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อ าเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาและเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล
โพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  
จ าแนกตามเพศ และอาชีพ กลุ่มตัวอย่างคือ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโพนทอง 
อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 387  
คน ซึ่งได้มาโดยใช้สูตรค านวณของทาโร  ยา
มาเน่ เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การหาค่ า ร้อยละ  ค่ า เฉลี่ ย  ค่ า เบี่ ย ง เบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) และวิธีการของเชฟเฟ่  
(Scheffe/) 
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1. ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
โพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด มี
ความคิดเห็นว่าการให้บริการของเทศบาล

ต าบลโพนทอง โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย คือ ด้ านพฤติกรรมให้บ ริการของ
เจ้าหน้าที่ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้าน
คุณภาพของการให้บริการ และด้านสถานที่
ให้บริการ ตามล าดับ 
 2. ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
โพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มี
เพศและที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นว่า
การให้บริการของเทศบาลต าบลโพนทอง 
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ : การให้บริการ, เทศบาลต าบลโพน
ทอง, ต าบลโพนทอง   
 
ABSTRACT 
 The purposes of this study were to 
study and compare the people’s opinion 
towards the services of Phon Thong Subdistrict 

1 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาลัยนครราชสีมา 
2 (รองศาสตราจารย์ ดร.), อาจารย์ที่ปรึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร ์ วิทยาลัยนครราชสีมา 
 



วารสารวทิยาลัยนครราชสีมา ฉบับพเิศษ  “ก้าวสูท่ศวรรษที่ 2 ของวิทยาลยันครราชสีมา”      .  

. 

 

340 

Municipality, Phon Thong District, Roi Et 
Province classified by gender and occupation.  
The sample of the study consisted of  387   
people of Phon Thong Subdistrict 
Municipality, Phon Thong District, Roi Et 
Province, desired through Taro Yamane’s 
method. The rating scale questionnaire was 
used as the tool. The data were analyzed by 
using percentage, mean, standard deviation, 
t-test, F-test (One way ANOVA), and 
Scheffe’s method. 
 The results of the study revealed as 
follows:- 
 1. The people had opinion on the 
services of Phon Thong Subdistrict 
Municipality, Phon Thong District, Roi Et 
Province, as a whole and in aspects at the 
high level, ranked in order of service 
behavior of the officers, service process, 
service quality and service place aspects, 
respectively. 
 2. The people with different gender 
and different occupation had opinion on the 
services of Phon Thong Subdistrict 
Municipality, Phon Thong District, Roi Et 
Province, as a whole and in aspects with no 
difference. 
 
Keywords :  Services, Phon Thong Subdistrict 
Municipality,  Phon Thong District 
 
 

บทน า 
 การบริการสาธารณะจึงเป็นภารกิจ
หนึ่งขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อให้มีผลบังคับให้
รัฐต้องจัดบริการสาธารณะที่ดีให้แก่ประชาชน
ซึ่ งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ด าเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน การ
บริการสาธารณะโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้แก่บริการสาธารณะบางประเภทที่ รัฐ
มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ จัดท า เองโดยมีวั ตถุประสงค์ เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
เขตท้องถิ่นนั้นๆซึ่งอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าบริการ
สาธารณะจะถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายจัดตั้ง
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นในแต่ละ
ประเภทและในพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

 การปกครองท้องถิ่นเป็นรูปแบบการ
ปกครองที่เกิดจากระบบการกระจายอ านาจ
การปกครองจากรัฐบาลสู่ท้องถิ่นเรียกว่า 
องค์กรปกครองท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ
แบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการจัดบริการ
สาธารณะให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่ า งแท้ จ ริ ง
สามารถด าเนินกิจการใดๆได้ภายใต้ขอบเขต
ของกฎหมายก าหนด  นอกจากนั้น องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังเป็นหน่วยงานที่ให้
ประชาชนได้เรียนรู้หลักของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย การปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผลมาจากหลักการกระจายอ านาจ
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การปกครองสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
ประเทศไทย เร่ิมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 รัฐบาล
แต่ละสมัยต่างเห็นความส าคัญของการกระจาย
อ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จนถึง
ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี
พ.ศ. 2550 ได้ก าหนดสาระส าคัญเกี่ยวกับการ
กระจายอ านาจให้ท้องถิ่น คือ ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
 เทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพน
ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเทศบาลขนาดกลาง มี
พื้นที่ 12 ตารางกิโลเมตร  มีหมู่บ้านในอาณาเขต
ปกครองทั้งหมด 14 ชุมชนครอบคลุมพื้นที่
บางส่วนของ 2 ต าบล  คือ ต าบลแวง และต าบล
สระนกแก้ว มีประชากรมากกว่า 11,000 คน 
เทศบาลต าบลโพนทอง มีบุคลากรทั้งสิ้น 47 คน 
แบ่งเป็นส่วนราชการ ได้แก่ ส านักปลัด กอง
คลั ง  กองช่ าง  กองการศึ กษา   และกอง
สาธารณสุขและสิ่ งแวดล้ อม ได้จัดตั้งเป็น
เทศบาลต าบลแวง ตามพระราชบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล เมื่อ
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ในประกาศราช
กิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2542 และได้เปลี่ยนชื่อเป็นเทศบาล
ต าบลโพนทอง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม  2552 ตามความในมาตรา 
12 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ เทศบาล 
(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 มีอ านาจหน้าที่ต้องท าใน
เขตเทศบาลหลายประการ ได้แก่ รักษาความ
สงบเรียบร้อยของประชาชน ให้มีการบ ารุง 
รักษาทั้งทางบกและทางน้ า รักษาความสะอาด

ของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้ง
การก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ป้องกัน
และระงับโรคติดต่อ ให้มีเคร่ืองดับเพลิง ให้
ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ส่งเสริมพัฒนา
สตรี เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ บ ารุง
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น อีกทั้งเทศบาล
ต าบล อาจจัดกิจการใดๆได้ ดังนี้ ให้มีน้ าสะอาด 
หรือการประปา ให้มีโรงฆ่าสัตว์ ให้มีตลาด ท่า
เทียบเรือ และท่าข้าม ให้มีสุสานและฌาปนกิจ
สถาน บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากิน ของ
ราษฎร ให้มี และบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์
รักษาคนไข้ ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสง
สว่างโดยวิธีอ่ืน ให้มี และบ ารุงทางระบายน้ า 
เทศพาณิชย์  ประกอบกับอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 สิ่ง
เหล่านี้ล้วนแต่มุ่งให้เทศบาลได้ปฏิบัติภารกิจ
ให้บริการประชาชนอย่างครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการ
มีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส าคัญ (เทศบาล
ต าบลโพนทอง,  2556) 
  จากสภาวะในยุคกระแสโลกาภิวัตน์ 
ส่ ง ผล ให้ เทศบาลต าบลโพนทองต้ อ ง
ปรับเปลี่ยนทั้งพฤติกรรมวิธีการและมุมมอง
ใหม่ ทั้งด้านโครงสร้างขององค์กร ด้านภาวะ
งาน และด้านเคร่ืองมือวัสดุอุปกรณ์ ท าให้แนว
ทางการให้บริการของเทศบาลต าบลโพนทอง
ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหาร
ทรัพยากร ด้านการบริหารงานบุคคล และด้าน
การบริหารงบประมาณ ตลอดจนการ
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ประสานงานในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอด
จนถึงการก าหนดแผนงานและโครงการเพื่อ
แก้ปัญหาต่างๆ ที่ เกิดขึ้นให้สอดคล้องกับ
อ านาจหน้าที่ และตรงตามความต้องการของ
ประชาชนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ซึ่งมี
ผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการให้บริการ
ชุมชนของเทศบาลต าบลโพนทอง จากสภาพ
ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอ
โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อจะให้การบริการ
เป็นไปด้วยความสมบูรณ์ และมีความพร้อม
อยู่ เสมอ ทั้งนี้ เพื่อน าผลการวิจัยมาบริหาร
ปรับปรุงงานด้านการบริการประชาชนใน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพ
ต่องานบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การศึกษา 
 1. เ พื่ อ ศึ กษ าคว ามคิ ด เห็ นขอ ง
ประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล
โพนทองอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล
โพนทองอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานของการศึกษา 
  1. ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
โพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดที่มี
เพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ
ของเทศบาลต าบลโพนทองแตกต่างกัน 
 2. ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
โพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มี

อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ
ของเทศบาลต าบลโพนทองแตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหาการศึกษา
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการ
ของเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง  
จังหวัดร้อยเอ็ดผู้ศึกษาก าหนดขอบเขตด้าน
เนื้อหาโดยศึกษา4 ด้านได้แก่ด้านสถานที่
ให้บริการด้านขั้นตอนการให้บริการด้าน
พฤติกรรมการให้บริการของเจ้าหน้าที่และ
ด้านคุณภาพของการให้บริการ 
  2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
โพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
จ านวน 11,833 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรค านวณของทาโร ยามาเน่ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 387 คน 
 3. ขอบเขตด้านพื้นที่  คือ เทศบาล
ต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
  4. ขอบ เขตด้ านตั วแปรที่ ใช้ ใน
การศึกษา 
  ตั ว แ ป ร อิ ส ร ะ  (Independent 
Variables) คือเพศ และอาชีพของประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพน
ทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
คือการให้บริการของเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอ
โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 4 ด้านได้แก่ด้าน
สถานที่ให้บริการด้านขั้นตอนการให้บริการ
ด้านพฤติกรรมการให้บริการของเจ้าหน้าที่
และด้านคุณภาพของการให้บริการ 
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 5. ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ใช้ใน
การเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม-31 
มีนาคม 2558 
 
วิธีด าเนินการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1)  ประชากรที่ศึกษา คือ ประชาชนที่
อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอ
โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 11,833 คน 
  2)  กลุ่มตัวอย่าง  คือ ประชาชนที่
อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอ
โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณของทาโร  ยามาเน่  
(Taro Yamane, 1973 อ้างถึงในบุญชม  ศรี
สะอาด, 2546 : 101)โดยใช้ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ  95 ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ  .05  
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 386.92 คน  
การศึกษานี้จึงเลือกกลุ่มตัวอย่าง 387 คน แล้ว
เลือกตัวอย่างจากแต่ละหมู่บ้าน โดยค านวณ
ตามสัดส่วนค่าร้อยละ และโดยใช้วิธีการสุ่ม
ตามสะดวก 

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  คือแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น
เพื่อสอบถามประชาชนที่อาศัยอยู่ ในเขต
เทศบาลต าบลโพนทอง  อ าเภอโพนทอง  
จังหวัดร้อยเอด็ จ านวน 1 ฉบับ  แบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 2  ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 สอบถามปัจจัยส่วนบุคคล
ของกลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง  มี ลั ก ษณะ เป็ นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check  List) 

 ตอนที่  2 สอบถามความคิดเห็นต่อ
การให้บริการของเทศบาลต าบลโพนทอง 
อ าเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
  โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท 
(Likert) 

การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
 การสร้างเคร่ืองมือเพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการศึกษา ผู้ศึกษาได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี ้
 1)  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และ
งานวิจัยที่ เกี่ยวกับการให้บริการและภารกิจ
ของเทศบาล 
 2) แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 
ตอน โดยพิจารณาเนื้อหาให้ครอบคลุมกับ
ความมุ่งหมาย และสมมติฐานการศึกษา 
 3) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตาม
กรอบแนวคิดที่ก าหนด อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
พิจารณาแก้ภาษา เนื้อหา ความครบถ้วน 
ถูกต้อง และครอบคลุมเนื้อหาและเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถ
วัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด แล้ว
น ามาปรับปรุงแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึกษา
แนะน า 
 4) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข
แล้ว ไปทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  
(Content Validity) จากผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน  
พิจารณาตรวจสอบและขอค าแนะน าในการ
แก้ไขปรับปรุง เพื่อให้อ่านแล้วเข้าใจง่ายตรง
ตามความมุ่งหมายของการศึกษา 
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 5) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้  
(Try–Out) กับบุคลากรเทศบาลต าบลวังหลวง  
อ า เภอเสลภูมิ  จั งหวัด ร้อย เ อ็ด  ซึ่ งไม่ ใช่
ประชากรที่ศึกษา จ านวน 40 คน 
 6) น าแบบสอบถามที่น าไปทดลอง
ใช้ (Try-Out) มาหาค่าอ านาจจ าแนก เป็นราย
ข้อในแต่ละด้านโดยวิธี Item-total Correlation 
และทดสอบด้วยสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 
(Pearson Product Moment Correlation) เพื่อ
ทดสอบนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 7) น าแบบสอบถามที่ ผ่ านเกณฑ์ 
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) 
โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha  Coefficient)  
ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) 
 8) จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 
เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ศึกษาด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้

 1) ขอหนังสือจากวิทยาลัย เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การศึกษาเสนอต่อนายกเทศมนตรีเทศบาล
ต าบลโพนทอง อ า เภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
 2) ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การศึกษาด้วยตนเองและได้ติดตามเก็บ
แบบสอบถามคืนด้วยตนเอง 
 3) ผู้ศึกษาตรวจสอบความครบถ้วน 
สมบูรณ์การตอบแบบสอบถาม เพื่อน าไป
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1) วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างโดย
การหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 
 2) วิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอ
โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) 
และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าไป
เปรียบเที ยบกับ เกณฑ์ ค่ า เฉลี่ ยและแปล
ความหมาย ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2543: 
100)      
 3) วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็น
ต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลโพนทอง  
อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลใช้ค่า  F-test (One way 
ANOVA)  t–test 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1) ค ว า ม เ ที่ ย ง ต ร ง เ ชิ ง เ นื้ อ ห า 

(Content Validity)  โดยหาค่ า ดั ชนี ค ว าม
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ 
(IOC : Index of Item Objective Congruence) 

2) ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถ า มทั้ ง ฉ บั บ โ ด ย ก า รห า ค่ า
สัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha  Coefficient) ตาม
วิธีของครอนบาค (Cronbach) 

3) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่  
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย  
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  
Deviation) 

4) สถิ ติ ที่ ใช้ ทดสอบสมมติ ฐ าน 
เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ใช้ค่า  F-test 
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(One way ANOVA) t–test แบบ Independent 
Samples  และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่

โดยวิธีการของเชฟเฟ่  ( eScheff ) 
 
สรุปผลการศึกษา 

1. ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
โพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่
เป็นกลุ่มตัวอย่ างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 227 คน (ร้อยละ 58.66) รองลงมาเป็น
เพศชาย จ านวน 160 คน (ร้อยละ 41.34) ส่วน
ใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม จ านวน 140 คน 
(ร้อยละ 36.17) รองลงมาประกอบอาชีพ
อาชีพอิสระหรือส่วนตัว จ านวน 133 คน 
(ร้อยละ 34.38) และมีอาชีพรับราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 114 คน (ร้อยละ  29.45) 

2. ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
โพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด มี
ความคิดเห็นว่าการให้บริการของเทศบาล
ต าบลโพนทอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
( x =3.64) เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ดังนี้  ด้ านพฤติกรรมให้บริการของ
เ จ้ าหน้ า ที่  ( x =3.79)  ด้ า นขั้ น ตอนก า ร
ให้บริการ ( x =3.70) ด้านคุณภาพของการ
ให้บ ริก า ร  ( x =3.63)  และด้ านสถานที่
ให้บริการ ( x =3.44) ตามล าดับ เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน เป็นดังนี้ 

1) ด้ านสถานที่ ให้บ ริก า ร ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.44) 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ 
ดังนี้ ส านักงานเทศบาลต าบลโพนทอง มีท าเล
ที่ตั้งที่ติดต่อง่าย ท่านจึงสามารถเดินทางมา
ส านั ก ง านฯ  ได้ โดยสะดวก  ( x =3.76) 

รองลงมา ส านักงานเทศบาลต าบลโพนทองมี
การน าเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการ
ให้บริการ ( x =3.63) และส านักงานเทศบาล
ต าบลโพนทองได้จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการ
ให้บริการ เพื่อท าให้ประชาชนที่มาใช้บริการ
สามารถรับรู้ รับทราบได้อย่างชัดเจน ( x =3.44) 

2) ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ( x =3.70) 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ 
ดั งนี้  ส านักงานเทศบาลต าบลโพนทอง
ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามล าดับก่อน-
หลัง ( x =3.80) รองลงมา ในกรณีที่เป็นงาน
ที่ท่านต้องมาติดต่อที่ส านักงานเทศบาลต าบล
โพนทองอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถรับทราบ
ผลความคืบหน้ าของงานได้ตลอดเวลา 
( x =3.76) และส านักงานเทศบาลต าบลโพน
ทอง มีการจัดล าดับคิวในการให้บริการที่
เหมาะสม ( x =3.75) 

3) ด้านพฤติกรรมให้บริการของ
เจ้ าหน้ าที่  ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก 
( x =3.79) เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย 3 อันดับ ดังนี้ เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยที่ดีใน
การให้บริการแก่ท่าน ( x =4.07) รองลงมา 
เจ้ าหน้ าที่ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่
กระตือรือร้น รวดเร็ว และเต็มใจบริการ 
( x =3.87) และเจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ( x =3.79) 

4) ด้านคุณภาพของการให้บริการ 
โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ( x =3.63) 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ 
ดังนี้ เจ้าหน้าที่ท างานได้อย่างถูกต้อง และ
ผิดพลาดน้อยมาก  ( x =3.73)  รองลงมา 
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ช่องทางส าหรับการให้บริการของเจ้าหน้าที่มี
อย่างเพียงพอเหมาะสมกับปริมาณประชาชน
ที่มาใช้บริการ ( x =3.69)  และเจ้ าหน้าที่
สามารถให้บริการได้ในจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 
( x =3.67) 

3. ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
โพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มี
เพศต่างกัน มีความคิดเห็นว่าการให้บริการ
ของเทศบาลต าบลโพนทอง ในภาพรวมไม่
แตกต่างกัน 

4. ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
โพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มี
อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นว่าการให้บริการ
ของเทศบาลต าบลโพนทอง โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง  ( x = 3.47)  โดยประชาชนที่
มีอาชีพเกษตรกรรมมีความคิดเห็นว่าเทศบาล
ให้บริการมีประสิทธิภาพมากที่สุด ( x =3.47) 
รองลงมาคือประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจ ( x =3.41) และประชาชนที่
ประกอบอาชีพอิสระหรือส่วนตัวมีความ
คิดเห็นว่าประสิทธิภาพการให้บริการของ
เทศบาลต าบลโพนทองอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
( x =3.37)ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
โพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มี
อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นว่าการให้บริการ
ของเทศบาลต าบลโพนทองในภาพรวมและ
รายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลโพนทอง 

อ าเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด  ผู้ศึกษาได้
น ามาอภิปรายผล  ดังนี้ 
 1. ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
โพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด      
มีความคิดเห็นว่าการให้บริการของเทศบาล
ต าบลโพนทอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ เกศราภรณ์  
สัตยาชัย (2546 : บทคัดย่อ) ที่ได้ท าการศึกษา
ความพึ งพอใจของประชาชนที่ มี ต่ อการ
ให้บ ริก า รแบบจุ ด เ ดี ย ว เบ็ ด เส ร็ จ  ขอ ง
กรุงเทพมหานคร ผลจากการศึกษาพบว่า 
ประชาชนผู้มาใช้บริการ มีความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการให้บริการโดยส่วนรวม อยู่ใน
ระดับมาก  นอกจากนี้ ยั งสอดคล้ องกับ
การศึกษาของ สุนันท์  ดิษฐกัญจน์ (2550 : 
บทคัดย่อ) ที่ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ืองความพึง
พอใจของผู้ ใช้บริการต่ อการบ ริการของ
ส านักงานสรรพากรพื้นที่  สาขาตะโหมด 
จังหวัดพัทลุง ผลการศึกษาพบว่า  ความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ ต่อการบริการของ
ส านักงานสรรพากรพื้นที่  สาขาตะโหมด 
จังหวัดพัทลุง โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก และจากผลการศึกษาในคร้ังนี้เมื่อ
อภิปรายเป็นรายด้าน เป็นดังนี้ 
 1) ด้ า น ส ถ า น ที่ ใ ห้ บ ริ ก า ร 
ประชาชนมีความคิดเห็นว่าส านักงานเทศบาล
ต าบลโพนทอง มีท าเลที่ตั้งที่สามารถติดต่อได้
ง่าย การเดินทางเพื่อมาติดต่อกับส านักงาน
เทศบาลมีความสะดวก ส านักงานเทศบาล
ต าบลโพนทองมีการน าเอาระบบคอมพิวเตอร์
เข้ามาใช้ในการให้บริการ และส านักงาน
เทศบาลต าบลโพนทองได้จัดท าข้อมู ล
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เกี่ยวกับการให้บริการเพื่อท าให้ประชาชน
ที่มาใช้บริการสามารถรับรู้ รับทราบได้อย่าง
ชัดเจน แสดงให้เห็นว่าส านักงานเทศบาล
ต าบลโพนทอง ได้ให้ความส าคัญและอ านวย
ความสะดวกทั้งในเร่ืองสถานที่ตั้ง การให้
ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์และการน าเอา
ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาใช้ในการให้บริการ นอกจากนี้ผู้บริหาร
ของส านักงานได้มีการดูแล ให้สถานที่มีความ
สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างความสบาย
ตาสบายใจแก่ผู้มาติดต่อ นอกจากนี้ยังได้มี
การจัดหาอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
ได้แก่ เคร่ืองถ่ายเอกสาร น้ าดื่ม ที่นั่งคอยรับ
บริการเพื่อช่วยลดความกังวลในการรอคอย 
 2) ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
ประชาชนมีความคิด เห็นว่ า  ส านักงาน
เทศบาลต าบลโพนทองให้บริการด้วยความ
เสมอภาคตามล าดับก่อน-หลัง  ในกรณีที่เป็น
งานที่ท่านต้องมาติดต่อที่ส านักงานเทศบาล
ต าบลโพนทองอย่ างต่อ เนื่ องประชาชน
สามารถรับทราบผลความคืบหน้าของงานได้
ตลอดเวลา และส านักงานเทศบาลต าบลโพน
ทอง มีการจัดล าดับคิวในการให้บริการที่
เหมาะสม แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารและ
บุคลากรของเทศบาล ได้ตระหนัก ถึงปัญหา
การให้บริการที่เกิดขึ้นและหาแนวทางที่จะ
พัฒนาให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและ
ได้รับบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และ
รัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการให้บริการ
ประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิด
ความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อเกิด

ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานการให้บริการ
ที่เป็นกันเองมากขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 3) ด้านพฤติกรรมให้บริการของ
เจ้ าหน้ าที่  ประชาชนมีความคิด เห็นว่ า 
เจ้ าหน้าที่มี อัธยาศัยที่ดี ในการให้บริการ 
เจ้ าหน้ าที่ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่
กระตือรือร้น รวดเร็ว และเต็มใจบริการ และ
เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ นอกจากนี้ประชาชนยังมีความคิดเห็น
ว่ า เจ้ าหน้ าที่มี ก ารปฏิบัติ งานด้วยความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้เจ้าหน้าที่ให้
ความสนใจและแนะน าข้อมูลที่ถูกต้องด้วย
ความหวังดี เมื่อเกิดข้อผิดพลาดท าให้การ
บริการล่าช้า เจ้าหน้าที่จะเข้ามาให้ค าแนะน า 
และให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี เจ้าหน้าที่
ทุ่มเทและเต็มใจอย่างเต็มที่ในการให้บริการ
ตามความต้องการโดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทน
ใด ๆ 
 4) ด้านคุณภาพของการให้บริการ 
ประชาชนมีความคิดเห็นว่า เจ้าหน้าที่ท างาน
ได้อย่ า งถูกต้อง  และผิดพลาดน้อยมาก 
ช่องทางส าหรับการให้บริการของเจ้าหน้าที่มี
อย่างเพียงพอเหมาะสมกับปริมาณประชาชน
ที่ ม า ใช้บ ริก าร  และ เ จ้ าหน้ าที่ ส ามารถ
ให้บริการได้ในจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เนื่องจาก
ผู้บริหารของส านักงานให้การสนับสนุน
เจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสได้รับการอบรมพัฒนา
ความรู้ทักษะในเร่ืองงานและเร่ืองอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง แม่นย า และ
รวดเร็ว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชน
ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของส านักงาน 
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ถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์อันดีในสายตา
ของประชาชนผู้ให้บริการ 
 2. ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
โพนทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มี
เพศและที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นว่า
การให้บริการของเทศบาลต าบลโพนทองไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ 
สุนันท์  ดิษฐกัญจน์ (2550 : บทคัดย่อ) ที่ได้
ท าการศึกษาวิ จั ย เ ร่ืองความพึ งพอใจของ
ผู้ ใช้บริการต่อการบริการของส านักงาน
สรรพากรพื้นที่ สาขาตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
ผลการศึกษาพบว่ า  ความพึ งพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อการบริการของส านักงาน
สรรพากรพื้นที่ สาขาตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และ
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ใช้บริการ
ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 
และอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจไม่แตกต่าง
กัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1) ด้านสถานที่ให้บริการ เทศบาล
ต าบลโพนทอง  ควรให้ความส าคัญต่อการ
ปรับปรุงการจดัหาอุปกรณ์อ านวยความสะดวก
ไว้คอยบริการประชาชน ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 2) ด้ า น ขั้ น ต อนก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร 
เทศบาลต าบลโพนทอง ควรให้ความส าคัญต่อ

ขั้นตอนการติดต่อขอรับบริการแต่ละประเภท 
พยายามลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นออกไป ควร
ส่งเสริมให้มีการชี้แจงขั้นตอนการท างาน มี
การแจ้งความคืบหน้าของการให้บริการเมื่อมี
ประชาชนสอบถาม 
 3) ด้านพฤติกรรมให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารควรเน้นย้ าในเร่ืองอัธยาศัย
ที่ดีของเจ้าหน้าที่ การช่วยเหลือแก่ประชาชน
ด้วยความเต็มใจ มีความแม่นย าในการให้
ข้อมูล 
 4) ด้านคุณภาพของการให้บริการ 
ผู้บริหารควรให้การสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานได้ เข้า รับการศึกษาอบรม
เกี่ยวกับเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆ ที่
ทันสมัยเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ที่เกี่ยวข้อง
กับการท างานทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อลด
ความผิดพลาดและพัฒนาความเที่ยงตรง
แม่นย าและรวดเร็วในการให้บริการประเภท
ต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยสร้างความ
ประทับใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1) ค ว ร ศึ ก ษ า ปั จ จั ย ที่ มี ผ ล ต่ อ
ประสิทธิภาพการบริการและการปฏิบัติงาน
ของเทศบาล 
 2) คว รศึ ก ษ าแนวท า งก า ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริการและการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลเพื่อเป็นรูปแบบหรือแนวปฏิบัติ 
ที่ด ี
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