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 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อศกึษาความพงึพอใจของประชาชนในพืน้ที ่ต่อการ
ให้บรกิารของเทศบาลต าบลหนองบวับาน กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัคอืประชาชนทีอ่าศยัอยู่
ในเขตพื้นที่ของเทศบาลต าบลหนองบัวบาน จ านวนทัง้สิ้น 378 คน โดยใช้สูตรค านวณของ             
ทาโรยามาเน (Taro Yamane  (Yamane, 1967)  เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็น
แบบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหไ์ดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติิ
เชงิอนุมานไดแ้ก่ t-Test และ F-test (One Way ANOVA) 
 ผลการวจิยัพบว่า ความพงึพอใจของประชาชนในพื้นที่ ต่อการให้บรกิารของเทศบาล
ต าบลหนองบัวบาน อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก                  
(= 3.62) และเมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุดคอืดา้นการตอบสนองต่อผูม้า
รบับรกิาร (= 3.72) รองลงมาคอืด้านการรู้จกัและเขา้ใจผู้รบับรกิาร (= 3.71) และด้านที่มี
ค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดคอืดา้นความเป็นรูปธรรมของบรกิาร (= 3.37) ผลการเปรยีบเทยีบความพงึ
พอใจของประชาชนในพืน้ที ่ต่อการใหบ้รกิารของเทศบาลต าบลหนองบวับาน ทีจ่ าแนกตามเพศ 
อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนที่มเีพศ 
อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใหบ้รกิาร
ของเทศบาลต าบลหนองบัวบาน ไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ และเมื่อ
พจิารณารายด้าน ก็พบว่าทุกด้านก็ไม่แตกต่างกนั  ขอ้เสนอแนะ แนวทางในการปรบัปรุงการ
ให้บรกิารของเทศบาลต าบลหนองบวับาน ได้แก่ ควรจะมนีโยบายแสวงหาอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทนัสมยัให้เพยีงพอกบัความต้องการใช้งาน มีการพฒันาทกัษะของผู้ปฏิบตัิงาน
เครอืขา่ยสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 
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ABSTRACT  
 
 The main objective of this research was to study the satisfaction of the people 
in the area. to the services of Nong Bua Ban Subdistrict Municipality The samples used 
in this research were people living in the area of Nong Bua Ban Subdistrict Municipality. 
A total of 378 people were used by Taro Yamane's computational formula, the tool used 
to collect data was a questionnaire. The statistics used in the analysis were percentage, 
mean, and standard deviation. Inferential statistics include t-Test and F-test (One Way 
ANOVA).  
 The results showed that Satisfaction of the people in the area to the services of 
Nong Bua Ban Subdistrict Municipality Nong Wua So District Udon Thani Province 
Overall, it was at a high level (= 3.62) and when considering each aspect, it was found 
that the aspect with the highest mean was the response to the service recipient                       
(   = 3.72), followed by the knowledge and understanding of the service recipient               
(= 3.71) and the aspect with the least mean was the concrete service ( = 3.37) to the 
services of Nong Bua Ban Subdistrict Municipality Classified by sex, age, education level, 
occupation and average monthly income found that overall people with different gender, 
age, education level, occupation and average monthly income. Satisfied with the service 
of Nong Bua Ban Subdistrict Municipality no different which is not in accordance with the 
assumptions set and when considering each aspect It was found that all aspects were 
not different. Recommendations Guidelines for improving the service of Nong Bua Ban 
Subdistrict Municipality include: there should be a policy to seek modern information 
technology equipment to meet the needs of use. The skills of information network 
operators are continually developed.  
 
Keywords: satisfaction, service, sub-district municipality 
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บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา     
 สภาพของสงัคมประเทศไทยในปัจจบุนั พบว่ามกีารเจรญิเตบิโตขึน้อย่างรวดเรว็ รวมทัง้
เรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมอืง เศรษฐกิจ และสงัคม ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
การด ารงชวีติของประชาชนไม่ว่าจะเป็นชุมชน ทอ้งถิน่และสงัคม ซึง่การปกครองทอ้งถิน่ไทยใน
ยุคโลกาภิวตัน์ได้มีการกระจายอ านาจการปกครองท้องถิ่นพึ่งตนเองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560  
 การให้บรกิารของภาครฐัที่มคีุณภาพนัน้ เป็นสิง่ที่สะท้อนให้เหน็ถึงสมรรถนะของการ
ปฏบิตัิงานการให้บรกิารเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนที่เป็นลูกคา้ผู้รบับรกิารของ
หน่วยงานภาครัฐ ภายใต้รากฐานของการบริหารราชการหรือการบริหารงานภาครัฐตาม
แนวความคดิการจดัการภาครฐัแนวใหม่ (New public management-NPM) ทีร่ะบบราชการของ
หลายประเทศรวมทัง้ประเทศไทยรับมาเป็นกระบวนการทัศน์ ในการขบัเคลื่อนการจดัการ
ระบบงานภาครัฐในช่วงหลายปี ที่ผ่านมาตามแนวคิดนี้  นอกจากแนวทางการปรับปรุง
สมรรถภาพ และการยกระดบัก าลังการผลิตของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีมติอยู่ที่การพฒันา
ทรพัยากรบุคคล (Human resource development) และมีการใช้ประโยชน์จากภาคเอกชนให้
มากขึ้น โดยการจดัการภาครฐัแนวใหม่นัน้ มีมิติส าคญัประการหนึ่งที่ให้ความส าคญัต่อการ
ให้บริการประชาชน (Public service orientation) ที่มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการประชาชนที่
เป็นลูกค้า ผู้มารบับรกิารจากหน่วยงานภาครฐั ซึ่งเป็นทัง้ปัจเจกชน และผู้ประกอบการที่ต้อง
ติดต่อสมัพนัธ์ กบัหน่วยงานภาครฐั โดยเฉพาะนับจากช่วงกลางทศวรรษ พ.ศ.2540-2550 ที่
รฐับาลหลายสมยัของประเทศไทย ต่างได้ให้ความส าคญักับการพฒันาคุณภาพการบริหาร
จดัการภาครฐั บรบิทของการพฒันาคุณภาพการให้บรกิาร ในฐานะที่เป็นเรื่องอนัคาบเกี่ยวกบั
บทบาทภารกจิการใหบ้รกิารสาธารณะของหน่วยงานภาครฐั (ชชัวาลย ์ทตัศวิชั, 2552)   
 การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลนัน้ ในปัจจุบันพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงและ
พฒันาตลอดมาเพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์ของแต่ละช่วงเวลาเพื่อให้เกดิความทนัสมยัและ
เหมาะสม ซึ่งปัญหาและอุปสรรคหลายประการที่ท าให้การปกครองท้องถิ่นไม่สามารถอ านวย
ประโยชน์ให้กบัประชาชนได้อย่างเต็มที่ตามวตัถุประสงค์ในการปกครองประเทศ โดยเฉพาะ
วตัถุประสงคห์ลกัในการปกครองทอ้งถิน่ คอืการใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมในการเมอืงการ
ปกครอง โดยมตีวัแทนของประชาชนในรูปของกรรมการชุมชนทีท่ าหน้าทีแ่ทนประชาชนในการ
บรหิารเทศบาล นอกจากนี้บุคลากรถอืไดว้่าเป็นปัจจยัหลกัและเป็นก าลงัส าคญัในการด าเนนิงาน 
และน าความส าเร็จมาสู่องค์การ โดยเฉพาะความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการได้รับความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่เป็นส าคัญเพื่อเป็นการ
ขบัเคลื่อนไปสู่ทศิทางหรอืเป้าหมายที่ตัง้ไว้ใหเ้กิดผลสมัฤทธิส์งูสุด ด้วยการสร้างคุณธรรมและ



4 
 

จริยธรรม ความซื่อสตัย์สุจรติ และความเชื่อถือศรทัธาจากประชาชน การปรบักระบวนทศัน์
ค่านิยมในการท างานให้ทนัต่อวตัถุนิยม หรอืการเปลี่ยนแปลงของสงัคมโลกที่เปลี่ยนไปอย่าง
รวดเรว็ (ไททศัน์ มาลา, 2560) 
 ปัจจยัที่ส าคญัที่สุดที่จะท าให้การให้บริการ ประสบความส าเร็จก็คือการมีทรพัยากร
มนุษยท์ีม่จีติส านึกจติวญิญาณในการส่งมอบบรกิารจากผูใ้หบ้รกิารไปยงัผูร้บับรกิาร ซึง่เป็นสิง่ที่
ไม่สามารถจบัตอ้งไดช้ดัเจนแต่จะออกมาในรูปแบบของเวลา สถานทีรู่ปแบบการให้บรกิาร และ
ที่ส าคญัเป็นสิง่ที่เอื้ออ านวยทางจติวทิยาใหเ้กดิความพงึพอใจ ดงันัน้จติส านึกในการใหบ้รกิาร
สาธารณะจึงเป็นกุญแจส าคญัที่จะท าให้การให้บริการประสบความส าเร็จ(ช่อลดา ห้วงน้า , 
2545) ประเดน็นี้จงึเป็นอกีหนึ่งปัญหาในการใหบ้รกิารสาธารณะดา้นสงัคมสงเคราะหแ์ละพฒันา
คุณภาพชวีติโดยใช้หลกัพุทธธรรมของเทศบาลในประเทศไทย จากที่กล่าวมาขา้งต้นสามารถ
สรุปปัญหาในการให้บรกิารสาธารณะด้านสงัคมสงเคราะหแ์ละพฒันาคุณภาพชวีติว่า เป็นการ
ให้บรกิารที่ไม่เป็นระบบ แม้มมีาตรฐานในการให้บรกิารจากกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น  
จากการส ารวจความคดิเหน็ของประชาชนที่มารบับรกิารที่เทศบาลต าบลหนองบวับาน อ าเภอ
หนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี ในปัจจุบันยงัพบว่า กระบวนการให้บริการยงัมีความล่าช้าใน
บางส่วนงานเนื่องจากจ านวนเจา้หน้าที่ ที่มจี ากดัขัน้ตอนในการให้บรกิารมคีวามซบัซอ้นหลาย
ขน้ตอนจงึใหป้ระชาชนตอ้งรอนาน และนอกจากนี้ประชาชนบางคนยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจใน
ขัน้ตอนต่าง ๆ ของการใชบ้รกิารของเทศบาลต าบลหนองบวับาน เช่นในเรื่องของการใหบ้รกิาร
ของเทศบาลต าบลหนองบวับานทางระบบออนไลน์ทางเวบ็ไซต์ (เทศบาลต าบลหนองบวับาน 
อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี, 2565) 

เทศบาลต าบลหนองบวับาน อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี เพื่อใหก้ารด าเนินการ
ด้านบรกิารสาธารณะต่าง ๆ  แก่ประชาชนในพืน้ที ่เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ มหีน้าที่เช่นการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และการจดับรกิารหอ้งน ้าสาธารณะในทอ้งถิน่ และด้านสุดทา้ย
คอื ด้านการลงทุน ทรพัยากร สิง่แวดล้อม และศลิปวฒันธรรม เช่น การส่งเสรมิการท่องเที่ยว
และอาชพี การพฒันาป่าชุมชน และการส่งเสรมิศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม และจารตีประเพณี
ทอ้งถิน่ 

เทศบาลต าบลหนองบัวบาน อ าเภอหนองววัซอ จังหวัดอุดรธานี จึงได้ด าเนินการ
วางแผน และก าหนดยุทธศาสตรพ์ฒันาเพื่อการจดับรกิารดา้นต่าง ๆ แก่ประชาชนในพืน้ที ่เพื่อ
สอดคล้องกบัท้องถิ่นและเกิดประโยชน์กบัประชาชนในท้องถิ่นให้มากที่สุด และทุกหน่วยงาน
ของเทศบาลต าบลหนองบวับาน ได้ด าเนินการตามแผนและยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ดงันัน้เพื่อให้
ทราบผลการด าเนินการดงักล่าวขา้งต้นว่าบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้หรอืไม่นัน้ จ าเป็นต้อง
อาศยัการประเมนิผลการให้บรกิารของเทศบาล ซึง่ถอืเป็นขัน้ตอนหนึ่งทีม่คีวามส าคญั เพื่อทีจ่ะ
น าขอ้มูลซึง่เป็นขอ้เทจ็จรงิ มาใชป้รบัปรุงแกไ้ขการด าเนินงานอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
ท้องถิ่นให้มปีระสทิธภิาพต่อไป การวจิยัในครัง้นี้จงึมุ่งที่จะ ประเมนิการให้บรกิารของเทศบาล
ต าบลหนองบัวบาน อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เพื่อตรวจสอบว่าการให้บริการที่
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ด าเนินการ ในปัจจุบนัประชาชนได้รบัการบรกิารทีม่คีุณภาพอยู่ในระดบัใด มปัีจจยัหรอืปัญหา
อุปสรรคใด ทีท่ าใหก้ารบรกิารประชาชนของเทศบาลต าบลหนองบวับาน ไม่มปีระสทิธภิาพ เพื่อ
จะได้น าขอ้มูลมาปรบัปรุงแกไ้ข และเป็นแนวทางในการส่งเสรมิใหเ้กดิการบรหิารจดัการทีด่ใีน
เทศบาลต าบลหนองบวับาน ต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1.  เพื่อศกึษาความพงึพอใจของประชาชนในพืน้ที่ ต่อการให้บรกิารของเทศบาลต าบล
หนองบวับาน อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี 
  2.  เพื่อเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของประชาชนในพืน้ที่ ต่อการใหบ้รกิารของเทศบาล
ต าบลหนองบวับาน อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี ทีจ่ าแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศกึษา 
อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน   
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 1.  ดา้นเนื้อหา 
 การวจิยัในครัง้นี้ ผู้วจิยัได้ศกึษาการให้บรกิารของเทศบาลต าบลหนองบวับาน อ าเภอ
หนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี ตามแนวคิดและทฤษฎีของที่เกี่ยวข้องของอรพรรณ ชมชื่น ( 
2554:17-18 )ไดก้ล่าวไวว้่าคุณภาพการบรกิารเป็น ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ระหว่างการรบัรู ้และ ความ
คาดหวงัของผู้ใช้บริการเพราะบรกิารนัน้ไม่สามารถจบัต้องได้ท าให้การประเมนิคุณภาพการ 
บริการยากกว่าคุณภาพสินค้า การประเมิน คุณภาพการบริการเกิดขึ้นระหว่างการส่งมอบ
บริการ และผลลัพธ์ของการบริการซึ่งคุณภาพ  การบริการในการรับรู้ของลูกค้า มาจาก
กระบวนการประเมนิของลูกค้า โดยการ เปรียบเทียบระหว่างการรบัรู้การส่งมอบบรกิาร กับ
ความคาดหวงัของลูกคา้ ซึง่ประกอบไปดว้ยคุณภาพการให้บรกิาร 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1)  ดา้นความ
เป็นรูปธรรมของบรกิาร (Tangibility) 2)  ดา้นความเชื่อถอืไวว้างใจได ้(Reliability) 3)  ดา้นการ
ตอบสนองต่อผู้มารบับริการ (Responsiveness) 4)  ด้านการให้ความเชื่อมัน่ต่อผู้รบับริการ 
(Assurance)  และ 5)  ดา้นการรูจ้กัและเขา้ใจผูร้บับรกิาร (Empathy) 
 2.  ดา้นประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 2.1  ประชากร  
  ประชากรที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี้ ได้แก่ ประชาชนที่อาศยัอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาล
ต าบลหนองบัวบาน อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี  จ านวน 6,674 คน เทศบาลต าบล            
หนองบวับาน มจี านวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลหนองบวับาน ทัง้หมดจ านวน 14 หมู่บา้น 
ในเขตต าบลหนองบัวบาน มี 9 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 1 -9) และนอกเขตต าบลหนองบัวบาน มี 5 
หมู่บ้าน (สภาต าบลหนองววัซอ หมู่ที่ 1, 3, 4, 7 และ 8) ประกอบไปด้วย 14 หมู่บ้าน (ขอ้มูล
ทัว่ไป เทศบาลต าบลหนองบวับาน, 2565) 
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 2.2  กลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลต าบลหนองบวับาน 
อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี ทีใ่ชบ้รกิารของเทศบาลต าบลหนองบวับาน 378 จ านวน  
 ซึง่ทราบจ านวนของกลุ่มตวัอยา่งทีแ่ทจ้รงิ (Actual population) โดยค านวณขนาดกลุม่
ตวัอย่างแบบทราบค่าประชากรจากสตูรของ Taro Yamane  (Yamane, 1967) ทีร่ะดบันัยส าคญั
ทางสถิติ 0.05 หรอืระดบัค่าความเชื่อมัน่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง (n) เท่ากับ 378 ตัวอย่าง และใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental 
random sampling) โดยการแจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอย่างทีม่าใช้บรกิารในเขตพืน้ที่ของ
เทศบาลต าบลหนองบวับาน อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี 
 3.  ขอบเขตดา้นตวัแปร 
 3.1  ตวัแปรต้น (Independent variable) ได้แก่ ปัจจยัส่วนบุคคลของประชาชนในเขต
พื้นที่เทศบาลต าบลหนองบวับาน อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี  ประกอบด้วยเพศ อายุ 
ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
 3.2  ตวัแปรตาม (Dependent variable) ไดแ้ก่การใหบ้รกิารของเทศบาลต าบลหนองบวั
บาน อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี ประกอบไปด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1)  ด้านความเป็น
รูปธรรมของบรกิาร 2)  ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได ้3)  ด้านการตอบสนองต่อผู้มารบับรกิาร  
4)  ดา้นการใหค้วามเชื่อมัน่ต่อผูร้บับรกิาร และ 5)  ดา้นการรูจ้กัและเขา้ใจผูร้บับรกิาร  
 4.  ดา้นพืน้ทีใ่นการวจิยั 
 การวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยัได้ศกึษากบัประชาชนที่อาศยัอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลต าบล
หนองบวับาน อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี เท่านัน้ 
 5.  ขอบเขตดา้นระยะเวลา  
 ระยะเวลาในการศกึษาคอื ระหว่างเดอืนเมษายน จนถงึเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 
 
สมมติฐานของการวิจยั 
 1.  ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล          
หนองบวับาน อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี แตกต่างกนั 
 2.  ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล         
หนองบวับาน อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี แตกต่างกนั 
 3.  ประชาชนที่มรีะดบัการศกึษาต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารของเทศบาล
ต าบลหนองบวับาน อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี แตกต่างกนั 
 4.  ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล
หนองบวับาน อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี แตกต่างกนั 
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 5.  ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
เทศบาลต าบลหนองบวับาน อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี แตกต่างกนั 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าได้รบั 
 1.  ทราบถึงระดบัความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล
หนองบวับาน อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี 
 2.  ทราบถงึปัญหาดา้นต่าง ๆ ในการใหบ้รกิารของเทศบาลต าบลหนองบวับาน อ าเภอ
หนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี 
 3.  ผลที่ได้จากการวจิยั สามารถน าไปเป็นขอ้มูล และแนวทางในวางแผนการพฒันา
คุณภาพในการใหบ้รกิารของเทศบาลต าบลหนองบวับาน อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี ให้
ดยีิง่ขึน้ต่อไป  
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
แนวคิดเก่ียวกบัคณุภาพการให้บริการ 
          นักวชิาการหลายท่านทัง้ในและต่างประเทศ ไดใ้หแ้นวคดิเกีย่วกบัการใหบ้รกิาร ดงันี้ 
          Parasuraman and et. al. 1990, p. 21 (อ้างถึงใน อรพรรณ ชมชื่น 2554:17-18)  ได้
เริม่ท าการวจิยัด้วยการค้นหาค าตอบของขอ้ค าถาม 3 ประการขา้งต้น โดยร่วมกนัท าการวจิยั
เชิงส ารวจ(Exploratory Research) เกี่ยวกับคุณภาพบริการการศึกษาวิจยัครัง้นี้  ได้รับการ
สนับสนุนจากสถาบนัวจิยัทางการตลาด MIS (Marketing Science Insttute) และใช้เวลาในการ
วจิยันานถึง 7 ปี (1983-1990) โดยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ เริม่จากการวจิยัเชงิคุณภาพในกลุ่ม
ผูร้บับรกิาร ผูใ้หบ้รกิารในบรษิทัชัน้น า และน าผลทีไ่ดม้าใชใ้นการพฒันารูปแบบคุณภาพบรกิาร
ทีไ่ดจ้ากระยะที ่1 มาท าการปรบัปรุงดว้ยวธิกีารวจิยัได้เครื่องมอืทีใ่ชว้ดัคุณภาพการใหบ้รกิารที่
เรยีกว่า (Service Quality) และการปรบัปรุงเกณฑท์ีใ่ชใ้นการตดัสนิคุณภาพบรกิารตามการรบัรู้ 
และความคาดหวงัของผูร้บับรกิาร ในระยะทีส่ามไดท้ าการศกึษาวจิยัเชงิประจกัษ์เหมอืนในระยะ
ที่สอง แต่มุ่งผลการวิจยัให้ครอบคลุมองค์กรต่าง ๆ มากขึ้น มีการด าเนินงานหลายขัน้ตอน 
เริม่ต้นดว้ยการวจิยัในส านักงาน 89 แห่ง ของ 5 บรษิัท ชัน้น าในการใหบ้รกิาร แล้วน างานวจิยั
ทัง้ 3 ระยะมาศกึษาร่วมกนั โดยท าการสมัมนากลุ่มผูร้บับรกิารและผูใ้หบ้รกิาร   
   

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

 ฉววีรรณ ชยัโสตถ (2557) ได้ท าการศกึษาความพงึพอใจของลูกคา้ทีม่ตี่อคุณภาพ
การบรกิารของ Lazada เวบ็ชอ็ปป้ิงออนไลน์ พบว่า โดยภาพรวมผูต้อบ แบบสอบถามส่วนใหญ่
มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก โดยใช้องค์ปรกอบในประเมนิคุณภาพ การบรกิาร ทัง้หมด 9 
ดา้นคอื 1) ดา้นความหลากหลายของสนิคา้และบรรจุภณัฑ์2) ดา้นการ บรกิารออนไลน์ 3) ดา้น
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การรบัสนิค้า 4) ด้านหน้าเวบ็ไซต์ 5) ด้านพนักงานส่งสนิค้า 6) ด้านการดัหมวดหมู่ของสนิคา้  
7) ด้านความสะดวกและความปลอดภยัในการใช้บริการ 8) ด้านการให้ ความมัน่ใจในการใช้
บรกิาร และ 9) ดา้นช่องทางการใชบ้รกิาร 
 สมชาย คดิประดบั (2557) ศกึษาคุณภาพปัญหาและแนวทางพฒันาการให้บริการ
ของงานทะเบยีนและสถิตินิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า  1. คุณภาพการให้บริการของงาน
ทะเบยีนและสถิตินิสติ กองบรกิารการศกึษา มหาวทิยาลยับูรพาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นประสทิธภิาพของงาน มากทีสุ่ด รองลงมาคอื ดา้นความเสมอ
ภาคในการใหบ้รกิาร ด้านการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงงาน และด้านสถานที่ ตามล าดบั 2. ปัญหา
ของการบรกิารของงานทะเบยีนและสถตินิิสติกองบรกิารการศกึษา มหาวทิยาลยับูรพา โดยรวม
อยู่ในระดบัน้อย เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นประสทิธภิาพของงาน มากที่สุด รองลงมา 
คอื ด้านสถานที่ ด้านการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงงาน และด้านความเสมอภาคในการให้บริการ 
ตามล าดบั 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 

 การวจิยัครัง้นี้ เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ (survey research) โดยใช้แบบสอบถามในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลต าบล                
หนองบวับาน อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี ซึ่งทราบจ านวนประชากรที่แท้จรงิ (Actual 
population) โดยค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างแบบทราบค่าประชากรจากสตูรของ Taro Yamane  
(Yamane, 1967) ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 หรอืระดบัค่าความเชื่อมัน่ 95% และค่าความ
คลาดเคลื่อน 0.05 ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง (n) เท่ากบั  378 ตวัอย่าง 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ทีส่รา้งขึน้จากกรอบ
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ ต่อการ
ใหบ้รกิารของเทศบาลต าบลหนองบวับาน อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี โดยแบบสอบถาม
ทีส่รา้งขึน้แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
 ผูว้จิยัด าเนินการวเิคราะหข์อ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป โดยเลอืกเฉพาะวธิวีเิคราะห์
ขอ้มูล ทีส่อดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายในการศกึษาคน้ควา้และทดสอบสมมตฐิาน ดงัต่อไปนี้ 
   1.  สถติพิรรณนา  ไดแ้ก่ 1.1  จ านวน (n) 1.2  ค่ารอ้ยละ (Percentage) 1.3  ค่าเฉลีย่  

( ) และ 1.4  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)          
 ส าหรบัการวเิคราะหข์อ้มูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยเพศ อายุ ระดบั
การศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
    2.  สถติเิชงิอนุมาน  ไดแ้ก่ 
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                    2.1  สถติ ิt-test  ใชท้ดสอบความแตกต่างหรอืเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของตวัแปร 
2  ตวัแปร ส าหรบัการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของประชาชนในพื้นที่ ต่อการให้บรกิารของ
เทศบาลต าบลหนองบวับาน อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี ทีจ่ าแนกตามเพศ 
                    2.2  สถิติ F-test  โดยการทดสอบความแตกต่างหรอืเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของ
ตวัแปรตัง้แต่ 3 ตวัแปรขึ้นไป และหากพบว่ามคีวามแตกต่างรายคู่เกดิขึน้  ผู้ศกึษาต้องท าการ
ทดสอบต่อไปว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างทีแ่ตกต่างกนั และแตกต่างกนัอย่างไร ตามวธิกีารของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’s method) ส าหรับการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ ต่อการ
ใหบ้รกิารของเทศบาลต าบลหนองบวับาน อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี ทีจ่ าแนกตามอายุ 
ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
 

ผลการวิจยั 
 

 1.  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 193 คน คดิเป็นร้อยละ 51.06 
ส่วนใหญ่อายุอยู่ระหว่าง 30 – 39 ปี จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 32.01 และช่วงอายุที่มี
จ านวนน้อยที่สุดคือ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 12 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.17 มีระดับการศึกษา
มธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่า จ านวน 112 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.63 และน้อยทีสุ่ดคอืสงู
กว่าปรญิญาตร ีจ านวน 13 คน คดิเป็นร้อยละ 3.44 ประกอบอาชพีรบัจ้าง จ านวน 85 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 22.49 และน้อยทีสุ่ดคอือาชพีขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิกบัธุรกจิส่วนตวั จ านวน 37 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 9.79 และผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ระหว่าง 15,001 – 
20,000 บาท จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 29.37และน้อยที่สุดคือมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ระหว่าง 25,001 – 30,000 บาท จ านวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.91 
 2.  ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่  ต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล                                 
หนองบัวบาน อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 3.62, 
S.D.= 0.60) และเมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า ด้านที่มคี่าเฉลี่ยสงูสุดคอืดา้นการตอบสนองต่อผู้
มารับบริการ  ( = 3.72, S.D.= 0.72) รองลงมาคือด้านการรู้จ ักและเข้าใจผู้ร ับบริการ                 
(= 3.71, S.D.= 0.79) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ              
(= 3.37, S.D.= 0.81)  
 3.  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ ต่อการให้บริการของ
เทศบาลต าบลหนองบวับาน อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี ที่จ าแนกตามเพศ อายุ ระดบั
การศกึษา อาชพี และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนที่มเีพศ อายุ ระดบั
การศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของเทศบาล
ต าบลหนองบัวบาน อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้และเมื่อพจิารณารายดา้น กพ็บว่าทุกดา้นกไ็ม่แตกต่างกนั 
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 4.  ขอ้เสนอแนะ แนวทางในการปรบัปรุงการให้บรกิารของเทศบาลต าบลหนองบวับาน 
อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี ไดแ้ก่ เทศบาลต าบลหนองบวับาน ควรสรา้งแรงจูงใจให้กบั
เจา้หน้าทีทุ่กระดบัใหรู้ส้กึกระตอืรอืร้นในการบรกิาร เช่น เรื่องสวสัดกิารต่าง ๆ และสนัทนาการ 
เทศบาลต าบลหนองบัวบาน ควรให้เจ้าหน้าที่มีความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบ ให้
ค าอธิบายแนะน าชี้แจง แก้ไขปัญหามีความชดัเจนแน่นอนแก่ประชาชน  และเทศบาลต าบล
หนองบวับาน ควรจะมนีโยบายแสวงหาอุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศที่ทนัสมยัใหเ้พยีงพอกบั
ความตอ้งการใชง้าน มกีารพฒันาทกัษะของผูป้ฏบิตังิานเครอืขา่ยสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 
 

การอภิปรายผลการวิจยั 
 
 ความพงึพอใจของประชาชนในพื้นที ่ต่อการใหบ้รกิารของเทศบาลต าบลหนองบวับาน 
อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 3.62, S.D.= 0.60) และ
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการตอบสนองต่อผู้มารบับริการ           
(= 3.72, S.D.= 0.72) รองลงมาคอืดา้นการรูจ้กัและเขา้ใจผูร้บับรกิาร (= 3.71, S.D.= 0.79) 
และด้านที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคอืด้านความเป็นรูปธรรมของบรกิาร (= 3.37, S.D.= 0.81) ที่
เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าทางเทศบาลต าบลหนองบวับาน อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี 
ได้ให้ความส าคญัในเรื่องของงานบรกิารแก่ประชาชนในพื้นที่ในทุก ๆ ด้าน เช่นด้านความเป็น
รูปธรรมของบรกิาร ทางเทศบาลต าบลหนองบวับานมกีารจดับรกิารสิง่อ านวยความสะดวกต่าง 
ๆ เช่น ที่นัง่ ที่จอดรถ ห้องน ้า น ้าดื่ม ให้เพยีงพอต่อจ านวนประชาชนที่มาใช้บรกิารที่เพยีงพอ 
ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ มกีารก าหนดระบบและกลไกการบรหิารจดัการให้เหมาะสมและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นทีบ่รกิาร เพื่อสร้างความมัน่ใจในคุณภาพของการ
ให้บริการ  และมีการก าหนดนโยบายด้านความเห็นอกเห็นใจผู้ร ับบริการ โดยช่วยเหลือ
ประชาชนผู้มารบับรกิารให้เกิดความสะดวกอย่างเต็มความสามารถจงึท าใหก้ารให้งานบรกิาร
ของเทศบาลต าบลหนองบวับาน จากผลการวิจยัโดยภาพรวมอยู่ในระดบัที่ดี ดงันัน้เทศบาล
ต าบลหนองบวับาน ควรจดัให้มกีารประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลที่จ าเป็นให้ทราบอย่างทัว่ถึง โดยการ
ประชาสมัพนัธข์า่วสารในช่องทางต่าง ๆ เช่น เสยีงตามสาย เวบ็ไซต์ วทิยุชุมชน เฟสบุ๊ค ไลน์ ที่
ทนัสมยั ฯลฯ และควรจดัใหม้กีล่องรบัฟังความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ และเรื่องรอ้งเรยีน ของทาง
เทศบาลต าบลหนองบวับาน อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี และน าเรื่องต่าง ๆ ทีป่ระชาชน
ได้แนะน ามาปรบัปรุงคุณภาพการบรกิารของเทศบาลต าบลหนองบวับาน อ าเภอหนองววัซอ 
จงัหวดัอุดรธานี ใหด้มีากยิง่ขึน้ในทุก ๆ ดา้น 
 ผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของประชาชนในพื้นที ่ต่อการให้บรกิารของเทศบาล
ต าบลหนองบวับาน อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี ทีจ่ าแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศกึษา 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนที่มเีพศ อายุ ระดบัการศกึษา 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล
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หนองบวับาน อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี ไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ทีต่ัง้ไว ้และเมื่อพจิารณารายดา้น กพ็บว่าทุกดา้นกไ็ม่แตกต่างกนั ทีเ่ป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า 
เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนของประชาชนไม่มผีลต่อความคดิเหน็
ของประชาชนต่อการใหบ้รกิารของเทศบาลต าบลหนองบวับาน   
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัในครัง้นี้ไปใช้ 
 1.1  ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย 
  1.1.1  เทศบาลต าบลหนองบวับาน ควรก าหนดนโยบายดา้นการใหค้วามมัน่ใจ
แก่ผู้รบับรกิาร โดยใหป้ระชาชนรบัไดท้ราบขอ้มูลขา่วสารทีจ่ าเป็นของทางเทศบาลต าบลหนอง
บวับาน ไดอ้ย่างทัว่ถงึ และครอบคลุมทุกพืน้ที่ 
  1.1.2  เทศบาลต าบลหนองบวับาน ควรก าหนดนโยบายดา้นความเหน็อกเหน็
ใจผูร้บับรกิาร โดยช่วยเหลอืประชาชนผูม้ารบับรกิารใหเ้กดิความสะดวกอย่างเตม็ความสามารถ 
 1.2  ขอ้เสนอเชงิปฏบิตักิาร 
  1.2.1  เทศบาลต าบลหนองบัวบาน ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่
จ าเป็นใหท้ราบอย่างทัว่ถงึ โดยการประชาสมัพนัธข์า่วสารในช่องทางต่าง ๆ เช่น เสยีงตามสาย 
เวบ็ไซต์ วทิยุชุมชน เฟสบุ๊ค ไลน์ ทีท่นัสมยั ฯลฯ  
  1.2.2  ควรจดัให้มีกล่องรบัฟังความคดิเหน็ ข้อเสนอแนะ และเรื่องร้องเรยีน 
ของทางเทศบาลต าบลหนองบวับาน อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี และน าเรื่องต่าง ๆ ที่
ประชาชนได้แนะน ามาปรับปรุงคุณภาพการบริการของเทศบาลต าบลหนองบัวบาน            
อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี ใหด้มีากยิง่ขึน้ในทุก ๆ ดา้น  
 2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป 
 2.1  ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล                       
หนองบวับาน อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี  
 2.2  ควรศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะจากการวิจัยครัง้นี้  และท าวิจ ัยต่อยอดเพื่อ
พฒันาการให้บรกิารของเทศบาลต าบลหนองบวับาน อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี ให้ดี
ยิง่ขึน้ต่อไป 
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