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การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในพืน้ ที่ ต่อการ
ให้บริการของเทศบาลตาบลหนองบัวบาน กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ ประชาชนทีอ่ าศัยอยู่
ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตาบลหนองบัวบาน จานวนทัง้ สิ้น 378 คน โดยใช้สูตรคานวณของ
ทาโรยามาเน (Taro Yamane (Yamane, 1967) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ น
แบบสอบถาม สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน สถิติ
เชิงอนุมานได้แก่ t-Test และ F-test (One Way ANOVA)
ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ ต่อการให้บริการของเทศบาล
ต าบลหนองบัว บาน อ าเภอหนองวัว ซอ จัง หวัด อุ ด รธานี โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดับ มาก
(  = 3.62) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุดคือ ด้านการตอบสนองต่อผูม้ า
รับบริการ (  = 3.72) รองลงมาคือด้านการรู้จกั และเข้าใจผู้รบั บริการ (  = 3.71) และด้านที่มี
ค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุดคือด้านความเป็ นรูปธรรมของบริการ (  = 3.37) ผลการเปรียบเทียบความพึง
พอใจของประชาชนในพืน้ ที่ ต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลหนองบัวบาน ทีจ่ าแนกตามเพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนที่มเี พศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของเทศบาลตาบลหนองบัวบาน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงั ้ ไว้ และเมื่อ
พิจารณารายด้าน ก็พบว่าทุกด้านก็ไม่แตกต่างกัน ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการ
ให้บริการของเทศบาลตาบลหนองบัวบาน ได้แก่ ควรจะมีนโยบายแสวงหาอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทนั สมัยให้เพียงพอกับความต้องการใช้งาน มีการพัฒนาทักษะของผู้ปฏิบตั ิงาน
เครือข่ายสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
คาสาคัญ :ความพึงพอใจ, การให้บริการ, เทศบาลตาบล
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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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บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
สภาพของสังคมประเทศไทยในปั จจุบนั พบว่ามีการเจริญเติบโตขึน้ อย่างรวดเร็ว รวมทัง้
เรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
การดารงชีวติ ของประชาชนไม่ว่าจะเป็ นชุมชน ท้องถิน่ และสังคม ซึง่ การปกครองท้องถิน่ ไทยใน
ยุค โลกาภิวตั น์ ได้มีการกระจายอานาจการปกครองท้อ งถิ่นพึ่งตนเองไว้ใ นรัฐธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
การให้บริการของภาครัฐที่มคี ุณภาพนัน้ เป็ นสิง่ ที่สะท้อนให้เห็นถึงสมรรถนะของการ
ปฏิบตั ิงานการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนที่เป็ นลูกค้าผู้รบั บริการของ
หน่ ว ยงานภาครัฐ ภายใต้ร ากฐานของการบริห ารราชการหรือการบริห ารงานภาครัฐ ตาม
แนวความคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New public management-NPM) ทีร่ ะบบราชการของ
หลายประเทศรวมทัง้ ประเทศไทยรับมาเป็ นกระบวนการทัศน์ ในการขับเคลื่อนการจัดการ
ระบบงานภาครัฐ ในช่ ว งหลายปี ที่ผ่ า นมาตามแนวคิด นี้ นอกจากแนวทางการปรับ ปรุ ง
สมรรถภาพ และการยกระดับ กาลัง การผลิต ของหน่ ว ยงานภาครัฐ ซึ่ง มีม ติอยู่ท่ีการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (Human resource development) และมีการใช้ประโยชน์จากภาคเอกชนให้
มากขึ้น โดยการจัดการภาครัฐแนวใหม่นัน้ มีมิติสาคัญประการหนึ่งที่ให้ค วามสาคัญต่อการ
ให้บริการประชาชน (Public service orientation) ที่มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการประชาชนที่
เป็ นลูกค้า ผู้มารับบริการจากหน่ วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็ นทัง้ ปั จเจกชน และผู้ประกอบการที่ต้อง
ติดต่อสัมพันธ์ กับหน่ วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะนับจากช่วงกลางทศวรรษ พ.ศ.2540-2550 ที่
รัฐบาลหลายสมัยของประเทศไทย ต่างได้ให้ค วามสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ บริบทของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ในฐานะที่เป็ นเรื่องอันคาบเกี่ยวกับ
บทบาทภารกิจการให้บริการสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐ (ชัชวาลย์ ทัตศิวชั , 2552)
การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลนัน้ ในปั จจุบันพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาตลอดมาเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละช่วงเวลาเพื่อให้เกิดความทันสมัยและ
เหมาะสม ซึ่งปั ญหาและอุปสรรคหลายประการที่ทาให้การปกครองท้องถิ่นไม่สามารถอานวย
ประโยชน์ให้กบั ประชาชนได้อย่างเต็มที่ตามวัตถุประสงค์ในการปกครองประเทศ โดยเฉพาะ
วัตถุประสงค์หลักในการปกครองท้องถิน่ คือการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเมืองการ
ปกครอง โดยมีตวั แทนของประชาชนในรูปของกรรมการชุมชนทีท่ าหน้าทีแ่ ทนประชาชนในการ
บริหารเทศบาล นอกจากนี้บุคลากรถือได้ว่าเป็ นปั จจัยหลักและเป็ นกาลังสาคัญ ในการดาเนินงาน
และน าความสาเร็จมาสู่องค์การ โดยเฉพาะความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่า งผู้บ ริหารและ
ผู้ป ฏิบัติง าน รวมถึง การได้ร ับ ความร่ ว มมือ ของประชาชนในพื้น ที่เ ป็ น ส าคัญ เพื่อ เป็ น การ
ขับเคลื่อนไปสู่ทศิ ทางหรือเป้ าหมายที่ตงั ้ ไว้ให้เกิดผลสัมฤทธิสู์ งสุด ด้วยการสร้างคุณธรรมและ
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จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และความเชื่อถือศรัทธาจากประชาชน การปรับกระบวนทัศน์
ค่านิยมในการทางานให้ทนั ต่อวัตถุนิยม หรือการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เปลี่ยนไปอย่าง
รวดเร็ว (ไททัศน์ มาลา, 2560)
ปั จจัยที่สาคัญที่สุดที่จะทาให้การให้บริการ ประสบความสาเร็จก็ค ือการมีทรัพยากร
มนุษย์ทม่ี จี ติ สานึกจิตวิญญาณในการส่งมอบบริการจากผูใ้ ห้บริการไปยังผูร้ บั บริการ ซึง่ เป็ นสิง่ ที่
ไม่สามารถจับต้องได้ชดั เจนแต่จะออกมาในรูปแบบของเวลา สถานทีร่ ูปแบบการให้บริการ และ
ที่สาคัญเป็ นสิง่ ที่เอื้ออานวยทางจิตวิทยาให้เกิดความพึงพอใจ ดังนัน้ จิตสานึกในการให้บริการ
สาธารณะจึงเป็ นกุญแจสาคัญที่จะทาให้การให้บริการประสบความสาเร็จ(ช่อลดา ห้วงน้า ,
2545) ประเด็นนี้จงึ เป็ นอีกหนึ่งปั ญหาในการให้บริการสาธารณะด้านสังคมสงเคราะห์และพัฒนา
คุณภาพชีวติ โดยใช้หลักพุทธธรรมของเทศบาลในประเทศไทย จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถ
สรุปปั ญหาในการให้บริการสาธารณะด้านสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวติ ว่า เป็ นการ
ให้บริการที่ไม่เป็ นระบบ แม้มมี าตรฐานในการให้บริการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อ งถิ่น
จากการสารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มารับบริการที่เทศบาลตาบลหนองบัวบาน อาเภอ
หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ในปั จจุบันยังพบว่า กระบวนการให้บริการยังมีค วามล่าช้า ใน
บางส่วนงานเนื่องจากจานวนเจ้าหน้าที่ ที่มจี ากัดขัน้ ตอนในการให้บริการมีความซับซ้อนหลาย
ข้นตอนจึงให้ประชาชนต้องรอนาน และนอกจากนี้ประชาชนบางคนยังขาดความรูค้ วามเข้าใจใน
ขัน้ ตอนต่าง ๆ ของการใช้บริการของเทศบาลตาบลหนองบัวบาน เช่นในเรื่องของการให้บริการ
ของเทศบาลตาบลหนองบัวบานทางระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ (เทศบาลตาบลหนองบัวบาน
อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี, 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวบาน อาเภอหนองวัวซอ จัง หวัดอุดรธานี เพื่อให้การดาเนินการ
ด้านบริการสาธารณะต่าง ๆ แก่ประชาชนในพืน้ ที่ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีหน้าที่เช่นการ
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดบริการห้องน้าสาธารณะในท้องถิน่ และด้านสุดท้าย
คือ ด้านการลงทุน ทรัพยากร สิง่ แวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยว
และอาชีพ การพัฒนาป่ าชุมชน และการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี
ท้องถิน่
เทศบาลต าบลหนองบัว บาน อ าเภอหนองวัว ซอ จัง หวัด อุ ดรธานี จึง ได้ดาเนินการ
วางแผน และกาหนดยุทธศาสตร์พฒ
ั นาเพื่อการจัดบริการด้านต่าง ๆ แก่ประชาชนในพืน้ ที่ เพื่อ
สอดคล้องกับท้องถิ่นและเกิดประโยชน์กบั ประชาชนในท้องถิ่นให้มากที่สุด และทุกหน่ วยงาน
ของเทศบาลตาบลหนองบัวบาน ได้ดาเนินการตามแผนและยุทธศาสตร์ท่วี างไว้ ดังนัน้ เพื่อให้
ทราบผลการดาเนินการดังกล่าวข้างต้นว่าบรรลุตามเป้ าหมายที่วางไว้หรือไม่นัน้ จาเป็ นต้อง
อาศัยการประเมินผลการให้บริการของเทศบาล ซึง่ ถือเป็ นขัน้ ตอนหนึ่งทีม่ คี วามสาคัญ เพื่อทีจ่ ะ
นาข้อมูลซึง่ เป็ นข้อเท็จจริง มาใช้ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานอันจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นให้มปี ระสิทธิภาพต่อไป การวิจยั ในครัง้ นี้จงึ มุ่งที่จะ ประเมินการให้บริการของเทศบาล
ต าบลหนองบัว บาน อ าเภอหนองวัว ซอ จัง หวัด อุ ด รธานี เพื่อ ตรวจสอบว่า การให้บริการที่
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ดาเนินการ ในปั จจุบนั ประชาชนได้รบั การบริการทีม่ คี ุณภาพอยู่ในระดับใด มีปัจจัยหรือปั ญหา
อุปสรรคใด ทีท่ าให้การบริการประชาชนของเทศบาลตาบลหนองบัวบาน ไม่มปี ระสิทธิภาพ เพื่อ
จะได้นาข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไข และเป็ นแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการทีด่ ใี น
เทศบาลตาบลหนองบัวบาน ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในพืน้ ที่ ต่อการให้บริการของเทศบาลตาบล
หนองบัวบาน อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนในพืน้ ที่ ต่อการให้บริการของเทศบาล
ตาบลหนองบัวบาน อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ทีจ่ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน

ขอบเขตของการวิ จยั
1. ด้านเนื้อหา
การวิจยั ในครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้ศกึ ษาการให้บริการของเทศบาลตาบลหนองบัวบาน อาเภอ
หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ตามแนวคิดและทฤษฎีของที่เกี่ยวข้องของอรพรรณ ชมชื่น (
2554:17-18 )ได้กล่าวไว้ว่าคุณภาพการบริการเป็ น ผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ ระหว่างการรับรู้ และ ความ
คาดหวังของผู้ใช้บริการเพราะบริการนัน้ ไม่สามารถจับต้องได้ทาให้การประเมินคุณภาพการ
บริการยากกว่าคุณภาพสินค้า การประเมิน คุณภาพการบริการเกิดขึ้นระหว่างการส่ ง มอบ
บริก าร และผลลัพ ธ์ ข องการบริก ารซึ่ ง คุ ณ ภาพ การบริก ารในการรับ รู้ ข องลู ก ค้า มาจาก
กระบวนการประเมินของลูกค้า โดยการ เปรียบเทียบระหว่างการรับรู้การส่งมอบบริการ กับ
ความคาดหวังของลูกค้า ซึง่ ประกอบไปด้วยคุณภาพการให้บริการ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความ
เป็ นรูปธรรมของบริการ (Tangibility) 2) ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability) 3) ด้านการ
ตอบสนองต่อผู้มารับบริการ (Responsiveness) 4) ด้านการให้ค วามเชื่อมันต่
่ อผู้รบั บริการ
(Assurance) และ 5) ด้านการรูจ้ กั และเข้าใจผูร้ บั บริการ (Empathy)
2. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาล
ตาบลหนองบัวบาน อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จานวน 6,674 คน เทศบาลต าบล
หนองบัวบาน มีจานวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตาบลหนองบัวบาน ทัง้ หมดจานวน 14 หมู่บา้ น
ในเขตตาบลหนองบัว บาน มี 9 หมู่ บ้า น (หมู่ ท่ี 1-9) และนอกเขตต าบลหนองบัว บาน มี 5
หมู่บ้าน (สภาตาบลหนองวัวซอ หมู่ท่ี 1, 3, 4, 7 และ 8) ประกอบไปด้วย 14 หมู่บ้าน (ข้อมูล
ทัวไป
่ เทศบาลตาบลหนองบัวบาน, 2565)
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2.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ ของเทศบาลตาบลหนองบัวบาน
อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ทีใ่ ช้บริการของเทศบาลตาบลหนองบัวบาน 378 จานวน
ซึง่ ทราบจานวนของกลุ่มตัวอย่างทีแ่ ท้จริง (Actual population) โดยคานวณขนาดกลุม่
ตัวอย่างแบบทราบค่าประชากรจากสูตรของ Taro Yamane (Yamane, 1967) ทีร่ ะดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.05 หรือระดับค่าความเชื่อมัน่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง (n) เท่ากับ 378 ตัวอย่าง และใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental
random sampling) โดยการแจกแบบสอบถามให้กบั กลุ่มตัวอย่างทีม่ าใช้บริการในเขตพืน้ ที่ข อง
เทศบาลตาบลหนองบัวบาน อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
3. ขอบเขตด้านตัวแปร
3.1 ตัวแปรต้น (Independent variable) ได้แก่ ปั จจัยส่วนบุคคลของประชาชนในเขต
พื้นที่เทศบาลตาบลหนองบัวบาน อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วยเพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
3.2 ตัวแปรตาม (Dependent variable) ได้แก่การให้บริการของเทศบาลตาบลหนองบัว
บาน อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ประกอบไปด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความเป็ น
รูปธรรมของบริการ 2) ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ 3) ด้านการตอบสนองต่อผู้มารับบริการ
4) ด้านการให้ความเชื่อมันต่
่ อผูร้ บั บริการ และ 5) ด้านการรูจ้ กั และเข้าใจผูร้ บั บริการ
4. ด้านพืน้ ทีใ่ นการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้ศกึ ษากับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตาบล
หนองบัวบาน อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เท่านัน้
5. ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาในการศึกษาคือ ระหว่างเดือนเมษายน จนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565

สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. ประชาชนที่มีเ พศต่ า งกัน มีค วามพึง พอใจต่ อ การให้บ ริก ารของเทศบาลต าบล
หนองบัวบาน อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี แตกต่างกัน
2. ประชาชนที่มีอ ายุ ต่ า งกัน มีค วามพึง พอใจต่ อ การให้บ ริก ารของเทศบาลต าบล
หนองบัวบาน อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี แตกต่างกัน
3. ประชาชนที่มรี ะดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาล
ตาบลหนองบัวบาน อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี แตกต่างกัน
4. ประชาชนที่มีอาชีพ ต่างกัน มีค วามพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล
หนองบัวบาน อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี แตกต่างกัน

7
5. ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีค วามพึงพอใจต่อการให้บริการของ
เทศบาลตาบลหนองบัวบาน อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี แตกต่างกัน

ประโยชน์ ที่คาดว่าได้รบั
1. ทราบถึงระดับ ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการของเทศบาลตาบล
หนองบัวบาน อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
2. ทราบถึงปั ญหาด้านต่าง ๆ ในการให้บริการของเทศบาลตาบลหนองบัวบาน อาเภอ
หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
3. ผลที่ได้จากการวิจยั สามารถนาไปเป็ นข้อมูล และแนวทางในวางแผนการพัฒนา
คุณภาพในการให้บริการของเทศบาลตาบลหนองบัวบาน อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ให้
ดียงิ่ ขึน้ ต่อไป

แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริ การ
นักวิชาการหลายท่านทัง้ ในและต่างประเทศ ได้ให้แนวคิดเกีย่ วกับการให้บริการ ดังนี้
Parasuraman and et. al. 1990, p. 21 (อ้างถึงใน อรพรรณ ชมชื่น 2554:17-18) ได้
เริม่ ทาการวิจยั ด้วยการค้นหาคาตอบของข้อคาถาม 3 ประการข้างต้น โดยร่วมกันทาการวิจยั
เชิง ส ารวจ(Exploratory Research) เกี่ย วกับ คุ ณ ภาพบริการการศึก ษาวิจยั ครัง้ นี้ ได้ร ับ การ
สนับสนุ นจากสถาบันวิจยั ทางการตลาด MIS (Marketing Science Insttute) และใช้เวลาในการ
วิจยั นานถึง 7 ปี (1983-1990) โดยแบ่งออกเป็ น 4 ระยะ เริม่ จากการวิจยั เชิงคุณภาพในกลุ่ม
ผูร้ บั บริการ ผูใ้ ห้บริการในบริษทั ชัน้ นา และนาผลทีไ่ ด้มาใช้ในการพัฒนารูปแบบคุณภาพบริการ
ทีไ่ ด้จากระยะที่ 1 มาทาการปรับปรุงด้วยวิธกี ารวิจยั ได้เครื่องมือทีใ่ ช้วดั คุณภาพการให้บริการที่
เรียกว่า (Service Quality) และการปรับปรุงเกณฑ์ทใ่ี ช้ในการตัดสินคุณภาพบริการตามการรับรู้
และความคาดหวังของผูร้ บั บริการ ในระยะทีส่ ามได้ทาการศึกษาวิจยั เชิงประจักษ์เหมือนในระยะ
ที่สอง แต่มุ่งผลการวิจยั ให้ครอบคลุมองค์กรต่าง ๆ มากขึ้น มีการดาเนินงานหลายขัน้ ตอน
เริม่ ต้นด้วยการวิจยั ในสานักงาน 89 แห่ง ของ 5 บริษัท ชัน้ นาในการให้บริการ แล้วนางานวิจยั
ทัง้ 3 ระยะมาศึกษาร่วมกัน โดยทาการสัมมนากลุ่มผูร้ บั บริการและผูใ้ ห้บริการ

งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ฉวีวรรณ ชัยโสตถ (2557) ได้ทาการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าทีม่ ตี ่อคุณภาพ
การบริการของ Lazada เว็บช็อปปิ้ งออนไลน์ พบว่า โดยภาพรวมผูต้ อบ แบบสอบถามส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยใช้องค์ปรกอบในประเมินคุณภาพ การบริการ ทัง้ หมด 9
ด้านคือ 1) ด้านความหลากหลายของสินค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์2) ด้านการ บริการออนไลน์ 3) ด้าน
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การรับสินค้า 4) ด้านหน้าเว็บไซต์ 5) ด้านพนักงานส่งสินค้า 6) ด้านการัดหมวดหมู่ของสินค้า
7) ด้านความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้บริการ 8) ด้านการให้ ความมันใจในการใช้
่
บริการ และ 9) ด้านช่องทางการใช้บริการ
สมชาย คิดประดับ (2557) ศึกษาคุณภาพปั ญหาและแนวทางพัฒนาการให้บริการ
ของงานทะเบียนและสถิตินิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า 1. คุณภาพการให้บริการของงาน
ทะเบียนและสถิตินิสติ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านประสิทธิภาพของงาน มากทีส่ ุ ด รองลงมาคือ ด้านความเสมอ
ภาคในการให้บริการ ด้านการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงงาน และด้านสถานที่ ตามลาดับ 2. ปั ญหา
ของการบริการของงานทะเบียนและสถิตนิ ิสติ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยรวม
อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านประสิทธิภาพของงาน มากที่สุด รองลงมา
คือ ด้านสถานที่ ด้านการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงงาน และด้านความเสมอภาคในการให้บ ริการ
ตามลาดับ

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (survey research) โดยใช้แบบสอบถามในการ
เก็บ รวบรวมข้อ มู ล กลุ่ ม ตัว อย่ า ง คือ ประชาชนที่อ าศัย อยู่ ใ นเขตพื้น ที่ข องเทศบาลต าบล
หนองบัวบาน อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งทราบจานวนประชากรที่แท้จริง (Actual
population) โดยคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบทราบค่าประชากรจากสูตรของ Taro Yamane
(Yamane, 1967) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 หรือระดับค่าความเชื่อมัน่ 95% และค่าความ
คลาดเคลื่อน 0.05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (n) เท่ากับ 378 ตัวอย่าง
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ทีส่ ร้างขึน้ จากกรอบ
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ ต่อการ
ให้บริการของเทศบาลตาบลหนองบัวบาน อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยแบบสอบถาม
ทีส่ ร้างขึน้ แบ่งออกเป็ น 3 ตอน
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป โดยเลือกเฉพาะวิธวี เิ คราะห์
ข้อมูล ทีส่ อดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการศึกษาค้น คว้าและทดสอบสมมติฐาน ดังต่อไปนี้
1. สถิตพิ รรณนา ได้แก่ 1.1 จานวน (n) 1.2 ค่าร้อยละ (Percentage) 1.3 ค่าเฉลีย่
(  ) และ 1.4 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.)
สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของผู
่
้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
2. สถิตเิ ชิงอนุมาน ได้แก่
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2.1 สถิติ t-test ใช้ทดสอบความแตกต่างหรือเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของตัวแปร
2 ตัวแปร สาหรับการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ ต่อการให้บริการของ
เทศบาลตาบลหนองบัวบาน อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ทีจ่ าแนกตามเพศ
2.2 สถิติ F-test โดยการทดสอบความแตกต่างหรือเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของ
ตัวแปรตัง้ แต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป และหากพบว่ามีความแตกต่างรายคู่เกิดขึน้ ผู้ศกึ ษาต้องทาการ
ทดสอบต่อไปว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างทีแ่ ตกต่างกัน และแตกต่างกันอย่างไร ตามวิธกี ารของเชฟเฟ่
(Scheffe’s method) ส าหรับ การเปรีย บเทีย บความพึง พอใจของประชาชนในพื้นที่ ต่ อ การ
ให้บริการของเทศบาลตาบลหนองบัวบาน อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ทีจ่ าแนกตามอายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน

ผลการวิ จยั
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 193 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.06
ส่วนใหญ่อายุอยู่ระหว่าง 30 – 39 ปี จานวน 121 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.01 และช่วงอายุท่มี ี
จ านวนน้ อ ยที่สุ ด คือ 60 ปี ข้ึน ไป จ านวน 12 คน คิด เป็ น ร้ อ ยละ 3.17 มีร ะดับ การศึก ษา
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จานวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.63 และน้อยทีส่ ุดคือสูง
กว่าปริญญาตรี จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.44 ประกอบอาชีพรับจ้าง จานวน 85 คน คิด
เป็ นร้อยละ 22.49 และน้อยทีส่ ุดคืออาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจกับธุรกิจส่วนตัว จานวน 37 คน
คิดเป็ นร้อยละ 9.79 และผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ระหว่าง 15,001 –
20,000 บาท จานวน 111 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.37และน้อยที่สุดคือมีรายได้เฉลี่ยต่อ เดือ น
ระหว่าง 25,001 – 30,000 บาท จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.91
2. ความพึ ง พอใจของประชาชนในพื้ น ที่ ต่ อ การให้ บ ริ ก ารของเทศบาลต าบล
หนองบัวบาน อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.62,
S.D.= 0.60) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการตอบสนองต่อผู้
มารับ บริ ก าร (  = 3.72, S.D.= 0.72) รองลงมาคื อ ด้ า นการรู้ จ ัก และเข้ า ใจผู้ ร ับ บริก าร
(  = 3.71, S.D.= 0.79) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านความเป็ นรูปธรรมของบริก าร
(  = 3.37, S.D.= 0.81)
3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ ต่ อ การให้บ ริการของ
เทศบาลตาบลหนองบัวบาน อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ที่จาแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนที่มเี พศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาล
ต าบลหนองบัว บาน อ าเภอหนองวัว ซอ จัง หวัด อุ ด รธานี ไม่ แ ตกต่ า งกัน ซึ่ง ไม่ เ ป็ น ไปตาม
สมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ และเมื่อพิจารณารายด้าน ก็พบว่าทุกด้านก็ไม่แตกต่างกัน
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4. ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการให้บริการของเทศบาลตาบลหนองบัวบาน
อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ เทศบาลตาบลหนองบัวบาน ควรสร้างแรงจูงใจให้กบั
เจ้าหน้าทีท่ ุกระดับให้รสู้ กึ กระตือรือร้นในการบริการ เช่น เรื่องสวัสดิการต่าง ๆ และสันทนาการ
เทศบาลตาบลหนองบัวบาน ควรให้เจ้าหน้าที่มีค วามละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบ ให้
คาอธิบายแนะนาชี้แจง แก้ไขปั ญหามีค วามชัดเจนแน่ นอนแก่ประชาชน และเทศบาลตาบล
หนองบัวบาน ควรจะมีนโยบายแสวงหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัยให้เพียงพอกับ
ความต้องการใช้งาน มีการพัฒนาทักษะของผูป้ ฏิบตั งิ านเครือข่ายสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง

การอภิ ปรายผลการวิ จยั
ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ ต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลหนองบัวบาน
อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.62, S.D.= 0.60) และ
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการตอบสนองต่อผู้มารับบริการ
(  = 3.72, S.D.= 0.72) รองลงมาคือด้านการรูจ้ กั และเข้าใจผูร้ บั บริการ (  = 3.71, S.D.= 0.79)
และด้านที่มคี ่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านความเป็ นรูปธรรมของบริการ (  = 3.37, S.D.= 0.81) ที่
เป็ นเช่นนี้อาจเป็ นเพราะว่าทางเทศบาลตาบลหนองบัวบาน อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
ได้ให้ความสาคัญในเรื่องของงานบริการแก่ประชาชนในพื้นที่ในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านความเป็ น
รูปธรรมของบริการ ทางเทศบาลตาบลหนองบัวบานมีการจัดบริการสิง่ อานวยความสะดวกต่าง
ๆ เช่น ที่นัง่ ที่จอดรถ ห้องน้ า น้ าดื่ม ให้เพียงพอต่อจานวนประชาชนที่มาใช้บริการที่เพียงพอ
ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ มีการกาหนดระบบและกลไกการบริหารจัดการให้เหมาะสมและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นทีบ่ ริการ เพื่อสร้างความมันใจในคุ
่
ณภาพของการ
ให้บ ริก าร และมีก ารก าหนดนโยบายด้า นความเห็น อกเห็น ใจผู้ร ับ บริก าร โดยช่ ว ยเหลือ
ประชาชนผู้มารับบริการให้เกิดความสะดวกอย่างเต็มความสามารถจึงทาให้การให้งานบริการ
ของเทศบาลตาบลหนองบัวบาน จากผลการวิจยั โดยภาพรวมอยู่ในระดับที่ดี ดังนัน้ เทศบาล
ตาบลหนองบัวบาน ควรจัดให้มกี ารประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลที่จาเป็ นให้ทราบอย่างทัวถึ
่ ง โดยการ
ประชาสัมพันธ์ขา่ วสารในช่องทางต่าง ๆ เช่น เสียงตามสาย เว็บไซต์ วิทยุชุมชน เฟสบุ๊ค ไลน์ ที่
ทันสมัย ฯลฯ และควรจัดให้มกี ล่องรับฟั งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และเรื่องร้องเรียน ของทาง
เทศบาลตาบลหนองบัวบาน อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี และนาเรื่องต่าง ๆ ทีป่ ระชาชน
ได้แนะนามาปรับปรุงคุณภาพการบริการของเทศบาลตาบลหนองบัวบาน อาเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี ให้ดมี ากยิง่ ขึน้ ในทุก ๆ ด้าน
ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ ต่อการให้บริการของเทศบาล
ตาบลหนองบัวบาน อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ทีจ่ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนที่มเี พศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีค วามพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตาบล
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หนองบัวบาน อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ทีต่ งั ้ ไว้ และเมื่อพิจารณารายด้าน ก็พบว่าทุกด้านก็ไม่แตกต่างกัน ทีเ่ ป็ นเช่นนี้อาจเป็ นเพราะว่า
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนของประชาชนไม่มผี ลต่อความคิดเห็น
ของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลหนองบัวบาน

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ในครัง้ นี้ไปใช้
1.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1.1 เทศบาลตาบลหนองบัวบาน ควรกาหนดนโยบายด้านการให้ความมันใจ
่
แก่ผู้รบั บริการ โดยให้ประชาชนรับได้ทราบข้อมูลข่าวสารทีจ่ าเป็ นของทางเทศบาลตาบลหนอง
บัวบาน ได้อย่างทัวถึ
่ ง และครอบคลุมทุกพืน้ ที่
1.1.2 เทศบาลตาบลหนองบัวบาน ควรกาหนดนโยบายด้านความเห็นอกเห็น
ใจผูร้ บั บริการ โดยช่วยเหลือประชาชนผูม้ ารับบริการให้เกิดความสะดวกอย่างเต็มความสามารถ
1.2 ข้อเสนอเชิงปฏิบตั กิ าร
1.2.1 เทศบาลต าบลหนองบัว บาน ควรจัด ให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่
จาเป็ นให้ทราบอย่างทัวถึ
่ ง โดยการประชาสัมพันธ์ขา่ วสารในช่องทางต่าง ๆ เช่น เสียงตามสาย
เว็บไซต์ วิทยุชุมชน เฟสบุ๊ค ไลน์ ทีท่ นั สมัย ฯลฯ
1.2.2 ควรจัดให้มีกล่องรับ ฟั งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และเรื่องร้องเรียน
ของทางเทศบาลตาบลหนองบัวบาน อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี และนาเรื่องต่าง ๆ ที่
ประชาชนได้ แ นะน ามาปรับ ปรุ ง คุ ณ ภาพการบริ ก ารของเทศบาลต าบลหนองบั ว บาน
อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ให้ดมี ากยิง่ ขึน้ ในทุก ๆ ด้าน
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ควรศึก ษาการมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนต่ อ การให้ บ ริก ารของเทศบาลต าบล
หนองบัวบาน อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
2.2 ควรศึก ษาปั ญ หาและข้อ เสนอแนะจากการวิจ ัย ครัง้ นี้ และท าวิจ ัย ต่ อ ยอดเพื่อ
พัฒนาการให้บริการของเทศบาลตาบลหนองบัวบาน อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ให้ดี
ยิง่ ขึน้ ต่อไป
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