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 ตามที่เทศบาลต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ได้เห็นชอบให้
วิทยาลัยนครราชสีมา ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลต าบลท่าช้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564 นั้น 

 

 การด าเนินโครงการส าเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากผู้มีพระคุณหลาย
ฝ่าย คณะท างานขอกราบขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา
ทุกท่าน ที่กรุณาให้ค าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการด าเนินโครงการให้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น 

 

ท้ายนี้  คณะท างานขอขอบคุณนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้อ านวยการกอง หัวหน้ากอง และเจ้าหน้าที่ส านักงานเทศบาลต าบลท่าช้าง ตลอดจนประชาชนใน
เขตพ้ืนที่ทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลและความคิดเห็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลมา ณ โอกาสนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

  

วิทยาลัยนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 

กันยายน 2564 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 2564 มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความ  
พึงพอใจและจัดเรียงล าดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาล
ต าบลท่าช้างอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 2564 ในด้านขั้นตอน
การให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

 จากจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลท่าช้าง 5,019 คน 
ใช้กลุ่มตัวอย่างเพ่ือศึกษา จ านวน 400 คน ซึ่งได้จากการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
ของ Taro Yamane การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

โดยแบ่งประชากรออกเป็นพ้ืนที่ต่าง ๆ รวม 9 หมู่บ้าน และในแต่ละหมู่บ้านสุ่มตัวอย่างประชาชน
อย่างเป็นสัดส่วน (Proportional Random Sampling) ของประชากรในแต่ละหมู่บ้าน ส าหรับ
เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจ คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scales) 5 ระดับ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการส ารวจลักษณะประชากรกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 64.00) 
ส่วนมากมีอายุอยู่ระหว่าง 51-60 ปี (ร้อยละ 33.25) ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา           
(ร้อยละ 44.50) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 38.00) ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ระหว่าง
6,001 – 8,000 บาท (ร้อยละ 31.00) ส่วนมากดต่อขอรับบริการจากเทศบาลต าบลเพ่ือขอรับบริการ
เกี่ยวกับงานการให้บริการงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ(ร้อยละ 23.50)ส่วนใหญ่
ประชาชนมาติดต่อขอรับบริการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564และได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลต าบลท่าช้างส่วนใหญ่จากเสียงตามสาย 

 การส ารวจความพึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจในคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลต าบลท่าช้างในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.72) มีความพึงพอใจมากที่สุดด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ( ̅ = 4.75) รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ( ̅ = 4.73) และ ด้าน
ช่องทางการให้บริการ ( ̅ = 4.71) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแต่ละด้าน พบว่า 

 1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ ผู้รับบริการพอใจเรื่องระยะเวลาในการให้บริการมีความ
เหมาะสม มากที่สุด ( ̅ = 4.76) รองลงมา คือ เรื่องเครื่องมือ/อุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวกที่ใช้ใน
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การปฏิบัติงานมีความเหมาะสมต่อการให้บริการ ( ̅ = 4.75) และ เรื่องการให้บริการตามที่ขอรับบริการ

ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  มีความชัดเจน ( ̅ = 4.73) ตามล าดับ 

 2) ด้านช่องทางการให้บริการ ผู้รับบริการพอใจเรื่องมีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการ
ให้บริการที่สามารถรับรู้ได้อย่างทั่วถึง มากที่สุด ( ̅ = 4.74) รองลงมา คือ เรื่องการใช้บริการสามารถ
เข้าถึงและใช้บริการได้ง่าย ( ̅ = 4.73) และเรื่องมีหลากหลายช่องทางในการให้บริการ เช่น  การ
ให้บริการทางโทรศัพท์ ส่ือออนไลน์ต่างๆ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค ( ̅ = 4.71) ตามล าดับ 

 3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการพอใจเรื่องเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ตอบ
ข้อซักถามได้ด ีมากที่สุด ( ̅ = 4.77) รองลงมา คือ เรื่องเจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นเอาใจใส่ในการ
ให้บริการ ( ̅ = 4.76) และเรื่องเจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเป็นกันเอง ( ̅ = 4.7 5)

ตามล าดับ 

 4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผู้รับบริการพอใจเรื่องเรื่องสถานที่ตั้งของหน่วยงาน มีความ
เหมาะสมในการเดินทางมารับบริการมากที่สุด ( ̅ = 4.73) รองลงมา คือสถานที่ให้บริการมีความ
สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ( ̅ = 4.72) และเรื่องป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย( ̅ = 4.71) ตามล าดับ 

 การส ารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการแยกตามภาระงาน พบว่า 

 1) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมผู้รับบริการพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมาก
ที่สุด ( ̅ = 4.74) รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ( ̅ = 4.72) และด้านช่องทางการ
ให้บริการ ( ̅ = 4.62) ตามล าดับ 
 

 2) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้รับบริการพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุด 
( ̅ = 4.73) รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ( ̅ = 4.72) และด้านช่องทางการให้บริการ ( ̅ 

4.71) ตามล าดับ 
 

 3) งานไฟฟ้าถนน ผู้รับบริการพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุด ( ̅ = 4.74) 
รองลงมา คือ ด้านช่องทางการให้บริการ ( ̅ = 4.73) และด้านขั้นตอนการให้บริการ( ̅ = 4.72)

ตามล าดับ 
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 4) งานการให้บริการงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการมากที่สุด ( ̅ = 4.75) รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ( ̅ = 4.73) และด้าน
ช่องทางการให้บริการ ( ̅ = 4.72) ตามล าดับ 

 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลท่าช้างในภาพรวม  อยู่ในระดับร้อยละ 94.40 โดยได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 94.60ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 ด้านช่องทางการให้บริการ กลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 94.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กลุ่ม
ตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 95.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 และด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 94.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 

 

 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ระดับความพึง
พอใจ 

(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.73 94.60 9 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.71 94.20 9 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.75 95.00 9 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.70 94.00 9 

 รวม 4.72 94.40 9 
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ปีงบประมาณ 2563 

ปีงบประมาณ 254 

 เมื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลต าบลท่าช้างจะเห็นว่าเทศบาลต าบลท่าช้างมีการพัฒนาการให้บริการเพิ่มข้ึน โดยในภาพรวม
ระดับความพึงพอใจระหว่างปี พ.ศ. 2563 ถึงปี พ.ศ. 2564 เพ่ิมจากร้อยละ 92.80 เป็นร้อยละ 94.20 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน จะเห็นว่า 
 ด้านขั้นตอนการให้บริการ ระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 92.80 เป็นร้อยละ 94.60  

 ด้านช่องทางการให้บริการ ระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 92.60  เป็นร้อยละ 94.20  

 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 93.20  เป็นร้อยละ 95.00 

 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 93.00  เป็นร้อยละ 94.00 
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 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ                  
เทศบาลต าบลท่าช้างแยกตามงานส าคัญ 4 งาน อยู่ในระดับร้อยละ 94.40 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 
9 เมื่อพิจารณาเป็นรายภาระงานพบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่องานด้านพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคมอยู่ในระดับร้อยละ 94.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 พอใจงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอยู่ในระดับร้อยละ 94.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 พอใจงานไฟฟ้าถนนอยู่ใน
ระดับร้อยละ 94.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 และพอใจงานการให้บริการงานสาธารณสุขและ
สาธารณสุขอ่ืนๆอยู่ในระดับร้อยละ 94.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 

 

 

ภาระงาน ระดับความพึง
พอใจ 

(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

1. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 94.40 9 

2. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 94.40 9 

3. งานไฟฟ้าถนน 94.40 9 

4. งานการให้บริการของหน่วยงานจัดเก็บภาษี 94.40 9 

 ภาพรวมทั้ง 4 งาน 94.40 9 

 

 

 

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม จากการส ารวจพบว่าประชาชนที่มารับบริการมีความ
คิดเห็นต่อการท างานของเทศบาลต าบลท่าช้างว่า ด้านกระบวนการมีความสะดวก รวดเร็วดีไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน ระยะเวลารอคอยการให้บริการไม่นานมีความรวดเร็วขึ้น ด้านช่องทางการให้บริการมีการแจ้ง
ข่าวสารผ่านทางส่ือออนไลน์ ท าให้ประชาชนผู้รับบริการสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารการแจ้งข่าวต่างๆ
ของทางเทศบาลได้รวดเร็ว เจ้าหน้าที่ให้บริการ มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ และให้
ค าแนะน าช่วยเหลือเรื่องต่างๆได้ดี  มีความตั้งใจและพร้อมในการให้บริการดีมาก และมีความเป็น
กันเองดี ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก บริเวณภายในส านักงานมีความสะอาดเรียบร้อยดีมีที่นั่งรอรับ
บริการที่เหมาะสม  . 

ในสถานการณ์การแพ่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในปีที่ผ่านมาและปัจจุบันทางเทศบาลท่าช้าง
มีมาตรการต่างๆที่ดูและประชาชนในพ้ืนที่ดีอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีการกักตัวของผู้อยู่กลุ่มเส่ียงหรือ
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ผู้ป่วยทางเทศบาลจะมีการช่วยเหลือด้วยการมอบถุงยังชีพ และมีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณจุดที่มีผู้ติด
เชื้อ เช่น ตลาดสดเทศบาลท่าช้าง 

งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเทศบาลต าบลท่าช้าง มีการจ่ายเบี้ยยังชีพผ่านระบบเข้า
ธนาคารเงินคนแก่ คนพิการ บุตร  การจ่ายเบี้ยยังชีพมีการส ารวจประชาชนที่มีสิทธิ์ครบตามเกณฑ์
อย่างรอบคอบ ท าให้ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพไม่มีการตกส ารวจ และมีการจ่ายตรงเวลาทุกเดือน 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลต าบลท่าช้างมีอุปกรณ์เครื่องมือด้านสาธารณ
ภัย พร้อมให้บริการในชุมชน มีปักป้ายบอกเหตุการณ์ หรือวิธีการติดต่อในกรณีเกิดภัยต่างๆ วิธีการ
ป้องกันหรือป้องกันพ้ืนฐานต้องท าอย่างไร มีเหตุวาตภัย ลมพัดแรงมากหลังคาบ้านได้รับความ
เสียหาย  และต้นไม้หล่นล้มทับ เมื่อโทรแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่เทศบาล มีการออกให้ความช่วยเหลือ
รวดเร็วดี อ านวยความสะดวกดีวัสดุ อุปกรณ์ที่เอามาซ่อมแซมก็เป็นของดีมีคุณภาพ ในช่วงภัยแล้ง มี
การบรรเทาทุกข์ ด้วยการจัดหารถน้ ามาให้   

งานไฟฟ้าถนน โดยภาพรวมแล้ว ในปีนี้เทศบาลต าบลท่าช้าง มีการติดตั้งไฟฟ้าในจุดหลักๆ 
ได้รับการให้บริการจากการไฟฟ้าอย่างทั่วถึง  ซึ่งหากเปรียบเทียบกับปีที่แล้วปีนี้ไฟฟ้าตามถนนใน
เขตทต.ท่าช้าง ดีขึ้นมาก มีเพ่ิมจ านวนหลอดไฟ เพ่ือให้เกิดความสว่างแบบไม่ทิ้งช่วงตลอดเส้นทางใน
เขตพ้ืนที่เทศบาล  แต่ยังคงมีปัญหาด้านไฟฟ้าดับ โดยเฉพาะเวลาฝนตกลมแรงและมีข้อเสนอแนะ คือ 
ต้องการให้เทศบาลจัดอบรมเรื่องการท าแผงโซล่าเซลส์มาใช้เพ่ือจะได้ลดค่าใช้จ่าย และลดพลังงานใน
การใช้น้ ามัน 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆในปีนี้โดยภาพรวมแล้ว งานด้านสาธารณสุข 
มีการพัฒนาดีขึ้น เจ้าหน้าที่และอสม. ใส่ใจประชาชนในพ้ืนที่มากขึ้น ท างานหนักขึ้น  ให้ความรู้กับ
ชุมชนวิธีการป้องกัน และดูแลไม่ให้เป็นไข้เลือดออกมากขึ้น  โดยเฉพาะผู้สูงอายุ  ผู้พิการ เด็กเล็ก มี
ฉีดพ่นสารเคมี แจกทรายอะเบท  โดยเฉพาะคนไข้ติดเตียง อสม.มาดูแลและแจกของ เช่น นม น้ า ทิช
ชู ยาดม ยาลม ยาหม่อง ตลอดจนมีการวัดโครงการรวมพลังพิฆาตยุงลาย   ในช่วงสถานการณ์โควิด 
19 มีการออกคัดกรองป้องกันโรคโควิคตามชุมชน (ตามมาตรการของรัฐบาล)แจกแมสเจลแอลกอฮอล์ 
และประชาสัมพันธ์(โดยรถเคล่ือนที่) เผยแพร่ และรณรงค์เกี่ยวกับโรคโควิด และไข้เลือดออก จัด
ประชุมผู้ปกครองศูนย์เด็กเล็กเพ่ือซักซ้อมแนวทางความปลอดภัยห่างไกลจากเชื้อโควิด และมีการ
จัดการเรียนการสอนแบบเว้นระยะห่าง นอกจากนี้มีการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า และท าหมัน รณรงค์ให้
ทิ้งขยะแบบคัดแยก และมีความรู้เรื่องประเภทของขยะ ชุมชนชอบถังขยะมีเพียงพอ รถมาเก็บก็เวลา
เหมาะสม การช าระค่าจัดเก็บขยะก็มีความเหมาะสมไม่แพง  

และมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม คือประชาชนมีความคิดเห็นว่าในปีนี้ 
เทศบาลต าบลท่าช้างมีการพัฒนาการให้บริการด้านต่างๆที่ดีย่างต่อเนื่อง เช่น มีการอบรมเพ่ือพัฒนา
อาชีพให้กับประชาชนเพื่อเป็นการสร้างรายได้เพ่ิมเติม การให้บริการด้านต่างๆ มีความสะดวกรวดเร็ว 
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มีการจัดการขยะที่ดีมีถังขยะให้เกือบทุกหลังคาและมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง คือ ต้องการให้
ทางเทศบาลช่วยดูแลเรื่องน้ าประปา  เนื่องจาก มีกล่ิน ขุ่น ไม่สะอาด บางวันก็ไหลดี บางวันก็ไหล
น้อย ส ารวจเรื่องท่อน้ า  เมื่อเกิดการช ารุดมีการเปล่ียนแปลงปรับปรุงแล้วแต่ยังช ารุดอีก  อยากให้ท าให้ดี
และมีคุณภาพมากกว่านี้  
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บทท่ี 1 

บทน า 

 

การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ 
เทศบาลต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

ประจ าปงีบประมาณ 2564 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงนับว่าเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้ง         
จากประชาชนในท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการสาธารณะตามกฎหมายเพ่ือประโยชน์สุข
ของชุมชนในท้องถิ่น ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 และ
มาตรา 284 ได้ก าหนดให้รัฐต้องกระจายอ านาจการปกครอง โดยให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเอง และตัดสินใจใน
กิจการท้องถิ่นได้เองอย่างอิสระตามขอบเขตของกฎหมายตามหลักการกระจายอ านาจปกครอง 
(Decentralization) โดยด าเนินการปกครองตนเอง จัดตั้งบริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น มีอิสระในการก าหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร บริหารงาน
บุคคล การเงินและการคลัง 
 ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมามีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการเป็น 3 ส่วน คือ 

 1. การบริหารราชการส่วนกลาง มีส่วนราชการสังกัดส่วนกลางตั้งหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ใน
จังหวัดอยู่ประมาณ 196 หน่วย (รวมทั้งหน่วยงานอิสระ 26 หน่วย รัฐวิสาหกิจ 27 หน่วย) 
 2. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค มีส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาคประจ าจังหวัด 30 หน่วย 
ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมาแบ่งการปกครองออกเป็น 32 อ าเภอ 287 ต าบล 3,743 หมู่บ้าน 
ประกอบด้วย  อ าเภอเมืองนครราชสีมา อ าเภอปากช่อง อ าเภอพิมาย อ าเภอด่านขุนทด อ าเภอ      
โนนสูง อ าเภอปักธงชัยอ าเภอสีคิ้ว อ าเภอครบุรี อ าเภอคง อ าเภอชุมพวง อ าเภอประทาย อ าเภอ   
บัวใหญ่ อ าเภอห้วยแถลง อ าเภอสูงเนิน อ าเภอโนนไทย อ าเภอหนองบุญมาก อ าเภอโชคชัย อ าเภอ
เสิงสาง อ าเภอวังน้ าเขียว อ าเภอพระทองค า อ าเภอแก้งสนามนาง อ าเภอขามสะแกแสง อ าเภอเฉลิม
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พระเกียรติ อ าเภอเมืองยาง อ าเภอล าทะเมนชัยอ าเภอขามทะเลสอ อ าเภอเทพารักษ์ อ าเภอบัวลาย 
อ าเภอโนนแดง อ าเภอสีดา และอ าเภอบ้านเหลื่อม 

 3. การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มี 3 รูปแบบ 

  1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

  2) เทศบาล 75 แห่ง ประกอบด้วย 

   - เทศบาลนคร 1 แห่ง  คือ เทศบาลนครนครราชสีมา 

   - เทศบาลเมือง 3 แห่ง  คือ เทศบาลเมืองปากช่อง เทศบาลเมืองบัวใหญ่ และ  
เทศบาลเมืองสีคิ้ว 

   - เทศบาลต าบล 71 แห่ง  
  3)  องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 258 แห่ง 
 ทั้งนี้ภารกิจหลักในการบริหารจัดการ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ 
ได้แก่  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ         
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น การส่งเสริมอาชีพ การศึกษา การสาธารณสุข ด้านจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการรักษาความสะอาดเรียบร้อย เช่น การส่งเสริมประชาธิปไตย การป้องกันสา
ธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และ             
การท่องเที่ยว เช่น การวางแผน  พัฒนาท้องถิ่น การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม ด้านการ
บริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิ งแวดล้อม เช่น การคุ้มครองดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลที่สาธารณะประโยชน์ และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ             
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การดูแลรักษาโบราณสถาน และโบราณวัตถุ เป็นต้น 

 การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีดีจึงต้องปฏิบัติตามภารกิจดังกล่าวข้างต้น และ
เพ่ือให้การบริหารจัดการส าเร็จลุล่วง สามารถแก้ไขปัญหา และสนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าได้นั้น การประเมินการปฏิบัติงานตามภารกิจ  
จึงประกอบด้วย 4 มิติ คือด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพการให้บริการด้าน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และด้านการพัฒนาองค์กร 

 การด าเนินงานตามโครงการในครั้งนี้จะด าเนินการเฉพาะมิติที่ 2 คือ คุณภาพการให้บริการ    
ที่ เกี่ ยวข้องกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
ใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการความพึงพอใจด้านช่องทางการ
ให้บริการ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวก
นอกจากนี้ เพ่ือให้การส ารวจสามารถสะท้อนความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างชัดเจนและ
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สอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการส ารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน
ในพ้ืนที่หรือผู้ที่เกีย่วข้องที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.2 วัตถุประสงค ์

 

 1) เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล  
ท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ2564 ในด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 2) เพ่ือจัดเรียงล าดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ            
เทศบาลต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ2564ใน
ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านส่ิงอ านวย
ความสะดวก 

 3) เพ่ือส ารวจปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนที่มี
ต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

 

1.3 ขอบเขตการด าเนินงาน 

 

 การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลท่าช้าง
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 2564 ในครั้งนี้ ใช้กลุ่มตัวอย่างของ
ประชาชนในท้องถิ่นที่เคยมารับบริการจากเทศบาลต าบลท่าช้างเป็นกรณีศึกษา ในการศึกษาจะใช้
วิธีการสัมภาษณ์จากประชาชนในท้องถิ่นในเขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบลท่าช้างใน 4 ประเด็น
หลัก คือ ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ ความพึง
พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 

1.4 ข้อจ ากัดของการศึกษา 

 โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบล 
ท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 2564 ครั้งนี้ จะท าการ
ส ารวจเฉพาะกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่เคยมารับบริการจากเทศบาลต าบลท่าช้างบางส่วนที่ได้จากการ
สุ่ม เนื่องจากมีระยะเวลาจ ากัดในการส ารวจ ฉะนั้นผลการศึกษาจึงครอบคลุมเฉพาะภาระงานหลัก
ของเทศบาลต าบลท่าช้าง ซึ่งไม่อาจครอบคลุมข้อเท็จจริงของภาระงานอ่ืนๆ ทั้งหมดของเทศบาล
ต าบลท่าช้างได ้
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1.5 นิยามศัพท์ในการศึกษา 

 

 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หมายถึง ราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งจาก
ประชาชนในท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการสาธารณะตามกฎหมายเพื่อประโยชน์สุขของ
ชุมชนในท้องถิ่นนั้น ซึ่งประกอบด้วย 

  (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 

  (2) ส านักงานเทศบาล ได้แก่ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล 

  (3) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 

  (4) การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

 2) ส านักงานเทศบาลในเขตจังหวัดนครราชสีมา หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ
สาธารณะตามกฎหมาย แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจ านวนประชากรในท้องถิ่น ความเจริญทางเศรษฐกิจ หรือรายได้ ในท้องถิ่น และแบ่ง
ออกเป็น 3 ขนาด คือ ส านักงานเทศบาลขนาดเล็ก ส านักงานเทศบาลขนาดกลางและส านักงาน
เทศบาลขนาดใหญ่ โดยอาศัยหลักเกณฑ์การก าหนดขนาดของประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครราชสีมา 
 3) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล ทั้งนี้ 
อบต. แต่ละแห่งจะมีพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตต าบลที่ไม่อยู่ในเขตของเทศบาล หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน ยกเว้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 4) ความพึงพอใจ หมายถึง การรับรู้ของบุคคลต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือส่ิงใดส่ิงหนึ่ง โดย
ปรากฏออกมาในลักษณะที่ชอบหรือไม่ชอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย พอใจหรือไม่พอใจ  ซึ่งจะเกิดขึ้น
ก็ต่อเมื่อส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้ 
 5) ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) หมายถึง ระดับความพึงพอใจต่อการได้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) จาก
งานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการความพึงพอใจด้านช่องทางการ
ให้บริการ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

 โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้ คณะผู้ส ารวจได้ศึกษาเอกสาร งานวิจัย แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็น
พ้ืนฐานและแนวทางในการศึกษาโดยจะน าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 
 2.1 ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลท่าช้าง 
 2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.4 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 
 

2.1 ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลท่าช้าง 

 

1. สภาพทั่วไปของเทศบาลต าบลท่าช้าง  
1.1ประวัติความเป็นมา 

 เทศบาลต าบลท่าช้าง  เดิมเป็นสุขาภิบาลท่าช้างซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา เล่ม
ที่ 108 ตอนที่ 177 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2534 ต่อมาได้รับการเปล่ียนแปลงยกฐานะจากสุขาภิบาลมา
เป็นเทศบาลต าบลท่าช้าง ตามพระราชบัญญัติ เปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ .ศ.

2542เมื่อวันที่ 25พฤษภาคม 2542 เป็นต้นมา  

 

 

 

  

ดวงตราสัญลักษณ์ก าหนดเป็นรูป “ช้างสามเศียร” เพราะ
สืบเนื่องมาจากตามต านานเล่าว่า มีช้างโขลงหนึ่งลงมากินน้ าที่ล าน้ า
มูลบริเวณท่ีเป็นที่ตั้งเทศบาลทุกวันนี้ จึงเรียกล าน้ ามูลว่า “ท่าช้าง” 
และเพ่ือปฏิบัติเป็นสิริมงคล แก่เทศบาลจึงได้ก าหนดรูปตราเป็น 
“ช้างสามเศียร” 
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1.2ท่ีตั้งและอาณาเขต 

  เทศบาลต าบลท่าช้าง ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต าบลท่าช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัด
นครราชสีมา  โดยมีระยะทางถึงกรุงเทพฯ ประมาณ 285 กิโลเมตร และมีจ านวนพื้นที่ท้ังส้ิน 8 ตาราง
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

  ทิศเหนือตั้งแต่หลักเขตที่ 1ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2162แยกทางหลวง
หมายเลข  226 (นครราชสีมา) - (บุรีรัมย์) ฟากเหนือ ตรงคอสะพานข้ามแม่น้ ามูลฝั่งตะวันตก 

  จากหลักเขตที่ 1เป็นเส้นเลียบริมแม่น้ ามูล ฝั่งตะวันตก และฝ่ังเหนือไปทางทิศเหนือ                                   
และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 2ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ ามูล ฝ่ังตะวันตก ตรงจุดที่อยู่ในแนวเส้น
ตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนไปบ้านส้ม  ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่คลองส่งน้ าโครงการสูบน้ า
ด้วย  ไฟฟ้าคลองซ้ายใหญ่ (สายเอ เดิม) บรรจบกับถนนไปบ้านส้ม ตามแนวถนนไปบ้านส้ม ไปทางทิศ
เหนือระยะ 100เมตร 

  จากหลักเขตที่ 2เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนไปบ้านส้ม ไปทางทิศตะวันออกผ่าน
ถนนไปบ้านส้ม ถึงหลักเขตที่ 3ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านส้มฟากตะวันออก ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุด
ศูนย์กลางที่คลองส่งน้ าโครงการ สูบน้ าด้วยไฟฟ้า คลองซ้ายใหญ่ (สายเอ เดิม) บรรจบกับถนนไปบ้าน
ส้ม ตามแนวถนนไปบ้านส้ม ไปทางทิศเหนือ ระยะ 100เมตร 

  ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 3เป็นเส้นเลียบริมถนนไปบ้านส้ม ฟากตะวันออกไปทางทิศ
ใต้ และเลียบริมคลองส่งน้ าโครงการสูบน้ าด้วยไฟฟ้า คลองซ้ายใหญ่ (สายเอ เดิม) ฝ่ังตะวันออก ไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านคลองซอย 1ซ้ายเดิม ถึงหลักเขตที่ 4ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองซอย 1ซ้ายเดิม 
ฝ่ังใต้ ตรงจุดที่แนวริมคลองส่งน้ าโครงการสูบน้ าด้วยไฟฟ้า คลองซ้ายใหญ่ (สายเอ เดิม) ฝ่ังตะวันออก
บรรจบกับริมคลองซอย 1ซ้ายเดิม ฝ่ังใต้ 
  จากหลักเขตที่ 4เป็นเส้นเลียบริมคลองซอย 1ซ้ายเดิม ฝั่งใต้ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
ระยะ 550เมตร และเป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ ผ่านทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2162แยกทางหลวง
หมายเลข224 (นครราชสีมา) – กระสัง (บุรีรัมย์) ถึงหลักเขตที่ 5ซึ่งตั้งอยู่ริมทางรถไฟ สาย
ตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากเหนือ ตรงจุดที่ริมทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากเหนือ ตัดกับแนว
เขตป่าสงวนแห่งชาติ (หนองเต็ง – จักราช)  

  จากหลักเขตที่ 5เป็นเส้นเลียบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ (หนองเต็ง – จักราช) ไปทางทิศ
ใต้ ถึงหลักเขตที่ 6ซึ่งตั้งอยู่ตรงแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ (หนองเต็ง – จักราช) ตามแนวเส้นขนานกับ
ศูนย์กลางทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ 1,000เมตร  
  ทิศใต้จากหลักเขตที่ 6เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ 
ระยะ 1,000เมตร ไปทางทิศตะวันตก ผ่านถนน รพช.นม. 11045ท่าช้าง – หนองหัวแรด และแม่น้ า
มูล ถึงหลักเขตที่ 7ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ ามูลฝั่งเหนือ 
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  ทิศตะวันตกจากหลักเขตที่ 7เป็นเส้นเลียบริมแม่น้ ามูล ฝั่งเหนือ และฝ่ังตะวันตกไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือและทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2162
แยกทางหลวงหมายเลข 224 (นครราชสีมา) – กระสัง (บุรีรัมย์) บรรจบหลักเขตที่ 1 

  ดังปรากฏในแผนที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.3  ลักษณะภูมิประเทศ 

 สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีความสูงจากระดับน้ าทะเลอยู่ระหว่าง 200 เมตร 
ลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นลูกคล่ืนลอนตื้น  มีแม่น้ ามูล ล าบริบรูณ์ และล าห้วย 2สาย ไหลผ่านพ้ืนที่
ของเขตเทศบาล และประชาชนใช้เป็นแหล่งน้ าในการเพาะปลูก อุปโภคและบริโภค 

 

1.4   ลักษณะภูมิอากาศ 

 สภาพภูมิอากาศ อยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุม 2 ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้
อากาศเย็นและแห้ง และ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท าให้มีเมฆมากและฝนตกชุก 

 ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม ของทุกปี มีอุณหภูมิเฉล่ีย 33องศาเซลเซียส 

ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายนของทุกปี ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 79.60มิลลิเมตร 

  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ของทุกปี มีอุณหภูมิเฉล่ีย 25องศาเซลเซียส 

 

 

ทีว่่าการอ าเภอ
วัดสารธรรมฯ

วัดป่าฯ

ศูนย์แพทย์ฯ

ส านักงานการไฟฟ้าฯ

สาธารณสุขฯ

โรงเรียนโนนตาวิทย์

วัดบ้านส้ม

สถานีสูบน ้าบ้านส้ม
ส านักงานพลงังานแห่งชาติ

หลกัเขตที ่3หลกัเขตที ่2

ศูนย์การศึกษาฯ

โรงเรียนอนุบาลท่าช้าง
เฉลมิพระเกยีรติ

สถานีรถไฟท่าช้างส านักงานเทศบาล(ช่ัวคราว)

วัดบ้านหนองหอย

ศูนย์เดก็หนองเต็ง

สถานีต ารวจฯโรงเรียนเพชรมาตคุลา
ไปอำ าเภอจำักราช

ไปอำ าเภอจำักราช
วดับ้านหนองเตง็

สถานีเพาะช าหนองเตง็

หลกัเขตที ่5

ป่าสงวนแห่งชาติ
( หนองเต็ง - จักราช )

สนามบินพาณชิย์
นครราชสีมา

หลกัเขตที ่6

แนวเขตป่่าสงวนแห่่งชาต
 ่

หลกัเขตที ่4

คลองสำ่งนำ้ำ า

คลอง
สำ่งนำ้ำ า

คลองสำ่งนำ้ำ า

คลองสำ่งนำ้ำ า

คลอ
งสำ่งนำ้ำ า.

คลองสำ่งนำ้ำ า

ถังสูงประปา

โรงกรองน า้ประปา
โรงสูบน า้ประปา

หลกัเขตที ่7

หลกัเขตที ่1

ไปเมืองนครราชสีมา

ไปเมำืองนครราชสำีมา

หมู่ 9
บ้านช่องโค

หมู่ 7
บ้านโนนสะเดา

หมู่ 13
บ้านท่าช้าง

หมู่ 14
บ้านตลาดท่าช้าง

หมู่ 3 บ้านหนองเต็ง
(ต.ช้างทอง)

หมู่ 3
บ้านหนองหอย

หมู่ 11
บ้านหนองบัว

หมู่ 10
 บ้านมะดนั

หมู่ 1
บ้านขาม

ถนน
 รพ

ช. ท
ำ่าชำ้า

ง - ห
นอง

ยาง

โนนเลำียบ

N

แผนที่เทศบาลต าบลท่าช้าง
อ.เฉลมิพระเกยีรติ  จ.นครราชสีมา

เคร่ืองหมาย
หลักเขตเทศบาล

ถนนคอนกรีต , ถนนลาดยาง
ถนนลูกรัง , ถนนดนิ

แหล่งน ้า

แนวเขตเทศบาล

ทางรถไฟ

ทางหลวง 4 ช่องจราจร

คลองส่งน ้า

ศาลากลางบ้าน

แมำ่น
ำ้ำ ามำูล

แมำ่นำ้ำ ามำูล

แม่่น่่้ ามู่ล

แมำ่น
ำ้ำ ามำูล

คลองบรำิบำูรณำ์

แม่น ้ามลู

แมำ่นำ้ำ ามำูล

ทางหลวงจ่ังหว่ัด หมายเลข 2162 แยกทางหลวง  หมายเลข 224 ( นครราชส่ีมา - บุ่ร่ัร่ัมย  ่ )

ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดโพธ์ิทองเจริญ

วัดบ้านตะกุดขอน

ไปห
นอง

งำูเห
ลำือม

อบต.ช้างทอง

อบต.ท่าช้าง

อบต.ท่าช้าง

อบต.ท่าช้าง อบต.ช้างทอง

อบต.ท่าช้าง

อบต.ท่าช้าง อบต.ท่าช้าง

ถน
นม

ะด่ัน
ร่ัฐ

คลอ
งสำ่ง

นำ้ำ 
า

คลองสำ่งนำ้ำ า

คลองสำ่งนำ้ำ า

คลองส่่งน่่้ า

ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ

ทางหลวงแผนด  ่น สาย 226

1

1

1
1

1

1

2

3

6

5

4

11

23

9

4
5

10

8

7

11
12

8

1
5

6

4

2
3 7

4

2 3

7

5 6

8

4

6

3

5

7
9

8

2

3
5

4

6

87

9

7 2

3

4

6

5

12
10

13

2 14

10
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1.5   ลักษณะของดิน 

 สภาพดินโดยทั่วไปเป็นลักษณะดินร่วนปนทราย เก็บความชุ่มชื้นได้น้อย  มีความอุดม
สมบูรณ์     ปานกลาง ซึ่งเหมาะแก่การเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  ได้แก่ การท าสวน ท านา ท าไร่ 
 

1.6   ลักษณะของแหล่งน้ า 

 แหล่งน้ าในพ้ืนที่ประกอบด้วยแม่น้ ามูล ล าบริบรูณ์ และล าห้วย 2สาย ไหลผ่านพ้ืนที่ของเขต
เทศบาล และมีแหล่งน้ าอ่ืน ๆ เช่น สระ ตะกุดต่าง ๆ ประชาชนใช้เป็นแหล่งน้ าในการเพาะปลูก 
อุปโภคและบริโภค 
 

1.7   ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

 ประชาชนในเขตอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
คืนพ้ืนที่ให้ป่าเพ่ิมมากข้ึน  
 

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
 

2.1เขตการปกครอง 
    เทศบาลต าบลท่าช้าง แบ่งการปกครองออกเป็น 2 เขต ๆ ละ 4 ชุมชน  เขตที่ 1  ได้แก่ 
ชุมชน  บ้านหนองหอย  ชุมชนบ้านโนนสะเดา  ชุมชนบ้านช่องโค  ชุมชนบ้านท่าช้าง  เขตที่ 2  ได้แก่  
ชุมชนบ้านขาม ชุมชนบ้านมะดัน  ชุมชนบ้านหนองบัว  ชุมชนบ้านตลาดท่าช้าง 
 

2.2การเลือกตั้ง 
 ราษฎรส่วนใหญ่ให้ความสนใจทางด้านการเมืองอย่างมากจะเห็นได้จากการเลือกตั้ง แต่ละ
ครั้ง ทั้งระดับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิก
วุฒิสภา จะมี ผู้มาใช้สิทธิในการเลือกตั้งเป็นจ านวนมาก ประชาชนให้ความเชื่อถือและปฏิบัติตาม
กฎหมายระเบียบวินัยของทางราชการ ให้ความร่วมมือ และเสียสละเพ่ือประโยชน์ทางสังคมในเกณฑ์
ดี เลื่อมใสและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 

 

 

3.  ประชากร 
3.1ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

 ปัจจุบันประชากรในเขตเทศบาลต าบลท่าช้าง   มีจ านวนทั้งส้ิน 5,019  คน จ านวน
ครัวเรือน  1,949  ครัวเรือน  อาชีพส่วนใหญ่ของคนจะมีอาชีพด้านการเกษตร    
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3.2ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

 

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที ่ ครัวเรือน 
ประชากร 

หมายเหตุ 
ชาย (คน) หญิง (คน) รวม 

บ้านขาม 

บ้านหนองหอย 

บ้านโนนสะเดา 
บ้านช่องโค 

บ้านมะดัน 

บ้านหนองบัว 

บ้านท่าช้าง 
บ้านตลาดท่าช้าง 
บ้านหนองเต็ง และ
ชุมชนต ารวจ 

1 

3 

7 

9 

10 

11 

13 

14 

3 

 

190 

214 

164 

246 

300 

167 

222 

446 

90 

 

208 

376 

288 

427 

326 

210 

210 

328 

45 

237 

389 

307 

418 

382 

255 

226 

351 

36 

445 

765 

595 

845 

708 

465 

436 

679 

81 

ต าบลท่าช้าง 
ต าบลท่าช้าง 
ต าบลท่าช้าง 
ต าบลท่าช้าง 
ต าบลท่าช้าง 
ต าบลท่าช้าง 
ต าบลท่าช้าง 
ต าบลท่าช้าง 

ต าบลช้างทอง 
( บางส่วน) 

รวม  1,949 2,373 2,565 5,019 
 

ที่มา : งานทะเบียนเทศบาลต าบลท่าช้าง ณ  มกราคม 2564 

 

 

4.  สภาพทางสังคม 

4.1การศึกษา 

             ในเขตเทศบาลต าบลท่าช้าง มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานครราชสีมา  3แห่ง ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน การจัดการศึกษา 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลท่าช้าง ปฐมวัย 

2 โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลมิพระเกียรต ิ อนุบาล-ประถม ปีท่ี 1-6 

3 โรงเรียนเพชรมาตุคลา อนุบาล-ประถม ปีที่ 1-6 

4 โรงเรียนโนนตาวิทย์ อนุบาล-ประถมปีท่ี 1-6 
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4.2 สาธารณสุข 

  ในเขตเทศบาลต าบลท่าช้าง  มีสถานพยาบาลอยู่ในเขตพ้ืนที่ ดังนี้ 
  -  ศูนย์แพทย์ชุมชน 11  เฉลิมพระเกียรติ 
  -  โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 
  -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านมะดัน 

 

4.3 อาชญากรรม 

  เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  ซึ่ง
เทศบาลก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมาก
ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
 

4.4 ยาเสพติด 

  ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ ได้
แจ้งให้กับเทศบาลทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย 
และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานของ
เทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถท าได้เฉพาะตาม
อ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  
ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้
ความร่วมมือมาโดยตลอด   
 

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  เทศบาลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

1. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์   
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

3. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 

4. ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน   
5. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง  
6.  ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน 
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5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง 
   ทางบก  จากจังหวัดนครราชสีมา  สามารถเดินทางได้  คือ 

1) เส้นทางหลวงหมายเลข  226จากจังหวัดถึงอ าเภอ  ระยะทางประมาณ  18
กิโลเมตร จากจังหวัดถึงอ าเภอสามารถเดินทางต่อไปได้ถึงจังหวัดบุรีรัมย์  
สุรินทร์  อุบลราชธานี  และเส้นทางที่ตัดไปยังจังหวัดอ่ืน ๆ  อีก  นอกจากรถ
โดยสารที่วิ่งระหว่างจังหวัดนครราชสีมา  หรือจากกรุงเทพฯ  ถึงบุรีรัมย์  สุรินทร์  
อุบลราชธานี  และยังมีรถประจ าทางเป็นรถโดยสารขนาดกลาง  และรถสองแถว
วิ่งระหว่าง  จังหวัดนครราชสีมา – ท่าช้าง  (เขตสุขาภิบาลท่าช้าง)  อีกด้วย 

2) เส้นทางหลวงหมายเลข  2จากกรุงเทพฯ–นครราชสีมา–ขอนแก่น จากถนน
หมายเลข 2เมื่อออกจากจังหวัดนครราชสีมา  ถึงทางแยกเข้าวัดพนมวัน  และ
เขตต าบลหนองงูเหลือม  สามารถตัดเข้าอ าเภอเฉลิมพระเกียรติได้ 

3) เส้นทางจากอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อถึงบ้านด่านเกวียน สามารถ
เล้ียวเข้าถนนของกรมโยธาธิการ มาออกที่บ้านพระพุทธเขตอ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ  โดยเป็นถนนลาดยางมาตรฐาน 

4) ทางรถไฟเดินทางโดยขบวนรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือกรุงเทพฯ - 

อุบลราชธานี  กรุงเทพฯ – สุรินทร์  มีรถผ่านเป็นประจ าทุกวัน 

 

 ทางอากาศกรมการบินพาณิชย์ได้ก่อสร้างท่าอากาศยานนครราชสีมา แห่งใหม่ขึ้นที่บ้าน   
หนองเต็ง  ต าบลช้างทอง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  บริษัทการบินไทยได้จัดเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ  
ถึงจังหวัดนครราชสีมา  วันละ  1เที่ยว  ไป – กลับ  โดยให้บริการรับ – ส่ง  ผู้โดยสาร  และบริการ
ขนส่งสินค้าทางอากาศ  ขณะนี้ก าลังด าเนินการขอรับการสนับสนุนให้สนามบินพาณิชย์แห่งใหม่นี้ 
เป็นสนามบินนานาชาติให้สามารถรองรับเครื่องบินได้ทุกขนาด 

 

5.2 การไฟฟ้า 

 การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือ
ไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่
ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่สามารถด าเนินการได้
เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจ
กับประชาชนในพ้ืนที่และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณใน
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ส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไข
ปัญหาให้กับชุมชน 

 

5.3 การประปา 

 เทศบาลไม่มีการประปาบริการประชาชนภายในเขตเทศบาล เนื่องจากการประปาอยู่ใน
ความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 

 

5.4 การโทรศัพท์ 
 มีโทรศัพท์สาธารณะติดตั้งประมาณ17เครื่อง ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนภายในเขตเทศบาล และโทรศัพท์เคล่ือนที่ มีทั้งหมดประมาณ ร้อยละ 60ต่อประชากร
ทั้งหมด 

 

 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์ 

 ระบบการสื่อสารในเขตเทศบาลต าบลท่าช้าง จะมีที่ท าการไปรษณีย์หมู่บ้าน 1แห่ง อยู่
ภายใต้การด าเนินการของภาคเอกชน 

 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การเกษตร 

   ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้มาจากการประกอบอาชีพด้านการเกษตรได้แก่ การท านาท า
ไร่เป็นรายได้หลัก แต่มักจะประสบปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วมท าให้ผลผลิตตกต่ าได้รับความเสียหาย 

1)   กสิกรรม  ได้แก่ การท านา ปลูกพืชผัก ท าสวนไม้ผล มีการปลูกข้าวเป็นหลักมี
พ้ืนที่ใน การปลูกข้าวจ านวน 943 ไร่ ท าสวน 1,193 ไร่ ท าไร่ 525 ไร่ 

2)  ปศุสัตว์  ได้แก่ การเล้ียงสุกร โค ไก่ เป็ด 

 

6.2 การประมง 
ส่วนใหญ่เป็นการจับปลาบริเวณแหล่งน้ าธรรมชาติ เพ่ือการบริโภค การเล้ียงปลาใน

กระชังในล าน้ ามูล  
6.3 การปศุสัตว์ 

ส่วนใหญ่ประชาชนจะท าการเล้ียง ไก่ สุกร เป็ด เป็นการหารายได้เสริม และเล้ียงสัตว์
เศรษฐกิจ ได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ 
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6.4 การบริการ 

โรงแรม   1 แห่ง 
ร้านอาหาร  3 แห่ง 
ร้านเกมส์  2 แห่ง 
 

6.5 การท่องเที่ยว 

สภาพของแหล่งท่องเที่ยวเป็นโครงการที่มีการพัฒนาแบบต่อเนื่องโครงการเดิมซึ่งได้มีการ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญหลายแห่ง ในอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ มีศักยภาพด้านแหล่ง
ท่องเที่ยว ดังนี้ 

(1) ไทรงาม 

ไทรงาม ตั้งอยู่ริมฝ่ังล าน้ ามูล บ้านใหม่ หมู่ที่ 12ต าบลท่าช้าง บนเนื้อที่ 8ไร่  มีอายุหลาย
ร้อยปี มีความสวยงามมาก แผ่กิ่งก้านสาขาอวดสายตาแก่ผู้ได้พบเห็น ต่างออกปากชมว่าสวยและ
สมบูรณ์กว่าที่อ่ืนที่เคยพบเห็นมาในเทศบาลวันสงกรานต์ของทุกปี ชาวท่าช้างได้ร่วมกันจัดงานวัน
สงกรานต์ขึ้นที่บริเวณไทรงามตั้งแต่ พ.ศ.2500จนถึงปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้ทางอ าเภอได้ปรับปรุงพ้ืนที่ไทร
งามไว้รองรับนักท่องเที่ยวให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในทุก ๆ ด้าน  

การเดินทางไปชมไทรงาม หากเดินทางจากตัวเมืองนครราชสีมา ตามถนนสาย จักราชถึง
หน้าที่ว่าการอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ แล้วเล้ียวซ้ายตามถนนคอนกรีตข้ามสะพานบ้านมะดันรัฐ ถึง
โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติเล้ียวขวาตามถนนลูกรังผ่านบ้านใหม่ แล้วก็ให้เล้ียวขวาอีกครั้งตาม
ทางรถยนต์ ระยะทางประมาณ 150เมตร ก็จะพบไทรงามระยะทางทั้งส้ินประมาณ 2กิโลเมตร จาก
หน้าที่ว่าการอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

(2) ล่องแพแม่น้ ามูล   
เนื่องจากสภาพล าน้ ามูลมีน้ าตลอดปี สามารถรักษาปริมาณน้ าอย่างเพียงพอเนื่องจากมี

เขื่อนยางกั้นน้ า ทางอ าเภอจึงได้ส่งเสริมให้ภาคเอกชนด าเนินการจัดล่องแพ ซึ่งก็ได้รับความเห็นชอบ
จากหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน การล่องแพรับนักท่องเที่ยวจึงเกิดขึ้น มีนักธุรกิจในพ้ืนที่
จ านวน 2ราย จัดให้มีการล่องแพน าเที่ยวล าน้ าจากสะพานรถไฟถึงไทรงาม เพ่ือชมแหล่งท่องเที่ยวที่
ส าคัญ ๆ และความงามของธรรมชาติริมฝ่ังแม่น้ ามูล 

(3) เขื่อนยาง 
ตั่งอยู่ที่บ้านส้ม หมู่ที่ 1ต าบลช้างทอง กรมชลประทานได้ก่อสร้างเพ่ือยกระดับกักเก็บน้ า

ของล าน้ ามูล การควบคุมน้ าในล ามูลจะเป็นระบบปั๊มลม หากน้ ามีระดับต่ าจะมีเครื่องปั๊มลงไปยังสัน
เขื่อนยางเพื่อรักษาระดับ หากมีน้ ามากลมก็จะถูกปล่อยจากสันเขื่อนปล่อยน้ าไป โดยปกติจะมีน้ าไหล
ล้นเขื่อนยางตลอดเวลา คล้ายกับฝายแต่มีขนาดใหญ่กว่ามาก ส าหรับเขื่อนยางหากได้ล่องแพตามล า



14 

 

เทศบาลต าบลท่าชา้ง 
วิทยาลยันครราชสีมา 

น้ ามูลก็จะมาหยุดมีเขื่อนยาง ประโยชน์ของเขื่อนยาง นอกจากเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง   ราษฎรยังใช้ใน
การประมง และผลพลอยได้จากการท่องเที่ยว 

(4) อนุสรณ์สถานข้างสะพานรถไฟ  
เป็นสะพานรถไฟ ส าหรับข้ามล าน้ ามูล ตั้งอยู่ที่บ้านตะกุดขอน ต าบลท่าช้าง ในอดีตเมื่อ

วันที่ 4ธันวาคม พ.ศ. 2464พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6ได้ทรงเสด็จพระราช
ด าเนินทอดพระเนตรตรวจการก่อสร้าง และเสวยพระกระยาหาร ณ บริเวณกองอ านวยการควบคุม
การก่อสร้าง ซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติศาสตร์และมหามงคลยิ่งแก่ไพร่ฟ้า และพสกนิกรของพระองค์
ขณะนั้นและมีหลักฐานจารึกของอนุสรณ์ บริเวณเชิงสะพาน 

จากเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่กล่าวข้างต้น ชาวอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ได้มี
ความเห็นพ้องต้องกันว่า ควรที่จะได้มีการอนุรักษ์ และพัฒนาพ้ืนที่ตรงนี้ไว้ ให้เป็นอนุสรณ์ทาง
ประวัติศาสตร์และเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 

(5) ซากช้างโบราณ 

ซากช้างโบราณถูกค้นพบจากบ่อทรายที่อ าเภอเฉลิมพระเกียรติทุกบ่อทรายจะมีสภาพ
ชิ้นส่วนของซากแตกต่างกันไปแต่ละบ่อมีความลึกประมาณ  20 - 40เมตร จากระดับดินเดิมจะพบ
ซากสัตว์ต่าง ๆ มากมาย  โดยเฉพาะซากช้างโบราณยุคดึกด าบรรพ์   ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจากกรม
ทรัพยากรธรณี สถาบันราชภัฎนครราชสีมาและต่างประเทศได้วินิจฉัยว่าเป็นซากช้างโบราณ กอมโฟ
เธอเรียม มีความสูงประมาณ 2เมตร มีงวงสั่นกว่าช้างปัจจุบัน มีงาตรง 2คู่ จากขากรรไกรบนและล่าง
เป็นช้างที่มีวิวัฒนาการมาจากช้างรุ่นแรก ๆ ดินแดนอียิปต์  ที่มีขนาดเท่าหมูใหญ่ที่มีชื่อ “โมริเธอ
เรียม”  ส าหรับที่พบที่ต าบลท่าช้างนี้ อายุตอนปลายของสมัยไมโอซีนตอนกลาง มีอายุราว 13-15ล้าน
ปีก่อน ขณะนี้ชิ้นส่วนกระดูกช้างส่วนหนึ่งเก็บรักษาไว้ที่อาคารแสดงโครงกระดูกซากช้างโบราณ ของ
เทศบาลต าบลท่าช้าง ข้างที่ว่าการอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  

ขณะนี้สามารถชมซากช้างโบราณดังกล่าวได้ที่อาคารแสดงโครงกระดูกซากช้างโบราณ         
เทศบาลต าบลท่าช้าง ข้างที่ว่าการอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  ซึ่งกรมทรัพยากรธรณี ได้แจ้งว่าผลการ
ตรวจซากดึกด าบรรพ์ จากบ่อทรายต าบลท่าช้าง ยืนยันว่าเป็นชิ้นส่วนของช้างที่สูญพันธุ์ไปหมดแล้ว มี
อยู่ 3ชนิด คือ 

 

1. ช้างกอมโฟเธอเรียม มีงา 2คู่ อายุ 25-13ล้านปี 
2. ช้างสเตโกโลโฟดอน มีอายุ 25-4ล้านปี 
3. ช้างไดโนเธอเรียม เป็นช้าง 2งา 1คู่ อายุ 251.7ล้านปี 
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6.6 อุตสาหกรรม 

  การประกอบอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล มีดังนี้ 
1) ธุรกิจโรงเลื่อยจักรขนาดใหญ่  1แห่ง 
2) สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงมาตรฐาน  2แห่ง 
3) โรงสี  2  แห่ง 
4) โรงงานท าขนมจีน 1 แห่ง 

 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

   การประกอบธุรกิจการพาณิชย์เกิดขึ้นมาแต่ดั้งเดิม โดยเฉพาะในเขตชุมชน ได้แก่ 

1) ร้านค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต  ร้านขายของช า49แห่ง 
2) ร้านเสริมสวย  12ร้าน 

3) ร้านซ่อมเครื่องยนต์  พ่นสีรถยนต์   10แห่ง 
4) ร้านจ าหน่ายยา  2แห่ง 
5) ร้านอาหารและสถานบริการ  20แห่ง 
6) ร้านจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง  7แห่ง 
7) ร้านถ่ายรูป  3  แห่ง 

 

6.8 แรงงาน 

1) การรับจ้างท างานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอ าเภอ  
2) การรับจ้างท างานในเขตนิคมอุตสาหกรรมสุรนารี อ าเภอเมืองนครราชสีมาซึ่งมี

พ้ืนที่ใกล้เคียงกัน 

3) การรับจ้างท างานในต่างประเทศ เช่นประเทศไต้หวันโดยไปท างานเกี่ยวกับการ
ก่อสร้างแม่บ้าน เป็นต้น 

4) การประกอบอาชีพรถโดยสาร  รถสองแถว  มอเตอร์ไซค์รับจ้างผลผลิต  และ
รายได้ของราษฎรจึงมีในทุกสาขา  ซึ่งหากต่อไประบบเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม
ขยายตัวขึ้น  จะท าให้รายได้จากการเกษตรลดน้อยลง 
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7.  การศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

7.1 การนับถือศาสนา 

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีศาสนสถานจ านวน 5แห่ง แยกเป็นวัด 4แห่ง  
ได้แก่ วัดสารธรรมาราม , วัดป่าคีรีวัลล์ , วัดหนองหอย , วัดส้ม และ ศาลเจ้า 1แห่ง คือ ศาลเจ้าพ่อ
ท่าช้าง  

7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

   ขนบธรรมเนียมประเพณีของประชาชนในท้องถิ่น  เช่น ลอยกระทง สงกรานต์   
เข้าพรรษา ออกพรรษา  และวันส าคัญทางศาสนา  และมีงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท่านท้าวสุร
นารี (คุณย่าโม)  ร่วมกับอ าเภอเฉลิมพระเกียรติและจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประจ าทุกปี 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภาษาถิ่น 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการท า
เครื่อง   จักสานใช้ส าหรับในครัวเรือน  วิธีการทอเส่ือจากต้นกก  และวิธีการจับปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ 90 % พูดภาษาโคราช 

 

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1 น้ า 

        แหล่งน้ าที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค ในเขตเทศบาลจะใช้แหล่งน้ าจากธรรมชาติและแหล่ง
น้ าที่สร้างข้ึน แหล่งน้ าทางธรรมชาติ มีจ านวน 22 แห่ง  ได้แก่ ล ามูล ตะกุดวังรี ตะกุดมะค่า ตะกุดตา
ปาน  ตะกุดหนองบัว  ตะกุดช่องโค ฯลฯ โดยใช้เป็นแหล่งน้ าในการเพาะปลูกและเล้ียงสัตว์ด้วย 

8.2 ป่าไม้ 

        ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ  
8.3 ภูเขา 

        ในเขตเทศบาลไม่มีภูเขา 

8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
        ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถาน
ประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  
ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ แต่มีปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น  
การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดท าโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการ
ของประชาชนเช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่โครงการปลูกต้นไม้ในวัน
ส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่น
สวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน 
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2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกบัความพึงพอใจ 

 

 2.2.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจหรือพอใจตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” มีผู้ให้ความหมาย        
ไว้หลายความหมายดังนี้ 
 ชนะดา วีระพันธ์ (2555) ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือทัศนคติทางบวกของบุคคลที่
มีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือมีความชื่นชอบพอใจต่อการที่บุคคลอ่ืนกระท าการส่ิงใดส่ิงหนึ่งตอบสนองความ
ต้องการของบุคคลหนึ่งที่ปรารถนาให้กระท าในส่ิงที่ต้องการ ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อส่ิงนั้นสามารถ
ตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้ แต่ทั้งนี้ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่าง
กันหรือมีความพึงพอใจมากน้อยขึ้นอยู่กับค่านิยมของแต่ละบุคคลและความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ท าให้
เกิดความพึงพอใจตลอดจนส่ิงเร้าต่าง ๆ ซึ่งอาจสามารถท าให้ระดับความพึงพอใจแตกต่างกันได้ เช่น
ความสะดวกสบายที่ได้รับความสวยงาม ความเป็นกันเอง ความภูมิใจ การยกย่อง การได้รับการ
ตอบสนองในส่ิงที่ต้องการและความศรัทธา เป็นต้น 

 Davis (1967) กล่าวว่า พฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษย์ คือ ความพยายาม
ของมนุษย์ที่จะขจัดความตึงเครียด หรือความกระวนกระวาย หรือภาวะไม่ได้ดุลยภาพในร่างกาย เมื่อ
มนุษย์สามารถขจัดส่ิงต่าง ๆ ดังกล่าวได้แล้ว มนุษย์ก็จะได้รับ ความพึงพอใจในส่ิงที่ตนต้องการ 
ขณะที่ Wolman (1973) ได้ให้ความหมายว่าความพึงพอใจคือความรู้สึกมีความสุขเมื่อได้รับผลส าเร็จ
ตามความมุ่งหมายที่ต้องการหรือแรงจูงใจ ส่วน Mullins.(1985:280) ให้ความหมายไว้ว่า  ความพึง
พอใจ  เป็นทัศนคติของบุคคลที่มีต่อส่ิงต่างๆ ในหลายๆ ด้าน เป็นสภาพภายในที่มีความสัมพันธ์กับ
ความรู้สึกของบุคคลที่ประสบความส าเร็จในความต้องการหรือคาดหวัง 
 นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการชาวไทย เช่น วิยะดาเสรีวิชยสวัสดิ์ (2545) ได้ให้ความหมายว่า
ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีดีของบุคคลที่ได้รับการตอบสนองเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในส่ิงที่ต้องการ
ก็จะท าให้รู้สึกดีชอบและสบายใจหากสอดคล้องกับความคาดหวังหรือมากกว่าที่คาดหวังไว้ก็จะมี
ความรู้สึกพึงพอใจ ส่วนปริญญา จเรรัชต์ และคณะ (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึง ท่าที
ความรู้สึก หรือทัศนคติในทางที่ดีของบุคคลที่มีต่องานที่ปฏิบัติ ร่วมปฏิบัติหรือได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติ  โดยผลตอบแทนที่ได้รับรวมทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพึง
พอใจต่องานที่ท า และวาทินีไล้ง้อ (2549) ได้ให้ความหมายว่าความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกของ
บุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งเมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการท าให้บุคคลมีความรู้สึกในทางบวกหรือมี
ความรู้สึกในทางที่ด ี
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 2.2.2 ลักษณะของความพึงพอใจ 

  อัจฉราสมสวย (2545: 5-6) กล่าวถึงลักษณะของความพึงพอใจไว้ ดังนี้ 
  1) ความพึงพอใจคือการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อ
ส่ิงหนึ่งส่ิงใดบุคคลจ าเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมรอบตัวและการตอบสนองความต้องการของ
บุคคลด้วยการตอบโต้กับบุคคลอ่ืนและส่ิงต่างๆในชีวิตประจ าวัน ท าให้แต่ละคนมีประสบการณ์การ
เรียนรู้สิ่งที่จะได้รับตอบแทนแตกต่างกัน 

  2) ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างส่ิงที่คาดหวังกับส่ิง            
ที่ได้รับจริงในสถานการณ์หนึ่ง 
  3) ความพึงพอใจเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์            
ที่ เกิดขึ้น ความพึงพอใจเป็นความรู้ สึกชอบส่ิงใดส่ิงหนึ่งที่ ผันแปรได้ตามปัจจัยที่ ไม่เกี่ยวข้อง          
กับความคาดหวังของบุคคลในแต่ละสถานการณ์นอกจากนี้ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่แสดงออกมา
ในระดับมากน้อยได้ข้ึนอยู่กับความแตกต่างของการประเมินส่ิงที่ได้รับจริงกับส่ิงที่คาดหวังไว้ 

 นอกจากนี้ความพึงพอใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะถูกก าหนดจากความรู้สึกของแต่ละ
บุคคล โดยจากการพิจารณาความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงและผลตอบแทนที่เขามี
ความรู้สึกว่าเขาควรจะได้รับแล้วถ้าหากผลตอบแทนที่ได้รับจริงมากกว่าผลตอบแทนที่เขาคาดว่าจะ
ได้รับย่อมจะก่อให้เกิดความพึงพอใจขึ้น ซึ่งความพอใจจะมากหรือน้อยหรือไม่พึงพอใจนั้น ขึ้นอยู่กับ
ความยุติธรรมของผลตอบแทน 

 

 2.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการ 

  การให้บริการ  เป็นหน้าที่หลักส าคัญในการบริการงานในภาครัฐ  โดยเฉพาะงาน       ที่
จะต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กับประชาชนโดยตรงโดยหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีหน้าที่ในการ
ส่งต่อการบริการ (Delivery service) ให้แก่ผู้รับบริการ 

  John D. Millett (1951:397-400) กล่าวไว้ว่า คุณค่าประการแรกของการบริการงาน     
รัฐกิจทั้งหมดคือ การปฏิบัติงานด้วยการให้บริการที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจซึ่งมีลักษณะส าคัญ 5 

ประการคือการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน (Equivalent Services)การให้บริการอย่างรวดเร็ว
ทันเวลา (Timely Services)การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Services)การให้บริการ                 
อย่างต่อเนื่อง (Continuous Services)และการให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Services) 

 

 2.2.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 Herbert (1960:180) กล่าวว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ามารับบริการสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการ ส่วนHinhaw and Atwood (1982:170-171) กล่าวว่า 
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ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการดูแลที่ได้รับจากผู้ให้บริการ ซึ่ง
จัดเป็นเกณฑ์ประเมินด้านผลลัพธ์ขณะที่ Aday and Andersen (1971:4-11) กล่าวว่า ความพึง
พอใจของผู้รับบริการเป็นความรู้สึก หรือความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับ ทัศนคติ ของคนที่เกิดจาก
ประสบการณ์ที่ผู้รับบริการเข้าไปใช้บริการในสถานบริการนั้น และประสบการณ์นั้นได้เป็นไปตาม
ความคาดหวังของผู้รับบริการมากน้อยเพียงใด 

 

 2.2.5 เกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพของบริการ 

  สมิต สัชฌุกร ( 2546 : 177-179) กล่าวถึงเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพของบริการไว้ 
ดังนี้ 
 1) รูปธรรม (Tangible)  หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของการบริการที่ผู้รับบริการ
ได้รับ ท าให้เขาสามารถคาดคะเนถึงคุณภาพของบริการดังกล่าวได้ 
 2) ความไว้วางใจ (Reliability) หมายถึง ผู้รับบริการเล็งเห็นถึงความสม่ าเสมอ และ
ความถูกต้องในการให้บริการ รวมทั้งประสิทธิภาพของพนักงานที่ให้บริการ 

 3) การตอบสนองต่อผู้รับบริการ ( Responsiveness)  หมายถึง ผู้ใช้บริการจะค านึงถึง
เวลาและความสามารถในการแก้ไขปัญหาของผู้ให้บริการว่า ตรงจุดหรือดีกว่าตามที่ผู้รับบริการ
ต้องการหรือไม ่

 4) ความมั่นใจได้ ( Assurance) หมายถึง ผู้รับบริการจะมองถึงความรู้ ความช านาญ
หรือความสามารถของบุคลากร ซึ่งเป็นผลที่จะสร้างความม่ันใจ รวมทั้งความไว้วางใจในบริการนั้น 

 5) ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ ( Empathy) หมายถึง ผู้รับบริการจะพิจารณา
ถึงความสะดวกด้านเวลา สถานที่ ท าเลที่ตั้ง ตลอดจนความพยายามของพนักงานที่จะเข้าใจ             
ถึงความต้องการของผู้บริการรวมทั้งความสนใจในการตอบสนองความต้องการดังกล่าว 

 

 2.2.6 การวัดความพึงพอใจที่มีต่อการบริการ 

  ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการจะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นจะต้องพิจารณาถึงลักษณะของ
การให้บริการขององค์กรประกอบกับระดับความรู้สึกของผู้มารับบริการในมิติต่างๆของแต่ละบุคคล
ดังนั้นการวัดความพึงพอใจในการใช้บริการสามารถท าได้หลายวิธีดังนี้(ชานันท์ถ้าคู่, 2545: 10) 

  1) การใช้แบบสอบถามซึ่ ง เป็นวิธีการที่นิยมใช้กันแพร่หลายวิธีหนึ่ ง โดยการ               
ขอความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลที่ต้องการวัดแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่ก าหนดค าตอบ          
ไว้ให้เลือกตอบหรือเป็นค าตอบอิสระค าถามที่ถามอาจจะถามถึงความพึงพอใจในด้านต่างๆ               
ที่หน่วยงานหรือองค์กรก าลังให้บริการอยู่เช่นลักษณะของการให้บริการสถานที่ให้บริการ บุคลากรที่
ให้บริการเป็นต้น 
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  2) การสัมภาษณ์เป็นวิธีการที่ต้องอาศัยเทคนิคและความช านาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์ที่
จะจูงใจให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบค าถามให้ตรงกับข้อเท็จจริง 
  3) การสังเกตเป็นวิธีการสังเกตจากพฤติกรรรมทั้งก่อนมารับบริการขณะรับบริการและ
หลังจากการได้รับบริการแล้วเช่นการสังเกตกิริยาท่าทางการพูดสีหน้าและความถี่ของการมาขอรับ
บริการเป็นต้น ผู้วัดจะต้องกระท าอย่างจริงจังและมีแบบแผนที่แน่นอน 

 

 2.2.2.7 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการสาธารณะและการให้บริการประชาชนภาครัฐ 

  การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนมีหลักและแนวทาง คือ
การให้บริการอย่างเสมอภาค หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงานภาครัฐที่มีฐานคติที่ว่าคนทุก
คนเท่าเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในแง่มุมของกฎหมายไม่มี
การแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการประชาชนจะได้รับการปฏิบัติในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลที่ใช้
มาตรฐานในการให้บริการเดียวกันการให้บริการที่ตรงเวลา หมายถึง ในการบริการจะต้องมองว่าการ
ให้บริการสาธารณะจะต้องตรงต่อเวลา ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มี
ประสิทธิผลเลยถ้าไม่มีการตรงต่อเวลา ซึ่งจะต้องสร้างความไม่พอใจให้แก่ประชาชนการให้บริการ
อย่างเพียงพอ การให้บริการสาธารณะต้องมีลักษณะ มีจ านวนการให้บริการและสถานที่ให้บริการ
อย่างเหมาะสม 

  Millet (1954, หน้า 397 อ้างถึงใน อัญชลี ดุสิตสุทธิรัตน์,ธรรมรัตน์ ศัลยวุฒิและ สุวิมล 
นภาผ่องกุล. 2559 หน้า 21 ) ได้ให้ทัศนะว่าความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของ
หน่วยงานภาครัฐนั้น โดยได้สรุปประเด็นว่าเป้าหมายที่เป็นที่นิยมมากที่สุดที่ผู้ปฏิบัติต้องยึดถือไว้เสมอ
ในหลักการ 5 ประการ คือ  

  1. การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการ
บริหารงานภาครัฐที่มีฐานของความคิดว่าทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนจะได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในทุกแง่มุมของกฎหมายไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการประชาชนจะ
ได้รับการปฏิบัติในฐานะท่ีเป็นปัจเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน 

  2. การให้บริการที่ตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง ในการให้บริการจะต้องมองว่า
การให้บริการจะต้องตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มีประสิทธิผลเลยถ้า
ไม่มีการตรงเวลาซึ่งจะสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน 

  3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริการจะต้องมี
ลักษณะที่มีจ านวนการให้บริการและสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม 
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  4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) คือ การให้บริการที่เป็นไป
อย่างสม่ าาเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณชนเป็นหลักไม่ใช่ยึดตามความพอใจของหน่วยงานที่
ให้บริการว่าจะให้หรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได้ 
  5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) คือ การให้บริการที่มีการ
ปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความสามารถ
ที่จะท าหน้าที่ได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิมเล่ือมใส ใจแจ้ง (2546, หน้า 31 -34) ได้เสนอ
แนวความคิดในการบริการประชาชนที่ดีและมีคุณภาพต้องอาศัยเทคนิค กลยุทธ์ ทักษะที่จะท าให้ชนะ
ใจผู้รับบริการ ซึ่งสามารถกระท าได้ทั้งก่อนการติดต่อระหว่างการติดต่อและหลักการติดต่อโดยได้รับ
การบริการจากตัวบุคคลทุกระดับในองค์กร รวมทั้งผู้บริหารขององค์กรนั้น ๆ ทั้งนี้การบริการที่ดี จะ
เป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ติดต่อรับบริการเกิดความเชื่อถือ ศรัทธาและสร้างภาพลักษณ์ ซึ่งจะมีผลในการ
ใช้บริการต่าง ๆ ในโอกาสหน้าต่อไป 

 

2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 อัญชลี ดุสิตสุทธิรัตน์,ธรรมรัตน์ ศัลยวุฒิและ สุวิมล นภาผ่องกุล . (2559)  ศึกษาเรื่องความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโปรงอ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางโปรง อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2559 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้จ านวน400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาเป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบาง
โปรง อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ การเก็บรวบรวมแบบสอบถามได้รับกลับมาเป็นจ านวน  400 

ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละและ
ค่าเฉล่ียผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางโปรง อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งภาพรวมและรายด้าน พบว่าในภาพรวม
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโปรง คิดเป็นร้อยละ  

96.89 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านขั้นตอนการให้บริการประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 98.13 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
คิดเป็นร้อยละ 98.59 ด้านช่องทางในการให้บริการประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ คิด
เป็นร้อยละ 90.92 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ คิดเป็นร้อย
ละ 97.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายหมู่บ้าน พบว่า ประชาชนในหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 มีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโปรง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.69 และ 3.59 
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ตามล าดับ ส่วนประชาชนในหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางโปรง อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.49 และ 3.39 ตามล าดับ 

 

 อมรารัตน์ บุญภา. (2557) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความ    
พึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมวจังหวัด
จันทบุรี และเพ่ือเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาล
ต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 385 ตัวอย่าง ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉล่ีย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน ด้วยสถิติ  t-test, One-way ANOVA และ ท าการ
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของ LSD (Least significant difference test)           ผล
การศึกษาระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลพวาอ าเภอแก่งหางแมว 
จังหวัดจันทบุรี พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการภาพรวมในระดับมากที่สุด 
โดยด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ มีระดับความพึงพอใจเป็นอันดับแรกพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด รองลงมาด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความ
น่าเชื่อถือ ไว้ใจในการบริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดด้านความเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการ 
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และอันดับสุดท้ายด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ พึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก 

 

 วลัยภรณ์ วชิรเขื่อนขันธ์ (2548)ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู
เทศบาลจังหวัดสมุทรปราการพบว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลจังหวัด
สมุทรปราการอยู่ในระดับปานกลางปัจจัยจูงใจอยู่ในระดับมากด้านปัจจัยค้ าจุนอยู่ในระดับปานกลาง
การทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า เพศอายุต าแหน่งหน้าที่ระดับต าแหน่งประสบการณ์ในการท างาน
และขนาดของโรงเรียนไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล
จังหวัดสมุทรปราการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติส่วนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุนมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติการทดสอบสมมติฐานพบว่าเพศอายุต าแหน่งหน้าที่ระดับต าแหน่งประสบการณ์ใน
การท างานและขนาดของโรงเรียนไม่มีความสัมพันธ์กับพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู
เทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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 ลันดา สิทธิจักร และจิราภรณ์ จันทร์อารักษ์ (2550) ศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์และ
นักศึกษาต่อการใช้ห้องสมุด วิทยาลัยบรมราชชนนี ชลบุรี พบว่า ความพึงพอใจของอาจารย์โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ด้านบุคลากรมีค่าเฉล่ียคะแนนสูงสุด ส่วนด้านทรัพยากรสารสนเทศมีค่าเฉล่ีย
คะแนนต่ าสุด และพบว่าความพึงพอใจของนักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจ
ด้านบุคลากรมีค่าเฉล่ียคะแนนสูงสุด ในขณะที่ด้านสภาพแวดล้อม มีค่าคะแนนเฉล่ียต่ าสุด 

 

 ภาวนา  เวชกิจ (2550) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการท างาน และความผูกพันของพนักงาน
ต่อองค์การ: ศึกษากรณี บริษัท ฟาบริเนท จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจในงานอยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนความผูกพันของพนักงานต่อองค์การอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาตามตัวแปร       
ในส่วนของความพึงพอใจ พบว่า ความตั้งใจที่จะก้าวหน้าในการท างาน รู้สึกพึงพอใจกับบริษัทใน
ฐานะที่เป็นที่ท างาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง ขณะที่ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ 
พบว่า พนักงานพร้อมที่จะทุ่มเทความพยายาม ความสามารถเพ่ือความส าเร็จของบริษัทด้วยความเต็ม
ใจ พนักงานคิดว่าองค์การนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 และเมื่อมีผู้กล่าวถึงบริษัทในทางที่ไม่ดีผิดไป
จากข้อเท็จจริงพนักงานจะรู้สึกไม่พอใจและจะพยายามชี้แจงให้เขาเข้าใจให้ถูกต้องเสมอ มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ยังพบว่า ลักษณะงาน ลักษณะการปฏิบัติงาน ลักษณะองค์การ 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับค่อนข้างสูงกับความพึงพอใจในงานและความผูกพันของพนักงานต่อ
องค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

 ธนิดา ริมดุสิทธ์ (2551)ได้ศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่
ปฏิบัติงานในจังหวัดนนทบุรี ใน 5 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้านกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงาน ด้านความก้าวหน้าจากการปฏิบัติงาน และด้าน
ค่าตอบแทน ผลจากการวิจัย พบว่าในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง มีความพึงพอใจ
มากที่สุดด้านกระบวนการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงาน       
ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าจากการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทน ตามล าดับ 
เมือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนนทบุรี พบว่า เพศ 
ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความพึงพอใจในภาพรวมแตกต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนอายุ และรายได้ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

 



24 

 

เทศบาลต าบลท่าชา้ง 
วิทยาลยันครราชสีมา 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

ภาระงานหลักของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สภาพทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

 พวงเพชร สุวรรณชาติ (2553)ศึกษาวามพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินการด้านระบบ
สาธารณูปโภค ไฟฟ้า แสงสว่าง ระบบสัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจรต่าง ๆ ในเทศบาลนคร
หาดใหญ่ ระหว่าง พ.ศ. 2552– พ.ศ. 2553 พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างพึงพอใจต่อการด าเนินการ
โดยภาพรวมและในแต่ละโครงการอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด และพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ศาสนา อาชีพ รายได้ต่อเดือนโดยเฉล่ีย และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน ไม่มี
ความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของ
เทศบาลนครหาดใหญ่ 
 

 

2.4 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 

 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิด ซึ่งจะน ามา
ประยุกต์ใช้กับงานวิจัยในครั้งนี้ ดังแสดงในภาพที่ 2.1 ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2.1 แสดงกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา  

ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(1) ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ 

(2)  ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ 

(3)  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

(4)  ความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
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บทท่ี 3 

วิธีการศึกษา 

 

 

 การส ารวจในครั้งนี้เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ        
ของเทศบาลต าบลท่าช้างอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งส ารวจสภาพปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากประชาชนผู้รับบริการใน 4 ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกซึ่งมีวิธีการศึกษา 
ดังนี้ 
 

3.1 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

 

 ข้อมูลที่ ใช้ ในการศึกษาครั้ งนี้คือข้อมูลที่ เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างของประชาชน             
ผู้มารับบริการที่ได้รับแบบสอบถาม ซึ่งมีที่พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลท่าช้าง เพ่ือศึกษาความพึง
พอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลท่าช้างอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา 
 

3.2 ประชากรเป้าหมาย 

 

 ประชากรเป้าหมายส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) คือประชาชน        
ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลท่าช้าง จ านวน 5,019 คน 9หมู่บ้าน คือ บ้านขาม บ้านหนองหอย 
บ้านโนนสะเดา บ้านช่องโค บ้านมะดัน บ้านหนองบัว บ้านท่าช้าง บ้านตลาดท่าช้าง และบ้านหนองเต็ง 
และชุมชนต ารวจ 
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3.3 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างประชาชน 

 

 เนื่องจากประชากรที่ศึกษามีจ านวนมาก ดังนั้นคณะผู้ส ารวจจึงใช้วิธีการของ Taro Yamane 

(สมศักดิ์ ศรีสันติสุข,2548 : 139)เพ่ือหาจ านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนทั้งหมด              
โดยได้ก าหนดความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้ เกิดระหว่างค่าจริงและค่าประมาณร้อย
ละ 0.05 ตามสูตร 

 

 
2

)(1 eN

N
n


  

 

 โดยที ่ n  = จ านวนขนาดตัวอย่างประชาชนที่ต้องการ 

N  = จ านวนประชากรทั้งหมด 

e  = ค่าความคลาดเคล่ือน (0.05) 

 

 แทนค่าสูตร                            = 370.47 หรือ 371 คน 

 

 อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้ผลการศึกษาที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมาสามารถใช้อธิบายกลุ่ม
ประชากรเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง และเพ่ือเป็นการเพ่ิมความเที่ยงตรงของข้อสรุปที่จะได้รับจาก
ตัวอย่าง จึงใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน โดยมีการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น        
เพ่ือจะได้เป็นการกระจายกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมทั่วทั้งเขตพ้ืนที่ เทศบาลต าบลและไม่ให้มีการ
กระจุกตัวอยู่ในเขตพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งมากเกินไป 

 

3.4 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 

 การสุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

โดยแบ่งประชากรออกเป็นพ้ืนที่ต่างๆ รวม 9 หมู่บ้าน และในแต่ละหมู่บ้านจะสุ่มตัวอย่างประชาชน
อย่างเป็นสัดส่วน (Proportional Random Sampling) เพ่ือให้ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างจากแต่ละ
หมู่บ้าน รวมเป็น 400 คน ดังตารางที่ 3.1 
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ตารางที่  3.1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของประชาชน จ าแนกตามเขตที่อยู่อาศัย 

หมู่บ้าน ประชากร (คน) สัดส่วน กลุ่มตัวอย่าง (คน) 

บ้านขาม 

บ้านหนองหอย 

บ้านโนนสะเดา 
บ้านช่องโค 

บ้านมะดัน 

บ้านหนองบัว 

บ้านท่าช้าง 
บ้านตลาดท่าช้าง 
บ้านหนองเต็ง และชุมชนต ารวจ 

445 

765 

595 

845 

708 

465 

436 

679 

81 

8.87 

15.24 

11.85 

16.84 

14.11 

9.26 

8.69 

13.53 

1.61 

35 

61 

47 

67 

56 

37 

35 

54 

6 

รวม 5,019 100 400 

 

 หลังจากท าการก าหนดขนาดตัวอย่างของแต่ละเขตพ้ืนที่ได้แล้ว ในการเก็บรวบรวมข้อมูล     
จะสุ่มประชากรในแต่ละเขตพ้ืนที่ โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครอบคลุมทุกเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 ที่กลุ่มตัวอย่างมาใช้บริการให้ได้ครบตามจ านวนที่ต้องการ 
 

3.5 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

 3.5.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

 (1) การสร้ า ง เครื่ อ งมือ  เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในการรวบรวมครั้ งนี้  คณะ ผู้ส ารวจ                  
ใช้แบบสอบถามแบบปลายปิดและปลายเปิด โดยการศึกษาจากเอกสาร บทความ งานวิจัย              
ที่ เกี่ยวข้อง น ามา สร้างเป็นแบบสอบถามให้ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ โดยแบบสอบถาม
ประกอบด้วย 3 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาล
ต าบลท่าช้างใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale ให้ค่าน้ าหนักโดยถือเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
   ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 5 คะแนน 

 ระดับความพึงพอใจมาก  4 คะแนน 

 ระดับความพึงพอใจปานกลาง 3 คะแนน 

 ระดับความพึงพอใจน้อย  2 คะแนน 

 ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 1 คะแนน 
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 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อปัญหา อุปสรรค ในการ        
รับบริการจากเทศบาลต าบลท่าช้าง 
 

 (2) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

 ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ จะใช้วิธีหาความเที่ยงตรง (Validity) ด้วยการ
น าแบบสอบถามฉบับร่างไปหาความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาและโครงสร้าง โดยเสนอต่อ       ที่ปรึกษา
โครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือตรวจสอบหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity)           

และความเหมาะสมถูกต้องด้านภาษา เพ่ือน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม 

 

 3.5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  (1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ ได้จาก                           
การออกแบบสอบถามโดยการใช้วิธีการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามที่ ได้สร้างขึ้น จ านวน             
ทั้งส้ิน 400คน 

 (2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากเอกสาร 
ข้อมูลทางสถิติที่รวบรวมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา และเทศบาลต าบลท่า
ช้าง 
 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 3.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิ เคราะห์ ข้ อมูลการส ารวจ ในครั้ งนี้ ใช้ เครื่ อ งคอมพิว เตอร์ ประมวลผล                
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งได้เลือกใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ได้แก่ 
อัตราส่วนร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) 

และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือวัดค่าเฉล่ียและการกระจายของข้อมูล 
และน าเสนอในรูปตารางพร้อมกับการพรรณนาประกอบ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี
ต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลท่าช้าง 
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 3.6.2 การประเมินผล 

 

 ส าหรับข้อมูลระดับความพึงพอใจ ได้ท าการหาค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเป็นราย
กลุ่ม โดยมีเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับระดับค่าเฉล่ีย ดังนี้ 
 ระดับค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  
 ระดับค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

 ระดับค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50  ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50  ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 

 ระดับค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50  ความพึงพอใจอยู่ในระดับควรปรับปรุง 
 ในส่วนของการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลต าบลท่าช้างนั้น คณะผู้ส ารวจได้ก าหนดเกณฑ์ในการค านวณค่าคะแนนร้อยละ โดยคิดจากค่า
คะแนนเฉล่ียของระดับความพึงพอใจในการให้บริการที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนในแต่ละด้าน และ
น าค่าคะแนนเฉล่ียที่ได้มาเทียบหาค่าร้อยละจากคะแนนเต็มของแต่ละด้านเพ่ือจัดระดับของความพึง
พอใจได้ ดังนี้ 
 

ตารางที่  3.2 แสดงการจัดระดับคะแนนของความพึงพอใจ 

 

ค่าคะแนน ระดับความพึงพอใจ(ร้อยละ) ระดับคะแนน 

คะแนนเฉล่ียมากกว่า 4.75  ขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 95  ขึ้นไป 10 

คะแนนเฉล่ียไม่เกิน 4.75 ไม่เกินร้อยละ 95 9 

คะแนนเฉล่ียไม่เกิน 4.50 ไม่เกินร้อยละ 90 8 

คะแนนเฉล่ียไม่เกิน 4.25 ไม่เกินร้อยละ 85   7 

คะแนนเฉล่ียไม่เกิน 4.00 ไม่เกินร้อยละ 80 6 

คะแนนเฉล่ียไม่เกิน 3.75 ไม่เกินร้อยละ 75 5 

คะแนนเฉล่ียไม่เกิน 3.50 ไม่เกินร้อยละ 70 4 

คะแนนเฉล่ียไม่เกิน 3.25 ไม่เกินร้อยละ 65 3 

คะแนนเฉล่ียไม่เกิน 3.00 ไม่เกินร้อยละ 60 2 

คะแนนเฉล่ียไม่เกิน 2.75 ไม่เกินร้อยละ 55 1 

คะแนนเฉล่ียน้อยกว่า 2.50 น้อยกว่าร้อยละ 50 0 
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 ส าหรับข้อมูลที่ได้จากค าถามปลายเปิดได้ท าการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด และด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจัดจ าแนกประเภทข้อความที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันให้อยู่ใน
ประเภทเดียวกันจากนั้นวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลและน าเสนอในรูปของความเรียง 
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บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 

 

 

  

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลท่าช้าง ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้คณะผู้ส ารวจได้ด าเนินการวิเคราะห์ตาม
ขั้นตอนต่างๆ โดยรายงานผลการศึกษาได้แบ่งออกเป็น7ตอน ซึ่งมีล าดับเนื้อหา ดังนี้ 
 4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 

 4.2 งานที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ 

 4.3 ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ 

 4.4 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลต าบลท่าช้างของประชาชน 

 4.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลท่าช้าง 
 4.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล
ท่าช้าง 
 4.7 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของประชาชนผู้รับบริการ 
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4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 
 

 4.1.1 เพศ 

 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า   
ส่วนใหญ่ร้อยละ 64.00เป็นเพศหญิง ในขณะที่เพศชาย มีอยู่ร้อยละ 36.00  ดังแสดงรายละเอียด     
ในภาพที่ 4.1 

 
ภาพที่ 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

 

 4.1.2 ระดับอายุ 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า       
ส่วนใหญ่ร้อยละ 33.25 มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี รองลงมามีอายุอยู่ระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็น           
ร้อยละ 22.00 และมีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปร้อยละ 18.50 ตามล าดับดังแสดงรายละเอียด                     
ในภาพที่ 4.2 

 
ภาพที่ 4.2  แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับอายุ 

  

ชาย, 144, 36.00% 

หญิง, 256, 
64.00% 

21-30 ปี, 38, 
9.50% 

31-40 ปี, 67, 
16.75% 

41-50 ปี, 88, 
22.00% 

51-60 ปี, 133, 
33.25% 

มากกว่า 60 ปีข้ึน
ไป, 74, 18.50% 
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 4.1.3 ระดับการศึกษา 

 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า  ส่วน
ใหญ่ร้อยละ 42.00 มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา รองลงมามีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 23.75 และร้อยละ 16.75 มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นตามล าดับดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 4.3 

 
ภาพที่ 4.3  แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

 4.1.4 อาชีพ 

 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า        
ส่วนใหญ่ร้อยละ 38.00 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็น  
ร้อยละ 27.50 และร้อยละ 16.00 มีอาชีพค้าขาย ตามล าดับ ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 4.4 

 

ภาพที่ 4.4  แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 

  

ประถมศึกษา, 168, 
42.00% 

ม. ต้น, 67, 16.75% 

ม. ปลายหรือ
เทียบเท่า, 95, 

23.75% 

อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า, 37, 

9.25% 

ปริญญาตรี, 33, 
8.25% 

รับราชการ, 15, 
3.75% 

พนักงาน
บริษัทเอกชน, 34, 

8.50% 

เกษตรกรรม, 110, 
27.50% 

ค้าขาย, 64, 
16.00% 

รับจ้างทั่วไป, 152, 
38.00% 

ธุรกิจส่วนตัว, 25, 
6.25% 
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 4.1.5 ระดับรายได้ 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า   
ส่วนใหญ่ร้อยละ 31.00 มีรายได้อยู่ระหว่าง 6,001 – 8,000 บาท รองลงมา มีรายได้อยู่ระหว่าง
8,001 – 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.25 และร้อยละ 19.75 มีรายได้อยู่ระหว่าง 4,001 – 6,000 
บาท ตามล าดับ ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 4.5 

 

 
 

ภาพที่ 4.5  แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับรายได้ 
 

 

 

 

 

 

 

  

น้อยกว่า 2,000 
บาท, 14, 3.50% 

2,000 - 4,000 
บาท, 31, 7.75% 

4,001 - 6,000 
บาท, 79, 19.75% 

6,001 - 8,000 
บาท, 124, 
31.00% 

8,001 - 10,000 
บาท, 89, 22.25% 

มากกว่า 10,000 
บาทข้ึนไป, 63, 

15.75% 
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4.2 งานที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ 
 

 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วน
ใหญ่ร้อยละ 23.50 มาติดต่องานการให้บริการเกี่ยวกับงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อ่ืนๆ รองลงมาติดต่อขอรับบริการเกี่ยวกับงานด้านจัดเก็บรายได้หือภาษี คิดเป็นร้อยละ 21.00 และ
ร้อยละ 16.00 มาติดต่องานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตามล าดับ ดังแสดงรายละเอียดใน
ภาพที่ 4.6 
 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภาระงาน            

ที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ 
 

 

  

0%

5%

10%

15%

20%

25% 21.00% 

14.50% 
11.25% 

16.00% 
13.75% 

23.50% 
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4.3 ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ 
 

 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่
ประชาชนมาติดต่อขอรับบริการกับเทศบาลต าบลท่าช้างในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 รองลงมาเคย
ติดต่อขอรับบริการในเดือนมกราคม 2564 และเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ตามล าดับ ดังแสดง
รายละเอียดในภาพที่ 4.7 
 

 

 
 

ภาพที่ 4.7 แสดงจ านวนของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงเวลาที่มาติดต่อขอรับ
บริการจากเทศบาลต าบลท่าช้าง 
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4.4 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลต าบลท่าช้างของประชาชน 

 

 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วน
ใหญ่รับทราบข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลท่าช้างจากเสียงตามสายรองลงมารับทราบข้อมูล
ข่าวสารจากเพ่ือนบ้าน/การประชุม ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน เอกสารส่ิงพิมพ์และติดประกาศต่างๆ
ตามล าดับ ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 4.8 
 

 

 

 
 

 เอกสาร
สิ่งพิมพ์ 

เว็บไซต์ 
ติดประกาศ

ต่างๆ 

. ผู้ใหญ่บ้าน/
ผู้น าชุมชน 

เสียงตามสาย/
หอกระจายข่าว 

เพ่ือนบ้าน/การ
ประชุม 

จ านวน 41 15 64 288 378 334 

หมายเหตุ :ผู้ตอบสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 

ภาพที่ 4.8 แสดงจ านวนของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่องทางการรับข้อมูล
ข่าวสารจากเทศบาลต าบลท่าช้าง 
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4.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบล  
ท่าช้าง 

 

 4.5.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมจ าแนกเป็นรายด้าน 

 

ตารางที่ 4.1 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลท่าช้าง จ าแนกเป็นรายด้าน 

 

การให้บริการ  ̅      ระดับการแปลผล 

1. ด้านข้ันตอนการให้บริการ 4.73 0.50 มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.71 0.49 มากที่สุด 

3. ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 4.75 0.46 มากที่สุด 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.70 0.52 มากที่สุด 

 ภาพรวม 4.72 0.49 มากที่สุด 

 

 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล
ท่าช้าง โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.72 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉล่ีย
สูงสุดเท่ากับ 4.75 รองลงมา คือ ด้าน ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.73 และด้านช่องทาง
การให้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.71 ตามล าดับ 
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 4.5.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมจ าแนกเป็นรายข้อในแต่ละด้าน 

 

   4.5.2.1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 

ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลท่าช้าง ในด้านขั้นตอนการให้บริการ
จ าแนกเป็นรายข้อ 

 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ  ̅      ระดับการแปลผล 

1. การให้บริการถูกต้อง สะดวกรวดเร็วไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความ
ชัดเจน 

4.74 0.48 มากที่สุด 

2. การให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน – หลัง 4.70 0.49 มากที่สุด 

3. ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม 4.76 0.50 มากที่สุด 

4. การติดต่อประสานงานมีความสะดวก 4.72 0.49 มากที่สุด 

5. เครื่องมือ/อุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีใช้ในการปฏิบัติงานมี
ความเหมาะสมต่อการให้บริการ 

4.75 0.47 มากที่สุด 

 รวม 4.73 0.50 มากที่สุด 

 

 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล
ท่าช้างในด้านขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.73 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด”โดยเรื่อง
ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.76 รองลงมา คือ เครื่องมือ/
อุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวกที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมต่อการให้บริการ  มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.75 และเรื่องการให้บริการตามที่ขอรับบริการถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  มี
ความชัดเจน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.73 ตามล าดับ 
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   4.5.2.2 ด้านช่องทางการให้บริการ  

 

ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลท่าช้างในด้านช่องทางการให้บริการ
จ าแนกเป็นรายข้อ 

 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ̅      ระดับการแปลผล 

1. มีหลากหลายช่องทางในการให้บรกิาร เช่น  การให้บริการทาง
โทรศัพท ์สื่อออนไลนต่์างๆ เช่น ไลน์เฟสบุ๊ค 

4.71 0.48 มากที่สุด 

2. มีการให้บริการนอกสถานท่ี 4.70 0.48 มากที่สุด 

3. มีการให้บริการนอกเวลาท าการ 4.69 0.49 มากที่สุด 

4. การใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ง่าย 4.73 0.51 มากที่สุด 

5. มีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการที่สามารถรับรู้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

4.74 0.48 มากที่สุด 

 รวม 4.71 0.49 มากที่สุด 

 

 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล
ท่าช้างในด้านช่องทางการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.71 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ“มากที่สุด” โดยเรื่องการมี
ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการที่สามารถรับรู้ได้อย่างทั่วถึง มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.74 
รองลงมา คือ เรื่องการใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ง่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.73 และเรื่องมี
หลากหลายช่องทางในการให้บริการเช่น อินเตอร์เน็ตการให้บริการทางโทรศัพท์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ
4.71 ตามล าดับ 
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   4.5.2.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  

 

ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลท่าช้าง ในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
จ าแนกเป็นรายข้อ 

 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ̅      ระดับการแปลผล 

1. เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการให้บริการ 4.76 0.45 มากที่สุด 

2. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเป็นกันเอง 4.75 0.48 มากที่สุด 

3. เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับการท างาน 4.72 0.46 มากที่สุด 

4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้เป็นอย่างดี 4.74 0.46 มากที่สุด 

5. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ดี 4.77 0.45 มากที่สุด 

 รวม 4.75 0.46 มากที่สุด 

 

 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล
ท่าช้างในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.75 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  “มากที่สุด” โดยเรื่อง
เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ดี  มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.77 รองลงมา คือ 
เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นเอาใจใส่ในการให้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.76 และเจ้าหน้าที่พูดจา
สุภาพยิ้มแย้มแจ่มใสมีความเป็นกันเอง กับ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ 4.75 ตามล าดับ 
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   4.5.2.4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 

ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลท่าช้าง ในด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
จ าแนกเป็นรายข้อ 

 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ̅      ระดับการแปลผล 

1. สถานท่ีต้ังของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ 4.73 0.51 มากที่สุด 

2. สถานท่ีให้บริการมีความสะอาด และเป็นระเบยีบเรยีบร้อย 4.72 0.48 มากที่สุด 

3. ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ปา้ยประชาสัมพนัธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย 

4.71 0.55 มากที่สุด 

4. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่น่ังพัก น้ าด่ืม หนังสือพิมพ์ และ
ห้องน้ า มีความเหมาะสมและเพียงพอ 

4.67 0.48 มากที่สุด 

5. สถานท่ีจอดรถมคีวามสะดวกและเพียงพอ 4.68 0.48 มากที่สุด 

 รวม 4.70 0.52 มากที่สุด 

 

 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล
ท่าช้างในด้านส่ิงอ านวยความสะดวกโดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.70 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยเรื่องสถาน
ที่ตั้งของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.73 

รองลงมา คือสถานที่ให้บริการมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.72 และ 

ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 
ตามล าดับ 
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 4.5.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลท่าช้าง 
จ าแนกตามภาระงาน 

 

   4.5.3.1 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

 

ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่องานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จ าแนกเป็นรายด้านและ
ภาพรวม 

 

การให้บริการ  ̅      ระดับการแปลผล 

1. ด้านข้ันตอนการให้บริการ 4.72 0.45 มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.70 0.46 มากที่สุด 

3. ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 4.74 0.44 มากที่สุด 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.69 0.47 มากที่สุด 

 ภาพรวม 4.72 0.45 มากที่สุด 

 

 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคมมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลท่าช้าง โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.72 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
“มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.74 รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.72 และด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.70 ตามล าดับ 
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   4.5.3.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 

 

การให้บริการ  ̅      ระดับการแปลผล 

1. ด้านข้ันตอนการให้บริการ 4.72 0.45 มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.70 0.47 มากที่สุด 

3. ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 4.73 0.45 มากที่สุด 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.71 0.46 มากที่สุด 

 ภาพรวม 4.72 0.45 มากที่สุด 

 

 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลท่าช้าง โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.72 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ“มาก
ที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.73 รองลงมา คือด้านขั้นตอนการ
ให้บริการมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.72 และด้านส่ิงอ านวยความสะดวก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.71 ตามล าดับ 
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   4.5.3.3 งานไฟฟ้าถนน 

 

ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่องานไฟฟ้าถนน จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 

 

การให้บริการ  ̅      ระดับการแปลผล 

1. ด้านข้ันตอนการให้บริการ 4.72 0.60 มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.73 0.45 มากที่สุด 

3. ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 4.74 0.45 มากที่สุด 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.71 0.62 มากที่สุด 

 ภาพรวม 4.72 0.58 มากที่สุด 

 

 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานไฟฟ้าถนนมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลท่าช้าง โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด”มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.72 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.74 รองลงมา คือ ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.72 และด้านขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.72 ตามล าดับ 
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   4.5.3.4 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ 

 

ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่องานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆจ าแนกเป็นรายด้าน
และภาพรวม 

 

การให้บริการ  ̅      ระดับการแปลผล 

1. ด้านข้ันตอนการให้บริการ 4.73 0.44 มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.72 0.45 มากที่สุด 

3. ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 4.75 0.43 มากที่สุด 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.70 0.51 มากที่สุด 

 ภาพรวม 4.72 0.46 มากที่สุด 

 

 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืนๆมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลท่าช้าง โดยรวมอยู่ในระดับ “มาก
ที่สุด”มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.72 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ “มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.75 รองลงมา คือ ด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.73 และด้านช่องทางการให้บริการมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.72 
ตามล าดับ 
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4.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

 

 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบล
ท่าช้างในครั้งนี้ จะด าเนินการประเมินความพึงพอใจการให้บริการโดยภาพรวม และความพึงพอใจใน
การให้บริการใน 4 งาน ได้แก่ งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม งานป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัย งานไฟฟ้าถนน และงานการให้บริการงานสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ ซึ่งผลการ
ประเมินสามารถน าเสนอได้ ดังนี้ 
 

 4.6.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวม จ าแนกเป็นรายด้าน 
 

ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ             
ของเทศบาลต าบลท่าช้างจ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 

 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ระดับความพึงพอใจ 

(ร้อยละ) 
ระดับคะแนน 

1. ด้านข้ันตอนการให้บริการ 4.73 94.60 9 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.71 94.20 9 

3. ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 4.75 95.00 9 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.70 94.00 9 

 รวม 4.72 94.40 9 

 

 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล
ท่าช้างในภาพรวม อยู่ในระดับร้อยละ 94.40 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 94.60

ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 ด้านช่องทางการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 
94.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับ
ร้อยละ 95.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 และด้านส่ิงอ านวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจ
อยู่ในระดับร้อยละ 94.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 
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85%

88%

91%

94%
92.80% 92.60% 93.20% 93.00% 

92.80% 

94.60% 
94.20% 

95.00% 

94.00% 94.40% 

ปีงบประมาณ 2563 

ปีงบประมาณ 2564 

 เมื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลต าบลท่าช้างจะเห็นว่าเทศบาลต าบลท่าช้างมีการพัฒนาการให้บริการเพิ่มข้ึน โดยในภาพรวม
ระดับความพึงพอใจระหว่างปี พ.ศ. 2563 ถึงปี พ.ศ. 2564 เพ่ิมจากร้อยละ 92.80 เป็นร้อยละ 94.40 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน จะเห็นว่าด้านขั้นตอนการให้บริการระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 
92.80 เป็นร้อยละ 94.60 ด้านช่องทางการให้บริการ ระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 92.60 เป็น
ร้อยละ 94.20 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 93.20 เป็นร้อยละ 
95.00 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 93.00 เป็นร้อยละ 94.00 
ดังภาพที่ 4.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.9 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของความพึงพอใจ ระหว่างปีงบประมาณ 2563 และ 2564 
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 4.6.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ จ าแนกตามงาน 

 

   4.6.2.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม 

 

ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ             
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมจ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 

 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ระดับความพึงพอใจ 

(ร้อยละ) 
ระดับคะแนน 

1. ด้านข้ันตอนการให้บริการ 4.72 94.40 9 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.70 94.00 9 

3. ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 4.74 94.80 9 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.69 93.80 9 

 รวม 4.72 94.40 9 

 

 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานด้าน
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของเทศบาลต าบลท่าช้าง โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 94.40 โดยได้
คะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 94.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 ด้านช่องทางการให้บริการ 
กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 94.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 94.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 และด้าน
ส่ิงอ านวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 93.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 
9 
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   4.6.2.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

ตารางที่ 4.12 แสดงค่าเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ             
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 

 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ระดับความพึงพอใจ 

(ร้อยละ) 
ระดับคะแนน 

1. ด้านข้ันตอนการให้บริการ 4.72 94.40   9 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.70 94.00 9 

3. ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 4.73 94.60 9 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.71 94.20 9 

 รวม 4.72 94.40 9 

 

 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ              
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลต าบลท่าช้าง โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 94.40 โดย
ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 94.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 ด้านช่องทางการ
ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 94.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 94.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 
และด้านส่ิงอ านวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 94.20 ได้คะแนนอยู่
ในระดับ 9 
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   4.6.2.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานไฟฟ้าถนน 

 

ตารางที่ 4.13 แสดงค่าเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ             
งานไฟฟ้าถนน จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 

 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ระดับความพึงพอใจ 

(ร้อยละ) 
ระดับคะแนน 

1. ด้านข้ันตอนการให้บริการ 4.72 94.40 9 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.73 94.60 9 

3. ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 4.74 94.80 9 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.71 94.20 9 

 รวม 4.72 94.40 9 

 

 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ              
งานไฟฟ้าถนนของเทศบาลต าบลท่าช้าง โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 94.40 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 9
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ 
อยู่ในระดับร้อยละ 94.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 ด้านช่องทางการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชน
พอใจอยู่ในระดับร้อยละ 94.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 94.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 และด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 94.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 
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   4.6.2.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานการให้บริการงานสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่นๆ 

 

ตารางที่ 4.14 แสดงค่าเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ              
   งานสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 

 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ระดับความพึงพอใจ 

(ร้อยละ) 
ระดับคะแนน 

1. ด้านข้ันตอนการให้บริการ 4.73 94.60 9 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.72 94.40 9 

3. ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 4.75 95.00 9 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.70 94.00 9 

 รวม 4.72 94.40 9 

 

 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ              
งานการให้บริการงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ ของเทศบาลต าบลท่าช้าง โดยรวม
อยู่ในระดับร้อยละ 94..40 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 94.60 ได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ 9  ด้านช่องทางการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 94.40 ได้
คะแนนอยู่ในระดับ 9 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 
95.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 และด้านส่ิงอ านวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ใน
ระดับร้อยละ 94.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 
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   4.6.2.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อภาระงาน ในภาพรวมทั้ง 4 งาน 

 

ตารางที่ 4.15 แสดงระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการที่มีต่อภาระงาน 
ในภาพรวมทั้ง 4 งาน 

 

ภาระงาน ระดับความพึงพอใจ 

(ร้อยละ) 
ระดับคะแนน 

1. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคม 94.40 9 

2. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 94.40 9 

3. งานไฟฟ้าภนน 94.40 9 

4. งานการให้บริการของหน่วยงานจัดเก็บภาษ ี 94.40 9 

 ภาพรวมท้ัง 4 งาน 94.40 9 

 

 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ              
ของเทศบาลต าบลท่าช้าง โดยภาพรวมทั้ง 4 งานอยู่ในระดับร้อยละ 94.40 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 
9เมื่อพิจารณาเป็นรายภาระงานพบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่องานด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคมอยู่ในระดับร้อยละ 94.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 พอใจงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอยู่ในระดับร้อยละ 94.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 พอใจงานไฟฟ้าถนนอยู่ในระดับร้อย
ละ 94.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 และพอใจงานการให้บริการงานสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืนๆ
อยู่ในระดับร้อยละ 94.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 
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4.7 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของประชาชนผู้รับบริการ 
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม จากการส ารวจพบว่าประชาชนที่มารับบริการมีความ

คิดเห็นต่อการท างานของเทศบาลต าบลท่าช้างว่า ด้านกระบวนการมีความสะดวก รวดเร็วดีไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน ระยะเวลารอคอยการให้บริการไม่นานมีความรวดเร็วขึ้น ด้านช่องทางการให้บริการมีการแจ้ง
ข่าวสารผ่านทางส่ือออนไลน์ ท าให้ประชาชนผู้รับบริการสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารการแจ้งข่าวต่างๆ
ของทางเทศบาลได้รวดเร็ว เจ้าหน้าที่ ให้บริการ มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ และให้
ค าแนะน าช่วยเหลือเรื่องต่างๆได้ดี  มีความตั้งใจและพร้อมในการให้บริการดีมาก และมีความเป็น
กันเองดี ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก บริเวณภายในส านักงานมีความสะอาดเรียบร้อยดีมีที่นั่งรอรับ
บริการที่เหมาะสม  . 

ในสถานการณ์การแพ่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในปีที่ผ่านมาและปัจจุบันทางเทศบาลท่าช้าง
มีมาตรการต่างๆที่ดูและประชาชนในพ้ืนที่ดีอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีการกักตัวของผู้อยู่กลุ่มเส่ียงหรือ
ผู้ป่วยทางเทศบาลจะมีการช่วยเหลือด้วยการมอบถุงยังชีพ และมีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณจุดที่มีผู้ติด
เชื้อ เช่น ตลาดสดเทศบาลท่าช้าง 
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งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเทศบาลต าบลท่าช้าง มีการจ่ายเบี้ยยังชีพผ่านระบบเข้า
ธนาคารเงินคนแก่ คนพิการ บุตร  การจ่ายเบี้ยยังชีพมีการส ารวจประชาชนที่มีสิทธิ์ครบตามเกณฑ์
อย่างรอบคอบ ท าให้ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพไม่มีการตกส ารวจ และมีการจ่ายตรงเวลาทุกเดือน 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลต าบลท่าช้างมีอุปกรณ์เครื่องมือด้านสาธารณ
ภัย พร้อมให้บริการในชุมชน มีปักป้ายบอกเหตุการณ์ หรือวิธีการติดต่อในกรณีเกิดภัยต่างๆ วิธีการ
ป้องกันหรือป้องกันพ้ืนฐานต้องท าอย่างไร มีเหตุวาตภัย ลมพัดแรงมากหลังคาบ้านได้รับความ
เสียหาย  และต้นไม้หล่นล้มทับ เมื่อโทรแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่เทศบาล มีการออกให้ความช่วยเหลือ
รวดเร็วดี อ านวยความสะดวกดีวัสดุ อุปกรณ์ที่เอามาซ่อมแซมก็เป็นของดีมีคุณภาพ ในช่วงภัยแล้ง มี
การบรรเทาทุกข์ ด้วยการจัดหารถน้ ามาให้   

งานไฟฟ้าถนน โดยภาพรวมแล้ว ในปีนี้เทศบาลต าบลท่าช้าง มีการติดตั้งไฟฟ้าในจุดหลักๆ 
ได้รับการให้บริการจากการไฟฟ้าอย่างทั่วถึง  ซึ่งหากเปรียบเทียบกับปีที่แล้วปีนี้ไฟฟ้าตามถนนใน
เขตทต.ท่าช้าง ดีขึ้นมาก มีเพ่ิมจ านวนหลอดไฟ เพ่ือให้เกิดความสว่างแบบไม่ทิ้งช่วงตลอดเส้นทางใน
เขตพ้ืนที่เทศบาล  แต่ยังคงมีปัญหาด้านไฟฟ้าดับ โดยเฉพาะเวลาฝนตกลมแรงและมีข้อเสนอแนะ คือ 
ต้องการให้เทศบาลจัดอบรมเรื่องการท าแผงโซล่าเซลส์มาใช้เพ่ือจะได้ลดค่าใช้จ่าย และลดพลังงานใน
การใช้น้ ามัน 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆในปีนี้โดยภาพรวมแล้ว งานด้านสาธารณสุข 
มีการพัฒนาดีขึ้น เจ้าหน้าที่และอสม. ใส่ใจประชาชนในพ้ืนที่มากขึ้น ท างานหนักขึ้น  ให้ความรู้กับ
ชุมชนวิธีการป้องกัน และดูแลไม่ให้เป็นไข้เลือดออกมากขึ้น  โดยเฉพาะผู้สูงอายุ  ผู้พิการ เด็กเล็ก มี
ฉีดพ่นสารเคม ีแจกทรายอะเบท  โดยเฉพาะคนไข้ติดเตียง อสม.มาดูแลและแจกของ เช่น นม น้ า ทิช
ชู ยาดม ยาลม ยาหม่อง ตลอดจนมีการวัดโครงการรวมพลังพิฆาตยุงลาย   ในช่วงสถานการณ์โควิด 
19 มีการออกคัดกรองป้องกันโรคโควิคตามชุมชน (ตามมาตรการของรัฐบาล)แจกแมสเจลแอลกอฮอล์ 
และประชาสัมพันธ์(โดยรถเคล่ือนที่) เผยแพร่ และรณรงค์เกี่ยวกับโรคโควิด และไข้เลือดออก จัด
ประชุมผู้ปกครองศูนย์เด็กเล็กเพ่ือซักซ้อมแนวทางความปลอดภัยห่างไกลจากเชื้อโควิด และมีการ
จัดการเรียนการสอนแบบเว้นระยะห่าง นอกจากนี้มีการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า และท าหมัน รณรงค์ให้
ทิ้งขยะแบบคัดแยก และมีความรู้เรื่องประเภทของขยะ ชุมชนชอบถังขยะมีเพียงพอ รถมาเก็บก็เวลา
เหมาะสม การช าระค่าจัดเก็บขยะก็มีความเหมาะสมไม่แพง  

และมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม คือประชาชนมีความคิดเห็นว่าในปีนี้ 
เทศบาลต าบลท่าช้างมีการพัฒนาการให้บริการด้านต่างๆที่ดีย่างต่อเนื่อง เช่น มีการอบรมเพ่ือพัฒนา
อาชีพให้กับประชาชนเพื่อเป็นการสร้างรายได้เพ่ิมเติม การให้บริการด้านต่างๆ มีความสะดวกรวดเร็ว 
มีการจัดการขยะที่ดีมีถังขยะให้เกือบทุกหลังคาและมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง คือ ต้องการให้
ทางเทศบาลช่วยดูแลเรื่องน้ าประปา  เนื่องจาก มีกล่ิน ขุ่น ไม่สะอาด บางวันก็ไหลดี บางวันก็ไหล
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น้อย ส ารวจเรื่องท่อน้ า  เมื่อเกิดการช ารุดมีการเปล่ียนแปลงปรับปรุงแล้วแต่ยังช ารุดอีก  อยากให้ท าให้ดี
และมีคุณภาพมากกว่านี้  
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บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษา 

 

 

 ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล
ท่าช้าง สามารถสรุปผลการศึกษา ซึ่งมีล าดับเนื้อหา ดังนี้ 
 

 5.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 

 5.2 งานที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ 

 5.3 ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ 

 5.4 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลต าบลท่าช้างของประชาชน 

 5.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลท่าช้าง 
 5.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล
ท่าช้าง 
 5.7 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของประชาชนผู้รับบริการ 
 

5.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 

 

 5.1.1 เพศ 

 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า    
ร้อยละ 64.00เป็นเพศหญิง ในขณะที่เพศชาย มีอยู่ร้อยละ 36.00   
 

 5.1.2 ระดับอายุ 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า       
ร้อยละ 33.25 มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี รองลงมามีอายุอยู่ระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.00 
และมีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปร้อยละ 18.50 ตามล าดับ 
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 5.1.3 ระดับการศึกษา 

 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า    
ส่วนใหญ่ร้อยละ 42.00 มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา รองลงมามีการศึกษาอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 23.75 และร้อยละ 16.75 มีการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นตามล าดับ 
 

 5.1.4 อาชีพ 

 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า        
ส่วนใหญ่ร้อยละ 38.00 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็น  
ร้อยละ 27.50 และร้อยละ 16.00 มีอาชีพค้าขาย ตามล าดับ 

 

 5.1.5 ระดับรายได้ 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า     
พบว่า   ส่วนใหญ่ร้อยละ 31.00 มีรายได้อยู่ระหว่าง 6,001 – 8,000 บาท รองลงมา มีรายได้อยู่
ระหว่าง8,001 – 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.25 และร้อยละ 19.75 มีรายได้อยู่ระหว่าง 4,001 
– 6,000 บาท ตามล าดับ 
 

5.2 งานที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ 
 

 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่
ร้อยละ 23.50 มาติดต่องานการให้บริการเกี่ยวกับงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ 
รองลงมาติดต่อขอรับบริการเกี่ยวกับงานด้านจัดเก็บรายได้หรือภาษี คิดเป็นร้อยละ 21.00 และร้อย
ละ 16.00 มาติดต่องานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตามล าดับ 
 

5.3 ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ 
 

 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่
ประชาชนมาติดต่อขอรับบริการกับเทศบาลต าบลท่าช้างในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 รองลงมาเคย
ติดต่อขอรับบริการในเดือนมกราคม 2564 และเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ตามล าดับ 
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5.4 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลต าบลท่าช้างของประชาชน 
 

 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่
รับทราบข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลท่าช้างจากเสียงตามสาย  รองลงมารับทราบข้อมูลข่าวสาร
จากเพ่ือนบ้าน/การประชุม ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน เอกสารสิ่งพิมพ์ และติดประกาศต่างๆ ตามล าดับ 

 

5.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลท่าช้าง 
 

 5.5.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมจ าแนกเป็นรายด้าน 

  ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
เทศบาลต าบลท่าช้าง โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.72 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.75 รองลงมา คือ ด้าน ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.73 และด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.71 ตามล าดับ 
 
 

 5.5.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมจ าแนกเป็นรายข้อในแต่ละด้าน 
 

   5.5.2.1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ 

     การส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของเทศบาลต าบลท่าช้างในด้านขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.73 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด”
โดยเรื่องระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.76 รองลงมา คือ 
เครื่องมือ/อุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวกที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมต่อการให้บริการ  มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.75 และเรื่องการให้บริการตามที่ขอรับบริการถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน  มีความชัดเจน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.73 ตามล าดับ 

 

   5.5.2.2 ด้านช่องทางการให้บริการ 

   จากผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลท่าช้างในด้านช่องทางการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ  “มากที่สุด” มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.71 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ“มาก
ที่สุด” โดยเรื่องการมีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการที่สามารถรับรู้ได้อย่างทั่วถึง มี
ค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.74 รองลงมา คือ เรื่องการใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ง่าย มี
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ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.73 และเรื่องมีหลากหลายช่องทางในการให้บริการเช่น อินเตอร์เน็ตการให้บริการ
ทางโทรศัพท ์มีค่าเฉล่ียเท่ากับ4.71 ตามล าดับ 
 

   5.5.2.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

   ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลท่าช้างในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ  “มากที่สุด” มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.75 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 

“มากที่สุด” โดยเรื่องเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ดี  มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 
4.77 รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นเอาใจใส่ในการให้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.76 
และเจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพยิ้มแย้มแจ่มใสมีความเป็นกันเอง กับ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ 4.75 ตามล าดับ 

 

   5.5.2.4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

   ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลท่าช้างในด้านส่ิงอ านวยความสะดวกโดยรวมอยู่ในระดับ  “มากที่สุด” มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.70 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
“มากที่สุด” โดยเรื่องสถานที่ตั้งของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ มีค่าเฉล่ีย
สูงสุดเท่ากับ 4.73 รองลงมา คือสถานที่ให้บริการมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.72 และ ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.71 ตามล าดับ 

 

 5.5.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลท่าช้าง 
จ าแนกตามภาระงาน 

 

   5.5.3.1 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

   ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานด้านพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคมมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลท่าช้าง โดยรวมอยู่ใน
ระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.72 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.74 รองลงมา 
คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.72 และด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.70 ตามล าดับ 

 

 



61 

 

เทศบาลต าบลท่าชา้ง 
วิทยาลยันครราชสีมา 

   5.5.3.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   ผลการส ารวจ พบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลท่าช้าง โดยรวมอยู่ในระดับ 
“มากที่สุด” มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.72 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับ“มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.73 รองลงมา คือด้าน
ขั้นตอนการให้บริการมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.72 และด้านส่ิงอ านวยความสะดวก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.71 
ตามล าดับ 

 

   5.5.3.3 งานไฟฟ้าถนน 

   จากผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานไฟฟ้าถนน
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลท่าช้าง โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.72 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มาก
ที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.74 รองลงมา คือ ด้านช่องทางการ
ให้บริการ มคี่าเฉล่ียเท่ากับ 4.72 และด้านข้ันตอนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.72 ตามล าดับ 

 

   5.5.3.4 งานการให้บริการงานสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ 

   จากผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการการให้บริการ
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล  
ท่าช้าง โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.72 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุก
ด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉล่ียสูงสุด
เท่ากับ 4.75 รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.73 และด้านช่องทางการ
ให้บริการมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.72 ตามล าดับ 

 

5.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

 

 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบล
ท่าช้างในครั้งนี้ จะด าเนินการประเมินความพึงพอใจการให้บริการโดยภาพรวม และความพึงพอใจใน
การให้บริการใน 4 งาน ได้แก่ งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยงานไฟฟ้าถนน และงานการให้บริการงานสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ ซึ่งผลการ
ประเมินสามารถน าเสนอได้ ดังนี้ 
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 5.6.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวม จ าแนกเป็นรายด้าน 

  ผลการส ารวจ พบว่าพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของเทศบาลต าบลท่าช้างในภาพรวม อยู่ในระดับร้อยละ 94.40 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่
ในระดับร้อยละ 94.60ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 ด้านช่องทางการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชน
พอใจอยู่ในระดับร้อยละ 94.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 95.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 และด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 94.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 

 

    เมื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ
ของเทศบาลต าบลท่าช้างจะเห็นว่าเทศบาลต าบลท่าช้างมีการพัฒนาการให้บริการเพ่ิมขึ้น โดยใน
ภาพรวมระดับความพึงพอใจระหว่างปี พ.ศ. 2563 ถึงปี พ.ศ. 2564 เพ่ิมจากร้อยละ 92.80 เป็นร้อยละ 
94.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน จะเห็นว่าด้านขั้นตอนการให้บริการระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากร้อย
ละ 92.80 เป็นร้อยละ 94.60 ด้านช่องทางการให้บริการ ระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 92.60 

เป็นร้อยละ 94.20 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 93.20 เป็นร้อยละ 
95.00 และด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 93.00 เป็นร้อยละ 94.00 

 

 5.6.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ จ าแนกตามงาน 

 

   5.6.2.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม 

    จากผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของเทศบาลต าบลท่าช้าง โดยรวมอยู่ในระดับ
ร้อยละ 94.40 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 94.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 ด้าน
ช่องทางการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 94.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 
9 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 94.80 ได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ 9 และด้านส่ิงอ านวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 93.80 ได้
คะแนนอยู่ในระดับ 9 
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   5.6.2.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

    ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลต าบลท่าช้าง โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 
94.40 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึง
พอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 94.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 ด้านช่องทาง
การให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 94.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 94.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 
และด้านส่ิงอ านวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 94.20 ได้คะแนนอยู่
ในระดับ 9 

 

   5.6.2.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานไฟฟ้าถนน 

    ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการงานไฟฟ้าถนนของเทศบาลต าบลท่าช้าง โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 94.40 โดยได้คะแนนอยู่
ในระดับ 9เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 94.40 ไดค้ะแนนอยู่ในระดับ 9 ด้านช่องทางการให้บริการ กลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 94.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กลุ่ม
ตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 94.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 และด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 94.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 

 

   5.6.2.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานการให้บริการงานสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่นๆ 

    ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการงานการให้บริการงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ ของเทศบาลต าบลท่าช้าง 
โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 94..40 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 94.60 ได้คะแนน
อยู่ในระดับ 9  ด้านช่องทางการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 94.40 ได้
คะแนนอยู่ในระดับ 9 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 
95.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 และด้านส่ิงอ านวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ใน
ระดับร้อยละ 94.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 
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   5.6.2.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อภาระงาน ในภาพรวมทั้ง 4 งาน 

    ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลท่าช้าง โดยภาพรวมทั้ง 4 งาน อยู่ในระดับร้อยละ 94.40 โดยได้คะแนน
อยู่ในระดับ 9เมื่อพิจารณาเป็นรายภาระงานพบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่องานด้าน
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมอยู่ในระดับร้อยละ 94.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 พอใจงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอยู่ในระดับร้อยละ 94.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 พอใจงานไฟฟ้าถนนอยู่ใน
ระดับร้อยละ 94.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 และพอใจงานการให้บริการงานสาธารณสุขและ
สาธารณสุขอ่ืนๆอยู่ในระดับร้อยละ 94.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 

 

5.7 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของประชาชนผู้รับบริการ 

 ประชาชนที่มารับบริการมีความคิดเห็นต่อการท างานของเทศบาลต าบลท่าช้างว่า 
ด้านกระบวนการมีความสะดวก รวดเร็วดีไม่ยุ่งยากซับซ้อน ระยะเวลารอคอยการให้บริการไม่นานมี
ความรวดเร็วขึ้น ด้านช่องทางการให้บริการมีการแจ้งข่าวสารผ่านทางส่ือออนไลน์ ท าให้ประชาชน
ผู้รับบริการสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารการแจ้งข่าวต่างๆของทางเทศบาลได้รวดเร็ว เจ้าหน้าที่
ให้บริการ มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ และให้ค าแนะน าช่วยเหลือเรื่องต่างๆได้ดี  มีความ
ตั้งใจและพร้อมในการให้บริการดีมาก และมีความเป็นกันเองดี ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก บริเวณ
ภายในส านักงานมีความสะอาดเรียบร้อยดีมีที่นั่งรอรับบริการที่เหมาะสม  . 

ในสถานการณ์การแพ่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในปีที่ผ่านมาและปัจจุบันทางเทศบาลท่าช้าง
มีมาตรการต่างๆที่ดูและประชาชนในพ้ืนที่ดีอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีการกักตัวของผู้อยู่กลุ่มเส่ีย งหรือ
ผู้ป่วยทางเทศบาลจะมีการช่วยเหลือด้วยการมอบถุงยังชีพ และมีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณจุดที่มีผู้ติด
เชื้อ เช่น ตลาดสดเทศบาลท่าช้าง 

งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเทศบาลต าบลท่าช้าง มีการจ่ายเบี้ยยังชีพผ่านระบบเข้า
ธนาคารเงินคนแก่ คนพิการ บุตร  การจ่ายเบี้ยยังชีพมีการส ารวจประชาชนที่มีสิทธิ์ครบตามเกณฑ์
อย่างรอบคอบ ท าให้ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพไม่มีการตกส ารวจ และมีการจ่ายตรงเวลาทุกเดือน 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลต าบลท่าช้างมีอุปกรณ์เครื่องมือด้านสาธารณ
ภัย พร้อมให้บริการในชุมชน มีปักป้ายบอกเหตุการณ์ หรือวิธีการติดต่อในกรณีเกิดภัยต่างๆ วิธีการ
ป้องกันหรือป้องกันพ้ืนฐานต้องท าอย่างไร มีเหตุวาตภัย ลมพัดแรงมากหลังคาบ้านได้รับความ
เสียหาย  และต้นไม้หล่นล้มทับ เมื่อโทรแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่เทศบาล มีการออกให้ความช่วยเหลือ
รวดเร็วดี อ านวยความสะดวกดีวัสดุ อุปกรณ์ที่เอามาซ่อมแซมก็เป็นของดีมีคุณภาพ ในช่วงภัยแล้ง มี
การบรรเทาทุกข์ ด้วยการจัดหารถน้ ามาให้   
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คณะท างาน 

โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ
การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี พ.ศ. 2564 

กันยายน 2564 

งานไฟฟ้าถนน โดยภาพรวมแล้ว ในปีนี้เทศบาลต าบลท่าช้าง มีการติดตั้งไฟฟ้าในจุดหลักๆ 
ได้รับการให้บริการจากการไฟฟ้าอย่างทั่วถึง  ซึ่งหากเปรียบเทียบกับปีที่ แล้วปีนี้ไฟฟ้าตามถนนใน
เขตทต.ท่าช้าง ดีขึ้นมาก มีเพ่ิมจ านวนหลอดไฟ เพ่ือให้เกิดความสว่างแบบไม่ทิ้งช่วงตลอดเส้นทางใน
เขตพ้ืนที่เทศบาล  แต่ยังคงมีปัญหาด้านไฟฟ้าดับ โดยเฉพาะเวลาฝนตกลมแรงและมีข้อเสนอแนะ คือ 
ต้องการให้เทศบาลจัดอบรมเรื่องการท าแผงโซล่าเซลส์มาใช้เพ่ือจะได้ลดค่าใช้จ่าย และลดพลังงานใน
การใช้น้ ามัน 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆในปีนี้โดยภาพรวมแล้ว งานด้านสาธารณสุข 
มีการพัฒนาดีขึ้น เจ้าหน้าที่และอสม. ใส่ใจประชาชนในพ้ืนที่มากขึ้น ท างานหนักขึ้น  ให้ความรู้กับ
ชุมชนวิธีการป้องกัน และดูแลไม่ให้เป็นไข้เลือดออกมากขึ้น  โดยเฉพาะผู้สูงอายุ  ผู้พิการ เด็กเล็ก มี
ฉีดพ่นสารเคมี แจกทรายอะเบท  โดยเฉพาะคนไข้ติดเตียง อสม.มาดูแลและแจกของ เช่น นม น้ า ทิช
ชู ยาดม ยาลม ยาหม่อง ตลอดจนมีการวัดโครงการรวมพลังพิฆาตยุงลาย   ในช่วงสถานการณ์โควิด 
19 มีการออกคัดกรองป้องกันโรคโควิคตามชุมชน (ตามมาตรการของรัฐบาล)แจกแมสเจลแอลกอฮอล์ 
และประชาสัมพันธ์(โดยรถเคล่ือนที่) เผยแพร่ และรณรงค์เกี่ยวกับโรคโควิด และไข้เลือดออก จัด
ประชุมผู้ปกครองศูนย์เด็กเล็กเพ่ือซักซ้อมแนวทางความปลอดภัยห่างไกลจากเชื้อโควิด และมีการ
จัดการเรียนการสอนแบบเว้นระยะห่าง นอกจากนี้มีการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า และท าหมัน รณรงค์ให้
ทิ้งขยะแบบคัดแยก และมีความรู้เรื่องประเภทของขยะ ชุมชนชอบถังขยะมีเพียงพอ รถมาเก็บก็เวลา
เหมาะสม การช าระค่าจัดเก็บขยะก็มีความเหมาะสมไม่แพง  

และมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม คือประชาชนมีความคิดเห็นว่าในปีนี้ 
เทศบาลต าบลท่าช้างมีการพัฒนาการให้บริการด้านต่างๆที่ดีย่างต่อเนื่อง เช่น มีการอบรมเพ่ือพัฒนา
อาชีพให้กับประชาชนเพื่อเป็นการสร้างรายได้เพ่ิมเติม การให้บริการด้านต่างๆ มีความสะดวกรวดเร็ว 
มีการจัดการขยะที่ดีมีถังขยะให้เกือบทุกหลังคาและมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง คือ ต้องการให้
ทางเทศบาลช่วยดูแลเรื่องน้ าประปา  เนื่องจาก มีกล่ิน ขุ่น ไม่สะอาด บางวันก็ไหลดี บางวันก็ไหล
น้อย ส ารวจเรื่องท่อน้ า  เมื่อเกิดการช ารุดมีการเปล่ียนแปลงปรับปรุงแล้วแต่ยังช ารุดอีก  อยากให้ท าให้ดี
และมีคุณภาพมากกว่านี้  
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แบบสอบถาม 

เรื่อง  ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 

ที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลท่าช้าง 
 

 

 แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ 
เทศบาลต าบลท่าช้างเพื่อน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการ และก าหนดนโยบายการให้บริการแก่
ประชาชน คณะผู้วิจัยจึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ 
 

 

 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  3  ตอน 

  ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลท่าช้าง 
  ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับจุดเด่นของการบริการที่ท่านประทับใจและจุดที่ควรปรบัปรุง 
 

 

 การตอบแบบสอบถาม ขอความกรุณาให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ ข้อมูลทุกข้อมีความส าคัญต่อความถูกต้อง
และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้บริการของเทศบาลต าบลท่าช้างเป็นอย่างย่ิง ค าตอบของท่านจะถูกเก็บเป็น
ความลับ จะไม่มีผลกระทบต่อท่านทางด้านการรับบริการแต่อย่างใด 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

คณะผู้วิจัย 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงใน (  ) หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 

 

1. เพศ 

 (   )  1.  ชาย    (   )  2.  หญิง 
2. อายุ…………ปี 

3. ระดับการศึกษา 
 (   )  1.  ประถมศึกษา   (   )  2.  ม. ต้น  (   )  3.  ม. ปลายหรือเทียบเท่า 
 (   )  4.  อนุปริญญาหรือเทียบเทา่  (   )  5.  ปริญญาตร ี (   )  6.  สูงกว่าปริญญาตร ี
4. อาชีพ 

 (   )  1.  รับราชการ/พนักงานของรัฐ (   )  2.  พนักงานรัฐวิสาหกิจ (   )  3.  พนักงานบริษัทเอกชน 

 (   )  4.  เกษตรกรรม   (   )  5.  ค้าขาย.................................................... 
 (   )  6.  รับจ้างท่ัวไป   (   )  7.  ธุรกิจส่วนตัว .......................................... 
 (   )  8.  อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ……………………………………… 

5. รายได้ต่อเดือน (โดยประมาณ) 

 (   )  1.  น้อยกว่า 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.  มากกว่า 10,000 บาทข้ึนไป 

6. ท่านมาใช้บริการเก่ียวกับเรื่องใด 

 (   )  1.  งานด้านการจัดเก็บรายได้หรือภาษ ี (   )  2.  งานด้านโยธา (การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง) 
 (   )  3.  งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  (   )  4.  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

 (   )  5.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (   )  6.  งานด้านการศึกษา 
 (   )  7.  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ (   )  8.  งานไฟฟ้าถนน 

 (   )  9.  งานอ่ืนๆ  ........................................ 
7.   ท่านมาใช้บริการเก่ียวกับงานตามข้อ 6. ในช่วงเดือน (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 

 (   ) 1.   ตุลาคม 2563 (   ) 2.   พฤศจิกายน 2563 (   ) 3.   ธันวาคม 2563 

 (   ) 4.   มกราคม 2564 (   ) 5.   กุมภาพันธ ์ 2564 (   ) 6.   มีนาคม 2564 

 (   ) 7.   เมษายน 2564 (   ) 8.   พฤษภาคม 2564 (   ) 9.   มิถุนายน 2564 

 (   ) 10. กรกฎาคม 2564 (   ) 11.  สิงหาคม  2564 (   ) 12. กันยายน 2564 

8. ท่านรับทราบข้อมลูข่าวสารต่างๆของเทศบาล. จากข้อใด(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 (   )  1.  เอกสารสิ่งพิมพ์   (   )  2.  ติดประกาศต่างๆ 

 (   )  3.  เว็บไซต์   (   )  4.  การจัดท าส่ือเผยแพร่ 
 (   )  5. ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน  (   )  6. เสียงตามสาย/หอกระจายข่าว  

 (   )  7. เพื่อนบ้าน/การประชุม  (   )  8. อ่ืนๆ............................................... 
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลท่าช้าง 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงในระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุด โดยให้ระดับ

คะแนน ดังนี ้ (5 = มากที่สุด   4 = มาก   3 = ปานกลาง   2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ      

1. การให้บริการถูกต้อง สะดวกรวดเร็วไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความชัดเจน      

2. การให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน – หลัง      

3. ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม      

4. การติดต่อประสานงานมีความสะดวก      

5. เครื่องมือ/อุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีใช้ในการปฏิบัติงานมีความ
เหมาะสมต่อการให้บริการ 

     

ด้านช่องทางการให้บริการ      

1. มีหลากหลายช่องทางในการให้บรกิาร เช่น  การให้บริการทางโทรศัพท์ สื่อ
ออนไลน์ต่างๆ เช่น ไลน์เฟสบุ๊ค 

     

2. มีการให้บริการนอกสถานท่ี      

3. มีการให้บริการนอกเวลาท าการ      

4. การใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ง่าย      

5. มีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการที่สามารถรับรู้ได้อย่างทั่วถึง      

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      

1. เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการให้บริการ      

2. เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพ ย้ิมแย้มแจ่มใส มีความเป็นกันเอง      

3. เจ้าหน้าท่ีแต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับการท างาน      

4. เจ้าหน้าท่ีสามารถแก้ปญัหาที่เกิดข้ึนได้เป็นอย่างดี      

5. เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ดี      

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      

1. สถานท่ีต้ังของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ      

2. สถานท่ีให้บริการมีความสะอาด และเป็นระเบยีบเรยีบร้อย      

3. ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ปา้ยประชาสัมพนัธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย      

4. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่น่ังพัก น้ าด่ืม หนังสือพิมพ์ และห้องน้ า 
มีความเหมาะสมและเพียงพอ 

     

5. สถานท่ีจอดรถมคีวามสะดวกและเพียงพอ      
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับจดุเด่นของการบริการที่ท่านประทับใจและจุดที่ควรปรับปรุง 
 3.1 ด้านข้ันตอนการให้บริการ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 3.2 ด้านช่องทางการให้บริการ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 3.3 ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 3.4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 3.5 ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น อ่ืนๆ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 



75 

 

เทศบาลต าบลท่าชา้ง 
วิทยาลยันครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ภาพการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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