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5.1 ความมุ่งหมายของการศึกษา 

ศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  ประจ าปี 2562  กรอบงานที่จะประเมินประกอบด้วย  1) ความ
พึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ  2) ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ  3) ความพึงพอใจต่อ
เจ้าหน้าที่การให้บริการ  4) ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ  ตามภารกิจที่
อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  ตามลักษณะงาน
บริการ  3  งาน  คือ  

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น ถนนริมคลอง
คูเมือง 

2. ด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ปีงบประมาณ 2562 

3. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี โครงการสืบสานต านาวนประเพณีบุญกฐิน 
ประจ าปี 2562 

 
5.2 สรุปผล 

จากการศึกษาประเมินผลระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของ
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยศึกษาจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน  400  คน  ที่ได้รับการบริการจากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  
ได้ผลสรุปดังต่อไปนี้ 
   ประชาชนมีความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล         
เมืองร้อยเอ็ด  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  ในภาพรวมทุกด้าน  อยู่ในระดับมากที่สุด      
โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 92.76 ( x =4.64, S.D. = .47)  เมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า          
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 93.57 ( x =4.68,    
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S.D. = .46)  รองลงมาคือด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 92.76           
( x =4.64, S.D. = .47)  ด้านขั้นตอนการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 92.34 ( x =4.62, 
S.D. = .48)  และด้านช่องทางการให้บริการ  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 92.34 ( x =4.62, 
S.D. = .48)  ซ่ึงจัดอยู่ในระดับมากที่สุด 
 เมื่อพิจารณา  3 งานบริการ  อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 
92.76 ( x =4.64, S.D. = .47)  เมื่อพิจารณาเป็นงานบริการ  พบว่า  งานบริการที่ 2 ด้านสาธารณสุข  
โครงการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ปีงบประมาณ 2562  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 94.26 ( x =4.71, S.D. = .45)  รองลงมาคืองานบริการที่ 3 ด้าน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี โครงการสืบสานต านานประเพณีบุญกฐิน  ประจ าปี 2562  
โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 93.47 ( x =4.67, S.D. = .47)  และงานบริการที่ 1 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น  ถนนริมคลองคูเมือง  มีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจร้อยละ 90.56 ( x =4.53, S.D. = .50)  ซ่ึงจัดอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน  
 
 จากผลการส ารวจและประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการ
สาธารณะของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  อยู่ในระดับมากที่สุด  
แสดงให้เห็นว่าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  มีศักยภาพสูงในการ
ให้บริการที่ดีและให้การบริการแก่ประชาชนด้วยความเป็นกลาง  ยุติธรรม  เสมอภาคสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนที่มารับบริการจากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

5.3 อภิปรายผล 
 จากผลการส ารวจและประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการ
สาธารณะของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  มีประเด็นน่าสนใจน ามา
อภิปรายผล  ดังนี้ 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  ในการบริการ  4  ด้าน  คือด้านขั้นตอนการให้บริการ  
ด้านช่องทางการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ  
ของ  3  งานบริการ  พบว่า  ในภาพรวมมีความพึงพอใจในการให้บริการร้อยละ 92.76  แสดงว่า
บรรลุวัตถุประสงค์ในแผนการด าเนินงานของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัด
ร้อยเอ็ด  ว่าด้วยการบริหารองค์กร  ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการที่มีความชัดเจน  มีความ
พร้อม  มีความสามัคคีในการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นอันดี  สอดคล้องกับทฤษฎีการบริหารงานของ  
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POSDCoRB  ใน  7  ขั้นตอน  และเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานราชการเพ่ือก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  มิติที่  2  มิติด้านคุณภาพการ
ให้บริการ  ตัวชี้วัดที่ 2.1  ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  คือระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ  
95  ขึ้นไป  คะแนนเต็ม  10  ผลปรากฏว่าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัด
ร้อยเอ็ด  ได ้ 9  คะแนน 

ส าหรับแต่ละด้าน พบว่า 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ  พบว่า  ในภาพรวมทุกด้านมีความพึงพอใจร้อยละ 92.34 

แสดงว่าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  มีการวางแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาล่วงหน้าได้เป็นอย่างดีเยี่ยม  จัดแยกเป็นระบบไม่ซ้ าซ้อน  จัดเตรียมการพร้อมเพ่ือการบริการ
อย่างต่อเนื่อง  และประชาชนมีความพึงพอใจ  ซึ่งสอดคล้องกับ  กุสุมา  สมเชย กล่าวว่าการวางแผน
งานที่ดีและประชาชนมีความพึงพอใจ  หมายถึง  ความส าเร็จขององค์กรเป็นการแสดงถึงเจตคติท่ีดีต่อ
การปฏิบัติงานและการให้บริการ  2  ทาง  ระหว่างผู้ให้กับผู้รับ 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ  พบว่า  ในภาพรวมทุกด้านมีความพึงพอใจร้อยละ 92.34
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  มีการให้บริการหลายช่องทางให้ผู้มารับ
บริการเลือกใช้บริการ  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารของเทศบาลหลาย
ช่องทาง  มีการรับฟังความคิดเห็นของประชน  และยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  พบว่า  ในภาพรวมทุกด้านมีความพึงพอใจร้อยละ  93.57  ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจสามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องตามความต้องการ
เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการให้บริการมีความเอาใจใส่กระตือรือร้นเป็นมิตรในการให้บริการมีความ
เสมอภาคในการให้บริการมีความรวดเร็วในการให้บริการแก้ไขปัญหาได้ในทุกด้าน  เจ้าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาตอบข้อซักถามให้ค าแนะน าแก่ประชาชนผู้มารับบริการอย่างเพียงพอสอดคล้องกับแนวคิด
ของสมิต  สัชชุกร  ที่กล่าวถึงความพึงพอใจในบริการว่าระดับผลของการบริการสูงกว่าความคาดหวังก็
จะท าให้เกิดความพึงพอใจแต่ถ้าผลที่ได้รับจากบริการสูงกว่าความคาดหวังผู้ใช้ก็จะเกิดความประทับใจ
ก็จะส่งผลให้ผู้ใช้กลับไปใช้บริการซ  าอีกจึงกล่าวได้ว่าความพึงพอใจในบริการเป็นภาวการณ์แสดงออก
ถึงความรู้สึกในทางบวกของบุคคลอันเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบการรับรู้สิ่งที่ได้รับจากการบริการ
ไม่ว่าจะเป็นการรับบริการหรือการให้บริการในระดับที่ตรงกับการรับรู้สิ่งที่คาดหวังเก่ียวกับการบริการ
นั นซึ่งจะเก่ียวข้องกับความพึงพอใจของผู้รับบริการและความพึงพอใจในงานของผู้ให้บริการ 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  พบว่า  ในภาพรวมทุกด้านมีความพึงพอใจร้อยละ 92.76      
ซึ่งเป็นความส าเร็จของการให้บริการที่สูงและเป็นการตอบค าถามของการบริการของเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  ที่มีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้ปฏิบัติจัดเตรียมสถานที่ให้บริการจัดเป็นสัดส่วน
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และสะดวก  ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการสถานที่ให้บริการทั้งภายในและภายนอกมี
ความสะอาดและร่มรื่นมีที่นั่งพักส าหรับผู้มารับบริการอย่างเพียงพอมีเอกสารแผ่นพับคู่มือแนะน าการ
ให้บริการเป็นอย่างดีตามล าดับจึงท าให้ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจมาก 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะงานบริการ  3  งาน  พบว่า  
1. งานบริการที่  1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวง

ท้องถิ่น ถนนริมคลองคูเมือง  
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 90.56 ( x =4.53, S.D. = .50) 

2. งานบริการที่  2  ด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2562  
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 94.26 ( x =4.71, S.D. = .45) 

3. งานบริการที่  3  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี โครงการสืบสานต านาวน
ประเพณีบุญกฐิน ประจ าปี 2562   
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 93.47 ( x =4.67, S.D. = .47)  
 

ซึ่งมีระดับความพึงพอใจสูง  ที่เป็นเช่นนี้เพราะ  มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ ง  6  
ยุทธศาสตร์คือ 
 ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
 ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   
 ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
 ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง    
  

5.4 ข้อเสนอแนะและข้อจ ากัดของการวิจัย 
 5.4.1 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือ ยกระดับคุณภาพการให้บริการจากการประเมินที่พบว่า  

1) ผลงานที่ประชาชนประทับใจ ดังนี้ 
1.1 การบริหารจัดการและการพัฒนาด้านการศึกษา  
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1.2 การประชุมประชาคมทุกชุมชนในเขตเทศบาลในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  
ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นความต้องการของประชาชนและประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 

1.3 การจัดกิจกรรม หรือพิธีการต่างๆ ที่ส าคัญทางศาสนา และวันส าคัญๆ 

1.4 การสนับสนุน ส่งเสริมบ ารุงรักษาศาสนา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 

2) เพ่ือทราบถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ
ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  ผลการศึกษา  พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามบางรายมีความเห็นว่าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ดควรน าไปพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
ดังนี้ 

2.1 ไฟฟ้าส่องสว่างตามทางหรือที่สาธารณะยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด 

2.2 น้ าประปาบางครั้งไม่สะอาด ขุ่นบ่อยครั้ง อยากให้มีระบบน้ าประปาส าหรับ
บริโภค 

2.3 การจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพ
การอุดหนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน  อยากให้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาให้
ยั่งยืนต่อไป 

2.4 ชุมชนขยายมากขึ้นระบบระบายน้ ายังไม่เพียงพอ เกิดการอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็น 

2.5 การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว 

2.6 ส่งเสริมด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ให้คงอยู่สืบไป 
 

3) ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น  ถนนริมคลองคูเมือง 

1. ควรมีการประชาสัมพันธ์ก่อนท าโครงการนานกว่านี้ 
2. การให้ค าชี้แจงของเจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการซ่อมแซม 
3. การสัญจรไปมาไม่ค่อยสะดวกช่วงที่ก าลังท าถนน 
4. ระยะเวลาในการด าเนินงานไม่ชัดเจน 
5. ใช้งบประมาณมากเกินไปควรน าไปซ่อมแซม ถนนรอบๆ เมืองด้วย 
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โครงการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2562  

1. ควรมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ 
2. ควรมีการประชาสัมพันธ์ถึงจุดให้บริการอย่างทั่วถึง 

3. อุปกรณ์อ านวยความสะดวกไม่เพียงพอ 
4. ควรจัดให้บริการนอกสถานที่บ่อยๆ ใน 1 เดือน  และทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 

 
โครงการสืบสานต านานประเพณีบุญกฐิน ประจ าปี 2562  

1. ควรมีการให้ความรู้และความส าคัญของการจัดงานเพ่ือให้ทุกคนตระหนักและเห็น
ความส าคัญในการอนุรักษ์สืบสานต านานประเพณีบุญกฐินให้ทั่วถึงและครอบคลุม  
โดยเน้นที่เยาวชนรุ่นใหม ่

 

ทั้งนี้  แม้ระดับความพงพอใจของประชาชนที่มีต่อเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจะอยู่ในระดับมาก    
ก็ตามทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดควรต้องมีการพัฒนาต่อไปอีก  ซึ่งสิ่งที่ทางเทศบาลควรให้ความส าคัญ 
คือ  การติดตามปัญหาต่างๆ  ของประชาชน  เพ่ือท าการแก้ไขและปรับปรุงการประชาสัมพันธ์  การ
ลงพ้ืนที่พบปะกับประชาชนและการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความสามารถอยู่อย่างต่อเนื่อง  
รวมทั้งการอบรมให้เจ้าหน้าที่มีหลักธรรมาภิบาล  และที่ส าคัญที่สุดอีกประการหนึ่งคือการส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  อาทิเช่น  การจัดให้มีตู้
รับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ  การจัดเสวนา  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันตามโอกาส
ต่างๆ  เพ่ือนาความคิดเห็นเหล่านั้นมาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการท างานให้ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน  ทั้งนี้เพ่ือประชาชนในท้องถิ่นและภาพลักษณ์ขององค์กรเอง 

 
5.4.2 ข้อจ ากัดของการวิจัย 
ในภาพรวมผลการวิจัยที่ได้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การวิจัยทุกขั้นตอน แต่ยังมีข้อจ ากัดการ

วิจัยที่ส าคัญ  2  ประการที่มีผลต่อระดับคะแนนความพึงพอใจ ซึ่งปรับแก้ไขได้ยากและถือเป็น
ข้อจ ากัดในการส ารวจวิจัยครั้งนี้  ดังนี้ 

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

2. ปัจจัยของวัฒนธรรมของท้องถิ่นของผู้ตอบแบบสอบถาม เพราะผู้ที่ตอบแบบสอบถาม
มักจะมีแนวโน้มให้คะแนนพึงพอใจสูง หรือ ไม่ตอบแบบสอบถามในประเด็นนั้น ระดับคะแนนความ  
พึงพอใจจึงมีแนวโน้มสูง หรือผู้ตอบมักจะเลี่ยงโดยตอบไม่ตรงความรู้สึกด้วยเกรงว่าอาจมีผลเสียต่อ
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ตนเอง  หรือมีความคิดเห็นในทางลบ  แต่ห้ามผู้ส ารวจข้อมูลท าการบันทึก  ซึ่งผู้ส ารวจข้อมูลก็ไม่
สามารถบันทึกได้  เพราะต้องเคารพมารยาทการวิจัย  

 
           โดยสรุป  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  มีศักยภาพสูงในการ
บริการประชาชน  ดังนั้นควรรักษาระดับการบริการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และเกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างยั่งยืนส าหรับองค์กรตลอดไป  และที่ส าคัญควรพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนผู้มารับบริการ 

 

 


