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บทที่ 1 

บทน า 

ภูมิหลัง 

 หลักการส าคัญในการจัดระเบียบการปกครองประเทศตามอุดมการณ์ของ

ประชาธิปไตย  ประการหนึ่งคอืการกระจายอ านาจการปกครอง  ซ่ึงหมายถึง การ

มอบหมายให้หน่วยงานในระดับรองลงไปมีอ านาจในการตัดสินใจหรือด าเนินการใดๆ 

ได้ด้วยตนเอง  ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม  โดยไม่ต้องรอการอนุมัติหรือตัดสินใจ

จากหน่วยเหนือ  ตลอดจนมีอิสระในการด าเนินการใดๆ  ได้ด้วยตนเอง แต่ในขณะเดียวกัน

ก็ต้องมีความรับผิดชอบในผลขัน้สุดท้ายของการตัดสินใจหรือด าเนินการนั้น  การกระจาย

อ านาจมคีวามส าคัญและความจ าเป็นในการบริหารงานทุกระดับ เนื่องจากก่อให้เกิดความ

คล่องตัวในการตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ได้อยา่งสะดวกรวดเร็ว ในขณะเดียวกันเปิดโอกาส

ให้ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อยา่งเต็มที่   การกระจายอ านาจในการ

บริหารราชการแผ่นดิน  เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการจัดท าบริการสาธารณะให้กับ

ประชาชน  สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อยา่งสะดวกรวดเร็ว  ตลอดจนริเริ่มแผนงาน  

โครงการต่างๆ ได้ตรงกับความจ าเป็นและความต้องการของผู้รับบริการตลอดจนเปิด

โอกาสให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและกระบวนการทางการ

บริหารและประการส าคัญคอืแสดงถึงความเป็นประชาธิปไตย    

 การปกครองท้องถิ่น  (Local Administration) เป็นการปกครองที่ประชาชนในแต่

ละท้องถิ่นสามารถใช้อ านาจซ่ึงก าหนดให้โดยกฎหมายด าเนินการบริหารจัดการกับวถิีชีวิต

ความเป็นอยู่  และบริการสาธารณะท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต  เศรษฐกิจ และความสงบ

เรียบร้อยภายในเขตท้องถิ่นของตนเอง  ภายใต้หน่วยงาน   ผู้บริหาร  งบประมาณ   

และบุคลากรของตนเองแต่ยังคงอยูภ่ายใต้ความควบคุมของรัฐบาลระดับชาติมิได้แยกตัว

ออกเป็นอิสระจากความเป็นรัฐชาติแต่อยา่งใด 
 

 การปกครองส่วนท้องถิ่นเปรียบเสมือนสถาบันฝึกสอนประชาธิปไตยให้กับ

ประชาชนได้มีประสบการณ์ ความรู้และความเขา้ใจกลไกในการบริหารงานของการ

ปกครองตนเองในระดับพื้นฐาน เพื่อให้พร้อมที่จะเขา้ไปมีส่วนร่วมในการปกครองใน
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ระดับชาติ  ซ่ึงมคีวามยุง่ยากและสลับซับซ้อนมากขึ้น    ปัจจุบันองคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่นของไทย มี  2 ระบบ ได้แก่ ระบบทั่วไป ประกอบด้วย  องคก์ารบริหารส่วนจังหวัด, 

เทศบาล, องคก์ารบริหารส่วนต าบล  และการปกครองท้องถิ่นระบบพเิศษ  มี  2 รูปแบบ  

ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  และเมืองพัทยา ทั้งนี ้การปกครองท้องถิ่น  ในแต่ละรูปแบบจะ

จัดตั้งได้โดยพิจารณาจากระดับความเจริญของท้องถิ่น  จ านวนและความหนาแน่นของ

จ านวนประชากร  รายได้ และปัจจัยอ่ืน ๆ แต่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบจะมี

บทบาทและหน้าที่คล้าย ๆ กัน  คอื  การให้บริการสาธารณะต่างๆ  แก่ประชาชนในท้องถิ่น

โดยเฉพาะด้านสาธารณูปโภคแล ะสาธารณูปการ  ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก

แห่งจึงต้องจัดสรรบุคลากร  เครื่องมือ  งบประมาณในการจัดท าบริการสาธารณะให้

สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 

  

ค าถามของการศึกษา 

 ในการศึกษาครั้งนีผู้้ศึกษาได้ก าหนดค าถามการศึกษาไวด้ังนี ้

  1. ระดับความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของ

เทศบาลต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม แตกต่างกันตาม

คุณลักษณะส่วนบุคคลหรือไม่อยา่งไร     

  2. เปรียบเทียบความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพการ

ให้บริการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม แตกต่างกัน

ตามคุณลักษณะส่วนบุคคลหรือไม่อยา่งไร     

  3. หาแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมและการพัฒนายกระดับความ 

พงึพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลศรีสงครามใน  3 

ด้าน คอื ด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวย 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

ความมุ่งหมายของการศึกษา                   

 ในการศึกษาครั้งนีผู้้ศึกษาได้ก าหนดความมุ่งหมายของการศึกษาไวด้ังนี ้  

          1. เพื่อศึกษาระดับความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพการ

ให้บริการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม   อ าเภอศรีสงคราม   จังหวัดนครพนม  ตาม

คุณลักษณะส่วนบุคคล 

 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพ

การให้บริการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม   อ าเภอศรีสงคราม   จังหวัดนครพนม   

ตามคุณลักษณะส่วนบุคคล 

 3. เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมและการพัฒนายกระดับความ 

พงึพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลศรีสงครามใน 3 

ด้าน คอื ด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวย 

ความสะดวก 

สมมติฐานของการศึกษา 

 ในการศึกษาในครั้งนีผู้้ศึกษาได้ตั้งสมมติฐานการศึกษาไวด้ังนี ้

  ประชาชนผู้มารับบริการจากเทศบาลต าบลศรีสงครามที่มีคุณลักษณะส่วน  

บุคคลแตกต่างกันมีความพงึพอใจแตกต่างกัน 

ความส าคัญของการศึกษา 

 การศึกษาเรื่อง ความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพการ

ให้บริการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  ในครั้งนีจ้ะ

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆ ดังนี ้

 1. ทราบระดับความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพการ

ให้บริการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม   

 2. ทราบผลการเปรียบเทียบความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อ

คุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  

ตามคุณลักษณะส่วนบุคคล 
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 3. ผลของการศึกษาสามารถน าไปปรับปรุงคุณภาพการให้บริการในด้าน

กระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก   

ให้เป็นมาตรฐานและตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ   ก่อให้เกิด

ประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานด้านการให้บริการสูงสุดและประชาชนมีความพงึพอใจต่อ 

การให้บริการมากขึ้น  

ขอบเขตของการศึกษา 

              1. ขอบเขตเนื้อหา 

                 การศึกษาในครั้งนีมุ่้งศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อ

คุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม  

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ก าหนดแนวทางการประเมินประสิทธภิาพ 

และประสิทธผิลการปฏิบัติราชการขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  ในมิติที่ 2  มิติด้าน

คุณภาพการให้บริการใน   3 ประเด็นหลัก  ประกอบด้วย  ด้านกระบวนการขัน้ตอนการ

ให้บริการ   ด้านเจ้าหน้าทีท่ีใ่ห้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  

   2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

       2.1 ประชากร 

                     ประชากรที่ใช้ศึกษา คอื ประชาชนที่มารับบริการจากเทศบาลต าบล 

ศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  ที่มีอายุตั้งแต่ 18  ปี ขึน้ไป  โดยใช้เวลา

ในการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน  มีนาคม – สิงหาคม  2563   

  2.2 กลุ่มตัวอยา่ง 

                    กลุ่มตัวอยา่งที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่ ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการ

จากเทศบาลต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี 

ขึ้นไป จ านวน  366 คน 

           3. ขอบเขตพ้ืนท่ีของการศกึษา 

                พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา  คอื เขตเทศบาลต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม  

จังหวัดนครพนม 
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บริบทของเทศบาลต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  

 1. ประวัติความเป็นมา 

                เทศบาลต าบลศรีสงคราม  เป็นองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  มีรากฐาน

ความเป็นมาจากสุขาภิบาลศรีสงคราม ต่อมาเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล  เม่ือ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ครอบคลุมพื้นที่ 4  หมูบ่้าน  คอื บ้านปากอูนหมู ่4  บ้าน

ปากอูนหมู ่7  บ้านปากอูนหมู ่8  ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลต าบลศรีสงคราม โดย

ควบรวมพื้นที่หมูท่ี ่6 และบางส่วนของหมูท่ี ่7 ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีสงคราม 

เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงของพื้นที่และแนวเขตการปกครองของเทศบาลต าบล 

ศรีสงคราม รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบริการสาธารณะ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 

2552  จนถึงปัจจุบัน 

 2. ลักษณะท่ีตั้งอาณาเขตและเขตการปกครอง 

                  เทศบาลต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม ตั้งอยูท่ิศ

เหนือของจังหวัดนครพนม   มีระยะทางห่างจากจังหวัดนครพนม 67 กิโลเมตร และห่าง

จากจังหวัดสกลนคร 64 กิโลเมตร  มีเนือ้ที่ 8.3 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,187 

ไร่ คิดเป็นร้อยละ  1  ของจังหวัดนครพนม สูงจากระดับน้ าทะเล 169 เมตร  พื้นที่ส่วน

ใหญ่เป็นเนินสูงและที่ราบลุ่มลาดเอียงลงสู่แม่น้ า ลักษณะภูมิประเทศเป็นเหมอืนกระทะ

คว่ า  

มีอาณาเขตติดแม่น้ าและล าห้วยทัง้ 3  ด้าน จากลักษณะที่ตั้งดังกล่าวท าใหใ้นฤดูฝนมัก

เกิดน้ าท่วมในพื้นที่ลุ่มเสมอ และมีแม่น้ าสายส าคัญผ่าน  2  สาย  คอืล าน้ าอูน และแม่น้ า

สงคราม มีอาณาเขตติดต่อกับเขตใกล้เคียง  ดังนี ้

    ทิศเหนือ  ติดแม่น้ าสงคราม  

   ทิศใต้  ติดห้วยโคน    

    ทิศตะวันออก ติดกับเขตปฏิรูปที่ดิน  บ้านปฏิรูป  

    ทิศตะวันตก  ติดล าน้ าอูน  

                 เขตการปกครองของเทศบาลต าบลศรสีงคราม ครอบคลุมพื้นที ่ 5  

หมูบ่้าน ดังนี ้  
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ตาราง  1  ช่ือหมูบ่้านและผู้น าชุมชน 

  หมูท่ี ่ ช่ือหมูบ่้าน ช่ือ – สกุล (ผู้น าหมูบ่้าน) ต าแหน่ง 

1 บ้านปากอูน นายเฉลิมพล  เช้ือจารย์ชิน ผู้ใหญบ่้านหมูท่ี่ 1 

4 บ้านปากอูน นายสิทธชัิย  วงค์วันดี ก านันต าบลศรีสงคราม 

6 บ้านปากอูน นางล าดวน   นามส ี ผู้ใหญบ่้านหมูท่ี่ 6 

7 บ้านปากอูน นายทวีศักด์   อุปชัย ผู้ใหญบ่้านหมูท่ี่ 7 

8 บ้านปากอูน นางอุบล   ใบภักด ี ผู้ใหญบ่้านหมูท่ี่ 8 

 

    3. ภูมิอากาศ 

       ได้รบัอิทธพิลจากลมมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียง

ใต้  ภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤด ูดังนี ้

                     1. ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแตเ่ดือนพฤศจิกายน – เดือน มกราคม 

            2.  ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแตเ่ดือนกุมภาพันธ์  - เดือนพฤษภาคม 

         3. ฤดูฝน  เริ่มตั้งแตเ่ดือนมิถุนายน -  เดือนตุลาคม 

   4. จ านวนประชากรและจ านวนครัวเรือน 

ประชากรทั้งสิน้               5,091   คน 

จ านวนประชากรชาย    จ านวน   2,479   คน 

จ านวนประชากรหญิง  จ านวน   2,612  คน 

จ านวนหลังคาเรือน จ านวน   2, 397  ครัวเรือน 

 

ตาราง   2   จ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลศรีสงคราม 

 

 

หมูท่ี่ 

 

ช่ือหมูบ่้าน 

จ านวนประชากร (คน)  

จ านวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1 บ้านปากอูน 422 485 907 394 

4 บ้านปากอูน 610 663 1,273 463 

6 บ้านปากอูน 497 521 1,018 446 

7 บ้านปากอูน 808 801 1,609 942 
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8 บ้านปากอูน 143 142 285 152 

รวม 2,628 2,479 5,107 2,397 

 

  5. สภาพทางเศรษฐกิจ 

  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม  คา้ขาย รับจ้างทั่วไป  

มีธนาคารของรัฐ  จ านวน  3  แห่ง ได้แก ่ ธนาคารออมสิน  ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร  ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารพาณิชย ์จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ ธนาคาร

กสิกรไทย  โรงแรมและรีสอร์ท จ านวน  7 แห่ง ปั๊มน้ ามันและก๊าซ  จ านวน  4  แห่ง  

ร้านอาหารแผงลอยจ านวน  135  ร้าน  และร้านขายของช า  จ านวน  75  ร้าน 

 6. สภาพสังคม  ศาสนาและวัฒนธรรม 

  ประชากรในเขตเทศบาลต าบลศรีสงคราม ประกอบด้วยกลุ่มชนหลายเผ่า  

ซ่ึงอพยพมารวมตัวกัน เช่น ไทยลาว ไทญ้อ แสก โส้ และผู้ไท และอาศัยอยูบ่ริเวณลุ่มน้ า

สงครามตอนล่าง ทุกชนเผ่าอยูร่่วมกันอยา่งสมานฉันท์ ชนเผ่าต่างๆยังคงรักษาเอกลักษณ์

ของตนเองไวเ้ป็นอยา่งดี  เช่น  ไทโส้มีประเพณีท าบุญเลีย้งผี  มีวัดจ านวน  2 วัด ได้แก่ วัด

ศรีสมบูรณ์และวัดสุภราราม  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ขนบธรรมเนียม

ประเพณีส่วนใหญ่คล้ายกับท้องถิ่นอื่นๆ ในภาคอีสานคอืประเพณีท าบุญช่วงเทศกาลต่างๆ 

อาทิ ท าบุญขา้วจี่ (เดือนสาม)  บุญพระเวสสันดร (เดือนสี่) งานสงกรานต์ (เดือนห้า)  

งานประเพณีแขง่เรือออกพรรษา (เดือนสิบ) 

 7. การศึกษา 

  1. โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 2  แห่ง อยูใ่นพื้นที่หมูท่ี่  4  คอืโรงเรียน

บ้านปากอูน  (ปากอูนผดุงวทิย์)  และหมูท่ี่  6  คอื โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 

  2. โรงเรียนมัธยมศึกษา  จ านวน  1  แห่ง อยูใ่นพื้นที่หมูท่ี่  7  คอืโรงเรียน 

สหราษฎร์รังสฤษดิ ์

  3. โรงเรียนอาชีวศึกษา  จ านวน  1  แห่ง อยูใ่นพื้นที่หมูท่ี่  7  คอื วทิยาลัย

เทคโนโลยอุีตสาหกรรมศรีสงคราม 

  4. ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อยูใ่นพื้นที่หมูท่ี่ 7 

คอืศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอศรีสงคราม 
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  5. ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กจ านวน  2 แห่ง อยูใ่นพื้นที่หมูท่ี่  7  คอืศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลต าบลศรีสงคราม  และโรงเรียนอัญมณี 
 

 8. สาธารณสุข  

  1. มีโรงพยาบาลของรัฐ  ขนาด   60  เตียง  จ านวน   1   แห่ง 

  2. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ   จ านวน   1   แห่ง 

  3. สถานพยาบาลเอกชน (คลินิกเอกชน)   จ านวน   5  แห่ง 

  4. ร้านขายยาแผนปัจจุบัน    จ านวน     5  แห่ง  

  5. อัตราการมีและใช้ส้วมครบทุกครัวเรือน 

  9. ข้อมูลพ้ืนฐาน 

  การคมนาคม  เทศบาลต าบลศรีสงคราม มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อกับ

ชุมชนใกล้เคียง โดยใช้ทางหลวงหมายเลข  2032  เป็นเส้นทางสายหลักเช่ือมการ

คมนาคมระหว่างอ าเภอท่าอุเทนกับอ าเภอศรีสงคราม และทางหลวงหมายเลข 2132 

เช่ือมกับทางหลวงหมายเลข  2032  จากห้าแยกตลาดสดเทศบาลต าบลศรีสงคราม  

เช่ือมการคมนาคมระหว่างอ าเภอศรีสงครามกับอ าเภอนาหว้า  ถนนและซอยในเขต

เทศบาลต าบลศรีสงคราม เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน  75  สาย ถนนลาดยาง  

จ านวน  3  สาย ถนนลูกรัง จ านวน 15 สาย 

  การไฟฟ้า ด าเนินการโดยส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขายอ่ยอ าเภอ

ศรีสงคราม เทศบาลต าบลศรีสงครามมีไฟฟา้ใช้ครบทุกหลังคาเรือน  โดยมี ไฟฟา้

สาธารณะส่องสวา่งในเขตเทศบาล  รวม  2520  จุด 

  การประปา  ด าเนินการโดยส านักงานประปาส่วนภูมิภาค สาขา 

ศรีสงคราม  โดยมีแหล่งน้ าจากแม่น้ าสงคราม ใช้ในการผลิตน้ าประปา โรงกรองน้ าตั้งอยู่

บ้านปากอูนหมู ่4  ต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  มีปริมาณน้ า

ตลอดทั้งป ี  ครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา  จ านวน  1,150  ครัวเรือน  น้ าประปาที่ผลิตได้  

581.28  ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และเฉลี่ยใช้น้ าประปา  572.58  ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

  แหล่งน้ าธรรมชาติ มแีม่น้ าสงครามและล าน้ าอูนไหลมาบรรจบกันที่บา้น

ปากอูน หมูท่ี่ 4  ต าบลศรีสงคราม   อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  ซ่ึงแม่น้ า

สงคราม ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมีความอุดมสมบูรณ์มาก  

นอกจากนีย้ังม ี ห้วย หนอง คลอง บึง ได้แก่ ห้วยโคน ห้วยน้ าจั้น  หนองแคนลุ้น  และ

หนองจอก 
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 10. โครงสร้างองค์กร 

      เทศบาลต าบลศรีสงครามเป็นเทศบาลขนาดกลาง  ซ่ึงมรีูปแบบการ

บริหารงานในรูปแบบนายกเทศมนตรีโดยมีรองนายกเทศมนตรี   จ านวน 2 คน 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   จ านวน  1  คน  และเลขานุการนายกเทศมนตรี  จ านวน  1  

คน  สมาชิกสภาเทศบาล  จ านวน  12  คน  และมีปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชา

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง  ส่วนราชการภายในของเทศบาลต าบลศรี

สงคราม ประกอบด้วย  1  ส านัก  4  กอง  ดังนี ้

   1. ส านักปลัดเทศบาล  มีงานที่อยูใ่นความรับผิดชอบดังนี ้

    1.1 งานธุรการ 

     1.2 งานการเจ้าหน้าที ่

    1.3 งานแผนและงบประมาณ 

    1.4 งานประชาสัมพันธ ์

    1.5 งานพัฒนาชุมชน 

    1.6 งานนิติการ 

    1.7 งานเทศกิจ 

    1.8 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

    1.9 งานทะเบียนราษฎร 

   2. กองคลัง   มีงานที่อยูใ่นความรับผิดชอบดังนี ้

    2.1 งานการเงินและบัญชี    

    2.2 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้     

    2.3 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน    

    2.4 งานพัสดุและทรัพย์สิน    

   3. กองช่าง  มีงานที่อยูใ่นความรับผิดชอบ  ดังนี ้

    3.1 งานธุรการ    

    3.2 งานสาธารณูปโภค    

    3.3 งานวศิวกรรม   

    3.4 งานสวนสาธารณะ    

    3.5 งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ   
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   4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีงานที่อยูใ่นความรับผิดชอบดังนี ้

    4.1 งานธุรการ   

    4.2 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม     

    4.3 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ   

    4.4 งานรักษาความสะอาด    

    4.5 งานสัตวแพทย ์  

    5. กองการศึกษา  มีงานที่อยูใ่นความรับผิดชอบดังนี ้

    5.1 งานธุรการ  

    5.2 งานการศึกษาปฐมวัยและโรงเรียน 

    5.3 งานส่งเสริมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม  

วิธีการด าเนินการศึกษา 

 การศึกษา เรื่องความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการ

ของเทศบาลต าศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม เป็นการศึกษาเชิง

ปริมาณ โดยผู้ศึกษาด าเนินการศึกษาตามล าดับข้ันตอน ดังนี ้

  1.  ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 

  2.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  

  3.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

  4.  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 5.  สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากร 

      ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  ประชาชนที่มารับบริการจากเทศบาล

ต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  ที่มีอายุตั้งแต่  18  ปีข้ึนไป 

           2. กลุ่มตัวอย่าง 

      กลุ่มตัวอยา่งที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการจาก

เทศบาลต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึน้

ไป   โดยใช้เวลาในการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน มีนาคม-กันยายน 2563  

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

 1. ลักษณะของเครื่องมือ 

  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเพื่อศึกษา

ความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลศรี

สงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชาชนทีม่า

ขอรับบริการจากเทศบาลต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม  ที่มีอายุ 

18 ปีขึน้ไป   แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน   ดังนี ้

   ตอนที่ 1 เป็นค าถามปลายปิดเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  จ านวนครั้งที่มาติดต่อ

เทศบาลในรอบ 1  ปี และส่วนราชการในเทศบาลที่มาขอรับบริการมากที่สุด 

   ตอนที่ 2 เป็นค าถามปลายปิดเกี่ยวกับความพงึพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม  โดยแบ่งระดับของ

ความพงึพอใจ ตามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ก าหนดระดับมาตราส่วนที่เป็น

ขอ้ความให้เป็นค่าน้ าหนักตัวเลขตามวธิีการลิเคอร์ท (Likert) (ธานินทร์ ศิลปจาร,ุ 2553, 

หน้า 75) มี 5 ระดับ  คอื  ความพงึพอใจมากที่สุด ความพงึพอใจมาก ความพงึพอใจ

ปานกลาง  ความพงึพอใจน้อย ความพงึพอใจน้อยที่สุด 

    ตอนที ่3 เป็นค าถามปลายเปิดให้เสนอแนะเกี่ยวกับจุดเด่นของการ

บริการที่ทา่นประทับใจและจุดที่ควรปรับปรุงใน 3 ด้าน ด้านกระบวนการขัน้ตอนการ

ให้บริการ, ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ, ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   1. ผู้ศึกษาช้ีแจงวธิีการเก็บรวบรวมขอ้มูลให้กับผู้ช่วยผู้ศึกษาเพื่อแจก

แบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอยา่ง จ านวน 366  คน 

2. เม่ือเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอยา่งแล้ว น ามาตรวจสอบ 

ความถูกต้องแล้วน าไปด าเนินการตามขัน้ตอนการศึกษาต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้ศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลที่ได้มาทั้งหมดโดยใช้วิธกีารทางสถิติด้วยโปรแกรม

คอมพวิเตอร์ส าเร็จรูป ในการประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูล โดยด าเนินการดังนี ้

 1.  ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถาม 

 2. ตรวจสอบความสมบูรณ์แล้วลงรหัสตามแบบการลงรหัส (Coding  Form) 

 3. ด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล  

  3.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โดยใช้วิธหีาค่าความถี่ (Frequency) แล้วสรุปออกมาเป็นคา่ร้อยละ (Percentage) 

     3.2 การวเิคราะห์ขอ้มูลความพงึพอใจโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) โดยก าหนดคา่น้ าหนักหรือคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ตามวธิีลิเคริ์ท (Likert)    

ซ่ึงก าหนดคา่คะแนน  ดังนี ้ 

    ระดับความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพการ

ให้บริการมากที่สุด ก าหนดให้ 5 คะแนน 

    ระดับและความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพการ

ให้บริการมาก ก าหนดให้ 4 คะแนน 

    ระดับความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพการ

ให้บริการปานกลาง ก าหนดให้ 3 คะแนน 

    ระดับความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพการ

ให้บริการน้อย ก าหนดให้ 2 คะแนน 

    ระดับความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพการ

ให้บริการน้อยที่สุด ก าหนดให้ 1 คะแนน 
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 ค านวณหาคา่เฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยก าหนดเกณฑ์

การให้ความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี ้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 43) 

    คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความวา่ ระดับความพงึพอใจของ

ประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการอยูใ่นระดับมากที่สุด 

    คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายความวา่ ระดับความพงึพอใจของ

ประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการในระดับมาก 

    คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความวา่ ระดับความพงึพอใจของ

ประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการในระดับปานกลาง 

    คา่เฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายความวา่ ระดับความพงึพอใจของ

ประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการอยูใ่นระดับน้อย 

    คา่เฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายความวา่  ระดับความพงึพอใจของ

ประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการน้อยที่สุด 

  4. ด าเนิน การทดสอบสมมติฐานความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อ

คุณภาพการให้บริการ  ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัด            

นครพนม  โดยใช้สถิติคา่ร้อยละ คา่ความถี่  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่ t-test และคา่  

F-test  ชนิดการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบความ

แตกต่างของคา่เฉลี่ยรายคู่อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตจิะใช้ทดสอบรายคู่ด้วยวิธขีองเชฟเฟ ่

(Sheffe) 

    

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการ

ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  ผู้ศึกษาได้ใช้สถิติใน

การวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าเร็จรูปดังนี้ 

  1. สถิติพื้นฐาน 

   1.1 คา่ร้อยละ (Percentage) 

   1.2 คา่เฉลี่ย (Mean) 

   1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 

  2. สถิติที่ใช้หาคุณภาพของเครื่องมือ 
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   2.1 หาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยผู้เช่ียวชาญและใช้ค่า

ดัชนี   

IOC (Index of  Item – Objective Congruence) 

   2.2 หาอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามโดยวธิี Item – Total  

Correlation 

โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับ 

   2.3 หาค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยใช้วิธี

หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 

  3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 

   3.1 ความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการ

ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม แตกต่างกันตาม

คุณลักษณะส่วนบุคคลวเิคราะห์โดย คา่ร้อยละ (Percentage) คา่เฉลี่ย (Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 

    3.2 เปรียบเทียบความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพ

การให้บริการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม แตกต่าง

กันตามคุณลักษณะส่วนบุคคล วเิคราะห์โดยใช้สถิติคา่ t-test และคา่ F-test ชนิดการ

วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ด้วยค่า F-test  หากพบความ

แตกต่างของคา่เฉลี่ยรายคู่อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตจิะใช้ทดสอบรายคู่ด้วยวิธขีองเชฟเฟ่ 

(Sheffe) 
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บทที่ 2 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลในงานศึกษาเรื่อง “ความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการ

ต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัด

นครพนม”  ผู้ศึกษาได้ล าดับการวเิคราะห์ขอ้มูล ไวด้ังนี ้

  1.  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

  2.  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 เพื่อความเขา้ใจที่ตรงกันในการแปลความหมาย ผู้ศึกษาได้ก าหนดสัญลักษณ์ที่

ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดังนี ้ 

 x     แทน คา่คะแนนเฉลี่ย  

 S.D.   แทน คา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 n    แทน ขนาดของตัวอยา่ง  

 t    แทน คา่สถิติทดสอบแบบที (t-test) 

 ANOVA  แทน การวเิคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance) 

 F    แทน คา่สถิติทดสอบแบบเอฟ ( F- test)  

 df    แทน  คา่องศาแห่งความเป็นอิสระ (degree of freedom) 

 SS    แทน ผลรวมของก าลังสองของคา่เบี่ยงเบน (sum of square) 

 MS   แทน  ความแปรปรวน (mean of sum of square) 

  *    แทน  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  

  **    แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   
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  ***   แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .00  

 

 

  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้ศึกษาน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดับข้ันตอน แยกออกเป็น  5  

ตอน  ดังนี ้

  ตอนที ่ 1  ขอ้มูลคุณลักษณะบุคคลส่วนของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ตอนที ่ 2  ความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพการ

ให้บริการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

  ตอนที่   3  การเปรียบเทียบความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อ

คุณภาพการให้บริการ ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

ตามคุณลักษณะส่วนบุคคล 

  ตอนที ่ 4  ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกับจุดเด่นของการบริการที่ทา่นประทับใจและ

จุดที่ควรปรับปรุง 

  ตอนที่   5  แนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมและการพัฒนายกระดับความ 

พงึพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม 

ส าหรับรายละเอียดในแต่ละตอน  มีดังนี ้

  ตอนที ่ 1  ขอ้มูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ขอ้มูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ในเขตเทศบาลต าบล

ศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ จ านวนครั้งที่มาติดต่อเทศบาลในรอบ 1 ป ีและส่วนราชการในเทศบาลที่มาขอรับ

บริการมากที่สุด รายละเอียดดังตาราง  3 
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ตาราง  3  ขอ้มูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ในเขตเทศบาลต าบล 

              ศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

                                                                            N=366 

ตัวแปร จ านวนคน ร้อยละ 

1.  เพศ   

       ชาย 152 41.50 

       หญิง 214 58.50 

2.  อายุ   

      อายุตั้งแต่ 18 – 30 ปี 42 11.50 

      อายุ 31- 40 ปี 88 24.00 

      อายุ 41 – 50 ปี 78 21.30 

      อายุ 51 – 60 ป ี 58 15.80 

      อายุ 60 ปี ขึน้ไป 100 27.30 

3.  ระดับการศึกษา   

      ประถมศึกษา 123 33.60 

      ม.3, ม.6, ปวช. 113 30.90 

      ปวส., อนุปริญญา 52 14.20 

      ปริญญาตรขีึ้นไป 78 21.30 

4.  อาชีพ   

      เกษตรกร 77 21.00 

      คา้ขาย 98  26.80 

      รบัจา้งท่ัวไป 73 19.90 

      รบัราชการ/รัฐวสิาหกิจ 54 14.80 

      อาชีพอื่นๆ โปรดระบ ุ 64 17.50 
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รวม 366 100.00 

 

 

 

ตาราง  3  (ต่อ) 

                                                                                      N=366 

ตัวแปร จ านวนคน ร้อยละ 

5.  จ านวนครั้งที่มาติดต่อเทศบาลในรอบ  1  ปี   

      1 – 3 ครั้ง 241 65.80 

      4 – 6 ครั้ง 33   9.00 

      มากกวา่ 6 ครั้ง ขึ้นไป 92 25.10 

6.  ส่วนราชการในเทศบาลที่มาขอรับบริการมากที่สุด   

      ส านักปลัดเทศบาล 195 53.30 

      กองคลัง 53 14.50 

      กองช่าง 33  9.00 

      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 52 14.20 

      กองการศึกษา 33  9.00 

รวม 366 100.00 

 

 จากตาราง   3  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 214 

คน  คดิเป็นร้อยละ  58.50  มีอาย ุ 60  ปี ขึน้ไป  จ านวน  100  คน  คดิเป็นร้อยละ  

27.30 ส าเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา  จ านวน  123  คน  คดิเป็นร้อยละ  

33.60  ประกอบอาชีพคา้ขาย  จ านวน  98  คน คดิเป็นร้อยละ  26.80  มาติดต่อ

เทศบาลในรอบ 1 ป ีปีละ 1 – 3 ครั้ง  จ านวน  241 คน คดิเป็นร้อยละ  65.80  ส่วน

ราชการในเทศบาลที่มาขอรับบริการมากที่สุด  คอื  ส านักปลัดเทศบาล  จ านวน  195  

คน  คดิเป็นร้อยละ  53.30   

 ตอนที่  2  ความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของ

เทศบาลต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
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 ความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาล

ต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม แสดงรายละเอียดดังตาราง  4 – 

7 

 

 

 

ตาราง 4   ความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาล- 

 ต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ในภาพรวม 

 

ความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพ

การให้บริการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม X  S.D. 
แปล

ความหมาย 

1. ด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ 3.80 0.60 มาก 

2. ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ 3.87 0.59 มาก 

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 3.84 0.61 มาก 

ภาพรวม 3.84 0.55 มาก 
 

 จากตาราง  4  พบว่า  ความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพการ

ให้บริการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ในภาพรวม

อยูใ่นระดับมาก ( X =3.84) เม่ือพจิารณารายด้านพบว่า อยูใ่นระดับมากทุกด้าน โดย

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคอื ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ( X = 3.87) รองลงมาคอื ด้านสิ่ง

อ านวยความสะดวก ( X = 3.84) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื ด้านกระบวนการ 

ขัน้ตอนการให้บริการ ( X = 3.80) 

ตาราง  5  ความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของ

เทศบาล- 

 ต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ในด้านกระบวนการ 

 ขัน้ตอนการให้บริการ  

ความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพ

การให้บริการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม X  S.D. 
แปล

ความหมาย 
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ด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ 

1. การให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง 3.85 0.74 มาก 

2. มีช่องทางการให้บริการที่หลายช่องทาง 3.71 0.79 มาก 

3. ขัน้ตอนการให้บริการมีความเหมาะสม  

ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 3.81 0.74 มาก 

4. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม 3.80 0.73 มาก 

ตาราง  5 (ต่อ) 

 

ความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพ

การให้บริการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม 

ด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ 
X  S.D. 

แปล

ความหมาย 

5. การให้บริการแต่ละข้ันตอนมีความ 

สะดวกรวดเร็ว 3.86 0.75 มาก 

6. แบบฟอร์มหรือค าร้องต่างๆ มีความชัดเจน 

เขา้ใจง่ายๆ 3.82 0.78 มาก 

7. มีตัวอยา่งการกรอกแบบฟอร์มหรือค าร้อง 

ต่างๆ ที่ชัดเจน 3.75 0.81 มาก 

8. มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการ 

ให้บริการ 3.80 0.74 มาก 

ภาพรวม 3.80 0.60 มาก 

 

 จากตาราง  5  พบว่าความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพการ

ให้บริการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม  ในด้าน

กระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก ( X = 3.80) เม่ือ

พจิารณารายข้อพบว่าอยูใ่นระดับมากทุกขอ้ โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคอืการ

ให้บริการแต่ละข้ันตอนมีความสะดวกรวดเร็ว ( X = 3.86) รองลงมาคอืการให้บริการ

ตามล าดับก่อน-หลัง ( X = 3.85) แบบฟอร์มหรือค าร้องต่างๆ มีความชัดเจนเขา้ใจง่าย  ๆ
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( X = 3.82) ตามล าดับ ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคอื มีช่องทางการให้บริการที่หลาย

ช่องทาง  

( X = 3.71)  

 

 

 

 

 

 

ตาราง  6 ความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาล- 

 ต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ในด้านเจ้าหน้าที่ที ่

 ให้บริการ  

 

ความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพ

การให้บริการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม 

ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ 
X  S.D. 

แปล

ความหมาย 

1. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าการตอบข้อซักถาม 

ด้วยความเต็มใจ 3.94 0.75 มาก 

2. เจ้าหน้าที่สามารถตอบปัญหาข้อสงสัยและ 

อธิบายได้อยา่งชัดเจน 3.86 0.77 มาก 

3. เจ้าหน้าที่ให้บริการอ านวยความสะดวกอยา่ง 

ถูกต้องรวดเร็ว 3.88 0.75 มาก 

4. จ านวนเจ้าหน้าที่ให้บริการมีความเหมาะสม 3.81 0.74 มาก 

5. เจ้าหน้าที่กระตือรือร้นในการให้บริการ 3.81 0.76 มาก 

6. เจ้าหน้าที่แต่งกายเรียบร้อยและเหมาะสม 3.83 0.74 มาก 

7. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพและเป็น

มิตร 3.88 0.77 มาก 

8. เจ้าหน้าที่ให้ความเป็นกันเองกับประชาชนที่มา 

รับบริการ 3.92 0.77 มาก 
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9. การให้เกียรติและการให้ความส าคัญกับ 

ประชาชนที่มารับบริการอยา่งเท่าเทียม 3.89 0.77 มาก 

ภาพรวม 3.87 0.59 มาก 

 

 จากตาราง   6  พบว่าความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพการ

ให้บริการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม ในด้าน

เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก ( X = 3.87)  เม่ือพจิารณารายข้อ 

พบว่า อยูใ่นระดับมากทุกขอ้ โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคอื เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าการ

ตอบข้อซักถามด้วยความเต็มใจ ( X = 3.94) รองลงมาคอื เจ้าหน้าที่ให้ความเป็นกันเอง

กับประชาชนที่มารับบริการ ( X = 3.92) การให้เกียรติและการให้ความส าคัญกับ 

ประชาชนที่มารับบริการอยา่งเท่าเทียม ( X = 3.89) ตามล าดับ ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุดคอืจ านวนเจ้าหน้าที่ให้บริการมีความเหมาะสม, เจ้าหน้าที่กระตือรือร้นในการ 

ให้บริการ ( X = 3.81) 

ตาราง 7   ความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของ

เทศบาล- 

 ต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  ในด้านสิ่งอ านวย 

 ความสะดวก  

ความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพ

การให้บริการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
X  S.D. 

แปล

ความหมาย 

1. สถานที่ให้บริการตั้งอยูใ่นท าเลที่สะดวก 

เหมาะแก่การเดินทางไปรับบริการ 3.93 0.78 มาก 

2. ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที ่

การให้บริการเห็นได้ง่าย 3.81 0.77 มาก 

3. สถานที่ให้บริการมีความสะอาดและเป็น 

ระเบียบเรียบร้อย 3.91 0.73 มาก 

4. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ 3.91 0.73 มาก 
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บริการอยา่งเหมาะสม เช่น ที่นั่งพัก 

รอรับบริการ บริการน้ าดื่ม หนังสือพมิพ ์

5. ความพร้อมของเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบ 

ในการบริการขอ้มูลสารสนเทศ 3.81 0.73 มาก 

6. ความสะดวกและเพยีงพอของสถานที่จอดรถ 3.90 0.77 มาก 

7. มีบริการถ่ายเอกสารส าหรับประชาชน 

ผู้มารับบริการ 3.69 0.81 มาก 

ภาพรวม 3.84 0.61 มาก 

 

 จากตาราง  7  พบว่าความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพการ

ให้บริการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม ในด้านสิ่ง

อ านวยความสะดวก โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก ( X = 3.84)  เม่ือพจิารณารายข้อ 

พบว่า อยูใ่นระดับมากทุกขอ้ โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคอื สถานที่ให้บริการตั้งอยูใ่น

ท าเลที่สะดวกเหมาะแก่การเดินทางไปรับบริการ ( X = 3.93)  รองลงมาคอื  สถานที่

ให้บริการมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย  ( X = 3.91)  การจัดสิ่งอ านวยความ

สะดวกในสถานที่บริการอยา่งเหมาะสม เช่น  ที่นั่งพักรอรับบริการ  บริการน้ าดื่ม 

หนังสือพมิพ ์( X = 3.91)  ความสะดวกและเพยีงพอของสถานที่จอดรถ  ( X = 3.90)  

ตามล าดับ  ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคอื  มีบริการถ่ายเอกสารส าหรับประชาชนผู้มารับ 

บริการ   ( X = 3.69) 

 ตอนท่ี  3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อ

คุณภาพการให้บริการของ เทศบาลต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม 

จังหวัดนครพนม ตามคุณลักษณะส่วนบุคคล 

 การเปรียบเทียบความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพการ

ให้บริการ  ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม ตาม

คุณลักษณะส่วนบุคคล   ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ จ านวนครั้งที่มา

ติดต่อเทศบาลในรอบ  1  ปี และส่วนราชการในเทศบาลที่มาขอรับบริการมากที่สุด 

รายละเอียดดังตาราง  8 - 21 
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ตาราง 8  การเปรียบเทียบความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพ 

 การให้บริการ   ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม  

 จังหวัดนครพนม จ าแนกตามคุณลักษณะ ส่วนบุคคลตามเพศ 

 

ความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อ

คุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบล- 

ศรีสงคราม 

คา่เฉลี่ย ( X ) 

t Sig. 
ชาย 

(152 

คน) 

หญิง 

(214 

คน) 

1. ด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ 3.81 3.80   .15  .88 

2. ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ 3.81 3.91 -

1.57 .12 

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 3.79 3.87 -

1.29  .20 

ภาพรวม 3.80 3.86  -.99  .33 

 

 จากตารางที่ 8 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความพงึพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการ  ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  

จังหวัดนครพนม  จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลตามเพศ โดยใช้ค่าสถิติที่ทดสอบ คอื  

In dependent Sample t-test พบว่า  ความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพ

การให้บริการ  ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม  ทั้งในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน  
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ไม่มีความแตกต่างกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 9  การเปรียบเทียบความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพ 

 การให้บริการ   ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  

 จังหวัดนครพนม จ าแนกตามคุณลักษณะ ส่วนบุคคลตามอาย ุ

 

ความพงึพอใจของ

ประชาชนผู้รับบริการ 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

ด้านกระบวนการ

ขัน้ตอนการให้บริการ 

ระหว่างกลุ่ม    5.35 4 1.34 3.84 .01** 

ภายในกลุ่ม 125.59 361  .35   

รวม 130.93 365    

ด้านเจ้าหน้าที่ที่

ให้บริการ 

ระหว่างกลุ่ม    8.60 4 2.15 6.61 .00*** 

ภายในกลุ่ม 117.48 361   .33   

รวม 126.08 365    

ด้านสิ่งอ านวยความ

สะดวก 

ระหว่างกลุ่ม    8.82 4 2.21 6.31 .00*** 

ภายในกลุ่ม 126.30 361  .35   

รวม 135.13 365    

ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม    7.25 4 1.81 6.42 .00*** 

ภายในกลุ่ม 101.87 361  .28   
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รวม 109.12 365    

 

  จากตาราง 9  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความพงึพอใจของ

ประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการ ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม อ าเภอ 

ศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลตามอาย ุโดยการ

วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พบว่าความพงึพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการ ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม ทั้งในภาพรวม  

และรายด้านทุกด้านมีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงท าการ

ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธขีองเชฟเฟ่  (Scheffe)  ผลปรากฏดังตารางที่  10-13 

 

 

 

ตาราง 10  การเปรียบเทียบความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพ 

 การให้บริการ ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  

 จังหวัดนครพนม  ในภาพรวม จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลตามอาย ุ

              เป็นรายคู่ด้วยวิธขีองเชฟเฟ่  (Scheffe, s test) 

                 

อายุ ( X ) 

18-30  

ป ี

31-40 

ป ี

41-50 

ป ี
51-60 ป ี 60ปีข้ึนไป 

3.94 3.84 3.66 3.69 4.01 

18-30 ป ี 3.94  -0.10 -0.28 -0.25 0.07 

31-40 ปี 3.84   -0.18 -.15 0.17 

41-50 ปี 3.66    -.03   0.35* 

51-60 ป ี 3.69       0.32* 

60  ปีขึน้ไป 4.01      

 

 จากตาราง 10 เม่ือเปรียบเทียบความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อ

คุณภาพการให้บริการ  ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม จังหวัด

นครพนม ในภาพรวมจ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลตามอายุ  เป็นรายคู่ด้วยวิธขีอง
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เชฟเฟ่ (Scheffe, s test) พบว่าประชาชนกลุ่มอายุต่างกันมีความพงึพอใจต่อคุณภาพการ

ให้บริการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม ในภาพรวมแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ  .05 มีจ านวน 2 คู ่ได้แก ่

  1. ประชาชนที่อายุ 60 ปี ขึน้ไป มีความพงึพอใจในภาพรวมมากกวา่ประชาชน

ที่มีอายุ 41 – 50 ป ี  

 2. ประชาชนที่อายุ 60 ปี ขึน้ไป มีความพงึพอใจในภาพรวมมากกวา่ประชาชน 

ที่ประชาชนที่มีอายุ  51- 60  ปี 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 11  การเปรียบเทียบความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพ 

 การให้บริการ ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัด 

              นครพนม ในด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ จ าแนกตาม           

 คุณลักษณะส่วนบุคคลตามอายุ เป็นรายคู่ด้วยวิธขีองเชฟเฟ่ 

              (Scheffe, s test) 

  

อายุ ( X ) 

18-30 

ป ี

31-40 

ป ี

41-50 

ป ี
51-60 ป ี 60ปีข้ึนไป 

3.83 3.79 3.67 3.67 3.97 

18-30  ป ี 3.83  -0.04 -0.16 -0.16 0.14 

31-40 ปี 3.79   -0.12 -0.12 0.18 

41-50 ปี 3.67      0.00   0.30* 

51-60  ปี 3.67       0.30* 

60  ปีขึน้ไป 3.97      
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 จากตาราง 11 เม่ือเปรียบเทียบความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อ

คุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

ในด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลตามอายุ  

เป็นรายคู่ด้วยวิธขีองเชฟเฟ่ (Scheffe, s test) พบว่าประชาชนกลุ่มอายุต่างกัน มีความ 

พงึพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ เทศบาลต าบลศรีสงคราม ในด้านกระบวนการ

ขัน้ตอนการให้บริการแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  มีจ านวน 2 คู ่ 

ได้แก ่
 

  1. ประชาชนที่อายุ 60 ปี ขึน้ไปมีความพงึพอใจด้านกระบวนการขัน้ตอน

การให้บริการมากกวา่ประชาชนที่มีอายุ   41 – 50 ป ี

    2. ประชาชนที่อายุ 60 ปี ขึน้ไปมีความพงึพอใจด้านกระบวนการขัน้ตอนการ

ให้บริการมากกวา่ประชาชนที่มีอายุ   51-60   ป ี

 

 

 

 

ตาราง 12  การเปรียบเทียบความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพ 

 การให้บริการ  ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม  

 จังหวัดนครพนม ในด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ จ าแนกตาม 

               คุณลักษณะส่วนบุคคลตามอายุ เป็นรายคู่ด้วยวิธขีองเชฟเฟ่  (Scheffe, s test) 

  

อายุ ( X ) 

18-30  

ป ี
31-40 ป ี 41-50 ป ี

51-60 

ป ี

60ปีข้ึน

ไป 

4.04 3.90 3.68 3.68 4.02 

18-30  ป ี 4.04  -0.14 -0.36* -0.36* -0.02 

31-40 ปี 3.90   -0.22 -0.22  0.12 

41-50 ปี 3.68      0.00    0.34* 

51-60  ป ี 3.68        0.34* 

60  ปีขึน้ไป 4.02      
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 จากตาราง  12  เม่ือเปรียบเทียบความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อ

คุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

ในด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลตามอายุ  เป็นรายคู่ด้วยวิธี

ของเชฟเฟ่ (Scheffe, s test) พบว่าประชาชนกลุ่มอายุต่างกันมีความพงึพอใจต่อคุณภาพ

การให้บริการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม ในด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการแตกต่างกันอยา่ง

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 มีจ านวน  4  คู ่ ได้แก ่
 

  1.  ประชาชนที่อาย ุ18-30 ปี มคีวามพงึพอใจด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ

มากกวา่ประชาชนที่มีอายุ 41 – 50 ป ี  

  2. ประชาชนที่อายุ 18-30 ปี มคีวามพงึพอใจเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ

มากกวา่ประชาชนที่มีอายุ  51 – 60 ป ี

  3. ประชาชนที่อายุ 60 ปี ขึน้ไป มีความพงึพอใจด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ

มากกวา่ประชาชนที่มีอายุ 41 – 50 ปี 

  4. ประชาชนที่อายุ 60 ปี ขึน้ไป มีความพงึพอใจด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ

มากกวา่ประชาชนที่มีอายุ 51 – 60 ป ี

 

 

ตาราง 13  การเปรียบเทียบความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพ 

 การให้บริการ  ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม  

 จังหวัดนครพนม ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก จ าแนกตาม 

              คุณลักษณะส่วนบุคคลตามอายุ เป็นรายคู่ด้วยวิธขีองเชฟเฟ่  (Scheffe, s test) 

  

อายุ ( X ) 

18-30  

ปี 

31-40 

ป ี
41-50 ป ี

51-60 

ป ี

60ปีข้ึน

ไป 

3.96 3.82 3.63 3.71 4.04 

18-30  ปี 3.96    -0.14   -0.33*  -0.25 0.08 

31-40 ปี 3.82     -0.19  -0.11 0.22 

41-50 ปี 3.63    0.08   0.41* 

51-60  ปี 3.71       0.33* 

60  ปีขึน้ไป 4.04      
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 จากตาราง  13  เม่ือเปรียบเทียบความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อ

คุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกจ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลตามอายุ เป็นรายคู่ด้วย

วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe, s test) พบว่าประชาชนกลุ่มอายุต่างกันมีความพงึพอใจของต่อ

คุณภาพการให้บริการ  ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก

แตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 มีจ านวน  3 คู ่ ได้แก ่

  1. ประชาชนที่อายุ 18-30 ปี  มีความพงึพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก

มากกวา่ประชาชนที่มีอายุ 41 – 50 ปี 

  2. ประชาชนที่อายุ 60 ปี ขึน้ไป มีความพงึพอใจด้านสิ่งอ านวยความ

สะดวกมากกวา่ประชาชนที่มีอายุ 41 – 50 ป ี

  3. ประชาชนที่อายุ 60 ปี ขึน้ไป  มีความพงึพอใจด้านสิ่งอ านวยความ

สะดวกมากกวา่ประชาชนที่มีอายุ  51 – 60 ป ี

 

 

 

 

ตาราง 14  การเปรียบเทียบความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพ 

 การให้บริการ   ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม  

 จังหวัดนครพนม จ าแนกตามคุณลักษณะ ส่วนบุคคลตามระดับการศึกษา 

 

ความพงึพอใจของ

ประชาชนผู้รับบริการ 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

ด้านกระบวนการขัน้ตอน

การให้บริการ 

ระหว่างกลุ่ม    1.81 3 .61 1.70 .17 

ภายในกลุ่ม 129.12 362 .36   

รวม 130.93 365    

ด้านเจ้าหน้าที่ที่

ให้บริการ 

ระหว่างกลุ่ม    1.72 3 .57 1.67 .17 

ภายในกลุ่ม 124.37 362 .34   

รวม 126.08 365    
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ด้านสิ่งอ านวยความ

สะดวก 

ระหว่างกลุ่ม    1.82 3 .61 1.65 .18 

ภายในกลุ่ม 133.31 362 .37   

รวม 135.13 365    

ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม    1.76 3 .59 1.98 .12 

ภายในกลุ่ม 107.36 362 .30   

รวม 109.12 365    

 

 จากตาราง  14  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความพงึพอใจของ

ประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการ  ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม อ าเภอ 

ศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลตามระดับการศึกษา  

โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พบว่าความพงึพอใจของ

ประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการ ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม ทั้งใน

ภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่มีความแตกต่างกัน 

 

 

 

  

ตาราง 15  การเปรียบเทียบความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพ 

 การให้บริการ   ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม  

 จังหวัดนครพนม จ าแนกตามคุณลักษณะ ส่วนบุคคลตามอาชีพ 

 

ความพงึพอใจของ

ประชาชนผู้รับบริการ 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

ด้านกระบวนการขัน้ตอน

การให้บริการ 

ระหว่างกลุ่ม 1.10 4 .28 .77 .55 

ภายในกลุ่ม 129.83 361 .36   

รวม 130.93 365    

ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ระหว่างกลุ่ม 1.13 4 .28 .81 .52 

ภายในกลุ่ม 124.96 361 .35   

รวม 126.08 365    
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ด้านสิ่งอ านวยความ

สะดวก 

ระหว่างกลุ่ม 1.95 4 .49 1.32 .26 

ภายในกลุ่ม 133.18 361 .37   

รวม 135.13 365    

ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 1.04 4 .26 .87 .48 

ภายในกลุ่ม 108.07 361 .30   

รวม 109.12 365    

 

 จากตาราง 1 5 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความพงึพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการ  ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม  

จังหวัดนครพนม จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลตามอาชีพ โดยการวเิคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)พบว่าความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อ

คุณภาพการให้บริการ  ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม ทั้งในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน

ไม่มีความแตกต่างกัน 

 

 

 

 

ตาราง 16  การเปรียบเทียบความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพ 

 การให้บริการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม  

 จังหวัดนครพนม จ าแนกตามคุณลักษณะ ส่วนบุคคลตามจ านวนครั้งที่มาติดต่อ 

          เทศบาลในรอบ 1 ป ี

   

ความพงึพอใจของ

ประชาชนผู้รับบริการ 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

ด้านกระบวนการ

ขัน้ตอนการให้บริการ 

ระหว่างกลุ่ม 3.45 2 1.73 4.92 .01** 

ภายในกลุ่ม 127.48 363 .35   

รวม 130.93 365    

ด้านเจ้าหน้าที่ที่

ให้บริการ 

ระหว่างกลุ่ม 4.12 2 2.05 6.11 .00*** 

ภายในกลุ่ม 121.98 363 .34   
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รวม 126.08 365    

ด้านสิ่งอ านวยความ

สะดวก 

ระหว่างกลุ่ม 6.01 2 3.00 8.45 .00*** 

ภายในกลุ่ม 129.12 363 .36   

รวม 135.13 365    

ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 4.41 2 2.21 7.65 .00*** 

ภายในกลุ่ม 104.71 363 .29   

รวม 109.12 365    

 

 จากตาราง 1 6 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความพงึพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของ เทศบาลต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม  

จังหวัดนครพนม จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลตามจ านวนครั้งที่มาติดต่อเทศบาลใน

รอบ 1 ปี โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พบว่า ความพงึ

พอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการ  ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม 

ทั้งในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน  มีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  

.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธขีองเชฟเฟ่ (Scheffe)  ผลปรากฏดัง

ตารางที่   17-20 

 

ตาราง 17  การเปรียบเทียบความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพ 

 การให้บริการ  ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม  

 จังหวัดนครพนม ในภาพรวม จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลตาม 

             จ านวนครั้งทีม่าตดิต่อเทศบาลในรอบ 1 ปี  เป็นรายคู่ด้วยวิธขีองเชฟเฟ่  

             (Scheffe, s test) 

  

จ านวนครั้งที่มาติดต่อ

เทศบาลในรอบ 1 ป ี
( X ) 

1 – 3 ครั้ง 4 – 6 ครั้ง มากกวา่ 6 ครั้ง 

3.76 3.91 4.01 

1 – 3 ครั้ง 3.76  .15   .25* 

4 – 6 ครั้ง 3.91   .10 

มากกวา่ 6 ครั้ง 4.01    
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 จากตาราง 17 เม่ือเปรียบเทียบความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อ

คุณภาพการให้บริการ  ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

ในภาพรวม จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลตามจ านวนครั้งที่มาติดต่อเทศบาลในรอบ 

1 ปี เป็นรายคู่ด้วยวิธขีองเชฟเฟ่  (Scheffe, s test) พบว่าประชาชนที่มาติดต่อเทศบาลตาม

จ านวนครั้งที่มาติดต่อในรอบ 1  ปี  มีความพงึพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ 

เทศบาลต าบลศรีสงคราม ในภาพรวมแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

มีจ านวน  1 คู ่ดังนี ้

 1. ประชาชนที่มาติดต่อเทศบาลในรอบ 1 ปี มากกวา่ 6 ครั้ง มีความพงึพอใจ

ในภาพรวมมากกวา่ประชาชนที่มาติดต่อเทศบาลในรอบ 1 ป ี จ านวน 1 – 3  ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 18  การเปรียบเทียบความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพ 

 การให้บริการ  ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม  

 จังหวัดนครพนม ในด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการจ าแนกตาม 

              คุณลักษณะส่วนบุคคลตามจ านวนครั้งที่มาติดต่อเทศบาลในรอบ 1 ป ีเป็นราย 

             คู ่ ด้วยวธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe, s test) 

               

จ านวนครั้งที่มาติดต่อ

เทศบาลในรอบ 1 ป ี
( X ) 

1 – 3 ครั้ง 4 – 6 ครั้ง มากกวา่ 6 ครั้ง 

3.73 3.91 3.94 

1 – 3 ครั้ง 3.73  .18  .21* 

4 – 6 ครั้ง 3.91   .03 

มากกวา่ 6 ครั้ง 3.94    
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 จากตาราง 18 เม่ือเปรียบเทียบความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อ

คุณภาพการให้บริการ ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

ในด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลตามจ านวน

ครั้งที่มาติดต่อเทศบาลในรอบ 1 ปี เป็นรายคู่ด้วยวิธขีองเชฟเฟ่ (Scheffe, s test) พบว่า 

ประชาชนที่มาติดต่อเทศบาลตามจ านวนครั้งที่มาติดต่อในรอบ  1  ปี มีความพงึพอใจต่อ

คุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม ในด้านกระบวนการขัน้ตอนการ

ให้บริการแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจ านวน  1 คู ่  ดังนี ้

   1.  ประชาชนที่มาติดต่อเทศบาลในรอบ 1 ปี มากกวา่ 6 ครั้ง มีความพงึ

พอใจด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการมากกวา่ประชาชนที่มาติดต่อเทศบาลในรอบ 

1 ป ีจ านวน 1 – 3 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 19  การเปรียบเทียบความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพ 

 การให้บริการ  ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม  

 จังหวัดนครพนม ในด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ  จ าแนกตามคุณลักษณะ 

              ส่วนบุคคลตามจ านวนครั้งทีม่าตดิต่อเทศบาลในรอบ 1 ป ีเป็นรายคู่ด้วย 

              วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe, s test) 

 

จ านวนครั้งที่มาติดต่อ

เทศบาลในรอบ 1 ป ี
( X ) 

1 – 3 ครั้ง 4 – 6 ครั้ง มากกวา่ 6 ครั้ง 

3.79 3.90 4.04 

1 – 3 ครั้ง 3.79  .11   .25* 

4 – 6 ครั้ง 3.90   .14 

มากกวา่ 6 ครั้ง 4.04    
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 จากตาราง 19 เม่ือเปรียบเทียบความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อ

คุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

ในด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลส่วนบุคคลตามจ านวนครั้ง

ที่มาติดต่อเทศบาลในรอบ 1 ปี เป็นรายคู่ด้วยวิธขีองเชฟเฟ่ (Scheffe, s test) พบว่า 

ประชาชนที่มาติดต่อเทศบาลตามจ านวนครั้งที่มาติดต่อในรอบ  1  ปี มีความพงึพอใจต่อ

คุณภาพการให้บริการ  ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม ในด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ

แตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจ านวน  1 คู ่ ดังนี ้  

              1. ประชาชนที่มาติดต่อเทศบาลในรอบ 1 ปี มากกวา่ 6 ครั้ง มีความพงึพอใจ

ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการมากกวา่ประชาชนที่มาติดต่อเทศบาลในรอบ 1 ป ีจ านวน 1 – 3 

ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 20  การเปรียบเทียบความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพ 

 การให้บริการ  ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม  

 จังหวัดนครพนม ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก จ าแนกตาม 

              คุณลักษณะส่วนบุคคลตามจ านวนครั้งที่มาติดต่อเทศบาลในรอบ 1 ป ี 

              เป็นรายคู่ด้วยวิธขีองเชฟเฟ่ (Scheffe, s test) 

               

จ านวนครั้งที่มาติดต่อ

เทศบาลในรอบ 1 ป ี
( X ) 

1 – 3 ครั้ง 4 – 6 ครั้ง มากกวา่ 6 ครั้ง 

3.75 3.92 4.04 

1 – 3 ครั้ง 3.75  .17   .29* 

4 – 6 ครั้ง 3.92   .12 

มากกวา่ 6 ครั้ง 4.04    
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 จากตาราง 20 เม่ือเปรียบเทียบความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อ

คุณภาพการให้บริการ  ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลตามจ านวนครั้งที่มา

ติดต่อเทศบาลในรอบ 1 ปี  เป็นรายคู่ด้วยวิธขีองเชฟเฟ่ (Scheffe, s test)  พบว่าประชาชน 

ที่มีติดต่อเทศบาลตามจ านวนครั้งที่มาติดต่อเทศบาลในรอบ  1 ป ีมีความพงึพอใจต่อ

คุณภาพการให้บริการ  ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก

แตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจ านวน 1 คู ่  ดังนี ้ 

 1. ประชาชนที่มาติดต่อเทศบาลในรอบ 1 ปี มากกวา่ 6 ครั้ง มีความพงึพอใจ

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกมากกวา่ประชาชนที่มาติดต่อเทศบาลในรอบ 1 ป ีจ านวน 1 – 

3 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 21  การเปรียบเทียบความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพ 

 การให้บริการ   ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม  

 จังหวัดนครพนม จ าแนกตามคุณลักษณะ ส่วนบุคคลตามส่วนราชการใน 

        เทศบาลที่มาขอรับบริการมากที่สุด 

  

ความพงึพอใจของ

ประชาชนผู้รับบริการ 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

ด้านกระบวนการขัน้ตอน

การให้บริการ 

ระหว่างกลุ่ม .93 4 .23 .65 .63 

ภายในกลุ่ม 129.99 361 .36   

รวม 130.93 365    

ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ระหว่างกลุ่ม .95 4 .24 .68 .61 

ภายในกลุ่ม 125.14 361 .35   
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รวม 126.08 365    

ด้านสิ่งอ านวยความ

สะดวก 

ระหว่างกลุ่ม 1.64 4 .41 1.11 .35 

ภายในกลุ่ม 133.49 361 .37   

รวม 135.13 365    

ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม .98 4 .24 .81 .52 

ภายในกลุ่ม 108.14 361 .30   

รวม 109.12 365    

 

 จากตาราง 21  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความพงึพอใจของ

ประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการ  ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรี

สงคราม  จังหวัดนครพนม จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลตามส่วนราชการในเทศบาล

ที่มาขอรับบริการมากที่สุด โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการ ของเทศบาล

ต าบล 

ศรีสงคราม ทั้งในภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่มีความแตกต่างกัน 

  

 

  

ตาราง  22  สรุปการทดสอบสมมติฐาน 

จ าแนก เป็นไปตามสมมุติฐาน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

เพศ  √ 

อายุ √  

ระดับการศึกษา  √ 

อาชีพ  √ 

จ านวนครั้งที่มาติดต่อเทศบาล √  

ส่วนราชการที่มาขอรับบริการมากที่สุด  √ 
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ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดเด่นของการบริการท่ีท่านประทับใจและจุดท่ีควร

ปรับปรุง 

 การแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับจุดเด่นของการบริการที่ทา่นประทับใจและจุดที่

ควรปรับปรุง รายละเอียดดังตาราง  22 

 

ตาราง  23  จ านวนและร้อยละของประชากรกลุ่มตัวอยา่งที่ตอบแบบสอบถามปลายเปิด 

                                                                                            N=366 

ผู้ตอบ / ไม่ตอบแบบสอบถามปลายเปิด จ านวนคน ร้อยละ 

    -  ตอบแบบสอบถามปลายเปิด 85 23.22 

    -  ไม่ตอบแบบสอบถามปลายเปิด 281 76.78 

รวม 366 100.00 

 

 จากตาราง 22 พบว่า ในจ านวนประชากรกลุ่มตัวอยา่งทั้งสิน้ 366 คน มี

ผู้ตอบแบบสอบถามปลายเปิด แสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับจุดเด่นของการบริการที่ทา่น

ประทับใจและจุดที่ควรปรับปรุง จากแบบสอบถามปลายเปิด จ านวน  85  คน คดิเป็น

ร้อยละ 23.22ส่วนที่เหลือจ านวน  281 คน เป็นผู้ที่ไม่ตอบแบบสอบถามปลายเปิด คดิ

เป็นร้อยละ  76.78 

  

 

 

บทที่  3 

สรุป  อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาเรื่อง  “ความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพการ

ให้บริการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม” ในครั้งนีมี้

วัตถุประสงค ์ 
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 1. เพื่อศึกษาระดับความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพการ

ให้บริการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม   

 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพ

การให้บริการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม   อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม    

ตามคุณลักษณะส่วนบุคคล 

 3. เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมและการพัฒนายกระดับความพงึ

พอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลศรีสงครามใน   3 ด้าน 

คอื ด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ   ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ  ด้านสิ่งอ านวย

ความสะดวก  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม  (Questionnaire) ประเภท

เลือกตอบ (Check List) วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ 

สถิติที่ใช้ได้แก่ความถี ่(Frequencies)  ร้อยละ (Percentage) คา่เฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน   (Standard Deviation) และการทดสอบสมมติฐานโดยค่า t (t-test)   

การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)  ด้วยคา่  F-test  หากพบ

ความแตกต่างของคา่เฉลี่ยรายคู่อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติจะใช้ทดสอบรายคู่ด้วยวิธกีาร

ของเชฟเฟ่ (Sheffe)  โดยได้ผลสรุป ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการศึกษา 

 1. ผู้ตอบแบบสอบถาม  คอืประชาชนผู้รับบริการจากเทศบาลต าบลศรี

สงคราม 

อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน  214  คน คดิเป็น

ร้อยละ  58.50  มีอาย ุ 60  ป ี ขึ้นไป  จ านวน  100  คน  คดิเป็นร้อยละ  27.30  

ส าเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา  จ านวน  123  คน  ร้อยละ  33.60  ประกอบ

อาชีพคา้ขาย  จ านวน  98  คน  คดิเป็นร้อยละ  26.80  เขา้มาติดต่อเทศบาลปีละ  1 – 
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3  ครั้ง จ านวน  241  คน  คดิเป็นร้อยละ  65.80  ส่วนราชการในเทศบาลที่มาขอรับ

บริการมากที่สุด คอื ส านักปลัดเทศบาล  จ านวน  195  คน  คดิเป็นร้อยละ  53.30 

 2. ความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของ

เทศบาลต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  ในภาพรวมอยูใ่นระดับ

มาก ( X = 3.84)  เม่ือพจิารณารายด้าน พบว่าอยูใ่นระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มี

คา่เฉลี่ยมากที่สุดคอื  ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ  ( X = 3.87)  รองลงมาคอื ด้านสิ่ง

อ านวยความสะดวก  ( X = 3.84)  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื ด้านกระบวนการ

ขัน้ตอนการให้บริการ  ( X = 3.80)  โดยสรุปผลแต่ละด้าน ได้ดังนี ้

  2.1 ความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการ    

ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม ในด้านกระบวนการ

ขัน้ตอนการให้บริการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก เม่ือพจิารณารายข้อ พบว่า อยูใ่นระดับ

มากทุกขอ้ โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคอื การให้บริการแต่ละข้ันตอนมีความสะดวก

รวดเร็ว รองลงมาคอื การให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง  ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคอื

มีช่องทางการให้บริการที่หลายช่องทาง 

  2.2 ความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการ 

ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม ในด้านเจ้าหน้าที่ที่

ให้บริการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก เม่ือพจิารณารายข้อพบว่า อยูใ่นระดับมากทุกขอ้  

โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคอื เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าการตอบข้อซักถามด้วยความเต็ม

ใจ รองลงมาคอื เจ้าหน้าที่ให้ความเป็นกันเองกับประชาชนที่มารับบริการ ส่วนขอ้ที่มี

คา่เฉลี่ยน้อยที่สุด คอื จ านวนเจ้าหน้าที่ให้บริการมีความเหมาะสม 

  2.3 ความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของ

เทศบาลต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม ในด้านสิ่งอ านวยความ

สะดวก โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก เม่ือพจิารณารายข้อ พบว่า อยูใ่นระดับมากทุกขอ้ 

โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคอื สถานที่ให้บริการตั้งอยูใ่นท าเลที่สะดวกเหมาะแก่การ

เดินทางไปรับบริการรองลงมาคอืสถานที่ให้บริการมีความสะอาดและเป็นระเบียบ

เรียบร้อย ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื มีบริการถ่ายเอกสารส าหรับประชาชนผู้มารับ

บริการ  
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 3. การเปรียบเทียบความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพการ

ให้บริการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม   จังหวัดนครพนม   ตาม

คุณลักษณะส่วนบุคคล   ดังนี ้ 

  3.1 ประชาชนผู้มารับบริการมีความพงึพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม  จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลตามเพศ  ทั้งในภาพรวม

และรายด้านทุกด้านไม่มีความแตกต่างกัน 

     3.2 ประชาชนผู้มารับบริการมีความพงึพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม  จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลตามอาย ุ ทั้งใน

ภาพรวมและรายด้านทุกด้านมีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ   .05  

จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยโดยใช้วิธขีองเชฟเฟ่  (Scheffe, s test) พบว่า 

   3.2.1 ประชาชนที่อายุ 60 ปี ขึน้ไป  มีความพงึพอใจในภาพและราย

ด้านทุกด้านมากกวา่ประชาชนที่มีอายุ  41 – 50 ป ีและประชาชนที่มีอายุระหว่าง   51-

60 ปี 

   3.2.2 ประชาชนที่มีอายุระหว่าง  18-30 ปี  มีความพงึพอใจด้าน

เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการมากกวา่ประชาชนที่มีอายุ 41 – 50 ป ีและประชาชนที่มีอายุระหว่าง  

51- 60 ปี  

    3.2.3 ประชาชนที่มีอายุระหว่าง  18-30 ปี  มีความพงึพอใจด้านสิ่ง

อ านวยความสะดวกมากกวา่ประชาชนที่มีอายุ  41- 50  ป ี

  3.3 ประชาชนผู้มารับบริการมีความพงึพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ

เทศบาลต าบลศรีสงคราม  จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลตามระดับการศึกษา  ทั้งใน

ภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่มีความแตกต่างกัน 

  3.4 ประชาชนผู้มารับบริการมีความพงึพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ

เทศบาลต าบลศรีสงคราม  จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลตามอาชีพ  ทั้งในภาพรวม

และรายด้านทุกด้านไม่มีความแตกต่างกัน 

   3.5 ประชาชนผู้มารับบริการมีความพงึพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ

เทศบาลต าบลศรีสงคราม  จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลตามจ านวนครั้งที่มาติดต่อ

เทศบาลในรอบ 1 ปี ทั้งในภาพรวมและรายด้านทุกด้านมีความแตกต่างกันอยา่งมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยโดยใช้วิธี

ของเชฟเฟ่  (Scheffe, s test)  พบว่าประชาชนที่มาติดต่อเทศบาลในรอบ  1  ปี มากกวา่ 6 
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ครั้งขึ้นไป  มีความพงึพอใจในภาพรวมและรายด้านทุกด้านมากกวา่ประชาชนที่มาติดต่อ

เทศบาลในรอบ  1 ป ี จ านวน  1 – 3  ครั้ง 

   3.6 ประชาชนผู้มารับบริการมีความพงึพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ

เทศบาลต าบลศรีสงคราม  จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลตามส่วนราชการในเทศบาล

ที่มาขอรับบริการมากที่สุดทั้งในภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่มีความแตกต่างกัน 

 4. การแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับจุดเด่นของการบริการที่ทา่นประทับใจและ

จุดที่ควรปรับปรุง สามารถสรุปเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี ้

  4.1 สถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย  

  4.2 ควรมีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง เช่น การจัดเก็บภาษีปา้ย

ควรให้เจ้าหน้าที่ออกเก็บตามร้านคา้จะได้สะดวกรวดเร็วต่อผู้รับบริการ 

   

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาเรื่อง  ความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพการ

ให้บริการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนมโดยอภิปราย

ผลได ้ดังนี ้

 1. จากผลการศึกษา พบว่า  ความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อ

คุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

ในภาพรวมอยูใ่นระดับมาก เม่ือพจิารณารายด้าน พบว่าอยูใ่นระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่

มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคอื ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ รองลงมาคอื ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื  ด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ   

 2. จากผลการศึกษา พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อ

คุณภาพการให้บริการ ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัด

นครพนม ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคอื ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะวา่

หัวใจของการให้บริการในการบริหารจัดการองคก์รทั้งภาครัฐและภาคเอกชน คอื ผู้

ให้บริการที่จะต้องให้บริการด้วยหัวใจและจิตอาสารวมทั้งต้องให้ความส าคัญกับผู้มาใช้

บริการให้เกิดความประทับใจและเกิดความรู้สึกต้องการมาใช้บริการซ้ า ซ่ึงเปรียบเทียบกล

ยุทธท์างการตลาด ก็คอื ลูกคา้คอืพระเจ้า ในการให้บริการกับผู้มาติดต่อขอรับบริการ

จะต้องใส่ใจ เขา้ใจและเขา้ถึงตัวบุคคลผู้มาขอรับบริการให้เต็มที ่เต็มเวลาและ
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ความสามารถ เพราะมนุษยมิ์ใช่วัตถ ุจึงต้องให้บริการด้วยความรู้สึกและเต็มใจอยา่ง

แท้จริง  

 3. การเปรียบเทียบความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพการ

ให้บริการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  ดังนี ้

  3.1 ประชาชนผู้มารับบริการมีความพงึพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

ของเทศบาลต าบลศรีสงครามจ าแนกตามคุณลักษณะตามเพศ  ระดับการศึกษา  อาชีพ 

และส่วนราชการที่มาขอรับบริการมากที่สุด ไม่แตกต่างกัน ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะวา่ การ

ให้บริการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม  มุ่งให้บริการประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ วา่จะ

เป็นเพศ ระดับการศึกษา  อาชีพ หรือมารับบริการจากส่วนราชการใด  เพราะเจ้าหน้าที่ยึด

ม่ันเสมอวา่บุคคลที่มารับบริการคอืประชาชนที่อยูใ่นท้องถิ่นของตนเอง  เปรียบเสมือน

ญาติมิตร จึงท าให้ประชาชนที่มารับบริการ ที่มีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ ที่มารับบริการ

จากส่วนราชการภายในทุกฝ่าย ได้รับบริการที่ไม่แตกต่างกัน   

  3.2  ประชาชนผู้มารับบริการมีความพงึพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม จ าแนกตามคุณลักษณะตามอายุ และจ านวนครั้งที่มาติดต่อ

เทศบาลในรอบ  1  ปี  ทั้งในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน มีความแตกต่างกันอยา่งมี

นัยส าคัญทางสถิต ิ ทั้งนีเ้พราะวา่บุคคลที่มาติดต่อเทศบาล ตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นไปส่วนใหญ่

เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่  60  ปีข้ึนไป  ซ่ึงเทศบาลต าบลศรีสงครามจะให้ความส าคัญ

เป็นพเิศษ  มีกิจกรรมช่วงเวลาการให้บริการหลายอยา่ง เสมือนวา่ลูกหลานได้ดูเอาใจต่อ

ปู่ย่าตายาย   

 4. ระดับความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการ 

ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม ที่ควรน าไปศึกษาหา

แนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมและการพัฒนายกระดับความพงึพอใจของประชาชนที่มี

ต่อคุณภาพการให้บริการ  ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม  มีจ านวน 1 ด้าน คอื ด้าน

กระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ   

 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 
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  1.1 ควรจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงาน  

เช่น  ควรมีข้ันตอนเป็นขอ้ก าหนดที่ชัดเจน  มีคู่มือประกอบวา่การท างานแต่ละอยา่งต้องใช้

เอกสารอะไรบ้าง  การด าเนินงานมีข้ันตอนเป็นล าดับอยา่งไร  และควรจะใช้เวลาปฏิบัติ

มากน้อยเพียงใด    

 


