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บทสรุปสํ าหรับผู้บริหาร
(Executive Summary)
การศึก ษาครั งนี มีว ตั ถุประสงค์ทั วไปเพือศึก ษาระดับความพึงพอใจของประชาชน
ผูร้ ับบริ ก ารต่ อคุ ณภาพการให้บริ การของเทศบาลตําบลป่ าติ ว อําเภอป่ าติ ว จังหวัดยโสธร มี
วัตถุประสงค์เพือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การทีมีต่อคุณภาพการให้บริ การของ
เทศบาลตําบลป่ าติ ว อําเภอป่ าติ วจังหวัดยโสธร รวมทังทราบถึงข้อทีควรปรับปรุ งการให้บริ การอัน
จะเป็ นประโยชน์ต่อเทศบาลตําบลป่ าติ ว โดยมีประเด็นการสํารวจความพึงพอใจอยู่ 4 ด้าน คือโดยมี
ประเด็นการสํารวจความพึงพอใจอยู่ 4 ประเด็น คือ 1. ด้ านขันตอนการให้ บริการ 2. ด้ านช่ องทางการ
ให้ บริการ 3. ด้ านเจ้ าหน้ าทีผู้ให้ บริการ 4. ด้ านสิ งอํานวยความสะดวก เทศบาลตําบลป่ าติ ว ได้เสนอ
งานบริ การสาธารณะให้ทาํ การสํารวจจํานวน 4 ด้าน ได้แก่ (1) งานการให้ บริการทําความสะอาดใน
เขตเทศบาลของกองสาธารณสุ ขและสิงแวดล้อม (2) งานการให้ บริการรับชําระภาษีของกองคลัง
(3) งานการให้ บริ การกู้ชีพ กู้ภัย ของสํ านักปลัด เทศบาล (4) งานการให้ บริ การบํารุ งรั กษาและ
ซ่ อมแซมไฟฟ้ าของกองช่ าง ซึงประชากรทีใช้ในการสํารวจครังนี ได้แก่ ประชาชนทีอาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลตําบลป่ าติ ว ตลอดทัง เจ้าหน้าทีรัฐและหน่ วยงานเอกชนทีมารับบริ การจากเทศบาลตําบลป่ า
ติ ว อําเภอป่ าติ ว จังหวัดยโสธร จํานวน 3,028 คน กลุ่มตัวอย่างในการสํารวจ จํานวน 353 คน
เมือแยกพิจารณาในแต่ละงานบริการสาธารณะ ทัง 4 ด้ าน พบว่า
1. งานการให้ บริการทําความสะอาดในเขตเทศบาล ของกองสาธารณสุ ขและสิงแวดล้อม
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยรวม พบว่า ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
พอใจ ค่าเฉลียอยูท่ ี 4.32 คิดค่าคะแนนร้อยละความพึงพอใจอยูท่ ี 86.40 เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน
เมือเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้ดงั นี ลําดับที 1 คือ ประเด็นขันตอนการให้บริ การ ลําดับที 2
คือ ประเด็นช่ องทางการให้บริ ก าร ลําดับที 3 คือ ประเด็น ด้านสิ งอํานวยความสะดวก ส่ ว น
ประเด็นทีมีค่าความพึงพอใจน้อยทีสุด คือ ประเด็นด้านเจ้าหน้าทีผูใ้ ห้บริ การ ตามลําดับ
2. งานการให้ บริการรับชําระภาษีของกองคลัง
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยรวม พบว่า ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
พอใจ มีค่าเฉลียอยูท่ ี 4.27 ค่าคะแนนร้อยละความพึงพอใจอยู่ที 85.40 เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน
เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้ดงั นี ลําดับที 1 คือ ประเด็นด้านเจ้าหน้าทีผูใ้ ห้บริ การ ลําดับที 2
คือ ประเด็นด้านสิ งอํานวยความสะดวก ลําดับที 3 คือ ประเด็นด้านช่องทางการให้บริ การ ส่ วน
ประเด็นทีมีค่าความพึงพอใจน้อยทีสุด คือ ประเด็นด้านขันตอนการให้บริ การ ตามลําดับ

3. งานการให้ บริการกู้ชีพ กู้ภัยของสํานักปลัดเทศบาล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยรวม พบว่า ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
พอใจ มีค่าเฉลียอยูท่ ี 4.37 ค่าคะแนนร้อยละความพึงพอใจอยู่ที 87.40 เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน
เมือเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้ดงั นี ลําดับที 1 คือ ประเด็นช่องทางการให้บริ การ ลําดับที 2
คือ ประเด็นด้านเจ้าหน้าทีผูใ้ ห้บริ การ ลําดับที 3 คือ ประเด็นด้านสิ งอํานวยความสะดวก ส่ วน
ประเด็นทีมีค่าความพึงพอใจน้อยทีสุด คือ ประเด็นด้านขันตอนการให้บริ การ ตามลําดับ
4. งานการให้ บริการบํารุ งรักษาและซ่ อมแซมไฟฟ้ าของกองช่ าง
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยรวม พบว่า ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
พอใจ มีค่าเฉลียอยูท่ ี 4.40 ค่าคะแนนร้อยละความพึงพอใจอยู่ที 88.00 เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน
เมือเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้ดงั นี ลําดับที 1 คือ ประเด็นด้านขันตอนการให้บริ การ ลําดับ
ที 2 คือ ประเด็นด้านเจ้าหน้าทีผูใ้ ห้บริ การ ลําดับที 3 คือ ประเด็นด้านสิ งอํานวยความสะดวก
ส่วนประเด็นทีมีค่าความพึงพอใจน้อยทีสุด คือ ประเด็นด้านช่องทางการให้บริ การ ตามลําดับ
สรุ ปได้ ว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้ บริการของเทศบาล
ตําบลป่ าติว อําเภอป่ าติว จังหวัดยโสธร ในงานบริการสาธารณะทัง 4 ด้ าน อยู่ในระดับพอใจมาก
มีค่าเฉลียที 4.37 ค่าคะแนนร้ อยละความพึงพอใจที 87.40 และมีคะแนน เท่ ากับ 8 คะแนน

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเกียวกับจุดทีควรปรับปรุ งทีได้จากผลสํารวจ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยรวม พบว่า ข้อเสนอแนะเกียวกับการบริ หารเพือให้
เกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การของเทศบาลตําบลป่ าติ ว อําเภอป่ าติ วจังหวัดยโสธรใน
ประเด็นการให้บริ การทัง 4 ประเด็น โดยเรี ยงลําดับตามความถีจากมากไปหาน้อย สามลําดับแรก
คือ “อยากให้มีทีอ่านหนังสือพิมพ์เพิ มกว่านี” รองลงมาคือ“เจ้าหน้าทีคอยให้บริ การ 24 ชม.”และ
“ควรมีการเผยแพร่ ข่าวสาร เสียงตามสาย” ซึงจะเพิ มประสิทธิภาพในการบริ หารงาน ส่ วนหัวข้อ
ทีมีความถีน้อยทีสุดคือ “ผูบ้ ริ หารและผูเ้ กียวข้องไม่เห็นความสําคัญ”
2. ข้อเสนอแนะในการสํารวจ/ศึกษาครังต่อไป
2.1 ควรทํากล่องสํารวจความคิดเห็นข้อเสนอแนะวางไว้ตามจุดต่างๆในชุมชน
เพราะบางครังคนทีอยากเสนอความต้องการแต่กลับไม่ได้เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการสํารวจ
2.2 ควรเน้นด้านเจ้าหน้าทีผูใ้ ห้บริ การมากขึนกว่าเดิม

2.3 ควรจัดเจ้าหน้าทีไว้ในแต่ละงานการให้บริ การโดยให้เป็ นผูร้ ับผิดชอบงาน
แบบเบ็ดเสร็ จ เพือผลสัมฤทธิในการบริ การ
2.4 ควรทําการสํารวจด้านอืนๆ ให้ครอบคลุม

ข

คํานํา
การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การทีมีต่อคุณภาพการบริ หารงาน
เทศบาลตําบลป่ าติ ว อําเภอป่ าติ ว จังหวัดยโสธรเป็ นการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนใน
ชุมชน เจ้าหน้าที รัฐและหน่ วยงานเอกชนที มารั บบริ การจากเทศบาลตําบลป่ าติ ว อําเภอป่ าติ ว
จังหวัดยโสธร ประจําปี 2560 โดยคณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ได้รับความไว้วางใจให้ดาํ เนินการในการสํารวจและประเมินความพึงพอใจในแต่
ละงาน โดยกําหนดกรอบงานที จะประเมิน ประกอบด้ วย (1) ความพึงพอใจต่ อ ขันตอนการ
ให้ บริการ (2) ความพึงพอใจต่อช่ องทางการให้ บริการ (3) ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้ าทีผู้ให้ บริการ
(4) ความพึง พอใจต่ อ สิ งอํานวยความสะดวก ในการให้บริ การ และเทศบาลตําบลป่ าติ ว ได้
กําหนดให้ประเมินงานบริ การสาธารณะทัง 4 ด้านได้แก่ (1) งานการให้ บริการทําความสะอาดใน
เขตเทศบาล ของกองสาธารณสุ ขและสิงแวดล้อม (2) งานการให้ บริการรับชําระภาษี ของกองคลัง
(3) งานการให้ บริการกู้ชีพ กู้ภัย ของสํานักปลัดเทศบาล และ4) งานการให้ บริการบํารุ งรักษาและ
ซ่ อมแซมไฟฟ้ า ของกองช่าง เพือทราบถึงคุณภาพการให้บริ การสาธารณะ และนําผลการสํารวจ
ทีได้ไปประยุกต์ ปรับปรุ งการให้บริ การให้มีประสิทธิภาพเพิ มมากขึนเพือสร้างความพึงพอใจให้
ประชาชนผูร้ ับบริ การ
สุ ดท้ายนี ผูว้ ิจยั และคณะทํางาน หวังเป็ นอย่างยิ งว่า ผลการประเมินความพึงพอใจใน
ครังนี จะเป็ นประโยชน์ แก่ เทศบาลตําบลป่ าติ ว อําเภอป่ าติ ว จังหวัดยโสธรในการนําไปเป็ น
ข้อมูลประกอบ เพือใช้เป็ นแนวทางปรับปรุ งแก้ไขการบริ หารงานเทศบาลตําบลป่ าติ ว อําเภอป่ า
ติ ว จังหวัดยโสธรต่อประประชาชนในพืนทีให้ได้รับประโยชน์สูงสุดในโอกาสต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาพร ยุภาศ
(คณบดีคณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หัวหน้ าโครงการวิจยั

สารบัญ
หน้า
บทสรุ ปสําหรับผู้บริหาร
คํานํา
สารบัญ
สารบัญตารางและสารบัญภาพ

ก
ข
ค
ง

บทที 1 บทนํา
ภูมิหลัง.....................................................................................................
วัตถุประสงค์ของการวิจยั .........................................................................
ขอบเขตของการวิจยั ................................................................................
คํานิยามเฉพาะทีใช้ในการวิจยั .................................................................
ประโยชน์ทีจะได้รับจากการสํารวจ……………………………………

1
4
5
5
7

บทที 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเกียวข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับความพึงพอใจ……………………………….
แนวคิดทฤษฎีเกียวกับการให้บริ การ ……………………………………
แนวคิดทฤษฎีเกียวกับคุณภาพการบริ การ ……………………………….
แนวคิดทฤษฎีเกียวกับการบริ การสาธารณะ …………………………..…
แนวคิดทฤษฎีเกียวกับการให้บริ การประชาชนภาครัฐ ………………......
แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับการปกครองท้องถิ น…………………….........
สภาพทัวไปและข้อมูลพืนฐานของพืนทีวิจยั ……………………….........
งานวิจยั ทีเกียวข้อง……………………………………….………............
กรอบแนวคิดการวิจยั .................................................................................

8
14
18
24
25
30
36
44
52

บทที 3 วิธีดําเนินการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง…………………………………..………......
ตัวแปรทีใช้ในการวิจยั ..........………………………………...…………..
เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล……………………...………......
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื องมือ…………………...……...........
วิธีการรวบรวมข้อมูล…………………………………….………………
การวิเคราะห์ขอ้ มูล……………………………………...................…….
สถิติทีใช้ในการวิจยั …………………………………………….……….
การตรวจแบบวัดและการให้คะแนน……………………………..….......

53
54
54
55
55
56
56
57

บทที 4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
สัญลักษณ์ทีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล.....................................
ลําดับขันตอนการนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล.......................................
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล................................................................................

59
59
60

บทที 5 สรุป อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผล........................................................................................................
อภิปรายผลการวิจยั .....................................................................................
ข้อเสนอแนะ..............……………………………………………………
สรุ ปผลการประเมินผล................................................................................

ผนวก ก. แบบสอบถาม..........................................................................................
ผนวก ข. ภาพกิจกรรมทีเกียวข้อง..................................................................

76
78
79
80
83
87
88
95

คณะผู้วจิ ยั ...................................................................................................

100

บรรณานุกรม.................................................................................................
ภาคผนวก......................................................................................................

