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การศึกษาครั้งนี้ สรุปผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 
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5.5 ข้อจ ากัดทางการวิจัย 

 

5.1 ความมุ่งหมายของการศึกษา 
ศึกษาระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการประชาชน  ด้านขั้นตอนการให้บริการ  ด้าน

ช่องทางการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  แก่ผู้มารับบริการ
ของเทศบาลต าบลเชียงยืน  อ าเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม  ตามภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่
ของเทศบาลต าบลเชียงยืน  4  งานบริการ คือ  

งานบริการที่ 1 งานด้านทะเบียน  
งานบริการที่ 2 ด้านรายได้หรือภาษี 
งานบริการที่ 3 ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
งานบริการที่ 4 ด้านสาธารณสุข  

 

5.2 สรุปผล 
จากการศึกษาส ารวจและประเมินผลระดับความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของ

เทศบาลต าบลเชียงยืน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดยศึกษาจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 369 คน ในเขตเทศบาลต าบลเชียงยืน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ได้ผลสรุป
ดังต่อไปนี้ 
   ประชาชนมีความพึงพอใจคุณภาพการบริการของเทศบาลต าบลเชียงยืน อ าเภอเชียงยืน 
จังหวัดมหาสารคาม ในภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 
94.35 ( x =4.73, S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณารายด้าน ทั้ง 4 ด้าน  พบว่า ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 94.50 ( x =4.72, S.D. = 0.47) รองลงมาคือด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 94.43 ( x =4.72, S.D. = 0.46)  ด้านช่องทาง
การให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 94.32 ( x =4.72, S.D. = 0.46)  และด้านเจ้าหน้าที่     
ผู้ให้บริการ  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 94.11 ( x =4.71, S.D. = .47)  ซึ่งจัดอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 
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 เมื่อพิจารณาตามลักษณะงานบริการ 4 งาน พบว่า งานบริการที่ 3 ด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 94.39 ( x =4.72, S.D. = 0.46) 
รองลงมาคืองานบริการที่ 1 งานด้านทะเบียน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 94.34 ( x =4.72,     
S.D. = 0.46) งานบริการที่ 2 ด้านรายได้หรือภาษี  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 94.33 ( x =4.72, 
S.D. = 0.46) และงานบริการที่ 4 ด้านสาธารณสุข มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 94.33 ( x =4.72, 
S.D. = 0.48) ซึ่งจัดอยู่ในระดับมากที่สุด  
 จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจคุณภาพการบริการของเทศบาลต าบลเชียงยืน  
อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าเทศบาลต าบลเชียงยืน        
มีศักยภาพสูงในการให้บริการที่ดีและให้การบริการแก่ประชาชนด้วยความเป็นกลาง ยุติธรรม  เสมอ
ภาคสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในเขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบลเชียงยืน 

 
5.3 อภิปรายผล 
 จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจคุณภาพการบริการประชาชนของเทศบาลต าบล      
เชียงยืน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม มีประเด็นน่าสนใจน ามาอภิปรายผล  ดังนี้ 

ผลการศึกษาความพึงพอใจคุณภาพการบริการประชาชนของเทศบาลต าบลเชียงยืน อ าเภอ
เชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม  ในการบริการ  4  ด้าน  คือ  ด้านขั้นตอนการให้บริการ  ด้านช่องทาง
การให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ของ  4  งานบริการ พบว่า  ใน
ภาพรวมมีความพึงพอใจในการให้บริการร้อยละ 94.35  แสดงว่าบรรลุวัตถุประสงค์ในแผนงานของ
เทศบาลต าบลเชียงยืน  ว่าด้วยการบริหารองค์กร  ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการที่มีความ
ชัดเจน  มีความพร้อม  มีความสามัคคีในการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นอันดี สอดคล้องกับทฤษฎีการ
บริหารงานของ  POSDCoRB  ใน  7  ขั้นตอน  และเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการเพื่อก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  มิติที ่ 2  มิติด้าน
คุณภาพการให้บริการ  ตัวชี้วัดที่  2.1  ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ระดับความพึงพอใจ
มากกว่าร้อยละ  95  ขึ้นไป  คะแนนเต็ม  10  ผลปรากฏว่าเทศบาลต าบลเชียงยืนได้  9  คะแนน 

ส าหรับแต่ละด้าน พบว่า 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ  พบว่า  ในภาพรวมทุกด้านมีความพึงพอใจร้อยละ 94.43  

แสดงว่าเทศบาลต าบลเชียงยืน  มีการวางแผนงานล่วงหน้าและจัดเตรียมการพร้อมเพ่ือการบริการ
อย่างต่อเนื่อง และประชาชนมีความพึงพอใจ  ซึ่งสอดคล้องกับกุสุมา  สมเชย  กล่าวว่าการวางแผน
งานที่ดีและประชาชนมีความพึงพอใจ หมายถึง ความส าเร็จขององค์กรเป็นการแสดงถึงเจตคติที่ดีต่อ
การปฏิบัติงานและการให้บริการ  2  ทาง  ระหว่างผู้ให้กับผู้รับ 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ  พบว่า  ในภาพรวมทุกด้านมีความพึงพอใจร้อยละ 94.32
เทศบาลต าบลเชียงยืน  มีการให้บริการหลายช่องทางให้ผู้มารับบริการเลือกใช้บริการมีการ
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ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารของเทศบาล มีการรับฟังความคิดเห็นของประชน 
และยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  พบว่า  ในภาพรวมทุกด้านมีความพึงพอใจร้อยละ 94.11 ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจสามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องตามความต้องการ
เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการให้บริการมีความเอาใจใส่กระตือรือร้นเป็นมิตรในการให้บริการมีความ
เสมอภาคในการให้บริการมีความรวดเร็วในการให้บริการแก้ไขปัญหาได้ทุกด้านมีเจ้าหน้าที่  ให้
ค าปรึกษาตอบข้อซักถามให้ค าแนะน าแก่ประชาชนผู้มารับบริการอย่างเพียงพอสอดคล้องกับแนวคิด
ของสมิต  สัชชุกร  ที่กล่าวถึงความพึงพอใจในบริการว่าระดับผลของการบริการสูงกว่าความคาดหวังก็
จะท าให้เกิดความพึงพอใจแต่ถ้าผลที่ได้รับจากบริการสูงกว่าความคาดหวังผู้ใช้ก็จะเกิดความประทับใจ
ก็จะส่งผลให้ผู้ใช้กลับไปใช้บริการซ  าอีกจึงกล่าวได้ว่าความพึงพอใจในบริการเป็นภาวการณ์แสดงออก
ถึงความรู้สึกในทางบวกของบุคคลอันเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบการรับรู้สิ่งที่ได้รับจากการบริการ
ไม่ว่าจะเป็นการรับบริการหรือการให้บริการในระดับที่ตรงกับการรับรู้สิ่งที่คาดหวังเก่ียวกับการบริการ
นั นซึ่งจะเก่ียวข้องกับความพึงพอใจของผู้รับบริการและความพึงพอใจในงานของผู้ให้บริการ 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  พบว่า  ในภาพรวมทุกด้านมีความพึงพอใจร้อยละ 94.50       
ซึ่งเป็นความส าเร็จของการให้บริการที่สูงและเป็นการตอบสนองการให้บริการประชาชนของเทศบาล
ต าบลเชียงยืน ที่มีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้  อาจเป็นเพราะเทศบาลต าบลเชียงยืนได้ปฏิบัติจัดเตรียม
สถานที่ให้บริการจัดเป็นสัดส่วนและสะดวก  ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการสถานที่
ให้บริการทั้งภายในและภายนอกมีความสะอาดและร่มรื่นมีที่นั่งพักส าหรับผู้มารับบริการอย่างเพียงพอ
มีเอกสารแผ่นพับคู่มือแนะน าการให้บริการเป็นอย่างดีตามล าดับจึงท าให้ผู้มารับบริการมีความ        
พึงพอใจมาก 

งานบริการ 4 งาน พบว่า  
1. งานบริการที่ 1 งานด้านทะเบียน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 94.34 ( x =4.72,     

S.D. = 0.46)  
2. งานบริการที่ 2 ด้านรายได้หรือภาษี มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 94.33 ( x =4.72,      

S.D. = 0.46)  
3. งานบริการที่ 3 ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 

94.39 ( x =4.73, S.D. = 0.46)  
4. งานบริการที่ 4 ด้านสาธารณสุข มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 94.33 ( x =4.72,     

S.D. = 0.48 
 
 
 



 

การส ารวจและประเมินความพึงพอใจคุณภาพการบริการของเทศบาลต าบลเชียงยนื  อ าเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม  ประจ าปี  2563 
 

92 

ซึ่งมีระดับความพึงพอใจสูงที่เป็นเช่นนี้เพราะมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลต าบลเชียงยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์คือ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การยกระดับมาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น                            
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  สร้างสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์  
 

5.4 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือ ยกระดับคุณภาพการให้บริการจากการประเมินที่พบว่า  

1) ผลงานในปีที่ผ่านมาของเทศบาลต าบลเชียงยืน ที่ประชาชนประทับใจ ดังนี้ 
1.1 การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี คนชรา คนพิการ และ

ผู้ด้อยโอกาส (การจ่ายเบี้ยยังชีพ)  
1.2 การแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนทั้งในและนอกเขตเทศบาลฯ ที่เดือดร้อน

ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรนา  
1.3 การพัฒนาชุมชนเพ่ือท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ฉีดพ่นหมอกควัน และ 

หยอดทรายอะเบททุกครัวเรือน เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 
1.4 การฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยง ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเช่น สุนัข แมว  
1.5 การออกพ้ืนที่แจกหน้ากากผ้า ให้แก่ผู้น าชุมชน และ อ.ส.ม. เพ่ือน าไปแจกจ่าย

ให้แก่ประชาชน  
1.6 การล้างตลาดสด หมู่ที่ 5 และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ และจัดตั้งจุดคัดกรอง เพ่ือเป็น

การเฝ้าระวัง ป้องกัน และยับยั้ง การระบาดของเชื้อโรคไวรัส โคโรนา 2019 
หรือ โรคโควิด 19 

 

2) สิ่งที่เทศบาลต าบลเชียงยืน ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน ดังนี้ 
   2.1 จัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหาการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานให้ทั่วถึง 

ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  (ถนน สะพาน ทางระบายน้ า ไฟฟ้าสาธารณะ แหล่งน้ า ฯลฯ) อาทิ 
     2.1.1  การท าถนนในเขตเทศบาลให้สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย  
     2.1.2  ท าความสะอาดท่อระบายน้ าภายในชุมชน ไม่ให้อุดตัน 
     2.1.3  การจัดท าระบบประปาให้สะอาด มีมาตรฐาน และเพียงพอต่อความ

ต้องการใช้น้ าของประชาชน 
   2.2  ฉีดพ่นยาก าลังหนู แมลงสาบ ที่อยู่ตามท่อระบายน้ า 
   2.3  การแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในชุมชน 
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   2.4  ปัญหาการทิ้งขยะของคนในชุมชน ควรมีการอบรมหรือให้ความรู้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ 

 
3) ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

3.1 การพัฒนา ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ เพ่ือน าไปสู่การสร้างเศรษฐกิจชุมชนและ
การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

3.2 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้างรายได้หลังฤดูการท านา 
3.3 การสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  การกีฬา  นันทนาการ ให้กับประชาชน 

เพ่ือพัฒนาทักษะและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
3.4 อยากให้มีการจัดสวนสาธารณะภายในชุมชนเพ่ือให้ประชาชนได้มีพ้ืนที่ส าหรับ

การออกก าลังกาย 
3.5 การพัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง 
3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน 

 
5.5 ข้อจ ากัดทางการวิจัย 

ในภาพรวม  ผลการวิจัยที่ได้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การวิจัยทุกขั้นตอน  แต่ยังมีข้อจ ากัด
การวิจัยที่ส าคัญ  2  ประการที่มีผลต่อระดับคะแนนความพึงพอใจ  ซึ่งปรับแก้ไขได้ยากและถือเป็น
ข้อจ ากัดในการส ารวจวิจัยครั้งนี้  ดังนี้ 

1. การสุ่มเลือกตัวอย่างไม่กระจายอย่างอิสระทั่วถึง เนื่องจากการกระจายประชากรในท้องที่
ไม่สม่ าเสมอ กลุ่มตัวอย่างท่ีส ารวจจึงไม่กระจายอย่างอิสระ (Random) เท่าท่ีควร 

2. ปัจจัยของวัฒนธรรมของท้องถิ่นของผู้ตอบแบบสอบถาม เพราะผู้ที่ตอบแบบสอบถาม
มักจะมีแนวโน้มให้คะแนนพึงพอใจสูง หรือไม่ตอบแบบสอบถามในประเด็นนั้น  ระดับคะแนนความ  
พึงพอใจจึงมีแนวโน้มสูง หรือผู้ตอบมักจะเลี่ยงโดยตอบไม่ตรงความรู้สึกด้วยเกรงว่าอาจมีผลเสียต่อ
ตนเอง หรือมีความคิดเห็นในทางลบ แต่ห้ามผู้ส ารวจข้อมูลท าการบันทึก ซึ่งผู้ส ารวจข้อมูลก็ไม่สามารถ
บันทึกได้ เพราะต้องเคารพมารยาทการวิจัย 

  
โดยสรุป เทศบาลต าบลเชียงยืน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม มีศักยภาพสูงในการ

บริการประชาชน ดังนั้น ควรรักษาระดับการบริการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างยั่งยืนส าหรับองค์กรตลอดไป และที่ส าคัญควรพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนผู้มารับบริการ 
 


