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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครังนี้มีจุดมุ่งหมาย (1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพในการให

บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลรับร่อ จังหวัดชุมพร (2) เพื่อหาความสัมพันธ์ระระหว่างปัจจัย

ด้านลักษณะ สวนบุคคลของผู้มาใชบริการกับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพในการใหบริการของ

องค์การบริหารสว่นต าบลรบัรอ่ จังหวัดชุมพร โดยใช้แบบสอบถามจ านวน 392 ชุด และวิเคราะห์และ

วิวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาค่าสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ คาความถ่ี                 

ค่าร้อยละ คาเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติเชิงอนุมาน คือ Chi-square ที่ระดับ

นัยส าคัญ 0.05 ผลการวิจัยพบว่ามีระดับคุณภาพการในการให้บริการโดยภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อ

แยกประเด็นเป็นรายพบว่ามีคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดับมาก ทั้ง 5 ด้าน เรียงตามล าดับได้ดังนี้  

ด้านการดูแลเอาใจใส่ ด้านความไว้วางใจ  ด้านการตอบสนองลูกค้าและด้านการให้ความมั่นใจ ด้าน

รูปลักษณ์ เมื่อทดสอบสมมุติฐาน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได้/เดือน ศาสนา จ านวนครั้งที่ใช้บริการ/ปี นั้น ไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อคุณ

ภาการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล  รับร่อ จังหวัดชุมพร 

 

ค าส าคัญ : คุณภาพ, การให้บริการ, องค์การบริหารส่วนต าบล  
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Abstract 

The objectives of this research (1) were to study the level of opinions about 
the service quality of the Rab Ro Sub-District Administrative Organization, Chumphon 
Province (2 )  to find the relationship between the personal characteristics of the 
people. The service was used with opinions about the service quality of the Tambon 
Administrative Organization, Chumphon Province by using 3 9 2  questionnaires and 
analyzing and analyzing the data with a statistical packaged program. to find 
descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation. and 
the inferential statistic was Chi-square at the significance level of 0 .05 . The results 
showed that the overall service quality level was at a high level. At a high level, all 5 
can be arranged in order as follows: trust Customer response and confidence 
appearance When testing a hypothesis It was found that personal factors, gender, 
age, status, education level, occupation, income/month, religion, number of service 
usage/year had no relationship with opinions on service quality of Tambon 
Administrative Organization, Rab Ro, Chumphon Province. 

 
Keywords : quality, service, Subdistrict Administrative Oranization 
 

บทน า 
 องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นหน่วยงานปกครองท้องถ่ิน ที่เป็นผลมาจากแนวคิดในการ
กระจายอ านาจ ซึ่งรัฐบาลได้มอบอ านาจหน้าที่ในการปกครองและจัดบริการสาธารณะโดยด าเนินงาน
ด้วยงบประมาณแลเจ้าหน้าที่ของตนเอง องค์การบริหารส่วนต าบล ได้จัดต้ังข้ึนในฐานะนิติบุคคลตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มีจุดมุ่งหมายและหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติ ตามมาตราต่างๆ ได้แก่ มาตรา 66,67, 68 และมาตรา 16 หน้าที่โดยตรงในการบ าบัด
ทุกข์และบ ารุงสุขของประชาชน ไปจนถึงการพัฒนาและบ ารุงรักษาเขตพื้นที่ซึ่งตนรับผิดชอบอยู่ ทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ไปจนถึงทรัพยากรธรรมชาติ และอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน ทั้งนี้เป็นผล
มาจากการสนับสนุนให้มีการกระจายอ านาจการปกครองและบริหารไปสู่ท้องถ่ินต่าง ๆ ทั้งในส่วนของ
โครงสร้าง บทบาท ภารกิจ อ านาจหน้าที่ รายได้และภาษีอากร และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ปกครองส่วนท้องถ่ินมากข้ึน โดยท าการถ่ายโอนภารกิจอ านาจหน้าที่หลายประการที่รัฐด าเนินการอยู่
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในแต่ละพื้นที่นั้นๆด าเนินการ และจัดสรรรายได้ให้เหมาะสมกับกิจการ  
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 จากที่กล่าวมาในเรื่องของการกระจายอ านาจจากรัฐไปสู่หน่วยงานท้องถ่ินต่างๆ ซึ่งรวมไปถึง
องค์การบริหารส่วนต าบล การที่จะพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงาน เพื่อ
จุดมุ่งหมายสูงสุดในการตอบสนองความต้องการและสร้างความสุขให้กับประชาชนได้น้ัน การบริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีคุณภาพ ให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในทุก ๆ ด้านในที่สุด  
 ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงมีจุดประสงค์ที่จะศึกษาคุณภาพการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลรับร่อ จังหวัดชุมพร เพื่อใชเป็นประโยชนในการศึกษาความคิดเห็นต่อคุณภาพภาพ
การใหบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพของหน่วยงานในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้มาใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลรับร่อ จังหวัด
ชุมพร  
 2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพในการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลรับร่อ จังหวัดชุมพร 
 3. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านลักษณะสวนบุคคลของผู้มาใช้บริการกับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลรับร่อ จังหวัดชุมพร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      1.1 ประชากร (Population) คือ ผู้ใช้บริการที่อาศัยอยู่ในต าบลรับร่อ จ านวน 23 
หมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด จ านวน  20,123 คน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ผู้วิจัยก าหนดขนาดตัวอย่างตามแนวทางของ Taro 
(1973: 727-728) ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ผู้วิจัยจึง
ก าหนดกลุ่ม ตัวอย่างในการวิจัยดังสูตรต่อไปนี้ 
  สูตร  n  =        N   
                                      1+Ne2 

  เมื่อ   n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

        N = จ านวนประชากรทั้งหมด 

        e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (α = 0.05) 
  สูตร n  =         20,123                                     
                              1+ (20,123) (0.05)2 
    =   392.18 
ดังนั้น ได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้ง   392  คน 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจะใช้แบบสอบถามโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
     ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ศาสนา ประเภทที่ใช้บริการ จ านวนครั้งที่ใช้บริการ มีลักษณะ
เป็นค าถามปลาย  ปดจ านวน 9 ขอ 
      ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นคุณภาพการใหบริการของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลรับร่อ ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านรูปลักษณ ดานความไววางใจ ด้านการตอบสนองลูกคา ด้าน
การใหความมั่นใจ และด้านการดูแลเอาใจใส ซึ่งเป็นแบบมาตรประมาณคา(Rating Scale) 5 ระดับ
แบบลิเคิรท์ ซึ่งมี ความหมายดังนี้  
   5 หมายถึง  มีคุณภาพในการใหบริการในระดับมากที่สุด 
   4  หมายถึง  มีคุณภาพในการใหบริการในระดบัมาก 
   3  หมายถึง  มีคุณภาพในการใหบริการในระดับปานกลาง 
   2  หมายถึง   มีคุณภาพในการใหบริการในระดบันอย 
   1  หมายถึง  มีคุณภาพในการใหบริการในระดับนอยที่สุด 
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  โดยใช้เกณฑ์ประเมินผลดังนี้ (Best, 1977, p.174)  
 คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.49   มีความพึงพอใจน้อยทีสุ่ด 
 คะแนนเฉลี่ย  1.50 – 2.49   มีความพึงพอใจน้อย 
 คะแนนเฉลี่ย  2.50 – 3.49   มีความพึงพอใจปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย  3.50 – 4.49  มีความพึงพอใจมาก 
 คะแนนเฉลี่ย  4.50 – 5.00  มีความพึงพอใจมากทีสุ่ด 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ข้อมูลที่ใช้ในการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้  
   1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบ
แบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 392 คน ในการตอบ
แบบสอบถาม  
   2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ใช้ประกอบการศึกษา โดยท าการค้นคว้า
จากวิทยานิพนธ์ เอกสารงานวิจัยเชิงวิชาการต่าง ๆ และวิชาต าราเรียนที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางใน
การศึกษาครั้งนี้  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยแจกแจง ความถ่ี และหาค่า
ร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลแต่ละรายการ เสนอเป็นตารางประกอบการบรรยาย 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
รับร่อ จังหวัดชุมพร วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนค่าเบี่ยงมาตรฐาน (Standard Deviation) 
เสนอเป็นตารางประค าบรรยาย  
 ส่วนที่ 3 การหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความคิดเห็นต่อคุณภาพการ
ให้บริการองค์การบริหารสว่นต าบลรับร่อ จังหวัดชุมพร เพื่อใช้การพิสูจน์ว่าสมมตุิฐานที่ตั้งขึ้นแตกต่าง
หรือไม่แตกต่างกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ใช้ทดสอบสมมุติฐานโดย ใช้ค่า Chi Square ( X2) ด้วยวิธีของ
เปียรสัน   
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54.3

26.5

70.9

4.5

46.2

64.5

98.7

54.3

74.2

ข้อมูลส่วนบุคคล

ผลการวิจัย 
 1. การวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการองค์การบริการองค์การบริหารส่วน
ต าบลรับร่อ จังหวัดชุมพร 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 
54.30 อายุ 41 -50 ปี ร้อยละ 26.50 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 70.90 ระดับการศึกษามัธยมตอน
ปลาย/ปวช. ร้อยละ 38.80 มีอาชีพรับจ้างทั่วไป/ค้าขาย ร้อยละ 46.20 มีรายได้ต่อเดือน 10 ,000 – 
20,000 บาท  ร้อยละ 64.50 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98.70 เป็นงานด้านจัดเก็บรายได้ ภาษี
โรงเรือน ภาษีที่ดิน ร้อยละ 54.38 ใช้บริการ 2 -5 ครั้ง/ปี  ร้อยละ 74.20 
 2.  ผลการวิเคราะห์จ านวนและค่าร้อยละผู้ใช้บริการ จ าแนกตามประเภทของการใช้
บริการ 

 
 

2.53

54.38

4.84
11.75

26.5

งานบริการงานกู้ชีพ งานด้านจัดเก็บรายได้ 
ภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน

งานด้านการศึกษา งานด้านประปา ถนน 
งานขออนุญาตก่อสร้าง

งานด้านผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ

เด็กแรกเกิด

จ านวนและค่าร้อยละผู้ใช้บริการ จ าแนกตามประเภทของการใช้บริการ

ร้อยละ
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 ผลการวิเคราะห์ พบว่าผู้มาใช้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลรับร่อ จังหวัดชุมพร ส่วนใหญ่

เป็นงานบริการงานด้านจัดเก็บรายได้ ภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน คิดเป็นร้อยละ 54.38 รองลงมาเป็นงาน

ด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กแรกเกิด คิดเป็นร้อยละ 26.50  งานด้านประปา ถนน งานขออนุญาต

ก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 11.75 งานด้านการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 4.84 และน้อยที่สุดงานบริการงาน

กู้ชีพ คิดเป็นร้อยละ 2.53  

 3. ผลวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพในการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลรับร่อ จังหวัดชุมพร 

 
 
 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล  

รับร่อ จังหวัดชุมพร มีระดับคุณภาพการในการให้บริการโดยภาพรวม อยูในระดับมาก (𝑥̅̅ = 4.12) 
และเมื่อแยกประเด็นเป็นรายด้าน พบว่า มีคุณภาพการให้บริการมากในทุกด้าน ดั้งนี้ ด้านการดูแลเอา

ใจใส่ (𝑥̅̅ = 4.22) รองลงมาด้านความไว้วางใจ (𝑥̅̅ = 4.12) ด้านการตอบสนองลูกค้าและด้านการให้

ความมั่นใจ (𝑥̅̅ = 4.10) และน้อยที่สุดในด้านรูปลักษณ์ (𝑥̅̅ = 4.08) เรียงตามล าดับ และเมื่อแยก
ประเด็นเป็นรายด้าน ดังนี้ 
 ด้านรูปลักษณ์ พบว่า มีคุณภาพการให้บริการมากในทุกด้าน ดั้งนี้  จุดน่ังรอ สถานที่จอดรถ 

ห้องน้ าสะอาดเพียงพอส าหรับผู้รับบริการ (𝑥̅̅ = 4.14) รองลงมาในข้อ พนักงานแต่งกายสุภาพ

เรียบร้อย (𝑥̅̅ = 4.08) และน้อยที่สุดในข้อ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการมีความทันสมัย (𝑥̅̅ 
= 4.03) เรียงตามล าดับ 

4.08 4.12 4.1 4.1 4.22

0.44 0.57 0.51 0.65 0.59

ด้านรูปลักษณ์ ด้านความไว้วางใจ ด้านการตอบสนอง
ลูกค้า

ด้านการให้ความมั่นใจ ด้านการดูแลเอาใจใส่

ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพในการให้บริการ

x̅

SD
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  ด้านความไว้วางใจ พบว่า มีคุณภาพการให้บริการมากในทุกด้าน ดั้งนี้  การให้บริการของ

พนักงานมีความเท่าเทียมกัน (𝑥̅̅ = 4.18) รองลงมาในข้อ พนักงานให้ค าแนะน า ช้ีแจงข้อสงสัยแกท่าน

เป็นอย่างดี (𝑥̅̅ = 4.10) และน้อยที่สุดในข้อ การบริการเป็นไปตามล าดับ ก่อน - หลัง (𝑥̅̅ = 4.09) เรียง
ตามล าดับ 
 ด้านการตอบสนองลูกค้า พบว่า มีคุณภาพการให้บริการมากในทุกด้าน ดั้งนี้ การบริการเป็นไป

ด้วยความรวดเร็วตามก าหนดเวลา (𝑥̅̅ = 4.16) รองลงมาในข้อ งานที่ท่านติดต่อได้รับความถูกต้อง

ครบถ้วน  (𝑥̅̅ = 4.08) และน้อยที่สุดในข้อ มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน (𝑥̅̅ = 4.07) เรียง
ตามล าดับ 
 ด้านการให้ความมั่นใจ พบว่า มีคุณภาพการให้บริการมากในทุกด้าน ดั้งนี้  มีช่องทางการ

ติดต่อสื่อสารที่ง่ายและสะดวก (𝑥̅̅ = 4.13) รองลงมาในข้อ มีการแนะน าด้วยความสุภาพเป็นอย่างดีโดย

สม่ าเสมอ (𝑥̅̅ = 4.09) และน้อยที่สุดในข้อ พนักงานเป็นผู้มีความรู้ ความช านาญ ในงานน้ันๆ (𝑥̅̅ = 
4.08) เรียงตามล าดับ  
 ด้านการดูแลเอาใจใส่ พบว่า มีคุณภาพการให้บริการมากในทุกด้าน ดั้งนี้  พนักงาน พูดจา

ไพเราะ ยิ้มแย้ม แจ่มใส ตลอดเวลาการให้บริการ (𝑥̅̅ = 4.24) รองลงมาในข้อ รับฟังถึงปัญหา และยอม

รับค าต าหนิและส ารวมกิริยาท่าทาง (𝑥̅̅ = 4.23) และน้อยที่สุดในข้อ รับฟังถึงปัญหา และยอมรับค า

ต าหนิและส ารวมกิริยาท่าทาง (𝑥̅̅ = 4.20) เรียงตามล าดับ 
 4. วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความคิดเห็นต่อ
คุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลรับร่อ จังหวัดชุมพร 
 จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้/เดือน ศาสนา จ านวนครั้งที่ใช้บริการ/ปี นั้น ไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อคุณภาการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลรับร่อ จังหวัดชุมพร ในภาพรวม ณ ระดับ นัยส าคัญที่ 0.05 
 
อภิปรายผล 
 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลรับร่อ จังหวัดชุมพร 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 
54.30 อายุ 41 -50 ปี ร้อยละ 26.50 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 70.90 ระดับการศึกษามัธยมตอน
ปลาย/ปวช. ร้อยละ 38.80 มีอาชีพรับจ้างทั่วไป/ค้าขาย ร้อยละ 46.20 มีรายได้ต่อเดือน 10 ,000 – 
20,000 บาท ร้อยละ 64.50 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98.70 เป็นงานด้านจัดเก็บรายได้ ภาษีโรงเรือน 
ภาษีที่ดิน ร้อยละ 54.38 ใช้บริการ 2 -5 ครั้ง/ปี ร้อยละ 74.20  
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 ผลการวิเคราะห์จ านวนและค่าร้อยละผู้ใช้บริการจ าแนกตามประเภทของการใช้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลรับร่อ จังหวัดชุมพร 
 ผลการวิเคราะห์ พบว่าผู้มาใช้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลรับร่อ จังหวัดชุมพร ส่วนใหญ่
เป็นงานบริการงานด้านจัดเก็บรายได้ ภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน คิดเป็นร้อยละ 54.38 รองลงมาเป็นงาน
ด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กแรกเกิด คิดเป็นร้อยละ 26.50 งานด้านประปา ถนน งานขออนุญาต
ก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 11.75 งานด้านการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 4.84 และน้อยที่สุดงานบริการงาน
กู้ชีพ คิดเป็นร้อยละ 2.53  
 ระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลรับร่อ จังหวัด
ชุมพร 
 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเหน็ต่อคุณภาพการให้บรกิารขององค์การบรหิารส่วนต าบลรับ
ร่อ จังหวัดชุมพร มีระดับคุณภาพการในการให้บริการโดยภาพรวม อยูในระดับและเมื่อแยกประเด็น
เป็นรายด้าน ทั้ง 5 ด้านด้านรูปลักษณ์ ด้านความไว้วางใจ ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านการให้ความ
มั่นใจและด้านการดูแลเอาใจใส่ พบว่าผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลรับร่อ จังหวัดชุมพรมีคุณภาพ
การให้บริการอยู่ในระดับมากทั้งหมด  
 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลรับร่อ จังหวัดชุมพร 
 จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้/เดือน ศาสนา จ านวนครั้งที่ใช้บริการ/ปี นั้น ไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อคุณภาการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลรับร่อ จังหวัดชุมพร ในภาพรวม ณ ระดับ นัยส าคัญที่ 0.05  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาคุณภาพการให้บริการขององค์การบรหิารส่วนต าบลรบัรอ่ จังหวัดชุมพร มีขอ
เสนอแนะ ดังนี ้
 ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 1. เพื่อให้ประชาชนที่ใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุดควรมีการปรับปรุงด้านอุปกรณ์ให้
ทันสมัยและเพียงพอ 
 2. ควรจัดท าแผนผังแสดงข้ันตอน ของงานภารกิจต่าง ๆ ติดผนังที่ชัดเจนและหรือมีเอกสาร
แนะน าข้ันตอนในการให้บริการ มีการจัด บัตรคิวเพื่อความสะดวก  
 3. เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด เจ้าหน้าที่เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการได้แสดงความ
คิดเห็น/ซักถาม เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ / อัธยาศัยดี / วาจา สุภาพ 
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 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาความสัมพันธเจาะลึกในสวนของความพึงพอใจโดยแยกเป็นรายด้าน เพื่อน า
ข้อมูลมาปรับปรุง พัฒนาการใหบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลรับร่อใหมีความชัดเจนมากขึ้น 
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