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สารนพินธ์เรือ่งนีม้วีตัถปุระสงค์ดังนี	้1)	เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิาร

สาธารณะของเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน	อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	2)	เพื่อเปรียบเทียบ

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบล	จตุรพักตรพิมาน	อ�าเภอจตุร

พักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	ประชาชน	ที่มีเพศ	อายุ	 และอาชีพ	ต่างกันและ	3)	 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ 

เกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน	

อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	ประชาชนที่มีอายุ	ตั้งแต่	18	ปีขึ้นไป	อาศัยอยู่

ในเขตทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน	อ�าเภอ	จตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวน	343	คน	เครื่องมือที่

ใช้ในการวิจัย	เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	จ�านวน	35	ข้อ	มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ

เท่ากับ	0.98	สถิติที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	ร้อยละ(Percentage)	ความถี่	(Frequency)	ค่าเฉลี่ย	( )	ส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน	(S.D.)	การทดสอบค่า	t-test	และค่า	F-test	โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์

ผลการวจัิยพบว่า	1)	ความพงึพอใจของประชาชนท่ีมต่ีอการให้บรกิารของเทศบาลต�าบล	จตรุพกัตร

พิมาน	อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวม	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน	โดยเรยีงล�าดับค่าเฉลีย่จากสงูไปหาต�า่	พบว่า	ด้านท่ีมค่ีาเฉลีย่สงูสดุได้แก่	ด้านการปรบัปรงุโครงสร้าง

พืน้ฐานซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก	รองลงมาได้แก่	ด้านการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	

ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดได้แก่	ด้านการจัดระเบียบชุมชน	สังคม	และการ
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รักษาความสงบเรียบร้อย	ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	2)	ผลการทดสอบสมมติฐาน	พบว่า	กลุ่มตัวอย่าง

ที่มีเพศ	 อายุและอาชีพต่างกัน	 มีความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล

ต�าบลจตุรพักตรพิมาน	อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน	และ	

3)	ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลจตุร

พักตรพิมาน	อ�าเภอ	จตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ดได้แก่ควรมีการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์และการป้องกันปัญหาจากมลภาวะต่าง	ๆ	ควรมีการการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส	ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มองค์กรประชาชนให้

มีความเข้มแข็งและควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เขาต้องการ

ค�าส�าคัญ :	1.	ความพึงพอใจ	2.	ประชาชน	3.	การบริการสาธารณะ	4.	เทศบาลต�าบล

ABSTRACT

This	thematic	paper	served	the	purposes:	1)	to	explore	residents’	satisfaction	with	

officials’	public	services	rendered	at	Tambon	Chaturaphak	Phiman	Municipality’s	Office	in	

Chaturaphak	Phiman	district	of	Roi	Et	province,	2)	to	compare	the	former’s	satisfaction	with	

the	latter’s	public	services	rendered	at	its	office	to	variables	of	the	former’s	genders,	ages	

and	occupations,	 and	3)	 to	examine	 the	 latter’s	 suggestions	 for	enhancing	 the	 latter’s	

public	services	rendered	at	its	office.	Samples	comprised	343	residents	aged	eighteen	years	

onward,	residing	in	the	authorized	area	of	their	municipality.	The	research	instrument	was	

the	five-rating	scale	questionnaire	with	thirty-five	questions,	each	of	which	possessed	its	

reliability	at	0.98.	Statistics	used	for	the	research	included	percentage,	frequency,	mean,	

standard	deviation,	t-test	and	F-test	by	making	use	of	the	computer	software	package.	

Results	of	the	research	reveal	the	following	findings:	1)	Residents’	satisfaction	with	

officials’	public	services	 rendered	here	has	been	rated	at	 the	high	scale	 in	 the	overall	 

aspect,	as	has	in	a	single	one	of	all	aspects	taken	into	consideration.	Placing	each	aspect	

in	descending	order	of	its	mean,	they	are:	i)	improving	basic	infrastructures,	ii)	preserving	

natural	 resources	 and	 environments,	 iii)	 organizing	 community	 and	 social	 orders	 and	 

retaining	peace.	2)	The	hypothesis	testing	results	have	found	that	variables	of	the	former’s	

genders,	ages	and	occupations	show	no	significant	differences	in	their	satisfaction	with	the	

latter’s	public	services	rendered	at	its	office	in	both	the	overall	aspect	and	a	single	one.	

3)	The	former’s	suggestions	for	their	former’s	satisfaction	with	the	latter’s	public	services	

rendered	at	its	office	are	that	the	municipality	should:	preserve	and	rehabilitate	natural	

resources	 and	 environments	 to	 sustain	 abundant	 biodiversity	 and	 prevent	 them	 from	

various	pollutions,	develop	qualities	of	children’s,	 the	young’s,	women’s,	 the	extreme	
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poor’s,	and	the	less	fortunate’s	lives,	and	develop	body	groups	of	populations	to	be	su-

preme	as	to	promote	qualities	of	their	lives	they	require.	

Keywords :	1.	Satisfaction	2.	Residents	3.	Public	Services	4.	Tambon	Municipality	

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ได้เข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของประชาชนทั่วไป	อ�านาจจาก

รัฐบาลกลางได้ถ่ายโอนไปยังท้องถิ่น	ตั้งแต่การปกครอง	การศึกษา	การสาธารณสุข	สาธารณูปโภค	รวมถึง

การให้บริการในรูปแบบต่าง	ๆ	อย่างไรก็ตามประชาชนทั่วไปยังสับสนในบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	 รวมทั้งองค์กรที่สังกัดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ก็ยังไม่สามารถน�าเสนอข้อมูลบริการ	 

รวมถึงการสื่อสารไปยังประชาชนที่อยู่ภายใต้การปกครองหรือประชาชนทั่วไป	ขาดข้อมูลที่จะเปรียบเทียบ

สมรรถนะ	(Benchmarking)	และระดับของการให้บรกิารประชาชน	ปัจจบัุนได้มกีารจดัเกบ็ข้อมลูโดยองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	การจัดท�าข้อมูลมีการด�าเนินงานในสองรูปแบบหลัก	คือหน่วยงานแต่ละหน่วยต่างจัด

เก็บข้อมูลภายในพื้นที่	 ขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบ	 และแสดงผลลัพธ์ผ่านเว็บไซต์ของตน	 ปัญหาท่ีพบคือ

คณุภาพของข้อมลู	เวบ็ไซต์จะแตกต่างกนัขึน้อยูก่บัศกัยภาพของหน่วยงาน	และรสนยิมในการพฒันาเวบ็ไซต์	

ส่วนใหญ่	 ขาดความสมบูรณ์	 ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน	 ขาดความเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 

ส่งผลต่อจ�านวนผูเ้ยีย่มชม	และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเวบ็ไซต์	และการจดัเกบ็ข้อมลูโดยการพฒันา

ระบบข้อมูลสารสนเทศ	(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,	2542,	หน้า	97)

เทศบาลต�าบลจตรุพกัตรพมิาน	เดิมมฐีานะเป็นสขุาภบิาลจตรุพกัตรพมิาน	ตามประกาศกระทรวง

มหาดไทย	 ลงวันที่	 8	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 2499	 และได้เลื่อนฐานะเป็นเทศบาลต�าบล	 จตุรพักตรพิมาน	 

ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล	พ.ศ.	 2542	 โดยมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น

ก�าหนด	90	วนั	นบัแต่วนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา	คอื	มผีลวนัที	่25	พฤษภาคม	พ.ศ.	2542	และมฐีานะ

เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติเทศบาล	พ.ศ.2496	มาตรา	7	วรรค	2	ประกอบพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน	พ.ศ.	2537	มาตรา	7	การด�าเนินงานที่ผ่านมา	เพื่อน�ามาเป็นบทเรียนในการแก้ไข

พัฒนาระบบการท�างานโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความเช่ือท่ีว่าการประเมินมีปรัชญาส�าคัญเพื่อพัฒนาสิ่งท่ีจะ

ประเมิน	การประเมินจึงเป็นกลไกส�าคัญที่จะน�าไปสู่	การปรับปรุงและพัฒนาไม่ใช่เป็นการตรวจสอบที่เน้น

การจับผิดตามแนวคิดเดิม	ๆ	ดังค�ากล่าวที่ว่า	“Evaluation’s	most	important	purpose	in	not	prove,	

but	to	improve.”	สตัฟเฟลบีม	(Stuffle	beam,	2004,	p.1)	จากปรัชญาของการประเมินข้างต้นสะท้อน

ให้เห็นว่าหัวใจหลักส�าคัญของการประเมินเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ	 “กระบวนการเรียนรู้”	 คือกระบวนการ

ประเมนิเป็นเครือ่งมอื	(Means)	ส�าคญัในการเกบ็รวบรวมข้อมลูเพือ่วเิคราะห์สงัเคราะห์องค์ความรูแ้ละถอด

บทเรียนในเรื่องนั้น	 ๆ	 ที่ได้มีการด�าเนินการไป	 ซึ่งกระบวนการดังกล่าวถือว่ามีความส�าคัญและมีความ

เกี่ยวข้องสัมพันธ์โดยตรงที่จะก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ท่ีน�าไปสู่การปรับปรุงการพัฒนากระบวนการ

ท�างานได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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ภารกิจของเทศบาลต�าบลจตุรพกัตรพมิาน	อ�าเภอจตรุพักตรพมิาน	จงัหวัดร้อยเอด็	ท่ีต้องให้บรกิาร

สาธารณะแก่ประชาชนตามเพระราชบัญญัติเทศบาล	2496	การวิจัยเรื่องนี้จ�าแนกเป็น	4	ด้าน	ได้แก่	ด้าน

การปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน	ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวติ	ด้านการจดัระเบียบชุมชน	สงัคม	และการรกัษา

ความสงบเรยีบร้อย	และด้านการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	แต่ในการให้บรกิารสาธารณะ

แก่ประชาชนยังพบปัญหาในการด�าเนินงาน	ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน	คือ	 ปัญหาท่ีเก่ียวกับการ

จดัให้มกีารบ�ารงุรกัษาทางน�า้และทางบก	ให้มนี�า้เพือ่การอปุโภค	บรโิภค	และการเกษตร	ให้มแีละบ�ารงุการ

ไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น	 ให้มีและบ�ารุงรักษาทางระบายน�้าการสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน	 ๆ	

รวมทั้งการสาธารณูปการ	 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	 คือ	 ปัญหาเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาสตรี	 

เด็ก	 เยาวชน	 ผู้สูงอายุ	 และผู้พิการ	 การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ	 ให้มีและบ�ารุงสถานท่ีประชุม	 

การกฬีาการพกัผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ	การสงัคมสงเคราะห์	และการพฒันาคณุภาพชีวติเดก็	สตรี	

คนชรา	 และผู้ด้อยโอกาสการปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย	 การส่งเสริม

ประชาธิปไตย	ความเสมอภาค	และสิทธิเสรีภาพของประชาชน	การสาธารณสุข	การอนามัยครอบครัวและ

การรักษาพยาบาล	ด้านการจัดระเบียบชุมชน	สังคม	และการรักษาความสงบเรียบร้อย	พบปัญหาเกี่ยวกับ

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของ

แผ่นดนิ	การผงัเมือง	จดัให้มีทีจ่อดรถ	การรกัษาความสะอาดและความเปน็ระเบยีบเรยีบร้อยของบ้านเมอืง	

รวมทั้งการควบคุมอาคาร	และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	พบปัญหาเกี่ยวกับการ

คุ้มครอง	 ดูแล	 และบ�ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 รักษาความสะอาดของถนน	 ทางน�้า	 

ทางเดิน	 ที่สาธารณะ	 รวมทั้งก�าจัดมูลฝอย	 สิ่งปฏิกูล	การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง	 ๆ	 (พระราช

บัญญัติเทศบาล,	2496,	หน้า	25)	

จากสภาพปัจจบัุนและปัญหาทีก่ล่าวมาข้างต้น	ผูวิ้จยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษา	ความพงึพอใจของ

ประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารสาธารณะของเทศบาลต�าบลจตรุพกัตรพมิาน	อ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน	จงัหวดั

ร้อยเอด็	เพ่ือปรับปรุงพฒันาการท�างานการให้บรกิารแก่ประชาชนอย่างตรงตามความต้องการและก่อให้เกดิ

ประโยชน์สูงสุดสืบไป	

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 เพ่ือศึกษาการให้บริการสาธารณะของเทศบาล	ต�าบลจตุรพกัตรพมิาน	อ�าเภอจตรุพักตรพมิาน	

จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2		 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลจตุรพักตร

พิมาน	อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ดของประชาชน	จ�าแนกตามเพศ	อายุ	และประกอบอาชีพ	

2.3	เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัความพงึพอใจของประชาชนท่ีมต่ีอการให้บรกิารสาธารณะของ

เทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน	อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด
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3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1		 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน	 มีความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของ

เทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน	อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

3.2		 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน	 มีความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของ

เทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน	อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน	

3.3		 ประชาชนที่ประกอบอาชีพต่างกัน	 มีความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

สาธารณะของเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน	อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

4.1		 ท�าให้ทราบสภาพปัจจุบันของการให้บริการสาธารณะของเทศบาล	 ต�าบลจตุรพักตรพิมาน	

อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด

4.2		 ท�าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการสาธารณะ

ของเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน	อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด

4.3		 ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกีย่วกบัความพึงพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารสาธารณะ

ของเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน	อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด

4.4		 ท�าให้สามารถน�าผลการวจิยัใช้เป็นข้อมลูสารสนเทศในการสร้างความพงึพอใจของประชาชน

ที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน	อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด

เพิ่มมากขึ้น

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

5.1		 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

		 	 5.1.1		ประชากร	ได้แก่	ประชาชนมีอายุตั้งแต่	18	ปีขึ้นไป	ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต�าบล

จตรุพักตรพิมาน	อ�าเภอจตุรพกัตรพมิาน	จงัหวดัร้อยเอด็	จ�านวนทัง้สิน้	2,392	คน	(เทศบาลต�าบลจตรุพกัตร

พิมาน,	2559,	หน้า	25)

		 	 5.1.2		กลุม่ตัวอย่าง ได้แก่	ประชาชนทีอ่าศยัอยู่ในเขตเทศบาลต�าบลจตรุพกัตรพมิาน	อ�าเภอ

จตุรพักตรพิมาน	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 จ�านวน	 343	 คน	 ก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ	ทาโร	 

ยามาเน่	(Taro	Yamane,	1973,	p.	5)	เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง	1)	ก�าหนดจ�านวนกลุ่มตัวอย่างจากการ

ค�านวณโดยใช้สูตรของทาโร	ยามาเน่	ที่ระดับความส�าคัญ	.05	ความคลาดเคลื่อน	ร้อยละ	5	ได้กลุ่มตัวอย่าง	

343	 คน	 และ	 2)	 ใช้วิธีการสุมแบบแบ่งชั้นภูมิ	 โดยก�าหนดให้ประชาชนทุกคุ้มหมู่บ้านเป็นกลุ่มตัวอย่าง	 

แล้วน�ามาก�าหนดสัดส่วน	 โดยมีขั้นตอนการสุ่ม	 ดังนี้	 1)	 แบ่งประชากรเป็นชั้นภูมิโดยใช้คุ้มหมู่บ้านเป็นตัว

แบ่งชัน้ภมู	ิ2)	ก�าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่างในแต่ละชัน้ภูมติามสดัส่วน	และ	3)	ท�าการสุม่แต่ละชัน้ภูมติาม

จ�านวนที่ก�าหนดไว้	โดยสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย	คือ	จับสลากแบบทดแทน	

5.2		 ขอบเขตด้านเนื้อหา	 ได้แก่	 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของ

เทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน	อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�าแนกเป็น	4	ด้าน	คือ	1)	ด้านการ
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ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน	2)	ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	3)	ด้านการจัดระเบียบชุมชน	สังคม	และการ

รักษาความสงบเรียบร้อย	และ	4)	ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

5.3		 ขอบเขตด้านพืน้ที	่ได้แก่	พืน้ทีเ่ทศบาลต�าบลจตรุพกัตรพมิาน	อ�าเภอจตรุพกัตรพิมาน	จงัหวดั

ร้อยเอ็ด	ซึ่งประกอบด้วย	หมู่ที่	1	บ้านคุ้มใต้	หมู่ที่	2	บ้านคุ้มตลาด	และหมู่ที่	3	บ้านคุ้มเหนือ

5.4		 ขอบเขตด้านระยะเวลาในการท�าวิจัย	ตั้งแต่วันที่	15	กุมภาพันธ์	2559	ถึง	31	ตุลาคม	2559

5.5		 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	แบบสอบถามแบ่งออกเป็น	3	ตอน	ดังนี้

		 	 	 ตอนที่	1	ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม	ได้แก่	เพศ	อายุ	และอาชีพ

		 	 	 ตอนที่	2	ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบล

จตุรพักตรพิมาน	 อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า	

(Rating	Scale)	ของลิเคิร์ท	(Likert’s	Rating	Scale)

		 	 	 ตอนที	่3	ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัความพงึพอใจของประชาชนท่ีมต่ีอการให้บริการสาธารณะ

ของเทศบาลต�าบลจตรุพกัตรพมิาน	อ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน	จงัหวดัร้อยเอ็ด	เป็นลกัษณะปลายเปิด	(Open-

ended	Question)

5.6		 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ	

		 	 5.6.1		ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าวิธีการสร้างเครื่องมือจากเอกสาร	 ต�ารา	 แนวคิดทฤษฎีและ 

งานวจิยัต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องกบัความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารสาธารณะของเทศบาลต�าบล

จตุรพักตรพิมาน	 อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 เพื่อน�าข้อมูลท้ังหมดมาสร้างแบบสอบถามให้

ครอบคลุมเนื้อหาสาระที่ศึกษา

	 	 5.6.2		สร้างแบบสอบถามโดยพจิารณาเนือ้หาให้ครอบคลมุกบัวตัถุประสงค์ในการวจิยั	นยิาม

ศัพท์	และกรอบแนวคิดในการในการวิจัย

		 	 5.6.3		การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม	ด�าเนินการเป็นล�าดับ	ดังนี้

	 	 	 	 1)		ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา	 (Content	 Validity)	 ผู้วิจัยด�าเนินการตาม 

ขั้นตอน	ดังนี้	1)	น�าแบบสอบถามฉบับร่างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์	เพื่อพิจารณาความถูกต้อง

เหมาะสมของแบบสอบถามและแก้ไขตามค�าแนะน�า	2)	เสนอผู้เชี่ยวชาญ	3	ท่าน	เพื่อตรวจสอบความเที่ยง

ตรงท้ังด้านโครงสร้าง	เน้ือหา	ส�านวนภาษา	และตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างวตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม

กบัข้อค�าถามประเมนิความถกูต้องโดย	ใช้สตูรค�านวณค่าดชันคีวามสอดคล้องของข้อค�าถามกบัวตัถุประสงค์	

(Item	Objective	Congruence	Index)	หรอื	IOC	(ยทุธ	ไกยวรรณ์,	2545,	หน้า	159)	และน�าแบบสอบถาม

ที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญแล้วไปทดลองใช้กับประชาชนที่ใช้บริการสาธารณะของ

เทศบาลต�าบลจตรุพกัตรพมิาน	อ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน	จงัหวดัร้อยเอด็	ทีไ่ม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง	จ�านวน	30	คน	

เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ

		 	 	 	 2)		หาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ	 โดยวิธีหาค่า	 t	 –	 test	 (บุญชม	ศรีสะอาด,	2535,	

หน้า	 94)	พิจารณาข้อที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์	 จ�านวน	34	ข้อ	 ได้ค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง	 1.78–3.57	

แล้วน�าข้อทีม่ค่ีาอ�านาจจ�าแนกผ่านเกณฑ์	หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั	โดยใช้วธิคี�านวณหา

ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของครอนบาค	 (Cronbach’s	 Alpha	 Coefficient)	 ตามวิธีการของครอนบาค	 
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(Cronbach)	ได้ค่าความเชื่อมั่น	เท่ากับ	0.98

5.7		 สถิติที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	ค่าร้อยละ	 (Percentage)	ค่าเฉลี่ย	 ( )	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

(S.D.)	และสถิติเชิงอนุมาน	คือ	การทดสอบสมมติฐาน	t-test	และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	

F-test	(One	–	way	ANOVA)

6.  ผลการวิจัย

	6.1		ผลการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบล 

จตุรพักตรพิมาน	 อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 พบว่า	 โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 มีความพึงพอใจ	 อยู่ในระดับมากทุกด้านโดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดสุดคือ	 

ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน	 รองลงมา	 ได้แก่	 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ	 ด้านการจัดระเบียบชุมชน	สังคม	 และการรักษาความสงบเรียบร้อย	 

ตามล�าดับ	

	6.2		ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล

ต�าบลจตุรพักตรพิมาน	อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�าแนกตามเพศ	อายุ	และอาชีพ	

	 	 สมมุติฐานที่	1	พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน	มีความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้

บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน	 อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวม 

ไม่แตกต่างกัน	ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	

	 	 สมมุติฐานที่	 2	 พบว่า ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน	 มีความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ 

ให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน	 อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	 จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวม 

ไม่แตกต่างกัน	ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	

	 	 สมมุติฐานที่	3	พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน	มีความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ

ให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน	 อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวม 

ไม่แตกต่างกัน	ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	

6.3		 ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัความพงึพอใจของประชาชนท่ีมต่ีอการให้บรกิารสาธารณะของเทศบาล

ต�าบลจตุรพักตรพิมาน	 อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 เรียงล�าดับตามความถ่ีจากมากไปหาน้อย	

คือ	 ควรมีการอนุรักษ์	 ฟื้นฟู	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์	 และการป้องกัน

ปัญหาจากมลภาวะต่าง	ๆ	ควรมีการการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก	 เยาวชน	สตรี	ผู้สูงอายุ	ผู้พิการ	ผู้ยากไร้	

และผูด้้อยโอกาส่งเสรมิและพฒันากลุม่องค์กรประชาชนให้มคีวามเข้มแขง็	และควรให้ประชาชนมส่ีวนร่วม

อย่างแท้จริงในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เขาต้องการ

7.  อภิปรายผลการวิจัย

จากการสรุปผลการวิจัย	 ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล

ต�าบลจตุรพักตรพิมาน	อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	สามารถน�าผลการวิจัยที่น่าสนใจและน�ามา

อภิปรายผลเพิ่มเติมตามประเด็นต่าง	ๆ	ดังนี้	
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7.1		 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน	

อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า	 

สถานทีต่ัง้อยูใ่กล้กบัถนนใหญ่	ท�าให้ผู้รบับรกิารได้รับความสะดวกยิง่ข้ึน	ประกอบกบัเทศบาลได้รบัการพฒันา 

การท�างานของเจ้าหน้าทีท่กุฝ่ายให้มีความรวดเรว็	และเรยีบร้อย	เป็นไปตาม	พ.ร.บ.การอ�านวยความสะดวก

ในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ	พ.ศ.	2558	ของวษิณ	ุเครอืงาม (2558,	หน้า	54)	ท่ีว่า	ทุกส่วนราชการ 

ที่ติดต่อกับประชาชน	 กฎหมายบังคับให้มีคู่มือติดต่อราชการ	 ต้องบอกด้วยว่าใครคือเจ้าหน้าที่	 ต้องติดต่อ

ใครบ้างใช้เวลาเท่าไหร่	เช่น	ควรมกีารบอกว่าจะต้องมกีารตดิต่อ	หากระบเุวลาไว้ถ้าเลยเวลาเจ้าหน้าทีถ่อืว่า	

มีความผิด	กฎหมายนี้ก�าหนดว่า	เมื่อส่วนราชการท�าคู่มือแล้ว	จะต้องส่งให้ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ	(ก.พ.ร.)	เป็นผู้ตรวจก่อนจะเผยแพร่	และจะต้องมีใส่ไว้ในเว็บไซต์เพื่ออ�านวยความสะดวกให้

กับประชาชนกรณีที่จะต้องมีการขอเอกสารเพิ่มเติม	 จะมีการขอได้เพียงครั้งเดียว	 ถ้าขออีกครั้งเจ้าหน้าที่

ถือว่ามีความผิด	และในการพิจารณาการอนุมัติต้องอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน	ต้องระบุให้ชัดว่าต้อง

เอาส�าเนาหรือถ่ายเอกสารหลักการของการสร้าง	 พ.ร.บ.นี้	 คือ	 ส่งเสริมให้ทุกกระทรวงตั้งศูนย์บริการร่วม	

เพ่ือให้ประชาชนมาติดต่อทีเ่ดียว	โดยจะต้ังทกุจงัหวดัเพือ่ให้เกดิความสะดวกกับประชาชน	สอดคล้องกบัผล

การวิจัยของเสาวรัตน์	บุษรานนท์	และอารดา	ลีชุติวัฒน์	(2557,	บทคัดย่อ) ได้ศึกษา	“ความพึงพอใจของ

ผูรั้บบริการกรณศีกึษาเทศบาลต�าบลนาขยาด	อ�าเภอควนขนนุ	จงัหวดัพทัลงุ”ผลการวจิยั	พบว่า	ผูร้บับรกิาร

มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารของเทศบาลต�าบลนาขยาด	อ�าเภอควนขนนุ	จงัหวดัพัทลงุ	โดยภาพรวมอยู่

ในระดับพอใจมาก	(3.60±0.60)	และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ใน

ระดบัพอใจมาก	6	ด้าน	ได้แก่	ด้านเจ้าหน้าทีใ่ห้บริการ	(3.71±0.52)	ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บรกิาร	

(3.64±0.51)	ด้านสิง่อ�านวยความสะดวก	(3.55±0.49)	ด้านสาธารณสขุ	(3.81±0.52)	ด้านสงัคม/สวสัดกิาร	

(3.74±0.52)	และด้านการศกึษา	(3.74±0.51)	และระดบัพอใจปานกลาง	1	ด้าน	คอื	ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน/

สาธารณปูโภค	(3.00±0.71)	นอกจากนีม้ข้ีอเสนอแนะให้ปรบัปรงุระบบน้าท้ังปรมิาณ	และคณุภาพ	(น�า้ดืม่)	

สภาพถนนระบบไฟฟ้าส่องสว่างข้างทาง	 และในครัวเรือนและระบบการดูแลซ่อมแซมอย่างสม�่าเสมอ	 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้	

	 	 1)		ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน	 พบว่า	 โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	 โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	 พบว่า	 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	 ได้แก่	

“การให้มีและบ�ารุงรักษาทางระบายน�้า”	 ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	 รองลงมา	 ได้แก่	 “การให้บริการ

แหล่งน�า้สาธารณะเพือ่ใช้ในการเกษตร”	ซึง่มค่ีาแปลผลอยู่ในระดบัมาก	และข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ	ได้แก่	

“ภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการการขยายระบบเครือข่ายของถนน”	ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ใน

ระดับมาก	 สอดคล้องกับผลการวิจัยของเบญจวรรณ	 วรรณทวีสุข (2556,	 บทคัดย่อ) ท่ีได้ศึกษาวิจัย	 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลแสนตุ้ง	 อ�าเภอเขาสมิง	 จังหวัด

ตราด	 ผลการวิจัยพบว่า	 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบล

แสนตุ้ง	อ�าเภอเขาสมิง	จังหวัดตราด	ในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก	

	 	 2)		ด้านการส่งเสริมคุณภาพชวีติ พบว่า	โดยรวมมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณา

เป็นรายข้อ	โดยเรยีงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	พบว่า	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่	“ท่านมีความพึง
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

พอใจต่อการส่งเสรมิสนบัสนนุช่วยเหลอืผูป่้วยเป็นโรคตดิต่อ	และผูป่้วยเอดส์ในเขตเทศบาลต�าบลจตรุพกัตร

พิมานเพียงใด”	ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	รองลงมาได้แก่	“ท่านมีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนการ

ป้องกนัแก้ไขปัญหายาเสพตดิในเขตเทศบาลต�าบลจตรุพกัตรพมิานเพยีงใด”	ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก	

และข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ	ได้แก่	“ท่านมคีวามพึงพอใจต่อการส่งเสรมิประชาธปิไตย	ความเสมอภาค	และ

สิทธิเสรีภาพของประชาชนเพียงใด”	ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	สอดคล้องกับงานวิจัยของพงษ์ไพบูลย์	

ศิลาวราเวทย์	และทิฆัมพร	คุ้มวงศ์	(2551,	บทคัดย่อ)	ที่ได้วิจัยเรื่อง	ความพึงพอใจของผู้มารับบริการจาก

เทศบาลต�าบลท่าล้อ	 อ�าเภอท่าม่วง	 จังหวัดกาญจนบุรี	 ผลการศึกษา	พบว่า	 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ี 

ผู้ให้บริการ	พบว่า	เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	โดยจ�าแนกตามล�าดับดังนี้	เจ้าหน้าที่ของ

เทศบาลเป็นผู้มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีแก่ผู้มารับบริการ	เช่น	การยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาไพเราะ	และมีความสุภาพ

เป็นล�าดบัมากทีส่ดุ	รองลงมาคอืเจ้าหน้าทีข่องเทศบาลเป็นบคุคลทีม่คีวามซือ่สตัย์สจุรติ	ไม่มกีารเรยีกรบัผล

ประโยชน์ตอบแทนใด	ๆ	จากการให้บริการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ซักถาม

ทุกประเด็นเกี่ยวกับการสงเคราะห์กลุ่มเป้าหมายจนกระทั่งหมดความสงสัยตามล�าดับ	

	 	 3)		ด้านการจัดระเบียบชุมชน	สังคม	 และการรักษาความสงบเรียบร้อย	 พบว่า	 โดยรวมมี

ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ	โดยเรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากทีส่ดุไปหาน้อยทีส่ดุ	

พบว่า	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่	“ท่านพึงพอใจต่อการควบคุมอาคารเพียงใด”	ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก 

รองลงมาได้แก่	“ท่านพึงพอใจต่อการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือเพียง

ใด”	ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก	และข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ	ได้แก่	“ท่านพึงพอใจต่อการคุม้ครองดแูลและ

รักษาทรัพย์สินอันเป็น	 สาธารณสมบัติของแผ่นดินเพียงใด”	ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	สอดคล้องกับ

งานวจิยัของวรีะชยั	จฬุาวงศ์สวัสดิ ์(2553,	บทคดัย่อ)	ได้ศกึษาเรือ่ง	ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการ

ให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลท่าพริกเนินทราย	อ�าเภอเมืองตราด	จังหวัดตราด	พบว่า	ระดับความ

พึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน	

	 	 4)		ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 พบว่า	 โดยรวมมีความพึงพอใจ 

อยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด	พบว่า	ข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก	่“ทา่นมีความพึงพอใจตอ่เทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมานในการดแูลรักษาทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพียงใด”	 ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	 รองลงมา	 ได้แก่	 “เทศบาลต�าบลจตุร

พกัตรพมิานมกีารขดุลอกคลองท�าการระบายน�า้ป้องกนัปัญหาน�า้ท่วมอยูเ่สมอ”	ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบั

มาก	และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	ได้แก่	“ท่านมีความพึงพอใจต่อการจัดสถานที่ส�าหรับออกก�าลังกายพักผ่อน

หย่อนใจเพียงใด”	 ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	 สอดคล้องกับงานวิจัยของพินิจ	 ดวงจินดา	 (2554,	

บทคดัย่อ) ได้ศกึษา	ความพงึพอใจของประชาชนต่อการจดับริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลแม่ขร	ีต�าบล

ตะโหมด	 จังหวัดพัทลุง	 ผลการวิจัยพบว่า	 โดยรวมมีความพอใจด้านการศึกษามากท่ีสุด	 รองลงมา	 คือ	 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม	ด้านเศรษฐกจิ	และมคีวามพงึพอใจด้านโครงสร้างพืน้ฐานตามล�าดบั

7.2		 การเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลจตุรพักตร-

พิมาน	อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ดของประชาชน	จ�าแนกตามเพศ	อายุ	และประกอบอาชีพ
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	 	 7.2.1		ประชาชนที่มีเพศต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล

ต�าบลจตุรพักตรพิมาน	 อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมไม่แตกต่างกัน	 ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว้	สอดคล้องกับงานวิจัยของอัษฎา	ผาใต้	(2557,	บทคัดย่อ)	ที่ได้ศึกษาวิจัย	ความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลตองโขบ	อ�าเภอโคกศรีสุพรรณ	จังหวัดสกลนคร	กลุ่มที่มี

เพศต่างกัน	มีระดับความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลต�าบลตองโขบ	โดยภาพรวมและรายด้านไม่

แตกต่างกัน	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของไพวัลย์	 ชลาลัย	 (2550,	 บทคัดย่อ)	 เรื่องความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อการให้บรกิารของพนกังานเทศบาลต�าบลคลองใหญ่	อ�าเภอคลองใหญ่จงัหวดัตราด	พบว่า	เพศ

ชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของพนักงานเทศบาลต�าบลคลองใหญ่	ไม่แตกต่างกัน	

 	 	 7.2.2		ประชาชนที่มีอายุต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล

ต�าบลจตุรพักตรพิมาน	 อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมไม่แตกต่างกัน	 ไม่เป็นไปตาม

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว้	สอดคล้องกบังานวจิยัของมนสันนัท์	ตันเกยีรติ	(2553,	บทคดัย่อ)	ได้ศกึษาวจิยัความพึงพอใจ 

ของประชาชนต่อการบริการด้านการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต�าบลกาญจนดิษฐ์	 อ�าเภอกาญจนดิษฐ์ 

จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน	ีจ�าแนกตามปัจจยัส่วนบคุคล	พบว่า	อายแุตกต่างกนั	มคีวามพงึพอใจของประชาชนต่อ

การให้บริการจัดเก็บภาษีอากรของเทศบาล	 ต�าบลกาญจนดิษฐ์	 อ�าเภอกาญจนดิษฐ์	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ไม่แตกต่างกัน	 ที่ผลการการศึกษาเป็นเช่นนี้	 อธิบายได้ว่า	 อายุของกลุ่มตัวอย่างไม่ส่งผลต่อระดับความ 

พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล	 แม้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีอายุต่างกัน	 และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจวรรณ	วรรณทวีสุข	 (2556,	บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษาวิจัย	 ระดับความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลแสนตุ้ง	 อ�าเภอเขาสมิง	 จังหวัดตราด	 พบว่า	

ประชาชนที่มีอายุต่างกัน	 มีความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบล 

แสนตุ้ง	อ�าเภอเขาสมิง	จังหวัดตราด	ไม่แตกต่างกัน	ทั้งนี้	อาจอภิปรายได้ว่า	อายุของกลุ่มตัวอย่างไม่ส่งผล

ต่อระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล	 แม้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีอายุ

ต่างกัน

	 	 7.2.3		ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล

ต�าบลจตุรพักตรพิมาน	 อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมไม่แตกต่างกัน	 ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว้	สอดคล้องกับงานวิจัยของอัษฎา	ผาใต้	 (2557,	บทคัดย่อ)	ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อการให้บรกิารของเทศบาลต�าบลตองโขบ	อ�าเภอโคกศรสีพุรรณ	จงัหวดัสกลนคร	กลุม่ทีมี่อาชพี

ต่างกัน	มีระดับความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลต�าบลตองโขบ	โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตก

ต่างกัน	และสอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจวรรณ	วรรณทวีสุข (2556,	บทคัดย่อ)	ที่ได้ศึกษา	ระดับความ

พึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลแสนตุ้ง	 อ�าเภอเขาสมิง	 จังหวัดตราด	

พบว่า	ประชาชนท่ีมอีาชพีต่างกนัมคีวามพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารสาธารณะของเทศบาลต�าบล

แสนตุง้	อ�าเภอเขาสมงิ	จงัหวดัตราด	ไม่แตกต่างกนั	ทัง้นี	้อาจอภปิรายได้ว่า	อาชพีของกลุม่ตวัอย่างไม่ส่งผล

ต่อระดบัความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารสาธารณะของเทศบาล	แม้ว่ากลุม่ตวัอย่างมอีาชีพ

ต่างกัน
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8.  ข้อเสนอแนะ

8.1		 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

   8.1.1		ผลการวิจัยพบว่า	 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของ

เทศบาลต�าบลจตรุพกัตรพมิาน	อ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบั

มาก	 ผู้บริหารหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรรักษามาตรฐานการด�าเนินงานไว้และมีนโยบายให้เจ้าหน้าท่ีของ

เทศบาลออกประชาคมเพื่อส�ารวจปัญหาด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน	ปัญหาด้านการจัดระเบียบ

ชุมชน	สังคม	 และการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อพัฒนาการให้บริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้นต่อไป

	 	 8.1.2		การจัดท�าโครงการอย่างต่อเนือ่งในแต่ละด้าน	คอื	ด้านการปรบัปรงุโครงสร้างพืน้ฐาน

ต้องจัดให้มีโครงการอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการอ�านวยความสะดวก	และเชื่อมเส้นทางการคมนาคมระหว่าง

กัน	และปรับปรุงแหล่งน�้าอุปโภคบริโภคเพื่อการเกษตรและการไฟฟ้าด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ต้องจัด

ให้มีโครงการต่อเนื่องเกี่ยวกับการแสวงหาทางยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้กินดีอยู่ดีไม่ขัดสน	 

ด้านความมัน่คงและเสรมิสร้างสนัติสขุต้องสร้างความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิของด้านการจัดระเบียบ

ชมุชน	สงัคม	และการรกัษาความสงบเรยีบร้อยต้องจดัให้มโีครงการต่อเนือ่งเกีย่วกบัการพฒันาให้ประชาชน

ในสงัคมทีมี่หลากหลายทางศาสนาและวฒันธรรมให้อยูร่่วมกนัในสงัคมอย่างมคีวามสขุ	และด้านการอนรุกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องจัดให้มีโครงการต่อเนื่องเก่ียวกับ	 การบ�าบัดฟื้นฟูและพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติสร้างจิตส�านึกให้เยาวชนและประชาชนรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ

8.2		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 	 8.2.1		ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	 และการวิจัยเชิงปริมาณ	 

(Quantitative	Research)	การให้บรกิารสาธารณะของเทศบาลต�าบลด้านการจดัระเบยีบชมุชน	สงัคม	และ

ด้านการรกัษาความสงบเรียบร้อย	เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาและวางแผนการบรหิารการส่งเสริมการให้

บรกิารสาธารณะของเทศบาลต�าบลโดยให้ประชาชนได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผนพฒันาการให้บรกิาร

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

	 	 8.2.2		ควรศึกษาเชิงส�ารวจปัญหาและความต้องการเก่ียวกับการให้บริการสาธารณะด้าน

การจัดระเบียบชุมชน	 สังคม	 และด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยท่ีแท้จริงของประชาชน	 เขตเทศบาล

ต�าบล	ทกุอ�าเภอ	เพือ่ได้ประโยชน์ในการวางแผนพฒันาให้สอดคล้องกบัความต้องการและความจ�าเป็นของ

ประชาชนต่อไป
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10.  ค�าขอบคุณ

สารนิพนธ์นี้	ส�าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	

วิทยาเขตร้อยเอ็ด	และคณาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้	ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ให้ค�าแนะน�า

เป็นอย่างดมีาโดยตลอด	ขอขอบพระคณุ	ดร.สวุฒัน์	จติต์จนัทร์	อาจารย์ทีป่รกึษาหลกั	ทีก่รณุาให้ค�าปรึกษา

และเอาใจใส่ด้วยดเีสมอมาผูว้จิยัรูส้กึซาบซ้ึงเป็นอย่างยิง่จงึขอกราบขอบพระคณุเป็นอย่างสงูไว้	ณ	โอกาสนี	้
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทกุท่านในสาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครองมหาวทิยาลยัมกฏุราชวทิยาลยั	

วิทยาเขตร้อยเอ็ด	 ที่กรุณาให้ความรู้	 ให้ค�าปรึกษา	 ตรวจแก้ไขและวิจารณ์ผลงาน	 ท�าให้งานวิจัยมีความ

สมบรูณ์ยิง่ขึน้และผูท้รงคุณวฒุทิกุท่านทีใ่ห้ความอนเุคราะห์ในการตรวจสอบรวมทัง้ให้ค�าแนะน�าแก้ไขเครือ่ง

มือที่ใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพ	 นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากนายกเทศมนตรีต�าบลจตุรพักตร

พมิาน	ทีไ่ด้อนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูในการวจิยัครัง้นีด้้วยด	ีและขอขอบคณุประชาชนทีเ่ป็นกลุม่

ตัวอย่างทุกท่านที่ช่วยกรุณาตอบแบบสอบถามด้วยดีคุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบับนี	้ 

ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา	มารดา	ครู	อาจารย์	และผู้มีพระคุณทุกท่าน


