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การวิจัยเร่ืองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอคุณภาพการ
ใหบริการของเทศบาลตําบลวัดสิงห อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท   และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลวัดสิงห อําเภอวัดสิงห จังหวัด
ชัยนาท  จําแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา และรายได  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก 
ประชาชนผูท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลวัดสิงห จํานวน 4,512 คน (สํานักทะเบียนทองถ่ิน
เทศบาลตําบลวัดสิงห. สิงหาคม 2559)   
 กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนท่ีมาติกตอราชการ กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง (Sample Size) 
โดยการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากประชากรท้ังหมด โดยการใชตารางการกําหนดขนาด
ประชากรและกลุมตัวอยางของ เครจซี และมอรแกน (Krejcie and Morgan) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 
355 คน โดยการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัย พบวา 

1. ขอมูลพื้นฐานท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มี
อายุระหวาง 20 – 30 ป ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในระดับ ปวส.หรือ
อนุปริญญาตรี และอาชีพของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
สวนรายไดเฉล่ียตอเดือน พบวาสวนใหญมีรายได 10,001 – 15,000 บาท    
 2. ความคิดเห็นของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลวัดสิงห อําเภอวัด
สิงห จังหวัดชัยนาท โดยรวม อยูในระดับมาก  (  = 4.06) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูใน
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ระดับมาก  โดยดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดเทากัน 2 ดาน คือ ดานพนักงานผูใหบริการและดานความรู
ของพนักงานผูใหบริการ  (  = 4.11)  รองลงมา  คือ  ดานความสะดวกของสถานท่ีใหบริการ  (
= 4.09) ดานคุณภาพของงานบริการ(  = 4.04) และดานขอมูลขาวสารท่ีไดรับจากการใหบริการมี
คาเฉล่ียนอยท่ีสุด (  = 3.96)   

3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบล
วัดสิงห อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท  จําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดท่ีแตกตาง
กัน พบวา  ประชาชนผูไดรับบริการท่ีมี เพศ การศึกษา รายได แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอ
คุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลวัดสิงหโดยรวมไมแตกตางกัน  ประชาชนผูไดรับบริการที่
มีอายุ  อาชีพ แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลวัดสิงห 
โดยรวมและรายดานแตกตางกัน 
  
คําสําคัญ  : คุณภาพการใหบริการ 

     Abstract 
 The purpose of this research was to study public opinion on the quality of service of 
Watsing Subdistrict Municipality, Watsing District, Chainat Province is classified according to 
gender, age, education and income, and studies on problems, obstacles and needs of the people 
towards the quality of service of Watsing Subdistrict Municipality. The samples used in this study 
were 355 people who used the services of Watsing Subdistrict Municipality, namely the 
Permanent Secretary, the Division of Finance, Division of Education and Public Health, and 355 
questionnaires by accidental sampling method. The instrument used in the study was a 5-point 
scale questionnaire. Data were analyzed by means of percentage, mean and standard deviation. 
 1. Most of the respondents are female, rather than male. They are between 20 and 30 
years old. Diploma or Diploma The majority of respondents were from government / state 
enterprises. Average monthly income Most of them earn 10,001 - 15,000 baht. 
 2. Public opinion on the quality of service of Watsing Subdistrict Municipality, Watsing 
District as a result, there was a high level of satisfaction (= 4.06). The highest average was the 
staff, the service provider and the knowledge of the service provider (= 4.11), followed by the 
convenience of the service (= 4.09). (= 4.04) and the information received from the service 
was the least (= 3.96). 
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 3. Comparison of public opinion on the quality of service of Watsing Subdistrict 
Municipality.  There is no difference in opinions on the quality of services provided by Watsing 
Subdistrict Municipality. There was a difference in opinions on the quality of services provided 
by Watsing Subdistrict Municipality, overall and different aspects. 
 
Keywords : quality of service 
 

     บทนํา 
 
 เทศบาลเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบท่ัวไปที่ต้ังข้ึนเปนรูปแบบแรกภายหลัง 
จากการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 เปนองคกรสวนทองถ่ินท่ีรับผิดชอบในเขตพ้ืนท่ีท่ีมี
ความเจริญกาวหนามาก เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีดูแลพื้นท่ีในเขตเมืองซ่ึงมีลักษณะปญหา
แตกตางไปจากพ้ืนท่ีชนบท เชน เร่ืองส่ิงแวดลอม เร่ืองท่ีอยูอาศัย และเร่ืองส่ิงปฏิกูล เปนตน  โดยท่ี
ทองถ่ินใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะเปนเทศบาลใหจัดต้ังทองถ่ินนั้น ๆ เปนเทศบาลตําบล 
เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนครได โดยทําเปนประกาศกระทรวงมหาดไทย และใหเทศบาลเปน
ทบวงการเมือง ซ่ึงเทศบาลตําบลเปนเทศบาลขนาดเล็กท่ีสุด ไมมีการกําหนดหลักเกณฑในเร่ืองของ
ประชากร ความหนาแนน หรือรายได และมีองคกรเทศบาลประกอบดวยสภาเทศบาล และ
นายกเทศมนตรี (มูลนิธิสงเสริมการปกครองทองถ่ิน.2555)  ในขณะที่เทศบาลตําบลวัดสิงหเปน
องคกรท่ีมีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนใน
ทองถ่ินตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับท่ี 12 พ.ศ.2546 กําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน พ.ศ.2542 เพื่อประโยชน
สุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ฯลฯ เพื่อเปนการสงเสริม
แนวความคิดและกระแสประชาธิปไตยในสังคมที่เนนการมีสวนรวมของของประชาชนในการ
บริหารงาน 
 โดยหลักการสําคัญสวนหนึ่งท่ีตอบสนองตอเจตนารมณท่ีจะสงเสริมความเปนอิสระของ
องคกรปกรองทองถ่ินในการกําหนดนโยบาย การจัดการบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล
ทองถ่ินภายใตกรอบของกฎหมายและการจัดแบงภารกิจในการบริการสาธารณะระหวางรัฐบาลและ
องคกรปกครองทองถ่ิน ไดแก หลักความเปนอิสระขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความอิสระ
ภายใตกรอบของกฎหมาย หลักการจัดความสัมพันธระหวางหนวยงานรัฐในการบริหารราชการ
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แผนดิน ซ่ึงกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรับผิดชอบการจัดบริการสาธารณะระดับชุมชน
ทองถ่ิน และสุดทายหลักประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสงเสริม
ใหมีทิศทางและการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีคุณภาพมาตรฐาน 
บริหารงานอยางโปรงใส ตรวจสอบไดพรอมท้ังเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการ
ตัดสินใจและการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (วุฒิสาร ตันไชย. 
2546) 

ขณะเดียวกันความสําคัญของการปกครองทองถ่ินรูปแบบเทศบาลตําบล คือ ชวยในการ
แกปญหาของทองถ่ิน เพราะประชาชนในทองถ่ินยอมรูปญหาดีกวาคนภายนอก  ใหประชาชนมี
สวนรวมในการปกครองตนเองเทากับเปนการฝกฝนประชาชนใหรูถึงการปกครองระดับชาติ และ
หากทองถ่ินมีความม่ันคง แข็งแรง และมีเสถียรภาพ ประชาชนยอมมีความเชื่อม่ันตอการบริหาร 
และนอกจากเปนการชวยแบงเบาภาระของรัฐบาลแลวยังฝกฝนใหประชาชนรูจักการปกครอง
ตนเองอีกดวย ซ่ึงเทศบาลตําบลวัดสิงหเปนหนวยงานท่ีเนนการบริการประชาชนเปนสําคัญ แตการ
ใหบริการประชาชนท่ีผานมา ยังมีปญหาวาใหบริการลาชา  มีข้ันตอนมาก  มีกฎระเบียบแบบฟอรม
มากมาย ขาดคุณภาพ และการนําเทคโนโลยีมาใชยังไมทันสมัย จึงตองมีการปรับตัวใหทันตอ
สภาพแวดลอมท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป และปรับปรุงคุณภาพการใหบริการท่ีรวดเร็วเพื่อให
ประชาชนไดรับบริการที่ดีข้ึน  

  
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 
              1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอระดับคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบล
วัดสิงห อําเภอวัดสิงห จังหวดัชัยนาท                
  2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาล
ตําบลวัดสิงห อําเภอวดัสิงห จังหวดัชัยนาท  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ประชาชนผูท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลวัดสิงห 
จํานวน 4,512 คน (สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลวัดสิงห. สิงหาคม 2559)   



5 
 

 กลุมตัวอยาง  โดยการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากประชากรท้ังหมด โดยการใชตาราง
การกําหนดขนาดประชากรและกลุมตัวอยางของ เครจซี และมอรแกน (Krejcie and Morgan) ไดกลุม
ตัวอยางจํานวน 355 คน โดยการสุมตัวอยางแบบบังเอิญจากประชาชนท่ีท่ีมาติกตอราชการ ณ 
เทศบาลตําบลวัดสิงห อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท  
 

เคร่ืองมือและวิธีการสรางเคร่ืองมือ 
 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบง
ออกเปน  3  ตอน  ดังนี ้

ตอนท่ี  1 แบบสอบถาม  ลักษณะเปนแบบตรวจของปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบ 
จํานวน  5  ขอ  ประกอบดวย  เพศ  อายุ    ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ลักษณะแบบสอบถาม
เปนแบบตรวจสอบรายการ  (Check list)      
  ตอนท่ี  2  เปนแบบสอบถามความคิดเหน็ของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการของ
เทศบาลตําบลวัดสิงห อําเภอวัดสิงห จังหวดัชัยนาท ใน 5 ดาน คือ 1. ดานขอมูลขาวสารที่ไดรับจาก
การใหบริการ  2. ดานความสะดวกของสถานท่ีใหบริการ  3. ดานพนักงานผูใหบริการ  4.  ดาน
ความรูของพนกังานผูใหบริการ  5. ดานคุณภาพของงานบริการ มีลักษณะแบบมาตราสวนประมาณ
คา (Rating Scale) โดยแบงระดับของการวดัออกเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก  ปานกลาง นอย 
และนอยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปด (Open-ended) เพื่อสอบถามขอเสนอแนะและความ
คิดเห็นอ่ืน ๆ เกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลวัด
สิงห อําเภอวดัสิงห จังหวัดชัยนาท  
 

                การวิเคราะหขอมูล 

 วิเคราะหความคิดเห็นของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลวัดสิงห 
อําเภอวดัสิงห จังหวดัชัยนาท โดยการหาคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงแบนมาตรฐาน เปนรายดานและ
โดยรวม เสนอในรูปแบบตาราง 

สรุปผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลวัด
สิงห อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท พบวา  
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1. ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลวัดสิงห 
อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท โดยรวมและรายดาน  เม่ือพิจารณาโดยรวม  อยูในระดับมาก  และเม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาล
ตําบลวัดสิงห ดังรายละเอียดในตาราง 1 

 
ตาราง  1   ระดับความคิดเหน็ของประชาชนที่มีตอการใหบริการของเทศบาลตําบลวัดสิงห อําเภอวัดสิงห 
จังหวดัชัยนาท รายดาน 

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการใหบริการของ
เทศบาลตําบลวัดสิงห    S.D. 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1. ดานขอมูลขาวสารที่ไดรับจากการใหบริการ 3.96 0.70 มาก 
2. ดานความสะดวกของสถานท่ีใหบริการ 4.09 0.62 มาก 

3. ดานพนกังานผูใหบริการ 4.11 0.65 มาก 

4. ดานความรูของพนักงานผูใหบริการ 4.11 0.59 มาก 

5. ดานคุณภาพของงานบริการ 4.04 0.65 มาก 

โดยรวม 4.06 0.53 มาก 

   
2. การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของ

เทศบาลตําบลวัดสิงห อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท จําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และ
รายไดท่ีแตกตางกัน พบวา 
    2.1 ประชาชนผูไดรับบริการท่ีมี เพศ  การศึกษา  รายได แตกตางกัน  มีความคิดเหน็ตอ
คุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลวัดสิงหโดยรวมไมแตกตางกนั 
    2.2 ประชาชนผูไดรับบริการที่มี อายุ อาชีพ แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการ
ใหบริการของเทศบาลตําบลวัดสิงห โดยรวมและรายดานแตกตางกัน  
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สรุปความรูจากผลการศึกษา 
 

ระดับคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตาํบล
วัดสิงห อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท เปนราย

ดาน  

การเปรียบเทียบวามคิดเห็นของประชาชนตอ
คุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลวัด

สิงห อําเภอวัดสิงห จังหวัดชยันาท จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล 

 มีคาเฉล่ียมากสูงสุด 2 ดาน  
 ดานพนกังานผูใหบริการ  
 ดานความรูของพนักงานผู

ใหบริการ 
 มีคาเฉล่ียรองลงมา  

 ดานความสะดวกของสถานท่ี
ใหบริการ 

 ดานคุณภาพของงานบริการ  
 มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด   

 ดานขอมูลขาวสารท่ีไดรับจาก
การใหบริการ 

 ประชาชนผูไดรับบริการที่มี เพศ  
การศึกษา รายได แตกตางกนั  มีความ
คิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของ
เทศบาลตําบลวัดสิงหโดยรวมไมแตกตาง
กัน 

 ประชาชนผูไดรับบริการที่มีอายุ อาชีพ 
แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการ
ใหบ ริการของเทศบาลตําบลวัดสิงห 
โดยรวมและรายดานแตกตางกัน 
 

 
 
 
 
 

 
การอภิปรายผล 

                                                       
 จากการศึกษาเร่ือง คุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลวัดสิงห อําเภอวัดสิงห จังหวัด
ชัยนาท ซ่ึงผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมประชาชนมีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของ
เทศบาลตําบลวัดสิงห อยูในระดับมาก ซ่ึงในรายละเอียดรายดาน เม่ือเรียงลําดับจากคาเฉล่ียมากไป
หานอย พบวามีคาเฉล่ียมากสูงสุดเทากัน 2 ดาน คือ ดานพนักงานผูใหบริการ และดานความรูของ
พนักงานผูใหบริการ  รองลงมา คือ ดานความสะดวกของสถานท่ีใหบริการ ดานคุณภาพของงาน

ระดับคุณภาพการใหบริการของเทศบาล
ตําบลวัดสิงห อําเภอวดัสิงห จังหวดัชัยนาท 

อยูในระดับมาก 
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บริการ  และดานขอมูลขาวสารที่ไดรับจากการใหบริการ มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ท่ีเปนเชนนี้อาจมาจาก
ความพรอมของการใหบริการของเทศบาลตําบลวัดสิงหในดานตาง ๆ ต้ังแตการใหบริการดาน
สถานท่ี การใหบริการขอมูลขาวสารทางวิชาการ ความรูความเขาใจตอระบบข้ันตอนการดําเนินงาน 
ตลอดจนการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเทศบาล และเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลไดใหบริการแก
ประชาชนดวยความเต็มใจ ทุมเทใหกับการทํางานและใหบริการแกประชาชนทุกคนอยางเสมอภาค
และเทาเทียมกัน มีความเปนกันเองกับประชาชน ทําใหประชาชนท่ีมารับบริการเกิดความคิดเห็นอยู
ในระดับมาก สอดคลองกับการศึกษาของ อรรณพ ไชยปราการ (2558) เร่ือง ความคิดเห็นของ
ประชาชนท่ีมีตอการบริการของเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 5 ดาน ไดแก 1) ดานขอมูล
ขาวสารที่ไดรับจากการใหบริการ 2) ดานความสะดวกของสถานที่ใหบริการ 3) ดานพนักงานผู
ใหบริการ 4) ดานความรูของพนักงานผูใหบริการ 5) ดานคุณภาพของงาน  ในภาพรวมท้ัง 5 ดาน 
อยูในระดับมาก  และดานขอมูลขาวสารที่ไดรับจากการใหบริการอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาล
ตําบลวัดสิงห อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท  จําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดท่ี
แตกตางกัน พบวาประชาชนผูไดรับบริการท่ีมี เพศ การศึกษา แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอ
คุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลวัดสิงหโดยรวมไมแตกตางกัน  ประชาชนผูไดรับบริการที่
มีอายุ รายได อาชีพ แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลวัดสิงห 
โดยรวมและรายดานแตกตางกัน  สอดคลองกับการศึกษาของ ประทัด  หรรณพ  (2558)  เร่ือง
ประสิทธิผลการใหบริการของเทศบาลตําบลบานนา อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก พบวาผูมาใช
บริการที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการใหบริการของเทศบาลตําบลบานนา ในภาพรวม
ไมแตกตางกัน สําหรับผูมาใชบริการที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็น ในภาพรวม ดานเจาหนาท่ีผู
ใหบริการ และดานอาคารสถานท่ี ไมแตกตางกัน สวนดานส่ิงอํานวยความสะดวก พบวาแตกตาง
กัน แตเม่ือทดสอบเปนรายคูไมพบความแตกตาง  และผูมาใชบริการที่มีระดับการศึกษา   รายได  ท่ี
แตกตางกัน  มีความคิดเห็นในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. ควรใหความสําคัญตอประชาชนท่ีมาใชบริการของเทศบาล โดยการปรับปรุงคุณภาพ
ของการใหบริการ เพื่อใหเกิดความคิดเห็นในระดับมากถึงมากท่ีสุดในงานทุกๆ ดาน 
 3. ควรมีการฝกอบรมเจาหนาท่ีผูใหบริการเพิ่มความรูเปนประจําเพื่อรับทราบ นโยบาย 
ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมายท่ีจําเปนในการใหบริการแกประชาชน 
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 4. ควรจัดใหหนวยงานมีวสัดุอุปกรณท่ีจําเปนในสํานักงานเพ่ือใหบริการแกประชาชนอยาง
เพียงพอ 
 5. ควรปรับการใหบริการโดยการเพ่ิมเจาหนาท่ีช่ัวคราวในชวงเวลาท่ีมีผูมาใชบริการมาก
หรือการปรับปรุงระยะเวลาการบริการ เชน มีการใหบริการระหวางการพักเท่ียงดวย 
 6. ควรสรางขวัญและกําลังใจแกเจาหนาท่ีซ่ึงปฏิบัติงานดานการใหบริการแกประชาชน
อยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
 7. ควรปรับลดระยะเวลาในการใหบริการใหเร็วข้ึน 
 9. ควรมีการติดต้ังเสียงตามสายภายในเขตเทศบาลเพ่ือใหประชาชน ไดรับขอมูลขาวสาร
จากทางราชการ มีการโฆษณาประชาสัมพันธงานของเทศบาลตําบลอยางสมํ่าเสมอ 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใชบริการที่มีตอการใหบริการของเทศบาลตําบลใน
แตละกอง เพื่อศึกษารูปแบบวิธีการดําเนินงานการใหบริการในรูปแบบตางๆใหเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน 
 2. ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของการใหบริการของเทศบาลตําบลตาง ๆ ท่ีมีขนาด
เดียวกัน เพื่อใหเปนมาตรฐานในการใหบริการใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
 3. ศึกษาความคิดเห็นในชวงเวลาของการติดตองานในแตละกองซึ่งมีลักษณะงานและ
ชวงเวลาติดตอขอรับบริการจากประชาชนแตกตางกัน  
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