
 

คําแถลง 

 

 ตามท่ีเทศบาลตําบลทาชาง  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ไดเห็นชอบให

วิทยาลัยนครราชสีมา ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของ

เทศบาลตําบลทาชาง ประจําปงบประมาณ 2565 นั้น 

 

 การดําเนินโครงการสําเร็จลงไดดวยความอนุเคราะหชวยเหลือเปนอยางดีจากผูมีพระคุณหลาย

ฝาย คณะทํางานขอกราบขอบพระคุณ เจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดนครราชสีมา

ทุกทาน ท่ีกรุณาใหคําปรึกษา ใหขอเสนอแนะและแนวทางในการดําเนินโครงการใหมีความสมบูรณ

ยิ่งข้ึน 

 

ทายนี้  คณะทํางานขอขอบคุณนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 

ผูอํานวยการกอง หัวหนากอง และเจาหนาท่ีสํานักงานเทศบาลตําบลทาชาง ตลอดจนประชาชนใน

เขตพื้นท่ีทุกทานท่ีไดใหขอมูลและความคิดเห็นในการเก็บรวบรวมขอมูลมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

  

วิทยาลัยนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา 

กันยายน 2565 
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บทสรุปผูบริหาร 

 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบรกิารขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ 2565  มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจ     

ความพึงพอใจและจัดเรียงลําดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของ

เทศบาลตําบลทาชาง  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ 2565     

ในดานข้ันตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และดานส่ิงอํานวย

ความสะดวก 

 จากจํานวนประชากรท่ีอาศัยอยูในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของเทศบาลตําบลทาชาง 4,992 คน 

ใชกลุมตัวอยางเพื่อศึกษา จํานวน 400 คน ซ่ึงไดจากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตร

ของ Taro Yamane การสุมตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 

โดยแบงประชากรออกเปนพื้นท่ีตาง ๆ รวม 9หมูบาน และในแตละหมูบานสุมตัวอยางประชาชนอยาง

เปนสัดสวน (Proportional Random Sampling) ของประชากรในแตละหมูบาน สําหรับเครื่องมือ 

ท่ีใชในการสํารวจ คือ แบบสอบถามมาตราสวนประเมินคา (Rating Scales) 5 ระดับ วิเคราะหขอมูล

โดยหาคารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการสํารวจลักษณะประชากรกลุมตัวอยางพบวา สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 62.75) 

สวนมากมีอายุอยูระหวาง 51-60 ป (รอยละ 30.75) สวนใหญมีการศึกษาระดับประถมศึกษา           

(รอยละ 39.50) สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม (รอยละ 30.00) สวนใหญมีรายไดอยูระหวาง

8,001 – 10,000 บาท (รอยละ 28.00) สวนมากรับบริการจากเทศบาลตําบลเก่ียวกับงานไฟฟาถนน 

(รอยละ 25.25) สวนใหญประชาชนมาติดตอขอรับบริการในชวงเดือนพฤษภาคม 2565 และ     

ไดรับทราบขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลทาชางสวนใหญจากเสียงตามสาย/หอกระจายขาว 

 การสํารวจความพึงพอใจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนพอใจในคุณภาพการใหบริการของ

เทศบาลตําบลทาชางในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 4.82) มีความพึงพอใจมากท่ีสุด       

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ (�̅�𝑥 = 4.84) รองลงมา คือ ดานข้ันตอนการใหบริการ (�̅�𝑥 = 4.83) และ 

ดานชองทางการใหบริการ (�̅�𝑥 = 4.81) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแตละดาน พบวา 

 

เทศบาลตําบลท่าชา้ง 

วิทยาลัยนครราชสีมา 

 



 
 

 

ค 

 1) ดานข้ันตอนการใหบริการ ผูรับบริการพอใจเรื่องการติดตอประสานงานมคีวามสะดวก 

มากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 4..85) รองลงมา คือ เรื่องการใหบริการตามท่ีขอรับบริการถูกตอง สะดวก รวดเร็ว  

ไมยุงยากซับซอน  (�̅�𝑥 = 4.84) และระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม มีความชัดเจน      

(�̅�𝑥 = 4.83) ตามลําดับ 

 2) ดานชองทางการใหบริการ ผูรับบริการพอใจเรื่องการใชบริการสามารถเขาถึงและใช

บริการไดงายมากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 4.83) รองลงมา คือ เรื่องมีชองทางการรับรูขอมูลขาวสารการใหบริการท่ี

สามารถรับรูไดอยางท่ัวถึง (�̅�𝑥 = 4.82) และเรื่องมีการใหบริการนอกสถานท่ี (�̅�𝑥 = 4.81) ตามลําดับ 

 3) ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ผูรับบริการพอใจเรื่องเจาหนาท่ีใหคําแนะนํา คําปรึกษา ตอบ

ขอซักถามไดดีมากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 4.87) รองลงมา คือ เรื่องเจาหนาท่ีมีความกระตือรือรนเอาใจใสในการ

ใหบริการ(�̅�𝑥 = 4.85) และเรื่องเจาหนาท่ีพูดจาสุภาพยิ้มแยมแจมใส มีความเปนกันเอง (�̅�𝑥 = 4.83)

ตามลําดับ 

 4) ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ผูรับบริการพอใจเรื่องเรื่องสถานท่ีตั้งของหนวยงาน มีความ

เหมาะสมในการเดินทางมารับบริการมากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 4.83) รองลงมา คือสถานท่ีใหบริการมีความ

สะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย(�̅�𝑥 = 4.82) และเรื่องป ายขอความบอกจุดบริการ/ป าย

ประชาสัมพันธมีความชัดเจนและเขาใจงาย(�̅�𝑥 = 4.80) ตามลําดับ 

 การสํารวจความพึงพอใจของผูมารับบริการแยกตามภาระงาน พบวา 

 1) งานไฟฟาถนน ผูรับบริการพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการมากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 4.84) 

รองลงมา คือ ดานข้ันตอนการใหบริการและดานชองทางการใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากัน (�̅�𝑥 = 4.83) 

และดานชองทางการใหบริกสน (�̅�𝑥 = 4.81) ตามลําดับ 
 

 2) งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ผูรับบริการพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการมากท่ีสุด 

(�̅�𝑥 = 4.83) รองลงมา คือ ดานข้ันตอนการใหบริการ (�̅�𝑥 = 4.82) และดานชองทางการใหบริการ 

(�̅�𝑥 = 4.81) ตามลําดับ 
 

 3) งานดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ผูรับบริการพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการมากท่ีสุด 

(�̅�𝑥 = 4.84) รองลงมา คือ ดานข้ันตอนการใหบริการ (�̅�𝑥 = 4.83) และดานชองทางการใหบริการ   

(�̅�𝑥 = 4.81) ตามลําดับ 

เทศบาลตําบลท่าชา้ง 

วิทยาลัยนครราชสีมา 
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 4) งานสงเสริมการทองเท่ียวพิพิธภัณฑโครงกระดูกซากชางโบราณ พอใจดานเจาหนาท่ีผู

ใหบริการมากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 4.83) รองลงมา คือ ดานข้ันตอนการใหบริการ (�̅�𝑥 = 4.82) และดาน

ชองทางการใหบริการ (�̅�𝑥 = 4.81) ตามลําดับ 

 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจ

ตอการใหบริการของเทศบาลตําบลทาชางในภาพรวมอยูในระดับรอยละ 96.40 โดยไดคะแนนอยูใน

ระดับ 10 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอดานข้ันตอนการ

ใหบริการ อยูในระดับรอยละ 96.60 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 ดานชองทางการใหบริการ กลุม

ตัวอยางประชาชนพอใจอยูในระดับรอยละ 96.20 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 ดานเจาหนาท่ี           

ผูใหบริการ กลุมตัวอยางประชาชนพอใจอยูในระดับรอยละ 96.80 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 และ

ดานส่ิงอํานวยความสะดวก กลุมตัวอยางประชาชนพอใจอยูในระดับรอยละ 96.00 ไดคะแนนอยูใน

ระดับ 10 

 

คุณภาพการใหบริการ คาเฉลี่ย (𝒙𝒙�) ระดับความพึง

พอใจ 

(รอยละ) 

ระดับคะแนน 

1. ดานข้ันตอนการใหบริการ 4.83 96.60 10 

2. ดานชองทางการใหบริการ 4.81 96.20 10 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.84 96.80 10 

4. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 4.80 96.00 10 

 รวม 4.82 96.40 10 
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 เมื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของ

เทศบาลตําบลทาชางจะเห็นวาเทศบาลตําบลทาชางมีการพัฒนาการใหบริการเพิ่มข้ึน โดยในภาพรวม

ระดับความพึงพอใจระหวางป พ.ศ. 2564 ถึงป พ.ศ. 2565 เพิ่มจากรอยละ 96.00 เปนรอยละ 96.40 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน จะเห็นวา 

 ดานข้ันตอนการใหบริการ ระดับความพึงพอใจเพิ่มจากรอยละ 96.00 เปนรอยละ 96.60 

 ดานชองทางการใหบริการ ระดับความพึงพอใจเพิ่มจากรอยละ 95.80  เปนรอยละ 96.20 

 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  ระดับความพึงพอใจเพิ่มจากรอยละ 96.20  เปนรอยละ 96.80 

 ดานส่ิงอํานวยความสะดวกระดับความพึงพอใจเพิ่มจากรอยละ 95.60 เปนรอยละ 96.00 
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 ผลการประเมิ นความพึ งพอใจ ของประชาชนผู รับบริการท่ี มีตอการใหบ ริการของ                  

เทศบาลตําบลทาชางแยกตามงานสําคัญ 4 งาน อยูในระดับรอยละ 96.30 โดยไดคะแนนอยูในระดับ 

10 เมื่อพิจารณาเปนรายภาระงานพบวากลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตองานไฟฟาถนน    

อยูในระดับรอยละ 96.40 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 พอใจงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยูใน

ระดับรอยละ 96.20 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 พอใจงานดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมอยูในระดับ

รอยละ 96.40 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 และพอใจงานการใหบริการงานสงเสริมการทองเท่ียว

พิพิธภัณฑโครงกระดูกซากชางโบราณอยูในระดับรอยละ 96.20 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 

 

 

ภาระงาน ระดับความพึงพอใจ 

(รอยละ) 

ระดับคะแนน 

1. งานไฟฟาถนน 96.40 10 

2. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 96.20 10 

3. งานดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 96.40 10 

4. งานสงเสริมการทองเท่ียวพิพิธภัณฑโครงกระดูกซากชางโบราณ 96.20 10 

 ภาพรวมท้ัง 4 งาน 96.30 10 

 

 

ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม จากการสํารวจพบวาประชาชนท่ีมารับบริการมีความ

คิดเห็นตอการทํางานของเทศบาลตําบลทาชางวา ดานกระบวนการมีความสะดวก รวดเร็วดีไมยุงยาก

ซับซอน ระยะเวลารอคอยการใหบริการไมนานมีความรวดเร็วข้ึน ดานชองทางการใหบริการมีการแจง

ขาวสารผานทางส่ือออนไลน ทําใหประชาชนผูรับบริการสามารถรับรูขอมูลขาวสารการแจงขาวตางๆ

ของทางเทศบาลไดรวดเร็ว เจาหนาท่ีใหบริการ มีความกระตือรือรนในการใหบริการ และให

คําแนะนําชวยเหลือเรื่องตางๆไดดี  มีความตั้งใจและพรอมในการใหบริการดีมาก และมีความเปน

กันเองดี ดานส่ิงอํานวยความสะดวก บริเวณภายในสํานักงานมีความสะอาดเรียบรอยดีมีท่ีนั่งรอรับ

บริการท่ีเหมาะสม  . 

จากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือโควิด-19 ตั้งแตป พ.ศ. 2563 จนถึงปจจุบันทาง

เทศบาลตําบลทาชางมีมาตรการตางๆ ท่ีดูและประชาชนในพื้นท่ีดีอยางตอเนื่องมาตลอด เมื่อมีการ 

กักตัวของผูอยูกลุมเส่ียงหรือผูปวย ทางเทศบาลจะมีการและชวยเหลือดวยการมอบถุงยังชีพ ออก

เยี่ยมเยียนผูท่ีไดรับความเดือดรอนจากการกักตัว  
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   งานไฟฟาโดยภาพรวมแลว ในปนี้เทศบาลตําบลทาชาง มีการติดตั้งไฟฟาในจุดหลักๆ ไดรับ

การใหบริการจากการไฟฟาอยางท่ัวถึง  ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับปท่ีแลวปนี้ไฟฟาตามถนนในเขต

เทศบาลตําบลทาชางดีข้ึนมาก มีการเพิ่มจํานวนไฟไฟฟาสองสวางในหลายพื้นท่ี เพื่อใหเกิดความสวาง

แบบไมท้ิงชวงตลอดเสนทางในเขตพื้นท่ีเทศบาล เมื่อมีปญหาไฟฟาสองสวางดับจะมีการซอมแซม

แกไขไดรวดเร็ว   

 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลตําบลทาชางมีอุปกรณเครื่องมือดานสาธารณ

ภัย พรอมใหบริการในชุมชน มีการติดตั้งปายบอกเหตุการณ หรือวิธีการติดตอในกรณีเกิดภัยตางๆ 

วิธีการปองกันหรือปองกันพื้นฐานตองทําอยางไร ในปนี้มีการติดตั้งตูดับเพลิงในชุมชนและมีการสอน

วิธีการใชงาน และยังมีการอบรมการดับเพลิงเบ้ืองตนใหกับประชาชนในพื้นท่ี  

 งานดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ในปนี้โดยภาพรวมแลว งานดานสาธารณสุข มีการ

พัฒนาดี ใหความรูกับชุมชนวิธีการปองกัน และดูแลไมใหเปนไขเลือดออกมากข้ึน  โดยเฉพาะผูสูงอายุ  

ผูพิการ เด็กเล็ก มีฉีดพนสารเคมี แจกทรายอะเบท  ไขเลือดออก นอกจากนี้มีการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบา 

และทําหมัน รณรงคใหท้ิงขยะแบบคัดแยก และใหความรูเรื่องประเภทของขยะ ซ่ึงประชาชนในชุมชน

พึงพอใจ และมีความคิดเห็นวาถังขยะมีเพียงพอ  มีการจัดรถมาเก็บขยะในเวลาเหมาะสม การชําระ

คาจัดเก็บขยะก็มีความเหมาะสมไมแพง  

งานสงเสริมการทองเท่ียวพิพิธภัณฑโครงกระดูกซากชางโบราณ ประชาชนในพื้นท่ีทราบดีวา

มีพิพิธภัณฑโครงกระดูกชางโบราณในพื้นท่ี และประชาชนบางคนทราบขอมูลการเขาเยี่ยมชมวาตองมี

การแจงทางเทศบาลวาตองการท่ีจะเขาชม ซ่ึงเมื่ออดีตท่ีผานมามีการเขาเยี่ยมชมบอย ตองการใหทาง

เทศบาลเปดใหเขาชมบอยๆ เพื่อเปนการใหความรูแกเด็กๆในพื้นท่ี หรือใหเด็กนักเรียนในพื้นท่ีเปน

ไกดนําชมก็ได และหากมีจํานวนผูเขาชมมากข้ึนยังเปนการกระตุนเศรษฐกิจบริเวณพื้นท่ีโดยรอบ

พิพิธภัณฑดวย  

และมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพิ่มเติม คือประชาชนมีความคิดเห็นวาในปนี้ 

เทศบาลตําบลทาชางมีการพัฒนาการใหบริการดานตางๆท่ีดีอยางตอเนื่อง เชน มีการอบรมเพื่อ

พัฒนาอาชีพใหกับประชาชนเพื่อเปนการสรางรายไดเพิ่มเติม การใหบริการดานตางๆ มีความสะดวก

รวดเร็ว มีการจัดการขยะท่ีดีมีถังขยะใหเกือบทุกหลังคาเรือน  
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอคุณภาพการใหบริการของ 

เทศบาลตําบลทาชาง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

ประจําปงบประมาณ 2565 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงนับวาเปนหนวยงานราชการสวนทองถ่ินท่ีไดรับการเลือกตั้ง         

จากประชาชนในทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ีในการบริหารจัดการสาธารณะตามกฎหมายเพื่อประโยชนสุข

ของชุมชนในทองถ่ิน ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2540 มาตรา 78 และ

มาตรา 284 ไดกําหนดใหรัฐตองกระจายอํานาจการปกครอง โดยใหทองถ่ินพึ่งตนเอง และตัดสินใจใน

กิจการทองถ่ินไดเองอยางอิสระตามขอบเขตของกฎหมายตามหลักการกระจายอํานาจปกครอง 

(Decentralization) โดยดําเนินการปกครองตนเอง จัดตั้งบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความ

ตองการของประชาชนในทองถ่ิน มีอิสระในการกําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร บริหารงาน

บุคคล การเงินและการคลัง 

 ปจจุบันจังหวัดนครราชสีมามีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการเปน 3 สวน คือ 

 1. การบริหารราชการสวนกลาง มีสวนราชการสังกัดสวนกลางตั้งหนวยงานปฏิบัติหนาท่ีใน

จังหวัดอยูประมาณ 196 หนวย (รวมท้ังหนวยงานอิสระ 26 หนวย รัฐวิสาหกิจ 27 หนวย) 

 2. การบริหารราชการสวนภูมิภาค มีสวนราชการสังกัดสวนภูมิภาคประจําจังหวัด 30 หนวย 

ปจจุบันจังหวัดนครราชสีมาแบงการปกครองออกเปน 32 อําเภอ 287 ตําบล 3,743 หมูบาน 

ประกอบดวย  อําเภอเมืองนครราชสีมา อําเภอปากชอง อําเภอพิมาย อําเภอดานขุนทด อําเภอ      

โนนสูง อําเภอปกธงชัยอําเภอสีคิ้ว อําเภอครบุรี อําเภอคง อําเภอชุมพวง อําเภอประทาย อําเภอ   

บัวใหญ อําเภอหวยแถลง อําเภอสูงเนิน อําเภอโนนไทย อําเภอหนองบุญมาก อําเภอโชคชัย อําเภอ

เสิงสาง อําเภอวังน้ําเขียว อําเภอพระทองคํา อําเภอแกงสนามนาง อําเภอขามสะแกแสง อําเภอเฉลิม
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พระเกียรติ อําเภอเมืองยาง อําเภอลําทะเมนชัยอําเภอขามทะเลสอ อําเภอเทพารักษ อําเภอบัวลาย 

อําเภอโนนแดง อําเภอสีดา และอําเภอบานเหล่ือม 

 3. การบริหารราชการสวนทองถ่ิน มี 3 รูปแบบ 

  1) องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง คือ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

  2) เทศบาล 75 แหง ประกอบดวย 

   - เทศบาลนคร 1 แหง  คือ เทศบาลนครนครราชสีมา 

   - เทศบาลเมือง 3 แหง  คือ เทศบาลเมืองปากชอง เทศบาลเมืองบัวใหญ  และ  

เทศบาลเมืองสีคิ้ว 

   - เทศบาลตําบล 71 แหง  

  3)  องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 258 แหง 

 ท้ังนี้ภารกิจหลักในการบริหารจัดการ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินในดานตาง ๆ 

ไดแก  ดานโครงสรางพื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ         

ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต เชน การสงเสริมอาชีพ การศึกษา การสาธารณสุข ดานจัดระเบียบ

ชุมชน/สังคมและการรักษาความสะอาดเรียบรอย เชน การสงเสริมประชาธิปไตย การปองกันสา

ธารณภัย การรักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และ             

การทองเท่ียว เชน การวางแผน  พัฒนาทองถ่ิน การสงเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม ดานการ

บริหารจัดการและอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิ งแวดลอม เชน  การคุ มครองดูแลรักษ า

ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลท่ีสาธารณะประโยชน และดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ             

ภูมิปญญาทองถ่ิน เชน การดูแลรักษาโบราณสถาน และโบราณวัตถุ เปนตน 

 การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีดีจึงตองปฏิบัติตามภารกิจดังกลาวขางตน และ

เพื่อใหการบริหารจัดการสําเร็จลุลวง สามารถแกไขปญหา และสนองตอบตอความตองการของ

ประชาชนในทองถ่ิน ตลอดจนประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของ

เพื่อรวมมือกันพัฒนาทองถ่ินใหมีความเจริญกาวหนาไดนั้น การประเมินการปฏิบัติงานตามภารกิจ  

จึงประกอบดวย 4 มิติ คือดานประสิทธิผลตามยุทธศาสตร ดานคุณภาพการใหบริการดาน

ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และดานการพัฒนาองคกร 

 การดําเนินงานตามโครงการในครั้งนี้จะดําเนินการเฉพาะมิติท่ี 2 คือ คุณภาพการใหบริการ    

ท่ี เก่ียวของ กับความพึ งพอใจของประชาชนผู รับบริการจากองคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน                

ใน 4 ประเด็นหลัก ไดแก ความพึงพอใจดานข้ันตอนการใหบริการความพึงพอใจดานชองทางการ

ใหบริการ ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก

นอกจากนี้ เพื่อใหการสํารวจสามารถสะทอนความตองการของประชาชนในพื้นท่ีไดอยางชัดเจนและ

เทศบาลตําบลท่าชา้ง 

วิทยาลัยนครราชสีมา 



3 

 

สอดคลองกับความเปนจริงมากยิ่งข้ึน จึงไดมีการสํารวจความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชน

ในพื้นท่ีหรือผูท่ีเก่ียวของท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

1.2 วัตถุประสงค 

 

 1) เพื่อสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของเทศบาลตําบล  

ทาชาง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ 2565 ในดานข้ันตอนการ

ใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และดานส่ิงอํานวยความสะดวก 

 2) เพื่อจัดเรียงลําดับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของ            

เทศบาลตําบลทาชาง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ 2565 ใน

ดานข้ันตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และดานส่ิงอํานวย

ความสะดวก 

 3) เพื่อสํารวจปญหาและอุปสรรค ตลอดจนความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนที่มี

ตอการใหบริการของเทศบาลตําบลทาชาง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

 

1.3 ขอบเขตการดําเนินงาน 

 

 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลทาชาง

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ 2565 ในครั้งนี้ใชกลุมตัวอยางของ

ประชาชนในทองถ่ินท่ีเคยมารับบริการจากเทศบาลตําบลทาชางเปนกรณีศึกษา ในการศึกษาจะใช

วิธีการสัมภาษณจากประชาชนในทองถ่ินในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตําบลทาชางใน 4 ประเด็น

หลัก คือ ความพึงพอใจดานข้ันตอนการใหบริการ  ความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ ความพึง

พอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก 

 

1.4 ขอจํากัดของการศึกษา 

 โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบล 

ทาชาง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ 2565 ครั้งนี้ จะทําการ

สํารวจเฉพาะกลุมตัวอยางประชาชนท่ีเคยมารับบริการจากเทศบาลตําบลทาชางบางสวนท่ีไดจาก  

การสุม เนื่องจากมีระยะเวลาจํากัดในการสํารวจ ฉะนั้นผลการศึกษาจึงครอบคลุมเฉพาะภาระงาน

หลักของเทศบาลตําบลทาชาง ซ่ึงไมอาจครอบคลุมขอเท็จจริงของภาระงานอ่ืนๆ ท้ังหมดของเทศบาล

ตําบลทาชางได 
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1.5 นิยามศัพทในการศึกษา 

 

 1) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) หมายถึง ราชการสวนทองถ่ินท่ีไดรับการเลือกตั้งจาก

ประชาชนในทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ีในการบริหารจัดการสาธารณะตามกฎหมายเพื่อประโยชนสุขของ

ชุมชนในทองถ่ินนั้น ซ่ึงประกอบดวย 

  (1) องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) 

  (2) สํานักงานเทศบาล ไดแก เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล 

  (3) องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 

  (4) การปกครองทองถ่ินรูปแบบพิเศษ 

 2) สํานักงานเทศบาลในเขตจังหวัดนครราชสีมา หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต

จังหวัดนครราชสีมา ท่ีไดรับการเลือกตั้งจากประชาชนในทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ีในการบริหารจัดการ

สาธารณะตามกฎหมาย แบงไดเปน 3 ประเภท คือ เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร 

ท้ังนี้ข้ึนอยูกับจํานวนประชากรในทองถ่ิน ความเจริญทางเศรษฐกิจ หรือรายไดในทองถ่ิน และแบง

ออกเปน 3 ขนาด คือ สํานักงานเทศบาลขนาดเล็ก สํานักงานเทศบาลขนาดกลางและสํานักงาน

เทศบาลขนาดใหญ โดยอาศัยหลักเกณฑการกําหนดขนาดของประกาศคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาลจังหวัดนครราชสีมา 

 3) องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงจัดตั้งข้ึนตาม

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 โดยมีฐานะเปนนิติบุคคล ท้ังนี้ 

อบต. แตละแหงจะมีพื้นท่ีรับผิดชอบในเขตตําบลท่ีไมอยูในเขตของเทศบาล หรือองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอ่ืน ยกเวน องคการบริหารสวนจังหวัด 

 4) ความพึงพอใจ หมายถึง การรับรูของบุคคลตอเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือส่ิงใดส่ิงหนึ่ง โดย

ปรากฏออกมาในลักษณะท่ีชอบหรือไมชอบ เห็นดวยหรือไมเห็นดวย พอใจหรือไมพอใจ  ซ่ึงจะเกิดข้ึน

ก็ตอเมื่อส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความตองการใหแกบุคคลนั้นได 

 5) ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

(อปท.) หมายถึง ระดับความพึงพอใจตอการไดรับบริการจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน(อปท.) จาก

งานท้ัง 4 ดาน ไดแก ความพึงพอใจดานข้ันตอนการใหบริการความพึงพอใจดานชองทางการ

ใหบริการ ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก  
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 

 โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในครั้งนี้ คณะผูสํารวจไดศึกษาเอกสาร งานวิจัย แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวของเพื่อเปน

พื้นฐานและแนวทางในการศึกษาโดยจะนําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 

 2.1 ขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลทาชาง 

 2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 

 2.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 2.4 กรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา 

 

2.1 ขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลทาชาง 

 

1. สภาพท่ัวไปของเทศบาลตําบลทาชาง  

1.1ประวัติความเปนมา 

 เทศบาลตําบลทาชาง  เดิมเปนสุขาภิบาลทาชางซ่ึงจัดตั้งข้ึนตามพระราชกฤษฎีกา เลม

ท่ี 108 ตอนท่ี 177 ลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2534 ตอมาไดรับการเปล่ียนแปลงยกฐานะจากสุขาภิบาลมา

เปนเทศบาลตําบลทาชาง ตามพระราชบัญญัติ เปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ.

2542เมื่อวันท่ี 25พฤษภาคม 2542 เปนตนมา  

 

 

 

  

ดวงตราสัญลักษณกําหนดเปนรูป “ชางสามเศียร” เพราะ

สืบเนื่องมาจากตามตํานานเลาวา มีชางโขลงหนึ่งลงมากินน้ําท่ีลําน้ํา

มูลบริเวณท่ีเปนท่ีตั้งเทศบาลทุกวันนี้ จึงเรียกลําน้ํามูลวา “ทาชาง” 

และเพื่อปฏิบัติเปนสิริมงคล แกเทศบาลจึงไดกําหนดรูปตราเปน 

“ชางสามเศียร” 

เทศบาลตําบลท่าชา้ง 
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1.2 ท่ีต้ังและอาณาเขต 

  เทศบาลตําบลทาชาง ตั้งอยู ในพื้นท่ีตําบลทาชาง  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัด

นครราชสีมา  โดยมีระยะทางถึงกรุงเทพฯ ประมาณ 285 กิโลเมตร และมีจํานวนพื้นท่ีท้ังส้ิน 8 ตาราง

กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอดังนี ้

  ทิศเหนือตั้งแตหลักเขตท่ี 1ซ่ึงตั้งอยูริมทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2162แยกทางหลวง

หมายเลข  226 (นครราชสีมา) - (บุรีรัมย) ฟากเหนือ ตรงคอสะพานขามแมน้ํามูลฝงตะวันตก 

  จากหลักเขตท่ี 1เปนเสนเลียบริมแมน้ํามูล ฝงตะวันตก และฝงเหนือไปทางทิศเหนือ                                   

และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตท่ี 2ซ่ึงตั้งอยูริมแมน้ํามูล ฝงตะวันตก ตรงจุดท่ีอยูในแนวเสน

ตั้งฉากกับศูนยกลางถนนไปบานสม  ตรงจุดท่ีอยูหางจากจุดศูนยกลางท่ีคลองสงน้ําโครงการสูบน้ํา

ดวย  ไฟฟาคลองซายใหญ (สายเอ เดิม) บรรจบกับถนนไปบานสม ตามแนวถนนไปบานสม ไปทางทิศ

เหนือระยะ 100เมตร 

  จากหลักเขตท่ี 2เปนเสนตั้งฉากกับศูนยกลางถนนไปบานสม ไปทางทิศตะวันออกผาน

ถนนไปบานสม ถึงหลักเขตท่ี 3ซ่ึงตั้งอยูริมถนนไปบานสมฟากตะวันออก ตรงจุดท่ีอยูหางจากจุด

ศูนยกลางท่ีคลองสงน้ําโครงการ สูบน้ําดวยไฟฟา คลองซายใหญ (สายเอ เดิม) บรรจบกับถนนไปบาน

สม ตามแนวถนนไปบานสม ไปทางทิศเหนือ ระยะ 100เมตร 

  ทิศตะวันออก จากหลักเขตท่ี 3เปนเสนเลียบริมถนนไปบานสม ฟากตะวันออกไปทางทิศ

ใต และเลียบริมคลองสงน้ําโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา คลองซายใหญ (สายเอ เดิม) ฝงตะวันออก ไป

ทางทิศตะวันออกเฉียงใต ผานคลองซอย 1ซายเดิม ถึงหลักเขตท่ี 4ซ่ึงตั้งอยูริมคลองซอย 1ซายเดิม 

ฝงใต ตรงจุดท่ีแนวริมคลองสงน้ําโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา คลองซายใหญ (สายเอ เดิม) ฝงตะวันออก

บรรจบกับริมคลองซอย 1ซายเดิม ฝงใต 

  จากหลักเขตท่ี 4เปนเสนเลียบริมคลองซอย 1ซายเดิม ฝงใต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 

ระยะ 550เมตร และเปนเสนตรงไปทางทิศใต ผานทางหลวงจงัหวัดหมายเลข 2162แยกทางหลวง

หมายเลข224 (นครราชสีมา) – กระสัง (บุรีรัมย) ถึงหลักเขตท่ี 5ซ่ึงตั้งอยูริมทางรถไฟ สาย

ตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากเหนือ ตรงจุดท่ีริมทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากเหนือ ตัดกับแนว

เขตปาสงวนแหงชาติ (หนองเต็ง – จักราช)  

  จากหลักเขตท่ี 5เปนเสนเลียบแนวเขตปาสงวนแหงชาติ (หนองเต็ง – จักราช) ไปทางทิศ

ใต ถึงหลักเขตท่ี 6ซ่ึงตั้งอยูตรงแนวเขตปาสงวนแหงชาต ิ(หนองเต็ง – จักราช) ตามแนวเสนขนานกับ

ศูนยกลางทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ 1,000เมตร  

  ทิศใตจากหลักเขตท่ี 6เปนเสนขนานกับศูนยกลางทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ 

ระยะ 1,000เมตร ไปทางทิศตะวันตก ผานถนน รพช.นม. 11045ทาชาง – หนองหัวแรด และแมน้ํา

มูล ถึงหลักเขตท่ี 7 ซ่ึงตั้งอยูริมแมน้ํามูลฝงเหนือ 
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  ทิศตะวันตกจากหลักเขตท่ี 7เปนเสนเลียบริมแมน้ํามูล ฝงเหนือ และฝงตะวันตกไปทาง

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผานทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือและทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2162

แยกทางหลวงหมายเลข 224 (นครราชสีมา) – กระสัง (บุรีรัมย) บรรจบหลักเขตท่ี 1 

  ดังปรากฏในแผนท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3  ลักษณะภูมิประเทศ 

 สภาพพื้นท่ีโดยท่ัวไปเปนท่ีราบสูง มีความสูงจากระดับน้ําทะเลอยูระหวาง 200 เมตร 

ลักษณะพื้นท่ีสวนใหญเปนลูกคล่ืนลอนตื้น  มีแมน้ํามูล ลําบริบรูณ และลําหวย 2 สาย ไหลผานพื้นท่ี

ของเขตเทศบาล และประชาชนใชเปนแหลงน้ําในการเพาะปลูก อุปโภคและบริโภค 

 

1.4   ลักษณะภูมิอากาศ 

 สภาพภูมิอากาศ อยูภายใตอิทธิพลของมรสุม 2 ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทําให

อากาศเย็นและแหง และ มรสุมตะวันตกเฉียงใต ทําใหมีเมฆมากและฝนตกชุก 

 ฤดูรอนเริ่มตั้งแตเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ของทุกป มีอุณหภูมิเฉล่ีย 33องศาเซลเซียส 

ฤดูฝนเริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน – กันยายนของทุกป ปริมาณน้ําฝนเฉล่ีย 79.60มิลลิเมตร 

   ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม – กุมภาพันธของทุกป มีอุณหภูมิเฉล่ีย 25องศาเซลเซียส 

 

 

ที�ว่าการอําเภอ
วัดสารธรรมฯ

วัดปาฯ

ศูนย์แพทย์ฯ

สํานักงานการไฟฟาฯ

สาธารณสุขฯ

โรงเรียนโนนตาวิทย์

วัดบ้านส้ม

สถานีสูบนํ�าบ้านส้ม

สํานักงานพลังงานแห่งชาติ

หลักเขตที� 3หลักเขตที� 2

ศูนย์การศึกษาฯ

โรงเรียนอนุบาลท่าช้าง

เฉลิมพระเกียรติ

สถานีรถไฟทาชาง
สํานักงานเทศบาล(ชั่วคราว)
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ศูนย์เด็กหนองเต็ง
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วัดบ้านหนองเต็ง
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หลักเขตที� 5

ป่าสงวนแห่งชาติ

( หนองเต็ง - จักราช )

สนามบินพาณิชย์

นครราชสีมา

หลักเขตที� 6

แนวเขตป าสงวนแห งชาต ิ�

หลักเขตที� 4
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บ้านโนนสะเดา
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บ้านท่าช้าง

หมู่ 14

บ้านตลาดท่าช้าง

หมู่ 3 บ้านหนองเต็ง

(ต.ช้างทอง)

หมู่ 3

บ้านหนองหอย
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1.5   ลักษณะของดิน 

 สภาพดินโดยท่ัวไปเปนลักษณะดินรวนปนทราย เก็บความชุมช้ืนไดนอย  มีความอุดม

สมบูรณปานกลาง ซ่ึงเหมาะแกการเกษตรกรรม ประชาชนสวนใหญจึงประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

ไดแก การทําสวน ทํานา ทําไร 
 

1.6   ลักษณะของแหลงนํ้า 

 แหลงน้ําในพื้นท่ีประกอบดวยแมน้ํามูล ลําบริบรูณ และลําหวย 2 สาย ไหลผานพื้นท่ีของเขต

เทศบาล และมีแหลงน้ําอ่ืน ๆ เชน สระ ตะกุดตาง ๆ ประชาชนใชเปนแหลงน้ําในการเพาะปลูก 

อุปโภคและบริโภค 
 

1.7   ลักษณะของไมและปาไม 

 ประชาชนในเขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติ ใหความสําคัญกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

คืนพื้นท่ีใหปาเพิ่มมากข้ึน  
 

2.  ดานการเมือง/การปกครอง 
 

2.1 เขตการปกครอง 

    เทศบาลตําบลทาชาง แบงการปกครองออกเปน 2 เขต ๆ ละ 4 ชุมชน  เขตท่ี 1  ไดแก 

ชุมชน  บานหนองหอย  ชุมชนบานโนนสะเดา  ชุมชนบานชองโค  ชุมชนบานทาชาง  เขตท่ี 2  ไดแก  

ชุมชนบานขาม ชุมชนบานมะดัน  ชุมชนบานหนองบัว  ชุมชนบานตลาดทาชาง 
 

2.2 การเลือกต้ัง 

 ราษฎรสวนใหญใหความสนใจทางดานการเมืองอยางมากจะเห็นไดจากการเลือกตั้ง แตละ

ครั้ง ท้ังระดับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิก

วุฒิสภา จะมี ผูมาใชสิทธิในการเลือกตั้งเปนจํานวนมาก ประชาชนใหความเช่ือถือและปฏิบัติตาม

กฎหมายระเบียบวินัยของทางราชการ ใหความรวมมือ และเสียสละเพื่อประโยชนทางสังคมในเกณฑ

ดี เล่ือมใสและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
 

 

 

3.  ประชากร 

3.1ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร 

 ปจจุบันประชากรในเขตเทศบาลตําบลทาชาง มีจํานวนท้ังส้ิน 4,992 คน จํานวน

ครัวเรือน  2,111  ครัวเรือน  อาชีพสวนใหญของคนจะมีอาชีพดานการเกษตร    
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3.2ชวงอายุและจํานวนประชากร 

ชื่อหมูบาน หมูท่ี ครัวเรือน 
ประชากร 

หมายเหตุ 
ชาย (คน) หญิง (คน) รวม 

บานขาม 

บานหนองหอย 

บานโนนสะเดา 

บานชองโค 

บานมะดัน 

บานหนองบัว 

บานทาชาง 

บานตลาดทาชาง 

บานหนองเต็ง และ

ชุมชนตํารวจ 

หมู 0 (ทะเบียนบาน

กลาง 

1 

3 

7 

9 

10 

11 

13 

14 

3 

 

202 

226 

179 

258 

310 

172 

231 

444 

88 

 

1 

 

209 

381 

289 

425 

324 

213 

201 

326 

33 

 

10 

240 

389 

302 

413 

381 

247 

222 

347 

23 

 

17 

449 

770 

591 

838 

705 

460 

423 

673 

56 

 

27 

ตําบลทาชาง 

ตําบลทาชาง 

ตําบลทาชาง 

ตําบลทาชาง 

ตําบลทาชาง 

ตําบลทาชาง 

ตําบลทาชาง 

ตําบลทาชาง 

ตําบลชางทอง 

( บางสวน) 

รวม  2,111 2,411 2,581 4,992 
 

ท่ีมา : งานทะเบียนเทศบาลตําบลทาชาง ณ  พฤษภาคม 2565 

 

4.  สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา 

                ในเขตเทศบาลตําบลทาชาง มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  มีโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษานครราชสีมา  3 แหง ดังนี ้

 

ท่ี ชื่อโรงเรยีน การจัดการศึกษา 

1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลทาชาง ปฐมวัย 

2 โรงเรียนอนุบาลทาชางเฉลิมพระเกียรติ อนุบาล-ประถม ปท่ี 1-6 

3 โรงเรียนเพชรมาตุคลา อนุบาล-ประถม ปท่ี 1-6 

4 โรงเรียนโนนตาวิทย อนุบาล-ประถมปท่ี 1-6 
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4.2  สาธารณสขุ 

      ในเขตเทศบาลตําบลทาชาง  มีสถานพยาบาลอยูในเขตพื้นท่ี ดังนี้ 

      -  ศูนยแพทยชุมชน 11  เฉลิมพระเกียรติ 

     -  โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 

     -  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานมะดัน 

 

4.3 อาชญากรรม 

     เทศบาลไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน  แตมีเหตุการณลักขโมยทรัพยสินประชาชน  ซ่ึง

เทศบาลก็ไดดําเนินการปองกันการเกิดเหตุดังกลาว จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา  สวนมาก

ครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   

 

4.4 ยาเสพติด 

     ปญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการท่ีทางสถานีตํารวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ 

ไดแจงใหกับเทศบาลทราบนั้นพบวาในเขตเทศบาลมีผูท่ีติดยาเสพติดแตเมื่อเทียบกับพื้นท่ีอ่ืนถือวา

นอย และยังไมพบผูคา เหตุผลก็เนื่องมาจากวาไดรับความรวมมือกับทางผูนํา  ประชาชน  หนวยงาน

ของเทศบาลท่ีชวยสอดสองดูแลอยูเปนประจํา การแกไขปญหาของเทศบาลสามารถทําไดเฉพาะตาม

อํานาจหนาท่ีเทานั้น  เชน  การณรงค  การประชาสัมพันธ  การแจงเบาะแส  การฝกอบรมใหความรู  

ถานอกเหนือจากอํานาจหนาท่ี  ก็เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี ท้ังนี้ เทศบาลก็ไดให

ความรวมมือมาโดยตลอด   

 

4.5 การสังคมสงเคราะห 

       เทศบาลไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี ้

1. ดําเนินการจายเบ้ียยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการและผูปวยเอดส   

2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 

3. ประสานการทําบัตรผูพิการ 

4. ตั้งโครงการการจางนักเรียน/นักศึกษาทํางานชวงปดภาคเรียน   

5. ตั้งโครงการชวยเหลือผูยากจน  ยากไร  รายไดนอย และผูดอยโอกาสไรท่ีพึ่ง  

6.  ตั้งโครงการปรับปรุงซอมแซมบานคนจน 
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5.  ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคมขนสง 

   ทางบก  จากจังหวัดนครราชสีมา  สามารถเดินทางได  คือ 

1) เสนทางหลวงหมายเลข  226จากจังหวัดถึงอําเภอ  ระยะทางประมาณ  18

กิโลเมตร จากจังหวัดถึงอําเภอสามารถเดินทางตอไปไดถึงจังหวัดบุรีรัมย  

สุรินทร  อุบลราชธานี  และเสนทางท่ีตัดไปยังจังหวัดอ่ืน ๆ  อีก  นอกจากรถ

โดยสารท่ีว่ิงระหวางจังหวัดนครราชสีมา  หรือจากกรุงเทพฯ  ถึงบุรีรัมย  สุรินทร  

อุบลราชธานี  และยังมีรถประจําทางเปนรถโดยสารขนาดกลาง  และรถสองแถว

ว่ิงระหวาง  จังหวัดนครราชสีมา – ทาชาง  (เขตสุขาภิบาลทาชาง)  อีกดวย 

2) เสนทางหลวงหมายเลข  2จากกรุงเทพฯ–นครราชสีมา–ขอนแกน จากถนน

หมายเลข 2เมื่อออกจากจังหวัดนครราชสีมา  ถึงทางแยกเขาวัดพนมวัน  และ

เขตตําบลหนองงูเหลือม  สามารถตัดเขาอําเภอเฉลิมพระเกียรติได 

3) เสนทางจากอําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อถึงบานดานเกวียน สามารถ

เล้ียวเขาถนนของกรมโยธาธิการ มาออกท่ีบานพระพุทธเขตอําเภอเฉลิมพระ

เกียรติ  โดยเปนถนนลาดยางมาตรฐาน 

4) ทางรถไฟเดินทางโดยขบวนรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือกรุงเทพฯ - 

อุบลราชธานี  กรุงเทพฯ – สุรินทร  มีรถผานเปนประจําทุกวัน 

 

 ทางอากาศ กรมการบินพาณิชยไดกอสรางทาอากาศยานนครราชสีมา แหงใหมข้ึนท่ีบาน   

หนองเต็ง  ตําบลชางทอง  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  บริษัทการบินไทยไดจัดเท่ียวบินจากกรุงเทพฯ  

ถึงจังหวัดนครราชสีมา  วันละ  1เท่ียว  ไป – กลับ  โดยใหบริการรับ – สง  ผูโดยสาร  และบริการ

ขนสงสินคาทางอากาศ  ขณะนี้กําลังดําเนินการขอรับการสนับสนุนใหสนามบินพาณิชยแหงใหมนี้ 

เปนสนามบินนานาชาติใหสามารถรองรับเครื่องบินไดทุกขนาด 

 

5.2 การไฟฟา 

  การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน 100 เปอรเซ็นต  ปญหาคือ

ไฟฟาสองสวางทางหรือท่ีสาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพื้นท่ีไดท้ังหมด  เนื่องจากพื้นท่ี

ท่ีมีความตองการใหติดตั้งไฟฟาสองสวางนั้นยังไมเปนท่ีสาธารณะ  เทศบาลจึงไมสามารถดําเนินการได

เชนเดียวกับถนน การแกปญหาคือ  ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพื่อท่ีจะทําความเขาใจ

กับประชาชนในพื้นท่ีและวิธีการท่ีจะดําเนินการแกไขอยางไร  ท้ังนี้  เทศบาลก็ไดตั้งงบประมาณใน
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สวนนี้ไวแลว และไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพื่อท่ีจะไดชวยกันแกไข

ปญหาใหกับชุมชน 

 

5.3 การประปา 

  เทศบาลไมมีการประปาบริการประชาชนภายในเขตเทศบาล เนื่องจากการประปาอยูใน

ความรับผิดชอบของการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 

5.4 การโทรศัพท 

  มีโทรศัพทสาธารณะติดตัง้ประมาณ17เครื่อง ซ่ึงยังไมเพียงพอตอความตองการของ

ประชาชนภายในเขตเทศบาล และโทรศัพทเคล่ือนท่ี มีท้ังหมดประมาณ รอยละ 60ตอประชากร

ท้ังหมด 

 

5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสงและวัสดุ ครุภัณฑ 

  ระบบการส่ือสารในเขตเทศบาลตําบลทาชาง จะมีท่ีทําการไปรษณียหมูบาน 1แหง อยู

ภายใตการดาํเนินการของภาคเอกชน 

 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การเกษตร 

   ประชาชนสวนใหญมรีายไดมาจากการประกอบอาชีพดานการเกษตรไดแก การทํานาทํา

ไรเปนรายไดหลัก แตมักจะประสบปญหาภัยแลงและน้ําทวมทําใหผลผลิตตกต่ําไดรับความเสียหาย 

1)   กสิกรรม  ไดแก การทํานา ปลูกพืชผัก ทําสวนไมผล มีการปลูกขาวเปนหลักมี

พื้นท่ีใน การปลูกขาวจํานวน 943 ไร ทําสวน 1,193 ไร ทําไร 525 ไร 

2)  ปศุสัตว  ไดแก การเล้ียงสุกร โค ไก เปด 

 

6.2 การประมง 

สวนใหญเปนการจับปลาบริเวณแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อการบริโภค การเล้ียงปลาใน

กระชังในลําน้ํามูล  

 

6.3 การปศุสัตว 

สวนใหญประชาชนจะทําการเล้ียง ไก สุกร เปด เปนการหารายไดเสริม และเล้ียงสัตว

เศรษฐกิจ ไดแก โค กระบือ สุกร เปด ไก 
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6.4 การบริการ 

โรงแรม   1 แหง 

รานอาหาร  3 แหง 

รานเกมส  2 แหง 

 

6.5 การทองเท่ียว 

สภาพของแหลงทองเท่ียวเปนโครงการท่ีมีการพัฒนาแบบตอเนื่องโครงการเดิมซ่ึงไดมีการ

พัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญหลายแหง ในอําเภอเฉลิมพระเกียรติ มีศักยภาพดานแหลง

ทองเท่ียว ดังนี้ 

 

(1) ไทรงาม 

ไทรงาม ตั้งอยูริมฝงลําน้ํามูล บานใหม หมูท่ี 12ตําบลทาชาง บนเนื้อท่ี 8ไร  มีอายุหลาย

รอยป มีความสวยงามมาก แผก่ิงกานสาขาอวดสายตาแกผูไดพบเห็น ตางออกปากชมวาสวยและ

สมบูรณกวาท่ีอ่ืนท่ีเคยพบเห็นมาในเทศบาลวันสงกรานตของทุกป ชาวทาชางไดรวมกันจัดงานวัน

สงกรานตข้ึนท่ีบริเวณไทรงามตั้งแต พ.ศ.2500จนถึงปจจุบัน ซ่ึงขณะนี้ทางอําเภอไดปรับปรุงพื้นท่ีไทร

งามไวรองรับนักทองเท่ียวใหไดรับความสะดวกและปลอดภัยในทุก ๆ ดาน  

การเดินทางไปชมไทรงาม หากเดินทางจากตัวเมืองนครราชสีมา ตามถนนสาย จักราชถึง

หนาท่ีวาการอําเภอเฉลิมพระเกียรติ แลวเล้ียวซายตามถนนคอนกรีตขามสะพานบานมะดันรัฐ ถึง

โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติเล้ียวขวาตามถนนลูกรังผานบานใหม แลวก็ใหเล้ียวขวาอีกครั้งตาม

ทางรถยนต ระยะทางประมาณ 150เมตร ก็จะพบไทรงามระยะทางท้ังส้ินประมาณ 2กิโลเมตร จาก

หนาท่ีวาการอําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

(2) ลองแพแมนํ้ามูล   

เนื่องจากสภาพลําน้ํามูลมีน้ําตลอดป สามารถรักษาปริมาณน้ําอยางเพียงพอเนื่องจากมี

เข่ือนยางก้ันน้ํา ทางอําเภอจึงไดสงเสริมใหภาคเอกชนดําเนินการจัดลองแพ ซ่ึงก็ไดรับความเห็นชอบ

จากหัวหนาสวนราชการ กํานัน ผูใหญบาน การลองแพรับนักทองเท่ียวจึงเกิดข้ึน มีนักธุรกิจในพื้นท่ี

จํานวน 2ราย จัดใหมีการลองแพนําเท่ียวลําน้ําจากสะพานรถไฟถึงไทรงาม เพื่อชมแหลงทองเท่ียวท่ี

สําคัญ ๆ และความงามของธรรมชาติริมฝงแมน้ํามูล 

(3) เขื่อนยาง 

ตั่งอยูท่ีบานสม หมูท่ี 1ตําบลชางทอง กรมชลประทานไดกอสรางเพื่อยกระดับกักเก็บน้ํา

ของลําน้ํามูล การควบคุมน้ําในลํามูลจะเปนระบบปมลม หากน้ํามีระดับต่ําจะมีเครื่องปมลงไปยังสัน

เข่ือนยางเพื่อรักษาระดับ หากมีน้ํามากลมก็จะถูกปลอยจากสันเข่ือนปลอยน้ําไป โดยปกติจะมีน้ําไหล

เทศบาลตําบลท่าชา้ง 
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ลนเข่ือนยางตลอดเวลา คลายกับฝายแตมีขนาดใหญกวามาก สําหรับเข่ือนยางหากไดลองแพตามลํา

น้ํามูลก็จะมาหยุดมีเข่ือนยาง ประโยชนของเข่ือนยาง นอกจากเก็บน้ําไวใชในฤดูแลง   ราษฎรยังใชใน

การประมง และผลพลอยไดจากการทองเท่ียว 

(4) อนุสรณสถานขางสะพานรถไฟ  

เปนสะพานรถไฟ สําหรับขามลําน้ํามูล ตั้งอยูท่ีบานตะกุดขอน ตําบลทาชาง ในอดีตเมื่อ

วันท่ี 4ธันวาคม พ.ศ. 2464พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 6ไดทรงเสด็จพระราช

ดําเนินทอดพระเนตรตรวจการกอสราง และเสวยพระกระยาหาร ณ บริเวณกองอํานวยการควบคุม

การกอสราง ซ่ึงถือเปนเกียรติประวัติศาสตรและมหามงคลยิ่งแกไพรฟา และพสกนิกรของพระองค

ขณะนั้นและมีหลักฐานจารึกของอนุสรณ บริเวณเชิงสะพาน 

 

จากเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรท่ีกลาวขางตน ชาวอําเภอเฉลิมพระเกียรติ ไดมี

ความเห็นพองตองกันวา ควรท่ีจะไดมีการอนุรักษ และพัฒนาพื้นท่ีตรงนี้ไว ใหเปนอนุสรณทาง

ประวัติศาสตรและเปนสถานท่ีทองเท่ียว 

(5) ซากชางโบราณ 

ซากชางโบราณถูกคนพบจากบอทรายท่ีอําเภอเฉลิมพระเกียรติทุกบอทรายจะมีสภาพ

ช้ินสวนของซากแตกตางกันไปแตละบอมีความลึกประมาณ  20 - 40เมตร จากระดับดินเดิมจะพบ

ซากสัตวตาง ๆ มากมาย  โดยเฉพาะซากชางโบราณยุคดึกดําบรรพ   ซ่ึงผู เช่ียวชาญจากกรม

ทรัพยากรธรณี สถาบันราชภัฎนครราชสีมาและตางประเทศไดวินิจฉัยวาเปนซากชางโบราณ กอมโฟ

เธอเรียม มีความสูงประมาณ 2เมตร มีงวงส่ันกวาชางปจจุบัน มีงาตรง 2คู จากขากรรไกรบนและลาง

เปนชางท่ีมีวิวัฒนาการมาจากชางรุนแรก ๆ ดินแดนอียิปต  ท่ีมีขนาดเทาหมูใหญท่ีมีช่ือ “โมริเธอ

เรียม”  สําหรับท่ีพบท่ีตําบลทาชางนี้ อายุตอนปลายของสมัยไมโอซีนตอนกลาง มีอายุราว 13-15ลาน

ปกอน ขณะนี้ช้ินสวนกระดูกชางสวนหนึ่งเก็บรักษาไวท่ีอาคารแสดงโครงกระดูกซากชางโบราณ ของ

เทศบาลตําบลทาชาง ขางท่ีวาการอําเภอเฉลิมพระเกียรติ  

6.6 อุตสาหกรรม 

  การประกอบอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล มีดังนี ้

1) ธุรกิจโรงเล่ือยจักรขนาดใหญ  1แหง 

2) สถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิงมาตรฐาน  2แหง 

3) โรงสี  2  แหง 

4) โรงงานทําขนมจีน 1 แหง 
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6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 

   การประกอบธุรกิจการพาณิชยเกิดข้ึนมาแตดั้งเดิม โดยเฉพาะในเขตชุมชน ไดแก 

1) รานคา ซุปเปอรมารเก็ต  รานขายของชํา49แหง 

2) รานเสริมสวย  12ราน 

3) รานซอมเครื่องยนต  พนสีรถยนต   10แหง 

4) รานจําหนายยา  2แหง 

5) รานอาหารและสถานบรกิาร  20แหง 

6) รานจําหนายวัสดุกอสราง  7แหง 

7) รานถายรูป  3  แหง 

 

6.8 แรงงาน 

1) การรับจางทํางานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอําเภอ  

2) การรับจางทํางานในเขตนิคมอุตสาหกรรมสุรนารี อําเภอเมืองนครราชสีมาซ่ึงมี

พื้นท่ีใกลเคียงกัน 

3) การรับจางทํางานในตางประเทศ เชนประเทศไตหวันโดยไปทํางานเก่ียวกับการ

กอสรางแมบาน เปนตน 

4) การประกอบอาชีพรถโดยสาร  รถสองแถว  มอเตอรไซครับจางผลผลิต  และ

รายไดของราษฎรจึงมีในทุกสาขา  ซ่ึงหากตอไประบบเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม

ขยายตัวข้ึน  จะทําใหรายไดจากการเกษตรลดนอยลง 

 

7.  การศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

7.1 การนับถือศาสนา 

ประชาชนสวนใหญนบัถือศาสนาพุทธ  มีศาสนสถานจํานวน 5แหง แยกเปนวัด 4แหง  

ไดแก วัดสารธรรมาราม , วัดปาคีรีวัลล , วัดหนองหอย , วัดสม และ ศาลเจา 1แหง คือ ศาลเจาพอ

ทาชาง  

7.2 ประเพณีและงานประจําป 

   ขนบธรรมเนียมประเพณีของประชาชนในทองถ่ิน  เชน ลอยกระทง สงกรานต   

เขาพรรษา ออกพรรษา  และวันสําคัญทางศาสนา  และมีงานฉลองวันแหงชัยชนะของทานทาวสุร

นารี (คุณยาโม)  รวมกับอําเภอเฉลิมพระเกียรติและจังหวัดนครราชสีมา  เปนประจําทุกป 
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7.3 ภูมิปญญาทองถิ่นและภาษาถิ่น 

 ภูมิปญญาทองถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลไดอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน  ไดแก  วิธีการทํา

เครื่องจักสานใชสําหรับในครัวเรือน  วิธีการทอเส่ือจากตนกก  และวิธีการจับปลาธรรมชาติ   

  ภาษาถิ่น  สวนมากรอยละ 90 % พูดภาษาโคราช 

 

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1 นํ้า 

        แหลงน้ําท่ีใชในการอุปโภคบริโภค ในเขตเทศบาลจะใชแหลงน้ําจากธรรมชาติและแหลง

น้ําท่ีสรางข้ึน แหลงน้ําทางธรรมชาติ มีจํานวน 22 แหง  ไดแก ลํามูล ตะกุดวังรี ตะกุดมะคา ตะกุดตา

ปาน  ตะกุดหนองบัว  ตะกุดชองโค ฯลฯ โดยใชเปนแหลงน้ําในการเพาะปลูกและเล้ียงสัตวดวย 

 

8.2 ปาไม 

        ในเขตเทศบาลไมมีปาไม  แตมตีนไมท่ีชาวบานปลูกลักษณะของไมเปนไมยืนตน ผลัดใบ 

 

8.3 ภูเขา 

        ในเขตเทศบาลไมมีภูเขา 

 

8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

        ในพื้นท่ีของเทศบาลสวนมากเปนพื้นท่ีสําหรับเพาะปลูก ท่ีอยูอาศัย  รานคา  สถาน

ประกอบการ  ตามลําดับ  และมีพื้นท่ีเพียงเล็กนอยท่ีเปนพื้นท่ีสาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี  

ก็ไดแก  ดิน  น้ํา  ตนไม  อากาศท่ีไมมีมลพิษ แตมีปญหาดานขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากข้ึน  

การแกไขปญหา เทศบาลไดจัดทําโครงการเพื่อแกปญหาใหกับประชาชนและเปนไปตามความตองการ

ของประชาชนเชน โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะใหครอบคลุมท้ังพื้นท่ีโครงการปลูกตนไมในวัน

สําคัญตางๆ ในพื้นท่ีของตนเองและท่ีสาธารณะรวมท้ังปรับปรุงสภาพภูมิทัศนของเมืองใหรมรื่น

สวยงาม ใหเปนเมืองนาอยู เปนท่ีพักผอนหยอนใจของประชาชน 

 

2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 

 2.2.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจหรือพอใจตรงกับภาษาอังกฤษวา “Satisfaction” มีผูใหความหมาย        

ไวหลายความหมายดังนี้ 
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 ชนะดา วีระพันธ (2555) ความพึงพอใจเปนความรูสึกหรือทัศนคติทางบวกของบุคคลท่ี

มีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือมีความช่ืนชอบพอใจตอการท่ีบุคคลอ่ืนกระทําการส่ิงใดส่ิงหนึ่งตอบสนองความ

ตองการของบุคคลหนึ่งท่ีปรารถนาใหกระทําในส่ิงท่ีตองการ ซ่ึงจะเกิดข้ึนก็ตอเมื่อส่ิงนั้นสามารถ

ตอบสนองความตองการใหแกบุคคลนั้นได แตท้ังนี้ความพึงพอใจของแตละบุคคลยอมมีความแตกตาง

กันหรือมีความพึงพอใจมากนอยข้ึนอยูกับคานิยมของแตละบุคคลและความสัมพันธของปจจัยท่ีทําให

เกิดความพึงพอใจตลอดจนส่ิงเราตาง ๆ ซ่ึงอาจสามารถทําใหระดับความพึงพอใจแตกตางกันได เชน

ความสะดวกสบายท่ีไดรับความสวยงาม ความเปนกันเอง ความภูมิใจ การยกยอง การไดรับการ

ตอบสนองในส่ิงท่ีตองการและความศรัทธา เปนตน 

 Davis (1967) กลาววา พฤติกรรมเก่ียวกับความพึงพอใจของมนุษย คือ ความพยายาม

ของมนุษยท่ีจะขจัดความตึงเครียด หรือความกระวนกระวาย หรือภาวะไมไดดุลยภาพในรางกาย เมื่อ

มนุษยสามารถขจัดส่ิงตาง ๆ ดังกลาวไดแลว มนุษยก็จะไดรับ ความพึงพอใจในส่ิงท่ีตนตองการ 

ขณะท่ี Wolman (1973) ไดใหความหมายวาความพึงพอใจคือความรูสึกมีความสุขเมื่อไดรับผลสําเร็จ

ตามความมุงหมายท่ีตองการหรือแรงจูงใจ สวน Mullins.(1985:280) ใหความหมายไววา  ความพึง

พอใจ  เปนทัศนคติของบุคคลท่ีมีตอส่ิงตางๆ ในหลายๆ ดาน เปนสภาพภายในท่ีมีความสัมพันธกับ

ความรูสึกของบุคคลท่ีประสบความสําเร็จในความตองการหรือคาดหวัง 

 นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการชาวไทย เชน วิยะดาเสรีวิชยสวัสดิ์ (2545) ไดใหความหมายวา

ความพึงพอใจเปนความรูสึกท่ีดีของบุคคลท่ีไดรับการตอบสนองเมื่อบรรลุวัตถุประสงคในส่ิงท่ีตองการ

ก็จะทําใหรูสึกดีชอบและสบายใจหากสอดคลองกับความคาดหวังหรือมากกวาท่ีคาดหวังไวก็จะมี

ความรูสึกพึงพอใจ สวนปริญญา จเรรัชต และคณะ (2546) กลาววา ความพึงพอใจหมายถึง ทาที

ความรูสึก หรือทัศนคติในทางท่ีดีของบุคคลท่ีมีตองานท่ีปฏิบัติ รวมปฏิบัติหรือไดรับมอบหมายให

ปฏิบัติ  โดยผลตอบแทนท่ีไดรับรวมท้ังสภาพแวดลอมตางๆท่ีเก่ียวของเปนปจจัยท่ีกอใหเกิดความพึง

พอใจตองานท่ีทํา และวาทินีไลงอ (2549) ไดใหความหมายวาความพึงพอใจหมายถึงความรูสึกของ

บุคคลตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งเมื่อไดรับการตอบสนองความตองการทําใหบุคคลมีความรูสึกในทางบวกหรือมี

ความรูสึกในทางท่ีดี 

 

 2.2.2 ลักษณะของความพึงพอใจ 

  อัจฉราสมสวย (2545: 5-6) กลาวถึงลักษณะของความพึงพอใจไว ดังนี ้

  1) ความพึงพอใจคือการแสดงออกทางอารมณและความรูสึกในทางบวกของบุคคลตอ

ส่ิงหนึ่งส่ิงใดบุคคลจําเปนตองปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมรอบตัวและการตอบสนองความตองการของ

บุคคลดวยการตอบโตกับบุคคลอ่ืนและส่ิงตางๆในชีวิตประจําวัน ทําใหแตละคนมีประสบการณการ

เรียนรูส่ิงท่ีจะไดรับตอบแทนแตกตางกัน 
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  2) ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกตางระหวางส่ิงท่ีคาดหวังกับส่ิง            

ท่ีไดรับจริงในสถานการณหนึ่ง 

  3) ความพึงพอใจเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลาตามปจจัยแวดลอมและสถานการณ            

ท่ีเกิดข้ึน ความพึ งพอใจเปนความรู สึกชอบส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ท่ีผันแปรไดตามปจจัยท่ีไมเก่ียวของ          

กับความคาดหวังของบุคคลในแตละสถานการณนอกจากนี้ความพึงพอใจเปนความรูสึกท่ีแสดงออกมา

ในระดับมากนอยไดข้ึนอยูกับความแตกตางของการประเมินส่ิงท่ีไดรับจริงกับส่ิงท่ีคาดหวังไว 

 นอกจากนี้ความพึงพอใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะถูกกําหนดจากความรูสึกของแตละ

บุคคล โดยจากการพิจารณาความแตกตางระหวางผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงและผลตอบแทนท่ีเขามี

ความรูสึกวาเขาควรจะไดรับแลวถาหากผลตอบแทนท่ีไดรับจริงมากกวาผลตอบแทนท่ีเขาคาดวาจะ

ไดรับยอมจะกอใหเกิดความพึงพอใจข้ึน ซ่ึงความพอใจจะมากหรือนอยหรือไมพึงพอใจนั้น ข้ึนอยูกับ

ความยุติธรรมของผลตอบแทน 

 

 2.2.3 แนวคิดเก่ียวกับการใหบริการ 

  การใหบริการ  เปนหนาท่ีหลักสําคัญในการบริการงานในภาครัฐ  โดยเฉพาะงานท่ี

จะตองมีการติดตอสัมพันธกับประชาชนโดยตรงโดยหนวยงานและเจาหนาท่ีผูใหบริการมีหนาท่ีในการ

สงตอการบริการ (Delivery service) ใหแกผูรับบริการ 

  John D. Millett (1951:397-400) กลาวไววา คุณคาประการแรกของการบริการงาน     

รัฐกิจท้ังหมดคือ การปฏิบัติงานดวยการใหบริการท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจซ่ึงมีลักษณะสําคัญ 5 

ประการคือการใหบริการอยางเทาเทียมกัน (Equivalent Services)การใหบริการอยางรวดเร็ว

ทัน เวลา  (Timely Services)การใหบ ริการอย า ง เพี ยงพอ (Ample Services)การให บ ริก าร                 

อยางตอเนื่อง (Continuous Services)และการใหบริการอยางกาวหนา (Progressive Services) 

 

 2.2.4 ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 Herbert (1960:180) กลาววา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขามารับบริการสัมพันธ

กับประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการ สวนHinhaw and Atwood (1982:170-171) กลาววา 

ความพึงพอใจของผูรับบริการเปนความคิดเห็นของผูรับบริการตอการดูแลท่ีไดรับจากผูใหบริการ ซ่ึง

จัดเปนเกณฑประเมินดานผลลัพธขณะท่ี Aday and Andersen (1971:4-11) กลาววา ความพึง

พอใจของผูรับบริการเปนความรูสึก หรือความคิดเห็นท่ีเก่ียวของกับ ทัศนคติ ของคนท่ีเกิดจาก

ประสบการณท่ีผูรับบริการเขาไปใชบริการในสถานบริการนั้น และประสบการณนั้นไดเปนไปตาม

ความคาดหวังของผูรับบริการมากนอยเพียงใด 
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 2.2.5 เกณฑในการพิจารณาคุณภาพของบริการ 

  สมิต สัชฌุกร ( 2546 : 177-179) กลาวถึงเกณฑในการพิจารณาคุณภาพของบริการไว 

ดังนี้ 

 1) รูปธรรม (Tangible)  หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของการบริการท่ีผูรับบริการ

ไดรับ ทําใหเขาสามารถคาดคะเนถึงคุณภาพของบริการดังกลาวได 

 2) ความไววางใจ (Reliability) หมายถึง ผูรับบริการเล็งเห็นถึงความสม่ําเสมอ และ

ความถูกตองในการใหบริการ รวมท้ังประสิทธิภาพของพนักงานท่ีใหบริการ 

 3) การตอบสนองตอผูรับบริการ ( Responsiveness)  หมายถึง ผูใชบริการจะคํานึงถึง

เวลาและความสามารถในการแกไขปญหาของผูใหบริการวา ตรงจุดหรือดีกวาตามท่ีผูรับบริการ

ตองการหรือไม 

 4) ความมั่นใจได ( Assurance) หมายถึง ผูรับบริการจะมองถึงความรู ความชํานาญ

หรือความสามารถของบุคลากร ซ่ึงเปนผลท่ีจะสรางความมั่นใจ รวมท้ังความไววางใจในบริการนั้น 

 5) ความเขาใจและความเห็นอกเห็นใจ ( Empathy) หมายถึง ผูรับบริการจะพิจารณา

ถึงความสะดวกดานเวลา สถานท่ี ทําเลท่ีตั้ง ตลอดจนความพยายามของพนักงานท่ีจะเขาใจ             

ถึงความตองการของผูบริการรวมท้ังความสนใจในการตอบสนองความตองการดังกลาว 

 

 2.2.6 การวัดความพึงพอใจท่ีมีตอการบริการ 

  ความพึงพอใจท่ีมีตอการใชบริการจะเกิดข้ึนหรือไมนั้นจะตองพิจารณาถึงลักษณะของ

การใหบริการขององคกรประกอบกับระดับความรูสึกของผูมารับบริการในมิติตางๆของแตละบุคคล

ดังนั้นการวัดความพึงพอใจในการใชบริการสามารถทําไดหลายวิธีดังนี้(ชานันทถาคู, 2545: 10) 

  1) การใชแบบสอบถามซ่ึงเป น วิธีการ ท่ีนิยมใช กัน แพรหลายวิธีหนึ่ ง โดยการ               

ขอความรวมมือจากกลุมบุคคลท่ีตองการวัดแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอรมท่ีกําหนดคําตอบ          

ไวใหเลือกตอบหรือเปนคําตอบอิสระคําถามท่ีถามอาจจะถามถึงความพึ งพอใจในดานตางๆ               

ท่ีหนวยงานหรือองคกรกําลังใหบริการอยูเชนลักษณะของการใหบริการสถานท่ีใหบริการ บุคลากรท่ี

ใหบริการเปนตน 

  2) การสัมภาษณเปนวิธีการท่ีตองอาศัยเทคนิคและความชํานาญพิเศษของผูสัมภาษณท่ี

จะจูงใจใหผูถูกสัมภาษณตอบคําถามใหตรงกับขอเท็จจริง 

  3) การสังเกตเปนวิธีการสังเกตจากพฤติกรรรมท้ังกอนมารับบริการขณะรับบริการและ

หลังจากการไดรับบริการแลวเชนการสังเกตกิริยาทาทางการพูดสีหนาและความถ่ีของการมาขอรับ

บริการเปนตน ผูวัดจะตองกระทําอยางจริงจังและมีแบบแผนท่ีแนนอน 
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 2.2.2.7 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริการสาธารณะและการใหบริการประชาชนภาครัฐ 

  การสรางความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนมีหลักและแนวทาง คือ

การใหบริการอยางเสมอภาค หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงานภาครัฐท่ีมีฐานคติท่ีวาคนทุก

คนเทาเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันในแงมุมของกฎหมายไมมี

การแบงแยกกีดกันในการใหบริการประชาชนจะไดรับการปฏิบัติในฐานะท่ีเปนปจเจกบุคคลท่ีใช

มาตรฐานในการใหบริการเดียวกันการใหบริการท่ีตรงเวลา หมายถึง ในการบริการจะตองมองวาการ

ใหบริการสาธารณะจะตองตรงตอเวลา ผลการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐจะถือวาไมมี

ประสิทธิผลเลยถาไมมีการตรงตอเวลา ซ่ึงจะตองสรางความไมพอใจใหแกประชาชนการใหบริการ

อยางเพียงพอ การใหบริการสาธารณะตองมีลักษณะ มีจํานวนการใหบริการและสถานท่ีใหบริการ

อยางเหมาะสม 

  Millet (1954, หนา 397 อางถึงใน อัญชลี ดุสิตสุทธิรัตน,ธรรมรัตน ศัลยวุฒิและ สุวิมล 

นภาผองกุล. 2559 หนา 21 ) ไดใหทัศนะวาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการบริการของ

หนวยงานภาครัฐนั้น โดยไดสรุปประเด็นวาเปาหมายท่ีเปนท่ีนิยมมากท่ีสุดท่ีผูปฏิบัติตองยึดถือไวเสมอ

ในหลักการ 5 ประการ คือ  

  1. การใหบริการอยางเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการ

บริหารงานภาครัฐท่ีมีฐานของความคิดวาทุกคนเทาเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนจะไดรับการ

ปฏิบัติอยางเทาเทียมกันในทุกแงมุมของกฎหมายไมมีการแบงแยกกีดกันในการใหบริการประชาชนจะ

ไดรับการปฏิบัติในฐานะท่ีเปนปจเจกบุคคลท่ีใชมาตรฐานการใหบริการเดียวกัน 

  2. การใหบริการท่ีตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง ในการใหบริการจะตองมองวา

การใหบริการจะตองตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐจะถือวาไมมีประสิทธิผลเลยถา

ไมมีการตรงเวลาซ่ึงจะสรางความพึงพอใจใหแกประชาชน 

  3. การใหบริการอยางเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การใหบริการจะตองมี

ลักษณะท่ีมีจํานวนการใหบริการและสถานท่ีใหบริการอยางเหมาะสม 

  4. การใหบริการอยางตอเนื่อง (Continuous Service) คือ การใหบริการท่ีเปนไป

อยางสม่ําาเสมอ โดยยึดประโยชนของสาธารณชนเปนหลักไมใชยึดตามความพอใจของหนวยงานท่ี

ใหบริการวาจะใหหรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได 

  5. การใหบริการอยางกาวหนา (Progressive Service) คือ การใหบริการท่ีมีการ

ปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพหรือความสามารถ

ท่ีจะทําหนาท่ีไดมากข้ึนโดยใชทรัพยากรเทาเดิมเล่ือมใส ใจแจง (2546, หนา 31 -34) ไดเสนอ

แนวความคิดในการบริการประชาชนท่ีดีและมีคุณภาพตองอาศัยเทคนิค กลยุทธ ทักษะท่ีจะทําใหชนะ

ใจผูรับบริการ ซ่ึงสามารถกระทําไดท้ังกอนการติดตอระหวางการติดตอและหลักการติดตอโดยไดรับ
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การบริการจากตัวบุคคลทุกระดับในองคกร รวมท้ังผูบริหารขององคกรนั้น ๆ ท้ังนี้การบริการท่ีดี จะ

เปนเครื่องมือชวยใหผูติดตอรับบริการเกิดความเช่ือถือ ศรัทธาและสรางภาพลักษณ ซ่ึงจะมีผลในการ

ใชบริการตาง ๆ ในโอกาสหนาตอไป 

 

2.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 อัญชลี ดุสิตสุทธิรัตน,ธรรมรัตน ศัลยวุฒิและ สุวิมล นภาผองกุล. (2559)  ศึกษาเรื่องความ

พึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบางโปรงอําเภอเมือง จังหวัด

สมุทรปราการโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลบางโปรง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ปงบประมาณ 2559 กลุมตัวอยางท่ีใช

ในการวิจัยครั้งนี้ จํ านวน400 คน เครื่องมือท่ี ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาเปน

แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบาง

โปรง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ การเก็บรวบรวมแบบสอบถามไดรับกลับมาเปนจาํนวน 400 

ชุด คิดเปนรอยละ 100 การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป ไดแก คาความถ่ี คารอยละและ

คาเฉล่ียผลการวิจัย พบวา ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตําบลบางโปรง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ท้ังภาพรวมและรายดาน พบวาในภาพรวม

ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบางโปรง คิดเปนรอยละ 

96.89 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานข้ันตอนการใหบริการประชาชนมีความพึงพอใจตอการ

ใหบริการ คิดเปนรอยละ 98.13 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการ

คิดเปนรอยละ 98.59 ดานชองทางในการใหบริการประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการ คิด

เปนรอยละ 90.92 ดานส่ิงอํานวยความสะดวกประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการ คิดเปนรอย

ละ 97.83 เมื่อพิจารณาเปนรายหมูบาน พบวา ประชาชนในหมูท่ี 3 และหมูท่ี 4 มีความพึงพอใจตอ

การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบางโปรง อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.69 และ 3.59 

ตามลําดับ สวนประชาชนในหมูท่ี 1 และหมูท่ี 2 มีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหาร

สวนตําบลบางโปรง อยูในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.49 และ 3.39 ตามลําดับ 

 

 อมรารัตน บุญภา. (2557) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของ

เทศบาลตําบลพวา อําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความ    

พึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลพวา อําเภอแกงหางแมวจังหวัด

จันทบุรี และเพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาล

ตําบลพวา อําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ กลุม
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ตัวอยางจํานวน 385 ตัวอยาง ทําการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ คาความถ่ี คารอยละคาเฉล่ีย คา

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน ดวยสถิติ  t-test, One-way ANOVA และ ทําการ

ทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีของ LSD (Least significant difference test)           ผล

การศึกษาระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลพวาอําเภอแกงหางแมว 

จังหวัดจันทบุรี พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการภาพรวมในระดับมากท่ีสุด 

โดยดานความเปนรูปธรรมของการบริการ มีระดับความพึงพอใจเปนอันดับแรกพึงพอใจอยูในระดับ

มากท่ีสุด รองลงมาดานการตอบสนองตอผูรับบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด ดานความ

นาเช่ือถือ ไวใจในการบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุดดานความเห็นอกเห็นใจผูรับบริการ 

พึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด และอันดับสุดทายดานการใหความมั่นใจแกผูรับบริการ พึงพอใจอยูใน

ระดับมาก 

 

 วลัยภรณวชิรเขื่อนขันธ (2548)ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล

จังหวัดสมุทรปราการพบวาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลจังหวัด

สมุทรปราการอยูในระดับปานกลางปจจัยจูงใจอยูในระดับมากดานปจจัยค้ําจุนอยูในระดับปานกลาง

การทดสอบความสัมพันธ พบวา เพศอายุตําแหนงหนาท่ีระดับตําแหนงประสบการณในการทํางาน

และขนาดของโรงเรียนไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล

จังหวัดสมุทรปราการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติสวนความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนมี

ความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติการทดสอบสมมติฐานพบวาเพศอายุตําแหนงหนาท่ีระดับตําแหนงประสบการณใน

การทํางานและขนาดของโรงเรียนไมมีความสัมพันธกับพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู

เทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

 ลันดา สิทธิจักร และจิราภรณ จันทรอารักษ (2550) ศึกษาความพึงพอใจของอาจารยและ

นักศึกษาตอการใชหองสมุด วิทยาลัยบรมราชชนนี ชลบุรี พบวา ความพึงพอใจของอาจารยโดยภาพ

รวมอยูในระดับมาก ดานบุคลากรมีคาเฉล่ียคะแนนสูงสุด สวนดานทรัพยากรสารสนเทศมีคาเฉล่ีย

คะแนนต่ําสุด และพบวาความพึงพอใจของนักศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจ

ดานบุคลากรมีคาเฉล่ียคะแนนสูงสุด ในขณะท่ีดานสภาพแวดลอม มีคาคะแนนเฉล่ียต่ําสุด 

 

 ภาวนา  เวชกิจ (2550) ไดศึกษาความพึงพอใจในการทํางาน และความผูกพันของพนักงาน

ตอองคการ: ศึกษากรณี บริษัท ฟาบริเนท จํากัด ผลการศึกษาพบวา ระดับความพึงพอใจในงานอยูใน

ระดับปานกลาง สวนความผูกพันของพนักงานตอองคการอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาตามตัวแปร       
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ในสวนของความพึงพอใจ พบวา ความตั้งใจท่ีจะกาวหนาในการทํางาน รูสึกพึงพอใจกับบริษัทใน

ฐานะท่ีเปนท่ีทํางาน มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับสูง ขณะท่ีความผูกพันของพนักงานตอองคการ 

พบวา พนักงานพรอมท่ีจะทุมเทความพยายาม ความสามารถเพื่อความสําเร็จของบริษัทดวยความเต็ม

ใจ พนักงานคิดวาองคการนี้เปรียบเสมือนบานหลังท่ี 2 และเมื่อมีผูกลาวถึงบริษัทในทางท่ีไมดีผิดไป

จากขอเท็จจริงพนักงานจะรูสึกไมพอใจและจะพยายามช้ีแจงใหเขาเขาใจใหถูกตองเสมอ มีระดับ

ความคิดเห็นอยูในระดับสูง นอกจากนี้ยังพบวา ลักษณะงาน ลักษณะการปฏิบัติงาน ลักษณะองคการ 

มีความสัมพันธเชิงบวกระดับคอนขางสูงกับความพึงพอใจในงานและความผูกพันของพนักงานตอ

องคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 

 ธนิดา ริมดุสิทธ (2551)ไดศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยท่ี

ปฏิบัติงานในจังหวัดนนทบุรี ใน 5 ดาน คือ ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ดานกระบวนการ

ปฏิบัติงาน ดานความสัมพันธกับบุคคลในหนวยงาน ดานความกาวหนาจากการปฏิบัติงาน และดาน

คาตอบแทน ผลจากการวิจัย พบวาในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง มีความพึงพอใจ

มากท่ีสุดดานกระบวนการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ ดานความสัมพันธกับบุคคลในหนวยงาน       

ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ความกาวหนาจากการปฏิบัติงาน และคาตอบแทน ตามลําดับ 

เมือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ท่ีปฏิบัติงานในจังหวัดนนทบุรี พบวา เพศ 

ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงานตางกัน มีความพึงพอใจในภาพรวมแตกตางกัน อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนอายุ และรายได ในภาพรวมไมแตกตางกัน 

 

 พวงเพชร สุวรรณชาติ (2553)ศึกษาวามพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินการดานระบบ

สาธารณูปโภค ไฟฟา แสงสวาง ระบบสัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจรตาง ๆ ในเทศบาลนคร

หาดใหญ ระหวาง พ.ศ. 2552– พ.ศ. 2553 พบวา ประชาชนกลุมตัวอยางพึงพอใจตอการดําเนินการ

โดยภาพรวมและในแตละโครงการอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด และพบวาปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ 

อายุ ระดบัการศึกษา ศาสนา อาชีพ รายไดตอเดือนโดยเฉล่ีย และระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชน ไมมี

ความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินการดานโครงสรางพื้นฐานของ

เทศบาลนครหาดใหญ 
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ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

ภาระงานหลักของ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

สภาพท่ัวไปของผูตอบ

แบบสอบถาม 

2.4 กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา 
 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ สามารถสรปุเปนกรอบแนวคิด ซ่ึงจะนํามา

ประยุกตใชกับงานวิจัยในครั้งนี้ ดังแสดงในภาพท่ี 2.1 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2.1 แสดงกรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา  

ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

(1) ความพึงพอใจดานข้ันตอนการใหบริการ 

(2)  ความพงึพอใจดานชองทางการใหบริการ 

(3)  ความพงึพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

(4)  ความพงึพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
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บทท่ี 3 

วิธีการศึกษา 

 

 

 การสํารวจในครั้งนี้เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการ        

ของเทศบาลตําบลทาชางอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา รวมท้ังสํารวจสภาพปญหา 

อุปสรรค และขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากประชาชนผูรับบริการใน 4 ดาน คือ ดานข้ันตอนการใหบริการ 

ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และดานส่ิงอํานวยความสะดวกซ่ึงมีวิธีการศึกษา 

ดังนี้ 

 

3.1 ขอมูลที่ใชในการศึกษา 

 

 ขอมูลท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือขอมูลท่ีเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยางของประชาชน             

ผูมารับบริการท่ีไดรับแบบสอบถาม ซ่ึงมีท่ีพักอาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลทาชาง เพื่อศึกษาความพึง

พอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลทาชางอําเภอเฉลิมพระเกียรต ิ

จังหวัดนครราชสีมา 

 

3.2 ประชากรเปาหมาย 

 

 ประชากรเปาหมายสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) คือประชาชน        

ท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลทาชาง จํานวน 4,965 คน จาก 9 หมูบาน ไมรวมประชาชนจาก

ทะเบียนบานกลาง คือ บานขาม บานหนองหอย บานโนนสะเดา บานชองโค บานมะดัน บานหนองบัว 

บานทาชาง บานตลาดทาชาง และชุมชนตํารวจ 
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3.3 ขนาดของกลุมตัวอยางประชาชน 

 

 เนื่องจากประชากรท่ีศึกษามีจํานวนมาก ดังนั้นคณะผูสํารวจจึงใชวิธีการของ Taro Yamane 

(สมศักดิ์  ศรีสันติ สุข ,2548: 139)เพื่ อหาจํ านวนขนาดกลุมตัวอย างจากประชาชนท้ังหมด              

โดยไดกําหนดความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางท่ียอมใหเกิดระหวางคาจริงและคาประมาณรอย

ละ 0.05 ตามสูตร 

 

 2)(1 eN
Nn

+
=  

 

 โดยท่ี n  = จํานวนขนาดตัวอยางประชาชนท่ีตองการ 

N  = จํานวนประชากรท้ังหมด 

e  = คาความคลาดเคล่ือน (0.05) 
 

 แทนคาสูตร   𝑛𝑛 = 4,965
1+ 4,965 (0.05)2

  = 370.25 หรือ 371 คน 

 

 อยางไรก็ตาม เพื่อใหผลการศึกษาท่ีไดรับจากกลุมตัวอยางท่ีสุมมาสามารถใชอธิบายกลุม

ประชากรเปาหมายไดอยางถูกตอง และเพื่อเปนการเพิ่มความเท่ียงตรงของขอสรุปท่ีจะไดรับจาก

ตัวอยาง จึงใชกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน โดยมีการสุมตัวอยางแบบอาศัยความนาจะเปน        

เพื่อจะไดเปนการกระจายกลุมตัวอยางใหครอบคลุมท่ัวท้ังเขตพื้นท่ีเทศบาลตําบลและไมใหมีการ

กระจุกตัวอยูในเขตพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่งมากเกินไป 

 

3.4 วิธีการสุมตัวอยาง 

 

 การสุมตัวอยางในการศึกษานี้ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 

โดยแบงประชากรออกเปนพื้นท่ีตางๆ รวม 9 หมูบาน และในแตละหมูบานจะสุมตัวอยางประชาชน

อยางเปนสัดสวน (Proportional Random Sampling) เพื่อใหไดจํานวนกลุมตัวอยางจากแตละ

หมูบาน รวมเปน 400 คน ดังตารางท่ี 3.1 
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ตารางท่ี  3.1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางของประชาชน จําแนกตามเขตท่ีอยูอาศัย 

หมูบาน ประชากร (คน) สัดสวน กลุมตัวอยาง (คน) 

บานขาม 

บานหนองหอย 

บานโนนสะเดา 

บานชองโค 

บานมะดัน 

บานหนองบัว 

บานทาชาง 

บานตลาดทาชาง 

ชุมชนตํารวจ 

449 

770 

591 

838 

705 

460 

423 

673 

56 

9.04 

15.51 

11.90 

16.88 

14.20 

9.26 

8.52 

13.55 

1.13 

36 

62 

48 

68 

57 

37 

347 

54 

5 

รวม 4,965 100 400 

 

 หลังจากทําการกําหนดขนาดตัวอยางของแตละเขตพื้นท่ีไดแลว ในการเก็บรวบรวมขอมูล     

จะสุมประชากรในแตละเขตพื้นท่ี โดยจะเก็บรวบรวมขอมูลใหครอบคลุมทุกเดือนตั้งแตเดือนตุลาคม 

2564ถึงเดือนกันยายน 2565ท่ีกลุมตัวอยางมาใชบริการใหไดครบตามจํานวนท่ีตองการ 

 

3.5 เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

 3.5.1 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

 (1) การสร า ง เค รื่ อ งมือ  เค รื่ องมื อ ท่ี ใช ใน การรวบ รวมค รั้ งนี้  คณ ะผู สํ ารวจ                  

ใชแบบสอบถามแบบปลายปดและปลายเปด โดยการศึกษาจากเอกสาร บทความ งานวิจัย              

ท่ีเก่ียวของ นํามา สรางเปนแบบสอบถามใหครอบคลุมกับวัต ถุประสงค  โดยแบบสอบถาม

ประกอบดวย 3 ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการตอการใหบริการของเทศบาล

ตําบลทาชางใชมาตรวัดแบบ Likert Scale ใหคาน้ําหนักโดยถือเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

   ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 5 คะแนน 

 ระดับความพึงพอใจมาก  4 คะแนน 

 ระดับความพึงพอใจปานกลาง 3 คะแนน 

 ระดับความพึงพอใจนอย  2 คะแนน 

 ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด 1 คะแนน 
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 ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอปญหา อุปสรรค ในการ        

รับบริการจากเทศบาลตําบลทาชาง 

 

 (2) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

 ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ จะใชวิธีหาความเท่ียงตรง (Validity) ดวยการ

นําแบบสอบถามฉบับรางไปหาความเท่ียงตรงดานเนื้อหาและโครงสราง โดยเสนอตอ       ท่ีปรึกษา

โครงการและผู ท่ี เก่ียวของ เพื่อตรวจสอบหาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity)           

และความเหมาะสมถูกตองดานภาษา เพื่อนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม 

 

 3.5.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  (1) ข อ มู ล ป ฐ ม ภู มิ  (Primary Data) เป น ก า ร เ ก็ บ ร วบ ร ว ม ข อ มู ล ท่ี ได จ า ก                           

การออกแบบสอบถามโดยการใช วิธีการสัมภาษณ ตามแบบสอบถามท่ีไดสรางข้ึน  จํ านวน             

ท้ังส้ิน 400คน 

 (2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดจากเอกสาร 

ขอมูลทางสถิติท่ีรวบรวมจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดนครราชสีมา และเทศบาลตําบลทา

ชาง 

 

3.6 การวิเคราะหขอมูล 

 

 3.6.1 การวิเคราะหขอมูล 

 

 การ วิเค ราะห ขอมู ลการ สํา รวจ ในค รั้ งนี้ ใ ช เครื่ องคอมพิ วเต อรป ร ะมวลผล                

ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ซ่ึงไดเลือกใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ไดแก 

อัตราสวนรอยละ (Percentage) คาความถ่ี (Frequency) คาเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) 

และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวัดคาเฉล่ียและการกระจายของขอมูล 

และนําเสนอในรูปตารางพรอมกับการพรรณนาประกอบ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมี

ตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลทาชาง 
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 3.6.2 การประเมินผล 

 

 สําหรับขอมูลระดับความพึงพอใจ ไดทําการหาคาเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเปนราย

กลุม โดยมีเกณฑการพิจารณาเก่ียวกับระดับคาเฉล่ีย ดังนี้ 

 ระดับคาเฉล่ีย 4.51 – 5.00  ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด  

 ระดับคาเฉล่ีย 3.51 – 4.50 ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

 ระดับคาเฉล่ีย 2.51 – 3.50  ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

 ระดับคาเฉล่ีย 1.51 – 2.50  ความพึงพอใจอยูในระดับนอย 

 ระดับคาเฉล่ีย 1.00 – 1.50  ความพึงพอใจอยูในระดับควรปรับปรุง 

 ในสวนของการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของ

เทศบาลตําบลทาชางนั้น คณะผูสํารวจไดกําหนดเกณฑในการคํานวณคาคะแนนรอยละ โดยคิดจากคา

คะแนนเฉล่ียของระดับความพึงพอใจในการใหบริการท่ีไดจากกลุมตัวอยางประชาชนในแตละดาน และ

นําคาคะแนนเฉล่ียท่ีไดมาเทียบหาคารอยละจากคะแนนเต็มของแตละดานเพื่อจัดระดับของความพึง

พอใจได ดังนี้ 

 

ตารางท่ี  3.2 แสดงการจัดระดับคะแนนของความพงึพอใจ 

 

คาคะแนน ระดับความพึงพอใจ(รอยละ) ระดับคะแนน 

คะแนนเฉล่ียมากกวา 4.75  ข้ึนไป มากกวารอยละ 95  ข้ึนไป 10 

คะแนนเฉล่ียไมเกิน 4.75 ไมเกินรอยละ 95 9 

คะแนนเฉล่ียไมเกิน 4.50 ไมเกินรอยละ 90 8 

คะแนนเฉล่ียไมเกิน 4.25 ไมเกินรอยละ 85   7 

คะแนนเฉล่ียไมเกิน 4.00 ไมเกินรอยละ 80 6 

คะแนนเฉล่ียไมเกิน 3.75 ไมเกินรอยละ 75 5 

คะแนนเฉล่ียไมเกิน 3.50 ไมเกินรอยละ 70 4 

คะแนนเฉล่ียไมเกิน 3.25 ไมเกินรอยละ 65 3 

คะแนนเฉล่ียไมเกิน 3.00 ไมเกินรอยละ 60 2 

คะแนนเฉล่ียไมเกิน 2.75 ไมเกินรอยละ 55 1 

คะแนนเฉล่ียนอยกวา 2.50 นอยกวารอยละ 50 0 
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 สําหรับขอมูลท่ีไดจากคําถามปลายเปดไดทําการรวบรวมขอมูลท้ังหมด และดําเนินการ

วิเคราะหขอมูลดวยการจัดจําแนกประเภทขอความท่ีมีลักษณะเหมือนกันหรือคลายคลึงกันใหอยูใน

ประเภทเดียวกันจากนั้นวิเคราะหเนื้อหาของขอมูลและนําเสนอในรูปของความเรียง 
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บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 

 

 

  

 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการ

ใหบริการของเทศบาลตําบลทาชาง ซ่ึงผลการศึกษาครั้งนี้คณะผูสํารวจไดดําเนินการวิเคราะหตาม

ข้ันตอนตางๆ โดยรายงานผลการศึกษาไดแบงออกเปน7ตอน ซ่ึงมีลําดับเนื้อหา ดังนี้ 

 4.1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม 

 4.2 งานท่ีกลุมตัวอยางประชาชนสวนใหญมาติดตอขอรับบริการ 

 4.3 ชวงเวลาท่ีกลุมตัวอยางประชาชนมาติดตอขอรับบริการ 

 4.4 ชองทางการรับขอมูลขาวสารจากเทศบาลตําบลทาชางของประชาชน 

 4.5 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลทาชาง 

 4.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของเทศบาลตําบล

ทาชาง 

 4.7 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของประชาชนผูรับบริการ 
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4.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 
 

 4.1.1 เพศ 

 ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 400 คน ท่ีตอบแบบสอบถามพบวา   สวน

ใหญรอยละ 62.75 เปนเพศหญิง ในขณะท่ีเพศชาย มีอยูรอยละ 37.25 ดังแสดงรายละเอียด     ใน

ภาพท่ี 4.1 

 
ภาพท่ี 4.1 แสดงจํานวนและรอยละของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

 

 4.1.2 ระดับอายุ 

 ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 400 คน ท่ีตอบแบบสอบถามพบวา       

สวนใหญรอยละ 30.75 มีอายุระหวาง 51 – 60 ป รองลงมามีอายุอยูระหวาง 41-50ป คิดเปน           

รอยละ 28.00 และมีอายุมากกวา 60 ปข้ึนไปรอยละ 22.25 ตามลําดับดังแสดงรายละเอียด                     

ในภาพท่ี 4.2 

 
ภาพท่ี 4.2  แสดงจํานวนและรอยละของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับอาย ุ

  

ชาย, 149, 37.25%

หญิง, 251, 

62.75%

21-30 ป, 25, 

6.25%
31-40 ป, 51, 

12.75%

41-50 ป, 112, 

28.00%

51-60 ป, 123, 

30.75%

มากกวา 60 ปข้ึน

ไป, 89, 22.25%
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 4.1.3 ระดับการศึกษา 

 ผลการสํารวจกลุมตวัอยางประชาชน จํานวน 400 คน ท่ีตอบแบบสอบถามพบวา  สวน

ใหญรอยละ 39.50 มีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา รองลงมามีการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 23.00 และรอยละ 18.50 มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

ตอนตนตามลําดับดังแสดงรายละเอียดในภาพท่ี 4.3 

 
ภาพท่ี 4.3  แสดงจํานวนและรอยละของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามระดับการศึกษา 

 

 4.1.4 อาชีพ 

 ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 400 คน ท่ีตอบแบบสอบถามพบวา        

สวนใหญรอยละ 30.00 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รองลงมาประกอบอาชีพรับจางท่ัวไป คิดเปน

รอยละ 27.50 และรอยละ 19.50 มีอาชีพคาขายตามลําดับดังแสดงรายละเอียดในภาพท่ี 4.4 

 

ภาพท่ี 4.4  แสดงจํานวนและรอยละของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามอาชีพ 

  

ประถมศึกษา, 158, 

39.50%

ม. ตน, 74, 18.50%

ม. ปลายหรือ

เทียบเทา, 92, 

23.00%

อนุปริญญาหรือ

เทียบเทา, 40, 

10.00%

ปริญญาตรี, 36, 

9.00%

รับราชการ, 21, 

5.25%

พนักงาน

บริษัทเอกชน, 46, 

11.50%

เกษตรกรรม, 120, 

30.00%

คาขาย, 78, 

19.50%

รับจางทั่วไป, 110, 

27.50%

ธุรกิจสวนตัว, 25, 

6.25%
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 4.1.5 ระดับรายได 

 ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 400 คน ท่ีตอบแบบสอบถามพบวา   สวน

ใหญรอยละ 28.00  มีรายไดอยูระหวาง 8,001 – 10,000บาท รองลงมามีรายไดอยูระหวาง 6,001 – 

8,000 บาท คิดเปนรอยละ 25.25 และรอยละ 18.00 มีรายไดมากกวา 10,000 บาท ตามลําดับ    

ดังแสดงรายละเอียดในภาพท่ี 4.5 

 

 
 

ภาพท่ี 4.5  แสดงจํานวนและรอยละของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามระดับรายได 

 

 

 

 

 

 

 

  

นอยกวา 2,000 

บาท, 11, 2.75%
2,000 - 4,000 

บาท, 25, 6.25%

4,001 - 6,000 

บาท, 79, 19.75%

6,001 - 8,000 

บาท, 101, 

25.25%

8,001 - 10,000 

บาท, 112, 

28.00%

มากกวา 10,000 

บาทข้ึนไป, 72, 

18.00%
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4.2 งานที่กลุมตัวอยางประชาชนสวนใหญมาติดตอขอรับบริการ 

 

 ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 400 คน ท่ีตอบแบบสอบถาม พบวา สวน

ใหญรอยละ 25.25 รับบริการเก่ียวกับงานไฟฟาถนน รองลงมาติดตอรับบริการเก่ียวกับงานดาน

สาธารณสุขและส่ิงแวดลอม คิดเปนรอยละ 18.75 และรอยละ 16.00 รับบริการเก่ียวกับงสนดานการ

จัดเก็บรายไดหรือภาษี ตามลําดับ ดังแสดงรายละเอียดในภาพท่ี 4.6 
 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 4.6 แสดงจํานวนและรอยละของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม จําแนกตามภาระงาน            

ท่ีกลุมตัวอยางประชาชนสวนใหญมาติดตอขอรับบริการ 
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4.3 ชวงเวลาที่กลุมตัวอยางประชาชนมาติดตอขอรับบริการ 

 

 ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 400 คน ท่ีตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญ

ประชาชนมาติดตอขอรบับริการกับเทศบาลตําบลทาชางในชวงเดอืนพฤษภาคม 2565 รองลงมาเคย

ติดตอขอรับบริการในเดือนมกราคม 2565 และเดือนกุมภาพันธ 2565 ตามลําดับ ดังแสดง

รายละเอียดในภาพท่ี 4.7 
 

 

 
 

 

 

ภาพท่ี 4.7 แสดงจํานวนของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชวงเวลาท่ีมาติดตอขอรับ

บริการจากเทศบาลตําบลทาชาง 
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4.4 ชองทางการรับขอมูลขาวสารจากเทศบาลตําบลทาชางของประชาชน 

 

  ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 400 คน ท่ีตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญ

รับทราบขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลทาชาง จากเสียงตามสาย/หอกระจายขาว รองลงมารับทราบ

ขอมูลขาวสารจาก โดยผูใหญบาน/ผูนําชุมชน เพื่อนบาน การประชุม การติดประกาศตางๆ เอกสาร

ส่ิงพิมพ ตามลําดับ ดังแสดงรายละเอียดในภาพท่ี 4.8 
 

 
 

 
เอกสาร

ส่ิงพิมพ 

ส่ือออนไลน ผูใหญบาน/

ผูนําชุมชน 

เสียงตามสาย/

หอกระจายขาว 

เพื่อนบาน  การประชุม 

จํานวน 45 100 230 312 102 55 
 

หมายเหตุ :ผูตอบสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 

ภาพท่ี 4.8 แสดงจํานวนของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชองทางการรับขอมูล

ขาวสารจากเทศบาลตําบลทาชาง 
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4.5 ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบล   

ทาชาง 

 

 4.5.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการโดยภาพรวมจําแนกเปนรายดาน 

 

ตารางท่ี 4.1 แสดงคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของเทศบาลตําบลทาชาง จําแนกเปนรายดาน 

 

การใหบรกิาร 𝒙𝒙� 𝑺𝑺.𝑫𝑫. ระดับการแปลผล 

1. ดานข้ันตอนการใหบริการ 4.83 0.41 มากท่ีสุด 

2. ดานชองทางการใหบริการ 4.81 0.42 มากท่ีสุด 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.84 0.38 มากท่ีสุด 

4. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 4.80 0.42 มากท่ีสุด 

 ภาพรวม 4.82 0.41 มากท่ีสุด 

 

 จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบล

ทาชาง โดยภาพรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด” มีคาเฉล่ียเทากับ 4.82 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 

ทุกดานประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากท่ีสุด” โดยดานเจาหนาท่ีผูใหบริการมีคาเฉล่ีย

สูงสุดเทากับ 4.84 รองลงมา คือ ดานข้ันตอนการใหบริการมีคาเฉล่ียเทากับ 4.83 และดานชองทาง

การใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.81 ตามลําดับ 
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 4.5.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการโดยภาพรวมจําแนกเปนรายขอในแตละดาน 

 

   4.5.2.1 ดานขั้นตอนการใหบริการ 

 

ตารางท่ี 4.2 แสดงคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของเทศบาลตําบลทาชาง ในดานข้ันตอนการใหบริการ

จําแนกเปนรายขอ 

 

ดานขั้นตอนการใหบรกิาร 𝒙𝒙� 𝑺𝑺.𝑫𝑫. ระดับการแปลผล 

1. การใหบริการถูกตอง สะดวกรวดเร็วไมยุงยากซับซอน มีความ

ชัดเจน 

4.84 0.40 มากท่ีสุด 

2. การใหบริการเปนไปตามลําดับกอน – หลัง 4.82 0.42 มากท่ีสุด 

3. ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม 4.83 0.42 มากท่ีสุด 

4. การติดตอประสานงานมีความสะดวก 4.85 0.38 มากท่ีสุด 

5. เคร่ืองมือ/อุปกรณ ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีใชในการปฏิบัติงานมี

ความเหมาะสมตอการใหบริการ 

4.81 0.44 มากท่ีสุด 

 รวม 4.83 0.41 มากท่ีสุด 

 

 จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบล

ทาชางในดานข้ันตอนการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด” มีคาเฉล่ียเทากับ 4.83 เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากท่ีสุด”โดยเรื่องการ

ติดตอประสานงานมีความสะดวก มีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ 4.85 รองลงมา คือ เรื่องการใหบริการ

ถูกตอง สะดวก รวดเร็ว ไมยุงยากซับซอน มีความชัดเจน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.84 และระยะเวลาใน

การใหบริการมีความเหมาะสม มีคาเฉล่ียเทากับ 4.83 ตามลําดับ 
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   4.5.2.2 ดานชองทางการใหบริการ  

 

ตารางท่ี 4.3 แสดงคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของเทศบาลตําบลทาชางในดานชองทางการใหบริการ

จําแนกเปนรายขอ 

 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบรกิาร 𝒙𝒙� 𝑺𝑺.𝑫𝑫. ระดับการแปลผล 

1. มีหลากหลายชองทางในการใหบริการ เชน  การใหบริการทาง

โทรศัพท ส่ือออนไลนตางๆ เชน ไลนเฟสบุค 

4.80 0.43 มากท่ีสุด 

2. มีการใหบริการนอกสถานท่ี 4.81 0.42 มากท่ีสุด 

3. มีการใหบริการนอกเวลาทําการ 4.79 0.42 มากท่ีสุด 

4. การใชบริการสามารถเขาถึงและใชบริการไดงาย 4.83 0.41 มากท่ีสุด 

5. มีชองทางการรับรูขอมูลขาวสารการใหบริการท่ีสามารถรับรูไดอยาง

ท่ัวถึง 

4.82 0.41 มากท่ีสุด 

 รวม 4.81 0.42 มากท่ีสุด 

 

 จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบล

ทาชางในดานชองทางการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด” มีคาเฉล่ียเทากับ 4.81 เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับ“มากท่ีสุด” โดยเรื่องเรื่องการ

ใชบริการสามารถเขาถึงและใชบริการไดงาย มีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ 4.83 รองลงมา คือ การมีชองทาง

การรับรูขอมูลขาวสารการใหบริการท่ีสามารถรับรูไดอยางท่ัวถึงมีคาเฉล่ียเทากับ 4.82 และเรื่องมีการ

ใหบริการนอกสถานท่ี มีคาเฉล่ียเทากับ 4.81 ตามลําดับ 
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   4.5.2.3 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  

 

ตารางท่ี 4.4 แสดงคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของเทศบาลตําบลทาชาง ในดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ

จําแนกเปนรายขอ 

 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบรกิาร 𝒙𝒙� 𝑺𝑺.𝑫𝑫. ระดับการแปลผล 

1. เจาหนาท่ีมีความกระตือรือรน เอาใจใสในการใหบริการ 4.85 0.37 มากท่ีสุด 

2. เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส มีความเปนกันเอง 4.83 0.38 มากท่ีสุด 

3. เจาหนาท่ีแตงกายสุภาพ เหมาะสมกับการทํางาน 4.82 0.40 มากท่ีสุด 

4. เจาหนาท่ีสามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึนไดเปนอยางด ี 4.82 0.40 มากท่ีสุด 

5. เจาหนาท่ีใหคาํแนะนํา คําปรึกษา ตอบขอซักถามไดด ี 4.87 0.36 มากท่ีสุด 

 รวม 4.84 0.38 มากท่ีสุด 

 

 จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบล

ทาชางในดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ โดยรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด” มีคาเฉล่ียเทากับ 4.84 เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากท่ีสุด” โดยเรื่อง

เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา คําปรึกษา ตอบขอซักถามไดดีมีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ 4.87 รองลงมา คือ 

เจาหนาท่ีมีความกระตือรือรนเอาใจใสในการใหบริการมีคาเฉล่ียเทากับ 4.85 และเจาหนาท่ีพูดจา

สุภาพยิ้มแยมแจมใสมีความเปนกันเอง กับ มีคาเฉล่ียเทากัน คือ 4.83 ตามลําดับ 
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   4.5.2.4 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

 

ตารางท่ี 4.5 แสดงคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของเทศบาลตําบลทาชาง ในดานส่ิงอํานวยความสะดวก 

จําแนกเปนรายขอ 

 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 𝒙𝒙� 𝑺𝑺.𝑫𝑫. ระดับการแปลผล 

1. สถานท่ีตั้งของหนวยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ 4.83 0.40 มากท่ีสุด 

2. สถานท่ีใหบริการมีความสะอาด และเปนระเบียบเรียบรอย 4.82 0.44 มากท่ีสุด 

3. ปายขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธ มีความชัดเจนและเขาใจ

งาย 

4.80 0.40 มากท่ีสุด 

4. การจัดส่ิงอํานวยความสะดวก เชน ท่ีนั่งพัก น้ําดื่ม หนังสือพิมพ และ

หองน้ํา มีความเหมาะสมและเพียงพอ 

4.78 0.44 มากท่ีสุด 

5. สถานท่ีจอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ 4.79 0.42 มากท่ีสุด 

 รวม 4.80 0.42 มากท่ีสุด 

 

 จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบล

ทาชางในดานส่ิงอํานวยความสะดวกโดยรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด” มีคาเฉล่ียเทากับ 4.80 เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากท่ีสุด” โดยเรื่องสถาน

ท่ีตั้งของหนวยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการมีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ 4.83 

รองลงมา คือสถานท่ีใหบริการมีความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.82 และ

ปายขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธ มีความชัดเจนและเขาใจงายมีคาเฉล่ียเทากับ 4.80

ตามลําดับ 
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 4.5.3 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลทาชาง 

จําแนกตามภาระงาน 

 

   4.5.3.1 งานไฟฟาถนน 

 

ตารางท่ี 4.6 แสดงคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผูรับบริการท่ีมีตองานไฟฟาถนน จําแนกเปนรายดานและภาพรวม 

 

การใหบรกิาร 𝒙𝒙� 𝑺𝑺.𝑫𝑫. ระดับการแปลผล 

1. ดานข้ันตอนการใหบริการ 4.83 0.43 มากท่ีสุด 

2. ดานชองทางการใหบริการ 4.81 0.47 มากท่ีสุด 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.84 0.38 มากท่ีสุด 

4. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 4.80 0.40 มากท่ีสุด 

 ภาพรวม 4.82 0.42 มากท่ีสุด 

 

 จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนผูมารับบริการงานไฟฟาถนนมีความพึงพอใจตอการ

ใหบริการของเทศบาลตําบลทาชาง โดยรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด” มีคาเฉล่ียเทากับ 4.82 เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากท่ีสุด” โดยดาน

เจาหนาท่ีผูใหบริการมีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ 4.84 รองลงมา คือ ดานข้ันตอนการใหบริการและดาน

ชองทางการใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากัน คือ 4.83 และดานชองทางการใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 

4.81 ตามลําดับ 
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   4.5.3.2 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

ตารางท่ี 4.7 แสดงคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผูรับบริการท่ีมีตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจําแนกเปนรายดานและภาพรวม 

 

การใหบรกิาร 𝒙𝒙� 𝑺𝑺.𝑫𝑫. ระดับการแปลผล 

1. ดานข้ันตอนการใหบริการ 4.82 0.35 มากท่ีสุด 

2. ดานชองทางการใหบริการ 4.81 0.39 มากท่ีสุด 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.83 0.38 มากท่ีสุด 

4. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 4.80 0.40 มากท่ีสุด 

 ภาพรวม 4.81 0.38 มากท่ีสุด 

 

 จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนผูมารับบริการงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมี

ความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลทาชาง โดยรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด” มีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.81 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับ“มาก

ท่ีสุด” โดยดานเจาหนาท่ีผูใหบริการมีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ 4.83 รองลงมา คือดานข้ันตอนการ

ใหบริการมีคาเฉล่ียเทากับ 4.82 และดานชองทางการใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.81 ตามลําดับ 
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   4.5.3.3 งานดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 

ตารางท่ี 4.8 แสดงคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผูรับบริการท่ีมีตองานดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม จําแนกเปนรายดานและ

ภาพรวม 

 

การใหบรกิาร 𝒙𝒙� 𝑺𝑺.𝑫𝑫. ระดับการแปลผล 

1. ดานข้ันตอนการใหบริการ 4.83 0.39 มากท่ีสุด 

2. ดานชองทางการใหบริการ 4.81 0.43 มากท่ีสุด 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.84 0.37 มากท่ีสุด 

4. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 4.80 0.48 มากท่ีสุด 

 ภาพรวม 4.82 0.42 มากท่ีสุด 

 

 จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนผูมารับบริการงานดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมมี

ความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลทาชาง โดยรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด”มีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.82 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก

ท่ีสุด” โดยดานเจาหนาท่ีผูใหบริการมีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ 4.84 รองลงมา คือ ดานข้ันตอนการ

ใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.83 และดานชองทางการใหบริการ มีคาเฉล่ียเท ากับ คือ 4.81 

ตามลําดับ 
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   4.5.3.4 งานสงเสริมการทองเท่ียวพิพิธภัณฑโครงกระดูกซากชางโบราณ 

 

ตารางท่ี 4.9 แสดงคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผูรับบริการท่ีมีตองานสงเสริมการทองเท่ียวพิพิธภัณฑโครงกระดูกซากชางโบราณ

จําแนกเปนรายดานและภาพรวม 

 

การใหบรกิาร 𝒙𝒙� 𝑺𝑺.𝑫𝑫. ระดับการแปลผล 

1. ดานข้ันตอนการใหบริการ 4.82 0.47 มากท่ีสุด 

2. ดานชองทางการใหบริการ 4.81 0.50 มากท่ีสุด 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.83 0.50 มากท่ีสุด 

4. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 4.80 0.48 มากท่ีสุด 

 ภาพรวม 4.81 0.49 มากท่ีสุด 

 

 จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนผูมารับบริการงานสงเสริมการทองเท่ียวพิพิธภัณฑ

โครงกระดูกซากชางโบราณมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลทาชาง โดยรวมอยูใน

ระดับ “มากท่ีสุด”มีคาเฉล่ียเทากับ 4.81 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานประชาชนมีความ 

พึงพอใจอยูในระดับ “มากท่ีสุด” โดยดานเจาหนาท่ีผูใหบริการมีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ 4.83 รองลงมา 

คือ ดานข้ันตอนการใหบรกิารมีคาเฉล่ียเทากับ 4.82 และดานชองทางการใหบริการมีคาเฉล่ียเทากับ 

4.81 ตามลําดับ 
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4.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของเทศบาล

ตําบลทาชาง 

 

 การประเมินระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบล

ทาชางในครั้งนี้ จะดําเนินการประเมินความพึงพอใจการใหบริการโดยภาพรวม และความพึงพอใจใน

การใหบริการใน 4 งาน ไดแก งานไฟฟาถนน งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานดาน

สาธารณสุขและส่ิงแวดลอม และงานการใหบริการงานสงเสริมการทองเท่ียวพิพิธภัณฑโครงกระดูก

ซากชางโบราณ ซ่ึงผลการประเมินสามารถนําเสนอได ดังนี้ 
 

 4.6.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการโดยภาพรวม จําแนกเปนรายดาน 
 

ตารางท่ี 4.10 แสดงคาเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการใหบริการ             

ของเทศบาลตําบลทาชางจําแนกเปนรายดานและภาพรวม 

 

คุณภาพการใหบริการ คาเฉลี่ย (𝒙𝒙�) ระดับความพึงพอใจ 

(รอยละ) 

ระดับคะแนน 

1. ดานข้ันตอนการใหบริการ 4.83 96.60 10 

2. ดานชองทางการใหบริการ 4.81 96.20 10 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.84 96.80 10 

4. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 4.80 96.00 10 

 รวม 4.82 96.40 10 

 

 จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบล

ทาชางในภาพรวม อยูในระดับรอยละ 96.40 โดยไดคะแนนอยูในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน

พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอดานข้ันตอนการใหบริการ อยูในระดับรอยละ 96.60

ไดคะแนนอยูในระดับ 10 ดานชองทางการใหบริการ กลุมตัวอยางประชาชนพอใจอยูในระดับรอยละ 

96.20 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ กลุมตัวอยางประชาชนพอใจอยูในระดับ

รอยละ 96.80 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 และดานส่ิงอํานวยความสะดวก กลุมตัวอยางประชาชน

พอใจอยูในระดับรอยละ 96.00 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 

  

เทศบาลตําบลท่าชา้ง 

วิทยาลัยนครราชสีมา 
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 เมื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของ

เทศบาลตําบลทาชางจะเห็นวาเทศบาลตําบลทาชางมีการพัฒนาการใหบริการเพิ่มข้ึน โดยในภาพรวม

ระดับความพึงพอใจระหวางป พ.ศ. 2564 ถึงป พ.ศ. 2565 เพิ่มจากรอยละ 96.00 เปนรอยละ 96.40 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน จะเห็นวาดานข้ันตอนการใหบริการระดับความพึงพอใจเพิ่มจากรอยละ 

96.00 เปนรอยละ 96.60 ดานชองทางการใหบริการ ระดับความพึงพอใจเพิ่มจากรอยละ 95.80 เปน

รอยละ 96.20 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ระดับความพึงพอใจเพิม่จากรอยละ 96.20 เปนรอยละ 96.80

และดานส่ิงอํานวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจเพิ่มจากรอยละ 95.60 เปนรอยละ 96.00 ดังภาพ

ท่ี 4.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.9 แสดงการเปรียบเทียบรอยละของความพึงพอใจ ระหวางปงบประมาณ 2564 และ 2565 

 

 

 

  

เทศบาลตําบลท่าชา้ง 

วิทยาลัยนครราชสีมา 
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 4.6.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการ จําแนกตามงาน 

 

   4.6.2.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตองานไฟฟาถนน 

 

ตารางท่ี 4.11 แสดงคาเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการใหบริการ             

งานไฟฟาถนนจําแนกเปนรายดานและภาพรวม 
 

คุณภาพการใหบริการ คาเฉลี่ย (𝒙𝒙�) ระดับความพึงพอใจ 

(รอยละ) 

ระดับคะแนน 

1. ดานข้ันตอนการใหบริการ 4.83 96.60 10 

2. ดานชองทางการใหบริการ 4.81 96.20 10 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.84 96.80 10 

4. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 4.80 96.00 10 

 รวม 4.82 96.40 10 

 

 จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการงานไฟฟา

ถนนของเทศบาลตําบลทาชาง โดยรวมอยูในระดับรอยละ 96.40 โดยไดคะแนนอยูในระดับ 10 เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอดานข้ันตอนการใหบริการ อยู

ในระดับรอยละ 96.60 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 ดานชองทางการใหบริการ กลุมตัวอยางประชาชน

พอใจอยูในระดับรอยละ 96.20 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ กลุมตัวอยาง

ประชาชนพอใจอยูในระดับรอยละ 96.80 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 และดานส่ิงอํานวยความสะดวก 

กลุมตัวอยางประชาชนพอใจอยูในระดับรอยละ 96.00 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 

 

 

 

  

เทศบาลตําบลท่าชา้ง 

วิทยาลัยนครราชสีมา 
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   4.6.2.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

ตารางท่ี 4.12 แสดงคาเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการใหบริการ             

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจําแนกเปนรายดานและภาพรวม 
 

คุณภาพการใหบริการ คาเฉลี่ย (𝒙𝒙�) ระดับความพึงพอใจ 

(รอยละ) 

ระดับคะแนน 

1. ดานข้ันตอนการใหบริการ 4.82 96.40 10 

2. ดานชองทางการใหบริการ 4.81 96.20 10 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.83 96.60 10 

4. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 4.80 96.00 10 

 รวม 4.81 96.20 10 

 

 จากตาราง พบว า กลุมตั วอยางประชาชนมีความพึ งพอใจตอคุณภาพการใหบริการ              

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลทาชาง โดยรวมอยูในระดับรอยละ 96.20 โดย

ไดคะแนนอยูในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอ

ดานข้ันตอนการใหบริการ อยูในระดับรอยละ 96.40 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 ดานชองทางการ

ใหบริการ กลุมตัวอยางประชาชนพอใจอยูในระดับรอยละ 96.20 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 ดาน

เจาหนาท่ีผูใหบริการ กลุมตัวอยางประชาชนพอใจอยูในระดับรอยละ 96.60 ไดคะแนนอยูในระดับ 

10 และดานส่ิงอํานวยความสะดวก กลุมตัวอยางประชาชนพอใจอยูในระดับรอยละ 96.00 ไดคะแนน

อยูในระดับ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เทศบาลตําบลท่าชา้ง 

วิทยาลัยนครราชสีมา 
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   4.6.2.3 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตองานดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 

ตารางท่ี 4.13 แสดงคาเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการใหบริการ             

งานดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม จําแนกเปนรายดานและภาพรวม 

 

คุณภาพการใหบริการ คาเฉลี่ย (𝒙𝒙�) ระดับความพึงพอใจ 

(รอยละ) 

ระดับคะแนน 

1. ดานข้ันตอนการใหบริการ 4.83 96.60 10 

2. ดานชองทางการใหบริการ 4.81 96.20 10 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.84 96.80 10 

4. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 4.80 96.00 10 

 รวม 4.82 96.40 10 

 

 จากตาราง พบว า กลุมตั วอยางประชาชนมีความพึ งพอใจตอคุณภาพการใหบริการ              

งานดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมของเทศบาลตําบลทาชาง โดยรวมอยูในระดับรอยละ 96.40 โดย

ไดคะแนนอยูในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอ

ดานข้ันตอนการใหบริการ อยูในระดับรอยละ 96.60 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 ดานชองทางการ

ใหบริการ กลุมตัวอยางประชาชนพอใจอยูในระดับรอยละ 96.20 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 ดาน

เจาหนาท่ีผูใหบริการ กลุมตัวอยางประชาชนพอใจอยูในระดับรอยละ 96.80 ไดคะแนนอยูในระดับ 

10 และดานส่ิงอํานวยความสะดวก กลุมตัวอยางประชาชนพอใจอยูในระดับรอยละ 96.00 ไดคะแนน

อยูในระดับ 10 

 

 

 

 

 

 

  

เทศบาลตําบลท่าชา้ง 

วิทยาลัยนครราชสีมา 
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   4.6.2.4 ความพึงพอใจของผู รับบริการท่ีมีตองานการใหบริการงานสงเสริมการ

ทองเท่ียวพิพิธภัณฑโครงกระดูกซากชางโบราณ 

 

ตารางท่ี 4.14 แสดงคาเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ และระดบัคะแนนของคุณภาพการใหบริการ              

   งานสงเสริมการทองเท่ียวพิพิธภัณฑโครงกระดูกซากชางโบราณ  

   จําแนกเปนรายดานและภาพรวม 

 

คุณภาพการใหบริการ คาเฉลี่ย (𝒙𝒙�) ระดับความพึงพอใจ 

(รอยละ) 

ระดับคะแนน 

1. ดานข้ันตอนการใหบริการ 4.82 96.40 10 

2. ดานชองทางการใหบริการ 4.81 96.20 10 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.83 96.60 10 

4. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 4.80 96.00 10 

 รวม 4.81 96.20 10 

 

 จากตาราง พบว า กลุมตั วอยางประชาชนมีความพึ งพอใจตอคุณภาพการใหบริการ              

งานสงเสริมการทองเท่ียวพิพิธภัณฑโครงกระดูกซากชางโบราณ ของเทศบาลตําบลทาชาง โดยรวมอยู

ในระดับรอยละ 96.20 โดยไดคะแนนอยูในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยาง

ประชาชนมีความพึงพอใจตอดานข้ันตอนการใหบริการ อยูในระดับรอยละ 96.40 ไดคะแนนอยูใน

ระดับ 10 ดานชองทางการใหบริการ กลุมตัวอยางประชาชนพอใจอยูในระดับรอยละ 96.20 ได

คะแนนอยูในระดับ 10 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ กลุมตัวอยางประชาชนพอใจอยูในระดับรอยละ 

96.60 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 และดานส่ิงอํานวยความสะดวก กลุมตัวอยางประชาชนพอใจอยูใน

ระดับรอยละ 96.00 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

เทศบาลตําบลท่าชา้ง 

วิทยาลัยนครราชสีมา 
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   4.6.2.5 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอภาระงาน ในภาพรวมท้ัง 4 งาน 

 

ตารางท่ี 4.15 แสดงระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการใหบริการท่ีมีตอภาระงาน 

ในภาพรวมท้ัง 4 งาน 
 

ภาระงาน ระดับความพึงพอใจ 

(รอยละ) 

ระดับคะแนน 

1. งานไฟฟาถนน 96.40 10 

2. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 96.20 10 

3. งานดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 96.40 10 

4. งานสงเสริมการทองเท่ียวพิพิธภัณฑโครงกระดูกซากชางโบราณ 96.20 10 

 ภาพรวมท้ัง 4 งาน 96.30 10 

 

 จากตาราง พบว า กลุมตั วอยางประชาชนมีความพึ งพอใจตอคุณภาพการใหบริการ              

ของเทศบาลตําบลทาชาง โดยภาพรวมท้ัง 4 งานอยูในระดับรอยละ 96.30 โดยไดคะแนนอยูในระดับ 

10 เมื่อพิจารณาเปนรายภาระงานพบวากลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตองานไฟฟาถนนอยู

ในระดับรอยละ 96.40 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 พอใจงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยูใน

ระดับรอยละ 96.20 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 พอใจงานดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมอยูในระดับ

รอยละ 96.40 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 และพอใจงานการใหบริการงานสงเสริมการทองเท่ียว

พิพิธภัณฑโครงกระดูกซากชางโบราณอยูในระดับรอยละ 96.20 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 

 

 

 

 

 

 

  

เทศบาลตําบลท่าชา้ง 

วิทยาลัยนครราชสีมา 
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4.7 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของประชาชนผูรับบริการ 

ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม จากการสํารวจพบวาประชาชนท่ีมารับบริการมีความ

คิดเห็นตอการทํางานของเทศบาลตําบลทาชางวา ดานกระบวนการมีความสะดวก รวดเร็วดีไมยุงยาก

ซับซอน ระยะเวลารอคอยการใหบริการไมนานมีความรวดเร็วข้ึน ดานชองทางการใหบริการมีการแจง

ขาวสารผานทางส่ือออนไลน ทําใหประชาชนผูรับบริการสามารถรับรูขอมูลขาวสารการแจงขาวตางๆ

ของทางเทศบาลไดรวดเร็ว เจาหนาท่ีใหบริการ มีความกระตือรือรนในการใหบริการ และให

คําแนะนําชวยเหลือเรื่องตางๆไดดี  มีความตั้งใจและพรอมในการใหบริการดีมาก และมีความเปน

กันเองดี ดานส่ิงอํานวยความสะดวก บริเวณภายในสํานักงานมีความสะอาดเรียบรอยดีมีท่ีนั่งรอรับ

บริการท่ีเหมาะสม  . 

จากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือโควิด-19 ตังแตป พ.ศ. 2563 จนถึงปจจุบัน ทาง

เทศบาลตําบลทาชางมีมาตรการตางๆท่ีดูและประชาชนในพื้นท่ีดีอยางตอเนื่องมาตลอด เมื่อมีการกัก

ตัวของผูอยูกลุมเส่ียงหรือผูปวย ทางเทศบาลจะมีการและชวยเหลือดวยการมอบถุงยังชีพ ออกเยี่ยม

เยียนผูท่ีไดรับความเดือดรอนจากการกักตัว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานไฟฟาโดยภาพรวมแลว ในปนี้เทศบาลตําบลทาชาง มีการติดตั้งไฟฟาในจุดหลักๆ ไดรับ 

การใหบริการจากการไฟฟาอยางท่ัวถึง  ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับปท่ีแลวปนี้ไฟฟาตามถนนในเขต

เทศบาลตําบลทาชาง ดีข้ึนมาก มีการเพิ่มจํานวนไฟไฟฟาสองสวางในหลายพื้นท่ี เพื่อใหเกิดความ

สวางแบบไมท้ิงชวงตลอดเสนทางในเขตพื้นท่ีเทศบาล เมื่อมีไฟฟาสองสวางดับจะมีการซอมแซมแกไข

ไดรวดเร็ว มีการปรับปรุงซอมแซมถนน ทอระบายน้ํา ในหลายจุด ทําใหสัญจรไปมาสะดวกและมี

ความปลอดภัยมากข้ึน  
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งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลตําบลทาชางมีอุปกรณเครื่องมือดานสาธารณ

ภัย พรอมใหบริการในชุมชน มีปกปายบอกเหตุการณ หรือวิธีการติดตอในกรณีเกิดภัยตางๆ วิธีการ

ปองกันหรือปองกันพื้นฐานตองทําอยางไร ในปนี้มีการติดตั้งตูดับเพลิงในชุมชนและมีการสอน

วิธีการใชงาน และยังมีการอบรมการดับเพลิงเบ้ืองตนใหกับประชาชนในพื้นท่ี  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ในปนี้โดยภาพรวมแลว งานดานสาธารณสุข มีการ

พัฒนาดี ใหความรูกับชุมชนวิธีการปองกัน และดูแลไมใหเปนไขเลือดออกมากข้ึน  โดยเฉพาะผูสูงอายุ  

ผูพิการ เด็กเล็ก มีฉีดพนสารเคมี แจกทรายอะเบท  ไขเลือดออก นอกจากนี้มีการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบา 

และทําหมัน รณรงคใหท้ิงขยะแบบคัดแยก และใหความรูเรื่องประเภทของขยะ ซ่ึงประชาชนในชุมชน

พึงพอใจ และมีความคิดเห็นวาถังขยะมีเพียงพอ  มีการจัดรถมาเก็บขยะในเวลาเหมาะสม การชําระ

คาจัดเก็บขยะก็มีความเหมาะสมไมแพง  
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งานสงเสริมการทองเท่ียวพิพิธภัณฑโครงกระดูกซากชางโบราณ ประชาชนในพื้นท่ีทราบดีวา

มีพิพิธภัณฑโครงกระดูกชางโบราณในพื้นท่ี และประชาชนบางคนทราบขอมูลการเขาเยี่ยมชมวาตองมี

การแจงทางเทศบาลวาตองการท่ีจะเขาชม ซ่ึงเมื่ออดีตท่ีผานมามีการเขาเยี่ยมชมบอย ตองการใหทาง

เทศบาลเปดใหเขาชมบอยๆ เพื่อเปนการใหความรูแกเด็กๆในพื้นท่ี หรือใหเด็กนักเรียนในพื้นท่ีเปน

ไกดนําชมก็ได และหากมีจํานวนผูเขาชมมากข้ึนยังเปนการกระตุนเศรษฐกิจบริเวณพื้นท่ีโดยรอบ

พิพิธภัณฑดวย  
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และมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพิ่มเติม คือประชาชนมีความคิดเห็นวาในปนี้ 

เทศบาลตําบลทาชางมีการพัฒนาการใหบริการดานตางๆท่ีดีอยางตอเนื่อง เชน มีการอบรมเพื่อ

พัฒนาอาชีพใหกับประชาชนเพื่อเปนการสรางรายไดเพิ่มเติม การใหบริการดานตางๆ มีความสะดวก

รวดเร็ว มีการจัดการขยะท่ีดีมีถังขยะใหเกือบทุกหลังคา 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษา 

 

 

 ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของเทศบาลตําบล

ทาชาง สามารถสรุปผลการศึกษา ซ่ึงมีลําดับเนื้อหา ดังนี้ 

 

 5.1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม 

 5.2 งานท่ีกลุมตัวอยางประชาชนสวนใหญมาติดตอขอรับบริการ 

 5.3 ชวงเวลาท่ีกลุมตัวอยางประชาชนมาติดตอขอรับบริการ 

 5.4 ชองทางการรับขอมูลขาวสารจากเทศบาลตําบลทาชางของประชาชน 

 5.5 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลทาชาง 

 5.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของเทศบาลตําบล

ทาชาง 

 5.7 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของประชาชนผูรับบริการ 

 

5.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 

 

 5.1.1 เพศ 

 ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 400 คน ท่ีตอบแบบสอบถาม พบวา    

สวนใหญรอยละ 62.75 เปนเพศหญิง ในขณะท่ีเพศชาย มีอยูรอยละ 37.25 
 

 5.1.2 ระดับอายุ 

 ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 400 คน ท่ีตอบแบบสอบถาม พบวา       

สวนใหญรอยละ 62.75 เปนเพศหญิง ในขณะท่ีเพศชาย มีอยูรอยละ 37.25 
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 5.1.3 ระดับการศึกษา 

 ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 400 คน ท่ีตอบแบบสอบถาม พบวา    

สวนใหญรอยละ 39.50 มีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา รองลงมามีการศึกษาอยูในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 23.00 และรอยละ 18.50 มีการศึกษาในระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนตามลําดับ 
 

 5.1.4 อาชีพ 

 ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 400 คน ท่ีตอบแบบสอบถาม พบวา        

สวนใหญรอยละ 30.00 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รองลงมาประกอบอาชีพรับจางท่ัวไป คิดเปน

รอยละ 27.50 และรอยละ 19.50 มีอาชีพคาขายตามลําดับ 

 

 5.1.5 ระดับรายได 

 ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 400 คน ท่ีตอบแบบสอบถาม พบวา     

สวนใหญรอยละ 28.00  มีรายไดอยูระหวาง 8,001 – 10,000บาท รองลงมามีรายไดอยูระหวาง 

6,001 – 8,000 บาท คิดเปนรอยละ 25.25 และรอยละ 18.00 มีรายไดมากกวา 10,000 บาท 

ตามลําดับ 

 

5.2 งานที่กลุมตัวอยางประชาชนสวนใหญมาติดตอขอรับบริการ 

 

 ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 400 คน ท่ีตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญ

รอยละ 25.25 รับบริการเก่ียวกับงานไฟฟาถนน รองลงมาติดตอรับบริการเก่ียวกับงานดาน

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม คิดเปนรอยละ 18.75 และรอยละ 16.00 รับบริการเก่ียวกับงานดาน

การจัดเก็บรายไดหรือภาษี ตามลําดับ 

 

5.3 ชวงเวลาที่กลุมตัวอยางประชาชนมาติดตอขอรับบริการ 

 

 ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 400 คน ท่ีตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญ

ประชาชนมาติดตอขอรบับริการกับเทศบาลตําบลทาชางในชวงเดือนพฤษภาคม 2565 รองลงมาเคย

ติดตอขอรับบริการในเดือนมกราคม 2565 และเดือนกุมภาพันธ 2565 ตามลําดับ 
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5.4 ชองทางการรับขอมูลขาวสารจากเทศบาลตําบลทาชางของประชาชน 
 

 ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 400 คน ท่ีตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญ

รับทราบขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลทาชาง จากเสียงตามสาย/หอกระจายขาว รองลงมารับทราบ

ขอมูลขาวสารจาก โดยผูใหญบาน/ผูนําชุมชน เพื่อนบาน การประชุม การติดประกาศตางๆ เอกสาร

ส่ิงพิมพ ตามลําดับ 
 

5.5 ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลทาชาง 
 

 5.5.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการโดยภาพรวมจําแนกเปนรายดาน 

  ผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ

เทศบาลตําบลทาชาง โดยภาพรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด” มีคาเฉล่ียเทากับ 4.82 เมื่อพิจารณาเปน

รายดานพบวา ทุกดานประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากท่ีสุด” โดยดานเจาหนาท่ีผู

ใหบริการมีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ 4.84 รองลงมา คือ ดานข้ันตอนการใหบริการมีคาเฉล่ียเทากับ 4.83 

และดานชองทางการใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.81 ตามลําดับ 
 
 

 5.5.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการโดยภาพรวมจําแนกเปนรายขอในแตละดาน 
 

   5.5.2.1 ดานขั้นตอนการใหบริการ 

   การสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการ

ของเทศบาลตําบลทาชางในดานข้ันตอนการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด” มีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.83 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากท่ีสุด”

โดยเรื่องการติดตอประสานงานมีความสะดวก มีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ 4.85 รองลงมา คือ เรื่องการ

ใหบริการถูกตอง สะดวก รวดเร็ว ไมยุงยากซับซอน มีความชัดเจน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.84 และ

ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม มีคาเฉล่ียเทากับ 4.83 ตามลําดับ 

 
 

   5.5.2.2 ดานชองทางการใหบริการ 

   จากผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอการ

ใหบริการของเทศบาลตําบลทาชางในดานชองทางการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด” มี

คาเฉล่ียเทากับ 4.81 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับ“มาก

ท่ีสุด” โดยเรื่องเรื่องการใชบริการสามารถเขาถึงและใชบริการไดงาย มีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ 4.83 
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รองลงมา คือ การมีชองทางการรับรูขอมูลขาวสารการใหบริการท่ีสามารถรับรูไดอยางท่ัวถึงมีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.82 และเรื่องมีการใหบริการนอกสถานท่ี มีคาเฉล่ียเทากับ 4.81 ตามลําดับ 
 

   5.5.2.3 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

   ผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอการ

ใหบริการของเทศบาลตําบลทาชางในดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ โดยรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด” มี

คาเฉล่ียเทากับ 4.84 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับ 

“มากท่ีสุด” โดยเรื่องเจาหนาท่ีใหคําแนะนํา คําปรึกษา ตอบขอซักถามไดดีมีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ 

4.87 รองลงมา คือ เจาหนาท่ีมีความกระตือรือรนเอาใจใสในการใหบริการมีคาเฉล่ียเทากับ 4.85 และ

เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพยิ้มแยมแจมใสมีความเปนกันเอง กับ มีคาเฉล่ียเทากัน คือ 4.83 ตามลําดับ 
 

   5.5.2.4 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

           ผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอการ

ใหบริการของเทศบาลตําบลทาชางในดานส่ิงอํานวยความสะดวกโดยรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด” มี

คาเฉล่ียเทากับ 4.80 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับ 

“มากท่ีสุด” โดยเรื่องสถานท่ีตั้งของหนวยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการมีคาเฉล่ีย

สูงสุดเทากับ 4.83 รองลงมา คือสถานท่ีใหบริการมีความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอยมีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.82 และปายขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธ มีความชัดเจนและเขาใจงายมีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.80ตามลําดับ 

 

 5.5.3 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลทาชาง 

จําแนกตามภาระงาน 

 

   5.5.3.1 งานไฟฟาถนน 

   ผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนผูมารับบริการงานไฟฟาถนนมี

ความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลทาชาง โดยรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด” มีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.82 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับ “มาก

ท่ีสุด” โดยดานเจาหนาท่ีผูใหบริการมีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ 4.84 รองลงมา คือ ดานข้ันตอนการ

ใหบริการและดานชองทางการใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากัน คือ 4.83 และดานชองทางการใหบริการ มี

คาเฉล่ียเทากับ 4.81 ตามลําดับ 
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   5.5.3.2 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   ผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนผูมารับบริการงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลทาชาง โดยรวมอยูในระดับ 

“มากท่ีสุด” มีคาเฉล่ียเทากับ 4.81 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานประชาชนมีความพึงพอใจ

อยูในระดับ“มากท่ีสุด” โดยดานเจาหนาท่ีผูใหบริการมีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ 4.83 รองลงมา คือดาน

ข้ันตอนการใหบริการมีคาเฉล่ียเทากับ 4.82 และดานชองทางการใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.81 

ตามลําดับ 

 

   5.5.3.3 งานดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

   จากผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนผูมารับบริการงานดาน

สาธารณสุขและส่ิงแวดลอมมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลทาชาง โดยรวมอยูใน

ระดับ “มากท่ีสุด”มีคาเฉล่ียเทากับ 4.82 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานประชาชนมีความพึง

พอใจอยูในระดับ “มากท่ีสุด” โดยดานเจาหนาท่ีผูใหบริการมีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ 4.84 รองลงมา 

คือ ดานข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.83 และดานชองทางการใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 

คือ 4.81 ตามลําดับ 

 

   5.5.3.4 งานการใหบริการงานสงเสริมการทองเท่ียวพิพิธภัณฑโครงกระดูกซากชาง

โบราณ 

   จากผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนผูมารับบริการงานสงเสริม

การทองเท่ียวพิพิธภัณฑโครงกระดูกซากชางโบราณมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบล

ทาชาง โดยรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด”มีคาเฉล่ียเทากับ 4.81 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุก

ดานประชาชนมีความ พึงพอใจอยูในระดับ “มากท่ีสุด” โดยดานเจาหนาท่ีผูใหบริการมีคาเฉล่ียสูงสุด

เทากับ 4.83 รองลงมา คือ ดานข้ันตอนการใหบริการมีคาเฉล่ียเทากับ 4.82 และดานชองทางการ

ใหบริการมีคาเฉล่ียเทากับ 4.81 ตามลําดับ 

 

5.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของเทศบาล

ตําบลทาชาง 

 

 การประเมินระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบล

ทาชางในครั้งนี้ จะดําเนินการประเมินความพึงพอใจการใหบริการโดยภาพรวม และความพึงพอใจ  

ในการใหบริการใน 4 งาน ไดแก งานไฟฟาถนน งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานดาน
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สาธารณสุขและส่ิงแวดลอม และงานการใหบริการงานสงเสริมการทองเท่ียวพิพิธภัณฑโครงกระดูก

ซากชางโบราณ ซ่ึงผลการประเมินสามารถนําเสนอได ดังนี้ 

 

 5.6.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการโดยภาพรวม จําแนกเปนรายดาน 

  ผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ

เทศบาลตําบลทาชางในภาพรวม อยูในระดับรอยละ ละ 96.40 โดยไดคะแนนอยูในระดับ 10 เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอดานข้ันตอนการใหบริการ อยู

ในระดับรอยละ 96.60ไดคะแนนอยูในระดับ 10 ดานชองทางการใหบริการ กลุมตัวอยางประชาชน

พอใจอยูในระดับรอยละ 96.20 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ กลุมตัวอยาง

ประชาชนพอใจอยูในระดับรอยละ 96.80 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 และดานส่ิงอํานวยความสะดวก 

กลุมตัวอยางประชาชนพอใจอยูในระดับรอยละ 96.00 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 

 

    เมื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการ

ของเทศบาลตําบลทาชางจะเห็นวาเทศบาลตําบลทาชางมีการพัฒนาการใหบริการเพิ่มข้ึน โดยใน

ภาพรวมระดับความพึงพอใจระหวางป พ.ศ. 2564 ถึงป พ.ศ. 2565 เพิ่มจากรอยละ 96.00 เปนรอยละ 

96.40 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน จะเห็นวาดานข้ันตอนการใหบริการระดับความพึงพอใจเพิ่มจากรอย

ละ 96.00 เปนรอยละ 96.60 ดานชองทางการใหบริการ ระดับความพึงพอใจเพิ่มจากรอยละ 95.80 

เปนรอยละ 96.20 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ระดับความพึงพอใจเพิ่มจากรอยละ 96.20 เปนรอยละ 

96.80และดานส่ิงอํานวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจเพิ่มจากรอยละ 95.60 เปนรอยละ 96.00 

 

 5.6.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการ จําแนกตามงาน 

 

   5.6.2.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตองานไฟฟาถนน 

     จากผลการสํารวจ พบวา พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอ

คุณภาพการใหบริการงานไฟฟาถนนของเทศบาลตําบลทาชาง โดยรวมอยูในระดับรอยละ 96.40 โดย

ไดคะแนนอยูในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอ

ดานข้ันตอนการใหบริการ อยูในระดับรอยละ 96.60 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 ดานชองทางการ

ใหบริการ กลุมตัวอยางประชาชนพอใจอยูในระดับรอยละ 96.20 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 ดาน

เจาหนาท่ีผูใหบริการ กลุมตัวอยางประชาชนพอใจอยูในระดับรอยละ 96.80 ไดคะแนนอยูในระดับ 

10 และดานส่ิงอํานวยความสะดวก กลุมตัวอยางประชาชนพอใจอยูในระดับรอยละ 96.00 ไดคะแนน

อยูในระดับ 10 
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   5.6.2.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

    ผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการ

ใหบริการงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลทาชาง โดยรวมอยูในระดับรอยละ 

96.40 โดยไดคะแนนอยูในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความ

พึงพอใจตอดานข้ันตอนการใหบริการ อยูในระดับรอยละ 96.60 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 ดาน

ชองทางการใหบริการ กลุมตัวอยางประชาชนพอใจอยูในระดับรอยละ 96.20 ไดคะแนนอยูในระดับ 

10 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ กลุมตัวอยางประชาชนพอใจอยูในระดับรอยละ 96.80 ไดคะแนนอยูใน

ระดับ 10 และดานส่ิงอํานวยความสะดวก กลุมตัวอยางประชาชนพอใจอยูในระดับรอยละ 96.00 ได

คะแนนอยูในระดับ 10 

 

   5.6.2.3 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตองานดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

    ผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการ

ใหบริการงานดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมของเทศบาลตําบลทาชาง โดยรวมอยูในระดับรอยละ 

96.40 โดยไดคะแนนอยูในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความ

พึงพอใจตอดานข้ันตอนการใหบริการ อยูในระดับรอยละ 96.60 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 ดาน

ชองทางการใหบริการ กลุมตัวอยางประชาชนพอใจอยูในระดับรอยละ 96.20 ไดคะแนนอยูในระดับ 

10 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ กลุมตัวอยางประชาชนพอใจอยูในระดับรอยละ 96.80 ไดคะแนนอยูใน

ระดับ 10 และดานส่ิงอํานวยความสะดวก กลุมตัวอยางประชาชนพอใจอยูในระดับรอยละ 96.00 ได

คะแนนอยูในระดับ 10 

 

   5.6.2.4 ความพึงพอใจของผู รับบริการท่ีมีตองานการใหบริการงานสงเสริมการ

ทองเท่ียวพิพิธภัณฑโครงกระดูกซากชางโบราณ 

    ผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการ

ใหบริการงานดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมของเทศบาลตําบลทาชาง โดยรวมอยูในระดับรอยละ 

96.20 โดยไดคะแนนอยูในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความ

พึงพอใจตอดานข้ันตอนการใหบริการ อยูในระดับรอยละ 96.40 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 ดาน

ชองทางการใหบริการ กลุมตัวอยางประชาชนพอใจอยูในระดับรอยละ 96.20 ไดคะแนนอยูในระดับ 

10 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ กลุมตัวอยางประชาชนพอใจอยูในระดับรอยละ 96.60 ไดคะแนนอยูใน

ระดับ 10 และดานส่ิงอํานวยความสะดวก กลุมตัวอยางประชาชนพอใจอยูในระดับรอยละ 96.00 ได

คะแนนอยูในระดับ 10 
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   5.6.2.5 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอภาระงาน ในภาพรวมท้ัง 4 งาน 

    ผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการ

ใหบริการของเทศบาลตาํบลทาชาง โดยภาพรวมท้ัง 4 งานอยูในระดับรอยละ 96.30 โดยไดคะแนนอยู

ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเปนรายภาระงานพบวากลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตองานไฟฟา

ถนนอยูในระดับรอยละ 96.40 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 พอใจงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

อยูในระดับรอยละ 96.20 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 พอใจงานดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมอยูใน

ระดับรอยละ 96.40 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 และพอใจงานการใหบริการงานสงเสริมการทองเท่ียว

พิพิธภัณฑโครงกระดูกซากชางโบราณอยูในระดับรอยละ 96.20 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 

 

5.7 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของประชาชนผูรับบริการ 

 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม จากการสํารวจพบวาประชาชนท่ีมารับ

บริการมีความคิดเห็นตอการทํางานของเทศบาลตําบลทาชางวา ดานกระบวนการมีความสะดวก 

รวดเร็วดีไมยุงยากซับซอน ระยะเวลารอคอยการใหบริการไมนานมีความรวดเร็วข้ึน ดานชองทางการ

ใหบริการมีการแจงขาวสารผานทางส่ือออนไลน ทําใหประชาชนผูรับบริการสามารถรับรูขอมูล

ขาวสารการแจงขาวตางๆของทางเทศบาลไดรวดเร็ว เจาหนาท่ีใหบริการ มีความกระตือรือรนในการ

ใหบริการ และใหคําแนะนําชวยเหลือเรื่องตางๆไดดี  มีความตั้งใจและพรอมในการใหบริการดีมาก 

และมีความเปนกันเองดี ดานส่ิงอํานวยความสะดวก บริเวณภายในสํานักงานมีความสะอาดเรียบรอย

ดีมีท่ีนั่งรอรับบริการท่ีเหมาะสม  . 

จากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือโควิด-19 ตังแตป พ.ศ. 2563 จนถึงปจจุบัน ทาง

เทศบาลตําบลทาชางมีมาตรการตางๆท่ีดูและประชาชนในพื้นท่ีดีอยางตอเนื่องมาตลอด เมื่อมีการกัก

ตัวของผูอยูกลุมเส่ียงหรือผูปวย ทางเทศบาลจะมีการและชวยเหลือดวยการมอบถุงยังชีพ ออกเยี่ยม

เยียนผูท่ีไดรับความเดือดรอนจากการกักตัว  

งานไฟฟาโดยภาพรวมแลว ในปนี้เทศบาลตําบลทาชาง มีการติดตั้งไฟฟาในจุดหลักๆ ไดรับ 

การใหบริการจากการไฟฟาอยางท่ัวถึง  ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับปท่ีแลวปนี้ไฟฟาตามถนนในเขต

เทศบาลตําบลทาชาง ดีข้ึนมาก มีการเพิ่มจํานวนไฟไฟฟาสองสวางในหลายพื้นท่ี เพื่อใหเกิดความ

สวางแบบไมท้ิงชวงตลอดเสนทางในเขตพื้นท่ีเทศบาล เมื่อมีไฟฟาสองสวางดับจะมีการซอมแซมแกไข

ไดรวดเร็ว มีการปรับปรุงซอมแซมถนน ทอระบายน้ํา ในหลายจุด ทําใหสัญจรไปมาสะดวกและมี

ความปลอดภัยมากข้ึน  
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คณะทํางาน 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพ

การใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจําป พ.ศ. 2565 

กันยายน 2565 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลตําบลทาชางมีอุปกรณเครื่องมือดานสาธารณ

ภัย พรอมใหบริการในชุมชน มีปกปายบอกเหตุการณ หรือวิธีการติดตอในกรณีเกิดภัยตางๆ วิธีการ

ปองกันหรือปองกันพื้นฐานตองทําอยางไร ในปนี้มีการติดตั้งตูดับเพลิงในชุมชนและมีการสอน

วิธีการใชงาน และยังมีการอบรมการดับเพลิงเบ้ืองตนใหกับประชาชนในพื้นท่ี  

 งานดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ในปนี้โดยภาพรวมแลว งานดานสาธารณสุข มีการ

พัฒนาดี ใหความรูกับชุมชนวิธีการปองกัน และดูแลไมใหเปนไขเลือดออกมากข้ึน  โดยเฉพาะผูสูงอายุ  

ผูพิการ เด็กเล็ก มีฉีดพนสารเคมี แจกทรายอะเบท  ไขเลือดออก นอกจากนี้มีการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบา 

และทําหมัน รณรงคใหท้ิงขยะแบบคัดแยก และใหความรูเรื่องประเภทของขยะ ซ่ึงประชาชนในชุมชน

พึงพอใจ และมีความคิดเห็นวาถังขยะมีเพียงพอ  มีการจัดรถมาเก็บขยะในเวลาเหมาะสม การชําระ

คาจัดเก็บขยะก็มีความเหมาะสมไมแพง  

งานสงเสริมการทองเท่ียวพิพิธภัณฑโครงกระดูกซากชางโบราณ ประชาชนในพื้นท่ีทราบดีวา

มีพิพิธภัณฑโครงกระดูกชางโบราณในพื้นท่ี และประชาชนบางคนทราบขอมูลการเขาเยี่ยมชมวาตองมี

การแจงทางเทศบาลวาตองการท่ีจะเขาชม ซ่ึงเมื่ออดีตท่ีผานมามีการเขาเยี่ยมชมบอย ตองการใหทาง

เทศบาลเปดใหเขาชมบอยๆ เพื่อเปนการใหความรูแกเด็กๆในพื้นท่ี หรือใหเด็กนักเรียนในพื้นท่ีเปน

ไกดนําชมก็ได และหากมีจํานวนผูเขาชมมากข้ึนยังเปนการกระตุนเศรษฐกิจบริเวณพื้นท่ีโดยรอบ

พิพิธภัณฑดวย  

และมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพิ่มเติม คือประชาชนมีความคิดเห็นวาในปนี้ 

เทศบาลตําบลทาชางมีการพัฒนาการใหบริการดานตางๆท่ีดีอยางตอเนื่อง เชน มีการอบรมเพื่อ

พัฒนาอาชีพใหกับประชาชนเพื่อเปนการสรางรายไดเพิ่มเติม การใหบริการดานตางๆ มีความสะดวก

รวดเร็ว มีการจัดการขยะท่ีดีมีถังขยะใหเกือบทุกหลังคา  
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แบบสอบถาม 

เร่ือง  ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ 

ท่ีมีตอการใหบริการของเทศบาลตําบลทาชาง 
 

 

 แบบสอบถามนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของ 

เทศบาลตําบลทาชางเพื่อนําขอมูลไปใชประโยชนในการปรับปรุงการใหบริการ และกําหนดนโยบายการใหบริการแก

ประชาชน คณะผูวิจัยจึงขอความรวมมือจากทานในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ 

 

 

 แบบสอบถามแบงออกเปน  3  ตอน 

  ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของเทศบาลตําบลทาชาง 

  ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับจุดเดนของการบริการท่ีทานประทับใจและจุดท่ีควรปรับปรุง 

 

 

 การตอบแบบสอบถาม ขอความกรุณาใหทานตอบใหครบทุกขอ ขอมูลทุกขอมีความสําคัญตอความถูกตอง

และเปนประโยชนตอการพฒันาการใหบริการของเทศบาลตําบลทาชางเปนอยางย่ิง คําตอบของทานจะถูกเก็บเปน

ความลับ จะไมมีผลกระทบตอทานทางดานการรับบริการแตอยางใด 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

คณะผูวิจัย 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

คําชี้แจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย / ลงใน (  ) หนาขอความท่ีตรงกับความเปนจริงของทาน 

 

1. เพศ 

 (   )  1.  ชาย    (   )  2.  หญิง 

2. อายุ…………ป 

3. ระดับการศึกษา 

 (   )  1.  ประถมศึกษา   (   )  2.  ม. ตน  (   )  3.  ม. ปลายหรือเทียบเทา 

 (   )  4.  อนุปริญญาหรือเทียบเทา  (   )  5.  ปริญญาตรี (   )  6.  สูงกวาปริญญาตรี 

4. อาชีพ 

 (   )  1.  รับราชการ/พนักงานของรัฐ (   )  2.  พนกังานรัฐวิสาหกิจ (   )  3.  พนกังานบริษัทเอกชน 

 (   )  4.  เกษตรกรรม   (   )  5.  คาขาย.................................................... 

 (   )  6.  รับจางท่ัวไป   (   )  7.  ธรุกิจสวนตัว .......................................... 

 (   )  8.  อื่น ๆ (โปรดระบุ)……………………………………… 

5. รายไดตอเดอืน (โดยประมาณ) 

 (   )  1.  นอยกวา 2,000 บาท (   )  2.  2,000 - 4,000 บาท         (   )  3.  4,001 - 6,000 บาท 

 (   )  4.  6,001 - 8,000 บาท (   )  5.  8,001 - 10,000 บาท       (   )  6.  มากกวา 10,000 บาทข้ึนไป 

6. ทานมาใชบริการเกี่ยวกับเร่ืองใด 

  (   )  1.  งานดานการจดัเก็บรายไดหรือภาษี       (   )  2.  งานไฟฟาถนน 

  (   )  3.  งานดานส่ิงแวดลอมและสุขาภิบาล  (   )  4.  งานดานพฒันาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

 (   )  5.  งานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (   )  6.  งานดานการศกึษา     

 (   )  7.  งานดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม   

  (   )  8.  งานสงเสริมการทองเท่ียวพิพิธภัณฑโครงกระดกูซากชางโบราณ 

 (   )  9.  งานอื่น .ๆ................................ 

7.   ทานมาใชบริการเกี่ยวกับงานตามขอ 6. ในชวงเดือน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 (   ) 1.   ตุลาคม 2564 (   ) 2.   พฤศจิกายน 2564 (   ) 3.   ธันวาคม 2564 

 (   ) 4.   มกราคม 2565 (   ) 5.   กุมภาพนัธ  2565 (   ) 6.   มีนาคม 2565 

 (   ) 7.   เมษายน 2565 (   ) 8.   พฤษภาคม 2565 (   ) 9.   มิถุนายน 2565 

 (   ) 10. กรกฎาคม 2565 (   ) 11.  สิงหาคม  2565 (   ) 12. กันยายน 2565 

8. ทานรับทราบขอมูลขาวสารตางๆของเทศบาล. จากขอใด(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 (   )  1.  เอกสารส่ิงพิมพ (   )  2.  แผนพับ   (   )  3.  จดหมายขาว 

 (   )  4.  ส่ือส่ิงพิมพ  (   )  5.  ส่ือออนไลน  (   )  6.  การจัดทําส่ือเผยแพร 

 (   )  7. ผูใหญบาน/ผูนําชุมชน (   )  8. เสียงตามสาย/หอกระจายขาว (   )  9. เพื่อนบาน 

      (   )  10. การประชุม  (   ) 11. อืน่ๆ ........................................ 

เทศบาลตําบลท่าชา้ง 

วิทยาลัยนครราชสีมา 



74 

 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการตอการใหบรกิารของเทศบาลตําบลทาชาง 

คําชี้แจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย / ลงในระดับความพึงพอใจท่ีตรงกับความรูสึกของทานมากท่ีสุด โดยใหระดับ

คะแนน ดังนี ้ (5 = มากท่ีสุด   4 = มาก   3 = ปานกลาง   2 = นอย1 = นอยท่ีสุด) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ดานขั้นตอนการใหบรกิาร      

1. การใหบริการถูกตอง สะดวกรวดเร็วไมยุงยากซับซอน มีความชัดเจน      

2. การใหบริการเปนไปตามลําดับกอน – หลัง      

3. ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม      

4. การติดตอประสานงานมีความสะดวก      

5. เคร่ืองมือ/อุปกรณ ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีใชในการปฏิบัติงานมีความ

เหมาะสมตอการใหบริการ 

     

ดานชองทางการใหบรกิาร      

1. มีหลากหลายชองทางในการใหบริการ เชน  การใหบริการทางโทรศัพท ส่ือ

ออนไลนตางๆ เชน ไลนเฟสบุค 

     

2. มีการใหบริการนอกสถานท่ี      

3. มีการใหบริการนอกเวลาทําการ      

4. การใชบริการสามารถเขาถึงและใชบริการไดงาย      

5. มีชองทางการรับรูขอมูลขาวสารการใหบริการท่ีสามารถรับรูไดอยางท่ัวถึง      

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ      

1. เจาหนาท่ีมีความกระตือรือรน เอาใจใสในการใหบริการ      

2. เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพ ย้ิมแยมแจมใส มีความเปนกันเอง      

3. เจาหนาท่ีแตงกายสุภาพ เหมาะสมกับการทํางาน      

4. เจาหนาท่ีสามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึนไดเปนอยางดี      

5. เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา คําปรึกษา ตอบขอซักถามไดด ี      

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก      

1. สถานท่ีตั้งของหนวยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ      

2. สถานท่ีใหบริการมีความสะอาด และเปนระเบียบเรียบรอย      

3. ปายขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธ มีความชัดเจนและเขาใจงาย      

4. การจัดส่ิงอํานวยความสะดวก เชน ท่ีนั่งพัก น้ําดื่ม หนังสือพิมพ และหองน้ํา 

มีความเหมาะสมและเพียงพอ 

     

5. สถานท่ีจอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ      
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ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับจุดเดนของการบรกิารท่ีทานประทับใจและจุดท่ีควรปรับปรุง 

 3.1 ดานข้ันตอนการใหบริการ 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 3.2 ดานชองทางการใหบริการ 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 3.3 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 3.4 ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 3.5 ขอเสนอแนะ ความคดิเห็น อื่นๆ 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

       …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาพการเก็บรวบรวมขอมลู 
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	ภาพที่ 4.3  แสดงจำนวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามระดับการศึกษา
	ภาพที่ 4.4  แสดงจำนวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอาชีพ
	ภาพที่ 4.5  แสดงจำนวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามระดับรายได้
	ภาพที่ 4.6 แสดงจำนวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามภาระงาน            ที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ
	ตารางที่ 4.1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าช้าง จำแนกเป็นรายด้าน
	ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าช้าง ในด้านขั้นตอนการให้บริการจำแนกเป็นรายข้อ
	ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าช้างในด้านช่องทางการให้บริการจำแนกเป็นรายข้อ
	ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าช้าง ในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจำแนกเป็นรายข้อ
	ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าช้าง ในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก จำแนกเป็นรายข้อ
	จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานไฟฟ้าถนนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าช้าง โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยด้าน...
	จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าช้าง โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ“มา...
	จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าช้าง โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด”มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “...
	จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์โครงกระดูกซากช้างโบราณมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าช้าง โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด”มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชน...
	ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ             ของเทศบาลตำบลท่าช้างจำแนกเป็นรายด้านและภาพรวม
	ภาพที่ 4.9 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของความพึงพอใจ ระหว่างปีงบประมาณ 2564 และ 2565
	ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ             งานไฟฟ้าถนนจำแนกเป็นรายด้านและภาพรวม
	จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานไฟฟ้าถนนของเทศบาลตำบลท่าช้าง โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.40 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่...
	ตารางที่ 4.12 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ             งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำแนกเป็นรายด้านและภาพรวม
	จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ              งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลท่าช้าง โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.20 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจ...
	ตารางที่ 4.13 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ             งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำแนกเป็นรายด้านและภาพรวม
	จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ              งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลท่าช้าง โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.40 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอ...
	จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ              งานส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์โครงกระดูกซากช้างโบราณ ของเทศบาลตำบลท่าช้าง โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.20 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่...
	ตารางที่ 4.15 แสดงระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการที่มีต่อภาระงาน ในภาพรวมทั้ง 4 งาน
	จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ              ของเทศบาลตำบลท่าช้าง โดยภาพรวมทั้ง 4 งานอยู่ในระดับร้อยละ 96.30 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายภาระงานพบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่องานไฟฟ้าถน...
	ผลการสำรวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานไฟฟ้าถนนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าช้าง โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดย...
	ผลการสำรวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าช้าง โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดั...
	จากผลการสำรวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าช้าง โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด”มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน...
	จากผลการสำรวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์โครงกระดูกซากช้างโบราณมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าช้าง โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด”มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้าน...
	ผลการสำรวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลท่าช้าง โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.40 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านขั...
	ผลการสำรวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลท่าช้าง โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.40 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้าน...
	ผลการสำรวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าช้าง โดยภาพรวมทั้ง 4 งานอยู่ในระดับร้อยละ 96.30 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายภาระงานพบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่องานไฟฟ้าถนนอยู่ในระ...
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