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บทคัดย่ อ
1

การวิ จั ย ครั งนี มี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื อ 1) เพื อ
ศึกษาเปรี ยบเทียบปั จจัยส่วนบุคคล ของผู้รับบริ การทีมี
ต่อความคาดหวังในการให้ บริ การของบุคลากรกองคลัง
เทศบาลตํ า บลหนองสองห้ อ ง อํ า เภอเมื อ ง จัง หวัด
หนองคาย 2) เพื อ ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาการ
ให้ บริ การ ของบุคลากรกองคลังเทศบาลตําบลหนอง
สองห้ อง อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จํ าแนกตาม
ปั จจัยส่วนบุคคล ผู้วิจยั ทําการศึกษาจากกลุม่ ตัวอย่าง
จํ า นวน 260 คน เครื องมื อ ที ใ ช้ ในการวิ จั ย เป็ น
แบบสอบถาม (Questionnaire) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํ เร็ จรูปทางสถิติ สถิติทีใช้ ได้ แก่
ความถี (Frequencies) ร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย
(Mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
*

นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
**
อาจารย์ทีปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

การเปรี ยบเทียบความคาดหวังของผู้รับบริ การ จําแนก
ตามปั จจัยส่วนบุคคล ผู้วิจยั ใช้ สถิติ t-test ในกรณีทีตวั
แปรอิสระมี 2 กลุม่ และทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way ANOVA) โดยใช้ สถิติ F-Test ใน
กรณีทีตวั แปรอิสระมีมากกว่า 2 กลุม่
ผลการวิจยั พบว่า
1) ประชาชนที ม าใช้ บริ ก ารงานกองคลัง
เทศบาลตํ า บลหนองสองห้ อ ง อํ า เภอเมื อ ง จัง หวัด
หนองคาย ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 36 – 45 ปี มี
ระดั บ การศึ ก ษาตํ า กว่ า ปริ ญญาตรี และมี อ าชี พ
เกษตรกร หรื อรับจ้ าง
2) ความคาดหวั ง ของผู้ รั บ บริ ก ารต่ อ การ
ให้ บริ การของบุคลากรกองคลังโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก โดยสามารถเรี ยงลําดับจากมากไปน้ อย คือ ด้ าน
บุคลากรผู้ให้ บริ การ ด้ านสภาพแวดล้ อมทางกายภาพ
ด้ านสถานที ทีใ ห้ บ ริ การ ด้ านการตังราคาการบริ การ
ด้ านกระบวนการและขันตอนการให้ บริ การ ด้ านการ
ประชาสัม พัน ธ์ ก ารให้ บริ ก าร และ ด้ า นการบริ ก าร
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ตามลําดับ สําหรับการเปรี ยบเทียบความคาดหวังของ
ผู้รับบริ การทีมีต่อการให้ บริ การของบุคลากรกองคลังที
จํ า แนกตามปั จ จัย ส่วนบุค คล พบว่า เพศ การศึก ษา
และอาชีพต่างกันมีผลต่อความคาดหวังการให้ บริ การ
ของบุคลากรกองคลังแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติทีระดับ .05
คําสําคัญ: ความคาดหวัง, การให้ บริ การ, ผู้ให้ บริ การ,
ผู้รับบริ การ, บุคลากรกองคลัง

Abstract
This research aims to compare
demographic factors influencing the people
expectations of service gained from the staff of
the Finance Division, Nong Song Hong Subdistrict, Muang Nong Khai district, Nong Khai
province. Data were collected from 260 people
who used to receive services from the finance
division with the use of questionnaires. Statistical
methods used to analyze the data included
percentage, frequencies, means, and standard
deviations. In testing independent variables of the
two groups, T-test was used. For independent
variables of more than 2 groups, One Way
ANOVA and F-test were used. The findings
revealed that: 1) most of the service receivers
were females, aged 36 – 45, educated lower
than Bachelor’s Degree level, worked as farmers
or being employees.; 2) their overall expectation
was at the high level. The service aspects that
were expected from the service receivers, sorting

in descending order, were service personnel,
physical environments, a place of service, price
of the service, service processes and steps,
public relations on service, and service quality.
Up on analyzing the influence of demographic
factors on the expectation, it was found that
service receivers with different gender, educational
level, and occupation had different expectation of
the services, with the statistical significance of
.05.
Keywords: Expectation, Services, Service
personnel, service receivers

บทนํา
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอน
กระจายอํานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิน พ.ศ.
2542 ได้ มีการกระจายอํานาจให้ ท้องถินพึงตนเอง และ
ตัดสินใจในกิจการท้ องถิ นได้ เอง โดยองค์ กรปกครอง
ส่ว นท้ อ งถิ น จะต้ อ งมีค วามเป็ นอิ ส ระในการกํ า หนด
นโยบาย การปกครอง การบริ หารงานบุคคล การเงิ น
การคลัง และมีอํานาจหน้ าทีของตนเองโดยเฉพาะการ
กํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้ องถินจะต้ องทําเท่าที
จําเป็ นตามกฎหมายบัญญัติไว้ เท่านัน
ในการดํา เนิ นงานของเทศบาลตํ าบลหนอง
สองห้ อง อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ทุกส่วนงานมี
หน้ า ทีแ ก้ ไขปั ญ หาและตอบสนองความต้ องการของ
ประชาชนในท้ องถิ น รวมถึ ง การบริ ก ารสาธารณะแก่
ประชาชนในเขตพืนทีตามอํานาจหน้ าทีทีกําหนดไว้ ใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ดังนันงานบริ การ
สาธารณะจึ ง เป็ นสิง สํา คัญอย่า งยิ ง ที เ ทศบาลตํ า บล
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หนองสองห้ อ ง อํ า เภอเมื อ ง จัง หวัด หนองคาย ต้ อ ง
บริ ห ารจัด การบริ ก ารสาธารณะในด้ านต่ า ง ๆ เพื อ
ตอบสนองความต้ องการของประชาชนในพืนทีอย่างดี
ทีสดุ แต่ในการดําเนินงานดังกล่าวยังเกิ ดปั ญหาด้ าน
การให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชนในพื นที ม าอย่า งต่อ เนื อ ง
โดยดูได้ จากข้ อมูลสถิติคําร้ องเรี ยน ข้ อเสนอแนะจาก
กล่ อ งแสดงความคิ ด เห็ น และรายงานการประชุ ม
พนักงานประเดือ นของเทศบาลตํา บลหนองสองห้ อ ง
ปั ญหาการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหนองสองห้ อง
ส่วนใหญ่เป็ นเรื องเกียวกับประชาชนในเขตพืนทีตําบล
หนองสองห้ องไม่พอใจในการให้ บริ การของบุคลากร
ของเทศบาลตําบลหนองสองห้ อง อําเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย (ที ม า: งานวางแผนสถิ ติ แ ละวิ ช าการ
เทศบาลตําบลหนองสองห้ อง ปี 2557)
ด้ วยเหตุนีผู้ศกึ ษาในฐานะเป็ นผู้ปฏิบตั ิงานใน
ส่ว นของกองคลัง ของเทศบาลตํ า บลหนองสองห้ อ ง
อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จึงสนใจทีจะศึกษาความ
คาดหวั ง ของผู้ รั บ บริ ก ารที มี ต่ อ การให้ บริ ก ารของ
บุ ค คลากรกองคลัง เทศบาลตํ า บลหนองสองห้ อง
อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตลอดจนปั ญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ ทีเกิดขึน รวมถึงข้ อเสนอแนะ และนํา
ผลทีได้ จากการวิจยั ไปใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนางาน
การให้ บริ การของบุคลากรกองคลังและงานอืน ๆ ของ
เทศบาลตํ า บลหนองสองห้ อ ง อํ า เภอเมื อ ง จัง หวัด
หนองคาย ให้ มีประสิทธิ ภาพ และเสนอผลงานวิจยั ที
ได้ ต่อผู้บริ หาร เพือนํามาใช้ เป็ นแนวทางในการกําหนด
นโยบาย และปรับปรุงแก้ ไขหางานการบริ การประชาชน
ในเขตพื นที เ ทศบาลตํ า บลหนองสองห้ อ ง และพื นที
ใกล้ เคียงให้ เหมาะสมต่อไป

195

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาเปรี ยบเทียบปั จจัยส่วนบุคคล
ของผู้รับบริ การทีมีต่อความคาดหวังในการให้ บริ การ
ของบุค ลากรกองคลัง เทศบาลตํ า บลหนองสองห้ อ ง
อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
2. เพื อศึ ก ษ าแ นว ท าง กา รพั ฒ น าก า ร
ให้ บริ การ ของบุคลากรกองคลังเทศบาลตําบลหนอง
สองห้ อง อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

สมมติฐานของการวิจัย
การวิจัยเรื อง ความคาดหวังของผู้รับบริ การ
ต่อการให้ บริ การของบุคลากรกองคลังเทศบาลตําบล
หนองสองห้ อง อําเภอเมือง จังหวัดหนองคายืผ้ วู ิจยั ได้
กําหนดสมมติฐานการวิจยั ไว้ ดงั นี
ผู้รับบริ การทีมีปัจจัยส่วนบุคคลทีแตกต่างกัน
จะมีความคาดหวังในการให้ บริ การของบุคลากรกอง
คลังเทศบาลตําบลหนองสองห้ อง อําเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย แตกต่างกันตามปั จจัยส่วนบุคคล

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้ า นพื น2 ที4 คื อ พื นที เ ทศบาล
ตําบลหนองสองห้ อง อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
2. ขอบเขตด้ า นเนื อ2 หา มุ่ ง ศึ ก ษาความ
คาดหวั ง ของผู้ รั บ บริ ก ารที มี ต่ อ การให้ บริ ก ารของ
บุคลากรกองคลังเทศบาลตําบลหนองสองห้ อง อําเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย ในด้ านต่าง ๆ 7 ด้ านคือ ด้ านการ
บริ การ ด้ านการตังราคาการบริ การ ด้ านสถานทีและ
ช่ อ งทางการให้ บ ริ ก าร ด้ า นการประชาสัม พัน ธ์ ก าร
ให้ บริ การ ด้ านบุคลากรผู้ให้ บริ การ ด้ านกระบวนการ
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และขันตอนการให้ บริ การ และด้ านสภาพแวดล้ อมทาง
กายภาพ
3. ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
3.1 ประชาชนทีเข้ ามารับบริ การของกอง
คลัง เทศบาลตํ า บลหนองสองห้ อง ระหว่ า งเดื อ น
มกราคม – เมษายน 2558 จํานวน 798 คน (ข้ อมูลจาก
จํานวนผู้มาใช้ บริ การของของกองคลังเทศบาลตําบล
หนองสองห้ อง)
3.2 กลุม่ ตัวอย่าง จํานวน 260 คนได้ มา
จากการเปิ ดตารางคํานวณขนาดตัวอย่างของ Krejcie
and Morgan (บุญชม ศรี สะอาด, 2549, หน้ า 23)
จากจํานวนประชากร 798 คน เมือทําการเปิ ดตารางใน
ค่าทีใกล้ เคียงทีสดุ กับจํานวนประชากรคือ 800 คนทํา
ให้ ผ้ วู ิจยั ได้ จํานวนกลุม่ ตัวอย่างจํานวน 260 คน
4. ตัวแปรทีใช้ ในการวิจยั มีดงั นี
4.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)
คือ ปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ ของผู้มารับบริ การ
4.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
คือ ความคาดหวังของผู้รับบริ การทีมีต่อการให้ บริ การ
ของบุค ลากรกองคลัง เทศบาลตํ า บลหนองสองห้ อ ง
อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ในด้ านต่าง ๆ 7 ด้ าน
คือด้ านการบริ การ ด้ านการตังราคาการบริ การ ด้ าน
สถ า น ที แ ล ะ ช่ อ ง ท า ง ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ด้ า น ก า ร
ประชาสัมพันธ์ การให้ บริ การ ด้ านบุคลากรผู้ให้ บริ การ
ด้ านกระบวนการและขันตอนการให้ บริ การ และด้ าน
สภาพแวดล้ อมทางกายภาพ
5. ระยะเวลาในการดํ า เนิ น งานวิ จั ย
ผู้วิจัยใช้ ระยะเวลาในการดําเนินงานวิจัยตังแต่ เดือน
มกราคม จนถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2558

การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดและทฤษฎีท4 ีเกี4ยวข้ อง
1.1 ความหมาย แนวคิ ด และทฤษฎี
เกียวกับความคาดหวัง
1.2 ความหมาย แนวคิ ด และทฤษฎี
เกียวกับการบริ การ
1.3 แนวคิด ทฤษฎีเกี ยวกับส่วนประสม
ทางการตลาด
1.4 ความหมายของการกระจายอํานาจ
1.5 บริ บทเกียวกับเทศบาลตําบลหนอง
สองห้ อง
2. งานวิจัยที4เกี4ยวข้ อง
2.1 จิ ต นา สืบ ศรี (2555) ได้ ศึก ษาวิ จัย
เรื อง ความคาดหวังของผู้รับบริ การจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมของสํานักงานทีดินจังหวัดสกลนครสาขา
สว่างแดนดิน
2.2 ปาณิ ต า ปรี ชาวงษ์ (2555) ได้
ศึ ก ษาวิ จัย เรื อ ง ความคาดหวัง ของผู้รั บ บริ ก ารต่ อ
คุณภาพการให้ บริ การโรงพยาบาลเกาะช้ าง อ.เกาะ
ช้ าง จ.ตราด
2.3 นฤมล เหมรา (2554) ได้ ศึกษาวิจัย
เรื อ ง คุณ ภาพการให้ บ ริ ก ารงานจัด เก็ บ รายได้ ของ
องค์การบริ หารส่วนตําบลเหล่าเสือโก้ ก อําเภอเหล่าเสือ
โก้ ก จังหวัดอุบลราชธานี
2.4 จตุพล เขียวเขิน (2553) ได้ ศึกษาวิจยั
เรื อ ง ความคาดหวัง ของลูก ค้ าของธนาคารกรุ ง ศรี
อยุธยา จํ ากัด (มหาชน) สาขานิ ค มอุ ต สาหกรรม
ภาคเหนือ (ลําพูน)
2.5 สุจิ ต ตรา เจนกาญจนรั ก ษ์ (2553)
ได้ ศึกษาวิจัย เรื อง ความคาดหวังของผู้รับบริ การหอ
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ผู้ป่วยในพิเศษ โรงพยาบาลบ้ านแพ้ ว (องค์การมหาชน)
จังหวัดสมุดสาคร
2.6 ภรรคพล อุตระทอง (2552) ได้ ศึกษาวิจยั
เรื อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้ าต่อ
การใช้ บริ การศูนย์ บริ การ บริ ษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทร
นิคส์จํากัดในเขตกรุงเทพมหานคร

วิธีดาํ เนินการวิจัย
1. พืน2 ที4ดาํ เนินการ
สํานัก งานเทศบาลตําบลหนองสองห้ อ ง
อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
2.1 ประชากรทีใช้ ในการศึกษาวิจยั ครังนี
คือ ประชาชนผู้มารับบริ การของกองคลังเทศบาลตําบล
หนองสองห้ อง อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ระหว่าง
เดือน มกราคม – เมษายน 2558 จํานวน 798 คน
2.2 กลุม่ ตัวอย่าง ประชาชนผู้มารับบริ การ
ของกองคลังเทศบาลตําบลหนองสองห้ อง อําเภอเมือง
จังหวัดหนองคายจํานวน 260 คน กําหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ ตาราง Krejcie and Morgan
(บุญชม ศรี สะอาด, 2549, หน้ า 23) และใช้ การเลือก
แบบเจาะจง (Purposive sampling) คือ การแจกแบบสอบถาม
ให้ ผ้ ทู ีมาติดต่อขอรับบริ การของกองคลังเทศบาลตําบล
หนองสองห้ อ ง อํ า เภอเมื อ ง จัง หวัด หนองคาย โดย
กําหนดโควตา (Quota Sampling) ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ในแต่ละเดือนทีมาติดต่อขอรับบริ การ กองคลังเทศบาล
ตําบลหนองสองห้ อ ง อํา เภอเมื อง จังหวัด หนองคาย
เดือนละ 65 คน
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3. เครื4องมือที4ใช้ ในการวิจัย แบ่งออกเป็ น
3 ตอนดังนี
ตอนที 1 ปั จ จัย ส่ว นบุค คล เป็ นคํ า ถาม
ข้ อมูลทัว ไปเกียวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้รับบริ การ
ของบุค ลากรกองคลัง เทศบาลตํ า บลหนองสองห้ อ ง
อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ ลักษณะคําถามเป็ นแบบเลือกตอบ
และเติมคําในช่องว่าง
ตอนที 2 ความคาดหวังของผู้รับบริ การต่อ
การให้ บริ การให้ บริ การของบุคลากรกองคลังเทศบาล
ตําบลหนองสองห้ อง อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 7
ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการบริ การ ด้ านการตังราคาการบริ การ
ด้ านสถานที แ ละช่ อ งทางการให้ บริ ก าร ด้ านการ
ประชาสัมพันธ์ การให้ บริ การ ด้ านบุคลากรผู้ให้ บริ การ
ด้ า นกระบวนการและขันตอนการให้ บ ริ ก าร ด้ า น
สภาพแวดล้ อ มทางกายภาพ ลัก ษณะคํา ถามเป็ น
แบบสอบถามใช้ Likert scales 5 ระดับ จํานวน 49 ข้ อ
ตอนที 3 ข้ อเสนอแนะเกี ย วกั บ การ
ให้ บริ การอืน ๆ ในแต่ละด้ านทีผ้ ูรับบริ การคาดหวังต่อ
การให้ บริ การของบุคลากรกองคลังเทศบาลตําบลหนอง
สองห้ อง เพือนําข้ อมูลทีได้ มาใช้ เป็ นแนวทางในการ
พัฒนางานการให้ บริ การของบุคลากรกองคลังเทศบาล
ตําบลหนองสองห้ อง อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
ต่อไป
ก า ร ห า ค่ า ค ว า ม เ ชื อ มั น ผู้ วิ จั ย นํ า
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุม่ ประชากร
ทีไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างทีจะศึกษาจํานวน 45 ชุด หลังจาก
นันนํ า มาหาค่า ความเชื อ มัน โดยการวิ เ คราะห์ ห าค่า
สัมประสิทธิ~ แอลฟ่ า (Alpha–Coefficient) ด้ วยวิธีการ
ของ Cronbrach ทังนีทําการวิเคราะห์ แบบสอบถาม
ด้ วยโปรแกรมสําเร็ จรูป SPSS โดยพบว่าค่าสัมประสิทธิ~
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แอลฟ่ า (α) ทีได้ จากข้ อคําถามในภาพรวมทังฉบับและ
แยกในรายด้ าน ผลการทดสอบเครื องมือได้ ค่าความ
เชือมัน เท่ากับ 0.959 ซึงถือว่าเป็ นค่าระดับความเชือมัน
ทียอมรับได้
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้ วิ จั ย จ ะ เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล จ า ก
แบบสอบถาม โดย ขออนุญาตจากนายกเทศบาลตําบล
หนองสองห้ อง ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลของผู้วิจัย ใน
การสอบถามประชาชนผู้ม ารั บ บริ ก ารงานกองคลัง
เทศบาลตํ า บลหนองสองห้ อ ง อํ า เภอเมื อ ง จัง หวัด
หนองคาย ดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเองกับ
ประชาชนทีมารับบริ การงานกองคลัง ณ เทศบาลตําบล
หนองสองห้ อง อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยใช้
แบบสอบถามกับกลุม่ ตัวอย่างทังหมด จํานวน 260 ชุด
ตรวจสอบความถูกต้ องและความครบถ้ วนสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามก่อนทีจะนํามาประมวลผล หากมีฉบับ
ไหนไม่สมบูรณ์จะคัดออกและทํา
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้ ศึ ก ษาได้ นํ า แบบทดสอบที ผ่ า นการ
ตรวจสอบความถูกต้ องและครบถ้ วนแล้ ว นํามาลงรหัส
เลข (Code) ตามเกณฑ์ของเครื องมือแต่ละส่วนแล้ ว
ประมวลผลข้ อมู ล คํ า นวณหาค่ า ทางสถิ ติ โ ดยใช้
โปรแกรมสํ า เร็ จรู ป SPSS โดยใช้ สถิ ติ ค่ า ร้ อยละ
(Percentage) และแจกแจงความถี (Frequencies)
บรรยายลักษณะของข้ อ มูลทัวไปเกี ย วกับ ปั จ จัย ส่ว น
บุคคลได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และใช้
ค่าเฉลีย (Mean) และส่ ว นเบี ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) วิเคราะห์ ความคาดหวังของ
ผู้รับบริ การของกองคลังเทศบาลตําบลหนองสองห้ อง
ผู้ศึ ก ษากํ า หนดเกณฑ์ ใ นการแปลความหมายของ

ค่า เฉลีย ออกเป็ น 5 ระดับ ตามลํ า ดับ คะแนน ดัง นี
(บุญชม ศรี สะอาด, 2549, หน้ า 23 – 24)
4.51 - 5.00
3.51 - 4.50
2.51 - 3.50
1.51 - 2.50
1.00 - 1.51

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มากทีสดุ
มาก
ปานกลาง
น้ อย
น้ อยทีสดุ

6. สถิติท4 ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การเปรี ยบเที ย บความคาดหวั ง ของ
ผู้รับบริ การของกองคลังเทศบาลตําบลหนองสองห้ อง
จําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล ใช้ สถิ ติ t-test ทีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05 กรณีทีตวั แปรอิสระมี 2 กลุ่ม
และใช้ วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One
Way ANOVA) ในกรณีทีตวั แปรอิสระมีมากกว่า 2 กลุม่
เมือพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีระดับ .05 แล้ วนําผลทีได้ มาวิเคราะห์เพือตอบคําถาม
วิจัย และวัต ถุป ระสงค์ ทีตังไว้ และนํ าผลการศึก ษาที
วิเคราะห์ได้ มาสรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผลและเขียน
ข้ อเสนอแนะ

ผลการวิจัย
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง
จํานวน 154 คน คิดเป็ นร้ อยละ 59.2 อายุ 36 – 45
ปี จํ า นวน 91 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 35.0 มี ก ารศึก ษา
ระดับตํากว่าปริ ญญาตรี จํานวน 153 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 58.8 และมีอาชีพเกษตรกรหรื อรับจ้ าง จํานวน 104
คน คิดเป็ นร้ อยละ 40.0
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ตารางที 1 ความคาดหวัง ของผู้ รั บ บริ ก ารต่ อ การ
ให้ บริ การของบุคลากรกองคลังเทศบาล
ตําบลหนองสองห้ อง โดยรวม
ความคาดหวังของ
ผู้รับบริ การ
1. ด้ านบริ การ
2. ด้ านการตังราคาการบริ การ
3. ด้ านสถานทีและช่องทางการ
ให้ บริ การ
4. ด้ านการประชาสัมพันธ์ การ
ให้ บริ การ
5. ด้ านบุคลากรผู้ให้ บริ การ
6. ด้ านกระบวนการและขันตอน
การให้ บริ การ
7. ด้ านสภาพแวดล้ อมทาง
กายภาพ
รวมเฉลี4ย




S.D.

3.65
3.78
3.91

.845
.713
.599

แปร
ผล
มาก
มาก
มาก

3.66

.791

มาก

4.14
3.76

.754
.711

มาก
มาก

3.97

.580

มาก

3.84

.551

มาก

จากตารางที 1 พบว่ า ความคาดหวัง ของ
ผู้รั บ บริ ก ารต่ อ การให้ บริ ก ารของบุค ลากรกองคลัง
เทศบาลตําบลหนองสองห้ องโดยรวมอยู่ในระดับ มาก
(ค่า เฉลี ย 3.84) ด้ า นที มี ค่า เฉลี ย มากที สุด คื อ ด้ า น
บุคลากรผู้ให้ บริ ก าร (ค่า เฉลีย 4.14) รองลงมา ด้ า น
สภาพแวดล้ อมทางกายภาพ (ค่าเฉลีย 3.97) ส่วนด้ าน
ทีมีค่าเฉลียน้ อยทีสดุ คือ ด้ านบริ การ (ค่าเฉลีย 3.65)

ตารางที 2
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การเปรี ย บเที ย บความคาดหวัง ของ
ผู้รับบริ การต่อการให้ บริ การของบุคลากร
กองคลัง เทศบาลตํ า บลหนองสองห้ อ ง
จําแนกตามเพศ
เพศ

ความ
หญิง
ชาย
คาดหวังของ
N= 154
N= 106
ผู้รับบริการ
S.D.
̅
̅ S.D
ต่ อการ
ให้ บริการของ
บุคลากรกอง
คลัง
1. ด้ านการ
3.69 .824 3.58 .876
บริ การ
2. ด้ านการตัง 3.83 .699 3.70 .731
ราคาการ
บริ การ
3. ด้ านสถานที 3.96 .580 3.84 .622
และช่องทาง
การให้ บริ การ
4. ด้ านการ
3.67 .800 3.63 .783
ประชาสัมพันธ์
การให้ บริ การ
5. ด้ าน
4.24 .834 4.00 .597
บุคลากรผู้
ให้ บริ การ
6. ด้ าน
3.805 .709 3.70 .712
กระบวนการ
และขันตอน
การให้ บริ การ
7. ด้ าน
4.00 .615 3.92 .525
สภาพแวดล้ อม
ทางกายภาพ
รวม
3.88 .544 3.77 .555

t

sig

.964

.323

1.374

.849

1.635

.526

.409

.766

2.540

.216

1.195

.955

1.130

.037
*

1.690

.965

จากตารางที 2 พบว่าการเปรี ยบเทียบความ
คาดหวังของผู้รับบริ การต่อการให้ บริ การของบุคลากร
ก อ ง ค ลั ง จํ า แ น ก ต า ม เ พ ศ ด้ ว ย วิ ธี ก า ร T-test
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(Independent Sample t-test) ทีระดับนัยสําคัญ 0.05
พบว่า ผู้มารับบริ การทีมีเพศแตกต่างกัน มีผลต่อความ
คาดหวังของผู้รับบริ การต่อการให้ บริ การของบุคลากร
กองคลังโดยรวม ไม่แตกต่างกัน แต่เมือพิจารณาเป็ น
รายด้ านพบว่า ผู้มารับบริ การทีมีเพศแตกต่างกัน มีผล
ต่อความคาดหวังของผู้รับบริ การต่อการให้ บริ การของ
บุคลากรกองคลังแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
0.05 จํ า นวน 1 ด้ าน คื อ ด้ านสภาพแวดล้ อ มทาง
กายภาพ
จากการเปรี ยบเที ย บความคาดหวั ง ของ
ผู้รั บ บริ ก ารต่ อ การให้ บริ ก ารของบุค ลากรกองคลัง
จํ า แนกตามช่ ว งอายุ โดยใช้ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ค วาม
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ทีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ผู้มารับบริ การทีมีอายุ
แตกต่างกัน มีผลต่อความคาดหวังของผู้รับบริ การต่อ
การให้ บริ การของบุคลากรกองคลังทังโดยรวมและราย
ด้ าน ไม่แตกต่างกัน
จากการเปรี ยบเที ย บความคาดหวั ง ของ
ผู้รั บ บริ ก ารต่ อ การให้ บริ ก ารของบุค ลากรกองคลัง
เทศบาลตํ า บลหนองสองห้ อง จํ า แนกตามระดั บ
การศึกษา โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way ANOVA) ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ
0.05 พบว่า ผู้มารับบริ การทีมีระดับการศึกษาต่างกัน
มีผลต่อความคาดหวังของผู้รับบริ การต่อการให้ บริ การ
ของบุคลากรกองคลังทังโดยรวมและรายด้ าน แตกต่างกัน
จากการเปรี ยบเที ย บความคาดหวั ง ของ
ผู้รั บ บริ ก ารต่ อ การให้ บริ ก ารของบุค ลากรกองคลัง
เทศบาลตําบลหนองสองห้ อง จําแนกตามอาชีพ โดย
ใช้ วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way
ANOVA) ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ผู้มา
รับบริ การทีมีอาชีพแตกต่างกัน มีผลต่อความคาดหวัง

ของผู้รับบริ การต่อการให้ บริ การของบุคลากรกองคลัง
ทังโดยรวมแตกต่างกันและเมือพิจารณาเป็ นรายด้ าน
พบว่า ผู้ม ารั บ บริ ก ารที มี อ าชี พ แตกต่า งกัน มี ผ ลต่ อ
ความคาดหวัง ของผู้รั บ บริ ก ารต่อ การให้ บ ริ ก ารของ
บุคลากรกองคลังแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
0.05 จํานวน 3 ด้ าน คือ ด้ านการบริ การ ด้ านการตัง
ราคาการบริ การ และด้ านกระบวนการและขันตอนการ
ให้ บริ การ

อภิปรายผล
1. ด้ านบริ การ จากผลการวิ จั ย พบว่ า
ผู้รับบริ การมีคาดหวังของผู้รับบริ การต่อการให้ บริ การ
ของบุค ลากรกองคลัง เทศบาลตํ า บลหนองสองห้ อ ง
อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวัด หนองคายด้ านการบริ ก าร ใน
ภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก เมื อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่าด้ านการบริ การทีมีคา่ เฉลีย มากทีสดุ คือ รู ปแบบ
การให้ บริ การมีความเหมาะสม สะดวก รวดเร็ ว และ
ถู ก ต้ อง และข้ อที มี ค่ า เฉลี ย น้ อยที สุด คื อ การเปิ ด
ให้ บ ริ ก ารในช่ ว งเวลาที ผ้ ูรั บ บริ ก ารต้ อ งการ เช่ น พัก
เทียง และวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ สอดคล้ องกับงานวิจยั
ของ วัน ทา พิ ม ลรั ต นกานต์ (2551) ซึ ง ได้ ศึ ก ษา
ทัศนคติของประชาชนต่อการให้ บริ การจัดเก็บรายได้
นอกหน่วยงานของเจ้ าหน้ าทีองค์การบริ การส่วนตําบล
เกาะแก้ ว อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้ านผลิตภัณฑ์
ในภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก เมือพิจ ารณาในรายข้ อ
ผู้รับบริ การมีความคิดเห็นเรี ยงลําดับจากมากไปน้ อย
คือ การให้ ความสะดวกในการบริ การถึงบ้ าน และการ
ให้ บริ การความสะดวกกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ
2. ด้ านการตังราคาการบริ การ จากผลการวิจยั
พบว่า ผู้รั บ บริ ก ารมี ค าดหวัง ของผู้รั บ บริ ก ารต่ อ การ
ให้ บ ริ ก ารของบุคลากรกองคลัง เทศบาลตํ าบลหนอง
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สองห้ อ ง อําเภอเมื อง จัง หวัดหนองคาย ด้ านการตัง
ราคาการบริ ก ารในภาพรวมอยู่ ใ นระดับ มาก เมื อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่าด้ านการตังราคาการบริ การ
ทีมีคา่ เฉลีย มากทีสดุ คือ อัตราคาค่าบริ การถูกต้ องตาม
ระเบียบ กฎหมายข้ อบังคับ และข้ อทีมีค่าเฉลียน้ อย
ทีสดุ คือ อัตราค่าบริ การมีความเหมาะสม ไม่สงู หรื อตํา
เกินไป และ แสดงป้ายทีมาของอัตราค่าบริ การแต่ละ
ประเภท ซึงสอดคล้ องกับงานวิจยั ของวันทา พิมลรัตน
กานต์ (2551, บทคัดย่อ) ศึกษาทัศนคติของประชาชน
ต่ อ การให้ บ ริ ก ารจั ด เก็ บ รายได้ นอกหน่ ว ยงานของ
เจ้ าหน้ าทีองค์ การบริ การส่วนตําบลเกาะแก้ ว อําเภอ
เมือง จังหวัดภูเก็ ต ด้ านราคาในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ได้ แ ก่ อัต ราภาษี ที ต้ อ งชํ า ระมี ค วามเหมาะสม
เป็ นอันดับแรก รองลงมาคือ การประเมินคิดคํานวณ
เงินภาษี เหมาะสม
3. ด้ า นสถานที แ ละช่ อ งทางการให้ บ ริ ก าร
จากผลการวิ จั ย พบว่ า ผู้ รั บ บริ ก ารมี ค าดหวัง ของ
ผู้รั บ บริ ก ารต่ อ การให้ บริ ก ารของบุค ลากรกองคลัง
เทศบาลตํ า บลหนองสองห้ อ ง อํ า เภอเมื อ ง จัง หวัด
หนองคาย ด้ านสถานทีและช่องทางการให้ บริ การใน
ภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก เมื อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่ า ด้ า นสถานที แ ละช่ อ งทางการให้ บ ริ ก าร ที มี
ค่าเฉลียมากทีสดุ คือ เทศบาลตําบลหนองสองห้ อง มี
ทีจอดรถสะดวกและเพียงพอต่อผู้รับบริ การ และข้ อทีมี
ค่าเฉลียน้ อยทีสดุ คือ การเพิมช่องทางบริ การรับชําระ
ภาษี เช่น ทางไปรษณีย์ อินเตอร์ เน็ต ซึงสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของอวยพร อรุ ณพรอนันต์ (2551, บทคัดย่อ)
ศึก ษาทัศ นคติแ ละความพึงพอใจของผู้รั บบริ ก ารต่อ
บริ ก ารของกองการสอบ สํ า นัก งานตํ า รวจแห่ง ชาติ
ด้ า นสถานที ใ ห้ บริ ก ารในภาพรวมอยู่ ใ นระดับ มาก
ได้ แก่ ทีตงของหน่
ั
วยงานมีความเหมาะสมและสะดวก
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ในการเดินทางติดต่อ การจัดเตรี ยมสถานทีใช้ ในการ
รับสมัครสอบมีความสะดวก
4. ด้ านการประชาสัม พั น ธ์ ก ารให้ บริ ก าร
จากผลการวิ จั ย พบว่ า ผู้ รั บ บริ ก ารมี ค าดหวัง ของ
ผู้รั บ บริ ก ารต่ อ การให้ บริ ก ารของบุค ลากรกองคลัง
เทศบาลตํ า บลหนองสองห้ อ ง อํ า เภอเมื อ ง จัง หวัด
หนองคาย ด้ า นการประชาสัม พัน ธ์ ก ารให้ บ ริ ก ารใน
ภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก เมื อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่าด้ านการประชาสัมพันธ์ การให้ บริ การทีมีค่าเฉลีย
มากทีสดุ คือ มีการประกาศประชาสัมพันธ์ งานบริ การ
ของกองคลัง แต่ ล ะช่ ว งผ่ า นหอกระจายข่ า วแต่ ล ะ
หมูบ่ ้ าน และข้ อทีมีค่าเฉลียน้ อยทีสดุ คือ การจัดให้ มี
รางวัลแก่ผ้ ูมาชําระภาษี ต่าง ๆ ในช่วงสัปดาห์แรกของ
การรับชําระภาษี ซึงสอดคล้ องกับงานวิจยั วันทา พิมล
รัตนกานต์ (2551) ศึกษาทัศนคติของประชาชนต่อการ
ให้ บริ การจัดเก็ บ รายได้ นอกหน่วยงานของเจ้ าหน้ า ที
องค์ ก ารบริ ก ารส่ ว นตํ า บลเกาะแก้ ว อํ า เภอเมื อ ง
จังหวัดภูเก็ ตด้ านส่งเสริ มการตลาดในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ได้ แก่ มีการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเกียวกับ
การชําระภาษี ของทุกปี เป็ นอันดับแรก รองลงมาคือ
การจัดทําหนังสือแจ้ งให้ ผ้ ชู ําระภาษี ทกุ ราย
5. ด้ านบุคลากรผู้ให้ บริ การ จากผลการวิจยั
พบว่า ผู้รับ บริ ก ารมีค าดหวัง ของผู้รั บบริ ก ารต่อการ
ให้ บ ริ ก ารของบุคลากรกองคลัง เทศบาลตํ าบลหนอง
สองห้ อง อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ด้ านบุคลากรผู้
ให้ บริ การในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ น
รายข้ อ พบว่าด้ านบุคลากรทีมีค่าเฉลียมากทีสดุ คือ
การบริ การด้ วยความสมัครใจ และเต็มใจบริ การ และ
ข้ อทีมีค่าเฉลียน้ อยทีสดุ คือ บริ การด้ วยความ ยิมแย้ ม
แจ่ ม ใสเอาใจใส่ และเป็ นกัน เอง ซึ ง สอดคล้ อ งกั บ
งานวิจยั ของปรัชญา เวสารัชช์ (2540, หน้ า 251) กล่าว
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ว่ า การให้ บริ ก ารที ดี ข องเจ้ าหน้ าที ดัง นี 1. รู ป ร่ า ง
หน้ าตาไม่จําเป็ นต้ องดูดี หรื อสวย แต่ไม่ควรจะบูดบึง
เคร่ งเครี ยดน่ากลัว หรื อไม่น่าเชื อถื อ 2. เสือผ้ าและ
เครื องประดั บ ควรเหมาะสมกับการเป็ นข้ าราชการ
3. การแต่ ง ตั ว การแต่ ง หน้ า แต่ ง ผมทํ า เล็ บ ควร
เหมาะสมกับการเป็ นข้ าราชการ 4. การพูดจาและการ
ตอบคํ า ถาม ยิ มแย้ ม แจ่ ม ใส ซัก ถามความต้ อ งการ
อ ธิ บ า ย ใ ห้ ค ว า ม ก ร ะ จ่ า ง แ ก่ ผ้ ูรั บ บริ ก าร พูด จา
สุภาพ 5. กิริยาท่าทางสุภาพทังการใช้ เสียง การสบตา
การแสดงสีหน้ าการเคลือนไหว 6. การให้ ความช่วยเหลือ
โดยการเอือเฟื อ แสดงนําใจมีจิตใจเมตตากรุณา
6. ด้ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร แ ล ะ ขั น ต อ น ก า ร
ให้ บริ การ จากผลการวิจยั พบว่า ผู้รับบริ การมีคาดหวัง
ของผู้รับบริ การต่อการให้ บริ การของบุคลากรกองคลัง
เทศบาลตํ า บลหนองสองห้ อ ง อํ า เภอเมื อ ง จัง หวัด
หนองคาย ด้ านกระบวนการและขันตอนการให้ บริ การ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่า ด้ า นกระบวนการและขันตอนการให้ บ ริ ก ารมี
ค่ า เฉลี ย มากที สุ ด คื อ การให้ บริ การตามลํ า ดั บ
ก่อนหลัง เช่น ผู้ทีมาก่อนได้ รับการบริ การก่อน เป็ นต้ น
และข้ อทีมีค่าเฉลียน้ อยทีสดุ คือ การจัดลําดับขันตอน
การให้ บ ริ ก ารตามที ป ระกาศไว้ ซึง สอดคล้ อ งกับ
งานวิจัยของอลิสรา รัตน์ไตรแก้ ว (2552) ซึงได้ ศึกษา
ความพึงพอใจของผู้รับบริ การงานจัดเก็ บรายได้ จาก
เทศบาลตํ า บลไพศาลี อํ า เภอไพศาลี จั ง หวั ด
นครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณา
ในรายข้ อมากไปน้ อย คื อ การให้ บริ การมี ก าร
เรี ย งลํ า ดั บ ก่ อ น-หลัง อย่ า งยุ ติ ธ รรม ขั นตอนการ
ให้ บริ การไม่ยงุ่ ยากซับซ้ อนและคล่องตัว
7. ด้ านส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ท า ง ก า ย ภาพ
จากผลการวิ จั ย พบว่ า ผู้ รั บ บริ ก ารมี ค าดหวัง ของ

ผู้รั บ บริ ก ารต่ อ การให้ บริ ก ารของบุค ลากรกองคลัง
เทศบาลตํ า บลหนองสองห้ อ ง อํ า เภอเมื อ ง จัง หวัด
หนองคาย ด้ านสภาพแวดล้ อมทางกายภาพใน
ภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก เมื อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่าด้ านสภาพแวดล้ อมทางกายภาพทีมีคา่ เฉลียมาก
ที สุ ด คื อ การจั ด โต๊ ะทํ า งานเป็ นไปตามสายงาน
ทางเดินของงานไม่ย้อนไปย้ อนมา และข้ อทีมีค่าเฉลีย
น้ อยทีสดุ คือ การบริ การศูนย์อินเตอร์ เน็ต สําหรับผู้รอ
รับการบริ การ ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของนฤมล เหมรา
(2554, บทคัดย่อ) ซึงได้ ศึกษาคุณภาพการให้ บริ การ
งานจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริ หารส่วนตําบลเหล่า
เสือโก้ ก อําเภอเหล่าเสือโก้ ก จังหวัดอุบลราชธานี ใน
ภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ดี เมื อ พิ จ ารณาในรายข้ อ
ผู้รับบริ การมีความคิดเห็นมากไปน้ อย คือ มีสถานที
จอดรถได้ อย่างสะดวก/เพียงพอ และความสะอาดของ
บริ เวณทีให้ บริ การ

ข้ อเสนอแนะ
ความคาดหวั ง ของผู้ รั บบริ การต่ อ การ
ให้ บ ริ ก ารของบุคลากรกองคลัง เทศบาลตํ าบลหนอง
สองห้ อง อําเภอเมืองจังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก แต่เมือพิจารณาเป็ นรายข้ อในแต่ละด้ านทีมี
ระดับความคาดหวังของผู้รับบริ การทีมีค่าเฉลียอยู่ใน
ระดับตําและควรปรับปรุงดังนี
1. ด้ า นบริ ก าร เป็ นด้ านทีค วรปรั บ ปรุ งเป็ น
ลําดับแรกเนืองจากเป็ นด้ านทีมีค่าเฉลียอยู่ในลําดับตํา
และเมือพิจารณาเป็ นรายข้ อข้ อทีมีค่าเฉลียตําสุดคือ
การเปิ ดให้ บริ การในช่วงเวลาทีผ้ รู ับบริ การต้ องการ เช่น
พักเทียง วันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ ดังนันกองคลังเทศบาล
ตําบลหนองสองห้ อ ง อํา เภอเมื อง จังหวัด หนองคาย
ควรมี ก ารเปิ ดให้ บริ การประชาชนในช่ ว งเวลาที
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ผู้ รั บ บริ ก ารต้ องการ เช่ น พั ก เที ย ง วั น หยุ ด เสาร์ –
อาทิตย์ และควรมีการปรับปรุงรูปแบบการให้ บริ การทีดี
อีกทังให้ ดแู ตกต่างจากหน่วยงานอืน
2. ด้ านการประชาสัมพันธ์การให้ บริ การ กอง
คลังเทศบาลตําบลหนองสองห้ อง อําเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย ควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานบริ การ
ของกองคลังผ่านสือต่าง ๆ เช่นหอกระจ่ายข่าย ก่อน
การออกเก็บภาษี และในงานจัดเก็บภาษี รายได้ ควรจัด
ให้ มีรางวัลสําหรับผู้มาชําระภาษี ประเภทต่าง ๆ ในช่วง
สัปดาห์แรกของการชําระภาษี เพือเป็ นการกระตุ้นให้ ผ้ ู
ชําระภาษี มาชําระภาษี เร็ วขึน
ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครัง2 ต่ อไป
1. ควรศึกษาคุณภาพการให้ บริ การงานกอง
คลังเทศบาลตําบลหนองสองห้ อง อําเภอเมือง จังหวัด
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หนองคาย เพื อ จะได้ นํ า ข้ อ มูล ที ไ ด้ ม าปรั บ ปรุ ง และ
พัฒ นาคุณ ภาพการให้ บ ริ ก ารงานกองคลัง เทศบาล
ตําบลหนองสองห้ อง อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
2. ควรศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อ
ผลการดํา เนิ น งานของเทศบาลตํา บลหนองสองห้ อ ง
อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพือจะได้ ทราบความ
คิดเห็นของประชาชนต่อดําเนินงานของเทศบาลตําบล
หนองสองห้ อ ง และนํ า มาพัฒ นา ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขการ
บริ หารงานของเทศบาลตําบลหนองสองห้ อง ให้ เป็ นไป
ตามความต้ อ งการของประชาชนให้ ม ากที สุด เพื อ
ประโยชน์สขุ ของประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลหนอง
สองห้ อง อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
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