 

บ้านกรวด จึงมีความสนใจวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของกองสวัสดิการ

สังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์” เพื่อน�าผลท่ีได้ไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ 

และเป็นแนวทางต่อการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการของ กองสวัสดิการสังคมเทศบาล

ต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ให้มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้นต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของกองสวัสดิการสังคมเทศบาล

ต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

2.2  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองสวัสดิการสังคมเทศบาล ต�าบล 

บึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ของประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ 

ต่างกัน

2.3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการของกองสวัสดิการสังคมเทศบาล
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ต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

3.  สมมติฐานของการวิจัย

ในการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของกองสวัสดิการสังคมเทศบาล 

ต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานไว้ ดังนี้

3.1  ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองสวัสดิการสังคมเทศบาล 

ต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ แตกต่างกัน

3.2  ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองสวัสดิการสังคมเทศบาล 

ต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ แตกต่างกัน

3.3  ประชาชนทีม่รีะดับการศึกษาต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารของกองสวสัดกิารสงัคม

เทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ แตกต่างกัน

3.4 ประชาชนที่ประกอบอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองสวัสดิการสังคม

เทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ แตกต่างกัน

4.  ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของ  

กองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

4.1 ขอบเขตด้านประชากร

 ได้แก่ ประชาชนผูม้าตดิต่อขอรบับรกิารในกองสวสัดกิารสงัคมเทศบาลต�าบลบงึเจรญิ อ�าเภอ

บ้านกรวด จงัหวัดบรุรีมัย์ ตามบญัชรีายชือ่ประชาชนผูม้าตดิต่อขอรบับรกิารในกองสวสัดกิารสงัคมเทศบาล

ต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่พ.ศ.2556 -2557 จ�านวน 821 คน

4.2  ขอบเขตด้านเนื้อหา

 ได้แก่ ความพึงพอใจของประชาชนทีมี่ต่อการให้บรกิารของกองสวสัดกิารสงัคมเทศบาลต�าบล

บึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วยสี่ด้าน คือ

 1)  ด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม

 2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

 3) ด้านการอ�านวยความสะดวก 

 4)  ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ

4.3  ขอบเขตด้านพื้นที่ 

 ได้แก่ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

4.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา

 ได้แก่ ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการในเขตกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ 

อ�าเภอบ้านกรวด จงัหวดับรุรีมัย์ ตัง้แต่วนัจนัทร์ถงึวันศกุร์ เดอืนเมษายน พ.ศ.2558 – 31 พฤษภาคม 2558
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5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1  ท�าให้ทราบความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารของกองสวสัดกิารสงัคมเทศบาล

ต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

5.2  ท�าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของกอง

สวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ของประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา และอาชีพ ต่างกัน 

5.3  ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกีย่วกับการให้บรกิารของกองสวสัดกิารสงัคมเทศบาลต�าบลบึงเจรญิ 

อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

5.4  สามารถน�าผลที่ได้จากการวิจัย ไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ และเป็นแนวทางในการปรับปรุง 

แก้ไข และพัฒนาการให้บริการของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัด

บุรีรัมย์ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

6.  วิธีการด�าเนินการวิจัย

6.1 ประชากร ได้แก่ ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการในกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบล 

บงึเจรญิ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวดับรุรีมัย์ ตามบญัชีรายช่ือประชาชนผูม้าตดิต่อขอรบับรกิารในกองสวสัดกิาร

สังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่พ.ศ.2556 -2557 จ�านวน 821 คน 

(เทศบาลต�าบลบึงเจริญ, 2557, (อัดส�าเนา).

6.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ได้แก่ ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการในกองสวัสดิการสังคมเทศบาล

ต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ตามบัญชีรายชื่อประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการในกอง

สวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ต้ังแต่พ.ศ.2556 -2557 จ�านวน 

269 คน

6.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะปลายปิด (Close-ended Questionnaire) เกี่ยวกับปัจจัย

ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นลักษณะค�าถามแบบมีค�าตอบให้เลือกตอบ (Check list) ประกอบ

ด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามลักษณะปลายปิด (Close-ended Questionnaire) เป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยให้

ผู้ตอบเลือกระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบล 

บึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในข้อค�าถาม จ�าแนกเป็นสี่ด้าน 

 ตอนที ่3 แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) เป็นค�าถามข้อเสนอ

แนะเกี่ยวกับการให้บริการของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ
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6.4  สถติทิีใ่ช้ในการวจัิย ได้แก่ สถติิเชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ความถ่ี (Frequency) 

ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติอ้างอิง 

(Inferential Statistics) การทดสอบสมมติฐาน t-test (Independent) การวิเคราะห์ความแปรปรวน 

ทางเดียว (One–way ANOVA) หรือ F-test

7.  ผลการวิจัย

ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของกองสวัสดิการสังคม

เทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน อยู่ในระดับมากหนึ่งด้าน และอยู่ในระดับปานกลางสามด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไป 

หาน้อย ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม ด้านการอ�านวยความสะดวก ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

และด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ตามล�าดับ เมื่อแยกเป็นรายด้านสรุปได้ดังนี้ 

1)  ด้านอาคารสถานที ่และสิง่แวดล้อม พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิาร

ของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านอาคารสถานที่ และ 

สิ่งแวดล้อม โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากเจ็ดข้อ และอยู่ในระดับ 

ปานกลางหนึง่ข้อ โดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ คือ ข้อ 2 ทีว่่า “การจดัแต่งสถานทีภ่ายในแลดสูะอาด สวยงาม 

เป็นระเบียบ” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 8 “สถานที่มีความร่มรื่น” 

2)  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของกอง

สวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวม

อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากสามข้อ อยู่ในระดับปานกลางสี่ข้อ โดยข้อที่

มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสม” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่กระตือรือร้นให้บริการ” 

3)  ด้านการอ�านวยความสะดวก พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของ 

กองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านการอ�านวยความสะดวก 

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในปานกลางสามข้อ และอยู่ในระดับมากสี่ข้อ  

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “การจัดอุปกรณ์ /เครื่องมือให้บริการเพียงพอ” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุด คือ ข้อ 5 “ห้องน�้าเพียงพอ แลดูสะอาดอยู่เสมอ” 

4)  ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

ของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านความรวดเร็วในการ

ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับปานกลางทั้งเจ็ดข้อ ข้อที่มีค่า

เฉลี่ยมากสุดคือ ข้อ 1 ที่ว่า “การติดต่องานได้รับความรวดเร็วเหมาะสม” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 

ข้อ 3 ที่ว่า “การจัดท�าเอกสารได้รับความรวดเร็ว เหมาะสม”

7.2  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย

 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองสวัสดิการ

สังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ของประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
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และอาชีพ ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังนี้

 สมมตฐิานที ่1 ประชาชน ทีม่เีพศ ต่างกนั มคีวามพึงพอใจต่อการให้บรกิารของกองสวสัดกิาร

สังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ แตกต่างกัน

 ผลการวิจัย พบว่า ประชาชน ที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของกอง

สวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  

ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 สมมตฐิานที ่2 ประชาชน ทีม่อีาย ุต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารของกองสวัสดกิาร

สังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ แตกต่างกัน

 ผลการวิจัย พบว่า ประชาชน ที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของกอง

สวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  

ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 สมมติฐานที่ 3 ประชาชน ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ 

กองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ แตกต่างกัน

 ผลการวจิยั พบว่า ประชาชน ทีม่รีะดับการศกึษาต่างกัน มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารของ 

กองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวม และรายด้าน  

ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 สมมตฐิานที ่4 ประชาชน ทีอ่าชพีต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารของกองสวัสดกิาร

สังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ แตกต่างกัน

 ผลการวิจัย พบว่า ประชาชน ท่ีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของกอง

สวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

8.  อภิปรายผล

จากการสรปุผลการวจัิย ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารของกองสวสัดกิารสงัคม

เทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ใน 4 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านการอ�านวยความสะดวก และด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ผู้วิจัยเห็น 

ผลการวิจัยที่น่าสนใจและน�ามาอภิปรายผลเพิ่มตามประเด็นต่างๆ ดังนี้

8.1  การวเิคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารของกองสวสัดกิารสงัคมเทศบาล

ต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของกองสวัสดิการสังคม

เทศบาลต�าบลบงึเจรญิ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวดับุรรีมัย์ โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ทีเ่ป็นเช่นน้ีอภปิราย

ได้ว่า การให้บริการของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประชาชนมีความ พึงพอใจโดยรวมทั้งสี่ด้าน ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ด้านอาคารสถานท่ี และ 

สิง่แวดล้อม ด้านการอ�านวยความสะดวก และด้านความรวดเรว็ในการให้บรกิาร เพราะเป็นไปตามนโยบาย



Vol.5 No.1 January - June 2016478

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

ของเทศบาลต�าบล บึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ที่จะต้องคอยให้บริการเป็นอย่างดี อาจด้วย

เหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ แคทรียา  

เดชบุรมัย์ ได้ท�าการวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของเทศบาล

เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจัยพบว่า “ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้

บริการงานทะเบียนราษฎรของเทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

ปานกลาง 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม ด้านเจ้าหน้าที่ 

ผู้ให้บริการ ด้านการอ�านวยความสะดวก และด้านความรวดเร็วในการให้บริการ พบว่า 

 1)  ด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้

บริการของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านอาคารสถานที่ 

และสิง่แวดล้อม โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า การให้บรกิารของกองสวสัดกิารสงัคม

เทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านอาคารสถานที่ 

และสิง่แวดล้อมอยูพ่อสมควร เพราะประชาชนอาจเหน็ว่าสถานทีใ่ห้บรกิารกว้างขวางเหมาะสมอยูพ่อสมควร 

และพอเพียงต่อการให้บริการ อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านนี้อยู่ในระดับปาน

กลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ แคทรียา เดชบุรัมย์ ได้ท�าการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชน

ต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของเทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจัยพบว่า  

“ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

จังหวัดมหาสารคาม ด้านอาคารสถานที่ โดยรวม อยู่ในระดับมาก

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า “การจัดแต่งสถานที่ภายในแลดูสะอาด สวยงาม 

เป็นระเบียบ” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การให้บริการของกองสวัสดิการ

สังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดแต่งสถานที ่

ภายในแลดูสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบอยู่มาก เพราะอาจเห็นว่ากองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบล 

บึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดบุคลากรคอยท�าความสะอาดทั้งภายในและภายนอก  

อาจด้วยเหตุนี้ จึงท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจในรายข้อน้ีสูงกว่าทุกข้อ ซ่ึงผลการวิจัยในประเด็นนี้ 

สอดคล้องกับแนวคิดของ กรมการปกครอง ได้กล่าวถึงหลักการให้บริการที่ดีว่าในข้อ 2) ด้านอาคารสถานที ่

และสิ่งแวดล้อมจังหวัด ส�านักงานต้องสะอาด เรียบร้อย สวยงาม

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 8 ที่ว่า “สถานที่มีความร่มรื่น” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ใน

ระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การให้บริการของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ 

อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ประชาชนมีความพึงพอใจสถานที่มีความร่มรื่นอยู่สมควร เพราะเทศบาล

ต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดสถานที่ให้มีต้นไม้เพื่อให้เกิดความร่มรื่น อาจด้วยเหตุนี ้

จึงท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจ ในรายข้อนี้ต�่ากว่าข้ออื่นๆ ซ่ึงผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับ

แนวคิดของ ปรัชญา เวสารัชช์ กล่าวว่า ปัญหาการบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ในข้อ 4) ด้านสถานที่ 

สถานที่ห่างไกล สถานที่ราชการร้อน คับแคบ สกปรก ไม่มีที่นั่ง ไปมาไม่สะดวก ฯลฯ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 2)  ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บรกิาร พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมต่ีอการให้บรกิารของกอง

สวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวม 

อยู่ในระดับปานกลาง ท่ีเป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การให้บริการของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบล 

บึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการพอสมควร 

เพราะประชาชนอาจเห็นว่าการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีได้มีความเอาใจใส่อยู่บ้าง และแต่งกายสุภาพแลดู

เหมาะสม อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจในรายด้านนี้โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง  

ผลการวิจยัในประเด็นนี ้สอดคล้องกบังานวจิยัของ จ�ารสั บดุดาพงษ์ ได้ท�าการศกึษาวจิยัเรือ่ ความพงึพอใจ

ของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการของเทศบาลต�าบลป่าติว้ อ�าเภอป่าติว้ จังหวดัยโสธร ด้านการบรกิารของ

เจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับปานกลาง 

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสม” มีค่า

แปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การให้บริการของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบล 

บึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ การแต่งกายของเจ้าหน้าที่มีความสุภาพเรียบร้อยเหมาะสม 

ต่อการให้บริการได้ดีอยู่พอสมควร เพราะเป็นนโยบายในการให้บริการของเทศบาลท่ีจะต้องให้บริการ 

ผู้มารับบริการเป็นอย่างดี อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจในรายข้อนี้สูงกว่าทุกข้อ  

ผลการวิจัยในประเด็นนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ กรมการปกครอง ได้กล่าวถึงหลักการให้บริการที่ดีว่าใน

ข้อ 1) ด้านการปฏิบัติตนของผู้ให้บริการ (1) การแต่งกายที่ดี เหมาะสม เป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพและ

เป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็นและติดต่อด้วย ผู้แต่งกายดีไม่จ�าเป็นต้องเป็นผู้ที่มีรูปร่างและหน้าตา

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่กระตือรือร้นให้บริการ” มีค่าแปลผลอยู่

ในระดบัปานกลาง ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า การให้บรกิารของกองสวสัดกิารสงัคมเทศบาลต�าบลบงึเจรญิ 

อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ประชาชนมีความพึงพอในเจ้าหน้าท่ีกระตือรือร้นให้บริการอยู่พอสมควร 

แต่การให้บรกิารอาจยงัมข้ีอบกพร่อง เพราะเจ้าหน้าทีม่ภีารกจิหลายอย่าง จงึบ้างทอีาจท�าให้แลดเูกดิความ

ล่าช้าในการให้บริการ อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจในรายข้อนี้ต�่ากว่าทุกข้อ ซึ่งผลการ

วิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ กรมการปกครอง ได้กล่าวถึงหลักการให้บริการที่ดีว่าในข้อ 3) 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (2) ความรู้ ความสามารถในงานหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ข้าราชการคนใดได้รับ

มอบหมายให้รับผิดชอบงานใดต้องหมั่นศึกษาหาความรู้งานในหน้าที่นั้นๆ ซึ่งจะสามารถแนะน�า ชี้แนวทาง

ได้อย่างถูกต้อง

3)  ด้านการอ�านวยความสะดวก พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนท่ีมต่ีอการให้บรกิารของกอง

สวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านการอ�านวยความสะดวก โดย

รวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า กองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอ

บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ อาจต้องการให้ประชาชนได้รับการอ�านวยความสะดวกเมื่อมารับบริการ จึงได้

อ�านวยความสะดวกตามจุดต่าง ๆ อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านนี้โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ ไม่สอดคล้องกับการวิจัยของ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษณา 

อุปถัมภ์ ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของส�านักทะเบียนท้องถิ่น : ศึกษา

เฉพาะกรณีเทศบาลนครสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า “ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
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ส�านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสมุทรปราการ ด้านการอ�านวยความสะดวก โดยรวม อยู่ในระดับมาก 

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “การจัดอุปกรณ์ /เครื่องมือให้บริการเพียงพอ” ซึ่ง

มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า กองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอ

บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดอุปกรณ์ /เครื่องมือให้บริการเพียงพอ เพราะต้องการให้ผู้มารับบริการเกิด

ความรวดเร็วในการด�าเนินการ อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ประชาชน มีความพึงพอใจ ในรายข้อนี้สูงกว่าทุกข้อ 

ซ่ึงผลการวิจยัในประเด็นนี ้สอดคล้องกับแนวคดิของ ส�านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร กล่าวไว้ว่า “การ

ให้บริการ หมายถึง การอ�านวยความสะดวก และการให้การสนับสนุนการด�าเนินงานหรือการปฏิบัติงาน 

ต่าง ๆ ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรให้เกิดความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “ห้องน�้าเพียงพอ แลดูสะอาดอยู่เสมอ” ซึ่งมีค่าแปล

ผลอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า กองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอ

บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ มีห้องน�้าเพียงพอสมควร แต่การดูแลสะอาดไม่ต่อเนื่อง อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้

ประชาชนมคีวามพงึพอใจในรายข้อนีต้�า่กว่าข้ออืน่ๆ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของ กรมการปกครอง ได้กล่าว

ถงึหลักการให้บริการทีด่ว่ีา หมายถงึ การทีข้่าราชการซึง่ท�างานตดิต่อกบัผู้ทีม่าตดิต่อขอรบับรกิารด้วยความ

รวดเร็วเสมอภาคเป็นธรรมและมีอัธยาศัยต่อผู้รับบริการด้วยดี โดยมีหลักการให้บริการ ในข้อ ฉ. ส�านักงาน

ควรมพีืน้ทีก่ว้างขวางพอสมควร และควรจัดทีส่�าหรบัผูม้าติดต่อพร้อมทัง้จดัทีน่ัง่รอ ทีจ่อดรถ มนี�า้ดืม่ ห้องน�า้

ให้เพียงพอ 

4)  ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

ของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านความรวดเร็วในการ

ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การให้บริการของกองสวัสดิการสังคม

เทศบาลต�าบลบงึเจรญิ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวดับรุรีมัย์ ได้ให้บรกิารด้วยความรวดเรว็อยูพ่อสมควร เพราะ

อาจเป็นแนวนโยบายทีก่องสวสัดิการสงัคมเทศบาลต�าบลบงึเจรญิ อ�าเภอบ้านกรวด จงัหวดับรุรีมัย์ ได้ก�าหนด

ไว้เป็นวาระระเบียบเพื่อคอยให้บริการผู้มารับการอย่างมีประสิทธิภาพ อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนมี

ความ พงึพอใจในด้านนีอ้ยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวจิยัของ นวภพ สกลุทิพย์ ได้ท�าการวจัิย

เร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต�าบลหันตรา อ�าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้

บริการขององค์การบรหิารส่วนต�าบลหนัตรา อ�าเภอพระนครศรอียธุยา จงัหวดัพระนครศรอียธุยา ด้านความ

รวดเร็วที่ให้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “การติดต่องานได้รับความรวดเร็วเหมาะสม” ซึ่งมี

ค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การให้บริการของกองสวัสดิการสังคมเทศบาล

ต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในการติดต่อขอรับบริการได้รับความรวดเร็วอยู่พอสมควร 

เพราะอาจเป็นนโยบายของเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ให้บริการด้วยความ

เอาใจใส่ อาจด้วยเหตุนีจ้งึท�าให้ประชาชน มคีวามพงึพอใจ ในรายข้อนีส้งูกว่าทกุข้อ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิ

ของ ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวไว้ว่า “การให้บริการ หมายถึง การอ�านวยความสะดวก 

และการให้การสนับสนุนการด�าเนินงานหรือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรให้
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เกิดความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ”

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “การจัดท�าเอกสารได้รับความรวดเร็ว เหมาะสม” ซึ่งมี

ค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การให้บริการของกองสวัสดิการสังคมเทศบาล

ต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดท�าเอกสารมีความรวดเร็วพอสมควร แต่อาจยังมี 

ข้อบกพร่องอยู่บ้างเพราะการจัดท�าเอกสารต้องอาศัยความรอบคอบถูกต้อง ชัดเจน ให้เป็นไปตามระเบียบ 

จงึอาจท�าให้การบรกิารในข้อนีแ้ลดลู่าช้า อาจด้วยเหตนุีจ้งึท�าให้ประชาชนมคีวามพงึพอใจในข้อนีต้�า่กว่าทกุข้อ 

แต่เมือ่ดผูลการวิจัยโดยรวม ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมต่ีอการให้บรกิารของกองสวสัดกิารสงัคมเทศบาล

ต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง 

ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ สริกิารย์ ธนติสริโิรจน์ ได้ศกึษาวจิยัเรือ่ง “ศกึษาความพงึพอใจของประชาชน

ที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล ต�าบลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของ

ประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาล ต�าบลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ด้านความรวดเร็วในการให้

บริการ อยู่ในดับปานกลาง

9.  ข้อเสนอแนะ

ส�าหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของกองสวัสดิการ

สงัคมเทศบาลต�าบลบงึเจรญิ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวดับุรรีมัย์ เป็นข้อเสนอแนะ และข้อค้นพบ (Fact Find-

ings) จากการวิจัย และการอภิปรายผล ทั้ง 4 ด้าน ด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้

บริการ ด้านการอ�านวยความสะดวก และด้านความรวดเร็วในการให้บริการ โดยควรมีการปรับปรุงกลยุทธ์

ในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ และเพื่อให้ประชาชนเกิดความประทับใจมากยิ่งขึ้นต่อไป อีกทั้งเพื่อ

ให้เป็นประโยชน์แก่ศกึษาความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารของกองสวสัดกิารสงัคมเทศบาล

ต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ และเป็นแนวทางในการปรับปรุงในด้านต่างๆ ผู้วิจัยจึงได้

น�ามาเป็นข้อเสนอแนะโดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

9.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถ

สรุปผล โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

 จากผลการวิจัย จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้

 1)  ด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้

บริการของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านอาคารสถานที่ 

และสิง่แวดล้อม โดยรวม อยูใ่นระดับมาก ดังนัน้ ผูบ้รหิารกองสวสัดกิารสงัคมเทศบาลต�าบลบึงเจรญิ อ�าเภอ

บ้านกรวด จงัหวดับรุรีมัย์ และ ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง จงึควรแก้ไขปรบัปรงุ และยกระดบัการพฒันาโดยจดัอาคาร

สถานทีใ่ห้มคีวามพร้อม และให้มคีวามเป็นระเบยีบกว่าทีเ่ป็นอยู ่เพือ่ให้ประชาชนเกดิความประทับใจให้อยู่

ในระดับมาก และมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า “การจัดแต่งสถานที่ภายในแลดูสะอาด สวยงาม 

เป็นระเบียบ” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ 
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อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนา

โดยปรบัปรงุสถานทีท่ัง้ภายในและภายนอกให้แลดสูวยงาม และเป็นระเบยีบกว่าทีเ่ป็นอยู ่เพือ่ให้ประชาชน

เกิดความประทับใจให้อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 8 “สถานที่มีความร่มรื่น” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับ

ปานกลาง ดงัน้ัน ผูบ้รหิารกองสวสัดกิารสงัคมเทศบาลต�าบลบงึเจรญิ อ�าเภอบ้านกรวด จงัหวดับรุรีมัย์ และ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาโดยจัดสถานที่ภายในห้องบริการให้แลดู

สะอาดเป็นระเบียบกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อให้ประชาชนเกิดความประทับใจให้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับ

มากที่สุดต่อไป

 2) ด้านเจ้าหน้าทีผู้่ให้บรกิาร พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บรกิารของกอง

สวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวม

อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัด

บุรีรัมย์ และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาโดยจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้

บริการให้มีความพร้อมในการบริการให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจให้มาก และ

มากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสม” 

มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด 

จังหวัดบุรีรัมย์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาโดยการส่งเสริม 

เจ้าหน้าที่ผู้มีความพร้อม และจัดท�าเป็นนโยบายในการให้บริการต่อไป เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ

ให้มาก และมากที่สุดต่อไป 

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่กระตือรือร้นให้บริการ” มีค่าแปลผล 

อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัด

บุรีรัมย์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาโดยจัดให้การอบรมเจ้าหน้าที่

ให้มีความเอาใจใส่ต่อการให้บริการให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อให้ประชาชนเกิดความประทับใจให้มาก และ

มากที่สุดต่อไป

  3) ด้านการอ�านวยความสะดวก พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนท่ีมต่ีอการให้บรกิาร

ของกองสวสัดกิารสงัคมเทศบาลต�าบลบงึเจรญิ อ�าเภอบ้านกรวด จงัหวดับุรรีมัย์ ด้านการอ�านวยความสะดวก 

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด 

จังหวัดบุรีรัมย์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาโดยการให้บริการ

ได้หลายช่องทางมากกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และความสะดวกมากขึ้น และเพื่อให้ประชาชน

เกิดความประทับใจให้อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “การจัดอุปกรณ์ /เครื่องมือให้บริการเพียงพอ” 

ซึง่มค่ีาแปลผลอยู่ในระดบัมาก ดงันัน้ ผูบ้ริหารกองสวสัดกิารสงัคมเทศบาลต�าบลบงึเจรญิ อ�าเภอบ้านกรวด 

จังหวัดบุรีรัมย์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาโดยจัดจุดบริการ

น�้าดื่มให้มีความสะอาด และเพิ่มจุดน�้าดื่มให้มากกว่าหนึ่งจุด เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจให้อยู่ใน
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ระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “ห้องน�้าเพียงพอ แลดูสะอาดอยู่เสมอ” ซึ่งมีค่า

แปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด 

จงัหวดับรุรีมัย์ และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง จึงควรปรับปรงุแก้ไข และยกระดบัการพัฒนาโดยจดับคุลากรดแูลความ

สะอาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจให้มาก และมากที่สุดต่อไป

 4)  ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้

บริการของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านความรวดเร็ว

ในการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางดังนั้น ผู้บริหารกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ 

อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ และ ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ควรปรับปรุงแก้ไข และยกระดับการพัฒนาโดย

ก�าหนดระยะเวลาในการให้บริการให้รวดเร็วกว่าท่ีเป็นอยู่ และลดข้ันตอนท่ียุ่งยาก เพ่ือให้ประชาชนเกิด

ความพึงพอใจให้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่มากท่ีสุด คอื ข้อ 1 ทีว่่า “การติดต่องานได้รบัความรวดเรว็เหมาะสม” ซึง่

มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังน้ัน ผู้บริหารกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอ

บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรปรับปรุงแก้ไข และยกระดับการพัฒนาโดยอบรมผู้ให้

บริการให้มีความเอาใจใส่ต่อการให้บริการให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจให้อยู่ใน

ระดับมาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “การจัดท�าเอกสารได้รับความรวดเร็ว เหมาะสม” 

ซ่ึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอ

บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรปรับปรุงแก้ไข และยกระดับการพัฒนาพัฒนาโดยจัด

อบรมเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการให้มีความกระตือรือร้นกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อให้ประชาชนเกิด

ความพึงพอใจให้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

9.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

  จากผลการวิจัย ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของกองสวัสดิการสังคม

เทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ มีประเด็นที่ผู้วิจัย จะเสนอแนะให้ผู้ที่สนใจ จะวิจัย

ต่อยอด ดังต่อไปนี้จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย ดังนี้

 1)  ควรวิจัย ปัจจัยที่มีประสิทธิภาพต่อการให้บริการของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบล

บึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

 2)  ควรวิจัย อุปสรรค และปัญหาต่อพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการกองสวัสดิการสังคม

เทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

 3) ควรวิจัย เพื่อพัฒนาความรวดเร็วในการให้บริการของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบล

บึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
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11. ค�าขอบคุณ

สารนิพนธ์ ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของกองสวัสดิการสังคมเทศบาล  

ต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับนี้ส�าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์จากทาง

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และคณาจารย์ ทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ตลอดจน 

เจ้าหน้าทีท่กุท่านทีใ่ห้ค�าแนะน�าเป็นอย่างดมีาโดยตลอด ขอขอบพระคณุ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกยีรติ 

เกียรติเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และรองศาสตราจารย์ อุดม พิริยสิงห์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่กรุณาให้

ความรู้ ค�าแนะน�า ค�าปรึกษา และตรวจแก้ไขอันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ 

โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณ ดร.ไพรัช พื้นชมภู ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุกิจ ชัยมุสิก 

และ รองศาสตราจารย์ ศรชัย ท้าวมิตร คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ ที่ให้ความเมตตา ในการตรวจสอบ

ข้อบกพร่อง จนท�าให้สารนิพนธ์ส�าเร็จลุล่วงสมบูรณ์ไปด้วยดี ขอขอบพระคุณ นายเอี่ยม อามาตย์มูลตรี 

นางสาวจารุวรรณ เวียงนนท์ และนายปัญญา ปักกาโต ท่ีให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ 

เครื่องมือเพื่อการวิจัย จนท�าให้สารนิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณประชาชนผู้มาติดต่อขอรับ
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บรกิารในกองสวัสดกิารสงัคมเทศบาลต�าบล บงึเจรญิ อ�าเภอบ้านกรวด จงัหวดับรุรีมัย์ ซึง่ได้รบัการคดัเลอืก

เป็นตัวแทน ทุกท่าน ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูลและการเก็บข้อมูลในการวิจัย จนท�าให้

สารนิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย ที่กรุณาให้ความรู้ทางวิชาการ ต�ารา เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการท�าสารนิพนธ์ ที่ได้ให้ความ

ร่วมมอือ�านวยความสะดวกเป็นอย่างด ีตลอดจนผูเ้กีย่วข้องทีไ่ม่ได้กล่าวนามมา ณ โอกาสนี ้ได้มส่ีวนร่วมใน

การให้ข้อมูล ให้ก�าลังใจและคอยช่วยเหลือสนับสนุน และคุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบับน้ี 

ผูวิ้จยัขออทิุศเพือ่บชูาพระคณุแด่บดิามารดา คร ูอาจารย์ ทีใ่ห้การอบรมสัง่สอนให้มสีตปัิญญา และคณุธรรม

เครื่องชี้น�าความส�าเร็จในชีวิต


