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ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานธุรการ 

ของเทศบาลต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 

RESIDENTS’ SATISFACTION WITH GENERAL SERVICES OF TAMBON CHIANG 

KHWAN MUNICIPALITY IN CHIANG KHWAN DISTRICT ROI ET PROVINCE
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บทคัดย่อ

สารนิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้

บริการงานธุรการของเทศบาลต�าบล เชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบความ

พึงพอใจต่อการให้บริการงานธุรการของเทศบาลต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  

ของประชาชนที่มีเพศ อายุ และประกอบอาชีพต่างกัน และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับ 

การให้บริการงานธุรการของเทศบาลต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 

ประชาชนผู้ซ่ึงมารบับรกิารงานธุรการของเทศบาลต�าบลเชยีงขวญั อ�าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัร้อยเอด็ จ�านวน 

283 คน ก�าหนดขนาดกลุ ่มตัวอย่าง (Sample Size) โดยใช้สูตรของยามาเน (Taro Yamane)  

และสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลากแบบทดแทน เครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ จ�านวน 23 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ

เท่ากับ .95 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test โดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบการวิเคราะห์

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานธุรการของเทศบาลต�าบล

เชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

อยู่ในระดับมากทั้งสามด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

ด้านสิง่อ�านวยความสะดวก และด้านกระบวนการให้บรกิาร, 2) ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ประชาชน

ที่มีเพศ อายุ และประกอบอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานธุรการของเทศบาลต�าบล 

เชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้,  

3) ประชาชนได้มีข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการให้บรกิารงานธรุการของเทศบาลต�าบลเชยีงขวญั อ�าเภอเชยีงขวญั  

จังหวัดร้อยเอ็ด ล�าดับตามความถี่สูงไปหาต�่าสามอันดับแรก ได้แก่ เจ้าหน้าที่ควรปฏิบัติงานตรงต่อเวลา  

ควรมีป้ายแนะน�าขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน และควรมีแบบฟอร์มต่าง ๆ ไว้บริการ เช่น ค�าร้อง ค�าขอ 

คู่มือการให้บริการ อย่างเพียงพอ

ค�าส�าคัญ: 1. ความพึงพอใจ 2. การให้บริการงานธุรการ 3. เทศบาลต�าบล
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ABSTRACT

The purposes of this thematic paper were aimed : 1) to study levels of residents’ 

satisfaction with office staffs’ general services at Tambon Chiang Khwan Municipality in 

Chiang Khwan district of Roi Et province, 2) to compare those of the former’s satisfaction 

with the latter’s general services to variables of residents’ genders, ages and careers, and 

3) to examine suggestions for enhancing office staffs’ general services. The samples take 

in 283 services recipients coming into contact with the municipality, setting the sampling 

groups by drawing lots with simple random sampling through Taro Yamane’s table. The 

research instrument was five-rating scale questionnaires, in which each of entire questions 

possesses the reliability at .95. The statistics exploited for research incorporate percentage, 

mean, standard deviation, t-test, and F-test by making used of the computer software 

package to facilitate analyses. 

Outcomes of research findings: 1) Residents’ satisfaction with office staffs’ general 

services at Tambon Chiang Khwan Municipality in Chiang Khwan district of Roi Et province 

has been rated ‘high’ in the overall aspect, as has been scored in terms of each of three 

aspects. These three aspects ranked in descending orders of means include: i) officials’ 

rendering services, ii) facilitators, and iii) steps of offering services. 2) The hypothesis testing 

results had shown that variables of residents’ genders, ages and careers bear no significant 

differences in their satisfaction with officials’ general services, thereby being not conducive 

to the formulated hypotheses. 3) Residents’ suggestions for enhancing officials’ services at 

the above municipality had been recommended in descending orders of three frequencies. 

Firstly, officials’ work should be on time. Secondly, steps of offering services should be 

displayed on the clear flowchart. Finally, there should have sufficient relevant forms and 

service manuals.

Keywords: 1. Satisfaction 2. General Services 3. Sub-District Municipality 

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

งานธรุการมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ เป็นงานทีเ่กีย่วกับหนงัสอืเอกสารเพือ่ใช้เป็นหลกัฐานทางราชการ 

ซ่ึงมีกระบวนการเริ่มต้ังแต่มีการจัดท�าหนังสือราชการ การส่งหนังสือราชการออกจากหน่วยงานและ 

รบัหนงัสอืราชการเข้ามาในหน่วยงาน มกีารจัดเกบ็หนงัสอืราชการ ตลอดจนการรกัษาและยมืหนงัสอืราชการ

ไปใช้งาน และสิ้นสุดด้วยการท�าลายหนังสือราชการเมื่อถึงก�าหนดเวลา โดยยึดตามระเบียบส�านักนายก

รัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 เป็นแนวในการปฏิบัติเพื่อเป็นระบบที่ให้ความสะดวกรวดเร็ว 

ถกูต้องตรงเวลา และมีประสิทธภิาพเพ่ือประหยัดเวลาแรงงาน และค่าใช้จ่าย (ส�านกังานคณะกรรมการพฒันา 
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ระบบราชการ, 2547, หน้า 11) ดังนั้นหน่วยงานราชการส่วนใหญ่จึงมีงานธุรการเพื่อรับผิดชอบในการให้

บริการดังกล่าว รวมทั้งเทศบาลด้วย

งานธรุการของเทศบาล เป็นงานทีช่่วยประสานและอ�านวยความสะดวกให้แก่หน่วยงาน ทัง้ภายใน

และภายนอกส�านักงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ

และถูกต้อง เช่น การท�าทะเบียนรับเข้าร่าง พิมพ์ น�าเสนอเพื่อลงนาม บันทึกเอกสารส่งออกลงใน 

สมุดทะเบียน และจัดเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงในอนาคตพร้อมท้ังติดตามข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับ 

มอบหมายจากผู้บงัคบับญัชา นอกจากนัน้งานธรุการยงัเกีย่วข้องกบัการจดัซือ้จดัหา บ�ารงุรกัษาพสัดรุวมทัง้

อุปกรณ์เครื่องใช้ในส�านักงานต่างๆ ด้วย งานธุรการของเทศบาลจึงเป็นงานสนับสนุน ในด้านการบริการแก่

ทุกฝ่ายต่างๆ ในส�านักงาน โดยท�าหน้าที่ในการจัดเตรียมข้อมูล และเอกสาร อ�านวยความสะดวกในด้าน

สถานที ่อปุกรณ์อ�านวยความสะดวกต่างๆ หรือเป็นศนูย์กลางในการประสานงานเพ่ือสือ่สารข้อมลูไปยงัฝ่าย

ต่างๆ ซึง่ถ้าขาดหน่วยงานธรุการแล้วองค์การจะขาดความคล่องตวัในการปฏิบัตงิาน โดยเฉพาะการให้บรกิาร

ประชาชน (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอื่นๆ, 2541, หน้า 214) 

เทศบาลต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่ทั้งหมด 14,308 ไร่ หรือ 22.89 

ตารางกโิลเมตร มหีมูบ้่านจ�านวน 12 หมูบ้่าน มภีารกจิในการส่งเสรมิ สนบัสนนุ ให้ประชาชนในเขตเทศบาล

ต�าบลเชยีงขวัญ อยูดี่ กินดี ซึง่หมายถงึ ความเจรญิของบ้านเมือง รวมถึงผูใ้ช้บรกิารได้รบัความสะดวกรวดเรว็ 

มีความพึงพอใจกับการรับบริการงานธุรการเป็นภารกิจส�าคัญของเทศบาล เพราะเป็นงานที่เกี่ยวกับการ

รบั-ส่งหนงัสอืระหว่างหน่วยงาน หากระบบงานธรุการซึง่เป็นส่วนหนึง่ของงานธุรการไม่เป็นระบบ ปฏบัิตงิาน 

ด้วยความล่าช้า ผิดพลาด ตลอดจนการให้บริการไม่ได้รับความสะดวกก็จะท�าให้การปฏิบัติงานตามด�าเนิน

ไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ จากการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กร (SWOT) เพื่อจัดท�าแผนพัฒนาประจ�าปี 

2556 พบว่า การบริการด้านงานธุรการยังต้องมีการปรับปรุงหลายด้าน ได้แก่ สถานที่ให้บริการคับแคบ  

เจ้าหน้าทีไ่ม่เพยีงพอ เพราะนอกจากปฏบิติัหน้าทีง่านธรุการแล้ว ยงัไปปฏบิติัหน้าทีอ่ืน่อีก บางครัง้ประชาชน

ต้องใช้เวลารอในการรบับรกิาร และยงัต้องมกีารปรบัปรงุเกีย่วกับสิง่อ�านวยความสะดวกอืน่ๆ อย่างไรกต็าม

เทศบาลต�าบลเชยีงขวญัได้ปรบัปรงุการให้บรกิารในระดบัหนึง่แล้ว โดยมกีารศกึษาทีเ่ป็นวชิาการหน่วยงาน

ภายอกหรือเอกชนที่มีการประสานติดต่อกับเทศบาล จึงกล่าวได้งานธุรการเป็นด่านแรกของการติดต่อ

ประสาน ทั้งนี้เพราะระบบราชการต้องมีการติดต่อเป็นลายลักษณ์อักษร (เทศบาลต�าบลเชียงขวัญ, 2554, 

(อัดส�าเนา).) 

ผู้วิจัยในฐานะเป็นพนักงานธุรการเทศบาลต�าบลเชียงขวัญ จึงสนใจศึกษาความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อการให้บรกิารงานธรุการของเทศบาลต�าบลเชยีงขวญั อ�าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัร้อยเอด็ โดยผล

ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้สามารถเสนอเป็นแนวทางการพัฒนาการให้บริการงานบริการด้านงานธุรการของ

เทศบาลต�าบลเชยีงขวญั อ�าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัร้อยเอด็ เพือ่ให้ประชาชนได้รบัความพงึพอใจมากยิง่ขึน้ไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1  เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานธุรการของเทศบาล 

ต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
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2.2 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการงานธุรการของเทศบาลต�าบลเชียงขวัญ  

อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนซึ่งมีเพศ อายุ และประกอบอาชีพต่างกัน

2.3  เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการงานธุรการของเทศบาล 

ต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานของการวิจัย

3.1  ประชาชนซึ่งมีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานธุรการของเทศบาล 

ต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน  

3.2  ประชาชนซึ่งมีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานธุรการของเทศบาล 

ต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

3.3  ประชาชนซึ่งประกอบอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานธุรการของเทศบาล

ต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน   

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

4.1  ได้ทราบความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารงานธรุการของเทศบาลต�าบลเชยีงขวญั 

อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

4.2  ได้ทราบผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจต่อการให้บรกิารงานธรุการของเทศบาลต�าบลเชยีงขวญั

อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนซึ่งมีเพศ อายุ และประกอบอาชีพต่างกัน

4.3 ได้ทราบข้อเสนอแนะของประชาชนเก่ียวกับการให้บรกิารงานธรุการของเทศบาลต�าบลเชยีงขวญั

อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

4.4  ผลการวจัิยสามารถน�าเสนอเป็นข้อสนเทศในการปรบัปรงุการให้บรกิารงานธรุการของเทศบาล

ต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อไป

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

5.1  ประชากร ได้แก่ ประชาชนผู้ซ่ึงมารับบริการงานธุรการของเทศบาลต�าบลเชียงขวัญ  

อ�าเภอเชยีงขวัญ จงัหวัดร้อยเอด็ จ�านวน 967 คน (ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถงึวนัที ่31 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2557) (เทศบาลต�าบลเชยีงขวญั, 2557) เพือ่ใช้เป็นหลกัฐานในการค�านวณกลุม่ตวัอย่างและเกบ็ข้อมลู

ในปี พ.ศ. 2558

5.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนผู้ซึ่งมารับบริการงานธุรการของเทศบาลต�าบลเชียงขวัญ 

อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวนทั้งสิ้น 283 คน โดยใช้สูตรของยามาเน (Taro Yamane, 1973 : 

727) ในการค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size)

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
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 ตอนท่ี 1 เป็นข้อค�าถามเกีย่วกบัปัจจยัส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม จ�านวน 3 ข้อ ได้แก่ 

เพศ อายุ และการประกอบอาชีพ

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานธุรการ

ของเทศบาลต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดในสามด้าน ได้แก่ 1) ด้านการให้บริการของ

เจ้าหน้าที่ 2) ด้านกระบวนการให้บริการ และ 3) ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก ซึ่งมีลักษณะแบบสอบถาม 

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ต (Likert ’& Scales) โดยแบ่งระดับ

ของการวัดออกเป็น 5 ระดับ ก�าหนดเกณฑ์การให้คะแนน (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548, หน้า 100) ดังนี้

 ตอนที่ 3 เป็นค�าถามลักษณะปลายเปิด (Open–ended Questions) สอบถามเก่ียวกับ 

ข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการงานธุรการของเทศบาลต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ 

จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 3 ด้าน

6.  ผลการวิจัย

6.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานธุรการของ

เทศบาลต�าบล เชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชน

ต่อการให้บริการงานธุรการของเทศบาลต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม  

อยู่ในระดบัมาก เม่ือพจิารณาเป็นรายด้าน อยูใ่นระดบัมากทัง้สามด้าน เรยีงจากด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มากไปหาน้อย  

ได้แก่ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก และด้านกระบวนการให้บริการ 

 เมื่อสรุปผลการวิจัยเป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี้

 1)  ด้านการให้บรกิารของเจ้าหน้าที ่พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารงาน

ธุรการของเทศบาลต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 8 ท่ีว่า “เจ้าหน้าที่ให้เกียรติและให้ความส�าคัญกับประชาชนที่มารับบริการด้วย

ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 7 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการ

ให้บริการตรงต่อเวลา”

 2)  ด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงาน

ธุรการของเทศบาลต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มี

ค่าเฉลีย่มากทีส่ดุคือ ข้อ 3 ทีว่่า “การจัดระบบการให้บรกิารตามล�าดบัก่อน-หลงัของการตดิต่อขอรบับรกิาร” 

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 8 ที่ว่า“เตรียมค�าร้องต่างๆ เอกสารแนะน�าการให้บริการแก่ประชาชน

ผู้มาขอรับบริการต่าง ๆ”

 3)  ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงาน

ธุรการของเทศบาลต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 2 ที่ว่า“สถานท่ีให้บริการมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย” ส่วนข้อที่ม ี

ค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือ ข้อ 7 ที่ว่า“เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบข้อมูลสารสนเทศ มีความทันสมัยและ 

เพียงพอต่อการให้บริการ”
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

6.2  ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย

 ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ว่า ประชาชนซ่ึงมีเพศ อายุ และการประกอบอาชีพต่างกัน 

มีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานธุรการของเทศบาลต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 

แตกต่างกัน ซึ่งผลการเปรียบเทียบสรุปได้ดังนี้ 

 สมมติฐานที่ 1 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานธุรการของ

เทศบาลต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานธุรการของ

เทศบาลต�าบลเชยีงขวญั อ�าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่เป็นไป

ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการงาน

ธุรการของเทศบาลต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการงาน

ธุรการของเทศบาลต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

ที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 สมมตฐิานที ่3 ประชาชนทีป่ระกอบอาชพีต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารงานธรุการ

ของเทศบาลต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่ประกอบอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการงาน

ธุรการของเทศบาลต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

7.  อภิปรายผลการวิจัย

7.1  ผลการวจิยัพบว่า ความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารงานธรุการของเทศบาลต�าบล

เชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า  

การให้บริการงานธุรการของเทศบาลต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นที่ยอมรับของ

ประชาชนและการให้บริการสามารถสร้างความพึงพอใจให้ประกับประชาชนผู้มาใช้บริการ ไม่ว่าการให้

บริการของเจ้าหน้าที่ท่ีให้เกียรติและให้ความส�าคัญกับประชาชนท่ีมารับบริการด้วยความเสมอภาคและ 

เท่าเทียมกัน ให้การต้อนรับ ด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการมีการจัดระบบ

การให้บรกิารตามล�าดบัก่อน-หลงัของการตดิต่อขอรบับรกิาร ขัน้ตอนการให้บรกิารแต่ละขัน้ตอนมคีวามสะดวก 

รวดเร็ว สถานที่ให้บริการมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย อยู่ในแหล่งที่สะดวกแก่การเดินทางไป

รับบริการ สถานที่ให้บริการมีป้ายประชาสัมพันธ์และแสดงจุดบริการต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นจึงท�าให้

ระดบัความพึงพอใจของประชาชนทีมี่ต่อการให้บรกิารงานธรุการของเทศบาลต�าบลเชยีงขวญั อ�าเภอเชยีงขวญั 

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุนันท์ นาเมือง ได้วิจัยเรื่อง  

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ งานธุรการเทศบาลต�าบลขุนทะเล อ�าเภอเมือง  

จงัหวัดสรุาษฎร์ธาน ีพบว่า “ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารของงานธรุการเทศบาลต�าบล 
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ขุนทะเล อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัย

ของ เพ็ญศรี จอมใจหาญ ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการงานธุรการ เทศบาล

ต�าบลช้างเผือก อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการงาน

ธรุการ เทศบาลต�าบลช้างเผือก อ�าเภอเมือง จงัหวดัเชยีงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และสอดคล้องกบัผลการวิจัย 

ของ สมชัย พลกลาง ได้วิจัย ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านงานธุรการของเทศบาล

ต�าบลดอนหวาย อ�าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ

ด้านงานธุรการของเทศบาลต�าบลดอนหวาย อ�าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมในระดับมาก

7.2  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการงานธุรการของเทศบาลต�าบลเชียงขวัญ 

อ�าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัร้อยเอด็ ของประชาชนทีม่เีพศ อาย ุและประกอบอาชพีต่างกนั ผลการวจิยัมปีระเดน็

ที่ควรน�ามาอภิปรายผล ดังนี้

 ผลการวจิยัพบว่า ประชาชนซึง่มเีพศ อาย ุและประกอบอาชพีต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการ

ให้บริการงานธุรการของเทศบาลต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน

ทุกด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยท่ีตั้งไว้ ผลการวิจัยปรากฏเช่นน้ีอภิปรายได้

ว่า การให้บริการงานธุรการของเทศบาลต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด มีการให้บริการ

ประชาชนด้วยความเสมอภาค มาตรฐานเดียวกัน ให้ความเท่าเทียมกับทุกคน ยึดความถูกต้องตามระเบียบ

ขัน้ตอนการปฏบิตั ิจงึท�าให้ประชาชนแม้ว่าจะมเีพศต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารงานธรุการของ

เทศบาลต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

สมชัย พลกลาง ได้วิจัย ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านงานธุรการของเทศบาลต�าบล

ดอนหวาย อ�าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้

บริการด้านงานธุรการของเทศบาลต�าบลดอนหวาย อ�าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ไม่แตกต่างกัน

8.  ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถ 

สรุปผลโดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 จากการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการงานธุรการของเทศบาล

ต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก ดังนั้น งานธุรการของเทศบาล

ต�าบลเชียงขวัญ ควรรักษามาตรฐานของการให้บริการประชาชนท้ังสามด้าน คือ ด้านการให้บริการของ 

เจ้าหน้าที ่ด้านกระบวนการให้บรกิาร และด้านสิง่อ�านวยความสะดวกไว้ต่อไป และน�าผลการวจัิย ข้อเสนอแนะ 

ของประชาชน และระดับความพึงพอใจของประชาชนในแต่ละด้านมาพิจารณาก�าหนดแนวทางการ

พัฒนาการให้บริการของงานธุรการของเทศบาลต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  

และปรับปรุงการปฏิบัติให้ดีกว่าที่เป็นอยู่และพัฒนาให้ยิ่งข้ึนๆ ไปจนถึงระดับมากท่ีสุด โดยค�านึงถึงการ

บริการด้านกระบวนการให้บริการ เป็นอันดับแรกเพราะมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

8.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 จากผลการวจิยัพบว่าความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารงานธรุการของเทศบาล

ต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ปรากฏว่า ด้านกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า

ด้านอืน่ ๆ  ดงันัน้ ควรมกีารวจัิยสภาพปัญหา สาเหต ุและแนวทางแก้ไขปัญหา การให้บรกิารด้านกระบวนการ

ให้บริการของงานธุรการของเทศบาลต�าบลเชียงขวัญ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
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