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คําแถลง
ตามที่เทศบาลตําบลท่าช้าง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ได้เห็นชอบให้
วิทยาลัยนครราชสีมา ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลตําบลท่าช้าง ประจําปีงบประมาณ 2563 นั้น
การดําเนินโครงการสําเร็จลงได้ดว้ ยความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากผู้มีพระคุณหลาย
ฝ่าย คณะทํางานขอกราบขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา
ทุกท่าน ที่กรุณาให้คําปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการดําเนินโครงการให้มีความสมบูรณ์
ยิง่ ขึ้น
ท้ า ยนี้ คณะทํ า งานขอขอบคุ ณ นายกเทศมนตรี ปลั ด เทศบาล สมาชิ ก สภาเทศบาล
ผู้อํานวยการกอง หัวหน้ากอง และเจ้าหน้าที่สํานักงานเทศบาลตําบลท่าช้าง ตลอดจนประชาชนใน
เขตพื้นที่ทุกท่านที่ได้ให้ขอ้ มูลและความคิดเห็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลมา ณ โอกาสนี้

วิทยาลัยนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
กันยายน 2563

ข

บทสรุปผูบ้ ริหาร
การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจความ
พึงพอใจและจัดเรียงลําดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาล
ตําบลท่าช้างอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ 2563 ในด้านขั้นตอน
การให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
จากจํานวนประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตําบลท่าช้าง 4,982 คน
ใช้กลุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษา จํานวน 400 คน ซึ่งได้จากการคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
ของ Taro Yamane การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
โดยแบ่งประชากรออกเป็นพื้นที่ต่าง ๆ รวม 9 หมู่บ้าน และในแต่ละหมู่บ้านสุ่มตัวอย่างประชาชน
อย่างเป็นสัดส่วน (Proportional Random Sampling) ของประชากรในแต่ละหมู่บ้าน สําหรับ
เครื่องมือที่ใช้ในการสํารวจ คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scales) 5 ระดับ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการสํารวจลักษณะประชากรกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 63.00)
ส่ ว นมากมี อ ายุ อ ยู่ ร ะหว่ า ง 51-60 ปี (ร้ อ ยละ 35.00) ส่ ว นใหญ่ มี ก ารศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา
(ร้อยละ 44.50) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 42.75) ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ระหว่าง
6,001 – 8,000 บาท (ร้อยละ 32.50) ส่วนมากดต่อขอรับบริการจากเทศบาลตําบลเพื่อขอรับบริการ
เกี่ยวกับงานการให้บริการงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ(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 ผู้รับบริการพอใจเรื่องการให้บริการตามที่ขอรับบริการถูกต้อง
สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความชัดเจนมากที่สุด ( ̅ = 4.67) รองลงมา คือ เรื่องการติดต่อ
เทศบาลตําบลท่าช้าง
วิทยาลัยนครราชสีมา
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ประสานงานมีความสะดวก ( ̅ = 4.66) และเรื่องเครื่องมือ/อุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวกที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานมีความเหมาะสมต่อการให้บริการ ( ̅ = 4.63) ตามลําดับ

2) ด้านช่องทางการให้บริการ ผู้รับบริการพอใจเรื่องการใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้
บริการได้งา่ ยมากที่สุด ( ̅ = 4.65) รองลงมา คือ เรื่องมีชอ่ งทางการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารการให้บริการที่
สามารถรับรู้ได้อย่างทั่วถึง ( ̅ = 4.64) และเรื่องมีหลากหลายช่องทางในการให้บริการ เช่น การ
ให้บริการทางโทรศัพท์ สือ่ ออนไลน์ต่างๆ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค ( ̅ = 4.63)ตามลําดับ

3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการพอใจเรื่องเจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นเอาใจใส่
ในการให้บริการมากที่สุด ( ̅ = 4.69) รองลงมา คือ เรื่องเจ้าหน้าที่พดู จาสุภาพยิ้มแย้มแจ่มใส มีความ
เป็นกันเอง( ̅ = 4.68) และเจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี ( ̅ = 4.65)ตามลําดับ

4) ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ผู้รับบริการพอใจเรื่องเรื่องสถานที่ตั้งของหน่วยงาน มีความ
เหมาะสมในการเดินทางมารับบริการมากที่สุด ( ̅ = 4.67) รองลงมา คือสถานที่ให้บริการมีความ
สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ( ̅ = 4.66) และเรื่องป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์มคี วามชัดเจนและเข้าใจง่าย( ̅ = 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) งานการให้บริการงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการมากที่สุด ( ̅ = 4.64) รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ( ̅ = 4.63) และด้าน
ช่องทางการให้บริการ ( ̅ = 4.62) ตามลําดับ
เทศบาลตําบลท่าช้าง
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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

1.
2.
3.
4.

ด้านขั้นตอนการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
รวม

ค่าเฉลี่ย ( )

4.64
4.63
4.66
4.65
4.64

ระดับความพึง
พอใจ
(ร้อยละ)
92.80
92.60
93.20
93.00
92.80

ระดับคะแนน

9
9
9
9
9
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เมื่ อ พิ จ ารณาผล การประเมิ นความพึ
น
งพอใใจของประชาชนต่ อคุ ณภภาพการให้ บริ การของ
เทศบาลตําบลลท่าช้างจะเห็ห็นว่าเทศบาลตําบลท่าช้างมีมีการพัฒนากการให้บริการเเพิ่มขึ้น โดยในนภาพรวม
ระดับความพึึงพอใจระหว่างปี
า พ.ศ. 25662 ถึงปี พ.ศ. 2563 เพิ่มจาากร้อยละ 92.00 เป็นร้อยลละ 92.80
เมื่อพิจารณาเเป็นรายด้าน จะเห็
จ นว่า
ด้านขั
น น้ ตอนการใหห้บริการ ระดัับความพึงพอใใจเพิ่มจากร้อยละ 91.80 เป็นร้อยละ 92.80
9
ด้านช่
น องทางการใให้บริการ ระดัับความพึงพอใใจเพิ่มจากร้อยละ 92.40 เป็นร้อยละ 92.60
9
ด้านเจ้
น าหน้าที่ผู้ให้บริการ ระดัับความพึงพอใใจเพิ่มจากร้อยละ 92.20 เป็นร้อยละ 93.20
9
ด้านสิ
น ง่ อํานวยควาามสะดวกระดัดับความพึงพออใจเพิ่มจากร้อยละ
อ 92.00 เป็นร้อยละ 93.00
9

94%

92.80%
9
91.80%

91%

92.60%
92..40%

93.20%
9
92.20%

933.00%

92.00%
%

92.80%
92.00%

88%
85%
ปีงบประมาณ
บ
2562
ปีงบประมาณ
บ
2563
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ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของประชาชนผู้ รั บ บริ ก ารที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารของ
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
สาธารณสุขอื่นๆอยู่ในระดับร้อยละ 92.40ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9

ภาระงาน

1.
2.
3.
4.

งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานไฟฟ้าถนน
งานการให้บริการของหน่วยงานจัดเก็บภาษี
ภาพรวมทั้ง 4 งาน

ระดับความพึง
พอใจ
(ร้อยละ)
92.60
92.20
92.60
92.40
92.45

ระดับคะแนน

9
9
9
9
9

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม จากการสํารวจพบว่าประชาชนที่มารับบริการมีความ
คิดเห็นต่อการทํางานของเทศบาลตําบลท่าช้างว่า ด้านกระบวนการมีความสะดวก รวดเร็วดีไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน ระยะเวลารอคอยการให้บริการไม่นานมีความรวดเร็วขึ้น ด้านช่องทางการให้บริการมีการแจ้ง
ข่าวสารผ่านทางสื่อออนไลน์ ทําให้ประชาชนผู้รับบริการสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารการแจ้งข่าวต่างๆ
ของทางเทศบาลได้ ร วดเร็ ว เจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ในการให้ บ ริ ก าร และให้
คําแนะนําช่วยเหลือเรื่องต่างๆได้ดี มีความตั้งใจและพร้อมในการให้บริการดีมาก และมีความเป็น
กันเองดี ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก บริเวณภายในสํานักงานมีความสะอาดเรียบร้อยดีมีที่นั่งรอรับ
บริการที่เหมาะสม
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งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเทศบาลตําบลท่าช้าง มีการจ่ายเบี้ยยังชีพผ่านระบบเข้า
ธนาคารเงินคนแก่ คนพิการ บุตร การจ่ายเบี้ยยังชีพมีการสํารวจประชาชนที่มีสิทธิ์ครบตามเกณฑ์
อย่างรอบคอบ ทําให้ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพไม่มีการตกสํารวจ และมีการจ่ายตรงเวลาทุกเดือน
นอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์โควิด 19 มีการอบรมและพัฒนาอาชีพเสริมให้กับ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เทศบาลตําบลท่าช้างมีการดูแลพิการอย่างทั่วถึงโดยในปีนี้ได้มอบวัสดุ อุปกรณ์
ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสําหรับคนพิการ (ม.3) และมีกิจกรรมพัฒนาด้านการรู้หนังสือโดยจัดทํา
โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน รับบริจาคหนังสือ(ที่มีประโยชน์ต่อชุมชน) แต่ด้านการอบรมและพัฒนา
อาชีพเสริมกระจายไม่ทั่วถึง แต่ละหมู่บ้านและชุมชนยังให้ความร่วมมือไม่มากเท่าไร ประชาชนบาง
พื้นที่มที ราบข้อมูล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลท่าช้างมีอุปกรณ์เครื่องมือด้านสาธารณ
ภัย พร้อมให้บริการในชุมชน มีปักป้ายบอกเหตุการณ์ หรือวิธีการติดต่อในกรณีเกิดภัยต่างๆ วิธีการ
ป้ อ งกั น หรื อ ป้ อ งกัน พื้น ฐานต้อ งทํ า อย่ างไร มี เ หตุ ว าตภัย ลมพั ด แรงมากหลัง คาบ้า นได้ รั บ ความ
เสียหาย และต้นไม้หล่นล้มทับ เมื่อโทรแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่เทศบาล มีการออกให้ความช่วยเหลือ
รวดเร็วดี อํานวยความสะดวกดีวัสดุ อุปกรณ์ที่เอามาซ่อมแซมก็เป็นของดีมีคุณภาพ ในช่วงภัยแล้ง มี
การบรรเทาทุกข์ ด้วยการจัดหารถน้ํามาให้ แต่มีข้อเสนอแนะคือ ต้องการให้ทําการสํารวจและติดตั้ง
สัญญาณเตือนภัยเวลาเกิดเหตุต่างๆ โดยติดตั้งไว้ตามศาลาประชาคม และต้องการให้ ทําการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด เนื่องจากช่วงนี้เริ่มมีการขโมย
งานไฟฟ้าถนน โดยภาพรวมแล้ว ในปีนี้เทศบาลตําบลท่าช้าง มีการติดตั้งไฟฟ้าในจุดหลักๆ
ได้รับการให้บริการจากการไฟฟ้าอย่างทั่วถึง ซึ่งหากเปรียบเทียบกับปีที่แล้วปีนี้ไฟฟ้าตามถนนใน
เขตทต.ท่าช้าง ดีขึ้นมาก มีเพิ่มจํานวนหลอดไฟ เพื่อให้เกิดความสว่างแบบไม่ทิ้งช่วงตลอดเส้นทางใน
เขตพื้นที่เทศบาล แต่ยังคงมีปัญหาด้านไฟฟ้าดับ โดยเฉพาะเวลาฝนตกลมแรง และมีข้อเสนอแนะ
คือ ต้องการให้เทศบาลจัดอบรมเรื่องการทํา แผงโซล่า เซลส์ม าใช้เพื่อจะได้ลดค่าใช้จ่าย และลด
พลังงานในการใช้นา้ํ มัน
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆในปีนี้โดยภาพรวมแล้ว งานด้านสาธารณสุข
มีการพัฒนาดีขึ้น เจ้าหน้าที่และอสม. ใส่ใจประชาชนในพื้นที่มากขึ้น ทํางานหนักขึ้น ให้ความรู้กับ
ชุมชนวิธีการป้องกัน และดูแลไม่ให้เป็นไข้เลือดออกมากขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กเล็ก มี
ฉีดพ่นสารเคมี แจกทรายอะเบท โดยเฉพาะคนไข้ตดิ เตียง อสม.มาดูแลและแจกของ เช่น นม น้ํา ทิช
ชู ยาดม ยาลม ยาหม่อง ตลอดจนมีการวัดโครงการรวมพลังพิฆาตยุงลาย ในช่วงสถานการณ์โควิด
19 มีการออกคัดกรองป้องกันโรคโควิคตามชุมชน (ตามมาตรการของรัฐบาล)แจกแมสเจลแอลกอฮอล์
และประชาสัมพันธ์(โดยรถเคลื่อนที่) เผยแพร่ และรณรงค์เกี่ยวกับโรคโควิด และไข้เลือดออก จัด
ประชุมผู้ปกครองศูนย์เด็กเล็กเพื่อซักซ้อมแนวทางความปลอดภัยห่างไกลจากเชื้อโควิด และมีการ
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จัดการเรียนการสอนแบบเว้นระยะห่าง นอกจากนี้มีการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า และทําหมัน รณรงค์ให้
ทิ้งขยะแบบคัดแยก และมีความรู้เรื่องประเภทของขยะ ชุมชนชอบถังขยะมีเพียงพอ รถมาเก็บก็เวลา
เหมาะสม การชําระค่าจัดเก็บขยะก็มคี วามเหมาะสมไม่แพง
และมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม คือประชาชนมีความคิดเห็นว่าในปีนี้
เทศบาลตําบลท่าช้างมีการพัฒนาการให้บริการด้านต่างๆที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น มีการอบรมเพื่อ
พัฒนาอาชีพให้กับประชาชนเพื่อเป็นการสร้างรายได้เพิ่มเติม การให้บริการด้านต่างๆ มีความสะดวก
รวดเร็ว มีการจัดการขยะที่ดีมีถังขยะให้เกือบทุกหลังคาและมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง คือ
ต้องการให้ทางเทศบาลช่วยดูแลเรื่องน้ําประปา เนื่องจาก มีกลิ่น ขุ่น ไม่สะอาด บางวันก็ไหลดี บาง
วันก็ไหลน้อย สํารวจเรื่องท่อน้ํา เมื่อเกิดการชํารุดมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแล้วแต่ยังชํารุดอีก อยาก
ให้ทําให้ดีและมีคุณภาพมากว่านี้

เทศบาลตําบลท่าช้าง
วิทยาลัยนครราชสีมา

ฌ

สารบัญ
หน้า
คําแถลง ........................................................................................................................................... ก
บทสรุปผูบ้ ริหาร.............................................................................................................................. ข
สารบัญ ........................................................................................................................................... ฌ
สารบัญตาราง ................................................................................................................................. ฎ
สารบัญภาพประกอบ...................................................................................................................... ฐ
บทที่ 1 บทนํา ............................................................................................................................. 1
1.1 หลักการและเหตุผล ............................................................................................. 1
1.2 วัตถุประสงค์ ........................................................................................................ 3
1.3 ขอบเขตการดําเนินงาน ........................................................................................ 3
1.4 ข้อจํากัดของการศึกษา......................................................................................... 3
1.5 นิยามศัพท์ในการศึกษา........................................................................................ 4
บทที่ 2 แนวคิดและผลงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง............................................................................... 5
2.1 ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลท่าช้าง ............................................................... 5
2.2 ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ ......................................................... 20
2.3 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง .............................................................................................. 25
2.4 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา ............................................................................. 28
บทที่ 3 วิธกี ารศึกษา .................................................................................................................. 29
3.1 ข้อมูลทีใ่ ช้ในการศึกษา......................................................................................... 29
3.2 ประชากรเป้าหมาย .............................................................................................. 29
3.3 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างประชาชน ........................................................................ 30
3.4 วิธีการสุ่มตัวอย่าง ................................................................................................ 30
3.5 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล ................................ 31
3.6 การวิเคราะห์ขอ้ มูล .............................................................................................. 32
เทศบาลตําบลท่าช้าง
วิทยาลัยนครราชสีมา

ญ

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
บทที่ 4 ผลการศึกษา .................................................................................................................. 35
4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม ............................... 36
4.2 งานที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ .............................. 39
4.3 ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ ..................................... 40
4.4 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลตําบลท่าช้าง
ของประชาชน ...................................................................................................... 41
4.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ
ของเทศบาลตําบลท่าช้าง..................................................................................... 42
4.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
ของเทศบาลตําบลท่าช้าง ......................................................................................... 51
4.7 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของประชาชนผู้รับบริการ ...................................................... 58
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา .......................................................................................................... 61
บรรณานุกรม .................................................................................................................................. 71
ภาคผนวก ....................................................................................................................................... 74
ภาคผนวก ก คําสั่งวิทยาลัยนครราชสีมา ....................................................................... 75
ภาคผนวก ข แบบสอบถาม ............................................................................................ 80

เทศบาลตําบลท่าช้าง
วิทยาลัยนครราชสีมา

ฎ

สารบัญตาราง
ตารางที่

หน้า

3.1
3.2
4.1

จํานวนประชากรและกลุม่ ตัวอย่างของประชาชน จําแนกตามเขตที่อยู่อาศัย ............ 31
แสดงการจัดระดับคะแนนของความพึงพอใจ ............................................................. 33
แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีตอ่ การให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้าง จําแนกเป็นรายด้าน ........... 42
แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีตอ่ การให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้าง
ในด้านขั้นตอนการให้บริการจําแนกเป็นรายข้อ ............................................................ 43
แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีตอ่ การให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้าง
ในด้านช่องทางการให้บริการจําแนกเป็นรายข้อ ............................................................ 44
แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้าง
ในด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริการจําแนกเป็นรายข้อ .............................................................. 45
แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้าง
ในด้านสิ่งอํานวย ความสะดวก จําแนกเป็นรายข้อ........................................................... 46
แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มตี ่องานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
จําแนกเป็นรายด้านและภาพรวม ................................................................................... 47
แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มตี อ่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จําแนกเป็นรายด้านและภาพรวม ................................................................................... 48

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

เทศบาลตําบลท่าช้าง
วิทยาลัยนครราชสีมา

ฏ

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
4.8
4.9

4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15

หน้า
แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มตี อ่ งานไฟฟ้าถนนจําแนกเป็นรายด้านและภาพรวม ............................. 49
แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มตี อ่ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ
จําแนกเป็นรายด้านและภาพรวม ................................................................................... 50
แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ
ของเทศบาลตําบลท่าช้างจําแนกเป็นรายด้านและภาพรวม .......................................... 51
แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมจําแนกเป็นรายด้านและภาพรวม ............... 53
แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จําแนกเป็นรายด้านและภาพรวม ....................... 54
แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ
งานไฟฟ้าถนน จําแนกเป็นรายด้านและภาพรวม .......................................................... 55
แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ
งานสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ จําแนกเป็นรายด้านและภาพรวม ............... 56
แสดงระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการที่มีต่อ
ภาระงาน ในภาพรวมทั้ง 4 งาน ..................................................................................... 57

เทศบาลตําบลท่าช้าง
วิทยาลัยนครราชสีมา

ฐ

สารบัญภาพประกอบ
ภาพประกอบที่
2.1
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

หน้า

แสดงกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา .............................................................................. 28
แสดงจํานวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามเพศ ........................................................................................................... 36
แสดงจํานวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามระดับอายุ ................................................................................................. 36
แสดงจํานวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามระดับการศึกษา............................................................................................. 37
แสดงจํานวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามอาชีพ ............................................................................................................. 37
แสดงจํานวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามระดับรายได้ .................................................................................................. 38
แสดงจํานวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามภาระงานที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ........... 39
แสดงจํานวนของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามช่วงเวลา
ทีม่ าติดต่อขอรับบริการจากเทศบาลตําบลท่าช้าง ....................................................... 40
แสดงจํานวนของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลตําบลท่าช้าง .............................................. 41
แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของความพึงพอใจ
ระหว่างปีงบประมาณ 2562และ 2563.......................................................................... 52

เทศบาลตําบลท่าช้าง
วิทยาลัยนครราชสีมา

1

บทที่ 1
บทนํา
การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลตําบลท่าช้างอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
ประจําปีงบประมาณ2563
1.1 หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงนับว่าเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้ง
จากประชาชนในท้องถิ่น มีอาํ นาจหน้าที่ในการบริหารจัดการสาธารณะตามกฎหมายเพื่อประโยชน์สุข
ของชุมชนในท้องถิ่น ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 และ
มาตรา 284 ได้กําหนดให้รัฐต้องกระจายอํานาจการปกครอง โดยให้ท้องถิ่นพึ่งตนเอง และตัดสินใจใน
กิจการท้องถิ่นได้เองอย่างอิสระตามขอบเขตของกฎหมายตามหลักการกระจายอํานาจปกครอง
(Decentralization) โดยดําเนินการปกครองตนเอง จัดตั้งบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น มีอิสระในการกําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร บริหารงาน
บุคคล การเงินและการคลัง
ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมามีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการเป็น 3 ส่วน คือ
1. การบริหารราชการส่วนกลาง มีส่วนราชการสังกัดส่วนกลางตั้งหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ใน
จังหวัดอยู่ประมาณ 196 หน่วย (รวมทั้งหน่วยงานอิสระ 26 หน่วย รัฐวิสาหกิจ 27 หน่วย)
2. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค มีส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาคประจําจังหวัด 30 หน่วย
ปั จ จุ บั น จั ง หวั ด นครราชสี ม าแบ่ ง การปกครองออกเป็ น 32 อํ า เภอ 287 ตํ า บล 3,743 หมู่ บ้ า น
ประกอบด้วย อําเภอเมืองนครราชสีมา อําเภอปากช่อง อําเภอพิมาย อําเภอด่านขุนทด อําเภอ
โนนสูง อําเภอปักธงชัยอําเภอสีคิ้ว อําเภอครบุรี อําเภอคง อําเภอชุมพวง อําเภอประทาย อําเภอ
บัวใหญ่ อําเภอห้วยแถลง อําเภอสูงเนิน อําเภอโนนไทย อําเภอหนองบุญมาก อําเภอโชคชัย อําเภอ
เสิงสาง อําเภอวังน้ําเขียว 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
- เทศบาลเมื อ ง 3 แห่ ง คื อ เทศบาลเมื อ งปากช่ อ ง เทศบาลเมื อ งบั ว ใหญ่ และ
เทศบาลเมืองสีคิ้ว
- เทศบาลตําบล 71 แห่ง
3) องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 258 แห่ง
ทั้งนี้ภารกิจหลักในการบริหารจัดการ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ
ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น การส่งเสริมอาชีพ การศึกษา การสาธารณสุข ด้านจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการรักษาความสะอาดเรียบร้อย เช่น การส่งเสริมประชาธิปไตย การป้องกันสา
ธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และ
การท่องเที่ยว เช่น การวางแผน พัฒนาท้องถิ่น การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม ด้านการ
บริ ห ารจั ด การและอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ ม เช่ น การคุ้ ม ครองดู แ ลรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลที่สาธารณะประโยชน์ และด้านศิล ปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การดูแลรักษาโบราณสถาน และโบราณวัตถุ เป็นต้น
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีจงึ ต้องปฏิบัติตามภารกิจดังกล่าวข้างต้น และ
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจัด การสํ า เร็ จ ลุ ล่ ว ง สามารถแก้ ไ ขปั ญ หา และสนองตอบต่อความต้ องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าได้นั้น การประเมินการปฏิบัติงานตามภารกิจ
จึงประกอบด้วย 4
มิติ คือด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพการให้บริการด้าน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และด้านการพัฒนาองค์กร
การดําเนินงานตามโครงการในครั้งนี้จะดําเนินการเฉพาะมิติที่ 2 คือ คุณภาพการให้บริการ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความพึ ง พอใจของประชาชนผู้ รั บ บริ ก ารจากองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริ การความพึงพอใจด้านช่องทางการ
ให้บริการ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
นอกจากนี้ เพื่อให้การสํารวจสามารถสะท้อนความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างชัดเจนและ
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สอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการสํารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน
ในพื้นที่หรือผู้ทเี่ กี่ยวข้องที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบล
ท่าช้าง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ2563 ในด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
2) เพื่ อ จั ด เรี ย งลํ า ดั บ ความพึ ง พอใจของประชาชนผู้ รั บ บริ ก ารที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารของ
เทศบาลตําบลท่าช้าง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีม า ประจําปีงบประมาณ2563ใน
ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอํานวย
ความสะดวก
3) เพื่อสํารวจปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนที่มี
ต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้าง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

1.3 ขอบเขตการดําเนินงาน
การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้าง
อําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ2563ในครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างของ
ประชาชนในท้องถิ่นที่เคยมารับบริการจากเทศบาลตําบลท่าช้างเป็นกรณีศึกษา ในการศึกษาจะใช้
วิธีการสัมภาษณ์จากประชาชนในท้องถิ่นในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตําบลท่าช้างใน 4 ประเด็น
หลัก คือ ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ ความพึง
พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริการ และความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก

1.4 ข้อจํากัดของการศึกษา
โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีตอ่ คุณภาพการให้บริการของเทศบาลตําบลท่า
ช้างอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ2563ครั้งนี้ จะทําการสํารวจ
เฉพาะกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่เคยมารับบริการจากเทศบาลตําบลท่าช้างบางส่วนที่ได้จากการสุ่ม
เนื่องจากมีระยะเวลาจํากัดในการสํารวจ ฉะนั้นผลการศึกษาจึงครอบคลุมเฉพาะภาระงานหลักของ
เทศบาลตําบลท่าช้าง ซึ่งไม่อาจครอบคลุมข้อเท็จจริงของภาระงานอื่นๆ ทั้งหมดของเทศบาลตําบลท่า
ช้างได้
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1.5 นิยามศัพท์ในการศึกษา
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หมายถึง ราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งจาก
ประชาชนในท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการสาธารณะตามกฎหมายเพื่อประโยชน์สุขของ
ชุมชนในท้องถิ่นนั้น ซึ่งประกอบด้วย
(1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
(2) สํานักงานเทศบาล ได้แก่ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล
(3) องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.)
(4) การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
2) สํานักงานเทศบาลในเขตจังหวัดนครราชสีมา หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ
สาธารณะตามกฎหมาย แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจํานวนประชากรในท้องถิ่น ความเจริญทางเศรษฐกิจ หรือรายได้ในท้องถิ่น และแบ่ง
ออกเป็น 3 ขนาด คือ สํานักงานเทศบาลขนาดเล็ก สํานักงานเทศบาลขนาดกลางและสํานักงาน
เทศบาลขนาดใหญ่ โดยอาศัยหลักเกณฑ์การกําหนดขนาดของประกาศคณะกรรมการพนั กงาน
เทศบาลจังหวัดนครราชสีมา
3) องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล ทั้งนี้
อบต. แต่ละแห่งจะมีพื้นที่รับผิดชอบในเขตตําบลที่ไม่อยู่ในเขตของเทศบาล หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น ยกเว้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด
4) ความพึงพอใจ หมายถึง การรับรู้ของบุคคลต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดย
ปรากฏออกมาในลักษณะที่ชอบหรือไม่ชอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย พอใจหรือไม่พอใจ ซึ่งจะเกิดขึ้น
ก็ตอ่ เมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้
5) ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) หมายถึง ระดับความพึงพอใจต่อการได้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) จาก
งานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการความพึงพอใจด้านช่องทางการ
ให้บริการ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริการ และความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้ คณะผู้สํารวจได้ศึกษาเอกสาร งานวิจัย แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็น
พื้นฐานและแนวทางในการศึกษาโดยจะนําเสนอตามลําดับ ดังนี้
2.1 ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลท่าช้าง
2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2.3 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.4 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา

2.1 ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลท่าช้าง
1. สภาพทั่วไปของเทศบาลตําบลท่าช้าง
1.1ประวัติความเป็นมา
เทศบาลตําบลท่าช้าง เดิมเป็นสุขาภิบาลท่าช้างซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา เล่ม
ที่ 108 ตอนที่ 177 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2534 ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงยกฐานะจากสุขาภิบาลมา
เป็นเทศบาลตําบลท่าช้าง ตามพระราชบัญญัติ เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.
2542เมื่อวันที่ 25พฤษภาคม 2542 เป็นต้นมา
ดวงตราสัญลักษณ์กําหนดเป็นรูป “ช้างสามเศียร” เพราะ
สืบเนื่องมาจากตามตํานานเล่าว่า มีช้างโขลงหนึ่งลงมากินน้ําที่ลําน้ํา
มูลบริเวณที่เป็นที่ตั้งเทศบาลทุกวันนี้ จึงเรียกลําน้ํามูลว่า “ท่าช้าง”
และเพื่อปฏิบัติเป็นสิริมงคล แก่เทศบาลจึงได้กําหนดรูปตราเป็น
“ช้างสามเศียร”
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1.2ที่ตั้งและอาณาเขต
เทศบาลตํ า บลท่ า ช้ า ง ตั้ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ ตํ า บลท่ า ช้ า ง อํ า เภอเฉลิ ม พระเกี ย รติ จั ง หวั ด
นครราชสีมา โดยมีระยะทางถึงกรุงเทพฯ ประมาณ 285 กิโลเมตร และมีจาํ นวนพื้นที่ทั้งสิ้น 8 ตาราง
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือตัง้ แต่หลักเขตที่ 1ซึง่ ตั้งอยู่ริมทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2162แยกทางหลวง
หมายเลข 226 (นครราชสีมา) - (บุรีรัมย์) ฟากเหนือ ตรงคอสะพานข้ามแม่นา้ํ มูลฝั่งตะวันตก
จากหลักเขตที่ 1เป็นเส้นเลียบริมแม่นา้ํ มูล ฝั่งตะวันตก และฝัง่ เหนือไปทางทิศเหนือ
และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 2ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่นา้ํ มูล ฝั่งตะวันตก ตรงจุดที่อยู่ในแนวเส้น
ตัง้ ฉากกับศูนย์กลางถนนไปบ้านส้ม ตรงจุดที่อยู่หา่ งจากจุดศูนย์กลางที่คลองส่งน้ําโครงการสูบน้ํา
ด้วย ไฟฟ้าคลองซ้ายใหญ่ (สายเอ เดิม) บรรจบกับถนนไปบ้านส้ม ตามแนวถนนไปบ้านส้ม ไปทางทิศ
เหนือระยะ 100เมตร
จากหลักเขตที่ 2เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนไปบ้านส้ม ไปทางทิศตะวันออกผ่าน
ถนนไปบ้านส้ม ถึงหลักเขตที่ 3ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านส้มฟากตะวันออก ตรงจุดที่อยู่หา่ งจากจุด
ศูนย์กลางที่คลองส่งน้ําโครงการ สูบน้ําด้วยไฟฟ้า คลองซ้ายใหญ่ (สายเอ เดิม) บรรจบกับถนนไปบ้าน
ส้ม ตามแนวถนนไปบ้านส้ม ไปทางทิศเหนือ ระยะ 100เมตร
ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 3เป็นเส้นเลียบริมถนนไปบ้านส้ม ฟากตะวันออกไปทางทิศ
ใต้ และเลียบริมคลองส่งน้ําโครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้า คลองซ้ายใหญ่ (สายเอ เดิม) ฝั่งตะวันออก ไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านคลองซอย 1ซ้ายเดิม ถึงหลักเขตที่ 4ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองซอย 1ซ้ายเดิม
ฝัง่ ใต้ ตรงจุดที่แนวริมคลองส่งน้ําโครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้า คลองซ้ายใหญ่ (สายเอ เดิม) ฝั่งตะวันออก
บรรจบกับริมคลองซอย 1ซ้ายเดิม ฝัง่ ใต้
จากหลักเขตที่ 4เป็นเส้นเลียบริมคลองซอย 1ซ้ายเดิม ฝั่งใต้ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ระยะ 550เมตร และเป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ ผ่านทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2162แยกทางหลวง
หมายเลข224 (นครราชสีมา) – กระสัง (บุรีรัมย์) ถึงหลักเขตที่ 5ซึ่งตั้งอยู่ริมทางรถไฟ สาย
ตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากเหนือ ตรงจุดที่ริมทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากเหนือ ตัดกับแนว
เขตป่าสงวนแห่งชาติ (หนองเต็ง – จักราช)
จากหลักเขตที่ 5เป็นเส้นเลียบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ (หนองเต็ง – จักราช) ไปทางทิศ
ใต้ ถึงหลักเขตที่ 6ซึ่งตั้งอยู่ตรงแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ (หนองเต็ง – จักราช) ตามแนวเส้นขนานกับ
ศูนย์กลางทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ 1,000เมตร
ทิศใต้จากหลักเขตที่ 6เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะ 1,000เมตร ไปทางทิศตะวันตก ผ่านถนน รพช.นม. 11045ท่าช้าง – หนองหัวแรด และแม่นา้ํ
มูล ถึงหลักเขตที่ 7ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่นา้ํ มูลฝั่งเหนือ
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ทิศตะวันตกจากหลักเขตที่ 7เป็นเส้นเลียบริมแม่นา้ํ มูล ฝัง่ เหนือ และฝัง่ ตะวันตกไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือและทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2162
แยกทางหลวงหมายเลข 224 (นครราชสีมา) – กระสัง (บุรีรัมย์) บรรจบหลักเขตที่ 1
ดังปรากฏในแผนที่
หลั ก เขตที่ 2

แผนที่ เ ทศบาลตํา บลท่ าช้ าง
อ.เฉลิ ม พระเกี ย รติ จ.นครราชสี มา

สถานี สู บ นํ้า บ้ า นส้ ม
สํา นั ก งานพลั ง งานแห่ งชาติ
วั ด บ้ า นส้ ม

แม่ นํ้า มู ล

อบต.ท่ าช้ าง

ไปหนองง◌ูเหล◌ือม

อบต.ท่ าช้ าง

2

หลั ก เขตเทศบาล
า ลู
◌้◌ํม◌

8

อบต.ท่ าช้ าง

คลองส่ งนํ้า

6

หลั ก เขตที่ 1
ีา
รา ช ส ม◌
ทางห ลว

2
2

นิ สา
งแ ผน ด◌

โรงเรี ย นเพชรมาตุ ค ลา

แม◌น◌
่ ◌ํ้ ม◌ู
าล

2

3

ทางหลวงจ ◌ังห ว◌ัด ห มายเลข

7

1

8

หมู่ 9
บ้ านช่ องโค

โรงสู บนํา้ ประปา

4

5
โรงกรองนํา้ ประปา

3

1
2

9

1

่ ◌้◌ํ า
ส◌งน

8

วั ด บ้ า นหนองเต็ ง

หลั ก เขตที่ 5

3
หมู่ 7
บ้ านโนนสะเดา

5
6
4

12

วั ด บ้ านหนองหอย

- หน
องยา
ง

คล

อง ส

◌่ง น

◌้◌ํา

3

7

2

สนามบิ น พาณิ ชย์
นครราชสี ม า

4
6

หลั ก เขตที่ 6

ถนน

รพช.
ท◌าช่ าง
◌้

อบต.ท่ าช้ าง

หมู่ 3
บ้ านหนองหอย

่ ต◌ิ
ห◌งชา

หลั ก เขตที่ 7

อจ ◌ักร าช

ป่ าสงวนแห่ งชาติ
( หนองเต็ ง - จั ก ราช )

5

1

คลองส งน◌
◌่ ◌ํ้ า

ไป อ◌ํเภา

สถานี เ พาะชํา หนองเต็ ง

2

ถั ง สู ง ประปา

คลองส งน◌
◌่ ◌ํ้ า

หมู่ 3 บ้ านหนองเต็ ง
(ต.ช้ างทอง)

ศู น ย์ เ ด็ ก หนองเต็ ง
ทางรถไฟสายตะวั น ออกเฉี ยงเหนื อ

่ วนแ
แนวเขตป◌าสง

11

าช

10

9

10

่ ◌ํ้ ม◌ู
าล
แม◌น◌

า อจ ◌ักร
ไป อ◌ํเภ

สถานี ตาํ รวจฯ

2162 แยกทางห ลวง หมายเลข
224 ( นครราช ส◌ีมา - บ◌ุร◌ัร◌ัมย◌
)์
ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาฯ

โรงเรี ย นอนุ บ าลท่ าช้ าง
เฉลิ ม พระเกี ย รติ

สถานี ร ถไฟท่ าช้ าง

สํา นั ก งานเทศบาล(ชั่ ว คราว)

7
่ ◌ํ◌้มา ◌ูล
แม น◌

หมู่ 14
บ้ านตลาดท่ าช้ าง

ศู น ย์ แ พทย์ ฯ

่ ◌ํ◌้า
ส◌งน

อบต.ช้ างทอง
คล อง

7

วั ด สารธรรมฯ

ที่ ว่ า การอํา เภอ

ทางรถไฟสายตะวั น ออกเฉี ยงเห นื อ

ไปเมื องนครราชสี มา

◌้◌ํา

6

1

4 บ้ านท่ าช้ าง

6

อบต.ท่ าช้ าง

13

14

หมู่ 13

5

1

วั ด บ้ านตะกุ ด ขอน

◌่ง น

หลั ก เขตที่ 4

วั ด ป่ าฯ

3

8
ย 22 6

สํา นั ก งานการไฟฟ้ าฯ

4

1

องส

คล อง

สาธารณสุ ขฯ

3

4

หมู่ 11
บ้ านหนองบั ว
7

ศาลากลางบ้ าน

คล

4

12

คล

5

คล

6

8

ทางหลวง 4 ช่ องจราจร

3

คล
อง ส
ง◌่น
◌ํ◌้.า

แหล่ งนํ้า

ถนนมะด◌ันร◌ัฐ

ทางรถไฟ

ืงน ค ร
ไป เม อ◌

หมู่ 10
บ้ านมะดั น 10
7
9
5

แม◌น◌
่ ◌ํ้ ม◌ู
าล

ถนนลู ก รั ง , ถนนดิ น

แม น◌่

คลองส◌งน◌
่ ◌ํ้ า

คลองบร◌ิบ◌ูรณ◌์

ถนนคอนกรี ต , ถนนลาดยาง

N

่ ◌ํ◌้า
อง ส◌งน

หมู่ 1
5 บ้ านขาม

1

แนวเขตเทศบาล

อบต.ช้ างทอง

โรงเรี ยนโนนตาวิ ท ย์

องส
ง◌่น
◌ํ◌้า

เครื่ อ งหมาย

หลั ก เขตที่ 3

วั ด โพธิ์ ท องเจริ ญ

โน น

เล ย◌บ
ี

อบต.ท่ าช้ าง

1.3 ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีความสูงจากระดับน้ําทะเลอยู่ระหว่าง 200 เมตร
ลักษณะพื้นที่สว่ นใหญ่เป็นลูกคลื่นลอนตื้น มีแม่นา้ํ มูล ลําบริบรูณ์ และลําห้วย 2สาย ไหลผ่านพื้นที่
ของเขตเทศบาล และประชาชนใช้เป็นแหล่งน้ําในการเพาะปลูก อุปโภคและบริโภค
1.4 ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมอิ ากาศ อยู่ภายใต้อทิ ธิพลของมรสุม 2 ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทําให้
อากาศเย็นและแห้ง และ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทําให้มเี มฆมากและฝนตกชุก
ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม ของทุกปี มีอณ
ุ หภูมเิ ฉลี่ย 33องศาเซลเซียส
ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถนุ ายน – กันยายนของทุกปี ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 79.60มิลลิเมตร
ฤดูหนาว เริม่ ตั้งแต่เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ของทุกปี มีอณ
ุ หภูมเิ ฉลีย่ 25องศาเซลเซียส

เทศบาลตําบลท่าช้าง
วิทยาลัยนครราชสีมา
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1.5 ลักษณะของดิน
สภาพดิ น โดยทั่ ว ไปเป็ น ลั ก ษณะดิ น ร่ ว นปนทราย เก็ บ ความชุ่ ม ชื้ น ได้ น้ อ ย มี ค วามอุ ด ม
สมบู ร ณ์ ปานกลาง ซึ่ ง เหมาะแก่ ก ารเกษตรกรรม ประชาชนส่ ว นใหญ่ จึ ง ประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม ได้แก่ การทําสวน ทํานา ทําไร่
1.6 ลักษณะของแหล่งน้ํา
แหล่งน้ําในพื้นที่ประกอบด้วยแม่น้ํามูล ลําบริบรูณ์ และลําห้วย 2สาย ไหลผ่านพื้นที่ของเขต
เทศบาล และมีแหล่งน้ําอื่น ๆ เช่น สระ ตะกุดต่าง ๆ ประชาชนใช้เป็นแหล่งน้ําในการเพาะปลูก
อุปโภคและบริโภค
1.7 ลักษณะของไม้และป่าไม้
ประชาชนในเขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติ ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
คืนพื้นที่ให้ป่าเพิ่มมากขึ้น
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
2.2การเลือกตัง้
ราษฎรส่วนใหญ่ให้ความสนใจทางด้านการเมืองอย่างมากจะเห็นได้จากการเลือกตั้ง แต่ละ
ครั้ง ทั้งระดับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิก
วุฒิสภา จะมี ผู้มาใช้สิทธิในการเลือกตั้งเป็นจํานวนมาก ประชาชนให้ความเชื่อถือและปฏิบัติตาม
กฎหมายระเบียบวินัยของทางราชการ ให้ความร่วมมือ และเสียสละเพื่อประโยชน์ทางสังคมในเกณฑ์
ดี เลื่อมใสและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มพี ระมหากษัตริย์เป็นประมุข

3. ประชากร
3.1ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร
ปัจจุบันประชากรในเขตเทศบาลตําบลท่าช้าง มีจํานวนทั้งสิ้น 4,984
ครัวเรือน 1,821 ครัวเรือน อาชีพส่วนใหญ่ของคนจะมีอาชีพด้านการเกษตร

คน จํานวน

เทศบาลตําบลท่าช้าง
วิทยาลัยนครราชสีมา
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3.2ช่วงอายุและจํานวนประชากร

176
202
158
229
290
160
220
440
89

ชาย (คน)
199
373
286
415
319
215
220
333
50

ประชากร
หญิง (คน)
216
377
299
415
374
260
220
373
38

รวม
415
750
585
830
693
475
440
706
88

1,964

2,410

2,572

4,982

ชือ่ หมู่บ้าน

หมู่ที่

ครัวเรือน

บ้านขาม
บ้านหนองหอย
บ้านโนนสะเดา
บ้านช่องโค
บ้านมะดัน
บ้านหนองบัว
บ้านท่าช้าง
บ้านตลาดท่าช้าง
บ้านหนองเต็ง และ
ชุมชนตํารวจ
รวม

1
3
7
9
10
11
13
14
3

จํานวนประชากรแยกตามช่วงอายุ
ประชากร
ประชากร
ชาย (คน) หญิง (คน)
จํานวนประชากรเยาวชน
475
441
จํานวนประชากรวัยทํางาน
1,663
1,655
จํานวนประชากรผู้สงู อายุ
310
438
รวม

2,448

2,534

รวม
916
3,318
750

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

หมายเหตุ

4,984

ที่มา : งานทะเบียนเทศบาลตําบลท่าช้าง ณ เดือน พฤษภาคม 2562

4. สภาพทางสังคม
4.1การศึกษา
ในเขตเทศบาลตําบลท่าช้าง มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครราชสีมา 3แห่ง ดังนี้

เทศบาลตําบลท่าช้าง
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ที่
1
2
3
4

ชื่อโรงเรียน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลท่าช้าง
โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนเพชรมาตุคลา
โรงเรียนโนนตาวิทย์

การจัดการศึกษา
ปฐมวัย
อนุบาล-ประถม ปีที่ 1-6
อนุบาล-ประถม ปีที่ 1-6
อนุบาล-ประถมปีที่ 1-6

4.2สาธารณสุข
ในเขตเทศบาลตําบลท่าช้าง มีสถานพยาบาลอยู่ในเขตพื้นที่ ดังนี้
- ศูนย์แพทย์ชมุ ชน 11 เฉลิมพระเกียรติ
- โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านมะดัน
4.3อาชญากรรม
เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน ซึ่ง
เทศบาลก็ได้ดําเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสํารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ส่วนมาก
ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภยั อย่างถูกวิธีมคี วามปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
4.4ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล จากการที่ทางสถานีตํารวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ ได้
แจ้งให้กับเทศบาลทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย
และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นํา ประชาชน หน่วยงานของ
เทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจํา การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถทําได้เฉพาะตาม
อํานาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้
ถ้านอกเหนือจากอํานาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้
ความร่วมมือมาโดยตลอด
4.5การสังคมสงเคราะห์
เทศบาลได้ดาํ เนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้
1. ดําเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ปว่ ยเอดส์
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
3. ประสานการทําบัตรผู้พิการ
เทศบาลตําบลท่าช้าง
วิทยาลัยนครราชสีมา
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4. ตัง้ โครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทํางานช่วงปิดภาคเรียน
5. ตัง้ โครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้นอ้ ย และผู้ดอ้ ยโอกาสไร้ที่พึ่ง
6. ตัง้ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน

5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1การคมนาคมขนส่ง
ทางบก จากจังหวัดนครราชสีมา สามารถเดินทางได้ คือ
1) เส้นทางหลวงหมายเลข 226จากจังหวัดถึงอําเภอ ระยะทางประมาณ 18
กิ โ ลเมตร จากจั ง หวั ด ถึ ง อํ า เภอสามารถเดิ น ทางต่ อ ไปได้ ถึ ง จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์
สุรินทร์ อุบลราชธานี และเส้นทางที่ตัดไปยังจังหวัดอื่น ๆ อีก นอกจากรถ
โดยสารที่วิง่ ระหว่างจังหวัดนครราชสีมา หรือจากกรุงเทพฯ ถึงบุรีรัมย์ สุรินทร์
อุบลราชธานี และยังมีรถประจําทางเป็นรถโดยสารขนาดกลาง และรถสองแถว
วิง่ ระหว่าง จังหวัดนครราชสีมา – ท่าช้าง (เขตสุขาภิบาลท่าช้าง) อีกด้วย
2) เส้นทางหลวงหมายเลข 2จากกรุงเทพฯ–นครราชสีม า–ขอนแก่น จากถนน
หมายเลข 2เมื่อออกจากจังหวัดนครราชสีมา ถึงทางแยกเข้าวัดพนมวัน และ
เขตตําบลหนองงูเหลือม สามารถตัดเข้าอําเภอเฉลิมพระเกียรติได้
3) เส้นทางจากอําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อถึงบ้านด่านเกวียน สามารถ
เลี้ยวเข้าถนนของกรมโยธาธิการ มาออกที่บ้านพระพุทธเขตอําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ โดยเป็นถนนลาดยางมาตรฐาน
4) ทางรถไฟเดิ น ทางโดยขบวนรถไฟสายตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ กรุ ง เทพฯ อุบลราชธานี กรุงเทพฯ – สุรินทร์ มีรถผ่านเป็นประจําทุกวัน
ทางอากาศกรมการบินพาณิชย์ได้ก่อสร้างท่าอากาศยานนครราชสีมา แห่งใหม่ขึ้นที่บ้าน
หนองเต็ง ตําบลช้างทอง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ บริษัทการบินไทยได้จัดเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ
ถึงจังหวัดนครราชสีมา วันละ 1เที่ยว ไป – กลับ โดยให้บริการรับ – ส่ง ผู้โดยสาร และบริการ
ขนส่งสินค้าทางอากาศ ขณะนี้กําลังดําเนินการขอรับการสนับสนุนให้สนามบินพาณิชย์แห่งใหม่นี้
เป็นสนามบินนานาชาติให้สามารถรองรับเครื่องบินได้ทุกขนาด
5.2การไฟฟ้า
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือ
ไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่
เทศบาลตําบลท่าช้าง
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ที่มคี วามต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ เทศบาลจึงไม่สามารถดําเนินการได้
เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทําความเข้าใจ
กับประชาชนในพื้นที่และวิธีการที่จะดําเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณใน
ส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไข
ปัญหาให้กับชุมชน
5.3การประปา
เทศบาลไม่มกี ารประปาบริการประชาชนภายในเขตเทศบาล เนื่องจากการประปาอยู่ใน
ความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมภิ าคจังหวัดนครราชสีมา
5.4การโทรศัพท์
มีโทรศัพท์สาธารณะติดตั้งประมาณ17เครื่อง ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนภายในเขตเทศบาล และโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีทงั้ หมดประมาณ ร้อยละ 60ต่อประชากร
ทั้งหมด

5.5ไปรษณียห์ รือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์
ระบบการสื่อสารในเขตเทศบาลตําบลท่าช้าง จะมีที่ทําการไปรษณีย์หมู่บา้ น 1แห่ง อยู่
ภายใต้การดําเนินการของภาคเอกชน

6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1การเกษตร
ประชาชนส่วนใหญ่มรี ายได้มาจากการประกอบอาชีพด้านการเกษตรได้แก่ การทํานาทํา
ไร่เป็นรายได้หลัก แต่มกั จะประสบปัญหาภัยแล้งและน้ําท่วมทําให้ผลผลิตตกต่ําได้รับความเสียหาย
1) กสิกรรม ได้แก่ การทํานา ปลูกพืชผัก ทําสวนไม้ผล มีการปลูกข้าวเป็นหลักมี
พื้นที่ใน การปลูกข้าวจํานวน 943 ไร่ ทําสวน 1,193 ไร่ ทําไร่ 525 ไร่
2) ปศุสตั ว์ ได้แก่ การเลี้ยงสุกร โค ไก่ เป็ด
6.2การประมง
ส่วนใหญ่เป็นการจับปลาบริเวณแหล่งน้ําธรรมชาติ เพื่อการบริโภค การเลี้ยงปลาใน
กระชังในลําน้ํามูล
เทศบาลตําบลท่าช้าง
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6.3การปศุสตั ว์
ส่วนใหญ่ประชาชนจะทําการเลี้ยง ไก่ สุกร เป็ด เป็นการหารายได้เสริม และเลี้ยงสัตว์
เศรษฐกิจ ได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่
6.4การบริการ
โรงแรม
ร้านอาหาร
ร้านเกมส์

1
3
2

แห่ง
แห่ง
แห่ง

6.5การท่องเทีย่ ว
สภาพของแหล่งท่องเที่ยวเป็นโครงการที่มกี ารพัฒนาแบบต่อเนื่องโครงการเดิมซึ่งได้มีการ
พั ฒ นาเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ สํ า คั ญ หลายแห่ ง ในอํ า เภอเฉลิ ม พระเกี ย รติ มี ศั ก ยภาพด้ า นแหล่ ง
ท่องเที่ยว ดังนี้
(1) ไทรงาม
ไทรงาม ตั้งอยู่ริมฝั่งลําน้ํามูล บ้านใหม่ หมู่ที่ 12ตําบลท่าช้าง บนเนื้อที่ 8ไร่ มีอายุหลาย
ร้อยปี มีความสวยงามมาก แผ่กิ่งก้านสาขาอวดสายตาแก่ผู้ได้พบเห็น ต่างออกปากชมว่าสวยและ
สมบูรณ์กว่าที่อื่นที่เคยพบเห็นมาในเทศบาลวันสงกรานต์ของทุกปี ชาวท่าช้างได้ร่วมกันจัดงานวัน
สงกรานต์ขนึ้ ที่บริเวณไทรงามตั้งแต่ พ.ศ.2500จนถึงปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้ทางอําเภอได้ปรับปรุงพื้นที่ไทร
งามไว้รองรับนักท่องเที่ยวให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในทุก ๆ ด้าน
การเดินทางไปชมไทรงาม หากเดินทางจากตัวเมืองนครราชสีมา ตามถนนสาย จักราชถึง
หน้าที่ว่าการอําเภอเฉลิมพระเกียรติ แล้วเลี้ยวซ้ายตามถนนคอนกรีตข้ามสะพานบ้านมะดันรัฐ ถึง
โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติเลี้ยวขวาตามถนนลูกรังผ่านบ้านใหม่ แล้วก็ให้เลี้ยวขวาอีกครั้งตาม
ทางรถยนต์ ระยะทางประมาณ 150เมตร ก็จะพบไทรงามระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 2กิโลเมตร จาก
หน้าที่วา่ การอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
(2) ล่องแพแม่น้ํามูล
เนื่องจากสภาพลําน้ํามูลมีน้ําตลอดปี สามารถรักษาปริมาณน้ําอย่างเพียงพอเนื่องจากมี
เขื่อนยางกั้นน้ํา ทางอําเภอจึงได้ส่งเสริมให้ภาคเอกชนดําเนินการจัดล่องแพ ซึ่งก็ได้รับความเห็นชอบ
จากหัวหน้าส่วนราชการ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน การล่องแพรับนักท่องเที่ยวจึงเกิดขึ้น มีนักธุรกิจในพื้นที่
จํานวน 2ราย จัดให้มีการล่องแพนําเที่ยวลําน้ําจากสะพานรถไฟถึงไทรงาม เพื่อชมแหล่งท่องเที่ยวที่
สําคัญ ๆ และความงามของธรรมชาติริมฝั่งแม่นา้ํ มูล
เทศบาลตําบลท่าช้าง
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(3) เขื่อนยาง
ตั่งอยู่ที่บ้านส้ม หมู่ที่ 1ตําบลช้างทอง กรมชลประทานได้ก่อสร้างเพื่อยกระดับกักเก็บน้ํา
ของลําน้ํามูล การควบคุมน้ําในลํามูลจะเป็นระบบปั๊มลม หากน้ํามีระดับต่ําจะมีเครื่องปั๊มลงไปยังสัน
เขื่อนยางเพื่อรักษาระดับ หากมีน้ํามากลมก็จะถูกปล่อยจากสันเขื่อนปล่อยน้ําไป โดยปกติจะมีน้ําไหล
ล้นเขื่อนยางตลอดเวลา คล้ายกับฝายแต่มีขนาดใหญ่กว่ามาก สําหรับเขื่อนยางหากได้ล่องแพตามลํา
น้ํามูลก็จะมาหยุดมีเขื่อนยาง ประโยชน์ของเขื่อนยาง นอกจากเก็บน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้ง ราษฎรยังใช้ใน
การประมง และผลพลอยได้จากการท่องเที่ยว
(4) อนุสรณ์สถานข้างสะพานรถไฟ
เป็นสะพานรถไฟ สําหรับข้ามลําน้ํามูล ตั้งอยู่ที่บ้านตะกุดขอน ตําบลท่าช้าง ในอดีตเมื่อ
วันที่ 4ธันวาคม พ.ศ. 2464พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6ได้ทรงเสด็จพระราช
ดําเนินทอดพระเนตรตรวจการก่อสร้าง และเสวยพระกระยาหาร ณ บริเวณกองอํานวยการควบคุม
การก่อสร้าง ซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติศาสตร์และมหามงคลยิ่งแก่ไพร่ฟ้า และพสกนิกรของพระองค์
ขณะนั้นและมีหลักฐานจารึกของอนุสรณ์ บริเวณเชิงสะพาน
จากเหตุการณ์สําคัญทางประวัติศาสตร์ที่กล่าวข้างต้น ชาวอําเภอเฉลิมพระเกียรติ ได้มี
ความเห็นพ้อ งต้องกัน ว่า ควรที่ จ ะได้ มีก ารอนุรักษ์ และพั ฒนาพื้น ที่ตรงนี้ ไว้ ให้ เป็ นอนุ ส รณ์ท าง
ประวัตศิ าสตร์และเป็นสถานที่ทอ่ งเที่ยว
(5) ซากช้างโบราณ
ซากช้างโบราณถูกค้นพบจากบ่อทรายที่อําเภอเฉลิมพระเกียรติทุกบ่อทรายจะมีสภาพ
ชิ้นส่วนของซากแตกต่างกันไปแต่ละบ่อมีความลึกประมาณ 20 - 40เมตร จากระดับดินเดิมจะพบ
ซากสั ต ว์ ต่ า ง ๆ มากมาย โดยเฉพาะซากช้ า งโบราณยุ ค ดึ ก ดํ า บรรพ์ ซึ่ ง ผู้ เ ชี่ ย วชาญจากกรม
ทรัพยากรธรณี สถาบันราชภัฎนครราชสีมาและต่างประเทศได้วินิจฉัยว่าเป็นซากช้างโบราณ กอมโฟ
เธอเรียม มีความสูงประมาณ 2เมตร มีงวงสั่นกว่าช้างปัจจุบัน มีงาตรง 2คู่ จากขากรรไกรบนและล่าง
เป็นช้างที่มีวิวัฒนาการมาจากช้างรุ่นแรก ๆ ดินแดนอียิปต์ ที่มีขนาดเท่าหมูใหญ่ที่มีชื่อ “โมริเธอ
เรียม” สําหรับที่พบที่ตาํ บลท่าช้างนี้ อายุตอนปลายของสมัยไมโอซีนตอนกลาง มีอายุราว 13-15ล้าน
ปีก่อน ขณะนี้ชิ้นส่วนกระดูกช้างส่วนหนึ่งเก็บรักษาไว้ที่อาคารแสดงโครงกระดูกซากช้างโบราณ ของ
เทศบาลตําบลท่าช้าง ข้างที่วา่ การอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
ขณะนี้สามารถชมซากช้างโบราณดังกล่าวได้ที่อาคารแสดงโครงกระดูกซากช้างโบราณ
เทศบาลตําบลท่าช้าง ข้างที่ว่าการอําเภอเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งกรมทรัพยากรธรณี ได้แจ้งว่าผลการ
ตรวจซากดึกดําบรรพ์ จากบ่อทรายตําบลท่าช้าง ยืนยันว่าเป็นชิ้นส่วนของช้างที่สูญพันธุ์ไปหมดแล้ว มี
อยู่ 3ชนิด คือ
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1. ช้างกอมโฟเธอเรียม มีงา 2คู่ อายุ 25-13ล้านปี
2. ช้างสเตโกโลโฟดอน มีอายุ 25-4ล้านปี
3. ช้างไดโนเธอเรียม เป็นช้าง 2งา 1คู่ อายุ 251.7ล้านปี
6.6อุตสาหกรรม
การประกอบอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล มีดงั นี้
1) ธุรกิจโรงเลื่อยจักรขนาดใหญ่ 1แห่ง
2) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงมาตรฐาน 2แห่ง
3) โรงสี 2 แห่ง
4) โรงงานทําขนมจีน 1 แห่ง
6.7การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
การประกอบธุรกิจการพาณิชย์เกิดขึ้นมาแต่ดั้งเดิม โดยเฉพาะในเขตชุมชน ได้แก่
1) ร้านค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายของชํา49แห่ง
2) ร้านเสริมสวย 12ร้าน
3) ร้านซ่อมเครื่องยนต์ พ่นสีรถยนต์ 10แห่ง
4) ร้านจําหน่ายยา 2แห่ง
5) ร้านอาหารและสถานบริการ 20แห่ง
6) ร้านจําหน่ายวัสดุก่อสร้าง 7แห่ง
7) ร้านถ่ายรูป 3 แห่ง
6.8แรงงาน
1) การรับจ้างทํางานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอําเภอ
2) การรับจ้างทํางานในเขตนิคมอุตสาหกรรมสุรนารี อําเภอเมืองนครราชสีมาซึ่งมี
พื้นที่ใกล้เคียงกัน
3) การรับจ้างทํางานในต่างประเทศ เช่นประเทศไต้หวันโดยไปทํางานเกี่ยวกับการ
ก่อสร้างแม่บ้าน เป็นต้น
4) การประกอบอาชีพรถโดยสาร รถสองแถว มอเตอร์ไซค์รับจ้างผลผลิต และ
รายได้ของราษฎรจึงมีในทุกสาขา ซึ่งหากต่อไประบบเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม
ขยายตัวขึ้น จะทําให้รายได้จากการเกษตรลดน้อยลง
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7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา)
7.1ข้อมูลพื้นฐานของหมูบ่ า้ นหรือชุมชน
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บา้ น/ชุมชน
เทศบาลตําบลท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
ชื่อหมู่บ้าน
ชาย (คน) หญิง (คน)
ครัวเรือน พืน้ ที่ (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
260
160
479
215
ชุมชนบ้านหนองหอย
373
377
202
3,121.00
ชุมชนบ้านโนนสะเดา
299
158
603
286
สรุปรวม
2,360
2,534
1,875
7,903
7.2ข้อมูลด้านการเกษตร
การทํานา
ชุมชน

ในเขตชลประทาน
นอกเขตชลประทาน
จํานวน จํานวน ผลผลิต ต้นทุน ราคาขาย จํานวน จํานวน ผลผลิต ต้นทุน ราคาขาย
ครัวเรือน (ไร่) เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย ครัวเรือน (ไร่) เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย
(ครัวเรือน)
(กก./ไร่) (บาท./ไร่) (บาท./ไร่) (ครัวเรือน)
(กก./ไร่) (บาท./ไร่) (บาท./ไร่)

ชุมชนตํารวจ

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

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

0

0

0

0

0

0

เทศบาลตําบลท่าช้าง
วิทยาลัยนครราชสีมา

17

การทําไร่
ชุมชน

จํานวน จํานวน ผลผลิต ต้นทุน ราคาขาย จํานวน จํานวน ผลผลิต ต้นทุน ราคาขาย
ครัวเรือน (ไร่)
เฉลี่ย
เฉลี่ย
เฉลี่ย
ครัวเรือน (ไร่)
เฉลี่ย
เฉลี่ย
เฉลี่ย
(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

7.3ข้อมูลด้านแหล่งน้าํ ทางการเกษตร
ชุมชน
ชุมชนตํารวจ
ชุมชนบ้านขาม
ชุมชนบ้านช่องโค
ชุมชนบ้านตลาดท่าช้าง
ชุมชนบ้านท่าช้าง
ชุมชนบ้านมะดัน
ชุมชนบ้านหนองบัว
ชุมชนบ้านหนองหอย
ชุมชนบ้านโนนสะเดา
สรุปรวม

แหล่งน้าํ ทางการเกษตร (ปริมาณน้าํ ฝน)
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
(หมู่บา้ น)
(หมู่บา้ น)
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
0
1
4
4

เทศบาลตําบลท่าช้าง
วิทยาลัยนครราชสีมา

18

ชุมชน

แหล่งน้ําทางการเกษตร (แหล่งน้ําธรรมชาติ)
แม่น้ํา
หนองน้ํา/บึง
เพียงพอ
ไม่
ไม่ทวั่ ถึง เพียงพอ
ไม่
ไม่
ทั่วถึง
ทั่วถึง
(หมู่บ้าน) เพียงพอ (หมู่บา้ น) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) เพียงพอ (หมู่บ้าน) ทั่วถึง
(หมู่บา้ น)
(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

3

0

4

0

2

0

2

0

สรุปรวม

ชุมชน

แหล่งน้ําทางการเกษตร (มนุษย์สร้าง)
สระ
คลองชลประทาน
เพียงพอ
ไม่
ไม่ทวั่ ถึง เพียงพอ
ไม่
ทั่วถึง
ทั่วถึง
(หมู่บ้าน) เพียงพอ (หมู่บา้ น) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) เพียงพอ (หมู่บ้าน)
(หมู่บา้ น)
(หมู่บ้าน)

ไม่ทั่วถึง
(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

4

0

4

0

1

0

1

0

สรุปรวม
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7.4ข้อมูลด้านแหล่งน้าํ กิน น้าํ ใช้ (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค)
แหล่งน้ํากิน น้ําใช้ (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค
ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มี
ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)
น้าํ กิน น้ําใช้เพียงพอ
หรือไม่

ชุมชน

ไม่มี เพียงพอ ไม่เพียงพอ
(หมู่บา้ น) (หมูบ่ า้ น) (หมูบ่ า้ น)

ทั่วถึง
(หมู่บ้าน)

ไม่ทั่วถึง
(หมู่บ้าน)

เพียงพอ
(หมู่บ้าน)

ไม่เพียงพอ
(หมู่บ้าน)

ชุมชนตํารวจ

0

1

0

1

0

1

0

ชุมชนบ้านขาม

0

1

0

0

0

1

0

ชุมชนบ้านช่องโค

0

1

0

1

0

1

0

ชุมชนบ้านตลาดท่าช้าง

0

1

0

1

0

1

0

ชุมชนบ้านท่าช้าง

0

1

0

1

0

1

0

ชุมชนบ้านมะดัน

0

1

0

1

0

1

0

ชุมชนบ้านหนองบัว

0

1

0

1

0

1

0

ชุมชนบ้านหนองหอย

0

1

0

1

0

1

0

ชุมชนบ้านโนนสะเดา

0

1

0

1

0

1

0

0

9

0

8

0

9

0

สรุปรวม

8. การศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1การนับถือศาสนา
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีศาสนสถานจํานวน 5แห่ง แยกเป็นวัด 4แห่ง
ได้แก่ วัดสารธรรมาราม , วัดป่าคีรีวัลล์ , วัดหนองหอย , วัดส้ม และ ศาลเจ้า 1แห่ง คือ ศาลเจ้าพ่อ
ท่าช้าง
8.2ประเพณีและงานประจําปี
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ข องประชาชนในท้ อ งถิ่ น เช่ น ลอยกระทง สงกรานต์
เข้าพรรษา ออกพรรษา และวันสําคัญทางศาสนา และมีงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท่านท้าวสุร
นารี (คุณย่าโม) ร่วมกับอําเภอเฉลิมพระเกียรติและจังหวัดนครราชสีมา เป็นประจําทุกปี
8.3ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธกี ารทํา
เครื่อง จักสานใช้สาํ หรับในครัวเรือน วิธีการทอเสื่อจากต้นกก และวิธีการจับปลาธรรมชาติ
ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ 90 % พูดภาษาโคราช
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9. ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1น้ํา
แหล่งน้ําที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค ในเขตเทศบาลจะใช้แหล่งน้ําจากธรรมชาติและแหล่ง
น้ําที่สร้างขึ้น แหล่งน้ําทางธรรมชาติ มีจํานวน 22 แห่ง ได้แก่ ลํามูล ตะกุดวังรี ตะกุดมะค่า ตะกุดตา
ปาน ตะกุดหนองบัว ตะกุดช่องโค ฯลฯ โดยใช้เป็นแหล่งน้ําในการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ด้วย
9.2ป่าไม้
ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้ แต่มีตน้ ไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ
9.3ภูเขา
ในเขตเทศบาลไม่มีภูเขา
9.4คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพื้นที่สําหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถาน
ประกอบการ ตามลําดับ และมีพนื้ ที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
ก็ได้แก่ ดิน น้ํา ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ แต่มีปัญหาด้านขยะ เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น
การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จดั ทําโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการ
ของประชาชนเช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่โครงการปลูกต้นไม้ในวัน
สําคัญ ต่างๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่น
สวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน

2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2.2.1 ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจหรือพอใจตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” มีผู้ให้ความหมาย
ไว้หลายความหมายดังนี้
ชนะดา วีระพันธ์ (2555) ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือทัศนคติทางบวกของบุคคลที่
มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือมีความชื่นชอบพอใจต่อการที่บุคคลอื่นกระทําการสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอบสนองความ
ต้องการของบุคคลหนึ่งที่ปรารถนาให้กระทําในสิ่งที่ต้องการ ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถ
ตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้ แต่ทั้งนี้ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่าง
กันหรือมีความพึงพอใจมากน้อยขึ้นอยู่กับค่านิยมของแต่ละบุคคลและความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ทําให้
เกิดความพึงพอใจตลอดจนสิ่งเร้าต่าง ๆ ซึ่งอาจสามารถทําให้ระดับความพึงพอใจแตกต่างกันได้ เช่น
ความสะดวกสบายที่ได้รับความสวยงาม ความเป็นกันเอง ความภูมิใจ การยกย่อง การได้รับการ
ตอบสนองในสิ่งที่ต้องการและความศรัทธา เป็นต้น
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Davis (1967) กล่าวว่า พฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษย์ คือ ความพยายาม
ของมนุษย์ทจี่ ะขจัดความตึงเครียด หรือความกระวนกระวาย หรือภาวะไม่ได้ดุลยภาพในร่างกาย เมื่อ
มนุษ ย์สามารถขจัดสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวได้แ ล้ว มนุษ ย์ก็จะได้รับ ความพึ งพอใจในสิ่งที่ตนต้องการ
ขณะที่ Wolman (1973) ได้ให้ความหมายว่าความพึงพอใจคือความรู้สึกมีความสุขเมื่อได้รับผลสําเร็จ
ตามความมุ่งหมายที่ต้องการหรือแรงจูงใจ ส่วน Mullins.(1985:280) ให้ความหมายไว้ว่า ความพึง
พอใจ เป็นทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆ ในหลายๆ ด้าน เป็นสภาพภายในที่มีความสัมพันธ์กับ
ความรู้สกึ ของบุคคลที่ประสบความสําเร็จในความต้องการหรือคาดหวัง
นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการชาวไทย เช่น วิยะดาเสรีวิชยสวัสดิ์ (2545) ได้ให้ความหมายว่า
ความพึงพอใจเป็นความรู้สกึ ที่ดขี องบุคคลที่ได้รับการตอบสนองเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในสิ่งที่ต้องการ
ก็จะทําให้รู้สึกดีชอบและสบายใจหากสอดคล้องกับความคาดหวังหรือมากกว่าที่คาดหวังไว้ก็จะมี
ความรู้สึกพึงพอใจ ส่วนปริญญา จเรรัชต์ และคณะ (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึง ท่าที
ความรู้สึก หรือทัศนคติในทางที่ดีของบุคคลที่มีต่องานที่ปฏิบัติ ร่วมปฏิบัติหรือได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติ โดยผลตอบแทนที่ได้รับรวมทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพึง
พอใจต่องานที่ทํา และวาทินีไล้ง้อ (2549) ได้ให้ความหมายว่าความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกของ
บุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการทําให้บุคคลมีความรู้สึกในทางบวกหรือมี
ความรู้สกึ ในทางที่ดี
2.2.2 ลักษณะของความพึงพอใจ
อัจฉราสมสวย (2545: 5-6) กล่าวถึงลักษณะของความพึงพอใจไว้ ดังนี้
1) ความพึงพอใจคือการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อ
สิ่งหนึ่งสิ่งใดบุคคลจําเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวและการตอบสนองความต้องการของ
บุคคลด้วยการตอบโต้กับบุคคลอื่นและสิ่งต่างๆในชีวิตประจําวัน ทําให้แต่ละคนมีประสบการณ์การ
เรียนรู้สิ่งที่จะได้รับตอบแทนแตกต่างกัน
2) ความพึ ง พอใจเกิ ด จากการประเมิ น ความแตกต่ า งระหว่ า งสิ่ ง ที่ ค าดหวั ง กั บ สิ่ ง
ที่ได้รับจริงในสถานการณ์หนึ่ง
3) ความพึ ง พอใจเปลี่ ย นแปลงได้ ต ลอดเวลาตามปั จ จั ย แวดล้ อ มและสถานการณ์
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ความพึ ง พอใจเป็ น ความรู้ สึ ก ชอบสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ที่ ผั น แปรได้ ต ามปั จ จั ย ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับความคาดหวังของบุคคลในแต่ละสถานการณ์นอกจากนี้ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่แสดงออกมา
ในระดับมากน้อยได้ขนึ้ อยู่กับความแตกต่างของการประเมินสิ่งที่ได้รับจริงกับสิ่งที่คาดหวังไว้
นอกจากนี้ความพึงพอใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะถูกกําหนดจากความรู้สึกของแต่ละ
บุคคล โดยจากการพิจารณาความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงและผลตอบแทนที่เขามี
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ความรู้สึกว่าเขาควรจะได้รับแล้วถ้าหากผลตอบแทนที่ได้รับจริงมากกว่าผลตอบแทนที่เขาคาดว่าจะ
ได้รับย่อมจะก่อให้เกิดความพึงพอใจขึ้น ซึ่งความพอใจจะมากหรือน้อยหรือไม่พึงพอใจนั้น ขึ้นอยู่กับ
ความยุติธรรมของผลตอบแทน
2.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการ
ที่
การให้บริการ เป็นหน้าที่หลักสําคัญในการบริการงานในภาครัฐ โดยเฉพาะงาน
จะต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กับประชาชนโดยตรงโดยหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีหน้าที่ในการ
ส่งต่อการบริการ (Delivery service) ให้แก่ผู้รับบริการ
John D. Millett (1951:397-400) กล่าวไว้ว่า คุณค่าประการแรกของการบริการงาน
รัฐกิจทั้งหมดคือ การปฏิบัติงานด้วยการให้บริการที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจซึ่งมีลักษณะสําคัญ 5
ประการคือการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน (Equivalent Services)การให้บริการอย่างรวดเร็ว
ทันเวลา (Timely Services)การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Services)การให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง (Continuous Services)และการให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Services)
2.2.4 ความพึงพอใจของผู้รบั บริการ
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 หรือความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับ ทัศนคติ ของคนที่เกิดจาก
ประสบการณ์ที่ผู้รับบริการเข้าไปใช้บริการในสถานบริการนั้น และประสบการณ์นั้นได้เป็นไปตาม
ความคาดหวังของผู้รับบริการมากน้อยเพียงใด
2.2.5 เกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพของบริการ
สมิต สัชฌุกร ( 2546 : 177-179) กล่าวถึงเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพของบริการไว้
ดังนี้
1) รูปธรรม (Tangible) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของการบริการที่ผู้รับบริการ
ได้รับ ทําให้เขาสามารถคาดคะเนถึงคุณภาพของบริการดังกล่าวได้
2) ความไว้วางใจ (Reliability) หมายถึง ผู้รับบริการเล็งเห็นถึงความสม่ําเสมอ และ
ความถูกต้องในการให้บริการ รวมทั้งประสิทธิภาพของพนักงานที่ให้บริการ
เทศบาลตําบลท่าช้าง
วิทยาลัยนครราชสีมา

23

3) การตอบสนองต่อผู้รับบริการ ( Responsiveness) หมายถึง ผู้ใช้บริการจะคํานึงถึง
เวลาและความสามารถในการแก้ไขปัญหาของผู้ให้บริการว่า ตรงจุดหรือดีกว่าตามที่ผู้รับบริการ
ต้องการหรือไม่
4) ความมั่นใจได้ ( Assurance) หมายถึง ผู้รับบริการจะมองถึงความรู้ ความชํานาญ
หรือความสามารถของบุคลากร ซึ่งเป็นผลที่จะสร้างความมั่นใจ รวมทั้งความไว้วางใจในบริการนั้น
5) ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ ( Empathy) หมายถึง ผู้รับบริการจะพิจารณา
ถึ ง ความสะดวกด้ า นเวลา สถานที่ ทํ า เลที่ ตั้ ง ตลอดจนความพยายามของพนั ก งานที่ จ ะเข้ า ใจ
ถึงความต้องการของผู้บริการรวมทั้งความสนใจในการตอบสนองความต้องการดังกล่าว
2.2.6 การวัดความพึงพอใจที่มีต่อการบริการ
ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการจะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นจะต้องพิจารณาถึงลักษณะของ
การให้บริการขององค์กรประกอบกับระดับความรู้สึกของผู้มารับบริการในมิติต่างๆของแต่ละบุคคล
ดังนั้นการวัดความพึงพอใจในการใช้บริการสามารถทําได้หลายวิธีดังนี้(ชานันท์ถา้ คู่, 2545: 10)
1) การใช้ แ บบสอบถามซึ่ ง เป็ น วิ ธี ก ารที่ นิ ย มใช้ กั น แพร่ ห ลายวิ ธี ห นึ่ ง โดยการ
ขอความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลที่ต้องการวัดแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่กําหนดคําตอบ
ไว้ ใ ห้ เ ลื อ กตอบหรื อ เป็ น คํ า ตอบอิ ส ระคํ า ถามที่ ถ ามอาจจะถามถึ ง ความพึ ง พอใจในด้ า นต่ า งๆ
ที่หน่วยงานหรือองค์กรกําลังให้บริการอยู่เช่นลักษณะของการให้บริการสถานที่ให้บริการ บุคลากรที่
ให้บริการเป็นต้น
2) การสัมภาษณ์เป็นวิธกี ารที่ตอ้ งอาศัยเทคนิคและความชํานาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์ที่
จะจูงใจให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบคําถามให้ตรงกับข้อเท็จจริง
3) การสังเกตเป็นวิธีการสังเกตจากพฤติกรรรมทั้งก่อนมารับบริการขณะรับบริการและ
หลังจากการได้รับบริการแล้วเช่นการสังเกตกิริยาท่าทางการพูดสีหน้าและความถี่ของการมาขอรับ
บริการเป็นต้น ผู้วดั จะต้องกระทําอย่างจริงจังและมีแบบแผนที่แน่นอน
2.2.2.7 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการสาธารณะและการให้บริการประชาชนภาครัฐ
การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนมีหลักและแนวทาง คือ
การให้บริการอย่างเสมอภาค หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงานภาครัฐที่มีฐานคติที่ว่าคนทุก
คนเท่าเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในแง่มุมของกฎหมายไม่มี
การแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการประชาชนจะได้รับการปฏิบัติในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลที่ใช้
มาตรฐานในการให้บริการเดียวกันการให้บริการที่ตรงเวลา หมายถึง ในการบริการจะต้องมองว่าการ
ให้ บ ริ ก ารสาธารณะจะต้ อ งตรงต่ อ เวลา ผลการปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานภาครั ฐ จะถื อ ว่ า ไม่ มี
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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
หน่วยงานภาครัฐนั้น โดยได้สรุปประเด็นว่าเป้าหมายที่เป็นที่นยิ มมากที่สุดที่ผู้ปฏิบัติต้องยึดถือไว้เสมอ
ในหลักการ 5 ประการ คือ
1. การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการ
บริหารงานภาครัฐที่มีฐานของความคิดว่าทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนจะได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในทุกแง่มมุ ของกฎหมายไม่มกี ารแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการประชาชนจะ
ได้รับการปฏิบัติในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน
2. การให้บริการที่ตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง ในการให้บริการจะต้องมองว่า
การให้บริการจะต้องตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มีประสิทธิผลเลยถ้า
ไม่มกี ารตรงเวลาซึ่งจะสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน
3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริการจะต้องมี
ลักษณะที่มีจํานวนการให้บริการและสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม
4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) คือ การให้บริการที่เป็นไป
อย่างสม่ําาเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณชนเป็นหลักไม่ใช่ยึดตามความพอใจของหน่วยงานที่
ให้บริการว่าจะให้หรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได้
5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) คือ การให้บริการที่มีการ
ปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพหรือความสามารถ
ที่จะทําหน้าที่ได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิมเลื่อมใส ใจแจ้ง (2546, หน้า 31 -34) ได้เสนอ
แนวความคิดในการบริการประชาชนที่ดีและมีคณ
ุ ภาพต้องอาศัยเทคนิค กลยุทธ์ ทักษะที่จะทําให้ชนะ
ใจผู้รับบริการ ซึ่งสามารถกระทําได้ทั้งก่อนการติดต่อระหว่างการติดต่อและหลักการติดต่อโดยได้รับ
การบริการจากตัวบุคคลทุกระดับในองค์กร รวมทั้งผู้บริหารขององค์กรนั้น ๆ ทั้งนี้การบริการที่ดี จะ
เป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ติดต่อรับบริการเกิดความเชื่อถือ ศรัทธาและสร้างภาพลักษณ์ ซึ่งจะมีผลในการ
ใช้บริการต่าง ๆ ในโอกาสหน้าต่อไป
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2.3 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
อัญชลี ดุสิตสุทธิรัตน์,ธรรมรัตน์ ศัลยวุฒิและ สุวิมล นภาผ่องกุล. (2559) ศึกษาเรื่องความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลบางโปรงอําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบางโปรง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2559 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้จํานวน400
คน เครื่องมือที่ใ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาเป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลบาง
โปรง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ การเก็บรวบรวมแบบสอบถามได้รับกลับมาเป็นจํานวน 400
ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละและ
ค่าเฉลี่ยผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตํา บลบางโปรง อํ า เภอเมื อ ง จั งหวั ดสมุ ท รปราการ ทั้ ง ภาพรวมและรายด้า น พบว่ า ในภาพรวม
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 มีค่าเฉลี่ย 3.69 และ 3.59
ตามลําดับ ส่วนประชาชนในหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางโปรง อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.49 และ 3.39 ตามลําดับ
อมรารัตน์ บุญภา. (2557) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลตําบลพวา อําเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความ
พึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตําบลพวา อําเภอแก่งหางแมวจังหวัด
จันทบุรี และเพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาล
ตําบลพวา อําเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ กลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 385 ตัวอย่าง ทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 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
น่าเชื่อถือ ไว้ใจในการบริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดด้านความเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และอันดับสุดท้ายด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ พึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก
วลัยภรณ์วชิรเขื่อนขันธ์ (2548)ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล
จั ง หวั ด สมุ ท รปราการพบว่ า ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานครู เ ทศบาลจั ง หวั ด
สมุทรปราการอยู่ในระดับปานกลางปัจจัยจูงใจอยู่ในระดับมากด้านปัจจัยค้ําจุนอยู่ในระดับปานกลาง
การทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า เพศอายุตําแหน่งหน้าที่ระดับตําแหน่งประสบการณ์ในการทํางาน
และขนาดของโรงเรียนไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล
จังหวัดสมุทรปราการอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติส่วนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ําจุนมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติการทดสอบสมมติฐานพบว่าเพศอายุตําแหน่งหน้าที่ระดับตําแหน่งประสบการณ์ใน
การทํางานและขนาดของโรงเรียนไม่มีความสัมพันธ์กับพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู
เทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ลันดา สิทธิจักร และจิราภรณ์ จันทร์อารักษ์ (2550) ศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์และ
นักศึกษาต่อการใช้ห้องสมุด วิทยาลัยบรมราชชนนี ชลบุรี พบว่า ความพึงพอใจของอาจารย์โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ด้านบุคลากรมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงสุด ส่วนด้านทรัพยากรสารสนเทศมีค่าเฉลี่ย
คะแนนต่ําสุด และพบว่าความพึงพอใจของนักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจ
ด้านบุคลากรมีคา่ เฉลี่ยคะแนนสูงสุด ในขณะที่ด้านสภาพแวดล้อม มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด
ภาวนา เวชกิจ (2550) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการทํางาน และความผูกพันของพนักงาน
ต่อองค์การ: ศึกษากรณี บริษัท ฟาบริเนท จํากัด ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจในงานอยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนความผูกพันของพนักงานต่อองค์การอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาตามตัวแปร
ในส่วนของความพึงพอใจ พบว่า ความตั้งใจที่จะก้าวหน้าในการทํางาน รู้สึกพึงพอใจกับบริษัทใน
ฐานะที่เป็นที่ทํางาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง ขณะที่ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ
พบว่า พนักงานพร้อมที่จะทุ่มเทความพยายาม ความสามารถเพื่อความสําเร็จของบริษทั ด้วยความเต็ม
ใจ พนักงานคิดว่าองค์การนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 และเมื่อมีผู้กล่าวถึงบริษัทในทางที่ไม่ดีผิดไป
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จากข้อเท็จจริงพนักงานจะรู้สึกไม่พอใจและจะพยายามชี้แจงให้เขาเข้าใจให้ถูกต้องเสมอ มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ยังพบว่า ลักษณะงาน ลักษณะการปฏิบัติงาน ลักษณะองค์การ
มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับค่อนข้างสูงกับความพึงพอใจในงานและความผูกพันของพนักงานต่อ
องค์การ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ธนิ ด า ริ ม ดุ สิ ท ธ์ (2551)ได้ ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของ
เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่
ปฏิบัติงานในจังหวัดนนทบุรี ใน 5 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้านกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงาน ด้านความก้าวหน้าจากการปฏิบัติงาน และด้าน
ค่าตอบแทน ผลจากการวิจัย พบว่าในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง มีความพึงพอใจ
มากที่ สุ ด ด้ า นกระบวนการปฏิ บั ติ ง าน รองลงมา คื อ ด้ า นความสั ม พั น ธ์ กั บ บุ ค คลในหน่ ว ยงาน
ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าจากการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทน ตามลําดับ
เมื อเปรี ย บเทีย บความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติง านของเจ้ าหน้า ที่ กรมพัฒ นาสั งคมและสวัส ดิก าร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนนทบุรี พบว่า เพศ
ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัตงิ านต่างกัน มีความพึงพอใจในภาพรวมแตกต่างกัน อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 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 รายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ย และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน ไม่มี
ความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
เทศบาลนครหาดใหญ่
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2.4 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิด ซึ่งจะนํามา
ประยุกต์ใช้กับงานวิจยั ในครั้งนี้ ดังแสดงในภาพที่ 2.1 ดังนี้
ตัวแปรตาม

ตัวแปรต้น
สภาพทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม

ภาระงานหลักของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
(1) ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ
(2) ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ
(3) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
(4) ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก

ภาพที่ 2.1 แสดงกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
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บทที่ 3
วิธกี ารศึกษา

การสํ า รวจในครั้ ง นี้ เ พื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก ารที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
ของเทศบาลตําบลท่าช้างอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งสํารวจสภาพปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากประชาชนผู้รับบริการใน 4 ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอํานวยความสะดวกซึ่งมีวิธีการศึกษา
ดังนี้

3.1 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ ข้ อ มู ล ที่ เ ก็ บ รวบรวมจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งของประชาชน
ผูม้ ารับบริการที่ได้รับแบบสอบถาม ซึ่งมีที่พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลท่าช้าง เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้างอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครราชสีมา

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

เทศบาลตําบลท่าช้าง
วิทยาลัยนครราชสีมา

30

3.3 ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างประชาชน
เนื่องจากประชากรที่ศึกษามีจํานวนมาก ดังนั้นคณะผู้สํารวจจึงใช้วิธีการของ Taro Yamane
(สมศัก ดิ์ ศรีสั นติสุข ,2548:
139)เพื่อหาจํ า นวนขนาดกลุ่ม ตัว อย่างจากประชาชนทั้งหมด
โดยได้กําหนดความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดระหว่างค่าจริงและค่าประมาณร้อย
ละ 0.05 ตามสูตร
n

โดยที่

n
N

e

N
1  N (e) 2

= จํานวนขนาดตัวอย่างประชาชนที่ต้องการ
= จํานวนประชากรทั้งหมด
= ค่าความคลาดเคลื่อน (0.05)

แทนค่าสูตร

,

,

.

= 370.06 หรือ 371คน

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผลการศึกษาที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมาสามารถใช้อธิบายกลุ่ม
ประชากรเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง และเพื่อเป็นการเพิ่มความเที่ยงตรงของข้อสรุปที่จะได้รับจาก
ตัวอย่าง จึงใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400
คน โดยมีการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น
เพื่อจะได้เป็นการกระจายกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมทั่วทั้งเขตพื้นที่เทศบาลตําบลและไม่ให้มีการ
กระจุกตัวอยู่ในเขตพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งมากเกินไป

3.4 วิธกี ารสุ่มตัวอย่าง
การสุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
โดยแบ่งประชากรออกเป็นพื้นที่ต่างๆ รวม 9 หมู่บ้าน และในแต่ละหมู่บ้านจะสุ่มตัวอย่างประชาชน
อย่างเป็นสัดส่วน (Proportional Random Sampling) เพื่อให้ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างจากแต่ละ
หมู่บา้ น รวมเป็น 400 คน ดังตารางที่ 3.1
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ตารางที่ 3.1 จํานวนประชากรและกลุม่ ตัวอย่างของประชาชน จําแนกตามเขตที่อยู่อาศัย
หมู่บ้าน
บ้านหนองเต็ง และชุมชนตํารวจ
บ้านขาม
บ้านหนองหอย
บ้านโนนสะเดา
บ้านช่องโค
บ้านมะดัน
บ้านหนองบัว
บ้านท่าช้าง
บ้านตลาดท่าช้าง
รวม

ประชากร (คน)
415
750
585
830
693
475
440
706
88
4,982

สัดส่วน
8.33
15.05
11.74
16.66
13.91
9.53
8.83
14.17
1.77
100

กลุ่มตัวอย่าง (คน)
33
60
47
67
56
38
35
57
7
400

หลังจากทําการกําหนดขนาดตัวอย่างของแต่ละเขตพื้นที่ได้แล้ว ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จะสุ่มประชากรในแต่ละเขตพื้นที่ โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครอบคลุมทุกเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม
2562ถึงเดือนกันยายน 2563ทีก่ ลุ่มตัวอย่างมาใช้บริการให้ได้ครบตามจํานวนที่ตอ้ งการ

3.5 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5.1 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
(1) การสร้ า งเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการรวบรวมครั้ ง นี้ คณะผู้ สํ า รวจ
ใช้ แ บบสอบถามแบบปลายปิ ด และปลายเปิ ด โดยการศึ ก ษาจากเอกสาร บทความ งานวิ จั ย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง นํ า มา สร้ า งเป็ น แบบสอบถามให้ ค รอบคลุ ม กั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ โดยแบบสอบถาม
ประกอบด้วย 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาล
ตําบลท่าช้างใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale ให้ค่าน้ําหนักโดยถือเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
5
คะแนน
ระดับความพึงพอใจมาก
4
คะแนน
ระดับความพึงพอใจปานกลาง 3
คะแนน
ระดับความพึงพอใจน้อย
2
คะแนน
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 1
คะแนน
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อปัญหา อุปสรรค ในการ
รับบริการจากเทศบาลตําบลท่าช้าง
(2) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ จะใช้วิธีหาความเที่ยงตรง (Validity) ด้วยการ
นําแบบสอบถามฉบับร่างไปหาความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาและโครงสร้าง โดยเสนอต่อ
ที่ปรึกษา
โครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content
Validity)
และความเหมาะสมถูกต้องด้านภาษา เพื่อนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม
3.5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
(1) ข้อมูล ปฐมภูมิ (Primary
Data)
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่ได้จาก
การออกแบบสอบถามโดยการใช้ วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ ต ามแบบสอบถามที่ ไ ด้ ส ร้ า งขึ้ น จํ า นวน
ทั้งสิ้น 400คน
(2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากเอกสาร
ข้อมูลทางสถิติที่รวบรวมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา และเทศบาลตําบลท่า
ช้าง

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การสํ า รวจในครั้ ง นี้ ใ ช้ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ป ระมวลผล
ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งได้เลือกใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ได้แก่
อัตราส่วนร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean)
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวัดค่าเฉลี่ยและการกระจายของข้อมูล
และนําเสนอในรูปตารางพร้อมกับการพรรณนาประกอบ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี
ต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้าง
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3.6.2 การประเมินผล
สําหรับข้อมูลระดับความพึงพอใจ ได้ทําการหาค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเป็นราย
กลุ่ม โดยมีเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับระดับค่าเฉลี่ย ดังนี้
ระดับค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ระดับค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ระดับค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ระดับค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
ระดับค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับควรปรับปรุง
ในส่วนของการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลตําบลท่าช้างนั้น คณะผู้สาํ รวจได้กําหนดเกณฑ์ในการคํานวณค่าคะแนนร้อยละ โดยคิดจากค่า
คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในการให้บริการที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนในแต่ละด้าน และ
นําค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้มาเทียบหาค่าร้อยละจากคะแนนเต็มของแต่ละด้านเพื่อจัดระดับของความพึง
พอใจได้ ดังนี้
ตารางที่ 3.2 แสดงการจัดระดับคะแนนของความพึงพอใจ
ค่าคะแนน
คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 4.75 ขึน้ ไป
คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน 4.75
คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน 4.50
คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน 4.25
คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน 4.00
คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน 3.75
คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน 3.50
คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน 3.25
คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน 3.00
คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน 2.75
คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 2.50

ระดับความพึงพอใจ(ร้อยละ)
มากกว่าร้อยละ 95 ขึน้ ไป
ไม่เกินร้อยละ 95
ไม่เกินร้อยละ 90
ไม่เกินร้อยละ 85
ไม่เกินร้อยละ 80
ไม่เกินร้อยละ 75
ไม่เกินร้อยละ 70
ไม่เกินร้อยละ 65
ไม่เกินร้อยละ 60
ไม่เกินร้อยละ 55
น้อยกว่าร้อยละ 50

ระดับคะแนน
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

เทศบาลตําบลท่าช้าง
วิทยาลัยนครราชสีมา

34

สําหรับข้อมูลที่ได้จากคําถามปลายเปิดได้ทําการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด และดําเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจัดจําแนกประเภทข้อความที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันให้อยู่ใน
ประเภทเดียวกันจากนั้นวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลและนําเสนอในรูปของความเรียง
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บทที่ 4
ผลการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้าง ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้คณะผู้สํารวจได้ดําเนินการวิเคราะห์ตาม
ขัน้ ตอนต่างๆ โดยรายงานผลการศึกษาได้แบ่งออกเป็น7ตอน ซึ่งมีลําดับเนื้อหา ดังนี้
4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม
4.2 งานที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ
4.3 ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ
4.4 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลตําบลท่าช้างของประชาชน
4.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้าง
4.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบล
ท่าช้าง
4.7 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของประชาชนผู้รับบริการ
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4.1

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ย่างประชาชชนที่ตอบแบบสอบถาม

4.1.1 เพศ
ผลการสํารวจจกลุ่มตัวอย่างประชาชน
ง
จํานวน
า 400 คน ที่ตอบแบบบสอบถามพบว่า ส่วน
ใ ร้อยละ 63.00เป็นเพพศหญิง ในขณ
ใหญ่
ณะที่เพศชาย มีอยู่ร้อยละ 37.00ดังแสดงรายละเอียด
ย
ใน
ภาพที่ 4.1
หญิ
ญิง, 252, 63.00
%

ช 148, 37.00%
ชาย,

า
อยละของประช
ย
ชาชนที่ตอบแบบบสอบถาม จจําแนกตามเพพศ
ภาพทีที่ 4.1 แสดงจํานวนและร้
4.1.2 ระดับอายุ
า
จํานวน 400 คน ที่ตออบแบบสอบถถามพบว่า
ผลการสํารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน
ย 35.00 มีอายุระหวว่าง 51 – 600 ปี รองลงมาามีอายุมากกวว่า 60 ปีขึ้นไปป คิดเป็น
ส่วนใหญ่ร้อยละ
ร้ อ ยละ 33.550 และร้ อ ย ละ 18.25มี อายุ
อ อ ยู่ ร ะหวว่ า ง 41-50ปี ตามลํ า ดั บ ดดั ง แสดงรายยละเอี ย ด
ใ
ในภาพที
่ 4.22
มากกว่า 600 ปีขึ้น
ไป
, 134, 33..50%

21-30 ปี
, 10, 2.50%
%

31-400 ปี
, 43, 10.75%
411-50 ปี
, 73, 18.25%

51-60 ปี
, 140, 35.00%
%

ภาพที่ 4.2 แสดงจํานวนและร้อยละของประชาชชนที่ตอบแบบบสอบถาม จําแนกตามระดัับอายุ
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4.1.3 ระดับการศึกษา
ก
ผลการสํารวจจกลุ่มตัวอย่างประชาชน
ง
จํํานวน 400 คน
ค ที่ตอบแบบบสอบถามพบบว่า ส่วน
ใ ร้อยละ 44.50มีการศึศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษารองลงมา
ใหญ่
ก
ามีการศึกษาออยู่ในระดับมัธยมศึ
ธ กษา
ตอนปลายหรืรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยลละ 23.25 และะร้อยละ 21.00มีการศึกษษาในระดับมัธยมศึ
ธ กษา
ตอนต้นตามลลําดับดังแสดงงรายละเอียดใในภาพที่ 4.3
ม. ปลายหรือ
เที
เ ยบเท่า
, 933, 23.25%

อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า
, 26, 6.500%

ปริญ
ญญาตรี
, 19, 4.75%

ประะถมศึกษา, 1788,
44.50%

ม. ต้น, 84, 21.00%

ภาพที่ 4.3 แสดงจํานวนนและร้อยละของประชาชนทีที่ตอบแบบสออบถาม จําแนกกตามระดับกาารศึกษา
4.1.4 อาชีพ
า
จํานวน 400 คน ที่ตออบแบบสอบถถามพบว่า
ผลการสํารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน
ย
ะกอบอาชีพรับจ้
บ างทั่วไปรอองลงมาประกออบอาชีพเกษตตรกรรมคิดเป็ป็นร้อยละ
ส่วนใหญ่ร้อยละ42.75ประ
29.02 และร้อยละ
อ 20.21มีมีอาชีพค้าขายยตามลําดับดังแสดงรายละ
ง
เอียดในภาพทีที่ 4.4
พนัักงาน
บริษทเอกชน
ทั
, 14, 3.63%
ธุรกิจส่วนตตัว
, 17, 4.40%

เกษตรรกรรม, 112,
2
29.02%

รับจ้างทั่วไป
, 165, 42.75%
ค้าขาย,, 78, 20.21
%

าชนที่ตอบแบบบสอบถาม จําแนกตามอาชีชีพ
ภาพที่ 4.4 แสดงจํานวนและร้
า
อยละของประช
ย
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4.1.5 ระดับรายได้
ผลการสํารวจจกลุ่มตัวอย่างประชาชน
ง
จํานวน
า 400 คน ที่ตอบแบบบสอบถามพบว่า ส่วน
ใ ร้อยละ 32.50มีรายไดด้อยู่ระหว่าง 6,001 – 8,000 บาท รอองลงมามีรายยได้อยู่ระหว่าง4,001
ใหญ่
ง
–
6,000 บาท คิดเป็นร้อยลละ 28.25 และร้อยละ 18.75มีรายไดด้อยู่ระหว่าง 8,001 – 10,,000บาท
ตามลําดับดังแสดงรายละเเอียดในภาพทีที่ 4.5
มากกว่า 100,000
บาทขึ้นไป
ไ
, 23, 5.755%
8,001 - 10,0000
บาท,
บ 75, 18.755%

น้อยกว่า 2,000
บาท, 21, 5.25%

2,000 - 4,0000
บ 38, 9.50%
บาท,
%
4,001 - 6,0000
บาท
, 113, 28.225%

6,001 - 8,000
บาท
%
, 130, 32.50%

ร
ภาพที่ 4.55 แสดงจํานววนและร้อยละะของประชาชนนที่ตอบแบบสสอบถาม จําแนนกตามระดับรายได้
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4.2 งานทีที่กลุ่มตัวอย่างประชาชน
า
นส่วนใหญ่มาติ
ม ดต่อขอรรับบริการ
ผลการสํารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จํานวน 400 คน
ค ที่ตอบแบบบสอบถาม พบว่า ส่วน
ใ ร้อยละ 25.50 มาติดต่
ใหญ่
ด องานการให้บริการเกี่ยวกั
ว บงานบริการสาธารณสุสุขและงานสาาธารณสุข
อื่นๆ รองลงมมาติดต่อขอรัับบริการเกี่ยวกั
ว บงานด้านพัฒนาชุมชนนและสวัสดิกาารสังคมคิดเป็ป็นร้อยละ
23.80และร้ อยละ
อ
19.800 มาติ ด ต่ อ ง านป้ อ งกั น และบรรเทา
แ
สาธารณภั ยยตามลํ า ดั บ ดั ง แสดง
รายละเอียดใในภาพที่ 4.6

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

23.80%
%

255.50%
19.80%
12.50%

8.30%

7.00%

3.30%

ภาพที่ 4.6 แแสดงจํ า นวน และร้ อ ยละขของประชาชชนที่ ต อบแบบบสอบถาม จจํ า แนกตามภภาระงาน
ที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนส่
ง
ว
วนใหญ่
มาติดต่ตอขอรับบริการ
า
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4.3 ช่วงเววลาที่กลุ่มตััวอย่างประชาชนมาติดต่
ด อขอรับบริกิ าร
ผลการรสํารวจกลุ่มตัวอย่างประชชาชน จํานวน 400 คน ที่ตอบแบบสออบถามพบว่า ส่วนใหญ่
ประชาชนมาาติดต่อขอรับบริ
บ การกับเทศศบาลตําบลท่าช้างในช่วงเดืดือนพฤษภาคคม 2563รองลงมาเคย
ติดต่อขอรับบริ
บ การในเดือนมิ
น ถุนายน25563และเดือนกรกฎาคม 25563ตามลําดับ ดังแสดงรายละเอียด
ใ
ในภาพที
่ 4.77

1200
100
80
8
6
60
40
4
2
20
0

85

8
87

86

8 85
89

105

844 85

98

96
83
55

ภาพที่ 4.7 แสดงจํานวนนของประชาชชนที่ตอบแบบบสอบถาม จําแนกตามช่
า
วงงเวลาที่มาติดต่
ด อขอรับ
บริการจากเททศบาลตําบลทท่าช้าง
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4.4 ช่องททางการรับข้้อมูลข่าวสาารจากเทศบบาลตําบลท่าช้
า างของปรระชาชน
ผลการสํารวจจกลุ่มตัวอย่างประชาชน
ง
จํํานวน 400 คน ที่ตอบแบบบสอบถามพบว่า ส่วน
ใ รับทราบบข้อมูลข่าวสสารของเทศบบาลตําบลท่าช้างจากเสียงตามสายรอง
ใหญ่
ง
งลงมารับทราบข้อมูล
ข่าวสารจากเพื่อนบ้าน/การประชุม ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นํนาชุมชน เอกกสารสิ่งพิมพ์และติดประกกาศต่างๆ
ง
เอียดในภาพทีที่ 4.8
ตามลําดับ ดังแสดงรายละ

400

288

300

378

334

200
100

41

15

64

0

เอกสาร
สิ่งพิมพ์

เ บไซต์
เว็

ด
ติดประกาศ
ต่างๆ

จํานวน
41
15
64
หมายเหตุ :ผู้ตอบสามารถเลือกตอบได้มากกวว่า 1 ข้อ

. ผูใ้ หญ่บา้ น/ เสียงตามสายย/
ผู้นําชุมชน หอกระจายข่าว
288

378

เพื่อนบ้บ้าน/การ
ปรระชุม
334
3

ภาพที่ 4.8 แสดงจํ า นวนนของประชา ชนที่ ต อบแบบบสอบถาม จํ า แนกตามชช่ อ งทางการ รั บ ข้ อ มู ล
ข่าวสารจากเทศบาลตําบลลท่าช้าง

เทศบาลตํตําบลท่าช้าง
วิทยาลัยนครราชสีมา

42

4.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตําบลท่า
ช้าง
4.5.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมจําแนกเป็นรายด้าน
ตารางที่ 4.1 แสดงค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ ความพึ ง พอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้าง จําแนกเป็นรายด้าน

1.
2.
3.
4.

การให้บริการ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริการ
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
ภาพรวม

4.64
4.63
4.66
4.65
4.64

. .

0.53
0.50
0.49
0.52
0.51

ระดับการแปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตําบล
ท่าช้าง โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ย
สูงสุดเท่ากับ 4.66 รองลงมา คือ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65และด้านขั้นตอน
การให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ตามลําดับ
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4.5.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมจําแนกเป็นรายข้อในแต่ละด้าน
4.5.2.1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ
ตารางที่ 4.2 แสดงค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ ความพึ ง พอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้าง ในด้านขั้นตอนการให้บริการ
จําแนกเป็นรายข้อ

1.
2.
3.
4.
5.

ด้านขั้นตอนการให้บริการ
การให้บริการถูกต้อง สะดวกรวดเร็วไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน มีความ
ชัดเจน
การให้บริการเป็นไปตามลําดับก่อน – หลัง
ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
การติดต่อประสานงานมีความสะดวก
เครื่องมือ/อุปกรณ์ สิง่ อํานวยความสะดวกที่ใช้ในการปฏิบัติงานมี
ความเหมาะสมต่อการให้บริการ
รวม

4.67

. .

0.55

ระดับการแปลผล
มากที่สุด

4.61
4.61
4.66
4.63

0.54
0.52
0.52
0.53

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.64

0.53

มากที่สุด

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตําบล
ท่าช้างในด้านขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด”โดยเรื่องการ
ให้บริการตามที่ขอรับบริการถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความชัดเจน เหมาะสมมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ4.67 รองลงมา คือ เรื่องการติดต่อประสานงานมีความสะดวกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.66 และเครื่องมือ/อุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวกที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมต่อการ
ให้บริการมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ4.63 ตามลําดับ

เทศบาลตําบลท่าช้าง
วิทยาลัยนครราชสีมา
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4.5.2.2 ด้านช่องทางการให้บริการ
ตารางที่ 4.3 แสดงค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ ความพึ ง พอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้างในด้านช่องทางการให้บริการ
จําแนกเป็นรายข้อ

1.
2.
3.
4.
5.

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
มีหลากหลายช่องทางในการให้บริการ เช่น การให้บริการทาง
4.63
โทรศัพท์ สื่อออนไลน์ตา่ งๆ เช่น ไลน์เฟสบุ๊ค
มีการให้บริการนอกสถานที่
4.61
มีการให้บริการนอกเวลาทําการ
4.60
การใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้งา่ ย
4.65
มีชอ่ งทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการที่สามารถรับรู้ได้อย่าง 4.64
ทัว่ ถึง
รวม
4.63

. . ระดับการแปลผล
0.51
มากที่สุด
0.49
0.52
0.49
0.51

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

0.50

มากที่สุด

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตําบล
ท่าช้างในด้านช่องทางการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ“มากที่สุด” โดยเรื่องการใช้
บริการสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ง่ายมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.65 รองลงมา คือ เรื่องมีช่องทาง
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการที่สามารถรับรู้ได้อย่างทั่วถึง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.64 และเรื่องมี
หลากหลายช่องทางในการให้บริการเช่น อินเตอร์เน็ตการให้บริการทางโทรศัพท์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.63
ตามลําดับ

เทศบาลตําบลท่าช้าง
วิทยาลัยนครราชสีมา
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4.5.2.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริการ
ตารางที่ 4.4 แสดงค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ ความพึ ง พอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้าง ในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
จําแนกเป็นรายข้อ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

1.
2.
3.
4.
5.

เจ้าหน้าที่มคี วามกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการให้บริการ
เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเป็นกันเอง
เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับการทํางาน
เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
เจ้าหน้าที่ให้คาํ แนะนํา คําปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ดี
รวม

4.69
4.68
4.62
4.65
4.64
4.66

. . ระดับการแปลผล

0.46
0.48
0.49
0.50
0.51
0.49

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตําบล
ท่าช้างในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยเรื่อง
เจ้าหน้าที่มคี วามกระตือรือร้นเอาใจใส่ในการให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.69 รองลงมา คือ เรื่อง
เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเป็นกันเองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.68 และเจ้าหน้าที่สามารถ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ4.65 ตามลําดับ

เทศบาลตําบลท่าช้าง
วิทยาลัยนครราชสีมา
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4.5.2.4 ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
ตารางที่ 4.5 แสดงค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ ความพึ ง พอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้าง ในด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
จําแนกเป็นรายข้อ

1.
2.
3.
4.
5.

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
สถานที่ตงั้ ของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ
สถานที่ให้บริการมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย
ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย
การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ที่นั่งพัก น้ําดื่ม หนังสือพิมพ์ และ
ห้องน้ํา มีความเหมาะสมและเพียงพอ
สถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ
รวม

4.67
4.66
4.65

. .

0.52
0.49
0.55

ระดับการแปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.62

0.51

มากที่สุด

4.63

0.52

มากที่สุด

4.65

0.52

มากที่สุด

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตําบล
ท่าช้างในด้านสิ่งอํานวยความสะดวกโดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยเรื่องสถาน
ที่ตั้งของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ4.67รองลงมา
คือสถานที่ให้บริการมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 และเรื่องเรื่อง
ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์มคี วามชัดเจนและเข้าใจง่ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ4.65
ตามลําดับ

เทศบาลตําบลท่าช้าง
วิทยาลัยนครราชสีมา
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4.5.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้าง
จําแนกตามภาระงาน
4.5.3.1 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ตารางที่ 4.6 แสดงค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ ความพึ ง พอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่องานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จําแนกเป็นรายด้านและ
ภาพรวม

1.
2.
3.
4.

การให้บริการ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริการ
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
ภาพรวม

4.62
4.60
4.68
4.66
4.63

. .

0.49
0.49
0.49
0.55
0.51

ระดับการแปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคมมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้าง โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
“มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.66 รองลงมา คือ ด้านสิ่งอํานวย
ความสะดวกมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.66 และด้านขั้นตอนการให้บริการมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ตามลําดับ

เทศบาลตําบลท่าช้าง
วิทยาลัยนครราชสีมา
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4.5.3.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตารางที่ 4.7 แสดงค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ ความพึ ง พอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจําแนกเป็นรายด้านและภาพรวม

1.
2.
3.
4.

การให้บริการ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริการ
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
ภาพรวม

4.62
4.60
4.63
4.61
4.61

. .

0.57
0.57
0.57
0.49
0.55

ระดับการแปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้าง โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.61 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ“มาก
ที่สุด” โดยด้ านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.63 รองลงมา คื อด้านขั้นตอนการ
ให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 ตามลําดับ

เทศบาลตําบลท่าช้าง
วิทยาลัยนครราชสีมา
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4.5.3.3 งานไฟฟ้าถนน
ตารางที่ 4.8 แสดงค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ ความพึ ง พอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่องานไฟฟ้าถนน จําแนกเป็นรายด้านและภาพรวม

1.
2.
3.
4.

การให้บริการ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริการ
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
ภาพรวม

4.64
4.62
4.65
4.63
4.63

. .

0.43
0.49
0.49
0.56
0.53

ระดับการแปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานไฟฟ้าถนนมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้าง โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด”มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.65 รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.64 และด้านสิ่งอํานวยความสะดวกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ตามลําดับ

เทศบาลตําบลท่าช้าง
วิทยาลัยนครราชสีมา

50

4.5.3.4 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ
ตารางที่ 4.9 แสดงค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ ความพึ ง พอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่องานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆจําแนกเป็นรายด้าน
และภาพรวม

1.
2.
3.
4.

การให้บริการ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริการ
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
ภาพรวม

4.63
4.62
4.64
4.60
4.62

. . ระดับการแปลผล
0.53
มากที่สุด
0.50
มากทีส่ ุด
0.48
มากทีส่ ุด
0.58
มากที่สดุ
0.50
มากที่สุด

จากตาราง พบว่ า กลุ่ มตั วอย่ างประชาชนผู้ มารั บบริ การงานบริ ก ารสาธารณสุ ข และงาน
สาธารณสุขอื่นๆมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้าง โดยรวมอยู่ในระดับ “มาก
ที่สุด”มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ “มาก” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.64 รองลงมา คือ ด้านขั้นตอน
การให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 และด้านช่องทางการให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ตามลําดับ
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4.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล
ตําบลท่าช้าง
การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตําบล
ท่าช้างในครั้งนี้ จะดําเนินการประเมินความพึงพอใจการให้บริการโดยภาพรวม และความพึงพอใจใน
การให้บริการใน 4 งาน ได้แก่ งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยงานไฟฟ้าถนน และงานการให้บริการงานสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ ซึ่งผลการ
ประเมินสามารถนําเสนอได้ ดังนี้
4.6.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวม จําแนกเป็นรายด้าน
ตารางที่ 4.10 แสดงค่ า เฉลี่ ย ระดั บ ความพึ ง พอใจ และระดั บ คะแนนของคุ ณภาพการให้ บริ ก าร
ของเทศบาลตําบลท่าช้างจําแนกเป็นรายด้านและภาพรวม
คุณภาพการให้บริการ
1.
2.
3.
4.

ด้านขั้นตอนการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริการ
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
รวม

ค่าเฉลี่ย ( )
4.64
4.63
4.66
4.65
4.64

ระดับความพึงพอใจ
(ร้อยละ)
92.80
92.60
93.20
93.00
92.80

ระดับคะแนน
9
9
9
9
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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เมื่ อ พิ จ ารณาผล การประเมิ นความพึ
น
งพอใใจของประชาชนต่ อคุ ณภภาพการให้ บริ การของ
เทศบาลตําบลลท่าช้างจะเห็ห็นว่าเทศบาลตําบลท่าช้างมีมีการพัฒนากการให้บริการเเพิ่มขึ้น โดยในนภาพรวม
ระดับความพึพึงพอใจระหวว่างปี พ.ศ. 25562ถึงปี พ.ศ. 2563เพิ่มจาากร้อยละ 922.00เป็นร้อยลละ 92.80
เมื่อพิจารณาาเป็นรายด้าน จะเห็นว่าด้านขั
า ้นตอนกาารให้บริการรระดับความพึงงพอใจเพิ่มจาากร้อยละ
91.80เป็นร้อยละ 92.80 ด้านช่องทางกการให้บริการร ระดับความพึพึงพอใจเพิ่มจากร้อยละ 922.40 เป็น
ร้อยละ 92.600ด้านเจ้าหน้าที
า ่ผู้ให้บริการ ระดับความพึพึงพอใจเพิ่มจาากร้อยละ 922.20 เป็นร้อยลละ 93.20
และด้านสิ่งอํานวยความสะ
า
ะดวก ระดับความพึงพอใจเเพิ่มจากร้อยลละ 92.00 เป็นนร้อยละ 93.000 ดังภาพ
ที่ 4.9

94%

92.80%
91.80%

91%

92.60%
92.440%

933.20%
%
92.20%

93.000%
92.00%

92.80%
92.00%

88%
85%
ปีงบประมาณ
บ
2562
ปีงบประมาณ
บ
2563

ภาพที่ 4.9 แสดงการเปรีรียบเทียบร้อยละของความพึพึงพอใจ ระหวว่างปีงบประมมาณ 2562และะ 2563

เทศบาลตํตําบลท่าช้าง
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4.6.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ จําแนกตามงาน
4.6.2.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม
ตารางที่ 4.11 แสดงค่ า เฉลี่ ย ระดั บ ความพึ ง พอใจ และระดั บ คะแนนของคุ ณภาพการให้ บริ ก าร
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมจําแนกเป็นรายด้านและภาพรวม
คุณภาพการให้บริการ
1.
2.
3.
4.

ด้านขั้นตอนการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริการ
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
รวม

ค่าเฉลี่ย ( )
4.62
4.60
4.68
4.66
4.63

ระดับความพึงพอใจ
(ร้อยละ)
92.40
92.00
93.60
93.20
92.60

ระดับคะแนน
9
9
9
9
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 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตารางที่ 4.12 แสดงค่ า เฉลี่ ย ระดั บ ความพึ ง พอใจ และระดั บ คะแนนของคุ ณภาพการให้ บริ ก าร
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจําแนกเป็นรายด้านและภาพรวม
คุณภาพการให้บริการ
1.
2.
3.
4.

ด้านขั้นตอนการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริการ
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
รวม

ค่าเฉลี่ย ( )
4.62
4.60
4.63
4.61
4.61

ระดับความพึงพอใจ
(ร้อยละ)
92.40
92.00
92.60
92.20
92.20

ระดับคะแนน
9
9
9
9
9

จากตาราง พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งประชาชนมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลท่าช้าง โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 92.20 โดย
ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
ด้า นขั้ น ตอนการให้ บริ ก าร อยู่ ใ นระดั บร้ อ ยละ 92.40ได้ค ะแนนอยู่ ใ นระดั บ 9 ด้ า นช่ อ งทางการ
ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 92.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 92.60ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9
และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 92.20 ได้คะแนนอยู่
ในระดับ 9

เทศบาลตําบลท่าช้าง
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4.6.2.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานไฟฟ้าถนน
ตารางที่ 4.13 แสดงค่ า เฉลี่ ย ระดั บ ความพึ ง พอใจ และระดั บ คะแนนของคุ ณภาพการให้ บริ ก าร
งานไฟฟ้าถนน จําแนกเป็นรายด้านและภาพรวม
คุณภาพการให้บริการ
1.
2.
3.
4.

ด้านขั้นตอนการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริการ
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
รวม

ค่าเฉลี่ย ( )
4.64
4.62
4.65
4.63
4.63

ระดับความพึงพอใจ
(ร้อยละ)
92.80
92.40
93.00
92.60
92.60

ระดับคะแนน
9
9
9
9
9

จากตาราง พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งประชาชนมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
งานไฟฟ้าถนนของเทศบาลตําบลท่าช้าง โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 92.60 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 9
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ
อยู่ในระดับร้อยละ 92.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 ด้านช่องทางการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชน
พอใจอยู่ใ นระดับร้อยละ 92.40ได้คะแนนอยู่ใ นระดับ 9 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ใ ห้บริการ กลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 93.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 92.60ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9

เทศบาลตําบลท่าช้าง
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4.6.2.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานการให้บริการงานสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่นๆ
ตารางที่ 4.14 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ
งานสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ จําแนกเป็นรายด้านและภาพรวม
คุณภาพการให้บริการ
1.
2.
3.
4.

ด้านขั้นตอนการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริการ
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
รวม

ค่าเฉลี่ย ( )
4.63
4.62
4.64
4.60
4.62

ระดับความพึงพอใจ
(ร้อยละ)
92.60
92.40
92.80
92.00
92.40

ระดับคะแนน
9
9
9
9
9

จากตาราง พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งประชาชนมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
งานการให้บริการงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ 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 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อภาระงาน ในภาพรวมทั้ง 4 งาน
ตารางที่ 4.15 แสดงระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการที่มีต่อภาระงาน
ในภาพรวมทั้ง 4 งาน
ภาระงาน
1.
2.
3.
4.

งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานไฟฟ้าภนน
งานการให้บริการของหน่วยงานจัดเก็บภาษี
ภาพรวมทั้ง 4 งาน

ระดับความพึงพอใจ
(ร้อยละ)
92.60
92.20
92.60
92.40

ระดับคะแนน

92.45

9

9
9
9
9

จากตาราง พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งประชาชนมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
ของเทศบาลตําบลท่าช้าง โดยภาพรวมทั้ง 4 งานอยู่ในระดับร้อยละ 92.45 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ
9เมื่อพิจารณาเป็นรายภาระงานพบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่องานด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคมอยู่ในระดับร้อยละ 92.60ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 พอใจงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอยู่ในระดับร้อยละ 92.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9 พอใจงานไฟฟ้าถนนอยู่ในระดับร้อย
ละ 92.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9และพอใจงานการให้บริการงานสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่นๆ
อยู่ในระดับร้อยละ 92.40ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9
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4.7 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของประชาชนผู้รบั บริการ
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม จากการสํารวจพบว่าประชาชนที่มารับบริการมีความ
คิดเห็นต่อการทํางานของเทศบาลตําบลท่าช้างว่า ด้านกระบวนการมีความสะดวก รวดเร็วดีไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน ระยะเวลารอคอยการให้บริการไม่นานมีความรวดเร็วขึ้น ด้านช่องทางการให้บริการมีการแจ้ง
ข่าวสารผ่านทางสื่อออนไลน์ ทําให้ประชาชนผู้รับบริการสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารการแจ้งข่าวต่างๆ
ของทางเทศบาลได้ ร วดเร็ ว เจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ในการให้ บ ริ ก าร และให้
คําแนะนําช่วยเหลือเรื่องต่างๆได้ดี มีความตั้งใจและพร้อมในการให้บริการดีมาก และมีความเป็น
กันเองดี ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก บริเวณภายในสํานักงานมีความสะอาดเรียบร้อยดีมีที่นั่งรอรับ
บริการที่เหมาะสม
งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเทศบาลตําบลท่าช้าง มีการจ่ายเบี้ยยังชีพผ่านระบบเข้า
ธนาคารเงินคนแก่ คนพิการ บุตร การจ่ายเบี้ยยังชีพมีการสํารวจประชาชนที่มีสิทธิ์ครบตามเกณฑ์
อย่างรอบคอบ ทําให้ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพไม่มีการตกสํารวจ และมีการจ่ายตรงเวลาทุกเดือน
นอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์โควิด 19 มีการอบรมและพัฒนาอาชีพเสริมให้กับ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เทศบาลตําบลท่าช้างมีการดูแลพิการอย่างทั่วถึงโดยในปีนี้ได้มอบวัสดุ อุปกรณ์
ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสําหรับคนพิการ และมีกิจกรรมพัฒนาด้านการรู้หนังสือโดยจัดทําโครงการ
ท้องถิ่นรักการอ่าน รับบริจาคหนังสือ(ที่มีประโยชน์ต่อชุมชน) แต่ด้านการอบรมและพัฒนาอาชีพ
เสริมกระจายไม่ทั่วถึง แต่ละหมู่บ้านและชุมชนยังให้ความร่วมมือไม่มากเท่าไร ประชาชนบางพื้นที่มี
ทราบข้อมูล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลท่าช้างมีอุปกรณ์เครื่องมือด้านสาธารณ
ภัย พร้อมให้บริการในชุมชน มีปักป้ายบอกเหตุการณ์ หรือวิธีการติดต่อในกรณีเกิดภัยต่างๆ วิธีการ
ป้อ งกั น หรื อ ป้ อ งกัน พื้น ฐานต้อ งทํ า อย่ างไร มีเ หตุ ว าตภัย ลมพั ด แรงมากหลัง คาบ้า นได้ รั บ ความ
เสียหาย และต้นไม้หล่นล้มทับ เมื่อโทรแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่เทศบาล มีการออกให้ความช่วยเหลือ
รวดเร็วดี อํานวยความสะดวกดีวัสดุ อุปกรณ์ที่เอามาซ่อมแซมก็เป็นของดีมีคุณภาพ ในช่วงภัยแล้ง มี
การบรรเทาทุกข์ ด้วยการจัดหารถน้ํามาให้ แต่มีข้อเสนอแนะคือ ต้องการให้ทําการสํารวจและติดตั้ง
สัญญาณเตือนภัยเวลาเกิดเหตุต่างๆ โดยติดตั้งไว้ตามศาลาประชาคม และต้องการให้ ทําการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด เนื่องจากช่วงนี้เริ่มมีการขโมย
งานไฟฟ้าถนน โดยภาพรวมแล้ว ในปีนี้เทศบาลตําบลท่าช้าง มีการติดตั้งไฟฟ้าในจุดหลักๆ
ได้รับการให้บริการจากการไฟฟ้าอย่างทั่วถึง ซึ่งหากเปรียบเทียบกับปีที่แล้วปีนี้ไฟฟ้าตามถนนใน
เขตทต.ท่าช้าง ดีขึ้นมาก มีเพิ่มจํานวนหลอดไฟ เพื่อให้เกิดความสว่างแบบไม่ทิ้งช่วงตลอดเส้นทางใน
เขตพื้นที่เทศบาล แต่ยังคงมีปัญหาด้านไฟฟ้าดับ โดยเฉพาะเวลาฝนตกลมแรงและมีข้อเสนอแนะ คือ
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ต้องการให้เทศบาลจั
ท
ดอบรรมเรื่องการทําแผงโซล่
า
าเซลลส์มาใช้เพื่อจะได้ลดค่าใช้จจ่าย และลดพพลังงานใน
การใช้นา้ํ มัน
งานบบริการสาธารรณสุขและงานนสาธารณสุขอื่นๆในปีนี้โดยภาพรวมแล้้ว งานด้านสาาธารณสุข
มีการพัฒนาดีดีขึ้น เจ้าหน้าที
า ่และอสม. ใส่
ใ ใจประชาชชนในพื้นที่มากขึ้น ทํางานหหนักขึ้น ให้ความรู
ค ้กับ
ชุมชนวิธีการป้องกัน และดดูแลไม่ให้เป็นไข้
น เลือดออกมากขึ้น โดยยเฉพาะผู้สูงอาายุ ผู้พิการ เด็
เ กเล็ก มี
ฉีดพ่นสารเคมีมี แจกทรายออะเบท โดยเฉฉพาะคนไข้ตดเตี
ดิ ยง อสม.มมาดูแลและแจจกของ เช่น นม
น น้ํา ทิช
ชู ยาดม ยาลลม ยาหม่อง ตลอดจนมี
ต
การวัดโครงการรรวมพลังพิฆาตยุ
า งลาย ในนช่วงสถานกาารณ์โควิด
19 มีการออกกคัดกรองป้องกั
ง นโรคโควิคตามชุ
ต มชน (ตามมาตรการขของรัฐบาล)แจจกแมสเจลแออลกอฮอล์
และประชาสัสัมพันธ์(โดยรรถเคลื่อนที่) เผยแพร่
เ
และะรณรงค์เกี่ยวกั
ว บโรคโควิด และไข้เลือดออก
ด จัด
ประชุมผู้ปกคครองศูนย์เด็กเล็
ก กเพื่อซักซ้อมแนวทางคความปลอดภัภัยห่างไกลจาากเชื้อโควิด และมี
แ การ
จัดการเรียนกการสอนแบบเว้นระยะห่าง นอกจากนี้มีมีการฉีดวัคซีนพิ
น ษสุนัขบ้า แและทําหมัน รณรงค์
ร
ให้
ทิ้งขยะแบบคัคัดแยก และมีมีความรู้เรื่องปประเภทของขยะ ชุมชนชอบถังขยะมีเพียงพอ รถมาเก็บก็เวลา
เหมาะสม กาารชําระค่าจัดเก็
เ บขยะก็มีความเหมาะสมไ
ว
ไม่แพง
และะมีความคิดเห็ห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม คือประชาชนมี
อ
น าในปีนี้
ความคิดเห็นว่
เทศบาลตําบลท่
บ าช้างมีการพัฒนาการใให้บริการด้านต่
น างๆที่ดีขึ้นอย่
อ างต่อเนื่อง เช่น มีการออบรมเพื่อ
พัฒนาอาชีพให้
ใ กับประชาชชนเพื่อเป็นกาารสร้างรายได้ด้เพิ่มเติม การรให้บริการด้านต่างๆ มีควาามสะดวก
รวดเร็ว มีการจั
า ดการขยะะที่ดีมีถังขยะะให้เกือบทุกหลั
ห งคาและมีข้อเสนอแนะะเพื่อการปรับปรุ
บ ง คือ
ต้องการให้ทางเทศบาลช่
า
ว แลเรื่องน้้ําประปา เนื่องจาก
วยดู
อ
มีกลิ่น ขุ่น ไม่สะอาาด บางวันก็ไหลดี
ห บาง
วันก็ไหลน้อย สํารวจเรื่องทท่อน้ํา เมื่อเกิดการชํารุดมีการเปลี
ก
่ยนแปลลงปรับปรุงแล้ล้วแต่ยังชํารุดอีก อยาก
ใ ทําให้ดแี ละะมีคณ
ให้
ุ ภาพมากกว่านี้

เทศบาลตํตําบลท่าช้าง
วิทยาลัยนครราชสีมา

60

เทศบาลตํตําบลท่าช้าง
วิทยาลัยนครราชสีมา

61

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา
ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบล
ท่าช้าง สามารถสรุปผลการศึกษา ซึ่งมีลาํ ดับเนื้อหา ดังนี้
5.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม
5.2 งานที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ
5.3 ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ
5.4 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลตําบลท่าช้างของประชาชน
5.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้าง
5.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบล
ท่าช้าง
5.7 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของประชาชนผู้รับบริการ

5.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม
5.1.1 เพศ
ผลการสํารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จํานวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า
ส่วนใหญ่ร้อยละ 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 และร้อยละ 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 และร้อยละ 20.21 มีอาชีพค้าขาย ตามลําดับ
5.1.5 ระดับรายได้
ผลการสํารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จํานวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า
ส่วนใหญ่ร้อยละ 32.50มีรายได้อยู่ระหว่าง 6,001 – 8,000 บาท รองลงมามีรายได้อยู่ระหว่าง 4,001
– 6,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.25 และร้อยละ 18.75มีรายได้อยู่ระหว่าง 8,001 – 10,000บาท
ตามลําดับ

5.2 งานทีก่ ลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ
ผลการสํารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จํานวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่
ร้อยละ 25.50 มาติดต่องานการให้บริการเกี่ยวกับงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ
รองลงมาติดต่อขอรับบริการเกี่ยวกับงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมคิดเป็นร้อยละ 23.80
และร้อยละ 19.80 มาติดต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามลําดับ

5.3 ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ
ผลการสํารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จํานวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่
ประชาชนมาติดต่อขอรับบริการกับเทศบาลตําบลท่าช้างในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563รองลงมาเคย
ติดต่อขอรับบริการในเดือนมิถนุ ายน2563และเดือนกรกฎาคม 2563ตามลําดับ
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5.4 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลตําบลท่าช้างของประชาชน
ผลการสํารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จํานวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่
รับทราบข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลท่าช้างจากเสียงตามสายรองลงมารับทราบข้อมูลข่าวสาร
จากเพื่อนบ้าน/การประชุม ผูใ้ หญ่บ้าน/ผู้นําชุมชน เอกสารสิ่งพิมพ์และติดประกาศต่างๆตามลําดับ

5.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้าง
5.5.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมจําแนกเป็นรายด้าน
ผลการสํารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
เทศบาลตําบลท่าช้าง โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.66 รองลงมา คือ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.65และด้านขั้นตอนการให้บริการมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ตามลําดับ

5.5.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมจําแนกเป็นรายข้อในแต่ละด้าน
5.5.2.1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ
การสํารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของเทศบาลตําบลท่าช้างในด้านขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด”มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.64เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด”
โดยเรื่องการให้บริการตามที่ขอรับบริการถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความชัดเจน
เหมาะสมมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ4.67 รองลงมา คือ เรื่องการติดต่อประสานงานมีความสะดวกมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.66 และเครื่องมือ/อุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวกที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีความ
เหมาะสมต่อการให้บริการมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ตามลําดับ
5.5.2.2 ด้านช่องทางการให้บริการ
จากผลการสํารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้างในด้านช่องทางการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ“มาก
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ที่สุด” โดยเรื่องการใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ง่ายมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.65 รองลงมา
คือ เรื่องมีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการที่สามารถรับรู้ได้อย่างทั่วถึง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.64 และเรื่องมีหลากหลายช่องทางในการให้บริการเช่น อินเตอร์เน็ตการให้บริการทางโทรศัพท์มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ตามลําดับ
5.5.2.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริการ
ผลการสํ า รวจ พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งประชาชนมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การ
ให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้างในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
“มากที่สุด” โดยเรื่องเจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นเอาใจใส่ในการให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ
4.69 รองลงมา คือ เรื่องเจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเป็นกันเองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.68
และเจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 ตามลําดับ

5.5.2.4 ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
ผลการสํ า รวจ พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งประชาชนมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การ
ให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้างในด้านสิ่งอํานวยความสะดวกโดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
“มากที่สุด” โดยเรื่องสถานที่ตั้งของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการมีค่าเฉลี่ย
สูงสุดเท่ากับ4.67รองลงมา คือ สถานที่ให้บริการมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.66 และเรื่องเรื่องป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์มีความชัดเจนและเข้าใจ
ง่ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ4.65ตามลําดับ
5.5.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้าง
จําแนกตามภาระงาน
5.5.3.1 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ผลการสํารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานด้านพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคมมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้าง โดยรวมอยู่ใน
ระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.66 รองลงมา
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คือ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 และด้านขั้นตอนการให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.62 ตามลําดับ
5.5.3.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผลการสํารวจ พบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้าง โดยรวมอยู่ในระดับ
“มากที่สุด” มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 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”มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.63 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มาก
ที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.65 รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการ
ให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 และด้านสิ่งอํานวยความสะดวกมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ตามลําดับ
5.5.3.4 งานการให้บริการงานสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ
จากผลการสํารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการการให้บริการ
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลท่า
ช้าง โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด”มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้าน
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มาก” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ
4.64 รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 และด้านช่องทางการให้บริการมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ตามลําดับ
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5.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล
ตําบลท่าช้าง
การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตําบล
ท่าช้างในครั้งนี้ จะดําเนินการประเมินความพึงพอใจการให้บริการโดยภาพรวม และความพึงพอใจใน
การให้บริการใน 4 งาน ได้แก่ งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยงานไฟฟ้าถนน และงานการให้บริการงานสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ ซึ่งผลการ
ประเมินสามารถนําเสนอได้ ดังนี้
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
ของเทศบาลตําบลท่าช้างจะเห็นว่าเทศบาลตําบลท่าช้างมีการพัฒนาการให้บริการเพิ่มขึ้น โดยใน
ภาพรวมระดับความพึงพอใจระหว่างปี พ.ศ. 2562ถึงปี พ.ศ. 2563เพิ่มจากร้อยละ 92.00 เป็นร้อยละ
92.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน จะเห็นว่าด้านขั้นตอนการให้บริการระดับความพึงพอใจเพิ่มจากร้อย
ละ 91.80เป็นร้อยละ 92.80 ด้านช่องทางการให้บริการ ระดับความพึงพอใจเพิ่มจากร้อยละ 92.40
เป็นร้อยละ 92.60 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ระดับความพึงพอใจเพิ่มจากร้อยละ 92.20 เป็นร้อยละ
93.20 และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจเพิ่มจากร้อยละ 92.00 เป็นร้อยละ 93.00
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5.6.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ จําแนกตามงาน
5.6.2.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
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 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานไฟฟ้าถนน
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 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานการให้บริการงานสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่นๆ
ผลการสํารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการงานการให้บริการงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ 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 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อภาระงาน 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
สาธารณสุขอื่นๆอยู่ในระดับร้อยละ 92.40ได้คะแนนอยู่ในระดับ 9
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5.7 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของประชาชนผูร้ ับบริการ
ประชาชนที่มารับบริการมีความคิดเห็นต่อการทํางานของเทศบาลตําบลท่าช้างว่า
ด้านกระบวนการมีความสะดวก รวดเร็วดีไม่ยุ่งยากซับซ้อน ระยะเวลารอคอยการให้บริการไม่นานมี
ความรวดเร็วขึ้น ด้านช่องทางการให้บริการมีการแจ้งข่าวสารผ่านทางสื่อออนไลน์ ทําให้ประชาชน
ผู้ รั บ บริ ก ารสามารถรั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารการแจ้ ง ข่ า วต่ า งๆของทางเทศบาลได้ ร วดเร็ ว เจ้ า หน้ า ที่
ให้บริการ มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ และให้คําแนะนําช่วยเหลือเรื่องต่างๆได้ดี มีความ
ตั้งใจและพร้อมในการให้บริการดีมาก และมีความเป็นกันเองดี ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก บริเวณ
ภายในสํานักงานมีความสะอาดเรียบร้อยดีมีที่นั่งรอรับบริการที่เหมาะสม
งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเทศบาลตําบลท่าช้าง มีการจ่ายเบี้ยยังชีพผ่าน
ระบบเข้าธนาคารเงินคนแก่ คนพิการ บุตร การจ่ายเบี้ยยังชีพมีการสํารวจประชาชนที่มีสิทธิ์ครบตาม
เกณฑ์อย่างรอบคอบ ทําให้ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพไม่มีการตกสํารวจ และมีการจ่ายตรงเวลาทุก
เดือนนอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์โควิด 19 มีการอบรมและพัฒนาอาชีพเสริม
ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง เทศบาลตําบลท่าช้างมีการดูแลพิการอย่างทั่วถึงโดยในปีนี้ได้มอบวัสดุ
อุปกรณ์ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสําหรับคนพิการ (ม.3) และมีกิจกรรมพัฒนาด้านการรู้หนังสือโดย
จัดทําโครงการท้องถิ่นรักการอ่าน รับบริจาคหนังสือ(ที่มีประโยชน์ต่อชุมชน) แต่ด้านการอบรมและ
พัฒนาอาชีพเสริมกระจายไม่ทวั่ ถึง แต่ละหมู่บ้านและชุมชนยังให้ความร่วมมือไม่มากเท่าไร ประชาชน
บางพื้นที่มที ราบข้อมูล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลท่าช้างมีอุปกรณ์เครื่องมือด้าน
สาธารณภัย พร้อมให้บริการในชุมชน มีปักป้ายบอกเหตุการณ์ หรือวิธีการติดต่อในกรณีเกิดภัยต่างๆ
วิธีการป้องกันหรือป้องกันพื้นฐานต้องทําอย่างไร มีเหตุวาตภัย ลมพัดแรงมากหลังคาบ้านได้รับความ
เสียหาย และต้นไม้หล่นล้มทับ เมื่อโทรแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่เทศบาล มีการออกให้ความช่วยเหลือ
รวดเร็วดี อํานวยความสะดวกดีวัสดุ อุปกรณ์ที่เอามาซ่อมแซมก็เป็นของดีมีคุณภาพ ในช่วงภัยแล้ง มี
การบรรเทาทุกข์ ด้วยการจัดหารถน้ํามาให้ แต่มีข้อเสนอแนะคือ ต้องการให้ทําการสํารวจและติดตั้ง
สัญญาณเตือนภัยเวลาเกิดเหตุต่างๆ โดยติดตั้งไว้ตามศาลาประชาคม และต้องการให้ ทําการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด เนื่องจากช่วงนี้เริ่มมีการขโมย
งานไฟฟ้าถนน โดยภาพรวมแล้ว ในปีนเี้ ทศบาลตําบลท่าช้าง มีการติดตั้งไฟฟ้าในจุด
หลักๆ ได้รับการให้บริการจากการไฟฟ้าอย่างทั่วถึง ซึ่งหากเปรียบเทียบกับปีที่แล้วปีนี้ไฟฟ้าตามถนน
ในเขตทต.ท่าช้าง ดีขึ้นมาก มีเพิ่มจํานวนหลอดไฟ เพื่อให้เกิดความสว่างแบบไม่ทิ้งช่วงตลอดเส้นทาง
ในเขตพื้นที่เทศบาล แต่ยังคงมีปัญหาด้านไฟฟ้าดับ โดยเฉพาะเวลาฝนตกลมแรง และมีข้อเสนอแนะ
คือ ต้องการให้เทศบาลจัดอบรมเรื่องการทํา แผงโซล่า เซลส์ม าใช้เพื่อจะได้ลดค่าใช้จ่าย และลด
พลังงานในการใช้นา้ํ มัน
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆในปีนี้โดยภาพรวมแล้ว งานด้าน
สาธารณสุข มีการพัฒนาดีขึ้น เจ้าหน้าที่และอสม. ใส่ใจประชาชนในพื้นที่มากขึ้น ทํางานหนักขึ้น ให้
ความรู้กับชุมชนวิธีการป้องกัน และดูแลไม่ให้เป็นไข้เลือดออกมากขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการ
เด็กเล็ก มีฉีดพ่นสารเคมี แจกทรายอะเบท โดยเฉพาะคนไข้ติดเตียง อสม.มาดูแลและแจกของ เช่น
นม น้ํ า ทิ ช ชู ยาดม ยาลม ยาหม่ อง ตลอดจนมี ก ารวั ด โครงการรวมพลั งพิ ฆ าตยุ งลาย ในช่ ว ง
สถานการณ์โควิด 19 มีการออกคัดกรองป้องกันโรคโควิคตามชุมชน (ตามมาตรการของรัฐบาล)แจก
แมสเจลแอลกอฮอล์ และประชาสัมพันธ์(โดยรถเคลื่อนที่) เผยแพร่ และรณรงค์เกี่ยวกับโรคโควิด และ
ไข้เลือดออก จัดประชุมผู้ปกครองศูนย์เด็กเล็กเพื่อซักซ้อมแนวทางความปลอดภัยห่างไกลจากเชื้อโค
วิด และมีการจัดการเรียนการสอนแบบเว้นระยะห่าง นอกจากนี้มีการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า และทํา
หมัน รณรงค์ให้ทิ้งขยะแบบคัดแยก และมีความรู้เรื่องประเภทของขยะ ชุมชนชอบถังขยะมีเพียงพอ
รถมาเก็บก็เวลาเหมาะสม การชําระค่าจัดเก็บขยะก็มคี วามเหมาะสมไม่แพง
และมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม คือประชาชนมีความคิดเห็นว่าใน
ปีนี้ เทศบาลตําบลท่าช้างมีการพัฒนาการให้บริการด้านต่างๆที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น มีการอบรม
เพื่อพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนเพื่อเป็นการสร้างรายได้เพิ่มเติม การให้บริการด้านต่างๆ มีความ
สะดวกรวดเร็ว มีการจัดการขยะที่ดีมีถังขยะให้เกือบทุกหลังคาและมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
คือ ต้องการให้ทางเทศบาลช่วยดูแลเรื่องน้ําประปา เนื่องจาก มีกลิ่น ขุ่น ไม่สะอาด บางวันก็ไหลดี
บางวันก็ไหลน้อย สํารวจเรื่องท่อน้ํา เมื่อเกิดการชํารุดมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแล้วแต่ยังชํารุดอีก
อยากให้ทําให้ดีและมีคุณภาพมากว่านี้

คณะทํางาน
โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ
การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจําปี พ.ศ. 2563
กันยายน 2563
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แบบสอบถาม
เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
ที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้าง
แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
เทศบาลตําบลท่าช้างเพื่อนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการ และกําหนดนโยบายการให้บริการแก่
ประชาชน คณะผู้วิจัยจึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้าง
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดเด่นของการบริการที่ทา่ นประทับใจและจุดที่ควรปรับปรุง

การตอบแบบสอบถาม ขอความกรุณาให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ ข้อมูลทุกข้อมีความสําคัญต่อความถูกต้อง
และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้างเป็นอย่างยิ่ง คําตอบของท่านจะถูกเก็บเป็น
ความลับ จะไม่มีผลกระทบต่อท่านทางด้านการรับบริการแต่อย่างใด

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
คณะผู้วิจัย
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงใน ( ) หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ
( ) 1. ชาย
( ) 2. หญิง
2. อายุ…………ปี
3. ระดับการศึกษา
( ) 1. ประถมศึกษา
( ) 2. ม. ต้น
( ) 3. ม. ปลายหรือเทียบเท่า
( ) 4. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
( ) 5. ปริญญาตรี
( ) 6. สูงกว่าปริญญาตรี
4. อาชีพ
( ) 1. รับราชการ/พนักงานของรัฐ
( ) 2. พนักงานรัฐวิสาหกิจ ( ) 3. พนักงานบริษทั เอกชน
( ) 4. เกษตรกรรม
( ) 5. ค้าขาย....................................................
( ) 6. รับจ้างทั่วไป
( ) 7. ธุรกิจส่วนตัว ..........................................
( ) 8. อื่น ๆ (โปรดระบุ)………………………………………
5. รายได้ตอ่ เดือน (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. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
( ) 5. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
( ) 6. งานด้านการศึกษา
( ) 7. งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ ( ) 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. มิถนุ ายน 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. ผูใ้ หญ่บา้ น/ผู้นาํ ชุมชน
( ) 6. เสียงตามสาย/หอกระจายข่าว
( ) 7. เพื่อนบ้าน/การประชุม
( ) 8. อืน่ ๆ...............................................
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าช้าง
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงในระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุด โดยให้ระดับ
คะแนน ดังนี้ (5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด)
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นการประเมิน
5 4 3 2 1
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
1. การให้บริการถูกต้อง สะดวกรวดเร็วไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน มีความชัดเจน
2. การให้บริการเป็นไปตามลําดับก่อน – หลัง
3. ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
4. การติดต่อประสานงานมีความสะดวก
5. เครื่องมือ/อุปกรณ์ สิง่ อํานวยความสะดวกที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีความ
เหมาะสมต่อการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
1. มีหลากหลายช่องทางในการให้บริการ เช่น การให้บริการทางโทรศัพท์ สื่อ
ออนไลน์ตา่ งๆ เช่น ไลน์เฟสบุ๊ค
2. มีการให้บริการนอกสถานที่
3. มีการให้บริการนอกเวลาทําการ
4. การใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้งา่ ย
5. มีชอ่ งทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการที่สามารถรับรู้ได้อย่างทั่วถึง
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1. เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการให้บริการ
2. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ ยิม้ แย้มแจ่มใส มีความเป็นกันเอง
3. เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับการทํางาน
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
5. เจ้าหน้าที่ให้คาํ แนะนํา คําปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ดี
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
1. สถานที่ตงั้ ของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ
2. สถานที่ให้บริการมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย
3. ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
4. การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ที่นั่งพัก น้ําดื่ม หนังสือพิมพ์ และห้องน้ํา
มีความเหมาะสมและเพียงพอ
5. สถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับจุดเด่นของการบริการที่ทา่ นประทับใจและจุดที่ควรปรับปรุง
3.1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
3.2 ด้านช่องทางการให้บริการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
3.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
3.4 ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
3.5 ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น อืน่ ๆ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
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ภาคผนวก ข
ภาพการเก็บรวบรวมข้อมูล
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