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ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว 

อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
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บทคัดย่อ

สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพี่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ

เทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ

การให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชน ที่มี เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา และประกอบอาชีพ ต่างกัน และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของ

เทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนหรือ

สมาชกิครวัเรอืนอาย ุ18 ปี ขึน้ไป ครวัเรอืนละ 1 คน เขตเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ 

มคีรวัเรอืนจ�านวน 2,056 ครวัเรอืนก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างโดยใช้สตูรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)

ได้กลุ่มตวัอย่าง จ�านวน 335 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั คอื แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั

โดยมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) และสถิติอนุมานหรืออ้างอิง ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบความแปรปรวน 

ทางเดียว (One – Way ANOVA)

ค�าส�าคัญ: 1. ความคิดเห็น 2.ประชาชน 3.การให้บริการ 4.องค์การบริหารส่วนต�าบล

ABSTRACT

This thematic paper serves the purposes: 1) to residents’ opinions on public  

services of Tambon Khwao Municipality in Selaphum district of Roi Et province,  

2) to compare theiropinions on Tambon Khwao Municipality’s services to variables of their  

genders, ages, educational levels and occupations, and 3) to examine their suggestions for 

coming up with its services. The sample size comprised representatives of 2,056 households 

in its authorized area, forming the ratio of one household head or one household member 
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per one representative. To set the sample size against Taro Yamane’s table, the sampling 

group earned 335 subjects. The research instrument was five rating scale questionnaires 

with the reliability of the whole version at 0.98. The descriptive and referential statistics 

for data analyses incorporated frequency, percentage, mean, standard deviation; t-test and 

F-test (One – WayANOVA)

Outcomes of the research:

1)  Residents’ opinions on public services of Tambon Khwao Municipality rated 

‘high’ in the overall aspect. Given a single aspect, four aspects proved exactly the same. 

To place each of four aspects in descending order of means, they included: timely rapid 

services, processes and steps of services, service facilitation and service authorities 

respectively. 

2)  The results of the hypothesis tests indicated that variables of their genders, 

ages, educational levels and occupations showed no significant differences in their opinions 

on its services in the overall aspect and a single one, thus refusing the formulated  

hypotheses. 

3) Their suggestions for coming up with its public services were recommended in 

descending order of first three frequencies. First, service authorities should be enthusiastic 

and pay more attention to rendering services to service recipients than it really was.  

Secondly, they should have the flow charts of offering services installed and service  

authorities’ clear name tagsbestuck.Finally, they should facilitate document processing and 

intensify their much more timely rapid undertaking for service recipients.

Keywords: 1. Residents’ Opinions 2. Public Services 3. Sub-District Municipality 

1. ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

นบัจากรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ทีม่บีทบญัญตัเิกีย่วกบัการปกครองส่วนท้องถิน่ 

ในหมวดที่ 9 จนกระทั่งถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ได้บัญญัติไว้ในหมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

นับว่ามีความส�าคัญกับประชาชนเพราะเป็นการกระจายอ�านาจให้ประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ ได้เข้ามาม ี

ส่วนร่วมทางการเมืองได้มากขึ้นเพิ่มช่องทางในการบริหารและสร้างนักการเมืองระดับท้องถิ่นเพื่อน�าไปสู่

การปกครองระดับชาติต่อไป การปกครองส่วนท้องถิ่นยังเป็นหลักการที่สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตย

ดงัทีก่ล่าวคอืเป็นการกระจายอ�านาจมุง่เน้นให้ประชาชนรูจั้กหน้าท่ีรักและหวงแหนชุมชนท่ีตนอยูอ่าศยัเพราะ

ถ้าเกดิปัญหาในท้องถิน่ใด คนในท้องถิน่นัน้ย่อมทีจ่ะรูส้าเหตหุรอืปัจจยัทีท่�าให้เกดิปัญหาได้มากกว่าคนนอก

พ้ืนที่ การแก้ไขปัญหาก็จะตรงจุดและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังประชาชนยังร่วมตรวจสอบการท�างานของ

นกัการเมอืงท้องถิน่หรอืฝ่ายบริหาร เพือ่ให้เกดิความโปร่งใสตามหลกัการตรวจสอบและถ่วงดลุอ�านาจและน�าไปสู่ 

การบริหารบ้านเมอืงทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาลต่อไป (ส�านักงานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร, 2555, หน้า 7)
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อ�านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มบีทบาทท่ีชดัเจนและกว้างขวางขึน้โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

ในมาตรา 78 เป็นเครื่องประกันว่ารัฐจะต้องปรับระบบการด�าเนินงานและระบบความสัมพันธ์ระหว่าง

ราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจนในเชิงอ�านาจหน้าท่ี อีกท้ังต้องส่งเสริมให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มบีทบาทและอ�านาจหน้าทีใ่นการจดับรกิารสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิน่

ด้านต่างๆ นอกจากน้ียงัได้กล่าวถงึระบบการท�างานของภาครัฐว่า จะต้องมุง่เน้นการพฒันาคณุภาพคุณธรรม

จริยธรรมของเจ้าหน้าที่พร้อมกับการพัฒนาระบบการท�างานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท�างานและให้

รัฐมุ่งเน้นการท�างานตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี ทั้งนี้ในรายละเอียดยังมีการก�าหนดเพิ่มเติมว่า รัฐจะ

ต้องจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้และประชาชนมี

ส่วนร่วมโดยมุง่เน้นการให้บริการสาธารณะทีร่วดเรว็ มคีณุภาพโปร่งใสและเน้นการมส่ีวนร่วมของประชาชน

และเพ่ือให้แนวนโยบายพืน้ฐานของรัฐบรรลตุามเป้าหมายทีไ่ด้ก�าหนดไว้ จงึได้มกีารก�าหนดรายละเอยีดด้าน 

ต่างๆ ไว้อย่างละเอยีด เพือ่เป็นแนวทางในการด�าเนนิงานแก่หน่วยงานของรฐัและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

อาทิ ก�าหนดแนวทางในการด�าเนินงานด้านการศาสนา สังคม สาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรมของรัฐ

ไว้เป็นต้น (วุฒิสาร ตันไชย, 2550, หน้า 20)

เทศบาลเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีถือก�าเนิดมาหลังจากการเปลี่ยนแปลง

การปกครองของไทยคือ ได้มกีารตราพระราชบญัญัตจัิดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ข้ึนและได้จัดตัง้เทศบาล

ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2478 โดยการยกฐานะของสุขาภิบาลที่มีอยู่เดิม 35 แห่งขึ้นเป็นเทศบาล นับจากนั้นได้มี

การแก้ไขพระราชบญัญตัแิละกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องหลายครัง้ โดยเฉพาะพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 

ซึ่งถือเป็นกฎหมายหลักของการบริหารราชการเทศบาลในปัจจุบัน โดยก�าหนดหลักเกณฑ์แบ่งเทศบาล 

ออกเป็น 3 ประเภทคือ เทศบาลต�าบล เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร โดยใช้เกณฑ์รายได้และจ�านวน

ประชากรเป็นหลักพิจารณาในการจัดตั้ง (อรทัย ก๊กผล, 2551, หน้า 19)

ซ่ึงในการปฏิบัติงานของเทศบาลแต่ละแห่งนั้น จะต้องกระท�าตามระเบียบที่ก�าหนดให้เทศบาล

กระท�าในลักษณะกิจการสาธารณะเพื่อประชาชนตามท่ีกฎหมายก�าหนด แต่เนื่องจากมีความแตกต่างของ

สภาพพื้นที่ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร หรือนโยบายของผู้บริหาร ท�าให้ผลการปฏิบัติงานของเทศบาล

แต่ละแห่งและในแต่ละด้านจะเน้นความส�าคัญที่มีความแตกต่างกันไป

ปัจจบุนัในหน่วยงานไม่ว่าของรฐัหรอืเอกชนได้มีการต่ืนตัวในการให้บริการกนัอย่างกว้างขวาง ค้นหา 

กลยุทธ์ต่างๆ มาให้บริการและถือหลักการการให้บริการที่ดีต่อผู้ที่มาใช้บริการทุกคน โดยปลูกฝังให้ทุกคน

ภายในในองค์กรมีหัวใจบริการ (Service Mind) เป็นหลักยึดส�าหรับสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นในจิตใจ

ของผู้ให้บริการทุกคนการให้บริการที่ดี” เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ท่ีมาขอรับบริการ มีสาระส�าคัญ

ประกอบด้วยหลกัการการให้บรกิารทีดี่ ซึง่สามารถน�าไปปรบัใช้ได้ตามความเหมาะสมกบัสภาพการให้บรกิาร

ในปัจจุบันเพ่ือให้สามารถด�าเนินการให้การบริการตรงตามมาตรฐานที่ก�าหนดและการพัฒนาปรับปรุงการ

บรกิารได้อย่างต่อเนือ่ง สามารถท�างานได้เรว็ขึน้และมคีวามผดิพลาดน้อยลงเกดิประสทิธภิาพในการปฏบัิติ

งาน (มนูญ ประจิตร์, 2551, หน้า 2)

จากท่ีกล่าวมาผู้วิจัยซึ่งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ต�าแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จึงมีความ

สนใจทีจ่ะศกึษาวจิยั ความคดิเหน็ของประชาชนทีมี่ต่อการให้บรกิารของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภมูิ 
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จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือที่จะน�าผลการศึกษาที่ได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการประชาชนของ

เทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพือ่ศกึษาความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภมูิ  

จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว 

อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ

2.3 เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการให้บรกิารการประชาชนของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภมูิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด 

3.  สมมุติฐานของการวิจัย

3.1 ประชาชนทีม่เีพศต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการให้บรกิารของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภมูิ  

จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.2  ประชาชนทีม่อีายตุ่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภมู ิ

จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.3 ประชาชนทีม่รีะดับการศึกษาต่างกนั มคีวามคดิเหน็มต่ีอการให้บรกิารของเทศบาลต�าบลขวาว 

อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.4 ประชาชนทีม่อีาชพีต่างกนั มคีวามคิดเห็นต่อการให้บรกิารของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ  

จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

4.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1  ท�าให้ทราบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอ

เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

4.2 ท�าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล

ต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน

4.3  ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ  

จังหวัดร้อยเอ็ด 

4.4  ท�าให้สามารถน�าผลการวจิยัใช้เป็นข้อมลูสารสนเทศในการวางแผนการพฒันาและพฒันาการ

ให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น  

ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

5. วิธีด�าเนินการวิจัย

5.1 ประชากร (Population)ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกครัวเรือนอายุ  
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18 ปี ขึ้นไป ครัวเรือนละ 1 คน เขตเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีครัวเรือนจ�านวน 

2,056 ครัวเรือน

5.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกครัวเรือนอายุ 18 ปี ขึ้นไป ครัวเรือนละ 

1 คน เขตเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ 

ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 335 คน (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548, หน้า 19)

5.3  เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบั ความคดิเหน็ของประชาชน

ที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 335 ชุด แบ่งออกเป็น 

3 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิด (Close-ended Questionnaire) และแบบ

เลือกตอบ (Check List) เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา และอาชีพ 

 ตอนที ่2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยให้ผูต้อบเลอืกระดบั ความคดิเหน็ 

ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 

5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) สอบถาม 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

5.4  สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถติอินุมานหรืออ้างองิ ได้แก่ การทดสอบค่าท ี(t-test) 

การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA)

6.  ผลการวิจัย

6.1 ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามผลการวจิยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เพศชาย จ�านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 67.76 มีอายุ 36 – 50 ปี จ�านวน 214 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 63.88 มีระดับการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี จ�านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 62.09 ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม จ�านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 60.90

6.2 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาล 

ต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัย พบว่า เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของประชาชนที่มี

ต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า โดยรวม มีค่าแปลผลอยู่ใน

ระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยูใ่นระดบัมากทัง้สีด้่าน เรียงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 

คือ คือ ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านการอ�านวย 

ความสะดวกและด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการตามล�าดับ เมื่อแยกเป็นรายด้านสรุปได้ดังนี้

 1) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการให้

บรกิารของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอ็ด ด้านเจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้บริการ โดยรวมอยูใ่นระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากท้ังหกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ท่ีว่า  
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เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพเหมาะสมรองลงมา คือ ข้อ 4 ท่ีว่า เจ้าหน้าท่ีมีความซ่ือสัตย์สุจริต ส่วนข้อท่ีม ี

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือข้อ 3 ที่ว่า เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นตามล�าดับ

 2)  ด้านการอ�านวยความสะดวก ผลการวจิยัพบว่า ความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการให้

บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทั้งหกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 

ที่ว่า ได้รับความสะดวกในการเข้าถึงการใช้บริการรองลงมา คือ ข้อ 2 ที่ว่า มีจุดบริการเพียงพอต่อการให้

บริการและ ที่นั่ง/บริเวณรอรับบริการเหมาะสมและเพียงพอ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า 

ป้าย ข้อความบอกจุดบรกิาร/ป้ายประชาสมัพนัธ์ ชดัเจนและเปิดรบัฟังข้อคดิเหน็ต่อการให้บริการ เช่น กล่อง

รับความเห็น

 3)  ด้านความรวดเร็วในการให้บริการผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อ

การให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ ด้านความรวดเรว็ในการให้บรกิาร โดย

รวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อพบว่า อยูใ่นระดบัมากทัง้สีข้่อ โดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากท่ีสดุ คอื 

ข้อ 2 ที่ว่าระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะกับการรับบริการ รองลงมา คือ ข้อ 4 ที่ว่า เจ้าหน้าที่ให้

บริการด้วยความเสมอภาคตามล�าดับก่อน-หลัง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่าได้รับการบริการที่

ทันตามเวลาและความรวดเร็วในการให้บริการแต่ละขั้นตอน ตามล�าดับ

 4)  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มี

ต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้

บริการ โดยรวมอยูใ่นระดับมาก เม่ือพจิารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดบัมากทัง้เจด็ข้อ โดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่

มากที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า มีการติดประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการและขั้นตอนการให้บริการ 

ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัวรองลงมา คือ ข้อ 3 ท่ีว่า ให้บริการด้วยความถูกต้องครบถ้วน 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 7 ที่ว่า ระยะเวลารอคอยในการรับบริการมีความเหมาะสม

6.3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานไว้ ดังนี้

 สมมติฐานที่ 1 ประชาชนที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

ของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวจิยั พบว่า ประชาชนทีม่เีพศต่างกนั มคีวามคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิาร

ของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน

 สมมติฐานที่ 2 ประชาชน ที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

ของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวจิยั พบว่า ประชาชนทีม่อีายตุ่างกนั มคีวามคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิาร

ของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน

 สมมติฐานที่ 3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ

ให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดแตกต่างกัน

 ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนท่ีมี 

ต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 
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 สมมติฐานที่ 4 ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

ของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวจิยั พบว่า ประชาชนทีอ่าชพีต่างกนั มีความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการ

ของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 

6.4  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  

ซ่ึงผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ข้อเสนอแนะของประชาชนเก่ียวกับการให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว  

อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ เรยีงล�าดบัค่าความถีจ่ากสงูไปหาต�า่ สามอนัดบัแรก คอื เจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้บรกิาร

ควรมีความกระตือรือร้นและมีความเอาใจใส่ในการให้บริการมากกว่านี้ ควรมีการติดป้ายประชาสัมพันธ ์

เกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการและติดป้ายชื่อเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการให้ชัดเจน และควรอ�านวยความสะดวก

และรวดเร็วให้กับผู้มาติดต่อให้มากยิ่งขึ้น

7. อภิปรายผลการวิจัย

จากการสรุปผลการวิจัยพบประเด็นส�าคัญสามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้

1. การวิเคราะห์ความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภมูิ  

จังหวัดร้อยเอ็ดผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว 

อ�าเภอเสลภมู ิจังหวดัร้อยเอด็ โดยรวม มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า การให้บรกิาร

การของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้บริการเป็นไปตามหลักยุทธศาสตร ์

การให้บริการได้ดีอยู่พอสมควร เพราะต้องการให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ  

และเข้าถงึการให้บรกิารอย่างแท้จรงิ อาจด้วยเหตนุีจึ้งท�าให้ประชาชนเกดิความพงึพอใจ โดยรวม มค่ีาแปล

ผลอยู่ในระดับมาก ทั้งสี่ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติพงษ์ วิเชียรสมุทร ได้วิจัยเรื่องความคิดเห็น

ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลพลับพลานารายณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  

ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลพลับพลานารายณ์ 

อ�าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติยา  

มหาอุตย์ ได้ท�าการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการช�าระภาษีบ�ารุงท้องที่ของ

องค์การบรหิารส่วนต�าบลโพนสงู อ�าเภอปทมุรตัต์ จงัหวดัร้อยเอด็ ผลการวจิยัพบว่า ระดบัความคดิเหน็ของ

ประชาชนเกีย่วกบัการให้บรกิารช�าระภาษีบ�ารงุท้องท่ีขององค์การบริหารส่วนต�าบลโพนสงู อ�าเภอปทมุรตัต์ 

จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมมค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมากเมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน ทัง้ 4 ด้าน คอื ด้านเจ้าหน้าที่

ผูใ้ห้บริการด้านความรวดเรว็ในการให้บรกิารด้านการอ�านวยความสะดวก และด้านกระบวนการขัน้ตอนการ

ให้บริการ พบว่า 

 1.1 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการให้

บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวมมีค่าแปลผล 

อยู ่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ  

จังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่ได้มีความเอาใจใส่ให้บริการอยู่พอสมควร ซึ่งได้มีการทักทายยิ้มแย้มแจ่มใส  

มไีมตรีจติทีดี่ต่อประขาขนผู้รบับรกิารอยูเ่สมอ อาจด้วยเหตนุีจ้งึท�าให้ประชาชนมคีวามคดิเหน็ต่อการบริการ 
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ด้านเจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้บรกิาร โดยรวมมค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก สอดคล้องกบังานวจิยัของนพรตัน์ หวลระลกึ

ได้ท�าการวิจัยเรื่องข้อมูลพื้นฐานของประชาชนที่มาใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต�าบลหันตราผลการ

วิจัยพบว่า การบริการส�านักงานสาธารณสุขประชาชนที่มาใช้บริการ มีความคิดเห็นต่อการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลหันตราด้านพนักงานผู้ให้บริการโดยรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก

 1.2 ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการให้

บรกิารของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ ด้านสิง่อ�านวยความสะดวก โดยรวมมค่ีาแปล

ผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ  

จังหวัดร้อยเอ็ด มีการอ�านวยความสะดวกในการให้บริการดีอยู่พอสมควร เพราะอาจต้องการให้ประชาชน

ผู้รับบริการได้รับความสะดวกและรวดเร็วต่อการบริการ อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้การบริการ มีความคิดเห็น 

ด้านความการอ�านวยความสะดวกในการบริการ มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ

นพรตัน์ หวลระลกึได้ท�าการการวจิยัเรือ่งข้อมลูพืน้ฐานของประชาชนทีม่าใช้บรกิารขององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลหันตราผลการวิจัยพบว่า การบรกิารส�านกังานสาธารณสขุประชาชนทีม่าใช้บริการมคีวามคดิเหน็ต่อการ 

ให้บรกิารขององค์การบรหิารส่วนต�าบลหนัตราด้านสิง่อ�านวยความสะดวกโดยรวมเหน็ด้วยอยูใ่นระดบัมาก

 1.3  ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อ

การให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ  

โดยรวมมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว  

อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้บริการด้วยความรวดเร็วอยู่พอสมควร เพื่อต้องการให้ประชาชนได้รับ

บรกิารอย่างเท่าเทยีมและรวดเรว็เสมอกนั อาจด้วยเหตนุีจ้งึท�าให้ประชาชนมคีวามคดิเหน็ในด้านความรวดเร็ว 

ในการให้บริการ มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ซึ่งคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติยา มหาอุตย์ ได้ท�าการวิจัยเรื่อง 

ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการช�าระภาษีบ�ารุงท้องท่ีขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

โพนสงู อ�าเภอปทมุรตัต์ จงัหวดัร้อยเอด็ ผลการวจิยัพบว่า ระดบัความคดิเหน็ของประชาชนเกีย่วกบัการให้

บรกิารช�าระภาษีบ�ารงุท้องทีข่ององค์การบรหิารส่วนต�าบลโพนสูง อ�าเภอปทมุรตัต์ จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวม

มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจัยของ นพรัตน์ หวลระลึกได้ท�าการการวิจัยเรื่องข้อมูล

พื้นฐานของประชาชนที่มาใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต�าบลหันตราผลการวิจัยพบว่า การบริการ

ส�านักงานสาธารณสขุประชาชนทีม่าใช้บริการมคีวามคดิเหน็ต่อการให้บริการขององค์การบรหิารส่วนต�าบล

หันตรา ด้านความรวดเร็วที่ให้บริการ โดยรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก

 1.4 ด้านกระบวนการและขัน้ตอนการให้บรกิารผลการวจิยัพบว่า ความคดิเหน็ของประชาชน

ที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านกระบวนการและขั้นตอน

การให้บริการ โดยรวม มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การให้บริการของเทศบาล

ต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการรวดเร็วและมีขั้นตอนที่

ชัดเจนอยู่พอสมควร อาจเพราะต้องการให้ประชาชนผู้รับบริการได้รับความสะดวกในการให้บริการ  

อาจด้วยเหตนุีจ้งึท�าให้ประชาชนทีม่ารบับรกิารเกดิความประทับใจในการให้บรกิาร ด้านกระบวนการและขัน้ตอน 

การให้บริการมค่ีาแปลผลอยูใ่นระดับมาก ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ ดาวเรอืง บานบุร ีได้ท�าการวจิยัเรือ่ง

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต�าบลนครชุม อ�าเภอบ้านโป่ง 
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จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต�าบล

นครชุมน์ อ�าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยด้านกระบวนการบริการ มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก

2.  จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ว่า ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ

ประกอบอาชพี ต่างกนั มคีวามคิดเหน็ต่อการให้บรกิารของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ 

แตกต่างกันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 2.1 เพศ จากสมมติฐานที่ว่า ประชาชน ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการของ

เทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูม ิจงัหวดัร้อยเอด็ แตกต่างกนั ผลการวจิยัพบว่า ประชาชน ทีม่เีพศต่างกัน 

มีความความคิดเห็นต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน 

ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนผู้รับบริการไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือหญิงก็ตาม มีความคิดเห็นต่อการ

ให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่ขึ้นอยู่ว่าจะเป็นเพศไหน แต่ขึ้นอยู่กับ

การให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภมิู จงัหวดัร้อยเอด็ ท่ีมปีระสทิธภิาพย่อมจะท�าให้เกดิความ

ประทับใจชอบใจต่อสิ่งนั้นในภายหลัง ดังนั้น ประชาชนผู้รับบริการ ไม่ว่าจะเพศใดก็ตามต่าง มีความความ

คิดเห็นต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน สอดคล้อง

กบัการวจิยัของ นพรัตน์ หวลระลกึ ได้ท�าการวจัิยเรือ่งข้อมลูพืน้ฐานของประชาชนท่ีมาใช้บรกิารขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลหันตรา ผลการวิจัยพบว่าประชาชนท่ีมีเพศต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการให้บริการ

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลหันตราไม่แตกต่างกันและสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติพงษ์ วิเชียรสมุทร  

ได้ท�าการวิจัยเรื่องการศึกษาปัญหาพิเศษ เรื่องความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล

ต�าบลพลับพลานารายณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น

ของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลพลับพลานารายณ์ จ�าแนกตามเพศ มีความเห็นต่อ

การให้บริการไม่แตกต่างกัน

 2.2 อายุ จากสมมติฐานที่ว่า ประชาชน ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการของ

เทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ แตกต่างกัน ผลการวจิยัพบว่า ประชาชน ทีม่อีายตุ่างกนั 

มีความความคิดเห็นต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน 

ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า อายขุองผูส้งูอายเุป็นเพยีงเครือ่งหมายให้รู้ว่าใครเกดิก่อนเกิดหลงั แต่การให้บรกิาร

การจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ ทีม่ปีระสทิธภิาพย่อมจะท�าให้

เกดิความประทบัใจชอบใจต่อสิง่นัน้ในภายหลงั ดังนัน้ ผูส้งูอายไุม่ว่าจะช่วงอายใุดกต็ามต่าง มคีวามพงึพอใจ

ต่อการให้บรกิารการจ่ายเบีย้ยงัชพีผูสู้งอาย ุเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ ไม่แตกต่างกนั 

สอดคล้องกับการวิจัยของ นพรัตน์ หวลระลึก ได้ท�าการการวิจัยเรื่อง ข้อมูลพื้นฐานของประชาชน 

ที่มาใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต�าบลหันตรา ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนท่ีมีอายุต่างกันมีระดับ 

ความคิดเห็นต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต�าบลหันตราไม่แตกต่างกัน

 2.3  ระดบัการศกึษา จากสมมตฐิานทีว่่า ประชาชน ทีม่รีะดบัการศกึษา ต่างกนั มคีวามคิดเหน็ 

ต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า 

ประชาชน ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความความคิดเห็นต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว  

อ�าเภอเสลภมู ิจังหวดัร้อยเอด็ ไม่แตกต่างกนั ผลการวจิยัไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า  
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ระดบัการศกึษาเป็นเพยีงเครือ่งบ่งชีถ้งึระดับความแตกต่างทางความรู ้แต่เมือ่ประชาชนทกุระดบัการศกึษา 

ต่างได้เหน็ถงึ การให้บรกิารของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ ทีม่ปีระสทิธภิาพย่อมจะ

ท�าให้เกิดความประทบัใจชอบใจต่อสิง่นัน้ในภายหลงั ดงันัน้ ประชาชนผูร้บับรกิาร ไม่ว่าจะมรีะดบัการศกึษา

ใดก็ตามต่างมีความคิดเห็นต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  

ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการวิจัยของ นพรัตน์ หวลระลึก ได้ท�าการการวิจัยเรื่องข้อมูลพื้นฐานของ

ประชาชนที่มาใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต�าบลหันตรา ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนท่ีมีระดับการ

ศึกษา ต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต�าบลหันตราไม่แตกต่างกัน  

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา ทับทิมทอง ได้ท�าการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ

การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต�าบลวังน้อย อ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย 

พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการให้บริการขององค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลวังน้อยไม่แตกต่างกัน

 2.4 อาชีพ จากสมมติฐานที่ว่า ประชาชน ที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ

ของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ประชาชน ที่มีอาชีพ

ต่างกัน มีความความคิดเห็นต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  

ไม่แตกต่างกัน ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า อาชีพเป็นเครือ่งบ่งช้ีในหน้าท่ีการท�างานท่ีต่างกนั แต่เมือ่ประชาชน

ผู้รับบริการที่มีอาชีพต่างกัน ได้เห็นการให้บริการผู้ของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  

มีประสิทธิภาพ ย่อมจะท�าให้เกิดความประทับใจชอบใจต่อสิ่งนั้นในภายหลัง ดังนั้น ประชาชนผู้รับบริการ

ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็ตามต่าง มีความคิดเห็นต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ กิตติพงษ์ วิเชียรสมุทร ได้ท�าการวิจัยเรื่องการ

ศกึษาปัญหาพเิศษ เร่ืองความคิดเห็นของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการของเทศบาลต�าบลพลบัพลานารายณ์ 

อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อการ

ให้บรกิารของเทศบาลต�าบลพลบัพลานารายณ์ จ�าแนกตาม อาชพี ทีแ่ตกต่างกัน มคีวามเหน็ต่อการให้บรกิาร

ไม่แตกต่างกันและสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา ทับทิมทอง ได้ท�าการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของ

ประชาชนท่ีมต่ีอการให้บรกิารขององค์การบรหิารส่วนต�าบลวงัน้อย อ�าเภอวงัน้อย จังหวดัพระนครศรอียธุยา

ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลวังน้อยไม่แตกต่างกัน

8.  ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถสรุปผล 

โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

1.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 1.1) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการให้

บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวมมีค่าแปล

ผลอยูใ่นระดับมาก ดังน้ัน ผูบ้รหิารเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภมู ิจังหวดัร้อยเอด็ และเจ้าหน้าทีผู่มี้ส่วน
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เกี่ยวข้อง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยอาจจัดการอบรม

เจ้าหน้าทีก่่อนการให้บรกิารทกุ 1 สปัดาห์ต่อครัง้ เพือ่เป็นกระตุน้ในการให้บรกิารให้ดยีิง่ข้ึน และเพือ่ให้กลุม่

ผู้สูงอายุเกิดความประทับใจในการให้บริการมากที่สุดต่อไป

 1.2) ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้

บรกิารของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ ด้านสิง่อ�านวยความสะดวก โดยรวมมค่ีาแปล

ผลอยูใ่นระดับมาก ดังน้ัน ผูบ้รหิารเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภมู ิจังหวดัร้อยเอด็ และเจ้าหน้าทีผู่มี้ส่วน

เกีย่วข้อง จงึควรรกัษามาตรฐานนีไ้ว้ และยกระดบัการพฒันาโดยการจดัเจ้าหน้าทีค่อยอ�านวยความสะดวก

ในเร่ืองต่าง ๆ เช่น การจัดหาน�้าดื่มบริการขณะรอรับบริการ เพื่อให้ประชาชนท่ีมารับบริการเกิดความ 

ประทับใจให้มากที่สุดต่อไป

 1.3) ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ

การให้บริการของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ ด้านความรวดเรว็ในการให้บรกิาร โดย

รวมมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และ 

เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาด้วยการเพิ่มความรวดเร็ว 

ในการให้บริการให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนเกิดความประทับใจให้มากที่สุดต่อไป

 1.4) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่

มต่ีอการให้บรกิารของเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูม ิจงัหวดัร้อยเอด็ ด้านกระบวนการและขัน้ตอนการ

ให้บริการ โดยรวมมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู ้บริหารเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ  

จังหวัดร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนา ในส่วนที่

ยังพกพร่องในกระบวนการขั้นตอนการให้บริการให้มากว่าที่เป็นอยู่ เพื่อให้ประชาชนเกิดความประทับใจ 

ให้มากที่สุดต่อไป

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 2.1) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในด้านเจ้าหน้าท่ีผู ้ให้บริการ พบว่า มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด  

จงึควรวจิยัเกีย่วกบั “ประสทิธภิาพการให้บรกิารของเจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้บรกิาร” จดัการศกึษาวจิยัหาสาเหตแุละ

ปัจจัยต่อความพึงพอใจด้านนี้เพื่อเกิดคุณภาพสูงสุด

 2.2) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 

ควรวิจัยเก่ียวกับ “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการน�าสิ่งอ�านวยความสะดวกใสใช้ในการบริการ” จัดการศึกษาวิจัย 

หาสาเหตุและปัจจัยต่อความพึงพอใจด้านนี้เพื่อเกิดคุณภาพสูงสุด
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10.  ค�าขอบคุณ

งานวจัิยฉบบัน้ีส�าเรจ็ลงได้ด้วยดีเพราะความอนเุคราะห์จากทางมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 

และคณาจารย์ ทกุท่านทีไ่ด้ประสทิธปิระสาทวชิาความรู้ตลอดจนเจ้าหน้าทีท่กุท่าน ทีใ่ห้ค�าแนะน�าเป็นอย่าง

ดีมาโดยตลอด

ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และดร.ไพรัช พื้นชมภู

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมที่กรุณาให้ความรู้ ค�าแนะน�า ค�าปรึกษา และตรวจแก้ไขอันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย  

จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ ประธานกรรมการ และ คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ ที่ให้ความเมตตาในการ

ตรวจสอบข้อบกพร่องจนท�าให้สารนิพนธ์ส�าเร็จลุล่วงสมบูรณ์ไปด้วยดี

ขอขอบพระคุณ ดร.สุวัฒน์ จิตต์จันทร์ พ.อ.อ.ทุ่งพานู รอเสนา และนายมงคล ดิษฐสุนนท์ ที่ให้

ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย จนท�าให้สารนิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จสมบูรณ์

ขอขอบพระคุณประชาชนในเขตเทศบาลต�าบลขวาว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้รับการ

คัดเลือกเป็นตัวแทน ทุกท่านที่กรุณาให้ความช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูลและการเก็บข้อมูลในการวิจัย  

จนท�าให้สารนิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ท่ีกรุณาให้ความรู้ทาง

วิชาการ ต�ารา เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการท�าสารนิพนธ์ ที่ได้ให้ความร่วมมืออ�านวยความสะดวกเป็น

อย่างดี ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่ไม่ได้กล่าวนามมา ณ โอกาสนี้ ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ให้ก�าลังใจและ

คอยช่วยเหลือสนับสนุน

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขออุทิศเพื่อบูชาพระคุณแด่บิดามารดา  

ครู อาจารย์ ที่ให้การอบรมสั่งสอนให้มีสติปัญญา และคุณธรรมเครื่องชี้น�าความส�าเร็จในชีวิต


