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ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลชุมพร 
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บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

ของเทศบาลต�าบลชมุพร อ�าเภอเมยวด ีจงัหวดัร้อยเอด็, 2) เพือ่เปรยีบเทยีบความพึงพอใจต่อการให้บรกิาร

ของเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ

อาชีพ ต่างกัน, และ3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี 

จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัด

ร้อยเอ็ด จ�านวน 318 คน ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค�านวณของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

ทั้งฉบับ (Reliability) เท่ากับ 0.86 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติการทดสอบ 

ได้แก่ (t-test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA F - t-test)

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลชุมพร 

อ�าเภอเมยวด ีจงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวม อยูใ่นระดับปานกลาง เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน อยูใ่นระดบัมากหนึง่

ด้าน และอยูใ่นระดับปานกลางสามด้าน เรยีงจากด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการอ�านวยความ

สะดวก ด้านอาคารสถานที่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ตามล�าดับ 2) 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ประชาชนทีม่เีพศ อาย ุระดบัการศกึษา และประกอบอาชพีต่างกนั มคีวาม

พึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน ไม่

แตกต่างกนั ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานของการวจิยัทีต่ัง้ไว้ และ3) ประชาชนได้ให้ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการ

ให้บริการของเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ล�าดับตามความถี่สูงไปหาต�่า สามอันดับ

แรก ได้แก่ ควรให้บริการรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ควรจัดสถานที่ภายในให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น และเจ้าหน้าที่

ผู้ให้บริการควรกระตือรือร้น เอาใจใส่ในขณะให้บริการมากยิ่งขึ้น

1 นกัศึกษาปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์การปกครอง, มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย วิทยาเขตร้อยเอด็
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ABSTRACT

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

Chumphon Municipality’s services in Roi Et’s Moei Wadi district, 2) to compare their satis-

faction with its services to variables of their genders, ages, educational levels and careers, 

and 3) to examine suggestions for enhancing its services. The samples comprise 318 residents 

living in Chumphon Municipality’s authorized area, setting the sampling groups through 

Taro Yamane’s table. The research instrument is five-rating scale questionnaires,  

possessing the reliability of entire questions at 0.86. The statistics used for data analyses 

incorporate frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test (One-way 

ANOVA F - t-test). 

Research findings: 1) Residents’ satisfaction with Chumphon Municipality’s  

services in Roi Et’s Moei Wadi district has been rated ‘neutral’ in the overall aspect. In 

terms of a single aspect, one aspect has been scored ‘high’, other three aspects have been 

scaled ‘neutral’. All aspects ranked in descending orders of means are: i) facilitation, ii) 

premises, iii) service officials, and iv) timely rapid services respectively. The hypothesis 

testing results have been found that variables of residents’ genders, ages, educational 

levels show no significant differences in their satisfaction with its ive to the formulated 

hypotheses in both the overall aspect and a single one. 3) Residents’ suggestions for 

enhancing its services in descending orders of three frequencies have been offered. Firstly, 

rendering services should far more rapid. Secondly, the inside workplace be kept tidy, 

looking fine. Finally, officials rendering services should be more enthusiastic, paying due 

attention while offering services. 

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

องค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีกระทรวงมหาดไทยก�ากับดูแลมีความใกล้ชิดประชาชนและเก่ียวเนื่อง

กับทุกข์สุขของประชาชนที่สุด ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขอบเขตที่กว้างขวางเกี่ยวกับความ

กินดีอยู่ดีของประชาชนในแทบทุกด้านและมีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ 

การศึกษา ความปลอดภัย โครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น โดยหน้าที่หลักประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น คือ การบริการประชาชน งานบริการขององค์กรปกครองท้องถิ่นมีหลากหลายรูปทั้งทางตรง และ

ทางอ้อม การให้บรกิารทางตรง เช่น การก่อสร้างซ่อมแซมถนนทางเท้า ไฟฟ้า น�า้ประปา การระบายน�า้ การ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบริการจัดเก็บขยะ เป็นต้น และการบริการเฉพาะด้าน (Specific  

Services) ซ่ึงเป็นการให้บริการแก่ประชาชนแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีธุรกิจเฉพาะ มีพนักงานของ

หน่วยงานต่างๆ เป็นผูค้อยให้บรกิาร ณ ทีส่�านกังานเทศบาลต�าบล เช่น การให้บรกิารในสถานท่ี ภายในองค์กร 

เช่น งานทะเบยีนราษฎร์ งานจดัเกบ็รายได้ งานการศกึษาและวฒันธรรม งานสวสัดิการผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร 
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และงานขออนุญาตก่อสร้างอาคารต่างๆ จะเหน็ได้ว่างานดงักล่าวล้วนแล้วแต่เป็นงานให้บรกิารแก่ประชาชน

และเกีย่วข้องกบัชีวติประจ�าวนัของประชาชน ซึง่จะเห็นว่าการปฏบัิตงิานให้บรกิารต่างๆ เป็นเครือ่งมอืส�าคญั

ในการสร้างประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนสูงสุดด้วย (กวี วงศ์พุฒิ, 2544, หน้า 32) 

ปัจจุบันงานการให้บริการถือว่าเป็นงานหลักของหน่วยงานรัฐ ที่จะต้องรับใช้ผู้มารับบริการเพื่อให้

เกิดความประทับใจ และเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด การให้บริการท่ีเกิดประโยชน์สูงสุดจึงเป็นเครื่องมือ

เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐด�าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ และจากการศึกษาการให้บริการของเทศบาล 

พบเสมอว่า การให้บริการในด้านต่างมีอุปสรรคในการให้บริการอยู่เสมอ เช่น ด้านสถานที่ให้บริการ ด้าน

สถานที ่ด้านเจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้บรกิาร ยงัมีพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสมต่อประชาชนผูม้ารบับรกิารในบางครัง้ ด้านการ 

อ�านวยความสะดวกอาจมีความล่าช้า ไม่ได้รับความรวดเร็วเท่าที่ควร เนื่องจากการให้บริการอาจยังขาด

ประสิทธิภาพ ซึ่งดังกล่าวอาจเป็นผลท�าให้ประชาชนมีความรู้สึกต่อการให้บริการไม่ดีนัก (ธิติมา ธรรมมา, 

2550, หน้า 1- 2) งานบริการประชาชน เป็นงานที่หน่วยงานของรัฐบาลจะต้องด�าเนินการให้กับประชาชน

หรือให้กบัส่วนราชการด้วยกนัเอง เนือ่งจากเป็นอ�านาจหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมายจะด้วยกฎหมาย กฎระเบยีบ

ข้อบังคับใดๆ ก็ตามอาจเป็นการบริการให้กับประชาชนโดยตรง เช่น ติดต่องานทะเบียนราษฎร การช�าระ

ภาษ ีเป็นต้น หรอืการให้บรกิารกบัประชาชนทางอ้อม เช่น การป้องกนับรรเทาสาธารณภยั การรกัษาความ

สงบเรียบร้อย เป็นต้น การบริการเป็นหน้าที่ของข้าราชการ ปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดที่จะท�าให้การปรับปรุงการ

ให้บริการภาครัฐประสบความส�าเรจ็ได้ก็คือการมทีรพัยากรมนษุย์ท่ีมจีติส�านกึในการให้บรกิารและปรารถนา

ทีจ่ะปรับปรุงบริการภาครฐั ทัง้นีเ้นือ่งจากการบรกิารเป็นกระบวนการของกจิกรรมในการส่งมอบบรกิารจาก

ผู้ให้บริการไปยังผู้รับบริการ ไม่ใช่สิ่งที่จับต้องได้ชัดเจนแต่ออกมาในรูปของเวลา สถานที่ รูปแบบ และที่

ส�าคญัเป็นสิง่เอือ้อ�านวยทางจิตวทิยาให้เกดิความพึงพอใจ ดงันัน้จติส�านกึในการให้บรกิารจงึเป็นกุญแจส�าคัญ

ในการปรับปรุงบริการภาครัฐ (ช่อลดา ห้วงน�้า, 2548, หน้า 1)

เทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ในเขตอ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 

เทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีนโยบายการให้บริการ ในด้านต่าง ๆ เพื่อคอยให้

บริการประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในด้านอาคารสถานที่โดยได้มีการปรับปรุงอาคารสถานให้มีความเหมาะสม  

แลดูสวยงาม ทั้งมีการปรับภูมิทัศน์ภายนอก และภายในให้แลดูสวยงาม ร่มรื่น พร้อมจัดขยายสถานที่จอดรถ 

ให้เพียงพอต่อผู้มารับบรกิาร ด้านเจ้าหน้าทีไ่ด้มกีารจดับุคลากรเจ้าหน้าทีค่อยรองรับผูม้าตดิต่อขอรบับรกิาร

ในงานต่าง ๆ จัดระเบียบการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ให้แลดูสุภาพเรียบร้อย จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลเอาใจใส่ 

กระตือรือร้นอยู่ร้นอยู่เสมอในขณะให้บริการ พร้อมท้ังต้องให้บริการด้วยรอยยิ้ม มีความแจ่มใสในขณะให้

บริการผู้มาติดต่อขอรับบริการ ด้านการอ�านวยความสะดวก ได้มุ่งเน้นการจัดที่นั่งให้เพียงพอ จัดห้องน�้าให้

เพยีงพอ และให้แลดสูะอาดอยูเ่สมอ จดัให้มนี�า้ดืม่ให้เพยีงพอ การให้บรกิารได้มกีารจดัล�าดบัให้เป็นไปตาม

ก่อนและหลัง และด้านความรวดเร็ว ได้ให้บริการเป็นล�าดับขั้นตอน เป็นไปอย่างรวดเร็วเหมาะสม ซึ่งจาก

รายงานการประชุมที่ภายมาท�าให้ทราบได้ว่า การให้บริการยังมีข้อบกพร่องอยู่หลายประการ ทั้งจะต้องได้

รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะด้านเจ้าหน้าที่ และด้านการให้บริการอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะต้อง

ได้รบัการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพือ่ประชาชนเกิดความพงึพอใจต่อการบรกิารของเทศบาลต�าบลชมุพร อ�าเภอ

เมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ (เทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด, 
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2557, หน้า 3) 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะพนักงานเทศบาลต�าบลชุมพร มีความสนใจท�าการวิจัย

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อน�า

ผลที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ และเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการของเทศบาล

ต�าบลชมุพร อ�าเภอเมยวด ีจงัหวดัร้อยเอด็ ให้ประชาชนมคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารของเทศบาลต�าบล

ชุมพร มากยิ่งขึ้นต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอ

เมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2  เพือ่เปรยีบเทยีบความพงึพอใจต่อการให้บรกิารของเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวด ีจงัหวัด

ร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพต่างกัน

2.3  เพือ่ศกึษารวบรวมข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการให้บรกิารของเทศบาลต�าบลชมุพร อ�าเภอเมยวดี 

จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานของการวิจัย

3.1  ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอ

เมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.2  ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอ

เมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.3  ประชาชนทีม่รีะดับการศึกษาต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารของเทศบาลต�าบลชมุพร 

อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.4  ประชาชนทีมี่ประกอบอาชพีต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารของเทศบาลต�าบลชุมพร 

อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

4. ขอบเขตของการวิจัย

การวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จัิยได้ท�าการศึกษาความพงึพอใจของประชาชนท่ีมต่ีอการให้บรกิารของเทศบาล

ต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีขอบเขตการวิจัยดังนี้

4.1 ขอบเขตด้านประชากร

 ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ตาม

บญัชีรายช่ือประชาชนทีม่าติดต่อขอรับบรกิารในแต่ละประเภทงานบรกิารในเขตเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอ

เมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 1,552 คน

4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา

  ได้แก่ ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี 
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จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ

 1)  ด้านอาคารสถานที่

 2)  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

 3)  ด้านการอ�านวยความสะดวก 

 4)  ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ

4.3  ขอบเขตด้านพื้นที่ 

  ได้แก่ เทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

4.4  ขอบเขตระยะเวลา

 ได้แก่ ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บข้อมูล ตั้งแต่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2558 

5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1  ได้ทราบความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอ 

เมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

5.2  ได้ทราบผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาล

ต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน

5.3  ได้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัด

ร้อยเอ็ด

5.4 น�าผลที่ได้จากการวิจัย สามารถน�าไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ และเป็นแนวทางในการ

พัฒนาการให้บริการของเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

6.  วิธีการด�าเนินการวิจัย

6.1  ประชากร ได้แก่ ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการในแต่ละเภทงานบริการในเขตเทศบาล

ต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ตามบัญชีรายช่ือผู้มาติดต่อขอรับบริการประเภทงานบริการ 

ประจ�าปี 2557 จ�านวน 1,552 คน (เทศบาลต�าบลชุมพร, 2557, (อัดส�าเนา).

6.2  กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ ประชาชนทีม่าตดิต่อขอรบับริการในแต่ละเภทงานบรกิารในเขตเทศบาล

ต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ตามบัญชีรายช่ือผู้มาติดต่อขอรับบริการประเภทงานบริการ 

ประจ�าปี 2557 จ�านวน 1,552 คน ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค�านวณของ ทาโร ยามาเน่ (Taro 

Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 318 คน (ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์, 2543, หน้า 79)

6.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจยัส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถามเป็นลกัษณะค�าถาม

แบบมีค�าตอบให้เลือกตอบ (Check list) ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลในการวัดระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ

ให้บรกิารของเทศบาลต�าบลชมุพร อ�าเภอเมยวด ีจงัหวดัร้อยเอด็ จ�าแนกสีด้่าน คอื ด้านอาคารสถานที ่ด้าน
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านการอ�านวยความสะดวก และด้านความรวดเร็วในการให้บริการ มีลักษณะ 

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีคิดของ ลิเคิร์ต (likert scale) 5 ระดับ คือ  

(รองศาสตราจารย์พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543, หน้า 107) 

 ตอนที่ 3 ค�าถามแบบปลายเปิด (Open-ended) เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับการให้บริการของเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

6.4  สถิตท่ีิใช้ในการวจัิย 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

ผลการวจัิย พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารของเทศบาลต�าบลชมุพร อ�าเภอ

เมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในมากหนึ่งด้าน และ

อยู่ในระดับปานกลางสามด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการอ�านวยความสะดวก 

ด้านอาคารสถานที่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ตามล�าดับ เมื่อแยก

เป็นรายด้านสรุปได้ดังนี้ 

1)  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

 พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารของเทศบาลต�าบลชมุพร อ�าเภอเมยวดี 

จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านอาคารสถานที่ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับ 

มากสามข้อ อยู่ในระดับปานกลางหกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ

เรียบร้อยเหมาะสม” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ให้บริการ 

2)  ด้านอาคารสถานที่

 พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารของเทศบาลต�าบลชมุพร อ�าเภอเมยวดี  

จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านอาคารสถานที่ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับ 

ปานกลางทัง้เจด็ข้อ ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ คอื ข้อ 2 ท่ีว่า “สถานท่ีภายนอกแลดสูะอาดเรยีบร้อยเหมาะสม” 

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 “สถานที่ภายในห้องบริการแลดูสะอาดเป็นระเบียบ” 

3)  ด้านการอ�านวยความสะดวก

 พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารของเทศบาลต�าบลชมุพร อ�าเภอเมยวดี 

จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการอ�านวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ใน 

ปานกลางสามข้อ และอยู่ในระดับมากสี่ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “จัดจุดบริการน�้าดื่ม

สะอาดเพียงพอ” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 2 “จัดสถานที่จอดรถเพียงพอ” 

4)  ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ

 พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวด ี

จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
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อยู่ในระดับปานกลางทั้งเจ็ดข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากสุดคือ ข้อ 1 ที่ว่า “การติดต่อขอรับบริการได้รับความ

รวดเร็ว” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “การจัดท�าเอกสารได้รับความรวดเร็ว” 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย

การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลชุมพร 

อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ตามสมมติฐาน 

ที่ตั้งไว้ ดังนี้

สมมติฐานที่ 1 ประชาชน ที่มีเพศ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบล

ชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

ผลการวิจัย พบว่า ประชาชน ที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบล

ชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของ

การวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

สมมติฐานที่ 2 ประชาชน ที่มีอายุ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบล

ชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

ผลการวิจัย พบว่า ประชาชน ที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบล

ชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของ

การวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

สมมตฐิานที ่3 ประชาชน ทีม่รีะดับการศึกษาต่างกัน มคีวามพงึพอใจต่อการให้บริการของเทศบาล

ต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

ผลการวิจัย พบว่า ประชาชน ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ

เทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม

สมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

สมมติฐานท่ี 4 ประชาชน ที่อาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบล

ชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

ผลการวิจัย พบว่า ประชาชน ที่อาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบล

ชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของ

การวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

8.  อภิปรายผล

จากการสรปุผลการวจิยั ความพงึพอใจของประชาชนท่ีมต่ีอการให้บรกิารของเทศบาลต�าบลชมุพร 

อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ใน 4 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านการอ�านวย

ความสะดวก และด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ผู้วิจัยเห็นผลการวิจัยที่น่าสนใจและน�ามาอภิปรายผล

เพิ่มตามประเด็นต่างๆ ดังนี้

8.1  การวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลชุมพร 

อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวด ีจงัหวดัร้อยเอ็ด โดยรวม อยูใ่นระดับปานกลาง ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภิปรายได้ว่า  

ประชาชนอาจเห็นว่าการให้บริการของเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด มีความเหมาะสม 

อยู่พอควร เพราะผู้บริหารได้ให้นโยบายไว้ในการพัฒนาในด้านอาคารสถานท่ี ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ  

ด้านการอ�านวยความสะดวก และด้านความรวดเรว็ในการให้บรกิาร แต่การให้บรกิารยงัไม่ตอบสนองในการ

ให้บริการต่อประชาชนได้อย่างเต็มที่ อาจด้วยเหตุผลนี้ จึงท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ 

ปานกลาง ดังค�าสัมภาษณ์ของ นายวิทยา จิตรักสินธ์ เห็นว่า การให้บริการยังมีข้อบกพร่องในหลายส่วนที่จะ 

ต้องปรับปรุงแก้ไข ทัง้ด้านอาคารสถานที ่ด้านเจ้าหน้าที ่ด้านการอ�านวยความสะดวก และด้านความรวดเรว็ 

แต่หากมคีวามพร้อมในการให้บรกิารมากกว่านีจ้งึอาจท�าให้ประชาชนเกิดความพงึพอใจได้มากทีส่ดุ ผลการ

วิจัยประเด็นนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริการย์ ธนิตสิริโรจน์ (2550, บทคัดย่อ) เรื่อง “ศึกษาความ 

พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล ต�าบลเชียงดาว อ�าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่”  

ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาล ต�าบลเชียงดาว อ�าเภอ

เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวม อยู่ในดับปานกลาง 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานท่ี ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ  

ด้านการอ�านวยความสะดวก และด้านความรวดเร็วในการให้บริการ อภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้

 1)  ด้านอาคารสถานที ่พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารของเทศบาล

ต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การ

ให้บริการของเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านอาคาร

สถานที่พอสมควร เพราะประชาชนอาจเห็นว่าสถานที่ให้บริการกว้างขวาง เหมาะสม และพอเพียงต่อการ

ให้บริการ อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านนี้อยู่ในระดับปานกลาง ดังการสัมภาษณ์

ของ นายพรมรนิทร์ ธงศร ีให้ความเหน็ว่า การให้บริการยงัไม่เป็นระเบยีบ ภายในห้องบรกิารแลดไูม่สะอาด

เรียบร้อยเท่าทีค่วร หากได้รบัการดูและอย่างทัว่ถงึมากกว่านีก้จ็ะท�าให้ประชาชนมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดับ

มากข้ึน ผลการวจัิยประเด็นนีส้อดคล้องกับงานวจิยัของ สดุารตัน์ ภทัรดุลพทิกัษ์ และคณะ (2549) ได้ศึกษา 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลพนมไพร อ�าเภอพนมไพร จังหวัด

ร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลพนมไพร 

อ�าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านอาคารสถานที่ อยู่ในระดับปานกลาง 

  ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ คอื ข้อ 2 ทีว่่า “สถานทีภ่ายนอกแลดสูะอาดเรยีบร้อยเหมาะสม”  

ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นน้ีอภิปรายได้ว่า การให้บริการของเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอ

เมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ประชาชนมีความพึงพอใจในสถานที่ภายนอกแลดูสะอาดเรียบร้อยเหมาะสมอยู่ 

พอสมควร เพราะประชาชนอาจเห็นว่าเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดบุคลากร

คอยท�าความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอาจ ด้วยเหตุน้ี จึงท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจในรายข้อนี้

สงูกว่าทกุข้อ ซึง่ผลการวจิยัในประเดน็นี ้สอดคล้องกบัแนวคดิของ กรมการปกครองได้กล่าวถงึหลกัการให้

บริการที่ดีว่าในข้อ 2) ด้านอาคารสถานที่ ส�านักงานต้องสะอาด เรียบร้อย สวยงาม

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 “สถานที่ภายในห้องบริการแลดูสะอาดเป็นระเบียบ” 

ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัปานกลาง ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า เทศบาลต�าบลชมุพร อ�าเภอเมยวด ีจังหวดั
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ร้อยเอ็ด จัดสถานที่ภายในห้องบริการอาจแลดู ไม่สะอาด ไม่เป็นระเบียบ ดังนั้น จึงควรจัดสถานที่ภายใน

ให้เป็นระเบียบมากกว่าที่เป็นอยู่ ดังค�าสัมภาษณ์ของ นายพรมรินทร์ ธงศรี ให้ความเห็นว่า การให้บริการ

ยังไม่เป็นระเบียบ ภายในห้องบริการแลดูไม่สะอาดเรียบร้อยเท่าท่ีควร หากได้รับการดูและอย่างท่ัวถึง

มากกว่านี้ ก็จะท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้น และสอดคล้องกับแนวคิดของ ปรัชญา 

เวสารัชช์ กล่าวว่า ปัญหาการบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ในข้อ 4) ด้านสถานท่ี สถานท่ีห่างไกล  

สถานที่ราชการร้อน คับแคบ สกปรก ไม่มีที่นั่ง ไปมาไม่สะดวก ฯลฯ

 2)  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ

เทศบาลต�าบลชมุพร อ�าเภอเมยวด ีจงัหวดัร้อยเอด็ ด้านอาคารสถานที ่โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ทีเ่ป็น

เช่นน้ีอภปิรายได้ว่า การให้บรกิารของเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวด ีจังหวดัร้อยเอด็ ประชาชนมคีวาม

พึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่พอสมควร เพราะประชาชนอาจเห็นว่าการให้บริการของเจ้าหน้าที่

ได้มคีวามตัง้ใจเอาใจใส่อยูบ้่าง เพราะได้มีการแต่งกายสภุาพเรยีบร้อยเหมาะสมคอยรบับรกิาร อาจด้วยเหตนุี ้

จึงท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจในรายด้านนี้โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยในประเด็นนี้ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ว่าที่ร้อยโทบุญเกิด เมืองแวง (2549, บทคัดย่อ) เรื่อง ความพึงพอใจของ

ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลแวง อ�าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า 

ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลแวง อ�าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  

โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสม” 

มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การให้บริการของเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวด ี

จงัหวดัร้อยเอด็ การแต่งกายของเจ้าหน้าทีม่คีวามสภุาพเรยีบร้อยเหมาะสมต่อการให้บรกิารได้ดอียูพ่อสมควร 

เพราะอาจต้องการให้บริการเป็นไปตามหลักการให้บริการท่ีดี อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนมีความพึง

พอใจในรายข้อนี้สูงกว่าทุกข้อ ผลการวิจัยในประเด็นนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ กรมการปกครอง  

ได้กล่าวถึงหลักการให้บริการที่ดีว่าในข้อ 1) ด้านการปฏิบัติตนของผู้ให้บริการ (1) การแต่งกายที่ดี  

เหมาะสม เป็นการเสรมิสร้างบคุลกิภาพและเป็นทีป่ระทบัใจแก่ผูพ้บเห็นและตดิต่อด้วย ผูแ้ต่งกายดไีม่จ�าเป็น

ต้องเป็นผู้ที่มีรูปร่างและหน้าตา

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ให้บริการ” มีค่าแปลผลอยู่

ในระดบัปานกลาง ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า เทศบาลต�าบลชมุพร อ�าเภอเมยวดี จงัหวดัร้อยเอด็ เจ้าหน้าที่

ยังขาดความเอาใจใส่ในการให้บริการ ดังค�าสัมภาษณ์ของ นายสมุทร ไชยกุดฉิม ให้ความเห็นว่า เจ้าหน้าที่

ยังขาดความเอาใจใส่ในการให้บริการอยู่บ้าง จึงควรปรับปรุงแก้ไขให้มีความเอาใจใส่มากกว่าท่ีเป็นอยู่ จึง

ท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากขึ้นได้และสอดคล้องกับแนวคิดของ กรมการปกครอง ได้กล่าวถึงหลัก

การให้บริการที่ดีว่าในข้อ 3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (2) ความรู้ ความสามารถในงานหน้าท่ีท่ีได้รับ 

มอบหมาย ข้าราชการคนใดได้รบัมอบหมายให้รบัผดิชอบงานใดต้องหม่ันศกึษาหาความรูง้านในหน้าทีน้ั่นๆ 

ซึ่งจะสามารถแนะน�า ชี้แนวทางได้อย่างถูกต้อง

 3)  ด้านการอ�านวยความสะดวก พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ

ของเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการอ�านวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับ
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มาก ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า เทศบาลต�าบลชมุพร อ�าเภอเมยวด ีจงัหวดัร้อยเอด็ อาจต้องการให้ประชาชน

ได้รับการอ�านวยความสะดวกเมื่อมารับบริการ จึงได้อ�านวยความสะดวกตามจุดต่าง ๆ อาจด้วยเหตุนี้จึง

ท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านนี้โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ สุดารัตน์ ภัทรดุลพิทักษ์ ได้ศึกษา ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของ

เทศบาลต�าบลพนมไพร อ�าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่

มต่ีอการให้บริการของเทศบาลต�าบลพนมไพร อ�าเภอพนมไพร จงัหวดัร้อยเอด็ ด้านการอ�านวยความสะดวก 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “จัดจุดบริการน�้าดื่มสะอาดเพียงพอ” ซึ่งมีค่า

แปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด จัด

จุดบริการน�้าดื่มสะอาดเพียงพออยู่พอสมควร ท�าให้ประชาชนได้รับอ�านวยความสะดวกในข้อนี้มาก อาจ

ด้วยเหตน้ีุจงึท�าให้ประชาชน มคีวามพงึพอใจ ในรายข้อนีส้งูกว่าทกุข้อ ซ่ึงผลการวจิยัในประเดน็นี ้สอดคล้อง

กบัแนวคดิของ ส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ กล่าวไว้ว่า “การให้บรกิาร หมายถงึ การอ�านวยความ

สะดวก และการให้การสนับสนุนการด�าเนินงานหรือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ทั้งภายในองค์กรและภายนอก

องค์กรให้เกิดความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 2 “จัดสถานที่จอดรถเพียงพอ” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ใน

ระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด อาจมีสถานที ่

จอดรถไม่พอเพียง เมื่อมีผู้มาใช้บริการจ�านวนมาก ดังค�าสัมภาษณ์ของ นายวิทยา จิตรักสินธ์ ให้ความเห็นว่า 

การจัดสถานที่จอดรถอาจไม่เพียงพอเมื่อจ�านวนประชาชนไปใช้บริการมาก จึงควรเพิ่มสถานที่ หรือจัด 

สถานทีใ่ห้เพียงพอเพือ่ประชาชนเกดิความพงึพอใจมากขึน้ และสอดคล้องกบัแนวคดิของ กรมการปกครอง 

ได้กล่าวถึงหลักการให้บริการที่ดีว่า หมายถึง การที่ข้าราชการซึ่งท�างานติดต่อกับผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ

ด้วยความรวดเร็วเสมอภาคเป็นธรรมและมีอัธยาศัยต่อผู้รับบริการด้วยดี โดยมีหลักการให้บริการ ในข้อ ฉ. 

ส�านักงานควรมีพื้นที่กว้างขวางพอสมควร และควรจัดที่ส�าหรับผู้มาติดต่อพร้อมทั้งจัดที่นั่งรอ ที่จอดรถ มี

น�้าดื่ม ที่อ่านหนังสือพิมพ์ โทรศัพท์สาธารณะ

 4)  ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้

บริการของเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ โดยรวม

อยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การให้บริการของเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี 

จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้บริการด้วยความรวดเร็วอยู่พอสมควร เพราะอาจเป็นแนวนโยบายท่ีเทศบาลต�าบล

ชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ก�าหนดไว้เป็นวาระระเบียบเพื่อคอยให้บริการผู้มารับการอย่างมี

ประสทิธภิาพ อาจด้วยเหตนุีจ้งึท�าให้ประชาชนมีความพงึพอใจในด้านนีอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง ซึง่สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ สุบิน สิงนาถ (2550, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้

บริการของเทศบาลต�าบลวังดิน อ�าเภอลี้ จังหวัดล�าพูน” ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มี

ต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลวังดิน อ�าเภอลี้ จังหวัดล�าพูน ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ อยู่ใน

ระดับปานกลาง



Vol.5 No.1 January - June 2016512

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “การติดต่อขอรับบริการได้รับความรวดเร็ว” ซึ่ง

มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัปานกลาง ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า การให้บรกิารของเทศบาลต�าบลชมุพร อ�าเภอ

เมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ในการติดต่อขอรับบริการได้รับความรวดเร็วอยู่พอสมควร เพราะอาจเป็นนโยบาย

ของเทศบาลต�าบลชุมพร ที่ต้องการใหง้านบรกิารมีประสิทธิภาพ จึงให้มีการบริการให้ดทีีสุ่ด อาจด้วยเหตุนี้

จึงท�าให้ประชาชน มีความพึงพอใจ ในรายข้อนี้สูงกว่าทุกข้อ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ส�านักงานปลัด

กระทรวงศกึษาธกิาร กล่าวไว้ว่า “การให้บรกิาร หมายถึง การอ�านวยความสะดวก และการให้การสนับสนนุ

การด�าเนินงานหรือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรให้เกิดความสะดวก ถูกต้อง 

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ”

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “การจัดท�าเอกสารได้รับความรวดเร็ว” ซึ่งมีค่า

แปลผลอยูใ่นระดับปานกลาง ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า เทศบาลต�าบลชมุพร อ�าเภอเมยวด ีจังหวดัร้อยเอด็ 

จัดท�าเอกสารยุ่งยากเพราะต้องอาศัยความถูกต้องรอบคอบเป็นไปตามระเบียบ ท�าให้การบริการล่าช้า ดัง

ค�าสมัภาษณ์ของ นายประมวล สรุโิย ให้ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ คอื การจัดท�าเอกสารต้องเป็นไปตามระเบียบ 

ต้องลดขั้นที่ยุ่งยากลง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริการย์ ธนิตสิริโรจน์ เรื่อง “ศึกษาความพึงพอใจ

ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล ต�าบลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่า ความ

พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล ต�าบลเชียงดาว อ�าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ อยู่ในดับปานกลาง

9.  ข้อเสนอแนะ

ส�าหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบล

ชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นข้อเสนอแนะ และข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัย และ

การอภิปรายผลทั้ง 4 ด้าน ด้านอาคารสถานที่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านการอ�านวยความสะดวก และ

ด้านความรวดเร็วในการให้บรกิาร โดยควรมกีารปรบัปรงุกลยทุธ์ในด้านต่างๆ เพือ่ให้เกดิความพึงพอใจ และ

เพือ่ให้ประชาชนเกิดความประทบัใจมากยิง่ขึน้ต่อไป อกีทัง้เพือ่ให้เป็นประโยชน์แก่ศกึษาความพงึพอใจของ

ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด และเป็นแนวทางใน

การปรับปรุงในด้านต่างๆ ผู้วิจัยจึงได้น�ามาเป็นข้อเสนอแนะโดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

9.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถ

สรุปผล โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

 จากผลการวิจัย จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้

 ผลการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลชุมพร 

อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอ

เมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาการให้บริการของ

เทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้

บริการ ด้านการอ�านวยความสะดวก และด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อให้
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ประชาชนเกิดความประทับใจให้มาก และมากที่สุดต่อไป 

 และแบ่งเป็นรายด้านในการเสนอแนะเชิงนโยบายตามล�าดับดังนี้

 1)  ด้านอาคารสถานที ่พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารของเทศบาล

ต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านอาคารสถานท่ี โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น 

ผูบ้ริหารเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอด็ และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง จงึควรแก้ไขปรบัปรงุ และ

ยกระดับการพัฒนาโดยจัดอาคารสถานที่ให้มีความพร้อม และให้มีความเป็นระเบียบกว่าท่ีเป็นอยู่ เพื่อให้

ประชาชนเกิดความประทับใจให้อยู่ในระดับมาก และมากที่สุดต่อไป

  ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ คอื ข้อ 2 ทีว่่า “สถานท่ีภายนอกแลดูสะอาดเรยีบร้อยเหมาะสม” 

ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มี

ส่วนเกีย่วข้อง จึงควรรกัษามาตรฐานน้ีไว้ และยกระดบัการพฒันาโดยปรบัปรงุสถานทีท่ัง้ภายในและภายนอก

ให้แลดูสวยงาม และเป็นระเบียบกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อให้ประชาชนเกิดความประทับใจให้อยู่ในระดับมากที่สุด

ต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 “สถานที่ภายในห้องบริการแลดูสะอาดเป็นระเบียบ” 

ซ่ึงมค่ีาแปลผลอยูใ่นระดับปานกลาง ดังนัน้ ผูบ้รหิารเทศบาลต�าบลชมุพร อ�าเภอเมยวด ีจงัหวดัร้อยเอด็ และ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาโดยจัดสถานที่ภายในห้องบริการให้แลดู

สะอาดเป็นระเบียบกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อให้ประชาชนเกิดความประทับใจให้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับ

มากที่สุดต่อไป

 2)  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ

เทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านอาคารสถานที่ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

ดงัน้ัน ผูบ้รหิารเทศบาลต�าบลชมุพร อ�าเภอเมยวด ีจงัหวดัร้อยเอ็ด และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง ควรแก้ไขปรบัปรงุ 

และยกระดับการพฒันาโดยจดัอบรมให้เจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้บรกิารให้มคีวามพร้อมในการบรกิารให้มากกว่าทีเ่ป็น

อยู่ เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจให้มาก และมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสม” 

มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก ดงันัน้ ผูบ้รหิารเทศบาลต�าบลชมุพร อ�าเภอเมยวด ีจงัหวดัร้อยเอด็ และผูม้ส่ีวน

เกีย่วข้อง ควรรกัษามาตรฐานนีไ้ว้ และยกระดบัการพฒันาโดยการส่งเสรมิเจ้าหน้าทีผู่ม้คีวามพร้อม และจดั

ท�าเป็นนโยบายในการให้บริการต่อไป เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจให้มาก และมากที่สุดต่อไป 

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ให้บริการ” มีค่าแปลผลอยู่

ในระดบัปานกลาง ดงันัน้ ผู้บรหิารเทศบาลต�าบลชมุพร อ�าเภอเมยวด ีจงัหวดัร้อยเอด็ และผู้มส่ีวนเกีย่วข้อง 

จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาโดยจัดให้การอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความเอาใจใส่ต่อการให้

บริการให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อให้ประชาชนเกิดความประทับใจให้มาก และมากที่สุดต่อไป

 3) ด้านการอ�านวยความสะดวก พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ

ของเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการอ�านวยความสะดวก โดยรวม อยู่ในระดับ

มาก ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรรักษา

มาตรฐานน้ีไว้ และยกระดบัการพฒันาโดยการให้บรกิารได้หลายช่องทางมากกว่าทีเ่ป็นอยู ่เพือ่ให้เกดิความ
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รวดเร็ว และความสะดวกมากขึ้น และเพื่อให้ประชาชนเกิดความประทับใจให้อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “จัดจุดบริการน�้าดื่มสะอาดเพียงพอ” ซึ่งมีค่า

แปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาโดยจัดจุดบริการน�้าดื่มให้มีความสะอาด และ

เพิ่มจุดน�้าดื่มให้มากกว่าหนึ่งจุด เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจให้อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 2 “จัดสถานที่จอดรถเพียงพอ” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ใน

ระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

จึงควรปรับปรุงแก้ไข และยกระดับการพัฒนาโดยจัดหาพื้นที่จอดรถให้เพียงพอ เพื่อให้ประชาชนเกิดความ

พึงพอใจให้มาก และมากที่สุดต่อไป

 4)  ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้

บริการของเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ โดยรวม

อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง ควรปรับปรุงแก้ไข และยกระดับการพัฒนาโดยก�าหนดระยะเวลาในการให้บริการให้รวดเร็วกว่า

ที่เป็นอยู่ และลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจให้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับ

มากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “การติดต่อขอรับบริการได้รับความรวดเร็ว” ซึ่ง

มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด และ

ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง ควรปรบัปรงุแก้ไข และยกระดบัการพฒันาโดยอบรมผูใ้ห้บรกิารให้มคีวามเอาใจใส่ต่อการ

ให้บริการให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจให้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับมาก

ที่สุดต่อไป

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “การจัดท�าเอกสารได้รับความรวดเร็ว” ซึ่งมีค่าแปล

ผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง ควรปรับปรุงแก้ไข และยกระดับการพัฒนาพัฒนาโดยจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ

ให้บริการให้มีความกระตือรือร้นกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจให้อยู่ในระดับมาก และ

อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

9.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 จากผลการวิจัย ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลชุมพร 

อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด มีประเด็นที่ผู้วิจัย จะเสนอแนะให้ผู้ที่สนใจ จะวิจัยต่อยอด ดังต่อไปนี้จึงมี 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย ดังนี้

 1)  ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบล

ชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดและมีค่าแปลผลในระดับปานกลางเท่านั้น 

คือ ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ดังนั้น ควรวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เรื่อง “สภาพ

ปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบการให้บริการของเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี 



ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2559 515

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด” เพื่อน�าผลการวิจัยใช้เป็นสารสนเทศในการพัฒนาการให้บริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 2)  เน่ืองจากความพึงพอใจของประชาชนทีมี่ต่อการให้บรกิารของเทศบาลต�าบลชมุพร อ�าเภอ

เมยวดี จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณารายด้านกอ็ยูใ่นระดบัปานกลางสามด้าน 

มีเพียงด้านเดียวที่อยู่ในระดับมาก คือ ด้านการอ�านวยความสะดวก แต่มีค่าเฉลี่ย 3.54 เท่านั้น ดังนั้น ควร

วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research/PAR) โดยให้บุคลากรของเทศบาล

ต�าบลชมุพรทกุคนเป็นผูร่้วมวจัิย เพือ่น�าผลการวจิยัใช้เป็นสารสนเทศในการพฒันาการให้บรกิารของเทศบาล

ต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
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วทิยานพินธ์ ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารของเทศบาลต�าบลชมุพร อ�าเภอเมยวดี  

จังหวัดร้อยเอ็ดฉบับนี้ส�าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

และคณาจารย์ ทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้ค�าแนะน�าเป็นอย่างด ี

มาโดยตลอด ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ

รองศาสตราจารย์ อุดม พิริยสิงห์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่กรุณาให้ความรู้ ค�าแนะน�า ค�าปรึกษา และตรวจ

แก้ไขอันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณ ดร.ไพรัช 

พืน้ชมภ ูประธานกรรมการ ดร.สวุฒัน์ จติต์จนัทร์ และ ดร.ยทุธนา ประณตี คณะกรรมการสอบวทิยานพินธ์ 

ทีใ่ห้ความเมตตาในการตรวจสอบข้อบกพร่องจนท�าให้วทิยานพินธ์ส�าเรจ็ลลุ่วงสมบรูณ์ไปด้วยด ีขอขอบพระคุณ  

ดร.ประพศิ โบราณมลู สบิเอกสายรุ้ง ไชยภาล ีและนางสดุารตัน์ วารวีงษ์ ทีใ่ห้ความอนเุคราะห์เป็นผูเ้ชีย่วชาญ

ตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย ท�าให้สารนิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณประชาชนที่อาศัยอยู่

ในเขตเทศบาลต�าบลชมุพร อ�าเภอเมยวด ีจงัหวดัร้อยเอด็ ซึง่ได้รบัการคดัเลอืกเป็นตวัแทน ทกุท่านทีก่รณุา

ให้ความช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูลและการเก็บข้อมูลในการวิจัย จนท�าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จลงได้

อย่างสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ท่ีกรุณาให้ความรู้

ทางวชิาการ ต�ารา เอกสารต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องในการท�าวทิยานพินธ์ ทีไ่ด้ให้ความร่วมมอือ�านวยความสะดวก

เป็นอย่างด ีตลอดจนผูเ้กีย่วข้องทีไ่ม่ได้กล่าวนามมา ณ โอกาสนี ้ได้มส่ีวนร่วมในการให้ข้อมลู ให้ก�าลงัใจและ

คอยช่วยเหลือสนับสนุนและคุณค่า และประโยชน์อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขออุทิศเพื่อบูชา

พระคณุแด่บดิามารดา คร ูอาจารย์ ทีใ่ห้การอบรมสัง่สอนให้มสีตปัิญญา และคณุธรรมเครือ่งช้ีน�าความส�าเรจ็

ในชีวิต


