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บทคัดย�อ 

 การวิจัยเชิงปริมาณ เร่ือง ปRจจัยท่ีสYงผลตYอการรับบริการงานดSานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

สังคม เทศบาลตําบลบSานโคก อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 

 ประชากรท่ีใชSในการวิจัยปRจจัยท่ีสYงผลตYอผูSรับบริการงานดSานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

สังคม เทศบาลตําบลบSานโคก อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหร จํานวน 150 คน เคร่ืองมือท่ีใชSในการเก็บ

รวบรวมขSอมูลเป̀นแบบสอบถาม สถิติที่ใชSในการวิเคราะห?ขSอมูล ไดSแกY คYารSอยละ คYาเฉลี่ย 

 ผลจากการวิจัยพบวYาปRจจัยท่ีสYงผลตYอผูSรับบริการงานดSานพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม 

(สํานักปลัดเทศบาล) ภารกิจการข้ึนทะเบียนผูSสูงอายุ และผูSพิการ ของ เทศบาลตําบลบSานโคก อําเภอ

เมือง จังหวัดมุกดาหาร ท้ัง 4 ดSานตามลําดับคYาเฉลี่ยเรียง จากมากท่ีสุดไปหานSอยท่ีสุดดังน้ี (1) ดSาน

เจSาหนSาท่ีผูSใหSบริการ เป̀นลําดับท่ี 1 มีคYาเฉลี่ย 4.86 หรือรSอยละ 97.2 (2) ดSานชYองทางการใหSบริการ 

เป̀นลําดับท่ี 2 มีคYาเฉลี่ย 4.85 หรือรSอยละ 97.0 (3) ดSานข้ันตอนการใหSบริการ เป̀นลําดับท่ี 3 มี

คYาเฉลี่ย 4.84 หรือรSอยละ 96.8 (4) ดSานสิ่งอํานวยความสะดวก เป̀นลําดับท่ี 4 มีคYาเฉลี่ย 4.85 หรือ

รSอยละ 97.0 ในภาพรวมระดับความพึงพอใจมีคYาเฉลี่ย 4.85 หรือรSอยละ 97.0 คะแนนท่ีไดS คือ 10 

คะแนน 

 

คําสําคญั: สวัสดิการสังคม,หลักการกระจายอํานาจ,บริการท่ีมีคุณภาพ 

 

Abstract 

 Quantitative research on factors affecting social services and social welfare 

services Ban Khok Subdistrict Municipality, Mukdahan District, Mukdahan Province 

 Population used in research, factors affecting social service and social 

welfare service recipients Municipality, Ban Khok Subdistrict, Mueang District, 
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Mukdahan Province, consisting of 150 people. The instrument used for data 

collection was a questionnaire. The statistics used in data analysis were percentage, 

mean.The result of the research shows that the satisfaction of people who receive social 

development and social welfare services (Office of the Permanent Secretary) Registration 

Tasks for the Elderly and the Disabled of Ban Khok Subdistrict Municipality, Muang 

District, Mukdahan Province in all 4 areas respectively, respectively From highest to least, 

as follows(1) The service personnel rank 1 with the average 4.86 or 97.2% (2) The service 

channel number 2 has an average 4.85 or 97.0% (3) The service procedures are Rank 3 

with an average of 4.84 or 96.8 percent (4). For facilities, the fourth has an average of 

4.85 or 97.0 percent. Overall, the satisfaction level is an average of 4.85 or 97.0 percent. 

The scores are 10 the. 

 

Keyword: Social welfare ,Decentralization, Delivering service quality 

 

บทนํา 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหSแกYองค?กรปกครอง สYวน

ทSองถ่ิน พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 12 หลักการกระจายอํานาจการปกครอง (Decentralization) ท้ังน้ีก็

เพ่ือใหSประชาชนในทSองถ่ินไดSมี สYวนรYวมในการแกSไขปRญหาและความตSองการของตนเองภายใตSกรอบ

ความคิดท่ีวYาไมYมีองค?กรราชการใดท่ีใกลSชิดกับประชาชนมากท่ีสุด ราชการสYวนทSองถ่ินประกอบดSวย 

3 รูปแบบ คือ องค?การบริหารสYวนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และ องค?การบริหารสYวนตําบล (อบต.) 

และมีภารกิจหลักในการใหSบริการประชาชนท่ีตSองติดตYอกับหนYวยงานต้ังแตYเกิด เน่ืองจากมีกฎหมาย

บังคับจากหนYวยงานของรัฐบริการไดSอยYางมีประสิทธิภาพ มีข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีดีข้ึน สะดวก

รวดเร็วและชัดเจน ใชSเวลาดําเนินการ พิจารณาไมYมาก เม่ือประชาชนมาติดตYอสามารถดําเนินการใหS

แลSวเสร็จภายในระยะเวลา ปRจจุบันหนYวยงานภาครัฐจึงไดSเรYงดําเนินการใหSมีการปรับปรุงการใหSการ

บริการท่ีดี ประชาชนก็คาดหวังวYา จะไดSรับการบริการท่ีจัดใหSอยYางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

 เทศบาลตําบลบSานโคก อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เป̀นหนYวยงานทSองถ่ินของรัฐ มีงาน

บริการท่ีตSองใหSบริการแกYประชาชนในทSองถ่ินในดSานตYาง ๆ ไดSแกY งานดSานบริการกฎหมาย งานดSาน

ทะเบียน งานดSานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งกYอสรSาง งานดSานสิ่งแวดลSอมและสุขาภิบาล งานดSาน

การรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ งานดSานการศึกษา งานดSานเทศกิจ หรือป�องกันสาธารณภัย 

งานดSานรายไดSหรือภาษี งานดSานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม งานดSานสาธารณสุข และงานดSาน

อ่ืน ๆ การทํางานแนวใหมYท่ีมีการปรับปรุงระบบการทํางานตYาง ๆ เพ่ือเป̀นการอํานวยความสะดวกแกY 

ประชาชนใหSไดSรับการบริการท่ีดีและมีประโยชน?สูงสุดตYอประชาชน ท้ังประชากรกลุYมเป�าหมาย 
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ผูSประกอบการตYาง ๆ เพ่ือเป̀นการสรSางรากฐานคุณภาพชีวิต โดยตอบสนองปRญหาและความตSองการ

ของประชาชนในพ้ืนท่ี 

 

วัตถุประสงค�การวิจัย 

 1. เพ่ือวิจัยระดับปRจจัยในการใหSบริการ 4 ดSาน ไดSแกY ข้ันตอนการใหSบริการชYองทางการ

ใหSบริการ เจSาหนSาท่ีผูSใหSบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวก 

2. เพ่ือวิจัยปRจจัยของผูSรับบริการท่ีมีตYอการใหSบริการงานดSานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

สังคม (สํานักปลัดเทศบาล) ภารกิจการข้ึนทะเบียนผูSสูงอายุ และผูSพิการ 

3. เพ่ือวิจัยปRญหาและขSอเสนอแนะตYาง ๆ ของผูSรับบริการท่ีมีตYอการใหSบริการของ เทศบาล

ตําบลบSานโคก อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

ลิวอิสและบูม (Lewis, and Bloom, 1983) ไดSใหSคํานิยามของคุณภาพการใหSบริการวYาเป̀น

สิ่งท่ี ช้ีวัดถึงระดับของการบริการท่ีสYงมอบโดยผูSใหSบริการตYอลูกคSาหรือผูSรับบริการวYาสอดคลSองกับ 

ความตSองการของเขาไดSดีเพียงใด การสYงมอบบริการท่ีมีคุณภาพ (delivering service quality) จึง

หมายถึง การตอบสนองตYอผูSรับบริการบนพ้ืนฐานความคาดหวังของผูSรับบริการ 

กรอนรูส (Gronroos, 1982; 1990: 17) ไดSใหSความหมายของคุณภาพการใหSบริการ วYา

จําแนกไดS 2 ลักษณะคือ คุณภาพเชิงเทคนิค (technical quality) อันเก่ียวกับผลลัพธ? หรือสิ่งท่ี

ผูS รับบริการไดSรับจากบริการน้ัน โดยสามารถท่ีจะวัดไดSเหมือนกับการประเมินไดSคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ? (product quality) สYวนคุณภาพเชิงหนSาท่ี (functional quality) เป̀นเร่ืองท่ีเก่ียวขSองกับ

กระบวนการของการประเมินน่ันเอง  

แนวคิดพ้ืนฐาน (Basic Concept) เร่ืองคุณภาพการใหSบริการประกอบไปดSวย 3 แนวคิดหลัก 

คือ แนวคิดความพึงพอใจของลูกคSา (customer satisfaction) คุณภาพการใหSบริการ (service 

quality) และคุณคYาของลูกคSา (customer value) (Cronin, and Taylor, 1992; Oliver, 1993; 

Ziethaml, Parasuraman, and Berry, 1988) เป̀นแนวคิดท่ีไดSรับการเสนอไวSโดยโครนินและเท

เลอร? (Cronin and Taylor, 1992) ในทัศนะของนักวิชาการท้ังสองทYาน ความพึงพอใจหรือไมYพึง

พอใจ เป̀นเร่ืองของการเปรียบเทียบประสบการณ?ของผูSรับบริการไดSรับบริการกับความคาดหวังท่ี

ผูSรับบริการน้ันมีในชYวงเวลาท่ีมารับบริการ และเป̀นสิ่งท่ีชYวยใหSสามารถวัดคุณภาพการใหSบริการไดS 

แนวคิดพ้ืนฐานท่ีมองคุณภาพการใหSบริการผYานกรอบการมองดSานความพึงพอใจตYอการใหSบริการน้ี

ไดSรับการสนับสนุนจากบิทเนอร? (Bitner, 1992) ซึ่งอธิบายจากผลงานวิจัยท่ีไดSเคยทําการศึกษาไวSวYา 

คุณภาพการใหSบริการสามารถวัดโดยผYานความพึงพอใจของผูSรับบริการไดS เราจะใชSการวัดความพึง

พอใจของประชาชนหรือผูSรับบริการท่ีมีตYอการบริการหรือจะวัดจากคุณภาพการใหSบริการข้ึนอยูYกับสิ่ง
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ท่ีสําคัญคือเป�าหมายและวัตถุประสงค?ของการวัดโดยเฉพาะในประเด็นความตSองการนําขSอมูลท่ีไดSรับ

จากการประเมินไปใชSประโยชน?น่ันเอง 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับหลักการให!บริการ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ใหSความหมายบริการ หมายถึง การปฏิบัติ รับใชS ใหS

ความสะดวกตYาง ๆ ในบริการ มีความหมายถึง กระบวนการหรือกระบวนการกิจกรรมในการ สYงมอบ

บริการจากผูSใหSบริการไปยังผูSรับบริการน้ัน ๆ 

การบริการ (Services) หมายถึง การกระทํากิจกรรมใด ๆ ดSวยรYางกายเพ่ือตอบสนอง ความ

ตSองการของบุคคลอ่ืน ซึ่งเก่ียวขSองกับการอํานวยความสะดวก ความสามารถสรSางความพอใจใหSกับ

ผูSรับบริการไดS ซึ่งการกระทําดSวยรYางกาย : คือการแสดงออกดSวยการแตYงกาย ปฏิบัติการ กิริยา 

ทYาทาง และวิธีการพูดจา ซึ่งการบริการสามารถแสดงออกเป̀น 2 แบบ คือ 

1. ข้ันตอนการบริการ เป̀นการปฏิบัติการตามข้ันตอน และเทคนิค ของวิธีปฏิบัติท่ีถูกตSอง 

เหมาะสม เพ่ือใหSผูSรับบริการ ไดSประโยชน? ตรงตามความตSองการ 

2. พฤติกรรมการบริการ เป̀นการแสดงออก ดSานการแตYงกาย สีหนSา แววตา กิริยาทYาทาง 

และการพูดจา ซึ่งพฤติกรรมท่ีดี ยYอมสรSางความสุข ใหSเกิดข้ึนกับผูSรับบริการไดSเป̀นอยYางดี ไดSแกY การ

แตYงกายท่ีสุภาพ สะอาด เรียบรSอย สีหนSาและแววตาท่ี ย้ิมแยSม แจYมใสอYอนโยน กิริยาทYาทาง ท่ีสุภาพ 

อYอนนSอม การพูดจาดSวยนํ้าเสียงท่ีนุYมนวล สุภาพ ชัดเจน ใหSเกียรติ มีหางเสียง 

จากความหมายการบริการจะเห็นไดSวYาการบริการจะเก่ียวขSองกับบุคคล 2 ฝ�าย คือ

ผูSรับบริการ และผูSใหSบริการ 

ผูSใหSบริการ : ผูSใหSบริการ หมายถึง ผูSปฏิบัติการใหSความชYวยเหลือตYอบุคคลอ่ืนท่ีรSองขอ ความ

ชYวยเหลือ หรือแสดงความตSองการอยYางใดอยYางหน่ึง 

ผูSรับบริการ : ผูSรับบริการ หมายถึง ผูSท่ีแจSงความประสงค? หรือ ความตSองการเพ่ือใหSบุคคลใดบุคคล

หน่ึงตอบสนองตามความตSองการของตนเองและตนเองรูSสึกพอใจการบริการเม่ือเกิดการปฏิสัมพันธ?

กันระหวYางผูSรับบริการกับผูSใหSบริการ ยYอมเกิดความพึงพอใจ และไมYพอใจ ในฐานะ ท่ีเป̀นเจSาหนSาท่ี

บริหารงานท่ัวไป ตSองปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับการใหSบริการ ตSองใหSบริการกับบุคคลตYาง 

 



316 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

           ตัวแปรต!น           ตัวแปรตาม 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

 เป�นการดําเนินงานวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อให!ทราบถึงความต!องการของประชาชน ซ่ึงใช!

กลุ�มตัวอย�างประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีอาศัยในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบSานโคก 

อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ท่ีมารับบริการ จํานวน 1,333 คน จากเทศบาลตําบลบSานโคก อําเภอ

เมือง จังหวัดมุกดาหาร แลSวนํามาวิเคราะห? ถึง ระดับปRจจัยท่ีสYงผลตYอความพึงพอใจของประชาชน 

ตYอข้ันตอนการใหSบริการ ตYอชYองทางการใหSบริการ ตYอเจSาหนSาท่ีผูSใหSบริการ ตYอสิ่งอํานวยความสะดวก 

การกําหนดกลุYมตัวอยYางใชSวิธีการแบบสุYมของ ทาโรY ยามาเนY (Taro Yamane) กลุYมตัวอยYาง

ท่ีใชSในการสํารวจ ไดSแกY ประชาชนท่ีอาศัยในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล จํานวน 150 ราย (รวมผูSมาดําเนินการ

แทนผูSสูงอายุ) ท่ีมารับบริการงานดSานพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม (สํานักปลัดเทศบาล) ภารกิจ

การข้ึนทะเบียนผูSสูงอายุและผูSพิการ 

ในการวิจัยคร้ังน้ีผูSวิจัยใชSแบบสอบถามท่ีผูSวิจัยสรSางข้ึน เป̀นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขSอมูลเพ่ือใหSไดSขSอมูลท่ีจะนํามาวิเคราะห? ซึ่งมารายละเอียดของข้ันตอน ดังน้ี 

ข!อมูลท่ัวไปของประชาชนผู!รับบริการ 
- เพศ 

- อายุ 

- สถานภาพ 
- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายไดS           
งานบริการสาธารณะของเทศบาลตําบล 
บ!านโคก อําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร 

- งานดSานพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม  
(สํ านักปลัดเทศบาล)ภารกิจการข้ึนทะเบียน
ผูSสูงอายุ และผูSพิการ 

ระดับป�จจัยท่ีส�งผลต�อความพึง
พอใจของประชาชนผู"รับบริการจาก
เทศบาลตําบลบ"านโคก อําเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหาร 

1. ต�อข้ันตอนการให�บริการ 
2. ต�อช�องทางการให�บริการ 
3. ต�อเจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการ 
4. ต�อสิ่งอํานวยความสะดวก 
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การสรSางแบบสอบถาม ข้ันตอนการดําเนินงานมีดังน้ี  

  1. ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขSองกับการวิจัย โดยศึกษาทฤษฎี และแนวคิด จากตํารา

วารสาร ผลงานการวิจัย วิทยานิพนธ?ตลอดจนเอกสารตYาง ๆ ท่ีเก่ียวขSอง 

  2. กําหนดเน้ือหาของคําถามในแบบสอบถาม ใหSครอบคลุมในเร่ืองท่ีวิจัยและวัตถุประสงค? 

และมีลักษณะซึ่งทุกคนสามารถตอบใหSขSอเท็จจริงไดS 

เคร่ืองมือท่ีใชSในการวิจัยคร้ังน้ี ไดSแกY แบบสอบถาม (Questionnaires) ความพึงพอใจในการ

รับบริการ หัวขSอแบบสอบถาม คําถามเก่ียวกับความพึงพอใจของผูSรับบริการงานดSานพัฒนาสังคม

และสวัสดิการสังคม (สํานักปลัดเทศบาล) ภารกิจการข้ึนทะเบียนผูSสูงอายุ และผูSพิการ  

  วิธีการเก็บรวบรวมขSอมูล ใชSวิธีการสุYมตัวอยYางแบบไมYใชSทฤษฎีความนYาจะเป̀น (Non 

Probability Sampling) กําหนดกลุYมตัวอยYางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จํานวน 150 

ราย (รวมผูSมาดําเนินการแทนผูSสูงอายุ) ผูSที่รับบริการของเทศบาลตําบลบSานโคก 

 

การวิเคราะห�ข!อมูล 

เม่ือเก็บรวบรวมขSอมูลไดSตามท่ีตSองการแลSว ผูSวิจัยไดSตรวจความสมบูรณ?ของขSอมูล เพ่ือ

พรSอมท่ีจะนําไปวิเคราะห? และเม่ือขSอมูลมีความสมบูรณ? ผูSวิจัยจึงไดSดําเนินการในข้ันตอนตYอไป นํา

แบบสอบถามท่ีไดSรับการลงรหัส (Code Book) และตรวจสอบแลSวไปดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

1. ตรวจสอบความถูกตSองของแบบสอบถาม 

2. บันทึกรหัสลงในแบบสอบถาม 

3. บันทึกรหัสแบบสอบถามลงในเคร่ืองประมวลผล (Computer) 

4. ตรวจสอบความถูกตSองของขSอมูลท่ีบันทึกในเคร่ืองประมวลผล (Computer) 

5. ประมวลผลทางสถิติโดยใชSโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows 

6. ประมวลคําถามปลายเป[ด 

7. วิเคราะห?ขSอมูลและแปลผลเพ่ือนําไปเขียนรายงานฉบับสมบูรณ? 

 

ผลการวิจัย  

ความถ่ีของการมารับบริการพบวYา ผูSมารับบริการท่ีหนYวยงานน้ีสYวนใหญYมารับบริการ 1 คร้ัง/

เดือน รองลงมา 2 คร้ัง/เดือน และมากกวYา 2 คร้ัง/เดือนคิดเป̀นรSอยละ 52.7 , 29.3 และ 18.0 

ตามลําดับ ชYวงเวลาท่ีมารับบริการสYวนใหญYอยูYระหวYางชYวงเวลา 08.30 – 12.00 น. รองลงมา คือ 

ชYวงเวลา 13.01 – 16.30 น. และชYวงเวลา 12.01 – 13.00 น. คิดเป̀นรSอยละ 47.3, 34.7 และ 18.0 

ตามลําดับ ผูSรับบริการสYวนใหญYเป̀นเพศหญิง คิดเป̀นรSอยละ 57.3 เพศชาย คิดเป̀นรSอยละ 42.7 

ผูSรับบริการสYวนใหญYมีอายุอายุ 60 ป�ข้ึนไป คิดเป̀นรSอยละ 54.0 รองลงมาระหวYาง 40 – 59 ป� (ผูSมา

ดําเนินการแทนผูSสูงอายุ) คิดเป̀นรSอยละ 20.7 และผูSรับบริการท่ีมีอายุตํ่ากวYา 20 ป�นSอยท่ีสุด (ผูSมา

ดําเนินการแทนผูSสูงอายุ) คิดเป̀นรSอยละ 10.0 ผูSรับบริการสYวนใหญYมีสถานภาพสมรส คิดเป̀นรSอยละ 
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62.0 รองลงมามีสถานภาพหมSาย/หยYา/แยกกันอยูY คิดเป̀นรSอยละ 27.3 และมีสถานภาพโสด คิดเป̀น

รSอยละ 10.7 ผูSรับบริการสYวนใหญYมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตSน/ปวช. คิดเป̀นรSอยละ 31.3 

รองลงมาผูSรับบริการมีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป̀นรSอยละ 28.7 และผูSรับบริการมีระดับ

การศึกษาปริญญาตรีนSอยท่ีสุด คิดเป̀นรSอยละ 9.4 ผูSรับบริการสYวนใหญYมีอาชีพแมYบSาน / พYอบSาน / 

เกษียณ คิดเป̀นรSอยละ 34.0 รองลงมามีอาชีพคSาขายรายยYอย / อาชีพอิสระ คิดเป̀นรSอยละ 22.7 

และผูSรับบริการมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษานSอยท่ีสุด คิดเป̀นรSอยละ 4.7 ผูSรับบริการสYวนใหญYมีรายไดS

ระหวYาง 5,001 - 10,000 บาท คิดเป̀นรSอยละ 32.7 รองลงมามีรายไดSระหวYาง 10,001 - 15,000 

บาท คิดเป̀นรSอยละ 30.9 และผูSรับบริการมีรายไดSระหวYาง 25,001 - 30,000 บาท และ 30,001 บาท

ข้ึนไปนSอยท่ีสุด คิดเป̀นรSอยละ 1.3 

จากการวิจัยพบวYาปRจจัยท่ีสYงผลตYอความความพึงพอใจของประชาชนผูSรับบริการงานดSาน

พัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม (สํานักปลัดเทศบาล) ภารกิจการข้ึนทะเบียนผูSสูงอายุ และผูSพิการ 

เทศบาลตําบลบSานโคก อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ท้ัง 4 ดSานตามลําดับคYาเฉลี่ยเรียง จากมาก

ท่ีสุดไปหานSอยท่ีสุดดังน้ี (1) ดSานเจSาหนSาท่ีผูSใหSบริการ เป̀นลําดับท่ี 1 มีคYาเฉลี่ย 4.86 หรือรSอยละ 

97.2 (2) ดSานชYองทางการใหSบริการ เป̀นลําดับท่ี 2 มีคYาเฉลี่ย 4.85 หรือรSอยละ 97.0 (3) ดSาน

ข้ันตอนการใหSบริการ เป̀นลําดับท่ี 3 มีคYาเฉลี่ย 4.84 หรือรSอยละ 96.8 (4) ดSานสิ่งอํานวยความ

สะดวก เป̀นลําดับท่ี 4 มีคYาเฉลี่ย 4.85 หรือรSอยละ 97.0 ในภาพรวมระดับความพึงพอใจ มีคYาเฉลี่ย 

4.85 หรือรSอยละ 97.0 คะแนนท่ีไดS คือ 10 คะแนน 

 

อภิปรายผล 

ในภาพรวมผลการดําเนินงานดSานบริการของเทศบาลตําบลบSานโคก มีความสอดคลSองกับ

ความพึงพอใจของประชาชนตYอนโยบายและแผนพัฒนาในดSานตYาง ๆ แสดงใหSเห็นถึงปRจจัย

ความสามารถในการตอบสนองตYอความตSองการและการแกSไขปRญหาในทSองถ่ินไดSอยYางมีประสิทธิภาพ 

สอดคลSองกับความ มุYงหมายเพ่ือการกระจายอํานาจใหSแกYประชาชนในตําบล เพ่ือแกSไขปRญหาและ

สนองตอบความตSองการของตนเอง อันจะสYงผลใหSการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป̀นอยูYของประชาชน

ในชุมชนดีข้ึน จะเห็นไดSวYา เทศบาลตําบล เป̀นองค?กรปกครองสYวนทSองถ่ิน ท่ีมีความใกลSชิดกับ

ประชาชนสYวนใหญYของประเทศ มากท่ีสุด บทบาทและภารกิจของเทศบาลตําบล จึงเป̀นบทบาทท่ี

สYงผลกระทบโดยตรงตYอประชาชน ในทSองถ่ิน ดังน้ัน ภาพลักษณ?ของการบริหารจัดการของเทศบาล

ตําบล จึงจําเป̀นอยYางย่ิงท่ีจะตSองมีกลไกการบริหารจัดการท่ีโปรYงใส ซื่อตรง เป̀นธรรม มีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล และการเป[ดโอกาสใหSประชาชนเขSามามีสYวน รYวมในการบริหารจัดการ และการ

ตรวจสอบการทํางานของเทศบาลตําบล ในทุกข้ันตอน เพ่ือสะทSอนภาพลักษณ?ของการบริหารจัดการ

ของเทศบาลตําบลท่ีดี ท้ังน้ี หากเทศบาลตําบล มีการบริหารจัดการโดยยึดถือตามหลักการพ้ืนฐานธรร

มาภิบาล (Good governance) อยYางเครYงครัดแลSว ถือไดSวYา เป̀นการบริหารจัดการมิติใหมYท่ีจะ
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สรSางสรรค? ประชาธิปไตยจากฐานรากท่ีแทSจริง ชุมชนจะสามารถ อยูYรYวมกันสรSางสรรค? และจรรโลง

ใหS เกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืนอยYางแทSจริงตYอไป 

 

ข!อเสนอแนะ 

 1.ควรมีการปรับปรุงการใหSบริการอยูYดSานการพัฒนาสังคมและสวัสดิการอยYางสมํ่าเสมอ 

2.พัฒนาระบบสารสนในการใหSบริการประชาชนเพ่ือความสะดวกในการรับบริการดSาน

พัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

 ขSอเสนอแนะสาํหรับการวิจัยคร้ังตYอไป 

1. ควรศึกษาหรือวัดความพ่ึงพอใจและปRจจัยท่ีสYงผลตYอการทํางานของงานบริการขององค?กร

ปกครองสYวนทSองถ่ิน ในงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขSองกับการบริการของประชาชน 
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