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คําแถลง

ตามท่ีเทศบาลตําบลท่าช้าง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ได้เห็นชอบให้
วิทยาลัยนครราชสีมา ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลตําบลท่าช้าง ประจําปีงบประมาณ 2563 น้ัน 

การดําเนินโครงการสําเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากผู้มีพระคุณหลาย
ฝ่าย คณะทํางานขอกราบขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา
ทุกท่าน ที่กรุณาให้คําปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการดําเนินโครงการให้มีความสมบูรณ์
ย่ิงขึ้น 

ท้ายน้ี คณะทํางานขอขอบคุณนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้อํานวยการกอง หัวหน้ากอง และเจ้าหน้าที่สํานักงานเทศบาลตําบลท่าช้าง ตลอดจนประชาชนใน
เขตพ้ืนที่ทุกท่านที่ได้ให้ขอ้มูลและความคิดเห็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลมา ณ โอกาสน้ี 

วิทยาลัยนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 
กันยายน 2563 



 

 

 

เทศบาลตาํบลทา่ชา้ง 
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บทสรุปผู้บรหิาร 

 การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ 2563 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสํารวจความ  
พึงพอใจและจัดเรียงลําดับความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาล
ตําบลท่าช้างอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ 2563 ในด้านขั้นตอน
การให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 

 จากจํานวนประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลตําบลท่าช้าง 4,982 คน 
ใช้กลุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษา จํานวน 400 คน ซึ่งได้จากการคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
ของ Taro Yamane การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

โดยแบ่งประชากรออกเป็นพ้ืนที่ต่าง ๆ รวม 9 หมู่บ้าน และในแต่ละหมู่บ้านสุ่มตัวอย่างประชาชน
อย่างเป็นสัดส่วน (Proportional Random Sampling) ของประชากรในแต่ละหมู่บ้าน สําหรับ
เครื่องมือที่ใช้ในการสํารวจ คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scales) 5 ระดับ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ คา่เฉล่ีย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการสํารวจลักษณะประชากรกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 63.00) 

ส่วนมากมีอายุอยู่ระหว่าง 51-60 ปี (ร้อยละ 35.00) ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา           
(ร้อยละ 44.50) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 42.75) ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ระหว่าง
6,001 – 8,000 บาท (ร้อยละ 32.50) ส่วนมากดต่อขอรับบริการจากเทศบาลตําบลเพ่ือขอรับบริการ
เก่ียวกับงานการให้บริการงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ(ร้อยละ 25.50)ส่วนใหญ่
ประชาชนมาติดต่อขอรับบริการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563และได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลตําบลท่าช้างส่วนใหญ่จากเสียงตามสาย 

 การสํารวจความพึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจในคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลตําบลท่าช้างในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.64) มีความพึงพอใจมากที่สุดด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ( ̅ = 4.66) รองลงมา คือ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ( ̅ = 4.65)และด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ ( ̅ = 4.64) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแต่ละด้าน พบว่า 

 1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ ผู้รับบริการพอใจเร่ืองการให้บริการตามที่ขอรับบริการถูกต้อง 
สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความชัดเจนมากที่สุด ( ̅ = 4.67) รองลงมา คือ เรื่องการติดต่อ
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ประสานงานมีความสะดวก ( ̅ = 4.66) และเรื่องเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวกที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานมีความเหมาะสมต่อการให้บริการ ( ̅ = 4.63) ตามลําดับ 

 2) ด้านช่องทางการให้บริการ ผู้รับบริการพอใจเร่ืองการใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้
บริการได้ง่ายมากที่สุด ( ̅ = 4.65) รองลงมา คือ เรื่องมีช่องทางการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารการให้บริการที่
สามารถรับรู้ได้อย่างทั่วถึง ( ̅ = 4.64) และเรื่องมีหลากหลายช่องทางในการให้บริการ เช่น  การ
ให้บริการทางโทรศัพท์ สื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค ( ̅ = 4.63)ตามลําดับ 

 3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการพอใจเร่ืองเจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นเอาใจใส่
ในการให้บริการมากที่สุด ( ̅ = 4.69) รองลงมา คือ เรื่องเจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพย้ิมแย้มแจ่มใส มีความ
เป็นกันเอง( ̅ = 4.68) และเจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี ( ̅ = 4.65)ตามลําดับ 

 4) ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ผู้รับบริการพอใจเรื่องเร่ืองสถานที่ต้ังของหน่วยงาน มีความ
เหมาะสมในการเดินทางมารับบริการมากที่สุด ( ̅ = 4.67) รองลงมา คือสถานที่ให้บริการมีความ
สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ( ̅ = 4.66) และเรื่องป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์มคีวามชัดเจนและเข้าใจง่าย( ̅ = 4.65)ตามลําดับ 

 การสํารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการแยกตามภาระงาน พบว่า 
 1) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมผู้รับบริการพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมาก
ที่สุด ( ̅ = 4.68) รองลงมา คือ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ( ̅ = 4.66) และด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ ( ̅ = 4.62) ตามลําดับ 
 2) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้รับบริการพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุด 
( ̅ = 4.63) รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ( ̅ = 4.62) และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ( ̅ 
= 4.61) ตามลําดับ 
 3) งานไฟฟ้าถนน ผู้รับบริการพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุด( ̅ = 4.65) 

รองลงมา คือ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ( ̅ = 4.63) และด้านขั้นตอนการให้บริการ( ̅ = 4.64)

ตามลําดับ 
 4) งานการให้บริการงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการมากที่สุด ( ̅ = 4.64) รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ( ̅ = 4.63) และด้าน
ช่องทางการให้บริการ ( ̅ = 4.62) ตามลําดับ 
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 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้างในภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 92.80 โดยได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 92.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9ด้านช่องทางการให้บริการ กลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 92.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กลุ่ม
ตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 93.20ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9และด้านสิ่งอํานวยความ
สะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 93.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 

 

 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ( ) ระดับความพงึ
พอใจ 

(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.64 92.80 9 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.63 92.60 9 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.66 93.20 9 

4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.65 93.00 9 

 รวม 4.64 92.80 9 
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 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่ มี ต่อการให้บริการของ                  
เทศบาลตําบลท่าช้างแยกตามงานสําคัญ 4 งาน พบว่าอยู่ในระดับร้อยละ 92.45 โดยได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ 9เมื่อพิจารณาเป็นรายภาระงานพบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่องานด้านพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคมอยู่ในระดับร้อยละ 92.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 พอใจงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอยู่ในระดับร้อยละ 92.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 พอใจงานไฟฟ้าถนนอยู่ใน
ระดับร้อยละ 92.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9และพอใจงานการให้บริการงานสาธารณสุขและ
สาธารณสุขอ่ืนๆอยู่ในระดับร้อยละ 92.40ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 

 

 

ภาระงาน ระดับความพงึ
พอใจ 

(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

1. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 92.60 9 

2. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 92.20 9 

3. งานไฟฟ้าถนน 92.60 9 

4. งานการให้บริการของหน่วยงานจัดเก็บภาษี 92.40 9 

 ภาพรวมทั้ง 4 งาน 92.45 9 

 

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม จากการสํารวจพบว่าประชาชนที่มารับบริการมีความ
คดิเห็นต่อการทํางานของเทศบาลตําบลท่าช้างว่า ด้านกระบวนการมีความสะดวก รวดเร็วดีไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน ระยะเวลารอคอยการให้บริการไม่นานมีความรวดเร็วขึ้น ด้านช่องทางการให้บริการมีการแจ้ง
ข่าวสารผ่านทางส่ือออนไลน์ ทําให้ประชาชนผู้รับบริการสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารการแจ้งข่าวต่างๆ
ของทางเทศบาลได้รวดเร็ว เจ้าหน้าที่ให้บริการ มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ และให้
คําแนะนําช่วยเหลือเรื่องต่างๆได้ดี  มีความต้ังใจและพร้อมในการให้บริการดีมาก และมีความเป็น
กันเองดี ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก บริเวณภายในสํานักงานมีความสะอาดเรียบร้อยดีมีที่น่ังรอรับ
บริการที่เหมาะสม   
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งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเทศบาลตําบลท่าช้าง มีการจ่ายเบ้ียยังชีพผ่านระบบเข้า
ธนาคารเงินคนแก่ คนพิการ บุตร  การจ่ายเบี้ยยังชีพมีการสํารวจประชาชนท่ีมีสิทธ์ิครบตามเกณฑ์
อย่างรอบคอบ ทําให้ผู้สูงอายุที่มีสิทธ์ิรับเบ้ียยังชีพไม่มีการตกสํารวจ และมีการจ่ายตรงเวลาทุกเดือน
นอกจากน้ียังมีเงินช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์โควิด 19  มีการอบรมและพัฒนาอาชีพเสริมให้กับ
ชุมชนอย่างต่อเน่ือง  เทศบาลตําบลท่าช้างมีการดูแลพิการอย่างทั่วถึงโดยในปีน้ีได้มอบวัสดุ อุปกรณ์
ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสําหรับคนพิการ (ม.3) และมีกิจกรรมพัฒนาด้านการรู้หนังสือโดยจัดทํา
โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน รับบริจาคหนังสือ(ที่มีประโยชน์ต่อชุมชน)  แต่ด้านการอบรมและพัฒนา
อาชีพเสริมกระจายไม่ทั่วถึง แต่ละหมู่บ้านและชุมชนยังให้ความร่วมมือไม่มากเท่าไร ประชาชนบาง
พ้ืนที่มทีราบข้อมูล 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลตําบลท่าช้างมีอุปกรณ์เครื่องมือด้านสาธารณ
ภัย พร้อมให้บริการในชุมชน มีปักป้ายบอกเหตุการณ์ หรือวิธีการติดต่อในกรณีเกิดภัยต่างๆ วิธีการ
ป้องกันหรือป้องกันพ้ืนฐานต้องทําอย่างไร มีเหตุวาตภัย ลมพัดแรงมากหลังคาบ้านได้รับความ
เสียหาย  และต้นไม้หล่นล้มทับ เมื่อโทรแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่เทศบาล มีการออกให้ความช่วยเหลือ
รวดเร็วดี อํานวยความสะดวกดีวัสดุ อุปกรณ์ที่เอามาซ่อมแซมก็เป็นของดีมีคุณภาพ ในช่วงภัยแล้ง มี
การบรรเทาทุกข์ ด้วยการจัดหารถนํ้ามาให้  แต่มีข้อเสนอแนะคือ ต้องการให้ทําการสํารวจและติดต้ัง
สัญญาณเตือนภัยเวลาเกิดเหตุต่างๆ โดยติดต้ังไว้ตามศาลาประชาคม และต้องการให้ ทําการติดต้ัง
กล้องวงจรปิด เน่ืองจากช่วงน้ีเริ่มมีการขโมย 

งานไฟฟ้าถนน โดยภาพรวมแล้ว ในปีน้ีเทศบาลตําบลท่าช้าง มีการติดต้ังไฟฟ้าในจุดหลักๆ 
ได้รับการให้บริการจากการไฟฟ้าอย่างทั่วถึง  ซึ่งหากเปรียบเทียบกับปีที่แล้วปีน้ีไฟฟ้าตามถนนใน
เขตทต.ท่าช้าง ดีขึ้นมาก มีเพ่ิมจํานวนหลอดไฟ เพ่ือให้เกิดความสว่างแบบไม่ทิ้งช่วงตลอดเส้นทางใน
เขตพ้ืนที่เทศบาล  แต่ยังคงมีปัญหาด้านไฟฟ้าดับ โดยเฉพาะเวลาฝนตกลมแรง  และมีข้อเสนอแนะ 
คือ ต้องการให้เทศบาลจัดอบรมเร่ืองการทําแผงโซล่าเซลส์มาใช้เพ่ือจะได้ลดค่าใช้จ่าย และลด
พลังงานในการใช้นํ้ามัน 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆในปีน้ีโดยภาพรวมแล้ว งานด้านสาธารณสุข 
มีการพัฒนาดีขึ้น เจ้าหน้าที่และอสม. ใส่ใจประชาชนในพ้ืนที่มากขึ้น ทํางานหนักขึ้น  ให้ความรู้กับ
ชุมชนวิธีการป้องกัน และดูแลไม่ให้เป็นไข้เลือดออกมากข้ึน  โดยเฉพาะผู้สูงอายุ  ผู้พิการ เด็กเล็ก มี
ฉีดพ่นสารเคมี แจกทรายอะเบท  โดยเฉพาะคนไข้ติดเตียง อสม.มาดูแลและแจกของ เช่น นม นํ้า ทิช
ชู ยาดม ยาลม ยาหม่อง ตลอดจนมีการวัดโครงการรวมพลังพิฆาตยุงลาย   ในช่วงสถานการณ์โควิด 
19 มีการออกคัดกรองป้องกันโรคโควิคตามชุมชน (ตามมาตรการของรัฐบาล)แจกแมสเจลแอลกอฮอล์ 
และประชาสัมพันธ์(โดยรถเคล่ือนที่) เผยแพร่ และรณรงค์เก่ียวกับโรคโควิด และไข้เลือดออก จัด
ประชุมผู้ปกครองศูนย์เด็กเล็กเพ่ือซักซ้อมแนวทางความปลอดภัยห่างไกลจากเชื้อโควิด และมีการ
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จัดการเรียนการสอนแบบเว้นระยะห่าง นอกจากน้ีมีการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า และทําหมัน รณรงค์ให้
ทิ้งขยะแบบคัดแยก และมีความรู้เรื่องประเภทของขยะ ชุมชนชอบถังขยะมีเพียงพอ รถมาเก็บก็เวลา
เหมาะสม การชําระค่าจัดเก็บขยะก็มีความเหมาะสมไม่แพง  

และมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม คือประชาชนมีความคิดเห็นว่าในปีน้ี 
เทศบาลตําบลท่าช้างมีการพัฒนาการให้บริการด้านต่างๆท่ีดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง เช่น มีการอบรมเพ่ือ
พัฒนาอาชีพให้กับประชาชนเพ่ือเป็นการสร้างรายได้เพ่ิมเติม การให้บริการด้านต่างๆ มีความสะดวก
รวดเร็ว มีการจัดการขยะที่ดีมีถังขยะให้เกือบทุกหลังคาและมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง คือ 
ต้องการให้ทางเทศบาลช่วยดูแลเรื่องนํ้าประปา  เน่ืองจาก มีกลิ่น ขุ่น ไม่สะอาด บางวันก็ไหลดี บาง
วันก็ไหลน้อย สํารวจเรื่องท่อนํ้า  เมื่อเกิดการชํารุดมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแล้วแต่ยังชํารุดอีก  อยาก
ให้ทําให้ดีและมีคุณภาพมากว่าน้ี  
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบรกิารท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของ 
เทศบาลตําบลท่าช้างอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวัดนครราชสีมา 

ประจําปีงบประมาณ2563 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงนับว่าเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกต้ัง         
จากประชาชนในท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการสาธารณะตามกฎหมายเพ่ือประโยชน์สุข
ของชุมชนในท้องถิ่น ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 และ
มาตรา 284 ได้กําหนดให้รัฐต้องกระจายอํานาจการปกครอง โดยให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเอง และตัดสินใจใน
กิจการท้องถิ่นได้เองอย่างอิสระตามขอบเขตของกฎหมายตามหลักการกระจายอํานาจปกครอง 
(Decentralization) โดยดําเนินการปกครองตนเอง จัดต้ังบริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น มีอิสระในการกําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร บริหารงาน
บุคคล การเงินและการคลัง 
 ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมามีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการเป็น 3 ส่วน คือ 
 1. การบริหารราชการส่วนกลาง มีส่วนราชการสังกัดส่วนกลางต้ังหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ใน
จังหวัดอยู่ประมาณ 196 หน่วย (รวมทั้งหน่วยงานอิสระ 26 หน่วย รัฐวิสาหกิจ 27 หน่วย) 
 2. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค มีส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาคประจําจังหวัด 30 หน่วย 
ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมาแบ่งการปกครองออกเป็น 32 อําเภอ 287 ตําบล 3,743 หมู่บ้าน 
ประกอบด้วย  อําเภอเมืองนครราชสีมา อําเภอปากช่อง อําเภอพิมาย อําเภอด่านขุนทด อําเภอ      
โนนสูง อําเภอปักธงชัยอําเภอสีคิ้ว อําเภอครบุรี อําเภอคง อําเภอชุมพวง อําเภอประทาย อําเภอ   
บัวใหญ่ อําเภอห้วยแถลง อําเภอสูงเนิน อําเภอโนนไทย อําเภอหนองบุญมาก อําเภอโชคชัย อําเภอ
เสิงสาง อําเภอวังนํ้าเขียว อําเภอพระทองคํา อําเภอแก้งสนามนาง อําเภอขามสะแกแสง อําเภอเฉลิม
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พระเกียรติ อําเภอเมืองยาง อําเภอลําทะเมนชัยอําเภอขามทะเลสอ อําเภอเทพารักษ์ อําเภอบัวลาย 
อําเภอโนนแดง อําเภอสีดา และอําเภอบ้านเหลื่อม 
 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 
   - เทศบาลตําบล 71 แห่ง  
  3)  องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 258 แห่ง 
 ทั้งน้ีภารกิจหลักในการบริหารจัดการ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ 
ได้แก่  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ         
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น การส่งเสริมอาชีพ การศึกษา การสาธารณสุข ด้านจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการรักษาความสะอาดเรียบร้อย เช่น การส่งเสริมประชาธิปไตย การป้องกันสา
ธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และ             
การท่องเท่ียว เช่น การวางแผน  พัฒนาท้องถิ่น การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม ด้านการ
บริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่ งแวดล้อม  เ ช่น  การคุ้มครองดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลที่สาธารณะประโยชน์ และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ             
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การดูแลรักษาโบราณสถาน และโบราณวัตถุ เป็นต้น 
 การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีจึงต้องปฏิบัติตามภารกิจดังกล่าวข้างต้น และ
เพ่ือให้การบริหารจัดการสําเร็จลุล่วง สามารถแก้ไขปัญหา และสนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้อง
เพ่ือร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าได้น้ัน การประเมินการปฏิบัติงานตามภารกิจ  
จึงประกอบด้วย 4 มิติ คือด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพการให้บริการด้าน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และด้านการพัฒนาองค์กร 
 การดําเนินงานตามโครงการในคร้ังน้ีจะดําเนินการเฉพาะมิติที่ 2 คือ คุณภาพการให้บริการ    
ที่ เ ก่ียวข้องกับความพึงพอใจของประชาชนผู้ รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
ใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการความพึงพอใจด้านช่องทางการ
ให้บริการ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
นอกจากน้ี เพ่ือให้การสํารวจสามารถสะท้อนความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างชัดเจนและ
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สอดคล้องกับความเป็นจริงมากย่ิงขึ้น จึงได้มีการสํารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน
ในพ้ืนที่หรือผู้ทีเ่ก่ียวข้องที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.2 วัตถุประสงค์ 
 

 1) เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบล  
ท่าช้าง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ2563 ในด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
 2) เพ่ือจัดเรียงลําดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ            
เทศบาลตําบลท่าช้าง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ2563ใน
ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอํานวย
ความสะดวก 
 3) เพ่ือสํารวจปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนที่มี
ต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้าง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
 

1.3 ขอบเขตการดําเนินงาน 
 

 การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้าง
อําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ2563ในครั้งน้ีใช้กลุ่มตัวอย่างของ
ประชาชนในท้องถิ่นที่เคยมารับบริการจากเทศบาลตําบลท่าช้างเป็นกรณีศึกษา ในการศึกษาจะใช้
วิธีการสัมภาษณ์จากประชาชนในท้องถิ่นในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตําบลท่าช้างใน 4 ประเด็น
หลัก คือ ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ ความพึง
พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

1.4 ข้อจํากัดของการศึกษา 
 โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตําบลท่า
ช้างอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ2563ครั้งน้ี จะทําการสํารวจ
เฉพาะกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่เคยมารับบริการจากเทศบาลตําบลท่าช้างบางส่วนที่ได้จากการสุ่ม 
เน่ืองจากมีระยะเวลาจํากัดในการสํารวจ ฉะน้ันผลการศึกษาจึงครอบคลุมเฉพาะภาระงานหลักของ
เทศบาลตําบลท่าช้าง ซึ่งไม่อาจครอบคลุมข้อเท็จจริงของภาระงานอ่ืนๆ ทั้งหมดของเทศบาลตําบลท่า
ช้างได้ 
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1.5 นิยามศัพท์ในการศึกษา 
 

 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หมายถึง ราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกต้ังจาก
ประชาชนในท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการสาธารณะตามกฎหมายเพ่ือประโยชน์สุขของ
ชุมชนในท้องถิ่นน้ัน ซึ่งประกอบด้วย 
  (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
  (2) สํานักงานเทศบาล ได้แก่ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล 
  (3) องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) 
  (4) การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
 2) สํานักงานเทศบาลในเขตจังหวัดนครราชสีมา หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับการเลือกต้ังจากประชาชนในท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ
สาธารณะตามกฎหมาย แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร 
ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับจํานวนประชากรในท้องถิ่น ความเจริญทางเศรษฐกิจ หรือรายได้ในท้องถิ่น และแบ่ง
ออกเป็น 3 ขนาด คือ สํานักงานเทศบาลขนาดเล็ก สํานักงานเทศบาลขนาดกลางและสํานักงาน
เทศบาลขนาดใหญ่ โดยอาศัยหลักเกณฑ์การกําหนดขนาดของประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครราชสีมา 
 3) องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจัดต้ังขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล ทั้งน้ี 
อบต. แต่ละแห่งจะมีพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตตําบลท่ีไม่อยู่ในเขตของเทศบาล หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน ยกเว้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 4) ความพึงพอใจ หมายถึง การรับรู้ของบุคคลต่อเรื่องใดเร่ืองหน่ึงหรือสิ่งใดสิ่งหน่ึง โดย
ปรากฏออกมาในลักษณะที่ชอบหรือไม่ชอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย พอใจหรือไม่พอใจ  ซึ่งจะเกิดขึ้น
ก็ต่อเมื่อสิ่งน้ันสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลน้ันได้ 
 5) ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) หมายถึง ระดับความพึงพอใจต่อการได้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) จาก
งานท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการความพึงพอใจด้านช่องทางการ
ให้บริการ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

 

 โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในคร้ังน้ี คณะผู้สํารวจได้ศึกษาเอกสาร งานวิจัย แนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็น
พ้ืนฐานและแนวทางในการศึกษาโดยจะนําเสนอตามลําดับ ดังน้ี 
 2.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลตําบลท่าช้าง 
 2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 2.3 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 2.4 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 
 

2.1 ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลท่าชา้ง 
 

1. สภาพท่ัวไปของเทศบาลตําบลท่าช้าง  
1.1ประวัติความเป็นมา 

 เทศบาลตําบลท่าช้าง  เดิมเป็นสุขาภิบาลท่าช้างซึ่งจัดต้ังขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา เล่ม
ที่ 108 ตอนที่ 177 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2534 ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงยกฐานะจากสุขาภิบาลมา
เป็นเทศบาลตําบลท่าช้าง ตามพระราชบัญญัติ เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.
2542เมื่อวันที่ 25พฤษภาคม 2542 เป็นต้นมา  

 

 

 

  

ดวงตราสัญลักษณ์กําหนดเป็นรูป “ช้างสามเศียร” เพราะ
สืบเน่ืองมาจากตามตํานานเล่าว่า มีช้างโขลงหน่ึงลงมากินนํ้าที่ลํานํ้า
มูลบริเวณท่ีเป็นที่ต้ังเทศบาลทุกวันน้ี จึงเรียกลํานํ้ามูลว่า “ท่าช้าง” 

และเพ่ือปฏิบัติเป็นสิริมงคล แก่เทศบาลจึงได้กําหนดรูปตราเป็น 
“ช้างสามเศียร” 
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1.2ที่ต้ังและอาณาเขต 
  เทศบาลตําบลท่าช้าง ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ตําบลท่าช้าง  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัด
นครราชสีมา  โดยมีระยะทางถึงกรุงเทพฯ ประมาณ 285 กิโลเมตร และมีจํานวนพ้ืนที่ทั้งสิ้น 8 ตาราง
กิโลเมตร มอีาณาเขตติดต่อดังน้ี 

  ทิศเหนือต้ังแต่หลักเขตที่ 1ซึง่ต้ังอยู่ริมทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2162แยกทางหลวง
หมายเลข  226 (นครราชสีมา) - (บุรีรัมย์) ฟากเหนือ ตรงคอสะพานข้ามแม่นํ้ามูลฝั่งตะวันตก 
  จากหลักเขตที ่1เป็นเส้นเลียบริมแม่นํ้ามลู ฝั่งตะวันตก และฝัง่เหนือไปทางทิศเหนือ                             
และทศิตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 2ซึ่งต้ังอยู่ริมแม่นํ้ามูล ฝั่งตะวันตก ตรงจุดที่อยู่ในแนวเสน้
ต้ังฉากกับศูนย์กลางถนนไปบ้านส้ม  ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่คลองส่งนํ้าโครงการสูบนํ้า
ด้วย  ไฟฟ้าคลองซ้ายใหญ่ (สายเอ เดิม) บรรจบกับถนนไปบ้านส้ม ตามแนวถนนไปบ้านส้ม ไปทางทิศ
เหนือระยะ 100เมตร 
  จากหลักเขตที ่2เป็นเส้นต้ังฉากกับศูนย์กลางถนนไปบ้านส้ม ไปทางทิศตะวันออกผ่าน
ถนนไปบ้านส้ม ถึงหลักเขตที่ 3ซึ่งต้ังอยู่ริมถนนไปบ้านส้มฟากตะวันออก ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุด
ศนูย์กลางที่คลองส่งนํ้าโครงการ สูบนํ้าด้วยไฟฟ้า คลองซ้ายใหญ ่(สายเอ เดิม) บรรจบกับถนนไปบ้าน
ส้ม ตามแนวถนนไปบ้านส้ม ไปทางทิศเหนือ ระยะ 100เมตร 
  ทิศตะวันออก จากหลักเขตที ่3เป็นเส้นเลียบริมถนนไปบ้านส้ม ฟากตะวันออกไปทางทิศ
ใต้ และเลยีบรมิคลองส่งนํ้าโครงการสูบนํ้าด้วยไฟฟ้า คลองซ้ายใหญ่ (สายเอ เดิม) ฝั่งตะวันออก ไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านคลองซอย 1ซ้ายเดิม ถงึหลกัเขตที่ 4ซึ่งต้ังอยู่ริมคลองซอย 1ซ้ายเดิม 
ฝัง่ใต้ ตรงจุดที่แนวริมคลองสง่นํ้าโครงการสูบนํ้าด้วยไฟฟ้า คลองซ้ายใหญ่ (สายเอ เดิม) ฝั่งตะวันออก
บรรจบกับริมคลองซอย 1ซ้ายเดิม ฝั่งใต้ 
  จากหลักเขตที ่4เป็นเส้นเลียบริมคลองซอย 1ซ้ายเดิม ฝั่งใต้ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
ระยะ 550เมตร และเป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ ผ่านทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2162แยกทางหลวง
หมายเลข224 (นครราชสีมา) – กระสัง (บุรีรัมย์) ถึงหลักเขตที่ 5ซึ่งต้ังอยู่ริมทางรถไฟ สาย
ตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากเหนือ ตรงจุดที่ริมทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากเหนือ ตัดกับแนว
เขตป่าสงวนแห่งชาติ (หนองเต็ง – จักราช)  
  จากหลักเขตที ่5เป็นเส้นเลียบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ (หนองเต็ง – จักราช) ไปทางทิศ
ใต้ ถึงหลักเขตที่ 6ซึ่งต้ังอยู่ตรงแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ (หนองเต็ง – จักราช) ตามแนวเส้นขนานกับ
ศูนย์กลางทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ 1,000เมตร  
  ทิศใต้จากหลกัเขตที่ 6เป็นเส้นขนานกับศนูย์กลางทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ 
ระยะ 1,000เมตร ไปทางทิศตะวันตก ผ่านถนน รพช.นม. 11045ท่าช้าง – หนองหัวแรด และแม่นํ้า
มูล ถึงหลักเขตที่ 7ซึ่งต้ังอยู่ริมแม่นํ้ามลูฝั่งเหนือ 
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  ทิศตะวันตกจากหลักเขตที่ 7เป็นเส้นเลียบริมแม่นํ้ามลู ฝัง่เหนือ และฝัง่ตะวันตกไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือและทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2162

แยกทางหลวงหมายเลข 224 (นครราชสีมา) – กระสัง (บุรีรัมย์) บรรจบหลักเขตที่ 1 

  ดังปรากฏในแผนที ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.3  ลกัษณะภูมิประเทศ 
 สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลอยู่ระหว่าง 200 เมตร 
ลกัษณะพ้ืนที่สว่นใหญ่เป็นลูกคลื่นลอนต้ืน  มีแม่นํ้ามลู ลาํบริบรูณ์ และลําห้วย 2สาย ไหลผ่านพ้ืนที่
ของเขตเทศบาล และประชาชนใช้เป็นแหลง่นํ้าในการเพาะปลูก อุปโภคและบริโภค 
 

1.4   ลกัษณะภูมิอากาศ 
 สภาพภูมอิากาศ อยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสมุ 2 ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทําให้
อากาศเย็นและแห้ง และ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทําให้มเีมฆมากและฝนตกชุก 

 ฤดูร้อนเร่ิมต้ังแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม ของทุกปี มอุีณหภูมิเฉลี่ย 33องศาเซลเซยีส 
ฤดูฝนเริ่มต้ังแต่เดือนมิถุนายน – กันยายนของทุกปี ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ีย 79.60มลิลิเมตร 
  ฤดูหนาว เร่ิมต้ังแต่เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ของทุกปี มีอุณหภูมเิฉลีย่ 25องศาเซลเซียส 
 

 

ที่ ว่าการ อํา เภอ
วัดสารธรรมฯ

วัดป่าฯ

ศูนย์แพทย์ฯ

สาํ นักงานการไฟฟ้าฯ

สาธารณสุขฯ

โรงเรียน โนนตาวิท ย์

วัดบ้านส้ม

สถานี สูบ น้ํา บ้ าน ส้ม
สํา นักงานพลังงานแห่งชาติ

หลักเขตที่  3หลัก เขตที่  2

ศูนย์การศึกษาฯ

โรงเรียนอนุบาลท่าช้ าง
เฉ ลิมพระเกียรติ

สถานีรถไฟท่าช้างสาํ นักงานเทศบาล( ช่ัวคราว)

วัดบ้านหนองหอย

ศูน ย์เด็กหนองเต็ง

สถานี ตํา รวจฯโรงเรียน เพชรมาตุคลา
ไปอ◌ําเภอ

จ◌ักราช

ไปอ◌ําเภอจ
◌ักราช

วัด บ้านหนองเต็ง

สถานี เพาะชําหนองเต็ง

หลักเขตที่  5

ป่ าสงวนแห่งชาติ
( หนองเต็ง  -  จักราช  )

สนามบินพาณิชย์
นครราชสีมา

หลักเขตที่  6

แนวเขตป ◌่าส งวนแห◌่งชาต ◌ิ

หลัก เขตที่  4

คลองส◌่ง
น◌้◌ํา

คลอ
งส ◌่ง
น ◌้◌ํ
า

คลองส◌่งน◌้◌ํา

คลองส◌่ง
น◌้◌ํา

คลอ
งส◌่ง
น◌้◌ํ
า.

คลองส
◌่งน◌้◌ํา

ถังสูงประปา

โรงกรองน ํา้ ประปา
โรงสูบนํา้ ประปา

หลักเขตที่  7

หลัก เขตที่  1

ไป เมืองนครราชสีมา

ไป เม◌ืองน
ครราชส

◌ีมา

หมู่  9

บ้ าน ช่องโค
ห มู่  7

บ้ าน โนนสะเดา

หมู่  13

บ้ านท่าช้าง

ห มู่  14

บ้ านตลาดท่าช้าง
หมู่  3  บ้ านหนองเต็ ง

(ต .ช้างทอง)

หมู่  3

บ้ านหนองหอย

หมู่  11

บ้ านหนองบัว

หมู่  10

 บ้ านมะดัน

ห มู่  1

บ้ านขาม
ถน
น  ร
พช

. 
ท◌่า ช

◌้าง -
 หน

องย
าง

โนนเล◌ียบ

N

แผนท่ี เทศบาลตํา บลท่าช้าง
อ .เฉลิมพระเกียรติ   จ .นครราชสีมา

เค ร่ืองหมาย
หลักเขต เทศบาล

ถนนคอนกรีต  , ถนนลาดยาง
ถนนลูกรัง  , ถนนดิน

แห ล่งน้ํา

แนวเขตเทศบาล

ทางรถไฟ

ทางหลวง  4  ช่องจราจร

คลองส่งน้ํา

ศาลากลางบ้าน

แม
◌่น◌้◌ํ
าม◌ูล

แม◌่น◌้◌ํ
าม ◌ูล

แม◌่น◌้◌ําม◌ูล

แม
◌่น◌้◌ํ
าม◌ูล

คลองบร◌ิบ◌ูรณ◌์

แม่ น้ํา มูล

แม◌่น◌้◌ํ
าม◌ูล

ทางหลวงจ◌ังหว◌ัด  หมายเลข  2162 แยกทางหลวง   หมายเลข  22 4 ( นครราชส◌ีมา  - บ◌ุร◌ัร◌ัมย◌์ )

ทางรถไฟสายตะวันออก เฉียงเหนือ

วัดโพ ธิ์ทองเจริญ

วัดบ้ านตะกุดขอน

ไป
หน
องง

◌ูเหล
◌ือม

อบต .ช้ างทอง

อบต .ท่ าช้ าง

อบต .ท่ าช้ าง

อบต .ท่ าช้าง อบต .ช้ างทอง

อบต .ท่ าช้ าง

อบต .ท่ าช้ าง อบต .ท่ าช้ าง

ถน
นม
ะด
◌ันร
◌ัฐ

คล
องส

◌่ง น
◌้◌ํา

คลอ
งส◌่ง
น◌้◌ํา

คลองส◌่งน◌้◌ํา

คลองส◌่งน◌้◌ํา

ทางรถไฟสายตะวันออก เฉียงเห นือ

ทางหลว
งแผนด◌ิ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 เก็บความชุ่มช้ืนได้น้อย  มีความอุดม
สมบูรณ์     ปานกลาง ซึ่งเหมาะแก่การเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  ได้แก่ การทําสวน ทาํนา ทาํไร่ 
 

1.6   ลกัษณะของแหล่งน้ํา 
 แหล่งนํ้าในพ้ืนที่ประกอบด้วยแม่นํ้ามูล ลําบริบรูณ์ และลําห้วย 2สาย ไหลผ่านพ้ืนที่ของเขต
เทศบาล และมีแหล่งนํ้าอ่ืน ๆ เช่น สระ ตะกุดต่าง ๆ ประชาชนใช้เป็นแหล่งนํ้าในการเพาะปลูก 
อุปโภคและบริโภค 
 

1.7   ลกัษณะของไม้และป่าไม้ 
 ประชาชนในเขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติ ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
คืนพ้ืนที่ให้ป่าเพ่ิมมากขึ้น  
 

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
 

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

2.2การเลือกต้ัง 
 ราษฎรส่วนใหญ่ให้ความสนใจทางด้านการเมืองอย่างมากจะเห็นได้จากการเลือกต้ัง แต่ละ
ครั้ง ทั้งระดับการเลือกต้ัง สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิก
วุฒิสภา จะมี ผู้มาใช้สิทธิในการเลือกต้ังเป็นจํานวนมาก ประชาชนให้ความเช่ือถือและปฏิบัติตาม
กฎหมายระเบียบวินัยของทางราชการ ให้ความร่วมมือ และเสียสละเพ่ือประโยชน์ทางสังคมในเกณฑ์
ดี เลื่อมใสและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 

 

 

3.  ประชากร 
3.1ข้อมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร 

 ปัจจุบันประชากรในเขตเทศบาลตําบลท่าช้าง   มีจํานวนทั้งสิ้น 4,984  คน จํานวน
ครัวเรือน  1,821  ครัวเรือน  อาชีพส่วนใหญ่ของคนจะมีอาชีพด้านการเกษตร    
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3.2ช่วงอายุและจํานวนประชากร 
 

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ท่ี ครัวเรือน 
ประชากร 

หมายเหตุ 
ชาย (คน) หญิง (คน) รวม 

บ้านขาม 
บ้านหนองหอย 
บ้านโนนสะเดา 
บ้านช่องโค 
บ้านมะดัน 
บ้านหนองบัว 
บ้านท่าช้าง 
บ้านตลาดท่าช้าง 
บ้านหนองเต็ง และ
ชุมชนตํารวจ 

1 

3 

7 

9 

10 

11 

13 

14 

3 

 

176 

202 

158 

229 

290 

160 

220 

440 

89 

199 

373 

286 

415 

319 

215 

220 

333 

50 

216 

377 

299 

415 

374 

260 

220 

373 

38 

 

415 

750 

585 

830 

693 

475 

440 

706 

88 

 

ตําบลท่าช้าง 
ตําบลท่าช้าง 
ตําบลท่าช้าง 
ตําบลท่าช้าง 
ตําบลท่าช้าง 
ตําบลท่าช้าง 
ตําบลท่าช้าง 
ตําบลท่าช้าง 
ตําบลช้างทอง 
( บางส่วน) 

รวม  1,964 2,410 2,572 4,982 
 

 

 จํานวนประชากรแยกตามช่วงอายุ 

ประชากร 
ประชากร 

หมายเหตุ 
ชาย (คน) หญิง (คน) รวม 

จํานวนประชากรเยาวชน 475 441 916  

จํานวนประชากรวัยทํางาน 1,663 1,655 3,318 

จํานวนประชากรผู้สูงอายุ 310 438 750 

รวม 2,448 2,534 4,984 

ที่มา :  งานทะเบียนเทศบาลตําบลท่าช้าง ณ เดือน พฤษภาคม  2562 

 

4.  สภาพทางสังคม 
4.1การศึกษา 

             ในเขตเทศบาลตําบลท่าช้าง มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครราชสีมา  3แหง่ ดังน้ี 
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ท่ี ชื่อโรงเรียน การจัดการศึกษา 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลท่าช้าง ปฐมวัย 
2 โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ อนุบาล-ประถม ปีท่ี 1-6 

3 โรงเรียนเพชรมาตุคลา อนุบาล-ประถม ปีท่ี 1-6 

4 โรงเรียนโนนตาวิทย์ อนุบาล-ประถมปีท่ี 1-6 

 

4.2สาธารณสขุ 
  ในเขตเทศบาลตําบลท่าช้าง  มีสถานพยาบาลอยู่ในเขตพ้ืนที่ ดังน้ี 
  -  ศูนย์แพทย์ชุมชน 11  เฉลิมพระเกียรติ 
  -  โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 
  -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านมะดัน 
 

4.3อาชญากรรม 
  เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  ซึ่ง
เทศบาลก็ได้ดําเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมาก
ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
 

4.4ยาเสพติด 
  ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการท่ีทางสถานีตํารวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ ได้
แจ้งให้กับเทศบาลทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย 
และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เน่ืองมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นํา  ประชาชน  หน่วยงานของ
เทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจํา การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถทําได้เฉพาะตาม
อํานาจหน้าที่เท่าน้ัน  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  
ถ้านอกเหนือจากอํานาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแล้วแต่กรณี ทั้งน้ี เทศบาลก็ได้ให้
ความร่วมมือมาโดยตลอด   
 

4.5การสังคมสงเคราะห ์
  เทศบาลได้ดําเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังน้ี 

1. ดําเนินการจ่ายเบ้ียยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์   
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3. ประสานการทําบัตรผู้พิการ 
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4. ต้ังโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทํางานช่วงปิดภาคเรียน   
5. ต้ังโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง  
6.  ต้ังโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน 

 

5.  ระบบบรกิารพื้นฐาน 
5.1การคมนาคมขนส่ง 

   ทางบก  จากจังหวัดนครราชสีมา  สามารถเดินทางได้  คือ 
1) เส้นทางหลวงหมายเลข  226จากจังหวัดถึงอําเภอ  ระยะทางประมาณ  18

กิโลเมตร จากจังหวัดถึงอําเภอสามารถเดินทางต่อไปได้ถึงจังหวัดบุรีรัมย์  
สุรินทร์  อุบลราชธานี  และเส้นทางที่ตัดไปยังจังหวัดอ่ืน ๆ  อีก  นอกจากรถ
โดยสารที่ว่ิงระหว่างจังหวัดนครราชสีมา  หรือจากกรุงเทพฯ  ถึงบุรีรัมย์  สุรินทร์  
อุบลราชธานี  และยังมีรถประจําทางเป็นรถโดยสารขนาดกลาง  และรถสองแถว
ว่ิงระหว่าง  จังหวัดนครราชสีมา – ท่าช้าง  (เขตสุขาภิบาลท่าช้าง)  อีกด้วย 

2) เส้นทางหลวงหมายเลข  2จากกรุงเทพฯ–นครราชสีมา–ขอนแก่น จากถนน
หมายเลข 2เมื่อออกจากจังหวัดนครราชสีมา  ถึงทางแยกเข้าวัดพนมวัน  และ
เขตตําบลหนองงูเหลือม  สามารถตัดเข้าอําเภอเฉลิมพระเกียรติได้ 

3) เส้นทางจากอําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อถึงบ้านด่านเกวียน สามารถ
เลี้ยวเข้าถนนของกรมโยธาธิการ มาออกที่บ้านพระพุทธเขตอําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ  โดยเป็นถนนลาดยางมาตรฐาน 

4) ทางรถไฟเดินทางโดยขบวนรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือกรุงเทพฯ - 

อุบลราชธานี  กรุงเทพฯ – สุรินทร์  มรีถผ่านเป็นประจําทุกวัน 
 

 ทางอากาศกรมการบินพาณิชย์ได้ก่อสร้างท่าอากาศยานนครราชสีมา แห่งใหม่ขึ้นที่บ้าน   
หนองเต็ง  ตําบลช้างทอง  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  บริษัทการบินไทยได้จัดเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ  
ถึงจังหวัดนครราชสีมา  วันละ  1เที่ยว  ไป – กลับ  โดยให้บริการรับ – ส่ง  ผู้โดยสาร  และบริการ
ขนส่งสินค้าทางอากาศ  ขณะน้ีกําลังดําเนินการขอรับการสนับสนุนให้สนามบินพาณิชย์แห่งใหม่น้ี 
เป็นสนามบินนานาชาติให้สามารถรองรับเคร่ืองบินได้ทุกขนาด 
 

5.2การไฟฟ้า 
 การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือ
ไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เน่ืองจากพ้ืนที่
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ที่มคีวามต้องการให้ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างน้ันยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่สามารถดําเนินการได้
เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะทําความเข้าใจ
กับประชาชนในพ้ืนที่และวิธีการท่ีจะดําเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งน้ี  เทศบาลก็ได้ต้ังงบประมาณใน
ส่วนน้ีไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไข
ปัญหาให้กับชุมชน 
 

5.3การประปา 
 เทศบาลไม่มกีารประปาบริการประชาชนภายในเขตเทศบาล เน่ืองจากการประปาอยู่ใน
ความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 
 

5.4การโทรศพัท ์
 มีโทรศพัท์สาธารณะติดต้ังประมาณ17เครื่อง ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนภายในเขตเทศบาล และโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีทัง้หมดประมาณ รอ้ยละ 60ต่อประชากร
ทั้งหมด 
 

 

5.5ไปรษณย์ีหรือการสื่อสารหรือการขนสง่และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

 ระบบการสื่อสารในเขตเทศบาลตําบลท่าช้าง จะมีที่ทําการไปรษณีย์หมู่บ้าน 1แห่ง อยู่
ภายใต้การดําเนินการของภาคเอกชน 
 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
6.1การเกษตร 

   ประชาชนส่วนใหญ่มรีายได้มาจากการประกอบอาชีพด้านการเกษตรได้แก่ การทํานาทํา
ไร่เป็นรายได้หลัก แต่มกัจะประสบปัญหาภัยแล้งและนํ้าท่วมทําใหผ้ลผลิตตกตํ่าได้รับความเสียหาย 

1)   กสิกรรม  ได้แก่ การทํานา ปลูกพืชผัก ทําสวนไม้ผล มีการปลูกข้าวเป็นหลักมี
พ้ืนที่ใน การปลูกข้าวจํานวน 943 ไร่ ทาํสวน 1,193 ไร่ ทําไร่ 525 ไร่ 

2)  ปศุสัตว์  ได้แก่ การเลี้ยงสุกร โค ไก่ เป็ด 
 

6.2การประมง 
ส่วนใหญ่เป็นการจับปลาบริเวณแหล่งนํ้าธรรมชาติ เพ่ือการบริโภค การเลี้ยงปลาใน

กระชังในลํานํ้ามูล  
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6.3การปศุสตัว์ 
ส่วนใหญ่ประชาชนจะทําการเล้ียง ไก่ สุกร เป็ด เป็นการหารายได้เสริม และเลี้ยงสัตว์

เศรษฐกิจ ได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ 
 

 

6.4การบริการ 
โรงแรม   1 แห่ง 
ร้านอาหาร  3 แห่ง 
ร้านเกมส ์  2 แห่ง 
 

6.5การท่องเท่ียว 
สภาพของแหล่งท่องเที่ยวเป็นโครงการที่มีการพัฒนาแบบต่อเน่ืองโครงการเดิมซึ่งได้มีการ

พัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวที่สําคัญหลายแห่ง ในอําเภอเฉลิมพระเกียรติ มีศักยภาพด้านแหล่ง
ท่องเที่ยว ดังน้ี 

(1) ไทรงาม 
ไทรงาม ต้ังอยู่ริมฝั่งลํานํ้ามูล บ้านใหม่ หมู่ที่ 12ตําบลท่าช้าง บนเน้ือที่ 8ไร่  มีอายุหลาย

ร้อยปี มีความสวยงามมาก แผ่ก่ิงก้านสาขาอวดสายตาแก่ผู้ได้พบเห็น ต่างออกปากชมว่าสวยและ
สมบูรณ์กว่าที่อ่ืนที่เคยพบเห็นมาในเทศบาลวันสงกรานต์ของทุกปี ชาวท่าช้างได้ร่วมกันจัดงานวัน
สงกรานต์ขึ้นที่บริเวณไทรงามต้ังแต่ พ.ศ.2500จนถึงปัจจุบัน ซึ่งขณะน้ีทางอําเภอได้ปรับปรุงพ้ืนที่ไทร
งามไว้รองรับนักท่องเที่ยวให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในทุก ๆ ด้าน  

การเดินทางไปชมไทรงาม หากเดินทางจากตัวเมืองนครราชสีมา ตามถนนสาย จักราชถึง
หน้าที่ว่าการอําเภอเฉลิมพระเกียรติ แล้วเลี้ยวซ้ายตามถนนคอนกรีตข้ามสะพานบ้านมะดันรัฐ ถึง
โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติเลี้ยวขวาตามถนนลูกรังผ่านบ้านใหม่ แล้วก็ให้เลี้ยวขวาอีกครั้งตาม
ทางรถยนต์ ระยะทางประมาณ 150เมตร ก็จะพบไทรงามระยะทางท้ังสิ้นประมาณ 2กิโลเมตร จาก
หน้าที่ว่าการอําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

(2) ลอ่งแพแม่น้ํามูล   
เน่ืองจากสภาพลํานํ้ามูลมีนํ้าตลอดปี สามารถรักษาปริมาณน้ําอย่างเพียงพอเน่ืองจากมี

เขื่อนยางกั้นนํ้า ทางอําเภอจึงได้ส่งเสริมให้ภาคเอกชนดําเนินการจัดล่องแพ ซึ่งก็ได้รับความเห็นชอบ
จากหัวหน้าส่วนราชการ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน การล่องแพรับนักท่องเที่ยวจึงเกิดขึ้น มีนักธุรกิจในพ้ืนที่
จํานวน 2ราย จัดให้มีการล่องแพนําเที่ยวลํานํ้าจากสะพานรถไฟถึงไทรงาม เพ่ือชมแหล่งท่องเที่ยวที่
สาํคัญ ๆ และความงามของธรรมชาติริมฝั่งแม่นํ้ามูล 
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(3) เขื่อนยาง 
ต่ังอยู่ที่บ้านส้ม หมู่ที่ 1ตําบลช้างทอง กรมชลประทานได้ก่อสร้างเพ่ือยกระดับกักเก็บนํ้า

ของลํานํ้ามูล การควบคุมนํ้าในลํามูลจะเป็นระบบปั๊มลม หากน้ํามีระดับตํ่าจะมีเครื่องป๊ัมลงไปยังสัน
เขื่อนยางเพ่ือรักษาระดับ หากมีนํ้ามากลมก็จะถูกปล่อยจากสันเขื่อนปล่อยนํ้าไป โดยปกติจะมีนํ้าไหล
ล้นเขื่อนยางตลอดเวลา คล้ายกับฝายแต่มีขนาดใหญ่กว่ามาก สําหรับเขื่อนยางหากได้ล่องแพตามลํา
นํ้ามูลก็จะมาหยุดมีเขื่อนยาง ประโยชน์ของเขื่อนยาง นอกจากเก็บนํ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง   ราษฎรยังใช้ใน
การประมง และผลพลอยได้จากการท่องเที่ยว 

(4) อนุสรณ์สถานข้างสะพานรถไฟ  

เป็นสะพานรถไฟ สําหรับข้ามลํานํ้ามูล ต้ังอยู่ที่บ้านตะกุดขอน ตําบลท่าช้าง ในอดีตเมื่อ
วันที่ 4ธันวาคม พ.ศ. 2464พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6ได้ทรงเสด็จพระราช
ดําเนินทอดพระเนตรตรวจการก่อสร้าง และเสวยพระกระยาหาร ณ บริเวณกองอํานวยการควบคุม
การก่อสร้าง ซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติศาสตร์และมหามงคลย่ิงแก่ไพร่ฟ้า และพสกนิกรของพระองค์
ขณะนั้นและมีหลกัฐานจารึกของอนุสรณ์ บริเวณเชิงสะพาน 

จากเหตุการณ์สําคัญทางประวัติศาสตร์ที่กล่าวข้างต้น ชาวอําเภอเฉลิมพระเกียรติ ได้มี
ความเห็นพ้องต้องกันว่า ควรที่จะได้มีการอนุรักษ์ และพัฒนาพ้ืนที่ตรงน้ีไว้ ให้เป็นอนุสรณ์ทาง
ประวัติศาสตร์และเป็นสถานที่ทอ่งเที่ยว 

(5) ซากช้างโบราณ 

ซากช้างโบราณถูกค้นพบจากบ่อทรายที่อําเภอเฉลิมพระเกียรติทุกบ่อทรายจะมีสภาพ
ช้ินส่วนของซากแตกต่างกันไปแต่ละบ่อมีความลึกประมาณ  20 - 40เมตร จากระดับดินเดิมจะพบ
ซากสัตว์ต่าง ๆ มากมาย  โดยเฉพาะซากช้างโบราณยุคดึกดําบรรพ์   ซึ่งผู้เช่ียวชาญจากกรม
ทรัพยากรธรณี สถาบันราชภัฎนครราชสีมาและต่างประเทศได้วินิจฉัยว่าเป็นซากช้างโบราณ กอมโฟ
เธอเรียม มคีวามสูงประมาณ 2เมตร มีงวงสั่นกว่าช้างปัจจุบัน มีงาตรง 2คู่ จากขากรรไกรบนและล่าง
เป็นช้างที่มีวิวัฒนาการมาจากช้างรุ่นแรก ๆ ดินแดนอียิปต์  ที่มีขนาดเท่าหมูใหญ่ที่มีช่ือ “โมริเธอ
เรียม”  สําหรับที่พบที่ตําบลท่าช้างน้ี อายุตอนปลายของสมัยไมโอซีนตอนกลาง มีอายุราว 13-15ล้าน
ปีก่อน ขณะน้ีช้ินส่วนกระดูกช้างส่วนหน่ึงเก็บรักษาไว้ที่อาคารแสดงโครงกระดูกซากช้างโบราณ ของ
เทศบาลตําบลท่าช้าง ข้างที่ว่าการอําเภอเฉลิมพระเกียรติ  

ขณะน้ีสามารถชมซากช้างโบราณดังกล่าวได้ที่อาคารแสดงโครงกระดูกซากช้างโบราณ         

เทศบาลตําบลท่าช้าง ข้างที่ว่าการอําเภอเฉลิมพระเกียรติ  ซึ่งกรมทรัพยากรธรณี ได้แจ้งว่าผลการ
ตรวจซากดึกดําบรรพ์ จากบ่อทรายตําบลท่าช้าง ยืนยันว่าเป็นช้ินส่วนของช้างที่สูญพันธ์ุไปหมดแล้ว มี
อยู่ 3ชนิด คือ 
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1. ช้างกอมโฟเธอเรียม มีงา 2คู ่อายุ 25-13ล้านปี 
2. ช้างสเตโกโลโฟดอน มีอายุ 25-4ล้านปี 
3. ช้างไดโนเธอเรียม เป็นช้าง 2งา 1คู่ อายุ 251.7ล้านปี 

 

6.6อุตสาหกรรม 
  การประกอบอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล มดัีงน้ี 

1) ธุรกิจโรงเลื่อยจักรขนาดใหญ่  1แห่ง 
2) สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงมาตรฐาน  2แห่ง 
3) โรงสี  2  แห่ง 
4) โรงงานทําขนมจีน 1 แห่ง 

 

6.7การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

   การประกอบธุรกิจการพาณิชย์เกิดขึ้นมาแต่ด้ังเดิม โดยเฉพาะในเขตชุมชน ได้แก่ 
1) ร้านค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต  ร้านขายของชํา49แห่ง 
2) ร้านเสริมสวย  12ร้าน 
3) ร้านซ่อมเครื่องยนต์  พ่นสีรถยนต์   10แห่ง 
4) ร้านจําหน่ายยา  2แห่ง 
5) ร้านอาหารและสถานบริการ  20แห่ง 
6) ร้านจําหน่ายวัสดุก่อสรา้ง  7แห่ง 
7) ร้านถ่ายรูป  3  แห่ง 

 

6.8แรงงาน 
1) การรับจ้างทํางานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอําเภอ  
2) การรับจ้างทํางานในเขตนิคมอุตสาหกรรมสุรนารี อําเภอเมืองนครราชสีมาซึ่งมี
พ้ืนที่ใกล้เคียงกัน 

3) การรับจ้างทํางานในต่างประเทศ เช่นประเทศไต้หวันโดยไปทํางานเก่ียวกับการ
ก่อสร้างแม่บ้าน เป็นต้น 

4) การประกอบอาชีพรถโดยสาร  รถสองแถว  มอเตอร์ไซค์รับจ้างผลผลิต  และ
รายได้ของราษฎรจึงมีในทุกสาขา  ซึ่งหากต่อไประบบเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม
ขยายตัวขึ้น  จะทําให้รายได้จากการเกษตรลดน้อยลง 
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7.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ดา้นการเกษตรและแหล่งน้ํา) 
7.1ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บา้นหรือชุมชน 

สว่นที ่1 : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
เทศบาลตําบลท่าช้าง อ.เฉลมิพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 

ชื่อหมู่บา้น ชาย (คน) หญิง (คน) ครัวเรือน พื้นที ่(ไร่) 
ชุมชนบ้านขาม 199 216 176 961.75 

ชุมชนบ้านช่องโค 415 415 229 991 

ชุมชนบ้านตลาดท่าช้าง 333 286 440 340 

ชุมชนบ้านท่าช้าง 220 220 220 310 

ชุมชนบ้านมะดัน 319 374 290 947 

ชุมชนบ้านหนองบัว 215 260 160 479 

ชุมชนบ้านหนองหอย 373 377 202 3,121.00 

ชุมชนบ้านโนนสะเดา 286 299 158 603 

สรุปรวม 2,360 2,534 1,875 7,903 

 

7.2ข้อมูลด้านการเกษตร 

ชุมชน 

การทํานา 
ในเขตชลประทาน นอกเขตชลประทาน 

จํานวน 
ครัวเรอืน 

จํานวน 
(ไร่) 

ผลผลิต 
เฉลี่ย 

ต้นทุน 
เฉลี่ย 

ราคาขาย 
เฉลี่ย 

จํานวน 
ครัวเรอืน 

จํานวน 
(ไร่) 

ผลผลิต 
เฉลี่ย 

ต้นทุน 
เฉลี่ย 

ราคาขาย 
เฉลี่ย 

(ครัวเรือน) (กก./ไร่) (บาท./ไร่) (บาท./ไร่) (ครัวเรือน) (กก./ไร่) (บาท./ไร่) (บาท./ไร่) 

ชุมชนตํารวจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ชุมชนบ้านขาม 0 0 0 0 0 82 933 540 3,200.00 9,000.00 

ชุมชนบ้านช่องโค 0 0 0 0 0 60 460 540 3,200.00 9,000.00 

ชุมชนบ้านตลาดท่าช้าง 0 0 0 0 0 6 34 560 3,200.00 9,000.00 

ชุมชนบ้านท่าช้าง 0 0 0 0 0 5 32 550 3,200.00 9,000.00 

ชุมชนบ้านมะดัน 0 0 0 0 0 9 65 540 3,200.00 9,000.00 

ชุมชนบ้านหนองบัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ชุมชนบ้านหนองหอย 0 0 0 0 0 30 292 540 3,200.00 9,000.00 

ชุมชนบ้านโนนสะเดา 0 0 0 0 0 57 532 540 3,200.00 9,000.00 

สรุปรวม 0 0 - - - 249 2,348 544.29 3,200.00 9,000.00 
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ชุมชน 

การทําไร ่
จํานวน 
ครัวเรือน 

จํานวน  
(ไร่) 

ผลผลิต 
เฉล่ีย 

ต้นทุน 
เฉล่ีย 

ราคาขาย 
เฉล่ีย 

จํานวน 
ครัวเรือน 

จํานวน 
(ไร่) 

ผลผลิต 
เฉล่ีย 

ต้นทุน 
เฉล่ีย 

ราคาขาย 
เฉล่ีย 

(ครัวเรือน)  (กก./ไร่) (บาท./ไร่) (บาท./ไร่) (ครัวเรือน)  (กก./ไร่) (บาท./ไร่) (บาท./ไร่) 

ชุมชนบ้านหนองหอย 27 239 4,200.00 3,700.00 11,000.00 6 11 1,500.00 1,700.00 5,000.00 

ชุมชนบ้านโนนสะเดา 13 124 4,200.00 3,700.00 10,000.00 1 20 1,500.00 1,700.00 5,000.00 

สรุปรวม 40 363 4,200.00 3,700.00 10,500.00 7 31 1,500.00 1,700.00 5,000.00 

 

7.3ข้อมูลด้านแหล่งน้าํทางการเกษตร 

ชุมชน 
แหล่งน้าํทางการเกษตร (ปรมิาณน้าํฝน) 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ   

(หมู่บา้น) (หมู่บ้าน)   

ชุมชนตํารวจ 0 0   

ชุมชนบ้านขาม 0 1   

ชุมชนบ้านช่องโค 0 1   

ชุมชนบ้านตลาดท่าช้าง 1 0   

ชุมชนบ้านท่าช้าง 1 0   

ชุมชนบ้านมะดัน 1 0   

ชุมชนบ้านหนองบัว 1 0   

ชุมชนบ้านหนองหอย 0 1   

ชุมชนบ้านโนนสะเดา 0 1   

สรุปรวม 4 4     
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ชุมชน 

แหล่งน้ําทางการเกษตร (แหล่งน้ําธรรมชาติ) 
แม่น้ํา หนองน้ํา/บึง 

เพียงพอ
(หมู่บ้าน) 

ไม่ 
เพียงพอ 

ทัว่ถึง
(หมู่บ้าน) 

ไม่ทัว่ถึง
(หมู่บ้าน) 

เพียงพอ
(หมู่บ้าน) 

ไม่ 
เพียงพอ 

ทัว่ถึง
(หมู่บ้าน) 

ไม่
ทัว่ถึง 

 (หมู่บ้าน)    (หมู่บ้าน)  (หมู่บ้าน) 
ชุมชนตํารวจ 0 0 0 0 0 0 0 0 

ชุมชนบ้านขาม 0 0 1 0 0 0 0 0 

ชุมชนบ้านช่องโค 0 0 0 0 1 0 1 0 

ชุมชนบ้านตลาดท่าช้าง 0 0 0 0 0 0 0 0 

ชุมชนบ้านท่าช้าง 1 0 1 0 0 0 0 0 

ชุมชนบ้านมะดัน 1 0 1 0 1 0 1 0 

ชุมชนบ้านหนองบัว 1 0 1 0 0 0 0 0 

ชุมชนบ้านหนองหอย 0 0 0 0 0 0 0 0 

ชุมชนบ้านโนนสะเดา 0 0 0 0 0 0 0 0 

สรุปรวม 3 0 4 0 2 0 2 0 

 

 

ชุมชน 

แหล่งน้ําทางการเกษตร (มนุษย์สร้าง) 
สระ คลองชลประทาน 

เพียงพอ
(หมู่บ้าน) 

ไม่ 
เพียงพอ 

ทัว่ถึง
(หมู่บ้าน) 

ไม่ทัว่ถึง
(หมู่บ้าน) 

เพียงพอ
(หมู่บ้าน) 

ไม่ 
เพียงพอ 

ทัว่ถึง
(หมู่บ้าน) 

ไม่ทั่วถึง
(หมู่บ้าน) 

 (หมู่บ้าน)    (หมู่บ้าน)   

ชุมชนตํารวจ 0 0 0 0 0 0 0 0 

ชุมชนบ้านขาม 1 0 1 0 1 0 1 0 

ชุมชนบ้านช่องโค 0 0 0 0 0 0 0 0 

ชุมชนบ้านตลาดท่าช้าง 1 0 1 0 0 0 0 0 

ชุมชนบ้านท่าช้าง 0 0 0 0 0 0 0 0 

ชุมชนบ้านมะดัน 0 0 0 0 0 0 0 0 

ชุมชนบ้านหนองบัว 0 0 0 0 0 0 0 0 

ชุมชนบ้านหนองหอย 1 0 1 0 0 0 0 0 

ชุมชนบ้านโนนสะเดา 1 0 1 0 0 0 0 0 

สรุปรวม 4 0 4 0 1 0 1 0 
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7.4ข้อมูลด้านแหล่งน้าํกิน น้าํใช้ (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

ชุมชน 

แหล่งน้ํากิน น้ําใช้ (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค 

ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค) 
ครัวเรอืนในหมู่บ้านนี้ มี
น้าํกิน น้ําใช้เพียงพอ

หรือไม่ 
ไม่มี 

(หมู่บ้าน) 
เพียงพอ 
(หมู่บ้าน) 

ไม่เพียงพอ 
(หมู่บ้าน) 

ทัว่ถึง 
(หมู่บ้าน) 

ไม่ทัว่ถึง 
(หมู่บ้าน) 

เพียงพอ 
(หมู่บ้าน) 

ไม่เพียงพอ 
(หมู่บ้าน) 

ชุมชนตํารวจ 0 1 0 1 0 1 0 

ชุมชนบ้านขาม 0 1 0 0 0 1 0 

ชุมชนบา้นช่องโค 0 1 0 1 0 1 0 

ชุมชนบา้นตลาดท่าช้าง 0 1 0 1 0 1 0 

ชุมชนบา้นท่าช้าง 0 1 0 1 0 1 0 

ชุมชนบา้นมะดัน 0 1 0 1 0 1 0 

ชุมชนบา้นหนองบัว 0 1 0 1 0 1 0 

ชุมชนบา้นหนองหอย 0 1 0 1 0 1 0 

ชุมชนบา้นโนนสะเดา 0 1 0 1 0 1 0 

สรุปรวม 0 9 0 8 0 9 0 

 

8.  การศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรม 
8.1การนับถือศาสนา 
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีศาสนสถานจํานวน 5แห่ง แยกเป็นวัด 4แห่ง  

ได้แก่ วัดสารธรรมาราม , วัดป่าคีรีวัลล์ , วัดหนองหอย , วัดส้ม และ ศาลเจ้า 1แห่ง คือ ศาลเจ้าพ่อ
ท่าช้าง  

8.2ประเพณีและงานประจําปี 
   ขนบธรรมเนียมประเพณีของประชาชนในท้องถิ่น  เช่น ลอยกระทง สงกรานต์   
เข้าพรรษา ออกพรรษา  และวันสําคัญทางศาสนา  และมีงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท่านท้าวสุร
นารี (คณุย่าโม)  ร่วมกับอําเภอเฉลิมพระเกียรติและจงัหวัดนครราชสีมา  เป็นประจําทุกปี 

8.3ภูมิปัญญาท้องถ่ินและภาษาถ่ิน 
 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการทํา
เครื่อง   จักสานใช้สําหรับในครัวเรือน  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก  และวิธีการจับปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถ่ิน  ส่วนมากร้อยละ 90 % พูดภาษาโคราช 
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9.  ทรัพยากรธรรมชาต ิ
9.1น้ํา 

        แหล่งนํ้าที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค ในเขตเทศบาลจะใช้แหล่งนํ้าจากธรรมชาติและแหล่ง
นํ้าที่สร้างขึ้น แหล่งนํ้าทางธรรมชาติ มีจํานวน 22 แห่ง  ได้แก่ ลํามูล ตะกุดวังรี ตะกุดมะค่า ตะกุดตา
ปาน  ตะกุดหนองบัว  ตะกุดช่องโค ฯลฯ โดยใช้เป็นแหล่งนํ้าในการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ด้วย 

9.2ป่าไม้ 
        ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไมท้ี่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไมเ้ป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ  

9.3ภูเขา 
        ในเขตเทศบาลไม่มีภูเขา 

9.4คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
        ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพ้ืนที่สําหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถาน
ประกอบการ  ตามลําดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  
ก็ได้แก่  ดิน  นํ้า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ แต่มีปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น  
การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดทําโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการ
ของประชาชนเช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่โครงการปลูกต้นไม้ในวัน
สําคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและท่ีสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่น
สวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน 
 

2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 

 2.2.1 ความหมายของความพงึพอใจ 
 ความพึงพอใจหรือพอใจตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” มีผู้ให้ความหมาย        
ไว้หลายความหมายดังน้ี 
 ชนะดา วีระพันธ์ (2555) ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือทัศนคติทางบวกของบุคคลที่
มีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงหรือมีความช่ืนชอบพอใจต่อการที่บุคคลอ่ืนกระทําการสิ่งใดสิ่งหน่ึงตอบสนองความ
ต้องการของบุคคลหน่ึงที่ปรารถนาให้กระทําในสิ่งที่ต้องการ ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งน้ันสามารถ
ตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลน้ันได้ แต่ทั้งน้ีความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่าง
กันหรือมีความพึงพอใจมากน้อยขึ้นอยู่กับค่านิยมของแต่ละบุคคลและความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ทําให้
เกิดความพึงพอใจตลอดจนสิ่งเร้าต่าง ๆ ซึ่งอาจสามารถทําให้ระดับความพึงพอใจแตกต่างกันได้ เช่น
ความสะดวกสบายที่ได้รับความสวยงาม ความเป็นกันเอง ความภูมิใจ การยกย่อง การได้รับการ
ตอบสนองในสิ่งที่ต้องการและความศรัทธา เป็นต้น 
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 Davis (1967) กล่าวว่า พฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษย์ คือ ความพยายาม
ของมนุษย์ทีจ่ะขจัดความตึงเครียด หรือความกระวนกระวาย หรือภาวะไม่ได้ดุลยภาพในร่างกาย เมื่อ
มนุษย์สามารถขจัดสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวได้แล้ว มนุษย์ก็จะได้รับ ความพึงพอใจในสิ่งที่ตนต้องการ 
ขณะที่ Wolman (1973) ได้ให้ความหมายว่าความพึงพอใจคือความรู้สึกมีความสุขเมื่อได้รับผลสําเร็จ
ตามความมุ่งหมายที่ต้องการหรือแรงจูงใจ ส่วน Mullins.(1985:280) ให้ความหมายไว้ว่า  ความพึง
พอใจ  เป็นทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆ ในหลายๆ ด้าน เป็นสภาพภายในที่มีความสัมพันธ์กับ
ความรู้สึกของบุคคลที่ประสบความสําเร็จในความต้องการหรือคาดหวัง 
 นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการชาวไทย เช่น วิยะดาเสรีวิชยสวัสด์ิ (2545) ได้ให้ความหมายว่า
ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่ดีของบุคคลที่ได้รับการตอบสนองเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในสิ่งที่ต้องการ
ก็จะทําให้รู้สึกดีชอบและสบายใจหากสอดคล้องกับความคาดหวังหรือมากกว่าที่คาดหวังไว้ก็จะมี
ความรู้สึกพึงพอใจ ส่วนปริญญา จเรรัชต์ และคณะ (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึง ท่าที
ความรู้สึก หรือทัศนคติในทางที่ดีของบุคคลที่มีต่องานที่ปฏิบัติ ร่วมปฏิบัติหรือได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติ  โดยผลตอบแทนที่ได้รับรวมทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆที่เก่ียวข้องเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพึง
พอใจต่องานที่ทํา และวาทินีไล้ง้อ (2549) ได้ให้ความหมายว่าความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกของ
บุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงเมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการทําให้บุคคลมีความรู้สึกในทางบวกหรือมี
ความรู้สึกในทางที่ดี 
 

 2.2.2 ลกัษณะของความพึงพอใจ 
  อัจฉราสมสวย (2545: 5-6) กล่าวถึงลักษณะของความพึงพอใจไว้ ดังน้ี 
  1) ความพึงพอใจคือการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อ
สิ่งหน่ึงสิ่งใดบุคคลจําเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวและการตอบสนองความต้องการของ
บุคคลด้วยการตอบโต้กับบุคคลอ่ืนและสิ่งต่างๆในชีวิตประจําวัน ทําให้แต่ละคนมีประสบการณ์การ
เรียนรู้สิ่งที่จะได้รับตอบแทนแตกต่างกัน 
  2) ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่ง            
ที่ได้รับจริงในสถานการณ์หน่ึง 
  3) ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์            
ที่เกิดขึ้น ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกชอบส่ิงใดสิ่งหน่ึงที่ผันแปรได้ตามปัจจัยที่ไม่เก่ียวข้อง          
กับความคาดหวังของบุคคลในแต่ละสถานการณ์นอกจากน้ีความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่แสดงออกมา
ในระดับมากน้อยได้ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของการประเมินสิ่งที่ได้รับจริงกับสิ่งที่คาดหวังไว้ 
 นอกจากน้ีความพึงพอใจของบุคคลใดบุคคลหน่ึงจะถูกกําหนดจากความรู้สึกของแต่ละ
บุคคล โดยจากการพิจารณาความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงและผลตอบแทนท่ีเขามี
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ความรู้สึกว่าเขาควรจะได้รับแล้วถ้าหากผลตอบแทนที่ได้รับจริงมากกว่าผลตอบแทนท่ีเขาคาดว่าจะ
ได้รับย่อมจะก่อให้เกิดความพึงพอใจข้ึน ซึ่งความพอใจจะมากหรือน้อยหรือไม่พึงพอใจน้ัน ขึ้นอยู่กับ
ความยุติธรรมของผลตอบแทน 
 

 2.2.3 แนวคิดเก่ียวกับการให้บริการ 
  การให้บริการ  เป็นหน้าที่หลักสําคัญในการบริการงานในภาครัฐ  โดยเฉพาะงาน       ที่
จะต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กับประชาชนโดยตรงโดยหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีหน้าที่ในการ
สง่ต่อการบริการ (Delivery service) ให้แก่ผู้รับบริการ 
  John D. Millett (1951:397-400) กล่าวไว้ว่า คุณค่าประการแรกของการบริการงาน     
รัฐกิจทั้งหมดคือ การปฏิบัติงานด้วยการให้บริการท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจซึ่งมีลักษณะสําคัญ 5 

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

 

 2.2.4 ความพึงพอใจของผู้รบับรกิาร 
 Herbert (1960:180) กล่าวว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ามารับบริการสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการ ส่วนHinhaw and Atwood (1982:170-171) กล่าวว่า 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการดูแลที่ได้รับจากผู้ให้บริการ ซึ่ง
จัดเป็นเกณฑ์ประเมินด้านผลลัพธ์ขณะที่ Aday and Andersen (1971:4-11) กล่าวว่า ความพึง
พอใจของผู้รับบริการเป็นความรู้สึก หรือความคิดเห็นที่เก่ียวข้องกับ ทัศนคติ ของคนที่เกิดจาก
ประสบการณ์ที่ผู้รับบริการเข้าไปใช้บริการในสถานบริการน้ัน และประสบการณ์น้ันได้เป็นไปตาม
ความคาดหวังของผู้รับบริการมากน้อยเพียงใด 
 

 2.2.5 เกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพของบริการ 
  สมิต สัชฌุกร ( 2546 : 177-179) กล่าวถึงเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพของบริการไว้ 
ดังน้ี 
 1) รูปธรรม (Tangible)  หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของการบริการที่ผู้รับบริการ
ได้รับ ทําให้เขาสามารถคาดคะเนถึงคุณภาพของบริการดังกล่าวได้ 
 2) ความไว้วางใจ (Reliability) หมายถึง ผู้รับบริการเล็งเห็นถึงความสม่ําเสมอ และ
ความถูกต้องในการให้บริการ รวมทั้งประสิทธิภาพของพนักงานที่ให้บริการ 
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 3) การตอบสนองต่อผู้รับบริการ ( Responsiveness)  หมายถึง ผู้ใช้บริการจะคํานึงถึง
เวลาและความสามารถในการแก้ไขปัญหาของผู้ให้บริการว่า ตรงจุดหรือดีกว่าตามที่ผู้รับบริการ
ต้องการหรือไม่ 
 4) ความมั่นใจได้ ( Assurance) หมายถึง ผู้รับบริการจะมองถึงความรู้ ความชํานาญ
หรอืความสามารถของบุคลากร ซึ่งเป็นผลที่จะสร้างความมั่นใจ รวมทั้งความไว้วางใจในบริการน้ัน 
 5) ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ ( Empathy) หมายถึง ผู้รับบริการจะพิจารณา
ถึงความสะดวกด้านเวลา สถานที่ ทําเลท่ีต้ัง ตลอดจนความพยายามของพนักงานที่จะเข้าใจ             
ถึงความต้องการของผู้บริการรวมท้ังความสนใจในการตอบสนองความต้องการดังกล่าว 
 

 2.2.6 การวัดความพึงพอใจที่มีต่อการบริการ 
  ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการจะเกิดขึ้นหรือไม่น้ันจะต้องพิจารณาถึงลักษณะของ
การให้บริการขององค์กรประกอบกับระดับความรู้สึกของผู้มารับบริการในมิติต่างๆของแต่ละบุคคล
ดังน้ันการวัดความพึงพอใจในการใช้บริการสามารถทําได้หลายวิธีดังน้ี(ชานันท์ถ้าคู่, 2545: 10) 

  1) การใช้แบบสอบถามซึ่ ง เ ป็นวิ ธีการท่ี นิยมใช้กันแพร่หลายวิ ธีหน่ึงโดยการ               
ขอความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลที่ต้องการวัดแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่กําหนดคําตอบ          
ไว้ให้เลือกตอบหรือเป็นคําตอบอิสระคําถามที่ถามอาจจะถามถึงความพึงพอใจในด้านต่างๆ               
ที่หน่วยงานหรือองค์กรกําลังให้บริการอยู่เช่นลักษณะของการให้บริการสถานที่ให้บริการ บุคลากรท่ี
ให้บริการเป็นต้น 
  2) การสัมภาษณ์เป็นวิธีการที่ต้องอาศัยเทคนิคและความชํานาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์ที่
จะจูงใจให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบคําถามให้ตรงกับข้อเท็จจริง 
  3) การสังเกตเป็นวิธีการสังเกตจากพฤติกรรรมทั้งก่อนมารับบริการขณะรับบริการและ
หลังจากการได้รับบริการแล้วเช่นการสังเกตกิริยาท่าทางการพูดสีหน้าและความถี่ของการมาขอรับ
บริการเป็นต้น ผู้วัดจะต้องกระทําอย่างจริงจังและมีแบบแผนที่แน่นอน 
 

 2.2.2.7 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริการสาธารณะและการให้บริการประชาชนภาครัฐ 
  การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนมีหลักและแนวทาง คือ
การให้บริการอย่างเสมอภาค หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงานภาครัฐที่มีฐานคติที่ว่าคนทุก
คนเท่าเทียมกัน ดังน้ันประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในแง่มุมของกฎหมายไม่มี
การแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการประชาชนจะได้รับการปฏิบัติในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลที่ใช้
มาตรฐานในการให้บริการเดียวกันการให้บริการท่ีตรงเวลา หมายถึง ในการบริการจะต้องมองว่าการ
ให้บริการสาธารณะจะต้องตรงต่อเวลา ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มี
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ประสิทธิผลเลยถ้าไม่มีการตรงต่อเวลา ซึ่งจะต้องสร้างความไม่พอใจให้แก่ประชาชนการให้บริการ
อย่างเพียงพอ การให้บริการสาธารณะต้องมีลักษณะ มีจํานวนการให้บริการและสถานที่ให้บริการ
อย่างเหมาะสม 
  Millet (1954, หน้า 397 อ้างถึงใน อัญชลี ดุสิตสุทธิรัตน์,ธรรมรัตน์ ศัลยวุฒิและ สุวิมล 
นภาผ่องกุล. 2559 หน้า 21 ) ได้ให้ทัศนะว่าความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของ
หน่วยงานภาครัฐน้ัน โดยได้สรุปประเด็นว่าเป้าหมายที่เป็นที่นิยมมากที่สุดที่ผู้ปฏิบัติต้องยึดถือไว้เสมอ
ในหลักการ 5 ประการ คือ  

  1. การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการ
บริหารงานภาครัฐที่มีฐานของความคิดว่าทุกคนเท่าเทียมกัน ดังน้ันประชาชนทุกคนจะได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในทกุแง่มมุของกฎหมายไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการประชาชนจะ
ได้รับการปฏิบัติในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน 
  2. การให้บริการที่ตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง ในการให้บริการจะต้องมองว่า
การให้บริการจะต้องตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มีประสิทธิผลเลยถ้า
ไม่มีการตรงเวลาซึ่งจะสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน 
  3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริการจะต้องมี
ลกัษณะที่มีจํานวนการให้บริการและสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม 
  4. การให้บริการอย่างต่อเน่ือง (Continuous Service) คือ การให้บริการที่เป็นไป
อย่างสมํ่าาเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณชนเป็นหลักไม่ใช่ยึดตามความพอใจของหน่วยงานท่ี
ให้บริการว่าจะให้หรอืหยุดบริการเมื่อใดก็ได้ 
  5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) คือ การให้บริการท่ีมีการ
ปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน กล่าวอีกนัยหน่ึง คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความสามารถ
ที่จะทําหน้าที่ได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิมเลื่อมใส ใจแจ้ง (2546, หน้า 31 -34) ได้เสนอ
แนวความคิดในการบริการประชาชนที่ดีและมีคณุภาพต้องอาศัยเทคนิค กลยุทธ์ ทักษะที่จะทําให้ชนะ
ใจผู้รับบริการ ซึ่งสามารถกระทําได้ทั้งก่อนการติดต่อระหว่างการติดต่อและหลักการติดต่อโดยได้รับ
การบริการจากตัวบุคคลทุกระดับในองค์กร รวมท้ังผู้บริหารขององค์กรน้ัน ๆ ทั้งน้ีการบริการท่ีดี จะ
เป็นเคร่ืองมือช่วยให้ผู้ติดต่อรับบริการเกิดความเช่ือถือ ศรัทธาและสร้างภาพลักษณ์ ซึ่งจะมีผลในการ
ใช้บริการต่าง ๆ ในโอกาสหน้าต่อไป 
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2.3 งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
 

 อัญชลี ดุสิตสุทธิรัตน์,ธรรมรัตน์ ศัลยวุฒิและ สุวิมล นภาผ่องกุล. (2559)  ศึกษาเรื่องความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลบางโปรงอําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบางโปรง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2559 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยคร้ังน้ีจํานวน400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาเป็น
แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลบาง
โปรง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ การเก็บรวบรวมแบบสอบถามได้รับกลับมาเป็นจํานวน 400 

ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละและ
ค่าเฉลี่ยผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบางโปรง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งภาพรวมและรายด้าน พบว่าในภาพรวม
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลบางโปรง คิดเป็นร้อยละ 
96.89 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านขั้นตอนการให้บริการประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 98.13 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
คิดเป็นร้อยละ 98.59 ด้านช่องทางในการให้บริการประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ คิด
เป็นร้อยละ 90.92 ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ คิดเป็นร้อย
ละ 97.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายหมู่บ้าน พบว่า ประชาชนในหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 มีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลบางโปรง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.69 และ 3.59 

ตามลําดับ ส่วนประชาชนในหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
สว่นตําบลบางโปรง อยู่ในระดับปานกลาง คา่เฉล่ีย 3.49 และ 3.39 ตามลําดับ 
 

 อมรารัตน์ บุญภา. (2557) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลตําบลพวา อําเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความ    
พึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตําบลพวา อําเภอแก่งหางแมวจังหวัด
จันทบุร ีและเพ่ือเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาล
ตําบลพวา อําเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ กลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 385 ตัวอย่าง ทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน ด้วยสถิติ  t-test, One-way ANOVA และ ทําการ
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของ LSD (Least significant difference test)           ผล
การศึกษาระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตําบลพวาอําเภอแก่งหางแมว 
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จังหวัดจันทบุรี พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการภาพรวมในระดับมากที่สุด 
โดยด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ มีระดับความพึงพอใจเป็นอันดับแรกพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด รองลงมาด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความ
น่าเช่ือถือ ไว้ใจในการบริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดด้านความเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการ 
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และอันดับสุดท้ายด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ พึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก 
 

 วลัยภรณ์วชิรเขื่อนขันธ์ (2548)ศกึษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล
จังหวัดสมุทรปราการพบว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลจังหวัด
สมุทรปราการอยู่ในระดับปานกลางปัจจัยจูงใจอยู่ในระดับมากด้านปัจจัยค้ําจุนอยู่ในระดับปานกลาง
การทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า เพศอายุตําแหน่งหน้าที่ระดับตําแหน่งประสบการณ์ในการทํางาน
และขนาดของโรงเรียนไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล
จังหวัดสมุทรปราการอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติส่วนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ําจุนมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติการทดสอบสมมติฐานพบว่าเพศอายุตําแหน่งหน้าที่ระดับตําแหน่งประสบการณ์ใน
การทํางานและขนาดของโรงเรียนไม่มีความสัมพันธ์กับพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู
เทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

 ลันดา สิทธิจักร และจิราภรณ์ จันทร์อารักษ์ (2550) ศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์และ
นักศึกษาต่อการใช้ห้องสมุด วิทยาลัยบรมราชชนนี ชลบุรี พบว่า ความพึงพอใจของอาจารย์โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ด้านบุคลากรมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงสุด ส่วนด้านทรัพยากรสารสนเทศมีค่าเฉล่ีย
คะแนนตํ่าสุด และพบว่าความพึงพอใจของนักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจ
ด้านบุคลากรมีคา่เฉล่ียคะแนนสูงสุด ในขณะที่ด้านสภาพแวดล้อม มีค่าคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด 
 

 ภาวนา  เวชกิจ (2550) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการทํางาน และความผูกพันของพนักงาน
ต่อองค์การ: ศึกษากรณี บริษัท ฟาบริเนท จํากัด ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจในงานอยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนความผูกพันของพนักงานต่อองค์การอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาตามตัวแปร       
ในส่วนของความพึงพอใจ พบว่า ความต้ังใจที่จะก้าวหน้าในการทํางาน รู้สึกพึงพอใจกับบริษัทใน
ฐานะที่เป็นที่ทํางาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง ขณะที่ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ 
พบว่า พนักงานพร้อมที่จะทุ่มเทความพยายาม ความสามารถเพ่ือความสําเร็จของบริษัทด้วยความเต็ม
ใจ พนักงานคิดว่าองค์การน้ีเปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 และเมื่อมีผู้กล่าวถึงบริษัทในทางที่ไม่ดีผิดไป
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จากข้อเท็จจริงพนักงานจะรู้สึกไม่พอใจและจะพยายามช้ีแจงให้เขาเข้าใจให้ถูกต้องเสมอ มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง นอกจากน้ียังพบว่า ลักษณะงาน ลักษณะการปฏิบัติงาน ลักษณะองค์การ 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับค่อนข้างสูงกับความพึงพอใจในงานและความผูกพันของพนักงานต่อ
องค์การ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

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

 พวงเพชร สุวรรณชาติ (2553)ศึกษาวามพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินการด้านระบบ
สาธารณูปโภค ไฟฟ้า แสงสว่าง ระบบสัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจรต่าง ๆ ในเทศบาลนคร
หาดใหญ่ ระหว่าง พ.ศ. 2552– พ.ศ. 2553 พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างพึงพอใจต่อการดําเนินการ
โดยภาพรวมและในแต่ละโครงการอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด และพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ศาสนา อาชีพ รายได้ต่อเดือนโดยเฉล่ีย และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน ไม่มี
ความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของ
เทศบาลนครหาดใหญ่ 
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ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

ภาระงานหลักของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

สภาพทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

2.4 กรอบแนวคดิท่ีใช้ในการศึกษา 
 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิด ซึ่งจะนํามา
ประยุกต์ใช้กับงานวิจัยในคร้ังน้ี ดังแสดงในภาพที่ 2.1 ดังน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2.1 แสดงกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศกึษา  

ความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

(1) ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ 
(2)  ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ 
(3)  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
(4)  ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
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บทที่ 3 

วิธีการศึกษา 

 

 

 การสํารวจในครั้งน้ีเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการ        
ของเทศบาลตําบลท่าช้างอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา รวมท้ังสํารวจสภาพปัญหา 
อุปสรรค และขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมจากประชาชนผู้รับบริการใน 4 ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอํานวยความสะดวกซ่ึงมีวิธีการศึกษา 
ดังน้ี 
 

3.1 ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา 
 

 ข้อมูลที่ ใ ช้ในการศึกษาครั้ง น้ีคือข้อมูลที่ เ ก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างของประชาชน             
ผูม้ารับบริการที่ได้รับแบบสอบถาม ซึ่งมีที่พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลท่าช้าง เพ่ือศึกษาความพึง
พอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้างอําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา 
 

3.2 ประชากรเปา้หมาย 
 

 ประชากรเป้าหมายสําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) คือประชาชน        
ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลท่าช้าง จํานวน 4,982 คน 9หมู่บ้าน คือ บ้านขาม บ้านหนองหอย 
บ้านโนนสะเดา บ้านช่องโค บ้านมะดัน บ้านหนองบัว บ้านท่าช้าง บ้านตลาดท่าช้าง และบ้านหนองเต็ง 
และชุมชนตํารวจ 
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3.3 ขนาดของกลุม่ตัวอย่างประชาชน 
 

 เน่ืองจากประชากรที่ศึกษามีจํานวนมาก ดังน้ันคณะผู้สํารวจจึงใช้วิธีการของ Taro Yamane 

(สมศักด์ิ ศรีสันติสุข,2548: 139)เพ่ือหาจํานวนขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนท้ังหมด              
โดยได้กําหนดความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดระหว่างค่าจริงและค่าประมาณร้อย
ละ 0.05 ตามสูตร 
 

 
2)(1 eN

N
n


  

 

 โดยที่ n  = จํานวนขนาดตัวอย่างประชาชนที่ต้องการ 
N  = จํานวนประชากรทั้งหมด 
e  = ค่าความคลาดเคลื่อน (0.05) 

 

 แทนค่าสูตร   ,	 , 	 .   = 370.06 หรือ 371คน 
 

 อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้ผลการศึกษาที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมาสามารถใช้อธิบายกลุ่ม
ประชากรเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง และเพ่ือเป็นการเพ่ิมความเที่ยงตรงของข้อสรุปที่จะได้รับจาก
ตัวอย่าง จึงใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน โดยมีการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น        
เพ่ือจะได้เป็นการกระจายกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมทั่วทั้งเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลและไม่ให้มีการ
กระจุกตัวอยู่ในเขตพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หน่ึงมากเกินไป 
 

3.4 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 

 การสุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

โดยแบ่งประชากรออกเป็นพ้ืนที่ต่างๆ รวม 9 หมู่บ้าน และในแต่ละหมู่บ้านจะสุ่มตัวอย่างประชาชน
อย่างเป็นสัดส่วน (Proportional Random Sampling) เพ่ือให้ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างจากแต่ละ
หมู่บ้าน รวมเป็น 400 คน ดังตารางที่ 3.1 
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ตารางที่  3.1 จํานวนประชากรและกลุม่ตัวอย่างของประชาชน จําแนกตามเขตที่อยู่อาศัย 
หมู่บ้าน ประชากร (คน) สัดส่วน กลุ่มตัวอย่าง (คน) 

บ้านหนองเต็ง และชุมชนตํารวจ 415 8.33 33 

บ้านขาม 750 15.05 60 

บ้านหนองหอย 585 11.74 47 

บ้านโนนสะเดา 830 16.66 67 

บ้านช่องโค 693 13.91 56 

บ้านมะดัน 475 9.53 38 

บ้านหนองบัว 440 8.83 35 

บ้านท่าช้าง 706 14.17 57 

บ้านตลาดท่าช้าง 88 1.77 7 

รวม 4,982 100 400 

 

 หลังจากทําการกําหนดขนาดตัวอย่างของแต่ละเขตพ้ืนที่ได้แล้ว ในการเก็บรวบรวมข้อมูล     
จะสุ่มประชากรในแต่ละเขตพ้ืนที่ โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครอบคลุมทุกเดือนต้ังแต่เดือนตุลาคม 
2562ถึงเดือนกันยายน 2563ที่กลุ่มตัวอย่างมาใช้บริการให้ได้ครบตามจํานวนที่ต้องการ 
 

3.5 เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 3.5.1 เครื่องมือทีใ่ชใ้นการศึกษา 
 (1) การส ร้าง เครื่ อ งมื อ  เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในการรวบรวมครั้ ง น้ี  คณะผู้ สํ า รวจ                  
ใช้แบบสอบถามแบบปลายปิดและปลายเปิด โดยการศึกษาจากเอกสาร บทความ งานวิจัย              
ที่ เ ก่ียวข้อง นํามา สร้างเป็นแบบสอบถามให้ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ โดยแบบสอบถาม
ประกอบด้วย 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาล
ตําบลท่าช้างใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale ให้คา่นํ้าหนักโดยถือเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
   ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 5 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจมาก  4 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจปานกลาง 3 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจน้อย  2 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 1 คะแนน 
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 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการท่ีมีต่อปัญหา อุปสรรค ในการ        
รับบริการจากเทศบาลตําบลท่าช้าง 
 

 (2) การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ จะใช้วิธีหาความเที่ยงตรง (Validity) ด้วยการ
นําแบบสอบถามฉบับร่างไปหาความเท่ียงตรงด้านเน้ือหาและโครงสร้าง โดยเสนอต่อ       ที่ปรึกษา
โครงการและผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือตรวจสอบหาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity)           

และความเหมาะสมถูกต้องด้านภาษา เพ่ือนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม 
 

 3.5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  (1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จาก                     
การออกแบบสอบถามโดยการใช้วิ ธีการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามที่ ไ ด้สร้างขึ้น จํานวน             
ทั้งสิ้น 400คน 
 (2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากเอกสาร 
ข้อมูลทางสถิติที่รวบรวมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา และเทศบาลตําบลท่า
ช้าง 
 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 3.6.1 การวิเคราะหข์้อมูล 
 

 การ วิ เคราะ ห์ข้ อมู ลการสํ ารวจในค ร้ั ง น้ี ใ ช้ เครื่ อ งคอมพิว เตอร์ประมวลผล                
ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งได้เลือกใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ได้แก่ 
อัตราส่วนร้อยละ (Percentage) ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) 

และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือวัดค่าเฉลี่ยและการกระจายของข้อมูล 
และนําเสนอในรูปตารางพร้อมกับการพรรณนาประกอบ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี
ต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้าง 
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 3.6.2 การประเมินผล 
 

 สําหรับข้อมูลระดับความพึงพอใจ ได้ทําการหาค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเป็นราย
กลุ่ม โดยมีเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับระดับค่าเฉล่ีย ดังน้ี 
 ระดับค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  
 ระดับค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 ระดับค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50  ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50  ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
 ระดับค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50  ความพึงพอใจอยู่ในระดับควรปรับปรุง 
 ในส่วนของการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลตําบลท่าช้างน้ัน คณะผู้สํารวจได้กําหนดเกณฑ์ในการคํานวณค่าคะแนนร้อยละ โดยคิดจากค่า
คะแนนเฉล่ียของระดับความพึงพอใจในการให้บริการที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนในแต่ละด้าน และ
นําค่าคะแนนเฉล่ียที่ได้มาเทียบหาค่าร้อยละจากคะแนนเต็มของแต่ละด้านเพ่ือจัดระดับของความพึง
พอใจได้ ดังน้ี 
 

ตารางที่  3.2 แสดงการจัดระดับคะแนนของความพึงพอใจ 
 

ค่าคะแนน ระดับความพงึพอใจ(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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 สําหรับข้อมูลที่ได้จากคําถามปลายเปิดได้ทําการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด และดําเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจัดจําแนกประเภทข้อความท่ีมีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันให้อยู่ใน
ประเภทเดียวกันจากน้ันวิเคราะห์เน้ือหาของข้อมูลและนําเสนอในรูปของความเรียง 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 

 

  

 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้าง ซึ่งผลการศึกษาครั้งน้ีคณะผู้สํารวจได้ดําเนินการวิเคราะห์ตาม
ขั้นตอนต่างๆ โดยรายงานผลการศึกษาได้แบ่งออกเป็น7ตอน ซึ่งมีลําดับเน้ือหา ดังน้ี 
 4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม 
 4.2 งานที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ 
 4.3 ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ 
 4.4 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลตําบลท่าช้างของประชาชน 
 4.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้าง 
 4.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบล
ท่าช้าง 
 4.7 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของประชาชนผู้รับบริการ 
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4.1 ข้อมู
 

 4.1.1 

 

ใหญ่ร้อยละ 
ภาพที่ 4.1 

ภาพที
 

 4.1.2 

 

ส่วนใหญ่ร้อย
ร้อยละ 33.5

ในภาพที ่4.2

ภาพที่ 4.

 

หญิ

,

มูลท่ัวไปขอ

 เพศ 
ผลการสํารวจ

 63.00เป็นเพ

ที่ 4.1 แสดงจาํ

 ระดับอายุ 
ผลการสํารว
ยละ 35.00 

50 และร้อย
2 

2  แสดงจําน

ญิง, 252, 63.00

%

51-60 ปี
, 140, 35.00%

มากกว่า 60

ไป
, 134, 33.

งกลุ่มตัวอย่

จกลุ่มตัวอย่าง
พศหญิง ในขณ

านวนและร้อย

จกลุ่มตัวอย่า
มีอายุระหว
ละ 18.25มีอ

วนและร้อยล
 

%

0 ปีข้ึน

.50%

ย่างประชาช

งประชาชน จํา
ณะที่เพศชาย

ยละของประช

างประชาชน 
ว่าง 51 – 60

อายุอยู่ระหว

ะของประชาช

ชนท่ีตอบแบ

านวน 400 ค
 มีอยู่ร้อยละ 

ชาชนที่ตอบแบ

 จํานวน 400 

0 ปี รองลงมา
ว่าง 41-50ปี

ชนที่ตอบแบบ

21-30 ปี
, 10, 2.50%

บสอบถาม 

น ที่ตอบแบบ
 37.00ดังแส

บบสอบถาม จ

 คน ที่ตอ
ามีอายุมากกว
 ตามลําดับด

บสอบถาม จํา

ช

% 31-40

, 43, 10

41

, 73,

เทศบาลตํ
วิทยาลยัน

 

บสอบถามพบ
ดงรายละเอีย

 จําแนกตามเพ

อบแบบสอบถ
ว่า 60 ปีขึ้นไป
ดังแสดงราย

แนกตามระดับ

ชาย, 148, 37.0

0 ปี
.75%

1-50 ปี
 18.25%
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ยด     ใน

 
พศ 

ถามพบว่า     
ป คิดเป็น     
ยละเอียด     

 
ับอายุ 

0%
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 4.1.3 

 

ใหญ่ร้อยละ 
ตอนปลายหรื
ตอนต้นตามล

ภาพที่ 4.3 

 

 4.1.4 

 

ส่วนใหญ่ร้อย
29.02 และรอ้

ภาพที ่
 

ม. 
เ

, 93

, 

 ระดับการศกึ
ผลการสํารวจ
44.50มีการศึ
รือเทียบเท่า 
ลําดับดังแสดง

  แสดงจํานวน

 อาชีพ 

ผลการสํารว
ยละ42.75ประ
อยละ 20.21มี

 4.4  แสดงจํา

ม. ต้น, 

 ปลายหรือ
เทียบเท่า
3, 23.25%

รับจ้างทั่วไป
 165, 42.75%

กษา 
จกลุ่มตัวอย่าง
ศึกษาอยู่ในระ
 คิดเป็นร้อยล
งรายละเอียดใ

นและร้อยละข

จกลุ่มตัวอย่า
ะกอบอาชีพรบั
มีอาชีพค้าขาย

านวนและร้อย
 

 84, 21.00%

อนุปริญญา
เทียบเท่

, 26, 6.50

ธุรกิจส่วนต
, 17, 4.40

งประชาชน จํ
ดับประถมศึก
ละ 23.25 และ
ในภาพที ่4.3 

องประชาชนที

างประชาชน 
บจ้างทั่วไปรอ
ยตามลําดับดัง

ยละของประช

หรือ
า
0%

พนั
บริษทั
, 14, 

ตัว
%

ํานวน 400 ค
กษารองลงมา
ะร้อยละ 21.

 

ที่ตอบแบบสอ

 จํานวน 400 

องลงมาประกอ
งแสดงรายละ

าชนที่ตอบแบ

ปริญ
, 19, 

ักงาน
ทเอกชน
 3.63%

คน ที่ตอบแบบ
ามีการศึกษาอ
00มีการศึกษ

อบถาม จาํแนก

 คน ที่ตอ
อบอาชีพเกษต
เอียดในภาพที

บบสอบถาม จํ

ประ

ญญาตรี
 4.75%

เกษตร
2

ค้าขาย,

เทศบาลตํ
วิทยาลยัน

บสอบถามพบ
อยู่ในระดับมัธ
ษาในระดับมัธ

กตามระดับกา

อบแบบสอบถ
ตรกรรมคิดเป็
ที่ 4.4 

 

จาํแนกตามอาชี

ะถมศึกษา, 178

44.50%

รกรรม, 112, 

29.02%

, 78, 20.21

%
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ธยมศึกษา
ธยมศึกษา

 
ารศึกษา 

ถามพบว่า     
ป็นร้อยละ 

 

ชีพ 

8, 
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 4.1.5 

 

ใหญ่ร้อยละ 
6,000 บาท 

ตามลําดับดัง
 

ภาพที่ 4.5

 

 

 

 

 

 

 

 

บ

 ระดับรายได ้
ผลการสํารวจ
32.50มีรายได
 คิดเป็นร้อยล
แสดงรายละเ

5  แสดงจํานว

8,001 - 10,00

บาท, 75, 18.75

มากกว่า 10

บาทขึ้นไ
, 23, 5.75

 

จกลุ่มตัวอย่าง
ด้อยู่ระหว่าง 
ละ 28.25 

เอียดในภาพที่

วนและร้อยละ

 

6,001 - 8,00

บาท
, 130, 32.50%

00 

5%

0,000 

ไป
5%

งประชาชน จํา
 6,001 – 8

และร้อยละ 
ที ่4.5 

 

ะของประชาชน

น้อยกว่า 
บาท, 21, 

0 

%

านวน 400 ค
,000 บาท รอ
18.75มีรายได

นที่ตอบแบบส

 2,000 

 5.25%
บ

น ที่ตอบแบบ
องลงมามีราย
ด้อยู่ระหว่าง 

สอบถาม จาํแน

2,000 - 4,000

บาท, 38, 9.50%

เทศบาลตํ
วิทยาลยัน

บสอบถามพบ
ยได้อยู่ระหว่าง
 8,001 – 10,

นกตามระดับร

0 

%

4,001 - 6,0

บาท
, 113, 28.2
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ง4,001 – 

,000บาท

 

รายได้ 

000 

25%
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4.2 งานท่ี
 

 

ใหญ่ร้อยละ 
อ่ืนๆ รองลงม
23.80และร้อ
รายละเอียดใ
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.6 แ
ที

 

 

 

ท่ีกลุ่มตัวอย่า

ผลการสํารว
 25.50 มาติด
มาติดต่อขอรั
อยละ 19.80

ในภาพที่ 4.6 

แสดงจํานวน
ที่กลุ่มตัวอย่าง

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

างประชาชน

จกลุ่มตัวอย่า
ดต่องานการใ
ับบริการเก่ียว
0 มาติดต่อง
 

และร้อยละข
งประชาชนสว่

 

8.30%

3

นส่วนใหญม่

งประชาชน จํ
ห้บริการเกี่ยว
วกับงานด้าน
านป้องกันแ

ของประชาช
วนใหญ่มาติดต

.30%

23.80%

มาติดต่อขอร

จํานวน 400 ค
วกับงานบริก
พัฒนาชุมชน
และบรรเทา

ชนที่ตอบแบบ
ต่อขอรับบริกา

%

12.50%

รับบริการ 

คน ที่ตอบแบบ
ารสาธารณสุ
นและสวัสดิกา
สาธารณภัย

บสอบถาม จ
าร 

7.00%

25

เทศบาลตํ
วิทยาลยัน

บสอบถาม พ
สุขและงานสา
ารสังคมคิดเป็
ยตามลําดับ 

 จําแนกตามภ

5.50%

19.
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บว่า ส่วน
าธารณสุข
ป็นร้อยละ 
 ดังแสดง

ภาระงาน     

80%
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4.3 ช่วงเว
 

 ผลการ
ประชาชนมา
ติดต่อขอรับบ
ในภาพที ่4.7
 

 

 

ภาพที่ 4.7 

 

 

 

 

 

 

2

4

6

8

10

120

วลาท่ีกลุ่มตั

รสํารวจกลุ่มตั
าติดต่อขอรับบ
บริการในเดือน
7 

แสดงจํานวน
บริการจากเท

0

20

40

60

80

0

0

85
8

ัวอย่างประ

ตัวอย่างประช
บริการกับเทศ
นมิถุนายน25

นของประชาช
ทศบาลตําบลท

 

87 86 8

ชาชนมาติด

ชาชน จํานวน
ศบาลตําบลท่
563และเดือน

ชนที่ตอบแบบ
ท่าช้าง 

89 85 84

ดต่อขอรับบ ิ

 400 คน ที
าช้างในช่วงเดื
กรกฎาคม 25

บสอบถาม จํา

4 85

105

ริการ 

ที่ตอบแบบสอ
ดือนพฤษภาค
563ตามลําดับ

าแนกตามช่วง

98 96

เทศบาลตํ
วิทยาลยัน

อบถามพบว่า 
คม 2563รอง
บ ดังแสดงรา

งเวลาที่มาติด

83

55
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 ส่วนใหญ่
ลงมาเคย
ยละเอียด

 

ดต่อขอรับ

 



ใ

4.4 ช่องท
 

 

ใหญ่รับทราบ
ข่าวสารจาก
ตามลําดับ ดัง
 

 

 

 

 

สิ
จํานวน 
หมายเหตุ :ผู้ต
 

ภาพที่ 4.8 

 

 

ทางการรับข้

ผลการสํารวจ
บข้อมูลข่าวส
เพ่ือนบ้าน/ก
งแสดงรายละ

เอกสาร
สิ่งพิมพ์ 

เ

41 

อบสามารถเลือ

แสดงจํานวน
ข่าวสารจากเ

0

100

200

300

400

้อมูลข่าวสา

จกลุ่มตัวอย่าง
สารของเทศบ
ารประชุม ผู้ใ
เอียดในภาพที

เว็บไซต์ 
ติด

15 

กตอบได้มากกว

นของประชา
ทศบาลตําบล

 

41 15

ารจากเทศบ

งประชาชน จํ
บาลตําบลท่า
้ใหญ่บ้าน/ผู้น
ที่ 4.8 

ดประกาศ
ต่างๆ 
64 

ว่า 1 ข้อ 

ชนที่ตอบแบ
ลทา่ช้าง 

64

บาลตําบลท่า

ํานวน 400 

ช้างจากเสียง
นําชุมชน เอก

. ผูใ้หญ่บ้าน/
ผู้นําชุมชน 

288 

บบสอบถาม 

288

าชา้งของปร

คน ที่ตอบแบ
งตามสายรอง
กสารสิ่งพิมพ์

เสียงตามสาย
หอกระจายข่

378 

 จําแนกตามช

378

เทศบาลตํ
วิทยาลยัน

ระชาชน 

บบสอบถามพ
งลงมารับทร
และติดประก

ย/
าว 

เพ่ือนบ้
ปร
3

ช่องทางการ

334
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บว่า ส่วน
าบข้อมูล
กาศต่างๆ

 

บา้น/การ
ระชุม 
334 

รับข้อมูล
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4.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตําบลท่า
ช้าง 

 

 4.5.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมจําแนกเป็นรายด้าน 
 

ตารางที่ 4.1 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้าง จําแนกเป็นรายด้าน 

 

การให้บริการ  . . ระดับการแปลผล 
1. ด้านข้ันตอนการให้บริการ 4.64 0.53 มากท่ีสุด 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.63 0.50 มากท่ีสุด 
3. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.66 0.49 มากท่ีสุด 
4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.65 0.52 มากท่ีสุด 
 ภาพรวม 4.64 0.51 มากท่ีสุด 

 

 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตําบล
ท่าช้าง โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดเท่ากับ 4.66 รองลงมา คือ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65และด้านขั้นตอน
การให้บริการมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.64 ตามลําดับ 
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 4.5.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมจําแนกเป็นรายข้อในแต่ละด้าน 
 

   4.5.2.1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 

ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้าง ในด้านขั้นตอนการให้บริการ
จําแนกเป็นรายข้อ 

 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ  . . ระดับการแปลผล 
1. การให้บริการถูกต้อง สะดวกรวดเร็วไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความ
ชัดเจน 

4.67 0.55 มากท่ีสุด 

2. การให้บริการเป็นไปตามลําดับก่อน – หลัง 4.61 0.54 มากท่ีสุด 
3. ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม 4.61 0.52 มากท่ีสุด 
4. การติดต่อประสานงานมีความสะดวก 4.66 0.52 มากท่ีสุด 
5. เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีใช้ในการปฏิบัติงานมี
ความเหมาะสมต่อการให้บริการ 

4.63 0.53 มากท่ีสุด 

 รวม 4.64 0.53 มากท่ีสุด 
 

 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตําบล
ท่าช้างในด้านขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.64เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากท่ีสุด”โดยเรื่องการ
ให้บริการตามที่ขอรับบริการถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความชัดเจน เหมาะสมมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ4.67 รองลงมา คือ เรื่องการติดต่อประสานงานมีความสะดวกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.66 และเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวกที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมต่อการ
ให้บริการมีค่าเฉล่ียเท่ากับ4.63 ตามลําดับ 
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เทศบาลตาํบลทา่ชา้ง 
วิทยาลยันครราชสีมา 

   4.5.2.2 ด้านช่องทางการให้บริการ  

 

ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้างในด้านช่องทางการให้บริการ
จําแนกเป็นรายข้อ 

 

ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ  . . ระดับการแปลผล 
1. มีหลากหลายช่องทางในการให้บริการ เช่น  การให้บริการทาง
โทรศัพท์ สื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น ไลน์เฟสบุ๊ค 

4.63 0.51 มากท่ีสุด 

2. มีการให้บริการนอกสถานท่ี 4.61 0.49 มากท่ีสุด 
3. มีการให้บริการนอกเวลาทําการ 4.60 0.52 มากท่ีสุด 
4. การใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ง่าย 4.65 0.49 มากท่ีสุด 
5. มีชอ่งทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการท่ีสามารถรับรู้ได้อย่าง
ท่ัวถึง 

4.64 0.51 มากท่ีสุด 

 รวม 4.63 0.50 มากท่ีสุด 
 

 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตําบล
ท่าช้างในด้านช่องทางการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.63 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ“มากที่สุด” โดยเรื่องการใช้
บริการสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ง่ายมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.65 รองลงมา คือ เรื่องมีช่องทาง
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการที่สามารถรับรู้ได้อย่างทั่วถึง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ4.64 และเรื่องมี
หลากหลายช่องทางในการให้บริการเช่น อินเตอร์เน็ตการให้บริการทางโทรศัพท์มีค่าเฉล่ียเท่ากับ4.63 

ตามลําดับ 
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เทศบาลตาํบลทา่ชา้ง 
วิทยาลยันครราชสีมา 

   4.5.2.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  

 

ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้าง ในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
จําแนกเป็นรายข้อ 

 

ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ  . . ระดับการแปลผล 
1. เจ้าหน้าที่มคีวามกระตือรือร้น เอาใจใสใ่นการให้บริการ 4.69 0.46 มากที่สุด 
2. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ ย้ิมแย้มแจ่มใส มีความเป็นกันเอง 4.68 0.48 มากที่สุด 
3. เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับการทํางาน 4.62 0.49 มากที่สุด 
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี 4.65 0.50 มากที่สุด 
5. เจ้าหน้าที่ให้คาํแนะนํา คําปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ดี 4.64 0.51 มากที่สุด 
 รวม 4.66 0.49 มากที่สุด 

 

 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตําบล
ท่าช้างในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยเรื่อง
เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นเอาใจใสใ่นการให้บริการมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.69 รองลงมา คือ เรื่อง
เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพย้ิมแย้มแจ่มใส มีความเป็นกันเองมีค่าเฉล่ียเท่ากับ4.68 และเจ้าหน้าที่สามารถ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีมีคา่เฉล่ียเท่ากับ4.65 ตามลําดับ 
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เทศบาลตาํบลทา่ชา้ง 
วิทยาลยันครราชสีมา 

   4.5.2.4 ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้าง ในด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
จําแนกเป็นรายข้อ 

 

ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก  . . ระดับการแปลผล 
1. สถานท่ีต้ังของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ 4.67 0.52 มากท่ีสุด 
2. สถานท่ีให้บริการมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย 4.66 0.49 มากท่ีสุด 
3. ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย 

4.65 0.55 มากท่ีสุด 

4. การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ท่ีนั่งพัก น้ําด่ืม หนังสือพิมพ์ และ
ห้องน้ํา มีความเหมาะสมและเพียงพอ 

4.62 0.51 มากท่ีสุด 

5. สถานท่ีจอดรถมีความสะดวกและเพยีงพอ 4.63 0.52 มากท่ีสุด 
 รวม 4.65 0.52 มากท่ีสุด 

 

 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตําบล
ท่าช้างในด้านสิ่งอํานวยความสะดวกโดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.65 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากท่ีสุด” โดยเร่ืองสถาน
ที่ต้ังของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ4.67รองลงมา 
คือสถานที่ให้บริการมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.66 และเร่ืองเร่ือง
ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์มีความชัดเจนและเข้าใจง่ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ4.65

ตามลําดับ 
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เทศบาลตาํบลทา่ชา้ง 
วิทยาลยันครราชสีมา 

 4.5.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าชา้ง 
จําแนกตามภาระงาน 

 

   4.5.3.1 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
 

ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่องานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จําแนกเป็นรายด้านและ
ภาพรวม 

 

การให้บริการ  . . ระดับการแปลผล 
1. ด้านข้ันตอนการให้บริการ 4.62 0.49 มากท่ีสุด 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.60 0.49 มากท่ีสุด 
3. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.68 0.49 มากท่ีสุด 
4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.66 0.55 มากท่ีสุด 
 ภาพรวม 4.63 0.51 มากท่ีสุด 

 

 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคมมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้าง โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.63 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
“มากท่ีสุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.66 รองลงมา คือ ด้านสิ่งอํานวย
ความสะดวกมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.66 และด้านขั้นตอนการให้บริการมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.62 ตามลําดับ 
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เทศบาลตาํบลทา่ชา้ง 
วิทยาลยันครราชสีมา 

   4.5.3.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจําแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 

 

การให้บริการ  . . ระดับการแปลผล 
1. ด้านข้ันตอนการให้บริการ 4.62 0.57 มากท่ีสุด 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.60 0.57 มากท่ีสุด 
3. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.63 0.57 มากท่ีสุด 
4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.61 0.49 มากท่ีสุด 
 ภาพรวม 4.61 0.55 มากท่ีสุด 

 

 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้าง โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.61 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ“มาก
ที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.63 รองลงมา คือด้านขั้นตอนการ
ให้บริการมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.62 และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.61 ตามลําดับ 
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เทศบาลตาํบลทา่ชา้ง 
วิทยาลยันครราชสีมา 

   4.5.3.3 งานไฟฟ้าถนน 
 

ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่องานไฟฟ้าถนน จําแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 

 

การให้บริการ  . . ระดับการแปลผล 
1. ด้านข้ันตอนการให้บริการ 4.64 0.43 มากท่ีสุด 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.62 0.49 มากท่ีสุด 
3. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.65 0.49 มากท่ีสุด 
4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.63 0.56 มากท่ีสุด 
 ภาพรวม 4.63 0.53 มากท่ีสุด 

 

 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานไฟฟ้าถนนมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้าง โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด”มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.65 รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.64 และด้านสิ่งอํานวยความสะดวกมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 4.63 ตามลําดับ 
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   4.5.3.4 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ 
 

ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่องานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆจําแนกเป็นรายด้าน
และภาพรวม 

 

การให้บริการ  . . ระดับการแปลผล 
1. ด้านข้ันตอนการให้บริการ 4.63 0.53 มากท่ีสุด 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.62 0.50 มากท่ีสุด 
3. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.64 0.48 มากท่ีสุด 
4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.60 0.58 มากท่ีสุด 
 ภาพรวม 4.62 0.50 มากท่ีสุด 

 

 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืนๆมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้าง โดยรวมอยู่ในระดับ “มาก
ที่สุด”มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.62 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ “มาก” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.64 รองลงมา คือ ด้านขั้นตอน
การให้บริการมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.63 และด้านช่องทางการให้บริการมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 4.62 ตามลําดับ 
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4.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาล
ตําบลท่าช้าง 

 

 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตําบล
ท่าช้างในคร้ังน้ี จะดําเนินการประเมินความพึงพอใจการให้บริการโดยภาพรวม และความพึงพอใจใน
การให้บริการใน 4 งาน ได้แก่ งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยงานไฟฟ้าถนน และงานการให้บริการงานสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ ซึ่งผลการ
ประเมินสามารถนําเสนอได้ ดังน้ี 
 

 4.6.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวม จําแนกเป็นรายด้าน 
 

ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ             
ของเทศบาลตําบลท่าช้างจําแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 

 

คณุภาพการให้บริการ ค่าเฉล่ีย ( ) ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

1. ด้านข้ันตอนการให้บริการ 4.64 92.80 9 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.63 92.60 9 

3. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.66 93.20 9 

4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.65 93.00 9 

 รวม 4.64 92.80 9 

 

 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตําบล
ท่าช้างในภาพรวม อยู่ในระดับร้อยละ 92.80 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 92.80

ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9ด้านช่องทางการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 
92.60ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อย
ละ 93.20ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ใน
ระดับร้อยละ 93.00ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 
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 4.6.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ จําแนกตามงาน 
 

   4.6.2.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่องานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม 
 

ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ             
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมจําแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 

 

คณุภาพการให้บริการ ค่าเฉล่ีย ( ) ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

1. ด้านข้ันตอนการให้บริการ 4.62 92.40 9 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.60 92.00 9 

3. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.68 93.60 9 

4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.66 93.20 9 

 รวม 4.63 92.60 9 

 

 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานด้าน
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของเทศบาลตําบลท่าช้าง โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 92.60โดยได้
คะแนนอยู่ในระดับ 9เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 92.40ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 ด้านช่องทางการให้บริการ 
กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 92.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 93.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 และด้าน
สิ่งอํานวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 93.20ได้คะแนนอยู่ในระดับ 
9 
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   4.6.2.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ตารางที่ 4.12 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ             
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจําแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 

 

คณุภาพการให้บริการ ค่าเฉล่ีย ( ) ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

1. ด้านข้ันตอนการให้บริการ 4.62 92.40 9 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.60 92.00 9 

3. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.63 92.60 9 

4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.61 92.20 9 

 รวม 4.61 92.20 9 

 

 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ              
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลท่าช้าง โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 92.20 โดย
ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 92.40ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 ด้านช่องทางการ
ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 92.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 92.60ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 

และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 92.20 ได้คะแนนอยู่
ในระดับ 9 
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   4.6.2.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่องานไฟฟ้าถนน 
 

ตารางที่ 4.13 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ             
งานไฟฟ้าถนน จําแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 

 

คณุภาพการให้บริการ ค่าเฉล่ีย ( ) ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

1. ด้านข้ันตอนการให้บริการ 4.64 92.80 9 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.62 92.40 9 

3. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.65 93.00 9 

4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.63 92.60 9 

 รวม 4.63 92.60 9 

 

 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ              
งานไฟฟ้าถนนของเทศบาลตําบลท่าช้าง โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 92.60 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 9
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ 
อยู่ในระดับร้อยละ 92.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 ด้านช่องทางการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชน
พอใจอยู่ในระดับร้อยละ 92.40ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 93.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 92.60ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 
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   4.6.2.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่องานการให้บริการงานสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืนๆ 
 

ตารางที่ 4.14 แสดงค่าเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ              
   งานสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ จําแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คณุภาพการให้บริการ ค่าเฉล่ีย ( ) ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

1. ด้านข้ันตอนการให้บริการ 4.63 92.60 9 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.62 92.40 9 

3. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.64 92.80 9 

4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.60 92.00 9 

 รวม 4.62 92.40 9 

 

 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ              
งานการให้บริการงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ ของเทศบาลตําบลท่าช้าง โดยรวม
อยู่ในระดับร้อยละ 92.40โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 9เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 92.60ได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ 9 ด้านช่องทางการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 92.40ได้คะแนน
อยู่ในระดับ 9 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 92.80ได้
คะแนนอยู่ในระดับ 9 และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อย
ละ 92.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 
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   4.6.2.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อภาระงาน ในภาพรวมทั้ง 4 งาน 
 

ตารางที่ 4.15 แสดงระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการที่มีต่อภาระงาน 
ในภาพรวมทั้ง 4 งาน 

 

ภาระงาน ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

1. งานด้านพัฒนาชมุชนและสวัสดิการสังคม 92.60 9 

2. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 92.20 9 

3. งานไฟฟ้าภนน 92.60 9 

4. งานการให้บริการของหน่วยงานจัดเก็บภาษี 92.40 9 

 ภาพรวมท้ัง 4 งาน 92.45 9 

 

 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ              
ของเทศบาลตําบลท่าช้าง โดยภาพรวมทั้ง 4 งานอยู่ในระดับร้อยละ 92.45 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 
9เมื่อพิจารณาเป็นรายภาระงานพบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่องานด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคมอยู่ในระดับร้อยละ 92.60ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 พอใจงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอยู่ในระดับร้อยละ 92.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 พอใจงานไฟฟ้าถนนอยู่ในระดับร้อย
ละ 92.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9และพอใจงานการให้บริการงานสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืนๆ
อยู่ในระดับร้อยละ 92.40ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 
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4.7 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของประชาชนผู้รับบริการ 
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม จากการสํารวจพบว่าประชาชนที่มารับบริการมีความ

คิดเห็นต่อการทํางานของเทศบาลตําบลท่าช้างว่า ด้านกระบวนการมีความสะดวก รวดเร็วดีไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน ระยะเวลารอคอยการให้บริการไม่นานมีความรวดเร็วขึ้น ด้านช่องทางการให้บริการมีการแจ้ง
ข่าวสารผ่านทางส่ือออนไลน์ ทําให้ประชาชนผู้รับบริการสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารการแจ้งข่าวต่างๆ
ของทางเทศบาลได้รวดเร็ว เจ้าหน้าที่ให้บริการ มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ และให้
คําแนะนําช่วยเหลือเรื่องต่างๆได้ดี  มีความต้ังใจและพร้อมในการให้บริการดีมาก และมีความเป็น
กันเองดี ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก บริเวณภายในสํานักงานมีความสะอาดเรียบร้อยดีมีที่น่ังรอรับ
บริการที่เหมาะสม   

งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเทศบาลตําบลท่าช้าง มีการจ่ายเบ้ียยังชีพผ่านระบบเข้า
ธนาคารเงินคนแก่ คนพิการ บุตร  การจ่ายเบี้ยยังชีพมีการสํารวจประชาชนท่ีมีสิทธ์ิครบตามเกณฑ์
อย่างรอบคอบ ทําให้ผู้สูงอายุที่มีสิทธ์ิรับเบ้ียยังชีพไม่มีการตกสํารวจ และมีการจ่ายตรงเวลาทุกเดือน
นอกจากน้ียังมีเงินช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์โควิด 19  มีการอบรมและพัฒนาอาชีพเสริมให้กับ
ชุมชนอย่างต่อเน่ือง  เทศบาลตําบลท่าช้างมีการดูแลพิการอย่างทั่วถึงโดยในปีน้ีได้มอบวัสดุ อุปกรณ์
ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสําหรับคนพิการ และมีกิจกรรมพัฒนาด้านการรู้หนังสือโดยจัดทําโครงการ
ท้องถิ่นรักการอ่าน รับบริจาคหนังสือ(ที่มีประโยชน์ต่อชุมชน)  แต่ด้านการอบรมและพัฒนาอาชีพ
เสริมกระจายไม่ทั่วถึง แต่ละหมู่บ้านและชุมชนยังให้ความร่วมมือไม่มากเท่าไร ประชาชนบางพ้ืนที่มี
ทราบข้อมูล 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลตําบลท่าช้างมีอุปกรณ์เครื่องมือด้านสาธารณ
ภัย พร้อมให้บริการในชุมชน มีปักป้ายบอกเหตุการณ์ หรือวิธีการติดต่อในกรณีเกิดภัยต่างๆ วิธีการ
ป้องกันหรือป้องกันพ้ืนฐานต้องทําอย่างไร มีเหตุวาตภัย ลมพัดแรงมากหลังคาบ้านได้รับความ
เสียหาย  และต้นไม้หล่นล้มทับ เมื่อโทรแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่เทศบาล มีการออกให้ความช่วยเหลือ
รวดเร็วดี อํานวยความสะดวกดีวัสดุ อุปกรณ์ที่เอามาซ่อมแซมก็เป็นของดีมีคุณภาพ ในช่วงภัยแล้ง มี
การบรรเทาทุกข์ ด้วยการจัดหารถนํ้ามาให้  แต่มีข้อเสนอแนะคือ ต้องการให้ทําการสํารวจและติดต้ัง
สัญญาณเตือนภัยเวลาเกิดเหตุต่างๆ โดยติดต้ังไว้ตามศาลาประชาคม และต้องการให้ ทําการติดต้ัง
กล้องวงจรปิด เน่ืองจากช่วงน้ีเริ่มมีการขโมย 

งานไฟฟ้าถนน โดยภาพรวมแล้ว ในปีน้ีเทศบาลตําบลท่าช้าง มีการติดต้ังไฟฟ้าในจุดหลักๆ 
ได้รับการให้บริการจากการไฟฟ้าอย่างทั่วถึง  ซึ่งหากเปรียบเทียบกับปีที่แล้วปีน้ีไฟฟ้าตามถนนใน
เขตทต.ท่าช้าง ดีขึ้นมาก มีเพ่ิมจํานวนหลอดไฟ เพ่ือให้เกิดความสว่างแบบไม่ทิ้งช่วงตลอดเส้นทางใน
เขตพ้ืนที่เทศบาล  แต่ยังคงมีปัญหาด้านไฟฟ้าดับ โดยเฉพาะเวลาฝนตกลมแรงและมีข้อเสนอแนะ คือ 
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บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา 

 

 

 ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบล
ท่าช้าง สามารถสรุปผลการศึกษา ซึ่งมีลําดับเน้ือหา ดังน้ี 
 

 5.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม 
 5.2 งานท่ีกลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ 
 5.3 ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ 
 5.4 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลตําบลท่าช้างของประชาชน 
 5.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้าง 
 5.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบล
ท่าช้าง 
 5.7 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของประชาชนผู้รับบริการ 
 

5.1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม 
 

 5.1.1 เพศ 
 ผลการสํารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จํานวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า    
สว่นใหญ่รอ้ยละ 63.00เป็นเพศหญิง ในขณะที่เพศชาย มีอยู่ร้อยละ 37.00 
 

 5.1.2 ระดับอายุ 
 ผลการสํารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จํานวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า       
ส่วนใหญ่ร้อยละ 35.00มีอายุอยู่ระหว่าง 51 – 60 ปี รองลงมามีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป คิดเป็น           
ร้อยละ 33.50 และรอ้ยละ 18.25 มีอายุอยู่ระหว่าง 41-50 ปี ตามลําดับ 
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 5.1.3 ระดับการศึกษา 
 ผลการสํารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จํานวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า    
ส่วนใหญ่ร้อยละ 44.50 มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษารองลงมามีการศึกษาอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 23.25 และร้อยละ 21.00มีการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ตามลําดับ 
 

 5.1.4 อาชีพ 

 ผลการสํารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จํานวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า        
ส่วนใหญ่ร้อยละ 42.75ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปรองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อย
ละ 29.02 และรอ้ยละ 20.21 มอีาชีพค้าขาย ตามลําดับ 
 

 5.1.5 ระดับรายได้ 
 ผลการสํารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จํานวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า     
สว่นใหญ่ร้อยละ 32.50มรีายได้อยู่ระหว่าง 6,001 – 8,000 บาท รองลงมามีรายได้อยู่ระหว่าง 4,001 

– 6,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.25 และร้อยละ 18.75มีรายได้อยู่ระหว่าง 8,001 – 10,000บาท
ตามลําดับ 
 

5.2 งานท่ีกลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ 
 

 ผลการสํารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จํานวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่
ร้อยละ 25.50 มาติดต่องานการให้บริการเก่ียวกับงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ 
รองลงมาติดต่อขอรับบริการเก่ียวกับงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมคิดเป็นร้อยละ 23.80

และรอ้ยละ 19.80 มาติดต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามลําดับ 
 

5.3 ช่วงเวลาท่ีกลุ่มตัวอย่างประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ 
 

 ผลการสํารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จํานวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่
ประชาชนมาติดต่อขอรับบริการกับเทศบาลตําบลท่าช้างในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563รองลงมาเคย
ติดต่อขอรับบริการในเดือนมิถุนายน2563และเดือนกรกฎาคม 2563ตามลําดับ 
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5.4 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลตําบลท่าช้างของประชาชน 
 

 ผลการสํารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จํานวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่
รับทราบข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลท่าช้างจากเสียงตามสายรองลงมารับทราบข้อมูลข่าวสาร
จากเพ่ือนบ้าน/การประชุม ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นําชุมชน เอกสารสิ่งพิมพ์และติดประกาศต่างๆตามลําดับ 
 

5.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้าง 
 

 5.5.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมจําแนกเป็นรายด้าน 
  ผลการสํารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
เทศบาลตําบลท่าช้าง โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มากท่ีสุด” มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.64เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.66 รองลงมา คือ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.65และด้านขั้นตอนการให้บริการมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.64 ตามลําดับ 
 

 
 

 5.5.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมจําแนกเป็นรายข้อในแต่ละด้าน 
 

   5.5.2.1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
     การสํารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของเทศบาลตําบลท่าช้างในด้านขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด”มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.64เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด”
โดยเรื่องการให้บริการตามที่ขอรับบริการถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความชัดเจน 
เหมาะสมมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ4.67 รองลงมา คือ เรื่องการติดต่อประสานงานมีความสะดวกมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.66 และเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวกที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีความ
เหมาะสมต่อการให้บริการมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.63 ตามลําดับ 
 

   5.5.2.2 ด้านช่องทางการให้บริการ 
   จากผลการสํารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้างในด้านช่องทางการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.63 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ“มาก
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ที่สุด” โดยเรื่องการใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ง่ายมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.65 รองลงมา 
คือ เรื่องมีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการที่สามารถรับรู้ได้อย่างทั่วถึง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ
4.64 และเรื่องมีหลากหลายช่องทางในการให้บริการเช่น อินเตอร์เน็ตการให้บริการทางโทรศัพท์มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.63 ตามลําดับ 
 

   5.5.2.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
   ผลการสํารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้างในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.66 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
“มากที่สุด” โดยเรื่องเจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นเอาใจใส่ในการให้บริการมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 
4.69 รองลงมา คือ เรื่องเจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพย้ิมแย้มแจ่มใส มีความเป็นกันเองมีค่าเฉล่ียเท่ากับ4.68 

และเจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.65 ตามลําดับ 
 

 

   5.5.2.4 ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
   ผลการสํารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้างในด้านสิ่งอํานวยความสะดวกโดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.65 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
“มากที่สุด” โดยเรื่องสถานที่ต้ังของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดเท่ากับ4.67รองลงมา คือ สถานที่ให้บริการมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.66 และเรื่องเร่ืองป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์มีความชัดเจนและเข้าใจ
ง่ายมีค่าเฉล่ียเท่ากัน คือ4.65ตามลําดับ 

 

 5.5.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าชา้ง 
จําแนกตามภาระงาน 

 

   5.5.3.1 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
   ผลการสํารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานด้านพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคมมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้าง โดยรวมอยู่ใน
ระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.63 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.66 รองลงมา 
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คือ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.66 และด้านขั้นตอนการให้บริการมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.62 ตามลําดับ 
 

   5.5.3.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ผลการสํารวจ พบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้าง โดยรวมอยู่ในระดับ 
“มากที่สุด” มีคา่เฉล่ียเท่ากับ 4.61 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับ“มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.63 รองลงมา คือด้าน
ขั้นตอนการให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 

ตามลําดับ 
 

   5.5.3.3 งานไฟฟ้าถนน 
     จากผลการสํารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานไฟฟ้าถนน
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้าง โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด”มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.63 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มาก
ที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.65 รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการ
ให้บริการมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.64 และด้านสิ่งอํานวยความสะดวกมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.63 ตามลําดับ 
 

   5.5.3.4 งานการให้บริการงานสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ 
   จากผลการสํารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการการให้บริการ
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลท่า
ช้าง โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด”มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.62 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้าน
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มาก” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 
4.64 รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.63 และด้านช่องทางการให้บริการมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.62 ตามลําดับ 
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5.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาล
ตําบลท่าช้าง 

 

 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตําบล
ท่าช้างในคร้ังน้ี จะดําเนินการประเมินความพึงพอใจการให้บริการโดยภาพรวม และความพึงพอใจใน
การให้บริการใน 4 งาน ได้แก่ งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยงานไฟฟ้าถนน และงานการให้บริการงานสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ ซึ่งผลการ
ประเมินสามารถนําเสนอได้ ดังน้ี 
 

 5.6.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวม จําแนกเป็นรายด้าน 
  ผลการสํารวจ พบว่าพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของเทศบาลตําบลท่าช้างในภาพรวม อยู่ในระดับร้อยละ 92.80 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่
ในระดับร้อยละ 92.80ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9ด้านช่องทางการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชน
พอใจอยู่ในระดับร้อยละ 92.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 93.20ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 93.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 

 

    เมื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ
ของเทศบาลตําบลท่าช้างจะเห็นว่าเทศบาลตําบลท่าช้างมีการพัฒนาการให้บริการเพ่ิมขึ้น โดยใน
ภาพรวมระดับความพึงพอใจระหว่างปี พ.ศ. 2562ถึงปี พ.ศ. 2563เพ่ิมจากร้อยละ 92.00 เป็นร้อยละ 
92.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน จะเห็นว่าด้านขั้นตอนการให้บริการระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากร้อย
ละ 91.80เป็นร้อยละ 92.80 ด้านช่องทางการให้บริการ ระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 92.40 

เป็นร้อยละ 92.60 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 92.20 เป็นร้อยละ 
93.20 และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 92.00 เป็นร้อยละ 93.00 
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 5.6.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ จําแนกตามงาน 
 

   5.6.2.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่องานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม 
    จากผลการสํารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของเทศบาลตําบลท่าช้าง โดยรวมอยู่ในระดับ
ร้อยละ 92.60 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 92.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 ด้าน
ช่องทางการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 92.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 
9 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 93.60 ได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ 9 และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 93.20 ได้
คะแนนอยู่ในระดับ 9 

 

   5.6.2.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    ผลการสํารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลท่าช้าง โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 
92.20 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึง
พอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 92.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 ด้านช่องทาง
การให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 92.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 92.60ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 

และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 92.20 ได้คะแนนอยู่
ในระดับ 9 
 

 

   5.6.2.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่องานไฟฟ้าถนน 
    ผลการสํารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการงานไฟฟ้าถนนของเทศบาลตําบลท่าช้าง โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 92.60 โดยได้คะแนนอยู่
ในระดับ 9เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 92.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 ด้านช่องทางการให้บริการ กลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 92.40ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กลุ่ม
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ตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 93.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 และด้านสิ่งอํานวยความ
สะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 92.60ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 

 

   5.6.2.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่องานการให้บริการงานสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืนๆ 
    ผลการสํารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการงานการให้บริการงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ ของเทศบาลตําบลท่าช้าง 
โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 92.40 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 9เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 92.60 ได้คะแนน
อยู่ในระดับ 9 ด้านช่องทางการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 92.40ได้
คะแนนอยู่ในระดับ 9 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 
92.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ใน
ระดับร้อยละ 92.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 

 

   5.6.2.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อภาระงาน ในภาพรวมทั้ง 4 งาน 
    ผลการสํารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้าง โดยภาพรวมทั้ง 4 งานอยู่ในระดับร้อยละ 92.45 โดยได้คะแนนอยู่
ในระดับ 9เมื่อพิจารณาเป็นรายภาระงานพบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่องานด้าน
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมอยู่ในระดับร้อยละ 92.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 พอใจงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอยู่ในระดับร้อยละ 92.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 พอใจงานไฟฟ้าถนนอยู่ใน
ระดับร้อยละ 92.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9และพอใจงานการให้บริการงานสาธารณสุขและ
สาธารณสุขอ่ืนๆอยู่ในระดับร้อยละ 92.40ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 
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5.7 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของประชาชนผู้รับบรกิาร 
 ประชาชนท่ีมารับบริการมีความคิดเห็นต่อการทํางานของเทศบาลตําบลท่าช้างว่า 

ด้านกระบวนการมีความสะดวก รวดเร็วดีไม่ยุ่งยากซับซ้อน ระยะเวลารอคอยการให้บริการไม่นานมี
ความรวดเร็วขึ้น ด้านช่องทางการให้บริการมีการแจ้งข่าวสารผ่านทางสื่อออนไลน์ ทําให้ประชาชน
ผู้รับบริการสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารการแจ้งข่าวต่างๆของทางเทศบาลได้รวดเร็ว เจ้าหน้าที่
ให้บริการ มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ และให้คําแนะนําช่วยเหลือเรื่องต่างๆได้ดี  มีความ
ต้ังใจและพร้อมในการให้บริการดีมาก และมีความเป็นกันเองดี ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก บริเวณ
ภายในสํานักงานมีความสะอาดเรียบร้อยดีมีที่น่ังรอรับบริการที่เหมาะสม   

งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเทศบาลตําบลท่าช้าง มีการจ่ายเบ้ียยังชีพผ่าน
ระบบเข้าธนาคารเงินคนแก่ คนพิการ บุตร  การจ่ายเบ้ียยังชีพมีการสํารวจประชาชนที่มีสิทธ์ิครบตาม
เกณฑ์อย่างรอบคอบ ทําให้ผู้สูงอายุที่มีสิทธ์ิรับเบ้ียยังชีพไม่มีการตกสํารวจ และมีการจ่ายตรงเวลาทุก
เดือนนอกจากน้ียังมีเงินช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์โควิด 19  มีการอบรมและพัฒนาอาชีพเสริม
ให้กับชุมชนอย่างต่อเน่ือง  เทศบาลตําบลท่าช้างมีการดูแลพิการอย่างทั่วถึงโดยในปีน้ีได้มอบวัสดุ 
อุปกรณ์ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสําหรับคนพิการ (ม.3) และมีกิจกรรมพัฒนาด้านการรู้หนังสือโดย
จัดทําโครงการท้องถิ่นรักการอ่าน รับบริจาคหนังสือ(ที่มีประโยชน์ต่อชุมชน)  แต่ด้านการอบรมและ
พัฒนาอาชีพเสริมกระจายไม่ทั่วถึง แต่ละหมู่บ้านและชุมชนยังให้ความร่วมมือไม่มากเท่าไร ประชาชน
บางพ้ืนที่มทีราบข้อมูล 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลตําบลท่าช้างมีอุปกรณ์เครื่องมือด้าน
สาธารณภัย พร้อมให้บริการในชุมชน มีปักป้ายบอกเหตุการณ์ หรือวิธีการติดต่อในกรณีเกิดภัยต่างๆ 
วิธีการป้องกันหรือป้องกันพ้ืนฐานต้องทําอย่างไร มีเหตุวาตภัย ลมพัดแรงมากหลังคาบ้านได้รับความ
เสียหาย  และต้นไม้หล่นล้มทับ เมื่อโทรแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่เทศบาล มีการออกให้ความช่วยเหลือ
รวดเร็วดี อํานวยความสะดวกดีวัสดุ อุปกรณ์ที่เอามาซ่อมแซมก็เป็นของดีมีคุณภาพ ในช่วงภัยแล้ง มี
การบรรเทาทุกข์ ด้วยการจัดหารถนํ้ามาให้  แต่มีข้อเสนอแนะคือ ต้องการให้ทําการสํารวจและติดต้ัง
สัญญาณเตือนภัยเวลาเกิดเหตุต่างๆ โดยติดต้ังไว้ตามศาลาประชาคม และต้องการให้ ทําการติดต้ัง
กล้องวงจรปิด เน่ืองจากช่วงน้ีเริ่มมีการขโมย 

งานไฟฟ้าถนน โดยภาพรวมแล้ว ในปีน้ีเทศบาลตําบลท่าช้าง มีการติดต้ังไฟฟ้าในจุด
หลักๆ ได้รับการให้บริการจากการไฟฟ้าอย่างทั่วถึง  ซึ่งหากเปรียบเทียบกับปีที่แล้วปีน้ีไฟฟ้าตามถนน
ในเขตทต.ท่าช้าง ดีขึ้นมาก มีเพ่ิมจํานวนหลอดไฟ เพ่ือให้เกิดความสว่างแบบไม่ทิ้งช่วงตลอดเส้นทาง
ในเขตพ้ืนที่เทศบาล  แต่ยังคงมีปัญหาด้านไฟฟ้าดับ โดยเฉพาะเวลาฝนตกลมแรง  และมีข้อเสนอแนะ 
คือ ต้องการให้เทศบาลจัดอบรมเร่ืองการทําแผงโซล่าเซลส์มาใช้เพ่ือจะได้ลดค่าใช้จ่าย และลด
พลังงานในการใช้นํ้ามัน 



70 

 

เทศบาลตาํบลทา่ชา้ง 
วิทยาลยันครราชสีมา 

คณะทํางาน 
โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ

การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจําปี พ.ศ. 2563 

กันยายน 2563 

 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆในปีน้ีโดยภาพรวมแล้ว งานด้าน
สาธารณสุข มีการพัฒนาดีขึ้น เจ้าหน้าที่และอสม. ใส่ใจประชาชนในพ้ืนที่มากขึ้น ทํางานหนักขึ้น  ให้
ความรู้กับชุมชนวิธีการป้องกัน และดูแลไม่ให้เป็นไข้เลือดออกมากข้ึน  โดยเฉพาะผู้สูงอายุ  ผู้พิการ 
เด็กเล็ก มีฉีดพ่นสารเคมี แจกทรายอะเบท  โดยเฉพาะคนไข้ติดเตียง อสม.มาดูแลและแจกของ เช่น 
นม นํ้า ทิชชู ยาดม ยาลม ยาหม่อง ตลอดจนมีการวัดโครงการรวมพลังพิฆาตยุงลาย   ในช่วง
สถานการณ์โควิด 19 มีการออกคัดกรองป้องกันโรคโควิคตามชุมชน (ตามมาตรการของรัฐบาล)แจก
แมสเจลแอลกอฮอล์ และประชาสัมพันธ์(โดยรถเคลื่อนที่) เผยแพร่ และรณรงค์เก่ียวกับโรคโควิด และ
ไข้เลือดออก จัดประชุมผู้ปกครองศูนย์เด็กเล็กเพ่ือซักซ้อมแนวทางความปลอดภัยห่างไกลจากเช้ือโค
วิด และมีการจัดการเรียนการสอนแบบเว้นระยะห่าง นอกจากน้ีมีการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า และทํา
หมัน รณรงค์ให้ทิ้งขยะแบบคัดแยก และมีความรู้เรื่องประเภทของขยะ ชุมชนชอบถังขยะมีเพียงพอ 
รถมาเก็บก็เวลาเหมาะสม การชําระค่าจัดเก็บขยะก็มีความเหมาะสมไม่แพง  

 และมคีวามคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม คือประชาชนมีความคิดเห็นว่าใน
ปีน้ี เทศบาลตําบลท่าช้างมีการพัฒนาการให้บริการด้านต่างๆท่ีดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง เช่น มีการอบรม
เพ่ือพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนเพ่ือเป็นการสร้างรายได้เพ่ิมเติม การให้บริการด้านต่างๆ มีความ
สะดวกรวดเร็ว มีการจัดการขยะที่ดีมีถังขยะให้เกือบทุกหลังคาและมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
คือ ต้องการให้ทางเทศบาลช่วยดูแลเรื่องนํ้าประปา  เน่ืองจาก มีกลิ่น ขุ่น ไม่สะอาด บางวันก็ไหลดี 
บางวันก็ไหลน้อย สํารวจเร่ืองท่อนํ้า  เมื่อเกิดการชํารุดมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแล้วแต่ยังชํารุดอีก  
อยากให้ทําให้ดีและมีคุณภาพมากว่าน้ี  
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แบบสอบถาม 
เรื่อง  ความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
ที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้าง 

 

 

 แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของ 
เทศบาลตําบลท่าช้างเพื่อนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการ และกําหนดนโยบายการให้บริการแก่
ประชาชน คณะผู้วิจัยจึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ 
 

 

 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  3  ตอน 
  ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการใหบ้ริการของเทศบาลตําบลท่าช้าง 
  ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับจุดเด่นของการบริการท่ีท่านประทับใจและจุดท่ีควรปรับปรุง 
 

 

 การตอบแบบสอบถาม ขอความกรุณาให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ ข้อมูลทุกข้อมีความสําคัญต่อความถูกต้อง
และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้างเป็นอย่างย่ิง คําตอบของท่านจะถูกเก็บเป็น
ความลับ จะไม่มีผลกระทบต่อท่านทางด้านการรับบริการแต่อย่างใด 
 

 

 

 

 

ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
คณะผู้วิจัย 
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

คาํชี้แจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย / ลงใน (  ) หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

1. เพศ 
 (   )  1.  ชาย    (   )  2.  หญิง 
2. อายุ…………ป ี
3. ระดับการศึกษา 
 (   )  1.  ประถมศึกษา   (   )  2.  ม. ต้น  (   )  3.  ม. ปลายหรือเทียบเท่า 
 (   )  4.  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  (   )  5.  ปริญญาตรี (   )  6.  สูงกว่าปริญญาตรี 
4. อาชีพ 

 (   )  1.  รับราชการ/พนักงานของรัฐ (   )  2.  พนักงานรัฐวิสาหกิจ (   )  3.  พนักงานบริษัทเอกชน 
 (   )  4.  เกษตรกรรม   (   )  5.  ค้าขาย.................................................... 
 (   )  6.  รับจ้างท่ัวไป   (   )  7.  ธุรกิจส่วนตัว .......................................... 
 (   )  8.  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………………………………… 

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 บาทขึ้นไป 
6. ท่านมาใช้บริการเกี่ยวกับเรื่องใด 
 (   )  1.  งานด้านการจัดเก็บรายได้หรือภาษี  (   )  2.  งานด้านโยธา (การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง) 
 (   )  3.  งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  (   )  4.  งานด้านพัฒนาชมุชนและสวัสดิการสังคม 
 (   )  5.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (   )  6.  งานด้านการศึกษา 
 (   )  7.  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสขุอ่ืนๆ (   )  8.  งานไฟฟ้าถนน 
 (   )  9.  งานอื่นๆ  ........................................ 
7.   ท่านมาใช้บริการเกี่ยวกับงานตามข้อ 6. ในช่วงเดือน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (   ) 1.   ตุลาคม 2562 (   ) 2.   พฤศจิกายน 2562 (   ) 3.   ธันวาคม 2562 

 (   ) 4.   มกราคม 2563 (   ) 5.   กุมภาพันธ์  2563 (   ) 6.   มีนาคม 2563 

 (   ) 7.   เมษายน 2563 (   ) 8.   พฤษภาคม 2563 (   ) 9.   มิถุนายน 2563 

 (   ) 10. กรกฎาคม 2563 (   ) 11.  สิงหาคม  2563 (   ) 12. กันยายน 2563 

8. ท่านรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆของเทศบาล. จากข้อใด(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (   )  1.  เอกสารสิ่งพิมพ์   (   )  2.  ติดประกาศต่างๆ 
 (   )  3.  เว็บไซต์   (   )  4.  การจัดทําสื่อเผยแพร่ 
 (   )  5. ผูใ้หญ่บา้น/ผู้นาํชุมชน  (   )  6. เสียงตามสาย/หอกระจายข่าว  

 (   )  7. เพ่ือนบ้าน/การประชุม  (   )  8. อ่ืนๆ............................................... 
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ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้าง 
คําชี้แจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย / ลงในระดับความพึงพอใจท่ีตรงกับความรู้สึกของท่านมากท่ีสุด โดยให้ระดับ

คะแนน ดังนี้  (5 = มากท่ีสุด   4 = มาก   3 = ปานกลาง   2 = น้อย 1 = น้อยท่ีสุด) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ      

1. การให้บริการถูกต้อง สะดวกรวดเร็วไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความชัดเจน      

2. การให้บริการเป็นไปตามลําดับก่อน – หลัง      

3. ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม      

4. การติดต่อประสานงานมีความสะดวก      

5. เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีใช้ในการปฏิบัติงานมีความ
เหมาะสมต่อการให้บริการ 

     

ด้านช่องทางการให้บริการ      

1. มีหลากหลายช่องทางในการให้บริการ เช่น  การให้บริการทางโทรศัพท์ สื่อ
ออนไลน์ต่างๆ เช่น ไลน์เฟสบุ๊ค 

     

2. มีการให้บริการนอกสถานท่ี      

3. มีการให้บริการนอกเวลาทําการ      

4. การใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ง่าย      

5. มีชอ่งทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการท่ีสามารถรับรู้ได้อย่างท่ัวถึง      

ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ      

1. เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการให้บริการ      

2. เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพ ย้ิมแย้มแจ่มใส มีความเป็นกันเอง      

3. เจ้าหน้าท่ีแต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับการทํางาน      

4. เจ้าหน้าท่ีสามารถแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้เป็นอย่างดี      

5. เจ้าหน้าท่ีให้คําแนะนํา คําปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ดี      

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก      

1. สถานท่ีต้ังของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ      

2. สถานท่ีให้บริการมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย      

3. ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย      

4. การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ท่ีนั่งพัก น้ําด่ืม หนังสือพิมพ์ และห้องน้ํา 
มีความเหมาะสมและเพียงพอ 

     

5. สถานท่ีจอดรถมีความสะดวกและเพยีงพอ      
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ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเกีย่วกับจุดเด่นของการบริการท่ีท่านประทับใจและจุดท่ีควรปรับปรุง 
 3.1 ด้านข้ันตอนการให้บริการ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

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

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

 3.2 ด้านช่องทางการให้บริการ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

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

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

 3.3 ด้านเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

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

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

 3.4 ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 
ภาพการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตํ
วิทยาลยัน
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ตาํบลทา่ชา้ง 
ครราชสีมา 
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