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บทคัดย�อ 
 การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค6เพ่ือ 1) ศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการคุณภาพ
การให�บริการของเทศบาลตําบลท'าช�าง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ'างทอง  2) เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ6ระหว'างป=จจัยอํานาจหน�าท่ีของฝ?ายบริหารกับผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการคุณภาพ
การให�บริการของเทศบาลตําบลท'าช�าง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ'างทอง และ 3) เพ่ือเสนอแนะ
แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพการให�บริการของเทศบาลตําบลท'าช�าง อําเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ'างทอง โดยใช�การวิจัยเชิงปริมาณจากกลุ'มตัวอย'าง จํานวน 370 คน ท่ีเลือกจากประชากรท่ี
เปBนประชาชนท่ีอยู'ในเขตเทศบาลตําบลท'าช�าง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ'างทอง กําหนดกลุ'ม
ตัวอย'างด�วยการคํานวณตามสูตรของทาโร' ยามาเน' และสุ'มตัวอย'างแบบแบ'งชั้นภูมิ เครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข�อมูลเปBนแบบสอบถามมาตราส'วนประมาณค'า สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห6ข�อมูล คือ 
ค'าเฉลี่ย ค'าร�อยละ ค'าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค'าสถิติที การวิเคราะห6ความแปรปรวนทางเดียว และค'า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ6เพียร6สัน  
 ผลการวิจัยพบว'า  
 1) ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการคุณภาพการให�บริการของเทศบาลตําบลท'าช�าง อําเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ'างทอง โดยรวมอยู'ในระดับมาก (X = 3.64, S.D. = 0.60) เม่ือพิจารณาเปBน
รายด�าน ด�านท่ีมีระดับผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการคุณภาพการให�บริการสูงสุด คือ การให�บริการ
อย'างปลอดภัย รองลงมา คือ การให�บริการท่ีรวดเร็ว การเข�าถึง/ความสะดวก ความง'ายต'อการเข�าใจ 
และด�านท่ีมีระดับผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการคุณภาพการให�บริการเปBนอันดับสุดท�าย คือ การบริการ
อย'างถูกต�อง  
 2) ความสัมพันธ6ระหว'างป=จจัยอํานาจหน�าท่ีของฝ?ายบริหารกับผลสัมฤทธิ์ของการบริหาร
จัดการคุณภาพการให�บริการของเทศบาลตําบลท'าช�าง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ'างทอง พบว'า 
โดยรวมอยู'ในระดับปานกลาง และเรียงลําดับจากมากไปหาน�อย ดังนี้ การจัดองค6กร (r = 0.570) การประสานงาน 
(r = 0.564) การวางแผน (r = 0.555) การรายงาน (r = 0.545) การอํานวยการ (r = 0.522) การจัดบุคลากร
ปฏิบัติงาน (r = 0.407) และด�านงบประมาณ (r = 0.380)       
 3) ข�อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการคุณภาพการให�บริการของเทศบาลตําบลท'าช�าง 
อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ'างทอง ประกอบด�วย (1) ด�านการให�บริการอย'างถูกต�อง ควรสนับสนุน
ให�เจ�าหน�าท่ีเข�ารับการอบรมความถูกต�องของการให�บริการ (2) ด�านความง'ายต'อการเข�าใจ ควรมี
แบบฟอร6มของเอกสารท่ีผู�ขอรับบริการเข�าใจง'าย โดยใช�ภาษาท่ีง'าย สั้น กะทัดรัด ชัดเจน ไม'ต�อง
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กรอกข�อมูลซํ้าซ�อน (3) ด�านการเข�าถึง/ความสะดวก ควรมีปSายบอกทางตามเส�นทางคมนาคมท่ีผ'าน 
และมีปSายบอกในอาคาร ปSายหน�าห�องท่ีเห็นได�ง'าย (4) ด�านการให�บริการท่ีรวดเร็ว ควรมีการ
ให�บริการเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว และ (5) ด�านการให�บริการอย'างปลอดภัย ควรแต'งต้ังเจ�าหน�าท่ี ดูแล
ด�านความปลอดภัยให�อยู'ในเกณฑ6มาตรฐานอย'างสมํ่าเสมอ 
 
คําสําคัญ : ผลสัมฤทธิ์ การบริหารจัดการ 
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ABSTRACT 
  The objectives of this research were to 1) study the achievement level of 
the service quality management of Tachang Subdistrict municipality, Wiset Chai Chan 
district, Ang Thong province, 2) study the relationship between the executives’ 
authority and the achievements of the service quality management of Tachang 
Subdistrict municipality, Wiset Chai Chan district, Ang Thong province, and 3) propose 
guidelines to improve the service quality management of Tachang subdistrict 
municipality, Wiset Chai Chan district, Ang Thong province. This study was a 
quantitative research which was conducted by studying a sample of 370 respondents 
chosen from the population of people living in Tachang subdistrict municipality, 
Wiset Chai Chan district, Ang Thong province. The sample size was calculated by 
following Taro Yamane’s formula. The sample was selected by stratified simple 
random sampling. The tool for data collection was a rating scale questionnaire. The 
statistics used to analyze the data consisted of percentage, mean, standard deviation, 
t-test, one way ANOVA and Pearson’s product moment correlation coefficient. 
 The research findings were as follows: 
 1) The achievement level of the service quality management of Tachang 
Subdistrict municipality, Wiset Chai Chan district, Ang Thong province was, overall, at a high 
level (X = 3.64, S.D.= 0.60). Considering each aspect individually, it was found that the 
highest mean was for safety services, followed by speedy services, accessibility and 
convenience, ease of understanding and accurate services, respectively.  
 2) The study of the relationship between the executives’ authority and the 
achievements of the service quality management of Tachang Subdistrict municipality, 
Wiset Chai Chan district, Ang Thong province revealed that, overall, it was at a 
moderate level. Ranked from the highest to the lowest, the aspects were as follows; 
organizing (r = 0.570), coordinating (r = 0.564), planning (r = 0.555), reporting (r = 0.545), 
directing (r = 0.522), staffing (r = 0.407) and budgeting (r= 0.380), respectively.    
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 3) The proposed guidelines to improve the service quality management of Tachang 
Subdistrict municipality, Wiset Chai Chan district, Ang Thong province were as follows: 
(1) for the aspect of accurate service; the organization should support training for the 
personnel, (2) for the aspect of ease of understanding; the organization should 
prepare document forms for the clients which use easy language. They should be 
short, compact, clear and not duplicate any of the data, (3) for the aspect of 
accessibility and convenience; the organization should make signs indicating the 
routes as well as signs in the buildings and in front of each room, (4) for the aspect of 
speedy services; the organization should facilitate one stop services, and (5) for the 
aspect of safety services; the organization should appoint officials to continually take 
care of safety according to the standard criteria.   
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