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บทสรุปสาํหรบัผู้บริหาร 
(Executive Summary) 

 
   การวิจัยเชิงสํารวจครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ทั่วไปเพ่ือประเมินผลระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา4 ด้าน
ได้แก่ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่ง
อํานวยความสะดวกและมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจในการบริการ 1) งาน
ด้านบริหารทั่วไป สํานักปลัด2) งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3) งานด้านการจัดเก็บ
รายได้  และ 4) งานด้านสาธารณสุข ประชากรในการวิจัยเชิงสํารวจ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 11,292  คน กําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร  ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 386 คนเครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในการสํารวจ เป็นแบบสอบถามมีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   ผลการสํารวจพบว่า 
   1.  ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา มี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( x =4.75) คิดเป็นร้อยละ 95.00 เรียงลาํดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี งานด้าน
สาธารณสุข ( x =4.77) คิดเป็นร้อยละ 95.20 รองลงมา งานบริหารงานทั่วไป สํานักปลัด ( x =4.76) 
คิดเป็นร้อยละ 95.10 งานด้านการจัดเก็บรายได้  ( x =4.75) คิดเป็นร้อยละ 95.00 และงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( x =4.73) คดิเป็นร้อยละ 94.90      

2.  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการตามเกณฑ์สํานักงานคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่าประชาชนในเขตเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา มีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับร้อยละ 95.20 โดยได้
คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี งานด้าน
สาธารณสุข อยู่ในระดับร้อยละ 95.30  โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 งานด้านการจัดเก็บรายได้ อยู่
ในระดับร้อยละ 95.20 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อยู่
ในระดับร้อยละ 95.10 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และงานบริหารทั่วไป สํานักปลัด อยู่ในระดับ
ร้อยละ 95.00 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
 



คํานาํ 
 
   การวิจัยเชิงสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลท่า
เย่ียม อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาประจําปีงบประมาณ 2565 ดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วม 
(Term of Reference) ระหว่างวิทยาลัยนครราชสีมากับเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ต้องการเพ่ิมประสิทธิภาพในการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน 
   การวิจัยเชิงสํารวจคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือประเมินผลระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 4 ด้านได้แก่ด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอํานวยความ
สะดวกและมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจในการบริการ 1) งานด้านบริหาร
ทั่วไป สํานักปลัด 2) งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3) งานด้านการจัดเก็บรายได้  และ 
4) งานด้านสาธารณสุข การวิจัยครั้งน้ีสําเร็จได้ด้วยความร่วมมือและอนุเคราะห์ของคณะผู้บริหารและ
บุคลากรของเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาที่อํานวยความสะดวกในทุก
ขั้นตอนของการประเมินขอขอบคุณคณะผู้ช่วยนักวิจัยทุกท่านที่ทุ่มเทในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตลอดจนผู้ให้ข้อมูลทุกท่านคณะผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี 
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บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสาํคญั 
 

   การให้บริการประชาชน ถือเป็นภารกิจที่สําคัญขององค์การ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในองค์การ
ภาครัฐ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่บริการ หรือ
ประชาชนที่มาขอรับบริการการบริการ คือกระบวนการหรือกระบวนการกิจกรรมในการส่งมอบ
บริการจากผู้ให้บริการไปยังผู้รับบริการหรือผู้ใช้บริการ โดยบริการเป็นสิ่งที่จับ สัมผัส แตะต้องได้ยาก 
และเป็นสิ่งที่เสื่อมสูญสลายไปได้ง่าย บริการจะได้รับการทําขึ้นโดยบริการและส่งมอบสู่ผู้รับบริการ
เพ่ือใช้สอยบริการน้ันๆ โดยทันทีหรือในเวลาเกือบจะทันทีทันใดที่มีการบริการนั้น และมุ่งสู่ความเป็น
เลิศโดยเสนอสิ่งที่เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้ารวมถึงความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาให้
ลูกค้าได้ภายในเวลาที่เหมาะสม การบริการคือการรับใช้ ให้ความสะดวกต่างๆ การบริการยังมีความ
หมายถึง กระบวนการหรือกระบวนการกิจกรรมในการส่งมอบบริการจากผู้ให้บริการไปยังผู้รับบริการ
หรือผู้ให้บริการน้ัน 
   พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้กําหนด
แนวทางให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและแนวปฏิบัติราชการหน่ึง
ที่มีผลสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น คือ
ลดขั้นตอนและระยะเวลาของการปฏิบัติราชการท่ีไม่จําเป็น ประกอบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 
พฤษภาคม 2546 ให้ส่วนราชการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้การบริการ
ประชาชนมีประสิทธิภาพและคุณภาพย่ิงขึ้น เพ่ือกระตุ้นให้ส่วนราชการเพิ่มความเอาใจใส่ต่อการ
ปรับปรุงการบริการภาครัฐไปสู่การบริการท่ีมีมาตรฐานเท่าเทียมในระดับสากล เป็นที่ยอมรับและ
เช่ือถือของประชาชนโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 น้ีถือเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการโดยคํานึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนการ
บริหารราชการเกิดผลสัมฤทธ์ิและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐและต้องตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในการอํานวยความสะดวกในการให้บริการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกิน
ความจําเป็นเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการปฏิบัติราชการรวมท้ังมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการอย่างต่อเน่ืองและในการประเมินผลการปฏิบัติราชการน้ันต้องให้เป็นไปตามหมวดที่ 8 
ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่
กําหนดให้ส่วนราชการมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเก่ียวกับสัมฤทธิผลของภารกิจคุณภาพการให้บริการ
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการความคุ้มค่าในการบริการดังน้ันสํานักงานคณะกรรมการ



2 

พัฒนาระบบราชการจึงกําหนดให้ทุกส่วนราชการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยอยู่ภายใต้กรอบการประเมิน 4 มิติได้แก่ (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ,  2546) 
    มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์หมายถึง การที่ส่วนราชการแสดงผลงานท่ีบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่ได้รับงบประมาณมาดําเนินการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน
และผู้รับบริการเช่นผลสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการความสําเร็จ
ในการบรรลุเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการเป็นต้น 
    มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการหมายถึง การที่ส่วนราชการแสดงการให้ความสําคัญ
กับผู้รับบริการในการให้บริการที่มีคุณภาพสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการเช่นระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการเป็นต้น 
    มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการหมายถึง การท่ีส่วนราชการแสดง
ความสามารถในการปฏิบัติราชการเช่นการบริหารงบประมาณการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ให้บริการการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเป็นต้น 
    มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การหมายถึง การที่ส่วนราชการแสดงความสามารถในการ
เตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงขององค์การเช่นการบริหารความรู้ในองค์การการจัดการ
สารสนเทศและการบริหารการเปลี่ยนแปลงเป็นต้น 
   การประเมินทั้ง 4 มิติน้ี จะเป็นกรอบในการจัดสรรรางวัลพิเศษบําเหน็จความชอบหรือ
จัดสรรเงินรางวัลเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่ส่วนราชการโดยใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายของส่วนราชการ
น้ันเพ่ือนําไปปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือจัดสรรเงินรางวัลให้ข้าราชการในสังกัดใน
กรณีที่ส่วนราชการดําเนินการให้บริการท่ีมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดหรือสามารถเพ่ิม
ผลงานหรือผลสัมฤทธ์ิโดยไม่เพ่ิมค่าใช้จ่ายและคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐหรือสามารถดําเนินการได้ตาม
แผนการลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วย 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยทั่วไป คือการดูแลและ
จัดบริการสาธารณะเพ่ือประชาชนในท้องถิ่น และมีความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบายในการ
บริหารการจัดการสาธารณะในการกําหนดนโยบายการบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การ
บริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและมีอํานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะและมีแผนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคํานึงถึงการกระจายอํานาจเพ่ิมมากขึ้น โดยมี
สาระสําคัญ คือ การกําหนดอํานาจและหน้าที่ใน การจัดระบบการบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง และการจัดสรร
สัดส่วนภาษีอากรระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคํานึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันการบริการสาธารณะจึงเป็น
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ภารกิจหน่ึงขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เพ่ือให้มีผลบังคับให้รัฐต้อง
จัดบริการสาธารณะที่ดีให้แก่ประชาชน ซึ่งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดําเนินการเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน การบริการสาธารณะโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่บริการสาธารณะ
บางประเภทที่รัฐมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทําเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตท้องถิ่นน้ันๆ ซึ่งอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดทําบริการสาธารณะจะถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
แต่ละประเภทและในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   การปกครองท้องถิ่นเป็นรูปแบบการปกครองที่เกิดจากระบบการกระจายอํานาจการ
ปกครองจากรัฐบาลสู่ท้องถิ่นเรียกว่า องค์กรปกครองท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือแบ่งเบาภาระของ
รัฐบาลในการจัดบริการสาธารณะให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
สามารถดําเนินกิจการใดๆได้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายกําหนด นอกจากน้ันองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังเป็นหน่วยงานที่ให้ประชาชนได้เรียนรู้หลักของการปกครองระบอบประชาธิปไตย การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผลมาจากหลักการกระจายอํานาจการปกครองสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของประเทศไทยเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 รัฐบาลแต่ละสมัยต่างเห็นความสําคัญของการกระจาย
อํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จนถึงปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปีพ.ศ. 2550 
ได้กําหนดสาระสําคัญเก่ียวกับการกระจายอํานาจให้ท้องถิ่น คือ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ
ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
   สําหรับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
แตกต่างไปจากส่วนราชการทั่วๆไปโดยความหมายของ “ส่วนราชการ” ตามมาตรา 4 ที่บัญญัติไว้ตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมายความว่า
ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมและหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่อยู่ใน
กํากับของราชการฝ่ายบริหารแต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมาตรา 52 ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราช
กฤษฎีกาน้ีโดยอย่างน้อยมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและอํานวยความสะดวก
และการตอบสนองความต้องการของประชาชนท่ีสอดคล้องกับบัญญัติในหมวด 5 และหมวด 7 ของ
พระราชกฤษฎีกาน้ีและให้กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ดูแลและให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นในการจัดทําหลักเกณฑ์ดังกล่าวดังน้ันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงใช้กรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามแนวทางของพระราชกฤษฎีการาชการทั้ง 4 มิติคือมิติที่ 1 ประสิทธิผลตาม
ยุทธศาสตร์มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการมิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการและ
มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546) 
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   เทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาเป็นส่วนราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เทศบาลตําบลท่าเย่ียม อยู่ทางทิศตะวันออกของ
อําเภอโชคชัย   สํานักงานเทศบาลตําบลท่าเย่ียม ต้ังอยู่เลขที่  170   หมู่ 4   ตําบลท่าเย่ียม   อําเภอ
โชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา   ซึ่งจะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 
2565 ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4 มิติดังน้ันเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย 
จึงต้องมีหน่วยงานกลางที่มีความเป็นอิสระรับผิดชอบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการวิทยาลัยนครราชสีมา ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นที่มีศักยภาพด้านการวิจัยมีบุคลากร
เพียงพอในการดําเนินการวิจัย จัดเป็นองค์กรกลางในท้องถิ่นได้รับการประสานจากเทศบาลตําบลท่า
เย่ียม อําเภอโชคชัย ให้เป็นหน่วยงานกลางดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการในมิติ
ที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการตามกรอบการประเมินผลความพึงพอใจการปฏิบัติราชการใน 4 ด้าน
คือด้านขั้นตอนการให้บริการด้านช่องทางการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและด้านสิ่งอานวย
ความสะดวกแก่ผู้มารับบริการของเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย ซึ่งการประเมินผลความพึง
พอใจของผู้รับริการในคร้ังน้ีคณะผู้วิจัยได้ดําเนินการในรูปแบบการทําการวิจัยเชิงประเมินตาม
กิจกรรมของงานบริการหรือโครงการที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย 
จํานวน 4 งานบริการที่ต้องการประเมินคือ1) งานด้านบริหารทั่วไป สํานักปลัด 2) งานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3) งานด้านการจัดเก็บรายได้  และ 4) งานด้านสาธารณสุข  
   ผลการวิจัยในครั้งน้ีจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการของ
เทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมามากย่ิงขึ้นและเป็นสารสนเทศสําหรับ
ผู้บริหารใช้ประกอบการพิจารณาในการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษประจําปี
งบประมาณ 2565 ให้กับข้าราชการพนักงานสว่นตําบลและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

   1.  วัตถุประสงค์ทั่วไป 
    เพ่ือประเมินผลระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล
ตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 4 ด้านได้แก่ด้านขั้นตอนการให้บริการด้านช่องทาง
การให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
   2.วัตถุประสงค์เฉพาะ 
    2.1  เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจในงานด้านการบริการบริหารทั่วไป สํานักปลัด 
    2.2  เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจในงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    2.3  เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจในงานด้านการจัดเก็บรายได้  
    2.4  เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจในงานด้านสาธารณสุข 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 

   1.  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบล
ท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 11,292  คน (เทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชค
ชัย,  2565) กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร  ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 
386 คน 
   2.  ขอบเขตด้านพ้ืนที่ คือ เทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
   3.ขอบเขตด้านระยะเวลาระหว่างเดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนสิงหาคม 2565 
 
ประโยชน์ของการวิจัย 
 

   1.ทําให้ได้ข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลท่า
เย่ียม อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
   2.ทําให้ได้ข้อมูลเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าเย่ียม 
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
   3.ทําให้ได้ข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้บริหารใช้ประกอบการพิจารณาในการกําหนด
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษประจําปีงบประมาณ 2565 ให้กับข้าราชการพนักงานส่วนตําบล
และเจ้าหน้าที่ในสังกัด 
 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 

   ทต. หมายถึง เทศบาลตําบล การวิจัยน้ีหมายถึง เทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 
   เทศบาลตําบล หมายถึง ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจัดต้ังขึ้นตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 โดยมีฐานะเป็นนิติ
บุคคล  
   ภารกิจของเทศบาลตําบล หมายถึง ภารกิจ อํานาจหน้าที่ของเทศบาลตามที่กฎหมาย
กําหนด 
   ผู้รับบริการหมายถึงผู้มารับบริการเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย ในปี 2565 
   การให้บริการหมายถึงการให้บริการแก่ผู้มารับบริการของเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชค
ชัย จังหวัดนครราชสีมา 
   ความพึงพอใจหมายถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการที่เกิดจากการให้บริการของเทศบาล
ตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาใน 4 ด้านดังน้ี 
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    1. ขั้นตอนการให้บริการหมายถึงมีกระบวนการข้ันตอนในการให้บริการท่ีไม่ซับซ้อนมี
การจัดลําดับของการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็วและใช้เวลาในการบริการอย่างเหมาะสม 
    2. ช่องทางการให้บริการหมายถึงมีช่องทางการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าเย่ียม 
บริการอํานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการหลากหลายช่องทางให้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว 
    3. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการหมายถึงเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลท่าเย่ียม ที่ทําหน้าที่
ให้บริการอํานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อมมีความรอบรู้และสามารถให้
คําแนะนําแก่ผู้มารับบริการได้อย่างถูกต้อง 
    4. สิ่งอํานวยความสะดวกหมายถึงอาคารสถานที่ที่สะดวกแก่การให้บริการมีความ
ปลอดภัยมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพียงพอต่อการให้บริการรวมถึงเรื่องอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการ
อย่างเหมาะสม 



บทที่ 2 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

 
   การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มต่ีอการให้บริการของของเทศบาลตําบลเย่ียม 
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  ดังน้ี 
    แนวคิดเก่ียวกับความคิดเห็น 
    แนวคิดเก่ียวกับการบริการและความพึงพอใจในการให้บริการ 
    แนวคิดเก่ียวกับการบริการสาธารณะ 
    แนวคิดเก่ียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลตําบล 
    ข้อมูลเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
    งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
แนวคิดเก่ียวกับความคิดเห็น 
 

   แนวคิดเก่ียวกับความคิดเห็น 
   ความหมายของความคิดเห็น (Opinion) ได้มีผู้ให้คําจํากัดความไว้หลาท่าน มีความ
สอดคล้องและคล้ายคลึงกัน ดังต่อไปน้ี 
   ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 249) พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
2542 ได้ให้ความหมายของคิดเห็นว่า เป็นข้อพิจารณาว่าเป็นจริงจากการใช้ปัญญา ความคิดประกอบ 
ถึงแม้จะไม่ได้อาศัยหลักฐานพิสูจน์ยืนยันได้เสมอไปก็ตาม 
   สงวน  สุทธิเลิศอรุณ และคณะ  (2522 : 15) ให้ความหมายของความคิดเห็นว่าเป็นการ
แสดงออกซึ่งวิจารณญาณที่มีต่อเรื่องใดเร่ืองหน่ึง  โดยเฉพาะความคิดเห็นของบุคคลเปลี่ยนแปลงไป
ตามข้อเท็จจริง  ทัศนคติของบุคคลในขณะที่ทัศนคติแสดงความรู้สึกทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหน่ึง ความ
คิดเห็นจะเป็นการอธิบายที่มีต่อสิ่งหน่ึงสิ่งใดเฉพาะเพ่ือให้ง่ายต่อการทําให้เข้าใจ 
   อุทัย  หิรัญโต (2545 : 80-81) กล่าวว่า “ความคิดเห็นของคนที่มีระดับ  คืออย่างผิวเผินก็มี
อย่างลึกซึ้งก็มี  สําหรับความคิดเห็นที่เป็นทัศนคติน้ัน  เป็นความคิดเห็นอย่างลึกซึ้งและติดตัวไปเป็น
เวลานานและความคิดเห็นทั่ว ๆ ไปไม่เฉพาะอย่าง ซึ่งมีประจําตัวของบุคคลทุกคน ความคิดเห็นที่ไม่
ลึกซึ้งและความคิดเห็นเฉพาะอย่าง และมีอยู่เป็นเวลาอันสั้นเรียกว่า “Opinion” เป็นความคิดเห็น
ประเภทหนึ่งที่ไม่ต้ังอยู่บนรากฐานของพยานหลักฐานที่เพียงพอต่อการพิสูจน์ มีความรู้แห่งอารมณ์
น้อยและเกิดขึ้นได้ง่ายแต่สลายตัวเร็ว” 
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   กมลรัตน์  หล้าสุวงษ์ (2528 : 60) ได้สรุปว่า ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกโดยการพูด
หรือเขียนเกี่ยวกับเจตคติ ความเช่ือหรือค่านิยมของบุคคล ความคิดเห็นไม่เหมือนกับเจตคติตรงที่ไม่
จําเป็นที่ต้องแสดงความรู้สึกอารมณ์ หรือแม้กระทั่งพฤติกรรมจะตอบสนองหรือไม่ตอบสนองต่อสิ่งใด
สิ่งหน่ึง เป็นเพียงคําพูดพร้อมเห็นผลที่บุคคลคิดมาและถ้ามีคนไม่เห็นด้วยบุคคลน้ันก็อาจเปลี่ยนคําพูด
ดังกล่าวได้ โดยได้เปรียบเทียบความหมายกับคําอ่ืนๆ ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกันไว้ ดังน้ี 
    ความเช่ือ (Belief) คือ ความรู้สึกหรือความคิดที่บุคคลยอมรับในข้อเท็จจริงหรือข้อสรุป
ที่เก่ียวจริงเก่ียวกับบุคคล สิ่งของหรือสถานการณ์ต่างๆ 
    เจตคติ (attitude) คือ ความรู้สึกของบุคคลที่ได้จากการเรียนรู้ประสบการณ์ แล้วแสดง
สภาวะของร่างกายและจิตใจในด้านความพร้อม ที่จะตอบสนองต่อบุคคลหรือสิ่งต่างๆ ในลักษณะใด 
ลักษณะหน่ึงใด 2 ลักษณะ กล่าวคือ แสดงความพร้อมที่จะเข้าไปหาเมื่อเกิดความรู้สึกเรียกว่า เจตคติ
ที่ดีหรือทางบวกหรือแสดงความพร้อมที่จะหลีกหนีเมื่อเกิดความรู้สึกไม่ชอบ เรียกว่าเจตคติที่ไม่ดีหรือ
ทางลบ 
    ค่านิยม (value) คือ ความรู้สึกความคิดของบุคคลที่ใช้เกณฑ์ของลักษณะจริยธรรมหรือ
ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ในสังคมเป็นเกณฑ์ จึงมีการตัดสินว่าสิ่งใดดีหรือสิ่งใดไม่ดีในสังคม โดยมี
ความรู้สึกว่าสิ่งที่ดีคือสิ่งที่คนในสังคมส่วนใหญ่เห็นว่าดีในสังคม 
    อคติ (bias) หมายถึง ความโน้มเอียงของบุคคล ที่จะแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติต่อ
สิ่งใดสิ่งหน่ึงหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง ไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือบิดเบียนไม่ตรงความจริง 
   กล่าวได้ว่า ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลในอันที่จะพิจารณาถึง
ข้อเท็จจริงใดอย่างหน่ึงหรือเป็นการประเมินผลสิ่งใดสิ่งหน่ึงจากสถานการณ์สิ่งแวดล้อมต่างๆ หรือ
ความคิดเห็นเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่ได้รับ 
   จึงกล่าวได้ว่า ความหมายของความคิดเห็น หมายถึง ความคิดเห็นเป็นความเช่ือที่ไม่มีต้ังอยู่
บนความรู้อันแท้จริงหรือความแน่นอน แต่ต้ังอยู่ที่จิตใจ การลงความคิดเห็นของแต่ละบุคคลจะเป็นไป
ตามท่ีบุคคลน้ันเห็นว่าน่าจะเป็นจริงตรงตามท่ีคิดไว้ 
   จากแนวความคิดเก่ียวกับความหมายของความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ความ
คิดเห็น เป็นการแสดงออกของบุคคลโดยการพูด การเขียน หรือปฏิกิริยาท่าทางใดๆ ต่อสิ่งใด สิ่งหน่ึง
ที่มากระทบความรู้สึกภายใน ซึ่งความรู้สึกภายในอาจได้แก่ เจตคติ ความเช่ือ ค่านิยมและอคติ ที่มีใน
ตัวบุคคลน้ันเพ่ือให้บุคคลอ่ืนได้รับรู้ 
   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็น 
   ประภาเพ็ญ  สุวรรณ และคณะ (2534 : 34) กล่าวว่า อายุมีผลต่อเจตคติของบุคคลที่ส่วน
ใหญ่มักปรับตัวให้เขากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ยาก ทําให้มีผลต่อเจตคติเข้าเอง นอกจากอายุแล้ว
ยังมีตัวแปลกอีกมากมายที่มีผลต่อเจตคติของบุคคลเช่น ปฏิกิริยาของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งเร้าหรือข่าวสาร
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อย่างเดียวกัน บุคคลที่แตกต่างกันก็จะมีปฏิกิริยาไม่เหมือนกัน ดังน้ันผลที่จะมีต่อการเปลี่ยนแปลง 
เจตคติ ความคิด ย่อมจะแตกต่างกันไปด้วย 
   ถวิล  ธาราโภชน์ (2532 : 50) สรุปว่า การท่ีบุคคลจะมีทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงจะต้องมี
องค์ประกอบเป็นขั้นตอน ซึ่งองค์ประกอบของทัศนคติจะมีอยู่ 3 ประการ คือ 
    1. องค์ประกอบทางด้านความรู้ (cognitive component) คือการที่บุคคลจะมีทัศนคติ
ต่อสิ่งใดสิ่งน้ันจําเป็นจะต้องมีความรู้ ในสิ่งน้ันเสียก่อน เพ่ือจะได้รู้ว่าสิ่งน้ันเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษ 
    2. องค์ประกอบด้านความรู้สึก (affective component) เมื่อบุคคลมีความรู้ในสิ่งใด
และความรู้น้ันมีมากพอท่ีจะรู้ว่าสิ่งใดมีประโยชน์ บุคคลก็จะเกิดความรู้สึก (affective) ชอบหรือการ
ตอบสนองต่อสิ่งน้ัน 
    3. องค์ประกอบทางด้านพฤติกรรม (behavioral component) เมื่อบุคคลมีความรู้ใน
สิ่งใดสิ่งหน่ึงแล้วจะเกิดความชอบหรือไม่ชอบ และพร้อมจะกระทําอย่างไรอย่างหน่ึงต่อสิ่งน้ัน 
   จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบด้านพฤติกรรมเป็นผลมาจากองค์ประกอบด้าน ความรู้หรือ
ความคิดและด้านความรู้สึก ความขัดแย้งระหว่างความคิดจะมีผลต่อพฤติกรรมหรือการกระทําของ
บุคคล ถึงภาวะของความขัดแย้งระหว่างความคิด ความเข้าใจเกิดขึ้นเมื่อ 
   1. บุคคลรับรู้เหตุการณ์หรือข้อมูลใหม่ซึ่งขัดแย้งกับความรู้สึกของตนซึ่งได้แก่ ความเช่ือมั่น 
ความคิดเห็น และเจตคติ 
   2. บุคคลได้พบเหตุการณ์หรือรับรู้ข้อมูลที่ไม่คาดคิดมาก่อน 
   3. การไม่เห็นพ้องกับบุคคลอ่ืนๆ ในสังคม 
   4. การบังคับให้ยอมตาย ทําให้บุคคลเกิดความขัดแย้งระหว่างความคิดกับการกระทํา 
   ดังน้ัน จะเห็นได้ว่าความคิดเห็นของบุคคลที่แสดงออกต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงในลักษณะยอมรับ
หรือปฏิเสธ ขึ้นอยู่กับสถานภาพ ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล ซึ่งตัวแปร
เหล่าน้ีถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแสดงความคิดเห็น 
 
แนวคิดเก่ียวกับการบริการและความพึงพอใจในการให้บริการ 
 

   แนวคิดเก่ียวกับการบริการ 
   การบริการ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Service” ได้มีผู้ให้ความหมายบริการไว้แตกต่าง
ดังต่อไปน้ี 
   ศิริพร  ตันติพูลวินัย (2538 : 12) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริการคืองานอะไรก็ตามท่ีทํา
ให้ผู้อ่ืนไดรับความพึงพอใจ สะดวก สบาย งานบริการที่ดี คือการที่ทําให้ลูกค้าพอใจ (Customer’s 
Satisfaction) ซึ่งลูกค้าทุกคนมีความต้องการและความคาดหวัง    
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   วีระพงษ์  เฉลิมจิระวัฒน์ (2543 : 6-7) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริการ คือกระบวนการ
หรือกระบวนการกิจกรรมในการส่งมอบบริการจากผู้ให้บริการไปยังผู้รับบริการหรือผู้ใช้บริการ โดย
บริการเป็นสิ่งที่จับ สัมผัส แตะต้องได้ยากและเป็นสิ่งที่เสื่อมสูญสลายไปได้ง่าย บริการจะได้รับการทํา
ขึ้นโดยบริการและส่งมอบสู่ผู้รับบริการเพ่ือใช้สอยบริการน้ันๆ โดยทันที่หรือในเวลาเกือบจะทันที่
ทันใดที่มีการบริการน้ันและมุ่งสู่ความเป็นเลิศโดยเสนอสิ่งที่เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้ารวมถึง
ความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ภายในเวลาที่เหมาะสม การบริการคือการรับใช้ให้
ความสะดวกต่างๆ ในการบริการ มีความหมายถึงกระบวนการหรือกระบวนการกิจกรรมในการส่ง
มอบบริการจากผู้ให้บริการไปยังผู้รับบริการหรือผู้ให้บริการนั้นและสามารถอธิบายได้โดยใช้อักษรย่อ
อธิบายลักษณะเด่นของการบริการ ไว้ดังน้ี 
    S  =  Smiling คือ การย้ิมแย้ม เอาใจใส่เข้าออกเข้าใจ 
    E  =  Earl Response คือ การตอบสนองต่อความประสงค์ของลูกค้าอย่างรวดเร็ว 
    R  =  Respectful  คือ การแสดงออกถึงความนับถือให้เกียรติลูกค้า 
    V  =  Voluntariness manner  คือ ลักษณะการให้บริการแบบสมัครใจและเต็มใจทํา 
    I  =  Image enhancing คือ การแสดงออกซึ่งการรักษาภาพพจน์ของผู้ให้บริการ 
    C  =  Courtesy  คือ กิริยาอ่อนโยน สุภาพมีความอ่อนน้อม ถ่อมตน 
    E = Enthusiasm คือ ความกระฉับกระเฉง และกระตือรือร้นขณะบริการและ 
ให้บริการมากกว่าที่คาดหวังเสมอ ตอบสนองต่อลูกค้าได้เหนือกว่าความคาดหวัง 
   จากแนวคิดดังกล่าว ผู้ศึกษาได้สรุปเป็นแนวคิดในการวิจัยครั้งน้ี คือ การให้บริการด้วย
ความย้ิมแย้มเอาใจเขามาใส่ใจเรา และเห็นใจต่อความลําบากของลูกค้า สามารถตอบสนองความ
ต้องการได้อย่างรวดเร็วทันใจ การให้เกียรติลูกค้า การแสดงออกด้วยความเต็มใจมีจิตใจใฝ่บริการ มี
ความสุภาพอ่อนโยน อ่อนน้อมถ่อมตน ก็จะเป็นการสร้างความประทับใจให้ลูกค้าอย่างมากเกินกว่า
ความคาดหวังที่ลูกค้าจะได้รับ 
   ความพึงพอใจในการให้บริการ 
   ปรัชญา  เวสารัชช์ (2540 : 20)  กล่าวถึงพ้ืนฐานในการให้บริการไว้ 6 ประการ ดังน้ี 
    1. ทําให้ผู้รับบริการเต็มใจและไม่เกิดความทุกข์ ความเครียดในการมารับบริการ 
    2. อย่าปล่อยให้ผู้รับบริการอยู่ที่หน่วยบริการนานเกินไป 
    3. อย่าทําผิดพลาดจนผู้รับบริการเดือดร้อน 
    4. สร้างบรรยากาศของหน่วยบริการให้น่ารื่นรมย์ 
    5. ทําให้ผู้รับบริการเกิดความคุ้นเคยกับบริการ เช่น การจัดป้ายประชาสัมพันธ์ 
    6. เตรียมความสะดวกให้พร้อม เช่น อุปกรณ์อํานวยความสะดวกต่างๆ 
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   นอกจากน้ันยังได้กล่าวถึงการให้บริการที่ดีของเจ้าหน้าที่จากบุคลิกภาพและปรากฏตัวของ
เจ้าหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
    1. รูปร่างหน้าตา ไม่จําเป็นต้องดูดีหรือสวยเสมอไป แต่ไม่ควรบูดบ้ึง เคร่งเครียดน่ากลัว
หรือไม่น่าเช่ือถือ 
    2. เสื้อผ้าและเครื่องประดับ การแต่งตัว การแต่งหน้า แต่งผม ทําเล็บ ควรเหมาะสมกับ
การเป็นผู้ให้บริการ ซึ่งสมควรตามฐานะ 
    3. การพูดจาและตอบคําถามด้วยกิริยาย้ิมแย้มแจ่มใส และทักทาย ซักถามความ
ต้องการ  อธิบาย ให้ความกระจ่างแก่ผู้รับบริการ พูดจาสุภาพ 
    4. กริยาท่าทางสุภาพ ทั้งการใช้เสียง การสบตา การแสดงสีหน้า การเคลื่อนไหวการให้
ความช่วยเหลือโดยการเอ้ือเฟ้ือ แสดงนํ้าใจ มีจิตใจเมตตากรุณา 
   สมิต  สัชฌุกร  (2546 : 173) กล่าวว่า การบริการให้เกิดความพึงพอใจ คือ การบริการอัน
เป็นการให้ความช่วยเหลือ หรือการดําเนินการเพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืนจะต้องมีหลักยึดถือปฏิบัติ มิใช่
ว่าการให้ความช่วยเหลือหรือการทําประโยชน์ต่อผู้อ่ืน จะเป็นไปตามใจของเราผู้ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ 
โดยทั่วไปหลักการให้บริการ มีดังน้ี 
    1.  สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ การให้บริการต้องคํานึงถึง
ผู้รับบริการเป็นหลักจะต้องนําความต้องการบริการเป็นหลัก จะต้องนําความต้องการของรับบริการ 
มาเป็นข้อกําหนดในการให้บริการ แม้ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือที่เราเห็นว่าดีและเหมาะสมแก่
ผู้รับบริการเพียงใด แต่ถ้าผู้รับบริการไม่สนใจไม่ให้ความสําคัญการบริการน้ันก็อาจจะไร้ค่า 
    2.  ทําให้ผู้รับบริการเกิดความพอใจคุณภาพ คือ ความพอใจของลูกค้าเป็นหลักเบ้ืองต้น  
เพราะฉะน้ันการบริการจะต้องมุ่งให้ผู้รับบริการเกิดความพอใจ และถือเป็นหลักสําคัญในการ
ประเมินผลการให้บริการ ไม่ว่าเราจะต้ังใจให้บริการมากมายเพียงใดแต่ก็เป็นเพียงด้านปริมาณ แต่
คุณภาพของบริการวัดได้ด้วยความพอใจของลูกค้า 
    3.  ปฏิบัติโดยถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน การให้บริการซ่ึงจะสนองความต้องการและ
ความพอใจของผู้รับบริการที่เห็นได้ชัดคือการปฏิบัติที่ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ครบถ้วนเพราะหากมีข้อผิดพลาดขาดบกพร่องแล้วก็ยากที่จะทําให้ลูกค้าพอใจ จะมีคําขอโทษ
ขออภัย ก็ได้รับเพียงความเมตตา 
    4.  เหมาะสมแก่สถานการณ์ การให้บริการที่รวดเร็วหรือให้บริการตรงตามเวลา เป็นสิ่ง
สําคัญ ความล่าช้าทําให้เป็นการบริการที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ เพราะฉะน้ันจะต้องพิจารณาถึง
ความเร่งรีบของลูกค้าและสนองตอบให้รวดเร็วก่อนกําหนดด้วย 
    5. ไม่ก่อผลเสียหายแก่บุคคลอ่ืนๆ การให้บริการในลักษณะใดก็ตามจะต้องพิจารณาโดย
รอบคอบรอบด้าน จะมุ่งแต่ประโยชน์ที่จะเกิดแก่ลูกค้าและฝ่ายเราเท่าน้ันไม่เป็นการเพียงพอจะต้อง
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คํานึงถึงผู้เก่ียวข้องหลายฝ่าย รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมจึงควรยึดหลักในการบริการว่าจะ
ระมัดระวังไม่ทําให้เกิดผลกระทบทําความเสียหายแก่บุคคลอ่ืนๆ ด้วย 
    ธุรกิจหลายแห่งประสบความสําเร็จในการให้บริการ เพราะผู้บริการมีหลักการให้บริการ  
กําหนดไว้เป็นกรอบหรือแนวทางปฏิบัติของพนักงานเพ่ือให้งานยึดถือเป็นนโยบาย ได้แก่ 
    1. ลูกค้าต้องมาก่อนเสมอ หมายถึง คํานึงถึงลูกค้าก่อนสิ่งอ่ืนใด 
    2. ลูกค้าถูกเสมอ ไม่ว่าลูกค้าจะพูดจะทําอย่างไร ต้องไม่โต้แย้งเพ่ือยืนยันว่าลูกค้าผิด 
    3. ให้บริการด้วยความย้ิมแย้มแจ่มใส เพ่ือให้ลูกค้ารู้สึกอบอุ่นสบายใจ 
   การให้บริการเป็นการกระทําของบุคคลซึ่งมีบุคลิกภาพอุปนิสัย และอารมณ์แตกต่างกันไป
แต่ละบุคคลและแต่ละสถานการณ์ จึงมีการประพฤติปฏิบัติที่หลากหลายออกไป แต่อย่างไรก็ตาม 
การบริการที่ดีอันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป มีดังน้ี 
    1. ทําด้วยความเต็มใจการบริการเป็นเรื่องของจิตใจ ถ้ามีความรักในงานบริการ ก็จะทํา
ทุกสิ่งทุกอย่างในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อ่ืนด้วยความต้ังใจและเต็มใจ ผลของการกระทําก็มักจะ
เกิดขึ้นด้วยดี 
    2. ทําด้วยความรวดเร็วผู้รับบริการส่วนใหญ่ในอาการรีบร้อน จึงต้องการความช่วยเหลือ
ทันทีทันอกทันใจ การแสดงออกอย่างกุลีกุจอในการให้บริการจึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้รับบริการมีความสุข
และความพอใจ 
    3. ทําถูกต้องดังได้กล่าวไว้ในหลักของการให้บริการว่า การให้บริการที่ครบถ้วนสมบูรณ์   
จะเป็นการสนองความต้องการและทําความพอใจให้แก่ผู้รับบริการอย่างชัดแจ้ง การบริกรที่ดีจึงต้อง
เน้นการทําให้ถูกต้องเป็นสิ่งสําคัญ 
    4. ทําอย่างเท่าเทียมกันคนส่วนมากต้องการสิทธิพิเศษ และเรียกร้องที่จะรับบริการท่ี
ดีกว่าหรือเหนือกว่าผู้อ่ืน หากเราแสดงออกให้คนต่างๆ เห็นว่าเราให้บริการเป็นพิเศษแก่บางคนก็
เท่ากับเราไม่ให้บริการอย่างเป็นธรรม เป็นการสร้างคามพอใจให้แก่คนเพียงคนเดียว แต่ทําความไม่
พอใจให้แก่คนอีกจํานวนมาก เราอาจพูดพอได้ยินกับลูกค้าบางคนว่า เราบริการให้เป็นพิเศษแต่ต้อง
แสดงออกให้คนทั่วไปเห็นว่า เราบริการอย่างเสมอภาค 
    5. ทําให้เกิดความช่ืนใจการบริการที่จะต้องทําให้ผู้รับบริการมีความสุข ซึ่งทุกคนต่าง
ตระหนักดีว่าเมื่อใดที่ผู้ให้บริการสนองตอบความต้องการ ให้ความช่วยเหลือย่างดีก็จะเกิดความปีติ 
ดังน้ันผู้ให้บริการจึงต้องพยายามให้ความช่วยเหลือจนผู้รับบริการช่ืนใจ 
    ลักษณะเด่นๆ ของบริการที่ดีตามท่ีเน้นให้เห็นข้างต้น เป็นลักษณะพ้ืนฐานมีหลายสิ่ง
หลายอย่างที่อาจส่งเสริมให้เกิดบริการที่ดีได้ย่ิงๆ ขึ้นอีกเช่นการแสดงอัธยาศัยที่ดีของผู้ให้บริการความ
สุภาพน่ารักและความเอาใจใส่ติดตามเรื่องการช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ความซื่อสัตย์สุจริต การให้
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คําแนะนําที่ประโยชน์ เป็นต้น เก่ียวกับเร่ืองความพึงพอใจในการให้บริการ (Satisfactory Service)  
หรือความสามารถที่จะพิจารณาว่าบริการน้ันๆ เป็นที่พึงพอใจหรือไม่โดยวัดจาก 
    1.  การให้บริการอย่างเท่าเทียม (Equitable Service) คือ การบริการที่มีความยุติธรรม  
เสมอภาคและเสมอหน้า 
    2.  การให้บริการรวดเร็วทันต่อเวลา (Timely Service) คือ การให้บริการตามลักษณะ
ความจําเป็นรีบด่วนหรือการจัดระดับความสําคัญ 
    3.  การบริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) คือ ความพึงพอใจด้านสถานที่ 
บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 
    4.  การบริการอย่างต่อเน่ือง (Continuous Service) คือ การบริการอย่างต่อเน่ือง
จนกว่าการได้รับการบริการน้ันสิ้นสุด 
    5. การให้บริการที่มีความก้าวหน้า (Progressive Service) คือ การพัฒนางานบริการ
ทางด้านปริมาณและคุณภาพให้มีความเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆ 
   กุลธน  ธนาพงศธร (2530 : 103) กล่าวว่า หลักการบริการ คือ 
    1. หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือระโยชน์และ
บริการที่องค์กรจัดให้จะต้องตอบสนองความต้องการของคนส่วนใหญ่ มิใช่จัดให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่ม
หน่ึงโดยเฉพาะ 
    2. หลักความสม่ําเสมอ คือ ให้บริการอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ ไม่ใช่ทําๆ หยุดๆ ตาม
ความพอใจของผู้บริการหรือผู้ปฏิบัติงาน 
    3. หลักความเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่มีการใช้สิทธิพิเศษแก่บุคคล หรือกลุ่มใดใน
ลักษณะแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนอย่างเห็นได้ชัด 
    4. หลักความประหยัดค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ไป ในการบริการต้องไม่มากเกินกว่าผลที่จะ
ได้รับ 
    5. หลักความสะดวก บริการที่จัดให้แก่ผู้รับบริการสะดวก สบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่
มากนัก ทั้งยังไม่เป็นการสร้างสภาวะยุ่งยากใจให้แก่ผู้ให้บริการหรือผู้ใช้บริการมากเกินไป 
   จากความหมายของการให้บริการทั้งในแง่การตลาดหรือการให้บริการสาธารณะโดยสรุป
แล้ว การให้บริการคือ กระบวนการหรือวิธีการที่ผู้ให้บริการกระทําให้ผู้รับได้เกิดความพึงพอใจสูงสุดที่
ได้รับบริการ โดยในกระบวนน้ันจะประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ 
และตัวงานบริการ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพบริการ ได้แก่ 
    1. ความเช่ือถือได้ของบริการ (Reliability) คือ ให้บริการได้ถูกต้องโดยเฉพาะการเก็บ
รักษาข้อมูลถูกต้อง และการให้บริการตามกําหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ 
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    2. การตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Responsiveness) คือ การให้ผู้ให้บริการ
ยินดีและมีความพร้อมที่จะให้บริการ รวมทั้งการให้บริการโดยรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างย่ิงการส่ง
เอกสารรวดเร็ว การตอบสนองข้อร้องเรียนของผู้รับบริการโดยเร็ว และการให้บริการตรงเวลา 
    3. ความสามารถของผู้ให้บริการ (Competence) คือ ผู้ให้บริการต้องมีทักษะและ
ความรู้ในการให้บริการรวมท้ังความรู้และทักษะของพนักงานสนับสนุนในการติดต่อกับผู้รับการบริการ 
และความสามารถขององค์กรโดยรวม 
    4. ความสะดวกในการติดต่อ (Access) รวมท้ังให้ผู้รับบริการสามารถติดต่อขอรับการ
บริการได้ทางโทรศัพท์ ไม่ต้องเสียเวลาคอยนาน มีช่ัวโมงบริการเหมาะสมและสถานท่ีให้บริการต้ังอยู่
ในที่ที่ลูกค้าติดต่อได้สะดวก 
    5. ความสภาพของพนักงาน (Courtesy) รวมทั้งให้ความเคารพนับถือ แสดงความเป็น
มิตรต่อผู้รับบริการ ตลอดจนรู้รักษาสมบัติของผู้รับบริการ มีการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย 
    6. ความสามารถในการส่ือสาร (Communication) ใช้ภาษาสุภาพให้ผู้รับบริการเข้าใจ
ได้ อาจรวมถึงการให้คําแนะนํา บอกอัตราค่าบริการอย่างชัดเจน และช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่
ผู้รับบริการ 
    7. ความเช่ือถือได้ของพนักงาน (Credibility) พนักงานต้องซื่อสัตย์และเช่ือใจได้ สิ่งน้ีมี
ผลเก่ียวข้องกับช่ือหน่วยงานที่ให้บริการและช่ือเสียงของหน่วยงานโดยตรง 
    8. ความปลอดภัย (Security) ผู้รับบริการ ไม่เสี่ยงหรือไม่มีข้อสงสัยในเรื่องความ
ปลอดภัยในร่างกายและความปลอดภัยทางการเงิน รวมท้ังผู้ให้บริการจะต้องรักษาความลับของ
ผู้รับบริการ 
    9. ความรู้ความเข้าใจในผู้รับบริการ (Understanding/Knowing the customer) ผู้
ให้บริการต้องพยามเข้าใจความต้องการของผู้รับบริการหรือลูกค้า ให้ความสนใจลูกค้ารายตัวและรู้จัก
ลูกค้าประจํา 
    10. สิ่งที่จับต้องได้ (Tangibles) หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการให้บริการที่แสดง
เป็นรูปร่าง เช่น สิ่งอํานวยความสะดวกภายในอาคารสํานักงาน การแต่งกายของพนักงาน การมี
เครื่องอํานวยความสะดวกในการให้บริการ การมีหลักฐานให้บริการ เช่น ใบเสร็จรับเงิน รายการ
สินค้า เป็นต้น 
 
แนวคิดเก่ียวกับการบริการสาธารณะ 
 

   ความหมายของบริการสาธารณะ 
   ศุภชัย  ยาวะประภาษ  (2538 : 23)  ได้นิยามและความหมายของคําว่าบริการสาธารณะ
จะต้องพิจารณาจากองค์ประกอบ  2  ประการคือ 
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    1.  บริการสาธารณะ เป็นกิจการที่อยู่ในความอํานวยการ หรือความควบคุมของฝ่าย
ปกครอง ลักษณะที่สําคัญที่สุดของบริการสาธารณะ คือ ต้องเป็นกิจการที่รัฐจัดทําขึ้นเพ่ือสนองความ
ต้องการส่วนรวมของประชาชน ซึ่งก็คือ เป็นกิจการที่อยู่ในความอํานวยการของรัฐแต่เน่ืองจาก
ปัจจุบันภารกิจของรัฐมีมากขึ้น กิจกรรมบางอย่างต้องใช้เทคโนโลยีในการจัดทําสูง ใช้เงินลงทุนสูง 
และรัฐไม่มีความพร้อม จึงต้องมอบให้บุคคลอ่ืน ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเป็น
ผู้ดําเนินการ ซึ่งเมื่อรัฐมอบหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้บุคคลอ่ืนดําเนินการจัดทําแล้ว 
บทบาทของรัฐในฐานะผู้จัดทําหรือผู้อํานวยการก็จะเปลี่ยนไปเป็นผู้ควบคุม โดยรัฐจะเป็นผู้ควบคุม
มาตรฐานของบริการสาธารณะ ควบคุมความปลอดภัยรวมทั้งควบคุมค่าบริการ ทั้งน้ีเพ่ือให้ประชาชน
ได้รับประโยชน์ตอบแทนมากที่สุด และเดือดร้อนน้อยที่สุด 
    2.  บริการสาธารณะ จะต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือสาธารณะประโยชน์โดยความต้องการ
ส่วนรวมของประชาชนอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ความต้องการท่ีจะมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายและ
ความต้องการท่ีจะอยู่อย่างปลอดภัย ดังน้ัน บริการสาธารณะที่รัฐจัดทําจึงต้องมีลักษณะที่สนองความ
ต้องการของประชาชนทั้งสองประการดังกล่าว กิจการใดที่รัฐเห็นว่ามีความจําเป็นต่อการอยู่อย่าง
ปลอดภัยหรือการอยู่อย่างสุขสบายของประชาชน รัฐก็จะต้องเข้าไปจัดทํากิจการน้ัน และนอกจากน้ี 
ในการจัดทําบริการสาธารณะของรัฐ รัฐไม่สามารถจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของบุคคล
หน่ึงบุคคลใดหรือกลุ่มหน่ึงกลุ่มใดได้ รัฐจะต้องจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือประชาชนทุกคนอย่างเสมอ
ภาค และเท่าเทียมกัน 
   นันทวัฒน์  บรมานันท์ (2547 :3-5) ได้รวบรวมความหมายของบริการสาธารณะตามท่ีมี
ผู้ให้ความหมายไว้ ดังเช่น  กิจกรรมใดจะเป็นบริการสาธารณะได้ก็ต่อเมื่อนิติบุคคลมหาชนเป็น
ผู้ดําเนินการหรือดูแลกิจกรรมน้ันเพ่ือสาธารณะประโยชน์  การจะพิจารณาว่ากิจกรรมใดเป็นบริการ
สาธารณะให้ดูที่จุดมุ่งหมายของการก่อต้ังองค์กรหรือกิจกรรมน้ัน 
    คํานิยามของบริการสาธารณะอาจแยกเป็นสองลักษณะโดยพิจารณาจากลักษณะ
ทางด้านการเมืองกับลักษณะทางด้านกฎหมาย คือ 
     ก.  ลักษณะทางด้านการเมือง บริการสาธารณะได้แก่ สิ่งที่รัฐจะต้องจัดทําเพ่ือสนอง
ความต้องการของคนในชาติไม่ว่าจะเป็นความต้องการข้ันพ้ืนฐาน เช่น ความปลอดภัย จนกระทั่งถึง
ความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ โดยรัฐอาจทําเองหรือมอบให้คนอ่ืนเป็นผู้ดําเนินการจัดทําก็ได้ 
     ข.  ลักษณะทางด้านกฎหมาย บริการสาธารณะประกอบด้วยเง่ือนไข 3 ประการ คือ 
      1.  เกิดขึ้นจากผู้ปกครองประเทศ หรือจากแนวทางที่ผู้ปกครองประเทศวางไว้ 
      2.  มีความต้องการจากประชาชนเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
      3.  เกิดความไม่เพียงพอหรือไม่สามารถจัดทําได้โดยเอกชน 
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   จากคําจํากัดความดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า บริการสาธารณะประกอบไปด้วยเง่ือนไขสําคัญ 
3 ประการ คือ 
    1.  บริการสาธารณเป็นงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง โดยมีความ
แตกต่างอยู่ที่ฝ่ายปกครองระดับสูง ซึ่งจะเป็นผู้วางกฎเกณฑ์ในการจัดต้ัง เลือกวิธีการจัดต้ัง เลือก
วิธีการดําเนินงาน และการควบคุมการดําเนินการ กับฝ่ายปกครองระดับปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องเป็น
ผู้ดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะตามหลักเกณฑ์ที่ฝ่ายปกครองระดับสูงได้วางไว้ 
    2.  บริการสาธารณะจะต้องตอบสนองความต้องการของส่วนรวม 
    3.  บริการสาธารณะจะต้องเป็นส่วนเสริมข้อบกพร่องหรือความไม่เพียงพอของเอกชน 
   ในเวลาต่อมาเง่ือนไข 3 ประการน้ีได้กลายเป็นส่วนหน่ึงของทฤษฎีว่าด้วยบริการสาธารณะ
ในปัจจุบัน ในทางทฤษฎีน้ัน บริการสาธารณะแบ่งได้สองประเภทใหญ่ๆ คือ บริการสาธารณะที่มี
ลักษณะทางปกครอง (Services Publics Administrative) และบริการสาธารณะที่มีลักษณะทาง
อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม (Services Publics Industrials et Commerciaux) บริการ
สาธารณะที่มีลักษณะทางปกครอง ได้แก่ กิจกรรมที่โดยสภาพแล้ว เป็นงานในหน้าที่ของฝ่ายปกครอง
ที่จะต้องจัดทําเพ่ือสนองตอบความต้องการของประชาชน กิจกรรมเหล่าน้ีส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการ
ดูแลรักษาความปลอดภัย และความสงบสุขของชุมชน บริการสาธารณะประเภทน้ีฝ่ายปกครองต้อง
อาศัย “อํานาจพิเศษ” ตามกฎหมายมหาชนในการจัดทําบริการสาธารณะทางปกครองส่วนใหญ่จะ
เป็นกิจกรรมที่รัฐจัดทําให้ประชาชนโดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทน และนอกจากน้ี เน่ืองจากกิจกรรมของ
บริการสาธารณะทางปกครองเป็นเรื่องที่เป็นหน้าที่เฉพาะของฝ่ายปกครองที่ต้องอาศัยเทคนิคพิเศษใน
การจัดทํา รวมทั้ง “อํานาจพิเศษ” ของฝ่ายปกครองในการจัดทําบริการสาธารณะด้วย ดังน้ัน ฝ่าย
ปกครองจึงไม่สามารถมอบบริการสาธารณะประเภทนี้ให้องค์กรอ่ืนหรือเอกชนเข้ามาดําเนินการแทน
ได้บริการสาธารณะทางปกครองจะได้แก่ กิจการที่เก่ียวข้องกับการรักษาความสงบภายในประเทศ 
การป้องกันประเทศ และการคลัง เป็นต้น 
   แต่เดิมน้ันบริการสาธารณะทุกประเภทจัดว่าเป็นบริการสาธารณะทางปกครองทั้งสิ้นแต่
ต่อมาเมื่อกิจกรรมเหล่าน้ันมีมากขึ้น และมีรูปแบบ และวิธีการในการจัดทําที่แตกต่างกันออกไปจึงเกิด 
“ประเภท” ใหม่ๆ ของบริการสาธารณะข้ึนมาอีก บริการสาธารณะที่มีลักษณะทางอุตสาหกรรม และ
พาณิชยกรรมเป็นบริการสาธารณะอีกประเภทหน่ึงที่ฝ่ายปกครองเป็นผู้ดําเนินการแต่มีลักษณะคล้าย
กับการดําเนินการให้บริการของเอกชน ข้อแตกต่างระหว่างบริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครอง
กับบริการสาธารณะที่มีลักษณะทางอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม มี 3 ประการ คือ 
    1.  วัตถุแห่งบริการ บริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครองจะมีวัตถุแห่งบริการเพ่ือ
สนองความต้องการของประชาชนแต่เพียงอย่างเดียว ในขณะน้ีบริการสาธารณะที่มีลักษณะทาง
อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมนั้น มีวัตถุแห่งบริการทางด้านเศรษฐกิจเหมือนกับวิสาหกิจเอกชน คือ 
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เน้นทางด้านการผลิต การจําหน่าย การให้บริการ และมีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับดังเช่นกิจการ
ของเอกชน 
    2.  วิธีปฏิบัติงาน บริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครองจะมีวิธีปฏิบัติงานที่รัฐสร้าง
ขึ้นมาเป็นแบบเดียวกัน มีระบบบังคับบัญชาซึ่งใช้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคน ในขณะที่บริการสาธารณะที่มี
ลักษณะทางอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมจะมีวิธีปฏิบัติงานที่สร้างขึ้นมาเองแตกต่างไปจากบริการ
สาธารณะที่มีลักษณะทางปกครอง ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการดําเนินการ 
    3.  แหล่งที่มาของเงินทุน ริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครองจะมีแหล่งที่มาของ
เงินทุนจากรัฐแต่เพียงอย่างเดียวโดยรัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบเงินทุนทั้งหมดที่นํามาใช้จ่ายในการ
ดําเนินการ ส่วนบริการสาธารณะที่มีลักษณะทางอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมน้ันแหล่งรายได้ส่วน
ใหญ่จะมาจากค่าตอบแทนที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ 
   นอกจากลักษณะสําคัญทั้งสามประการที่ใช้เป็นตัวแบ่งประเภทของบริการสาธารณะที่มี
ลักษณะทางปกครองออกจากบริการสาธารณะที่มีลักษณะทางอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมแล้ว 
นักทฤษฎีกฎหมายมหาชนฝร่ังเศสหลายคนยังมองอีกว่า สถานภาพของผู้ใช้บริการสาธารณะทั้งสอง
ประเภทยังมีความแตกต่างกันอีกด้วย กล่าวคือ ผู้ใช้บริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครองนั้น 
สถานภาพของผู้ใช้บริการจะถูกกําหนดโดยกฎข้อบังคับทั้งหมด ต้ังแต่การกําหนดองค์กร การจัด
องค์กร และการปฏิบัติงาน การใช้บริการสาธารณะประเภทน้ีความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้
ให้บริการจะมีลักษณะเป็นนิติกรรมที่มีเง่ือนไข (Acted Condition) ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการของบริการสาธารณะประเภทอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมจะมีลักษณะ
เป็นสัญญาตามกฎหมายเอกชน 
   แนวคิดพ้ืนฐานการจัดกิจการสาธารณะ 
   แนวคิดพ้ืนฐานทั่วไปซึ่งเป็นสากลในการจัดกิจการสาธารณะระหว่างรัฐบาลกลางและ
ท้องถิ่น ได้แก่  (วุฒิสาร  ตันไชย,  2544 : 13) 
   1.  หลักผลประโยชน์มหาชน (Public Interest) ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 
    1.1  ประโยชน์มหาชนของรัฐ ได้แก่ ประโยชน์ที่เป็นส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงของพลเมือง
กลุ่มใหญ่ที่สุดของรัฐ เป็นความต้องการส่วนรวมของประชาชนท่ัวทั้งประเทศ ที่มีลักษณะเหมือน ๆ 
กันและมีความสําคัญต่อความเป็นเอกภาพของรัฐ ดังน้ัน จึงต้องอาศัยองค์กรกลางเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
หรือหากรัฐมอบให้ท้องถิ่นดําเนินการ รัฐก็จะต้องเป็นผู้ควบคุมนโยบายให้ท้องถิ่นดําเนินการตาม
นโยบายเพ่ือผลประโยชน์ของรัฐหรือความเป็นเอกภาพของรัฐ เช่น การป้องกันประเทศ การรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ และความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เป็นต้น 
    1.2  ประโยชน์มหาชนของท้องถิ่น ได้แก่ ประโยชน์ซึ่งเป็นส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงของ
พลเมืองที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นหน่ึงโดยเฉพาะ 



 
 

18 

   2.  ประสิทธิภาพในการจัดการ เป็นการพิจารณาในเร่ืองของคุณภาพของบริการสาธารณะ
ที่จัดทําขึ้น กล่าวคือ การจัดทําบริการสาธารณะอย่างหน่ึงควรจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
ได้มากที่สุด ทั้งน้ีเน่ืองจากภารกิจในการจัดบริการสาธารณะบางอย่างจําเป็นต้องใช้เทคโนโลยี
ระดับสูง เป็นกิจการขนาดใหญ่หรือเป็นกิจการที่จําเป็นต้องมีการประสานงานระหว่างองค์กรต่าง ๆ 
หลายหน่วยงาน แต่ภารกิจในการจัดทําบริการสาธารณะบางอย่างเป็นกิจการที่ไม่สลับซับซ้อน หรือมี
เทคนิคมักนัก จึงต้องมีองค์กรที่มีความเหมาะสมท้ังทางด้านการเงิน บุคลากร และความสามารถด้าน
อ่ืน ๆ ที่จะจัดทําบริการสาธารณะให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
   3.  หลักความรับผิดชอบในการจัดบริการ (Accountability) กิจกรรมที่ตอบสนองความ
ต้องการของหน่วยชุมชนระดับใด ควรมอบให้หน่วยการปกครองระดับน้ันเป็นเจ้าของและเป็น
ผู้ดําเนินการ ทั้งน้ีเพ่ือให้การดําเนินกิจกรรมนั้น ๆ สนองตอบความต้องการของประชาชนในชุมชนได้
ดีที่สุด อยู่ภายใต้การควบคุมตรวจสอบของชุมชนนั้นๆ แต่หากเป็นกิจกรรมที่ต้องสนองตอบความ
ต้องการของหน่วยชุมชนที่สูงขึ้นไปหรือเป็นกิจกรรมที่มุ่งสนองตอบปัญหาความต้องการของผู้คนทั้ง
ประเทศหรือปัญหาของชาติโดยรวม ก็ควรมอบให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลระดับที่สูงขึ้นไปตามความ
เหมาะสม 
   4.  หลักความสามารถของท้องถิ่น (Local Capability) เกิดจากพ้ืนฐานแนวคิดว่าการ
ดําเนินกิจกรรมสาธารณะทั้งมวลเป็นหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นในระดับล่างสุดเสมอ หน่วย
การปกรองท้องถิ่นในระดับสูงขึ้นไปจะเลือกดําเนินกิจกรรมสาธารณะใด ๆ ก็ต่อเมื่อท้องถิ่นระดับล่าง
ไม่มีศักยภาพที่จะดําเนินการได้ หรือหากดําเนินการได้ก็อาจเกิดปัญหากระทบกับท้องถิ่นอ่ืน ๆ หรือ
เป็นผลเสียหายต่อประเทศชาติโดยรวม 
   5.  หลักการกําหนดระดับของหน่วยจัดบริการที่มีความรับผิดชอบสูงสุด หน่วยจัดบริการท่ี
มีความรับผิดชอบสูงสุดในที่น้ี หมายถึง หน่วยจัดบริการในระดับใดๆ ก็ตามท่ีมีคุณสมบัติ 2 ประการ 
ดังต่อไปน้ี 
    5.1  เป็นหน่วยจัดบริการระดับล่างสุด เป็นหน่วยมีความใกล้ชิดกับผู้ใช้บริการมากที่สุด 
ที่มีความสามารถในการวางแผน จัดการผลิต และหารายได้มาใช้จ่ายในการจัดบริการได้อย่างสมบูรณ์ 
    5.2  เป็นหน่วยจัดบริการที่มีพ้ืนที่การให้บริการครอบคลุมประชากร หรือพ้ืนที่ที่ได้รับ
ประโยชน์ และผลกระทบจากการให้บริการโดยสมบูรณ์ และประชาชนผู้มีส่วนได้รับผลประโยชน์และ
ผลกระทบจากการจัดบริการสาธารณะทั้งหมดสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนการผลิต และ
ควบคุมตรวจสอบผลการดําเนินงานของหน่วยจัดบริการน้ัน ๆ ได้โดยตรงมากท่ีสุด 
   6.  หลักการกําหนดขนาดของการจัดบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (Optimal Efficiency 
of Scale) ขนาดของการจัดบริการท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในที่น้ีหมายถึง ขนาดของชุมชน (จํานวน
ประชากรในชุมชน) ในระดับใด ๆ ก็ตาม ที่เอ้ืออํานวยให้สามารถจัดบริการประเภทน้ัน ๆ ได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพสูงสุด หรืออีกนัยหน่ึงเป็นจํานวนประชากรท่ีเอ้ืออํานาจให้มีต้นทุนการจัดบริการที่ตํ่า
ที่สุดน่ันเอง โดยการกําหนดหน่วยจัดบริการโดยคํานึงถึงขนาดของการจัดบริการที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุดน้ีมาจากหลักประสิทธิภาพ (The Principle of Management Efficiency) ในการจัดบริการ
สาธารณะที่ว่า การจัดบริการสาธารณะใด ๆ ควรต้องประหยัด ถ้าสามารถใช้เงินจํานวนน้อยที่สุด
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้คนจํานวนมากได้ก็นับว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด 
   7.  หลักการจําแนกหน่วยกําหนดนโยบายและหน่วยจัดบริการออกจากกัน (Separation 
of Policy Operation Units) เป็นการนําหลักเกณฑ์หลักการกําหนดระดับของหน่วยจัดบริการที่มี
ความรับผิดชอบสูงสุด (Optimal Accountability) และหลักการกําหนดขนาดของการจัดบริการที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด (Optimal Efficiency of Scale) มาพิจารณาร่วมกันวิเคราะห์บริการสาธารณะ
แต่ละประเภทและจัดสรรบริการลงไปในชุมชนระดับต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดกรณีที่หน่วยจัดบริการที่น่าจะ
มีความสามารถและมีความรับผิดชอบต่อผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุด ไม่สามารถจัดบริการให้มีต้นทุนตํ่า
ที่สุด (หรือมีประสิทธิภาพที่สุด) ทั้งน้ีเน่ืองจากหน่วยจัดบริการหรือหน่วยการปกครองที่ใกล้ชิดกับ
ผู้ใช้บริการมากที่สุดและสามารถหารายได้มาใช้จ่ายในการจัดบริการได้น้ัน มักจะมีจํานวนประชากร
น้อยเกินไป โดยจํานวนที่จะสามารถจัดบริการให้มีต้นทุนตํ่าที่สุดก็อาจเป็นประชากรของหลายๆ 
ตําบล หรือหลายๆ อําเภอ ประกอบกัน ซึ่งทางเลือกที่น่าจะเหมาะสม คือ การให้มีหน่วยกําหนด
นโยบายและจัดบริการท่ีมีความรับผิดชอบสูงสุด และให้หน่วยจัดบริการที่มีต้นทุนตํ่าที่สุด โดย
หน่วยงานทั้ง 2 อาจเป็นหน่วยงานเดียวกัน หรือคนละหน่วยงานก็ได้ 
   8.  หลักการกําหนดหน้าที่จัดทําบริการสาธารณะตามขนาดของกิจการบริการสาธารณะ 
สามารถ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 
    8.1  บริการสาธารณะที่เป็นกิจการขนาดใหญ่ หมายถึงกิจการที่ต้องใช้เทคโนโลยี 
เงินทุน และบุคลากรที่มีความสามารถระดับสูง ดังน้ันผู้จะมีอํานาจตัดสินใจจัดทํากิจการดังกล่าวจึง
ต้องเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีขีดความสามารถพร้อมที่จะดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
การศึกษาระดับสูง การคมนาคมทางอากาศ การชลประทานหลวง การขุดเจาะน้ํามันเช้ือเพลิง และ
ทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษาวิจัย การวิเคราะห์ประเมินผล เป็นต้น  
    8.2  บริการสาธารณะที่เป็นกิจการที่ไม่สลับซับซ้อนเป็นกิจกรรมที่ไม่สลับซับซ้อน หรือ
มีเทคนิคมากนัก และมักเป็นกิจการที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจําวันของประชาชน ซึ่งหากได้พนักงาน
ท้องถิ่นที่รู้ถึงสภาพท้องถิ่นน้ัน ๆ เป็นผู้จัดทํา จึงจะมีประสิทธิภาพมากกว่าให้รัฐซึ่งเป็นผู้วางนโยบาย
ดําเนินการในวงกว้างเป็นผู้จัดทํา นอกจากน้ีการจัดทําบริการประเภทน้ียังเป็นการดําเนินการที่ใช้
งบประมาณไม่มากนัก เช่น การให้มีสุสาน และฌาปนสถาน การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด การขนส่ง
สาธารณะในเขตท้องถิ่น การให้มีสถานสินเช่ือท้องถิ่น การดูแลชายหาดในเขตท้องถิ่น การจัดให้มีโคม
ไฟตามถนนหนทาง เป็นต้น 
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   9.  หลักการแบ่งตามประเภทขององค์การในการเป็นผู้ใหบ้ริการสาธารณะ 
   บริการสาธารณะที่อยู่ในอํานาจของรัฐ เป็นบริการที่มีความสําคัญต่อความเป็นเอกภาพของ
รัฐซึ่งต้องพิจารณาถึงลักษณะสําคัญ 2 ประการ ได้แก่ 
    9.1  เป็นภารกิจที่ประชาชนทั้งประเทศมีส่วนได้ส่วนเสียเหมือน ๆ กัน จึงต้องอาศัย
องค์กรกลางเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกันทั่วประเทศ  
    9.2  เป็นภารกิจที่รัฐสามารถจัดทําได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าดังได้กล่าวไปแล้วจึง
พอที่จะสรุปภารกิจขั้นพ้ืนฐานของรัฐ ได้เป็น 4 ประเภท คือ 
     1)  หน้าที่ด้านการป้องกันประเทศ 
     2)  หน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน 
     3)  หน้าที่ในการรักษาความมั่นคง หรือเสถียรภาพในทางเศรษฐกิจ 
     4)  หน้าที่ของรัฐในการเป็นตัวแทนในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
   บริการสาธารณะที่อยู่ในอํานาจขององค์กรปกครองท้องถิ่น เป็นกิจการที่เก่ียวกับท้องถิ่น
โดยเฉพาะ และเป็นไปเพ่ือสนองความต้องการของคนในท้องถิ่น โดยมีลักษณะ คือ  
   1.  เป็นกิจการที่เป็นไปเพ่ือสนองความต้องการของคนในท้องถิ่นน้ัน ที่สามารถแยกออก 
หรือมีลักษณะที่แตกต่างจากท้องถิ่นอ่ืนได้  
   2.  เป็นกิจการที่ใกล้ชิดกับคนในท้องถิ่นเก่ียวกับชีวิตประจําวันของคนในท้องถิ่น 
   จากหลักการและแนวคิดดังกล่าวอาจจําแนกประเภทของบริการสาธารณะที่อยู่ในอํานาจ
ของท้องถิ่นได้แก่  เรื่องที่เก่ียวกับสวัสดิการของคนในท้องถิ่นโดยตรง และเร่ืองที่เก่ียวข้องกับ
สภาพแวดล้อม และการอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตของคนในท้องถิ่น การจัดทําบริการ
สาธารณะท้องถิ่นในรูปองค์กรร่วมในการจัดทําบริการสาธารณะท้องถิ่นน้ัน ท้องถิ่นอาจโอนอํานาจ
หน้าที่บางอย่างของตนให้แก่องค์กรร่วมดําเนินการได้ เช่น การจัดให้มีสหการ หรือการจัดต้ังบริษัท
จํากัดของท้องถิ่นต่างๆ เป็นต้น การโอนอํานาจหน้าที่บางอย่างเช่นน้ี ทําให้ท้องถิ่นที่เข้าร่วมใน
องค์การร่วมน้ันสามารถตัดทอนภาระหน้าที่โอนไปให้แก่องค์กรร่วมรับผิดชอบได้ 
   สําหรับบริการสาธารณะที่รัฐและท้องถิ่นร่วมกันดูแล เน่ืองจากมีบริการสาธารณะบาง
ประเภทเป็นเรื่องที่กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมทั้งระดับชาติ และระดับท้องถิ่น โดยไม่อาจแยก
ประโยชน์ของมหาชนทั้งสองให้ออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด การจัดทําบริการสาธารณะที่รัฐและ
ท้องถิ่นร่วมกันดูแลน้ีอาจแบ่งแยกได้เป็นลําดับช้ันของกิจการ โดยอาศัยหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันกับการ
แบ่งแยกการจัดทําบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับท้องถิ่น โดยอาศัยหลักทั่วไป คือ หลักประโยชน์
มหาชน และหลักประสิทธิภาพซึ่งบริการเหล่าน้ีเป็นภารกิจลําดับรองที่ทั้งรัฐและท้องถิ่นต้องแบ่ง
หน้าที่กันรับผิดชอบดําเนินการ เช่น การจัดการศึกษา ความต้องการบริการทางด้านการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเป็นความต้องการของส่วนรวมของคนทั้งประเทศ โดยกําหนดนโยบายและวางแผนการศึกษา
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ไว้เป็นหลักเกณฑ์ทั่วไป ซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับการศึกษาขั้นต่อไป และการวัดมาตรฐานการศึกษา
ซึ่งต้องเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันทั้งระบบ ในขณะเดียวกันการศึกษาในข้ันประถมศึกษา ซึ่งเป็นความ
ต้องการของคนในท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันไปด้วย เช่น การสร้างโรงเรียน การจัดการ
ศึกษาเสริมที่สอดคล้องกับสภาพของชุมชนในแต่ละท้องถิ่น จึงเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นที่จะจัดทําในส่วน
น้ี ส่วนการจัดการศึกษาระดับสูงจึงเป็นหน้าที่ของรัฐในการจัดทํา และสําหรับการจัดการศึกษานอก
โรงเรียน เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมทักษะและฝึกฝนฝีมือเพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
คนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นเรื่องที่เก่ียวกับผลประโยชน์มหาชนท้องถิ่นจึงเป็นหน้าที่ในการดําเนินกิจการ 
หรือหน้าที่ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งรัฐและท้องถิ่นในการดูแลร่วมกัน 
   หลักสําคญัในการจัดบริการสาธารณะตามแผนการกระจายอํานาจฯ 
   ในการจัดบริการสาธารณะตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
น้ันมีหลักการสําคัญ โดยจากหลักการสากลดังกล่าวข้างต้น พบว่าภายใต้แผนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีสาระสําคัญเก่ียวกับการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ที่รัฐดําเนินการ
อยู่ในปัจจุบันให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักสําคัญซึ่งคณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้เป็นหลักการสําคัญในการประกอบการพิจารณาเพ่ือการถ่ายโอน
ภารกิจหน้าที่ประกอบด้วย 4 หลักการสําคัญ ได้แก่ 
   1.  หลักผลประโยชน์มหาชนของรัฐ (Public Interest)  
   โดยหลักความรับผิดชอบของท้องถิ่นแต่ละระดับกับรัฐบาลกลางน้ีจะสะท้อนให้เห็นว่ามี
ภารกิจบางประเภท หรือบางอย่างที่รัฐยังคงต้องสงวนไว้สําหรับดูแล รับผิดชอบและปฏิบัติเอง ทั้งน้ี
เพ่ือประโยชน์แก่คนส่วนรวม และเพ่ือเสถียรภาพและความมั่นคงของประเทศ อาทิ 1) ภารกิจด้าน
การป้องกันประเทศ เช่น กิจการทหาร 2) ภาระหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน เช่น 
กิจการตํารวจ 3) ภารกิจด้านการรักษาความม่ันคง หรือเสถียรภาพในทางเศรษฐกิจ 4) ภารกิจด้าน
การเป็นตัวแทนในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่น กิจการทางการทูต ภารกิจดังกล่าวข้างต้น
ถือเป็นภารกิจรวมของชาติ ซึ่งรัฐบาลส่วนกลางยังคงต้องดําเนินการต่อไป ส่วนภารกิจที่ถือว่าน่าจะ
เป็นความรับผิดชอบโดยตรงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตําบล ก็ควรจะเป็นภารกิจที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่นน้ันโดยเฉพาะ และ
เป็นไปเพ่ือสนองตอบความต้องการของคนในท้องถิ่น โดยมีลักษณะ คือ เป็นกิจการที่เป็นไปเพ่ือสนอง
ความต้องการของคนในท้องถิ่นน้ัน ที่สามารถแยกออก หรือมีลักษณะที่แตกต่างจากท้องถิ่นอ่ืนได้ 
เช่น การจัดการขยะมูลฝอย การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก และทางนํ้า และทางระบายนํ้า และ
การจัดการศึกษาขั้นตํ่า เป็นต้น 
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   2.  หลักความรับผิดชอบของท้องถิ่นในการจัดบริการ (Local Accountability) 
   หลักการทั่วไปที่จะทําให้สามารถแบ่งภารกิจระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทในสังคม จะมีความรับผิดชอบแตกต่างกันอย่างไร หลักการทั่วไปประการหน่ึงที่จะช้ีให้เห็นว่า
ภารกิจใดจะส่งมอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใด จะต้องพิจารณาหลักสําคัญ ซึ่งได้แก่ 
ผลที่เกิดขึ้นหรือผู้ได้รับผลประโยชน์จากบริการสาธารณะน้ันต้ังอยู่ในถิ่นฐานอยู่ในเขตพื้นที่ใด 
ยกตัวอย่างเช่น ถ้าบริการสาธารณะใดส่งผลต่อคนในเขตพ้ืนที่ท้องถิ่นน้ันโดยเฉพาะ ก็ควรจะมีการ
ถ่ายโอนการให้บริการสาธารณะดังกล่าวให้โดยตรง เช่น โอนไปให้องค์การบริหารส่วนตําบล หรือ 
เทศบาล แต่ภารกิจใดที่เป็นภารกิจที่ต้องมีผลกระทบต่อคนจํานวนมาก มากกว่าเขตพ้ืนที่ท้องถิ่น ก็
ควรจะส่งมอบภารกิจน้ัน ๆ ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นต้น 
   3.  ความสามารถของท้องถิ่น (Local Capability) 
   หลักความสามารถของท้องถิ่น เป็นหลักการที่กล่าวถึงเรื่องความพร้อมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ว่าการจัดสรรกิจกรรม หรือภารกิจใดก็ตามไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทน้ัน ต้องคํานึงถึงความพร้อมของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย และแม้ว่าความพร้อม
ของท้องถิ่นไม่ได้เป็นเง่ือนไขของการมอบภารกิจน้ัน ๆ ไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากแต่
เป็นเง่ือนไขในการกําหนดเง่ือนเวลาและความพยามยามที่จะเพ่ิมขีดความสามารถให้กับท้องถิ่นในการ
จัดการ ฉะน้ัน ถ้าบอกว่าท้องถิ่นยังไม่พร้อมในการจัดการ ก็มีความจําเป็นที่ส่วนราชการจะต้องมี
แผนพัฒนาความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรองรับบริการสาธารณะ เพ่ือให้สามารถ
จัดการบริการสาธารณะเหล่าน้ันได้ ฉะน้ัน ความพร้อมจะไม่ใช่มูลเหตุของการที่บอกว่ากิจการน้ัน ๆ 
จะไม่สามารถถ่ายโอนไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ นอกจากน้ันในเรื่องของหลักความสามารถ
แล้ว การจัดโครงสร้างเพ่ือรองรับการบริหารงานใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพในอนาคต
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นทิศทางในอนาคต โครงสร้างต่าง ๆ หรือการจัดองค์กรต่าง ๆ ของ
ท้องถิ่นต้องเปลี่ยนแปลงไป เพราะภารกิจจํานวนหน่ึงได้ส่งมอบ เพ่ือรองรับการกระจายอํานาจ และ
ภารกิจใหม่ไปด้วย แต่อย่างไรก็ตามโครงสร้างที่จะรองรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะรองรับ
ภารกิจอันใหม่น้ัน จะต้องจัดโครงสร้างเท่าที่จําเป็น ซึ่งอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีโครงสร้างขนาดใหญม่ากเกินไปที่จะไปทําให้การทํางานเกิดความทับซ้อน หรือกลายเป็น
ปัญหาภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ฉะน้ันโครงสร้างที่จะเกิดขึ้นใหม่จะเป็นโครงสร้างเท่าที่จําเป็น ที่
ถือว่าเป็นงานหลัก หรือเป็นงานพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่หากท้องถิ่นใดมีความ
ต้องการท่ีจะจัดงานบางเรื่องที่อาจเป็นงานเฉพาะ เช่น งานท่องเท่ียว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถที่จะดําเนินการได้เอง ซึ่งอาจไม่อยู่ในโครงสร้างหลักที่ต้องเหมือนกันทั่วประเทศ ขึ้นอยู่กับ
ความต้องการ หรือความจําเป็นในแต่ละพ้ืนที่เป็นหลัก ฉะน้ันในเรื่องหลักความสามารถขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น ก็จึงเป็นเรื่องการการสร้างความพร้อม การเตรียมความพร้อม และการจัด
โครงสร้างเพ่ือการรองรับ 
   4.  หลักประสทิธิภาพในการจัดบริการ (Management Efficiency) 
   หลักประสิทธิภาพในการจัดบริการ (Management Efficiency) เป็นหลักที่ให้ความสําคัญ
กับการประหยัด ขนาดของการลงทุน หรือการคํานึงถึงต้นทุนในการให้บริการ การจัดบริการ
สาธารณะ เมื่อถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือดําเนินการแทนรัฐบาล หรือหน่วยงาน
ราชการแล้วน้ัน ต้องคํานึงและพิจารณาด้วยกว่าจะทําให้ต้นทุนแพงขึ้นมากน้อยขนาดไหน หากเป็น
ต้นทุนที่แพงขึ้นมาก ๆ แนวทางก็คือ จําเป็นต้องมีการร่วมกันมากขึ้นระหว่างท้องถิ่นอ่ืน ไม่ว่าจะเป็น
ท้องถิ่นรูปแบบเดียวกัน หรือรูปแบบอ่ืน ๆ กิจกรรมบางอย่าง หรืองานบางอย่างที่มีการถ่ายโอน หรือ
จะมีการส่งมอบให้กับท้องถิ่นแล้ว ท้องถิ่นอาจมีความจําเป็นที่ต้องหายุทธศาสตร์ในการทํางานร่วมกัน
ให้มากขึ้น เพ่ือให้ขนาดของการลงทุนถูกลง 
   นอกจากน้ันในเรื่องของหลักประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยรวมยังคงต้อง
พิจารณาถึงการสร้างหลักประกันด้านคุณภาพในการจัดบริการสาธารณะ กล่าวคือ เมื่อราชการ
ส่วนกลาง หรือบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคยุติการให้บริการสาธารณะบางอย่างลง และส่งมอบ
บริการสาธารณะให้กับท้องถิ่นเพ่ือดําเนินการ สิ่งสําคัญที่เป็นหลักการทั่วไป คือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดําเนินการจัดบริการสาธารณะนั้นให้มีคุณภาพไม่น้อยกว่าสิ่งที่ราชการส่วนกลางเคยทํา 
ฉะน้ัน หลักประกันด้านคุณภาพการจัดบริการจึงเป็นเรื่องจําเป็นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ยึดถือไว้ หลักเกณฑ์มาตรฐานซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานในส่วนของราชการ หรือเป็นมาตรฐานทาง
วิชาการก็ยังมีความสําคัญในการที่จะไปกําหนดว่าท้องถิ่นจําเป็นต้องทําให้ถึงขั้นตํ่าของมาตรฐานน้ัน
อย่างไร 
   องค์กรผู้จัดทําบริการสาธารณะ 
   บริการสาธารณะส่วนใหญ่รัฐเป็นผู้มีหน้าที่ในการจัดทําโดยใช้องค์กรภายในฝ่ายปกครอง
เป็นผู้จัดทํา แต่ต่อมารัฐก็ได้เพ่ิมวิธีการจัดทําบริการสาธารณะข้ึนโดยจัดต้ังเป็นองค์กรของรัฐประเภท
พิเศษขึ้นมาทําหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะเฉพาะประเภท และต่อมาเมื่อมีการกระจายอํานาจ
การปกครองไปสู่ท้องถิ่นเต็มรูปแบบในปี ค.ศ. 1982 จึงมีการมอบบริการสาธารณะหลายๆ ประเภท
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปจัดทําแทนรัฐ และนอกจากน้ีในระยะหลังๆ บริการสาธารณะมีมาก
ประเภทขึ้น บางประเภทต้องใช้กําลังคน กําลังทรัพย์ รวมทั้งเทคโนโลยีระดับสูงมาดําเนินการจัดทํา 
แต่เน่ืองจากบริการสาธารณะประเภทดังกล่าวเป็นบริการสาธารณะซึ่งโดยสภาพแล้วฝ่ายปกครองไม่
จําเป็นต้องทําเองก็ได้ จึงเกิดการ “มอบ” บริการสาธารณะบางประเภทให้เอกชนไปดําเนินการแทน
ฝ่ายปกครอง โดยฝ่ายปกครองเข้าไปควบคุมดูแลการจัดทําบริการสาธารณะโดยเอกชนเพ่ือให้บริการ
ที่เกิดขึ้นอยู่ในมาตรฐานเดียวกับที่ฝ่ายปกครองเป็นผู้จัดทํา 
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   บริการสาธารณะที่จัดทําโดยรัฐ 
   บริการสาธารณะที่อยู่ในอํานาจการจัดทําของรัฐจะต้องเป็นบริการสาธารณะที่เมื่อพิจารณา
จากสภาพของบริการสาธารณะน้ันแล้ว เป็นหน้าที่ของรัฐแต่เพียงผู้เดียวที่จะเป็นผู้ดําเนินการจัดทํา
หรือเป็นสิ่งที่มีความจําเป็น และมีความสําคัญต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วประเทศอย่างทั่วถึง 
แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการกระจายอํานาจการปกครองไปสู่ท้องถิ่นในปี ค.ศ. 1982 ก็ได้มีการมอบ
อํานาจในการจัดทําบริการสาธารณะบางประเภทให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทํา ดังน้ัน 
บริการสาธารณะที่จัดทําโดยรัฐจึงมีสองประเภท คือ บริการสาธารณะระดับชาติ และบริการ
สาธารณะระดับท้องถิ่น 
    บริการสาธารณะระดับชาติ (Les Services Publics Nationaux) ได้แก่ บริการ
สาธารณะที่เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องเป็นผู้จัดทําอันได้แก่กิจการที่เก่ียวกับความม่ันคง และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของสังคม รวมทั้งการพัฒนาสังคม และวัฒนธรรม บริการสาธารณะระดับชาติเป็น
บริการสาธารณะที่รัฐจัดทําอย่างทั่วถึงตลอดทั้งประเทศ สามารถแบ่งได้ 7 ประเภท คือ  บริการ
สาธารณะทางด้านยุติธรรม  บริการสาธารณะทางด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของสังคม  
บริการสาธารณะทางด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ  บริการสาธารณะทางด้าน
การศึกษาของชาติ  บริการสาธารณะทางด้านสังคม  บริการสาธารณะทางด้านวัฒนธรรม และบริการ
สาธารณะทางด้านการท่องเที่ยว 
    บริการสาธารณะระดับท้องถิ่น (Les Services Publics Locaux) ได้แก่ บริการ
สาธารณะท่ีอยู่ในอํานาจหน้าที่ที่จะดําเนินการจัดทําโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Les 
Collectivités Locales) บริการสาธารณะที่ดําเนินการจัดทําโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันมีอยู่
ด้วยกันสองประเภท คือ บริการสาธารณะระดับชาติซึ่งมอบหมายให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ดําเนินการจัดทํา กับบริการสาธารณะซึ่งเป็นหน้าที่แท้ ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 3 
ระดับ อันได้แก่ บริการสาธารณะระดับเทศบาล (Les Services Publics Communaux) บริการ
สาธารณะระดับจังหวัด (LesServices Publics Départementaux) และบริการสาธารณะระดับภาค 
(Les Services Publics Régionaux) โดยมีกฎหมายแบ่งแยกหน้าที่ และประเภทของบริการ
สาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทจะเป็นผู้จัดทํา บริการสาธารณะซึ่งเป็นหน้าที่ ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทํา สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ บริการสาธารณะทางด้าน
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ บริการสาธารณะทางด้านงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บริการ
สาธารณะทางด้านการศึกษา และวัฒนธรรม บริการสาธารณะทางด้านงานให้บริการ 
   บริการสาธารณะที่จัดทําโดยเอกชน 
   เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําบริการสาธารณะมาเป็นเวลานานแล้ว การมีส่วนร่วม
ของเอกชนสามารถแบ่งได้ 2 กรณี คือ การมีส่วนร่วมทางอ้อมกับการมีส่วนร่วมทางตรง 
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   1.  การมีส่วนร่วมทางอ้อม ได้แก่ การเข้ามาร่วมมือของเอกชนในการจัดทําบริการ
สาธารณะโดยรัฐ ด้วยวิธีการต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
    การเลือกต้ัง ภายใต้ระบบการปกครองแบบกระจายอํานาจ ประชาชนผู้สนใจสามารถ
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด้วยการสมัครรับเลือกต้ังเป็น
สมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งหากได้รับการเลือกต้ังเข้าไปแล้วก็จะไปเป็นผู้จัดให้มี 
และวางหลักเกณฑ์ในการบริหารบริการสาธารณะต่อไป 
    คณะท่ีปรึกษา ในบางกรณีกฎหมายกําหนดให้ผู้รับผิดชอบหรือหัวหน้าฝ่ายปกครองใน
หน่วยงานต้องขอความเห็นจากหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆก่อนที่จะตัดสินใจ การไม่ปฏิบัติตามจะถือ
ว่านิติกรรมทางปกครองนั้นไม่ทําตามแบบ (Vice de Forme) ที่กฎหมายกําหนด ถือเป็นนิติกรรมทาง
ปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และอาจถูกศาลปกครองเพิกถอนได้ 
    การร่วมให้ความเห็น ฝ่ายปกครองอาจเชิญเอกชนมาปรึกษาหารือเพ่ือขอความเห็น
เก่ียวกับการจัดทําบริการสาธารณะในบางเร่ืองก่อนที่ฝ่ายปกครองจะตัดสินใจดําเนินการได้ 
   2.  การมีส่วนร่วมทางตรง บริการสาธารณะเป็นเรื่องที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของรัฐที่จะจัดทํา 
แต่ต่อมาเมื่อรัฐมีภาระมากขึ้น กิจการบางอย่างรัฐไม่จําเป็นต้องจัดทําเองเพราะเป็นเรื่องที่ไม่เก่ียวข้อง
กับการใช้อํานาจของรัฐ กิจการบางอย่างต้องใช้เงินลงทุนมาก ต้องใช้บุคลากรที่มีความชํานาญเป็น
พิเศษ ซึ่งทําให้รัฐไม่สามารถจัดทําบริการสาธารณะได้อย่างดี และรวดเร็วทันความต้องการของ
ผู้ใช้บริการสาธารณะ จึงเกิดการมอบบริการสาธารณะให้เอกชนซึ่งมีความสนใจ และความพร้อมเป็น
ผู้จัดทําบริการสาธารณะแทนรัฐ การมอบอํานาจ (Habilitation) ให้เอกชนเป็นผู้จัดทําบริการ
สาธารณะ หมายความถึงการกระทําที่รัฐมอบให้เอกชนเป็นผู้จัดทําบริการสาธารณะทั้งหมดหรือ
บางส่วน ทั้งน้ี เพราะโดยสภาพแล้วเอกชนไม่ได้มีหน้าที่ที่จะจัดทําบริการสาธารณะเพราะบริการ
สาธารณะเป็นเร่ืองที่อยู่ในอํานาจ และหน้าที่ของรัฐ ดังน้ัน เมื่อรัฐตัดสินใจอนุมัติหรืออนุญาตให้
เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําบริการสาธารณะ เอกชนจึงสามารถเข้ามาดําเนินการได้เอกชน
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําบริการสาธารณะได้ในกรณีดังต่อไปน้ี 
    สัมปทาน (Concession) ได้แก่ สัญญาที่ฝ่ายปกครองมอบให้เอกชนเป็นผู้จัดทําบริการ
สาธารณะด้วยการลงทุน และเสี่ยงภัยของเอกชนเองโดยเอกชนสามารถเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการ
กิจการที่ได้รับสัมปทานจากรัฐไป 
    องค์กรวิชาชีพ ได้แก่ องค์กรเอกชนท่ีทําหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมวินัยในการ
ประกอบอาชีพด้วยมาตรการต่าง ๆ เช่น การวางกฎข้อบังคับทางวิชาชีพการพิจารณาออกใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ การพิจารณาลงโทษเม่ือมีการกระทําผิด และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
เป็นต้น 
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แนวคิดเก่ียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

   ความหมายของการปกครองท้องถิ่น 
   ความหมายของการปกครองท้องถิ่นน้ันได้มีผู้ให้ความหมายหรือคํานิยามไว้จํานวนมาก 
ส่วนใหญ่แล้วคํานิยามเหล่าน้ันต่างมีหลักการที่สําคัญคล้ายคลึงกัน จะแตกต่างกันบ้างก็คือสํานวนและ
รายละเอียดปลีกย่อย ซึ่งสามารถพิจารณาได้ ดังน้ี 
   ประทาน  คงฤทธ์ิศึกษากร (2535 : 15) นิยามว่า การปกครองท้องถิ่นเป็นระบบการ
ปกครองที่เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการกระจายอํานาจทางการปกครองของรัฐ และมีองค์การทําหน้าที่
ปกครองท้องถิ่น โดยคนในท้องถิ่นน้ัน ๆ องค์การน้ีจัดต้ังโดยถูกควบคุมจากรัฐบาล แต่มีอํานาจในการ
กําหนดนโยบาย และควบคุมให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของตนเอง 
   ลิขิต  ธีระเวคิน (2548 : 18) ได้ให้ความหมายการปกครองไว้ว่า “การปกครองท้องถิ่นเป็น
หน่วยงาน การปกครองทางการเมืองที่อยู่ในระดับตํ่าลงมาจากชาติหรือระดับมลรัฐ และรัฐ (ในกรณีที่
ประเทศสหพันธรัฐ หรือรัฐรวม) ซึ่งก่อต้ังโดยกฎหมายและมีอํานาจอย่างเพียงพอที่จะทํากิจกรรมใน
ท้องถิ่นโดยตนเองรวมท้ังอํานาจเก็บภาษีหรือการให้โรงงาน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานดังกล่าว อาจได้รับการเลือกต้ังจากการจัดสรร (แต่งต้ัง) ขึ้นมาโดยท้องถิ่น” โดยอธิบาย
เพ่ิมเติมว่า การปกครองท้องถิ่นน้ันเป็นการปกครองของตนเอง ชุมชนแห่งหน่ึงแห่งใดที่มีองค์กร
เกิดขึ้น ทําหน้าที่ในเขตพ้ืนที่กําหนดมีอํานาจในการบริหารงานคลัง การวินิจฉัย ตัดสินใจ และมีสภา
ของท้องถิ่น เป็นองค์กรที่สําคัญขององค์กรน้ัน 
   ธเนศว์  เจริญเมือง (2550 : 18) นิยามว่า การปกครองท้องถิ่นเป็นการปกครองโดยวิธีการ 
ซึ่งหน่วยการปกครองในท้องถิ่นได้มีการเลือกต้ังผู้ทําหน้าที่ปกครองโดยอิสระ และได้รับอํานาจหน้าที่
โดยอิสระ ซึ่งความรับผิดชอบสามารถที่จะใช้ได้โดยปราศจากการควบคุมของหน่วยงานปกครองส่วน
ภูมิภาค และส่วนกลาง การปกครองท้องถิ่นยังอยู่ภายใต้บทบังคับว่าด้วยการอํานาจสูงสุดของ
ประเทศ  
   อุทัย  หิรัญโต (2523 : 10) นิยามว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง หน่วยการปกครอง ซึ่ง
รัฐได้จัดต้ังขึ้น และมีอํานาจในการปกครองตนเอง (Autonomy) มีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) 
และต้องมีองค์กรที่จําเป็นในการปกครอง (Necessary Organization) เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ให้เหมาะสม
กับความมุ่งหมายของการปกครองท้องถิ่นน้ัน ๆ  
   ประหยัด  หงษ์ทองคํา (2526 :93) กล่าวว่า การปกครองส่วนท้องถิ่น (Local 
government) เป็นรูปการปกครองที่เกิดจากระบบการกระจายอํานาจปกครอง (Decentralization) 
จากส่วนกลางไปยังท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ใน
การปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยตนเอง เพ่ือสนองความต้องการและแก้ปัญหาด้วยตนเอง 



 
 

27 

   กล่าวโดยสรุป การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการปกครองที่ยึดหลักการกระจายอํานาจเพ่ือ
ประโยชน์ของรัฐและท้องถิ่น เน้นผลประโยชน์ของท้องถิ่นโดยตรง ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีโอกาส
เรียนรู้และดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง เพ่ือสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 
   โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   การปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2534 มาตรา 70 ได้แบ่งการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล และราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งได้แก่ 
กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา (ชูวงศ์  ฉายะบุตร,  2539 :58) ต่อมาในปี 2537 ได้ประกาศใช้
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 ทําให้มีการปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ิมขึ้นอีก 1 รูปแบบ คือองค์การบริหารส่วนตําบล หลังจากน้ันได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะ
สุขาภิบาลเป็นเทศบาลใน พ.ศ. 2542 ดังน้ัน การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี 4 รูปแบบ คือ 
   1.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   2.  เทศบาล 
   3.  การปกครองรูปแบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 
   4.  องค์การบริหารส่วนตําบล 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบได้กําหนดโครงสร้าง อํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบไว้ ดังน้ี 
   1.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 
2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2546 เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดต้ังขึ้นทุกจังหวัด
เพ่ือทํากิจการส่วนจังหวัดที่ไม่อยู่ในอํานาจหน้าที่การบริหารราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีพ้ืนที่รับผิดชอบครอบคลุมเขตจังหวัดและเป็น
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วยสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ซึ่งทั้งสองส่วนมาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน 
   อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กล่าวไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2546 ในหมวดที่ 4 อํานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังน้ี 
   มาตรา 45 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจหน้าที่ดําเนินกิจการภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดดังต่อไปน้ี 
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    1)  ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 
    2)  จัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและประสานการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
    3)  สนับสนุนสภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
    4)  ประสาน ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่น
อ่ืน 
    5)  แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
    6)  อํานาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2498 เฉพาะภายในเขตสภาตําบล 
    7)  คุ้มครองดูแลบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    8)  จัดทํากิจกรรมใดๆอันเป็นอํานาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและกิจการน้ันเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกันดําเนินการ
หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทําทั้งน้ีตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
    9)  จัดทํากิจการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืน
กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   2.  เทศบาล 
   เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  และ
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546 โดยมาตรา 9 ถึงมาตรา 11 กําหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาจัดต้ังเทศบาลไว้ ดังน้ี 
    2.1  เทศบาลตําบล ได้แก่ ท้องถิ่นที่มีประกาศกระทรวงมหาดไทยในพระราชกฤษฎีกา
ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตําบล โดยที่กฎหมายไม่ได้กําหนดไว้อย่างชัดเจนว่าการเป็นเทศบาลตําบล
จะต้องมีเง่ือนไขอย่างไร แต่ในทางปฏิบัติกระทรวงมหาดไทยได้ต้ังหลักเกณฑ์การเป็นเทศบาลตําบลว่า
พ้ืนที่จะจัดต้ังเป็นเทศบาลตําบลจะต้องมีรายได้ไม่ตํ่ากว่า 12 ล้านบาท (ไม่รวมเงินอุดหนุน) มี
ประชากรต้ังแต่ 7,000 คนขึ้นไป และอยู่กันหนาแน่นไม่ตํ่ากว่า 1,500 คน ต่อตารางกิโลเมตร 
    2.2  เทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็นที่ต้ังศาลากลางจังหวัด หรือท้องถิ่นชุมนุมชนที่
มีประชากรต้ังแต่ 10,000 คนขึ้นไป และมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่ซึ่งกําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติเทศบาล 
    2.3  เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีประชากรต้ังแต่ 50,000 คนขึ้นไป และมี
รายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่ซึ่งกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล โครงสร้างของเทศบาล
แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ สภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี โดยสภาเทศบาลมีหน้าที่พิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติเทศบาล และกํากับดูแลการบริหารเทศบาลของคณะเทศมนตรี มีหน้าที่ควบคุมและ



 
 

29 

รับผิดชอบการบริหารกิจการของเทศบาลตามที่กฎหมายกําหนด โดยมีนายกเทศมนตรีเป็นหัวหน้า 
ทั้งน้ี ในแต่ละเทศบาลจะมีการแบ่งส่วนราชการแตกต่างกันตามความเหมาะสม 
   อํานาจหน้าที่ของเทศบาล 
   อํานาจหน้าที่ของเทศบาลได้กล่าวไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่12) พ.ศ. 2546 ในส่วนที่ 3 หน้าที่ของเทศบาลได้กล่าวถึงอํานาจหน้าที่ของเทศบาลดังน้ี 
   เทศบาลตําบล 
   มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตําบลมีหน้าที่ต้องทําในเขตเทศบาลต่อไปน้ี 
    1)  รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
    2)  ให้มีและบาํรุงทางบกและทางนํ้า 
    3)  รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกําจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 
    4)  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
    5)  ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
    6)  ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
    7)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการ 
    8)  บํารุงศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
    9)  หน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
   มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตําบลอาจจัดกิจการใดๆ ในเขตเทศบาล
ดังต่อไปน้ี 
    1)  ใหม้ีนํ้าสะอาดหรือการประปา 
    2)  ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
    3)  ให้มีตลาดท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
    4)  ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
    5)  บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
    6)  ใหม้ีและบาํรุงสถานที่ทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
    7)  ให้มีและบาํรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
    8)  ใหม้ีและบาํรุงทางระบายนํ้า 
    9)  เทศพาณิชย์ 
   เทศบาลเมือง 
   มาตรา 53 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทําในเขตเทศบาลดังต่อไปน้ี 
    1)  กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50 
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    2)  ใหม้ีนํ้าสะอาดหรือการประปา 
    3)  ใหม้ีโรงฆ่าสัตว์ 
    4)  ให้มีและบาํรุงสถานที่ทําการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ 
    5)  ใหม้ีและบาํรุงทางระบายนํ้า 
    6)  ใหม้ีและบาํรุงส้วมสาธารณะ 
    7)  ให้มีและบาํรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
    8)  ให้มีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเช่ือท้องถิ่น 
   มาตรา 54 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลเมืองอาจทํากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล
ดังต่อไปน้ี 
    1)  กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา53 
    2)  ใหม้ีสุสานและฌาปนสถาน 
    3)  บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
    4)  ใหม้ีและบาํรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
    5)  ให้มีและบาํรุงโรงพยาบาล 
    6)  ใหม้ีการสาธารณูปการ 
    7)  จัดทํากิจการซึ่งจําเป็นเพ่ือการสาธารณสุข 
    8)  จัดต้ังและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
    9)  ใหม้ีและบาํรุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษา 
    10)  ให้มแีละบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานทีพั่กผ่อนหย่อนใจ 
    11)  ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรมและรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น 
    12)  เทศพาณิชย์ 
   เทศบาลนคร 
   มาตรา 56 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลนครมีหน้าที่ต้องทําในเขตเทศบาลดังต่อไปน้ี 
    1)  กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 53 
    2)  ให้มีและบาํรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
    3)  กิจการอย่างอ่ืนซึ่งจําเป็นเพ่ือการสาธารณสุข 
    4)  การควบคุมสุขลักษณะ อนามัยในร้านจําหน่ายอาหารโรงมหรสพ และสถานบริการ
อ่ืน 
    5)  จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม 
    6)  จัดให้มแีละควบคุมตลาดท่าเทียบเรือ ทา่ข้าม และทีจ่อดรถ 
    7)  การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง 
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    8)  การส่งเสริมกิจการการทอ่งเที่ยว 
   มาตรา 57 เทศบาลนครอาจจัดทํากิจกรรมอ่ืนๆ ตามมาตรา 54 ได้ 
   3.  การปกครองรูปแบบพิเศษ 
   การปกครองรูปแบบพิเศษม ี2 รูปแบบ ได้แก่ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ดังน้ี 
    3.1  กรุงเทพมหานคร จัดต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2515 ตามประการคณะปฏิวัติฉบับ 335 ลง
วันที่ 13 ธันวาคม 2515 เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ และต่อมาได้ตรา
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กําหนดให้กรุงเทพมหานครมี
ฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นนครหลวง และให้แบ่งพ้ืนที่การบริหารเป็นเขต
และแขวง มีโครงสร้างประกอบด้วย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 1 คน รองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 4 คน สภากรุงเทพมหานครและสภาเขต 
    3.2)  เมืองพัทยา เมืองพัทยาเป็นหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่จัดต้ัง
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 การจัดโครงสร้างภายในของเมืองพัทยา
ตามพระราชบัญญัติฉบับน้ี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ สภาเมืองพัทยาและปลัดเมืองพัทยา สภาเมือง
พัทยา เป็นฝ่ายนิติบัญญัติมีสมาชิก 2 ประเภท ประเภทแรกเป็นสมาชิกที่มาจากการเลือกต้ังของ
ประชาชน จํานวน 9 คน ส่วนประเภทที่สองเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากการแต่งต้ังโดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย จํานวน 8 คน สภาเมืองพัทยาทําหน้าที่วางนโยบายและอนุมัติแผนการบริหาร
เมือง พิจารณาและอนุมัติร่างข้อบัญญัติเมืองต่าง ๆ แต่งต้ังบุคคลเป็นกรรมการสามัญและวิสามัญ 
รวมทั้งควบคุมการทํางานของปลัดเมืองพัทยา ส่วนปลัดเมืองพัทยาจะเป็นฝ่ายบริหารโดยการว่าจ้าง
ของสภาเมืองพัทยา มีอํานาจหน้าที่ในการบริหารกิจการเมืองพัทยาให้เป็นไปตามนโยบายของสภา
เมืองพัทยา ร่างแผน/ข้อบัญญัติงบประมาณและข้อบัญญัติอ่ืน รวบรวมปัญหาในการบริหารราชการ
เมืองพัทยาพร้อมข้อเสนอแนะ และรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีเพ่ือเสนอสภาเมืองพัทยา ฯลฯ 
ในปี พ.ศ. 2542 ได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาฉบับใหม่โดยมี
โครงสร้างแบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือ สภาเมืองพัทยา และปลัดเมืองพัทยา 
   อํานาจหน้าที่ของเมืองพัทยา 
   อํานาจหน้าที่ของเมืองพัทยาได้กล่าวไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมือง
พัทยา พ.ศ. 2542 ในหมวดที่ 4 อํานาจหน้าที่ของเมืองพัทยาดังน้ี 
   มาตรา 62 ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายเมืองพัทยามีหน้าที่ดําเนินการในเขต
เมืองพัทยา ดังต่อไปน้ี 
    1)  การรักษาความสงบเรียบร้อย 
    2)  การส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
    3)  การคุ้มครองและดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
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    4)  การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง 
    5)  การจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม 
    6)  การจัดการจราจร 
    7)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
    8)  การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและการบําบัดนํ้าเสีย 
    9)  การจัดให้มนํ้ีาสะอาดหรือการประปา 
      10)  การจัดให้มีการควบคมุตลาดท่าเทียบเรือและที่จอดรถ 
      11)  การควบคุมอนามัยและความปลอดภัยในร้านจําหน่ายอาหารโรงมหรสพและสถาน
บริการอ่ืน 
      12)  การควบคุมและส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว 
      13)  การบํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น 
      14)  อํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นของเทศบาลนครหรือของเมืองพัทยา 
   4.  องค์การบริหารส่วนตําบล 
   องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กที่สุดและอยู่
ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด จุดมุ่งหมายของการจัดต้ัง อบต. คือ การกระจายอํานาจไปสู่ประชาชนให้
ได้มากที่สุด และสามารถพัฒนา อบต. ไปสู่การปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลองค์การบริหาร
ส่วนตําบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 
2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลทําหน้าที่พัฒนา
ตําบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยองค์การบริหารส่วนตําบลแบ่งโครงสร้างออกเป็น 
2 ส่วน คือ สภาองค์การบริหารส่วนตําบล และคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลในปี 
พ.ศ. 2540 มีการจัดต้ัง อบต. รวมทั้งสิ้น 6,397 แห่ง ซึ่งในจํานวนน้ีเป็น อบต. ที่มีรายได้ตํ่ากว่า 3 
ล้านบาท เป็นจํานวน 5,788 แห่ง (ร้อยละ 90.48) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 จึงมีบทบัญญัติให้ยุบรวมองค์การบริหารส่วน
ตําบล ดังน้ี 
    1)  อบต. ที่มีเขตติดต่อกันสามารถรวมกันได้ หากเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน
ในตําบลน้ัน 
    2)  อบต. อาจรวมกับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกันภายในเขต
อําเภอเดียวกันได้ ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในตําบลน้ัน 
    3)  อบต. ที่มีประชากรไม่ถึง 2,000 คน ต้องยุบรวมกับ อบต. อ่ืนที่มีอาณาเขตติดต่อกัน
และอยู่ภายในอําเภอเดียวกัน ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในตําบลน้ัน 
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   จากบทบัญญัติดังกล่าวมีผลทําให้จํานวนของ อบต. มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและมี
แนวโน้มลดลงทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2548 มีจํานวน อบต. ทั้งสิ้น 6,622 แห่ง ทั้งน้ี อบต. ส่วนใหญ่
ยังคงเป็น อบต. ขนาดเล็ก และเป็น อบต. ที่มีรายได้ตํ่ากว่า 10 ล้านบาท 
   อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
   อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลได้กล่าวไว้ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่5) พ.ศ. 2546 ในส่วนที่ 3 อํานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ดังน้ี 
   มาตรา  66  องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
   มาตรา  67  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายน้ีองค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ต้องทําในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปน้ี 
    1)  จัดให้มีการบํารุงทางนํ้าและทางบก 
    2)  รักษาความสะอาดของถนนทางนํ้าทางเดินและที่สาธารณะรวมท้ังการกําจัดมูลฝอย
สิ่งปฏิกูล 
    3)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
    4)  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    5)  ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
    6)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการ 
    7)  คุ้มครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    8)  บํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
    9)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้
ตามความจําเป็นและสมควร 
   มาตรา 67 (8) ถูกแก้ไขและเพ่ิมเติม (9) โดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล (ฉบับที่3) พ.ศ. 2542 ตามลําดับ 
   4.6  พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2511 
    กฎหมายฉบับน้ีเป็นการเพ่ิมเติมให้เทศบาลสามารถทํากิจการในหน้าที่บางอย่างนอก 
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ข้อมูลเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

   ประวัติความเป็นมา 
 
   ส่วนที่  1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
1.ด้านกายภาพ 

1.1ที่ต้ังของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตําบล 
  เทศบาลตําบลท่าเย่ียมเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้ังอยู่ในเขตอําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา   ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเทศบาลตําบล  ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเร่ืองการจัดต้ังองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเย่ียม เป็นเทศบาลตําบลท่าเย่ียม เมื่อ
วันที่  1 ตุลาคม  2550  

เทศบาลตําบลท่าเย่ียมอยู่ทางทิศตะวันออกของอําเภอโชคชัย สํานักงานเทศบาลตําบลท่าเย่ียม  
ต้ังอยู่เลขที่  170   หมู่ 4   ตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมา มีระยะทางจากที่ว่าการ
อําเภอถึงสํานักงานเทศบาลประมาณ  12 กิโลเมตร ระยะทางจากศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาถึง
สํานักงานเทศบาลประมาณ   40  กิโลเมตร  มีถนนสายหลักคือถนนหมายเลข 24 (สายสีคิ้ว - เดช
อุดม)  และถนนหมายเลข 224  
(สาย นครราชสีมา – ครบุรี )  มีพ้ืนที่ประมาณ103ตารางกิโลเมตร  

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
ตําบลท่าเย่ียมมีลักษณะภูมิประเทศด้านทิศตะวันตกของตําบลเป็นที่ราบลุ่มซึ่งส่วนใหญ่บริเวณ

น้ีเป็นพ้ืนที่ทํานาและต้ังบ้านเรือน   ด้านทิศตะวันออกของตําบลเป็นเนินสูงพ้ืนที่บริเวณน้ีเป็นพ้ืนที่ทํา
ไร่มันสําปะหลังและพืชไร่    ตําบลท่าเย่ียมมีลํานํ้าธรรมชาติที่ไหลผ่านได้แก่ ลํานํ้ามูล คลองหว้า 
คลองมะกอก คลองบง คลองมะเด่ือ  และลํานํ้าสาขาของลํานํ้ามูล 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
สภาพอากาศ ท่ัว ไปของ เทศบาล ตําบลท่ า เ ย่ี ยมอยู่ ภ าย ใ ต้ อิท ธิพลของลมมรสุ ม

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเริ่มต้ังแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์   ซึ่งลมมรสุมน้ีจะ
พัดพาเอามวลอากาศเย็นและแห้งจากแหล่งกําเนิดเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ทําให้ประสบกับภาวะ
อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง ส่วนมรสุมอีกชนิดหน่ึงคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ โดยเริ่มต้ังแต่
กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งลมมรสุมน้ีจะพัดพาเอามวลอากาศช้ืนจากมหาสมุทร
อินเดียเข้าสู่ประเทศไทยทําให้เกิดฝนตก    

1.4 ลักษณะของดิน 
  ลักษณะของดินในเขตตําบลท่าเย่ียม เป็นดินปนทรายในเขตที่ดอน และเป็นดินเหนียวในเขตที่
ลุ่ม มคีวามสมบูรณ์ของธาตุอาหารตํ่ามีธาตุอาหารท่ีพืชต้องการน้อย 
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แผนที่ตําบลท่าเย่ียม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 
จํานวนหมู่บ้านในเขตเทศบาล  ตําบลท่าเย่ียมแบ่งการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน  ดังน้ี 

- หมู่ที่ 1  บ้านท่าเย่ียม     
- หมู่ที่ 2  บ้านคลองมะเด่ือ    
- หมู่ที่ 3  บ้านหนองกระทุ่ม   
- หมู่ที่ 4  บ้านโจด    
- หมู่ที่ 5  บ้านคลองบง    
- หมู่ที่ 6  บ้านโนนเพชร   
- หมู่ที่ 7  บ้านดอนไพล 
- หมู่ที่ 8  บ้านดอนไพล 
- หมู่ที่ 9  บ้านโนนสะอาด 
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- หมู่ที่ 10  บ้านนาตลิ่งชัน 
- หมู่ที่ 11  บ้านกอโจด 
- หมู่ที่ 12  บ้านนาใหม่ 
- หมู่ที่ 13  บ้านกอโจดไทรย้อย 
- หมู่ที่ 14  บ้านหัวระนาม 
- หมู่ที่ 15  บ้านท่าบ่อ 
- หมู่ที่ 16  บ้านหนองกกพัฒนา 
2.1 เขตการเลือกต้ัง 

เทศบาลตําบลท่าเย่ียมแบ่งเขตการเลือกต้ังออกเป็น  2 เขต  ดังน้ี 
เขตเลือกต้ังที ่1 เขตเลือกต้ังที่ 2 
- หมู่ที่ 4  บ้านโจด 
- หมู่ที่ 5  บ้านคลองบง  
- หมู่ที่ 6  บ้านโนนเพชร  
- หมู่ที่ 9  บ้านโนนสะอาด 
 - หมู่ที่ 10  บ้านนาตลิ่งชัน  
- หมู่ที่ 11  บ้านกอโจด 
- หมู่ที่ 12  บ้านนาใหม่ 
- หมู่ที่ 13  บ้านกอโจดไทรย้อย 
- หมู่ที่ 16  บ้านหนองกกพัฒนา 

- หมู่ที่ 1  บ้านท่าเย่ียม 
- หมู่ที่ 2  บ้านคลองมะเด่ือ 
- หมู่ที่ 3  บ้านหนองกระทุ่ม 
- หมู่ที่ 7  บ้านดอนไพล 
- หมู่ที่ 8  บ้านดอนไพล 
- หมู่ที่ 14  บ้านหัวระนาม 
- หมู่ที่ 15  บ้านท่าบ่อ 
 

3.ประชากร   
3.1ข้อมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร 

  ข้อมูลจํานวนประชากรย้อนหลัง 3 ปี 
จํานวนประชากร ปี 2562 

-ชาย  5,496 คน   หญิง 5,535   คน      รวม 11,031   คน 
จํานวนประชากร ปี 2563 

    - ชาย 5,501 คน    หญิง 5,598 คน    รวม 11,099  คน 
  จํานวนประชากร ปี 2564 
    -ชาย 5,555 คน     หญิง  5,737 คน   รวม 11,292  คน 
ประชากรปัจจุบันทั้งสิ้น  11,292 คน แยกเป็น ชาย  5,555  คน หญิง  5,737  คน  
(ข้อมูล ณ  สิงหาคม 2564) 
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หมู่ที ่ ชาย หญิง รวม 
1 198 195 393 
2 318 329 647 
3 414 419 833 
4 366 400 766 
5 219 234 453 
6 178 186 364 
7 388 390 778 
8 596 616 1,212 
9 471 467 938 
10 377 409 786 
11 205 190 395 
12 452 478 930 
13 572 560 1,132 
14 339 366 705 
15 264 306 570 
16 198 192 390 
รวม 5,555 5,737 11,292 

 
4.สภาพทางสังคม 

4.1การศึกษา 
จํานวนสถานศึกษา 

   -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าเย่ียม 1 แห่ง 
-โรงเรียนประถมศึกษา    6 แห่ง  

       -โรงเรียนมัธยมศึกษา    1 แห่ง 
4.2สาธารณสุข 

  -ศูนย์สุขภาพชุมชน     1    แห่ง 
  -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล   2 แห่ง 
  -อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ํา  ร้อยละ 100 

4.3 อาชญากรรม 
  -ที่พักสายตรวจ  2 แห่ง 



 
 

38 

-ศูนย์ อปพร.     1 แห่ง 
 4.4 ยาเสพติด 
  -มีการเสพยาเสพติดในประชากรวัยรุ่น  และประชากรแฝง 

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
-มีการสังคมสงเคราะห์ประชาชนตามที่กฎหมายกําหนด 

5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 5.1 การคมนาคม   ตําบลท่าเย่ียมมีเส้นทางคมนาคมที่สําคัญ ดังน้ี 
  -  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  24  สายสีคิ้ว  -  เดชอุดม 
  -  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  224  สายนครราชสีมา -  ครบุรี 
  -  ทางหลวงชนบทหมายเลข  นม  2045  สายโนนเพชร -  ดอนไพล 
  -  เส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้าน 
 5.2 การไฟฟ้า 
  - รับการบริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอโชคชัย  1  แห่ง 

5.3 การประปา 
  -มีระบบประปาหมู่บ้าน  15  แห่ง 

5.4 โทรศัพท์ 
-มีโทรศัพท์สาธารณะ  19  แห่ง 
-เสาขยายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่    5 แห่ง 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุครุภัณฑ์ 
-รถดับเพลิง  1  คัน 
-รถบรรทุกนํ้า  1  คัน 
-รถบรรทุกขยะ  2  คัน 
-รถยนต์ส่วนกลาง  4  คัน 
-รถยนต์กระเช้า  1  คัน 

6.ระบบเศรษฐกิจ 
6.1การเกษตร   

ประชากรในตําบลท่าเย่ียมร้อยละ 90 ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม โดยทํานาเป็นหลักมีทั้ง
นาปีและนาปรังโดยอาศัยนํ้าฝน นํ้าจากแหล่งนํ้าธรรมชาติและคลองชลประทาน    สําหรับที่ดอนจะ
ปลูกพืชไร่ เช่น  มันสําปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ฯลฯ  
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พืชเศรษฐกิจ 

หมู่ที ่ ช่ือหมู่บ้าน 
พันธ์ุพืช (พ้ืนที่เพาะปลูก) 

ข้าวนาปี
(ไร่) 

ข้าวนาปรัง
(ไร่) 

มันสําประ
หลัง(ไร่) 

อ้อย
(ไร่) 

ไม้ผล
(ไร่) 

1 ท่าเย่ียม 2,672 1,929 - 67 - 

2 คลองมะเด่ือ 2,326 2,007 2,770 40 22 

3 หนองกระทุ่ม 3,258 3,207 2,134 70 - 

4 บ้านโจด 3,195 1,984 410 80 47 

5 บ้านคลองบง 1,519 1,207 - - - 

6 โนนเพชร 1,736 1,277 537 - 18 

7 ดอนไพล 2,805 2,701 350 50 15 

8 ดอนไพล 3,212 2,142 754 - 39 

9 โนนสะอาด 2,470 1,631 1,500 80 23 

10 นาตลิ่งชัน - - - - - 

11 กอโจด 888 701 120 - 10 

12 นาใหม่ - - - - - 

13 
กอโจดไทร
ย้อย - - - - - 

14 หัวระนาม 1,784 1,496 58 - 63 

15 ท่าบ่อ 65 51 - - - 

16 
หนองกก
พัฒนา 330 272 80 30 28 

รวม 26,260 20,605 9,013 417 265 
 
ที่มา - สํานักงานเกษตรอําเภอโชคชัย    
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6.2  การประมง 
ประชากรในตําบลท่าเย่ียมไม่มีการทําประมง  มีเพียงการจับสัตว์นํ้าเพ่ือการบริโภคตามฤดูกาล 

6.3 การปศุสัตว์ 

หมู่ที่ ช่ือหมู่บ้าน 
จํานวน
ครัวเรือน 
ที่เลี้ยงสัตว์ 

ชนิดสัตว์เลี้ยง 

โค(ตัว) 
กระบือ
(ตัว) 

สุกร(ตัว) ไก่(ตัว) 
เป็ด
(ตัว) 

1 ท่าเย่ียม 49 36 0 0 479 43 

2 คลองมะเด่ือ 28 250 42 0 456,524 23 

3 หนองกระทุ่ม 32 0 0 0 591 0 

4 บ้านโจด 69 0 0 0 2,003 34 

5 บ้านคลองบง 15 36 0 0 473 0 

6 โนนเพชร 45 0 0 0 340 55 

7 ดอนไพล 66 0 17 100 1,088 55 

8 ดอนไพล 110 0 0 0 267,487 118 

9 โนนสะอาด 96 59 0 0 395 5 

10 นาตลิ่งชัน 101 58 0 17 1,097 14 

11 กอโจด 53 120 0 0 879 32 

12 นาใหม่ 73 213 0 3 1,625 66 

13 
กอโจดไทร
ย้อย 79 211 0 45 1,447 31 

14 หัวระนาม 35 26 0 0 302 0 

15 ท่าบ่อ 46 0 0 0 758 0 

16 
หนองกก
พัฒนา 30 13 0 0 947 69 

 รวม 927 1037 59 169 736,435 545 
ที่มา – สํานักงานเกษตรอําเภอโชคชัย 
 
 
 



 
 

41 

6.4 การบริการ 
   -  ATM     12  แห่ง 
   -  โรงแรม(รีสอร์ท)  6  แห่ง 

6.5 อุตสาหกรรม 
   -  โรงงานอุตสาหกรรม  2  แห่ง 

6.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
   -  ร้านอาหาร             20  แห่ง 
   -  ตลาด      2  แห่ง 
   -  ร้านขายของชํา         85  แห่ง 
   -  ป๊ัมนํ้ามัน/ป๊ัมแก๊ส   3  แห่ง 
   -  ฟาร์มเลี้ยงไก่    10  แห่ง 

-  ฟาร์มเลี้ยงหมู    3  แห่ง 
6.7 แรงงาน 

-  แรงงานในท้องถิ่น 
-  แรงงานต่างท้องถิ่น 
-  แรงงานต่างชาติ(กัมพูชา  พม่า และลาว) 

7.ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม 
7.1การนับถือศาสนา 

  -ศาสนาพุทธ   ร้อยละ  95   
-ศาสนาอ่ืนๆ   ร้อยละ  5   

 7.2ประเพณีและงานประจําปี 
-วันสําคัญทางศาสนา  เช่น  วันมาฆะบูชา   วันวิสาขบูชา   วันอาสาฬหบูชา    

   วันเข้าพรรษา   วันออกพรรษา  วันฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี 
8.ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1 นํ้า 
ตําบลท่าเย่ียมมีแหล่งนํ้าธรรมชาติซึ่งมีลํานํ้ามูลเป็นลํานํ้าสายหลักโดยมีคลองสาขาระกอบด้วย  
 -คลองยาง  คลองบง  คลองหุบไผ่  คลองมะกอก   คลองมะเด่ือ  คลองหางราก   

8.2 ป่าไม้ 
ตําบลท่าเย่ียมมีป่าไม้ธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งต้นนํ้าลําธารช่ือ ป่าห้วยหุบไผ่เน้ือที่ ประมาณ    

500 ไร่ อยู่ในเขตเขาเตียน และเขาตุ๊กปุ๊ก 
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งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

   อมรารัตน์  บุญภา (2557 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนต่อ
คุณภาพการให้บริการของเทศบาลตําบลพวา อําเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตําบลพวา อําเภอแก่ง
หางแมว จังหวัดจันทบุรี และเพ่ือเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการ
ให้บริการของเทศบาลตําบลพวา อําเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี จําแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ ภาพรวมในระดับ
มากที่สุด โดยด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการมีระดับความพึงพอใจเป็นอันดับแรก พึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด รองลงมาด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
ด้านความน่าเช่ือถือ ไว้ใจในการบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความเห็นอกเห็นใจ
ผู้รับบริการพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และอันดับสุดท้ายด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ พึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบการความพึงพอใจของประชาชนต่อ
คุณภาพการให้บริการของเทศบาลตําบล พวา อําเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี จําแนกตามข้อมูล
ส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตําบล พวา อําเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ไม่
แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพ การให้บริการ
ของเทศบาลตําบลพวา อําเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
   สิริโฉม  พิเชษฐบุญเกียรติ (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1). 
ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริหารของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จานวน 100 คน เครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม 
สถิติที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1.1 ความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อความเช่ือมั่นในการ
ให้บริการต่อประชาชนความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อความเช่ือมั่นในการให้บริการต่อ
ประชาชนของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในภาพรวม พบว่า ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจต่อการให้บริการและความเช่ือมั่นในการให้บริการของเทศบาลตําบลเวียง
พางคํา อยู่ในระดับมากที่สุด และหากเทียบกับค่าร้อยละ จะมีค่าร้อยละอยู่ระหว่าง 76-80 หาก
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนที่มีต่อความเช่ือมั่นในการให้บริการต่อ
ประชาชนของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา มากที่สุดใน 3 อันดับแรก คือ การอํานวยความสะดวกและ
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การตอบสนองความต้องการของประชาชน การเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของหน่วยงาน และการเกิด
ประโยชน์สุขของประชาชน 1.2 ความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการและความเช่ือมั่น
ในการให้บริการความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนที่มีต่อการให้บริการและความเช่ือมั่นในการ
ให้บริการของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ในภาพรวมพบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการและความเช่ือมั่นในการให้บริการของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา อยู่ในระดับมากที่สุด และ
หากเทียบกับค่าร้อยละ จะมีค่าอยู่ระหว่าง 76-80 หากพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนที่ต่อการให้บริการและความเช่ือมั่นในการให้บริการของเทศบาล มากที่สุดใน 3 อันดับ
แรก คือ ด้านเจ้าหน้าที่ บุคลากรผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ และ ด้าน
คุณภาพของการให้บริการ ด้านความเช่ือมั่นในคุณภาพการให้บริการ 
   วรพรรณ  พงษ์ศักด์ิ (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาลตําบลสํารอง อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับ
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลสํารอง อําเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี และรวบรวมข้อเสนอแนะที่เก่ียวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
เทศบาลตําบลสํารอง เพ่ือนํามาเป็นสารสนเทศพัฒนาการบริหารจัดการให้สามารถสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลสํารอง อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการให้บริการประชาชนที่มารับบริการมีความพึงพอใจมาก
ที่สุด รองลงมาคือด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการส่วน ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกประชาชนที่มารับบริการมี
ความพึงพอใจน้อยที่สุด 
   วิภาวรรณ  ทองชัยวัฒน์ (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองปูน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองปูน 
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตําบล และศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลคลองปูน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยภาพรวม พบว่า ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง เรียงตามลําดับจากคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการศึกษา (ค่าเฉลี่ย 
3.65) รองลงมาด้านสาธารณสุข (ค่าเฉล่ีย 3.63) ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม (ค่าเฉลี่ย 
3.60) ด้านสังคมสงเคราะห์ (ค่าเฉลี่ย 3.53) และอันดับสุดท้ายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(ค่าเฉล่ีย 3.15) 2) ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
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   มณีนุช  แก้วสุกใส (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ
ให้บริการขององค์บริหารส่วนตําบลท่าจีน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า 1) ความ   
พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าจีน อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อแยกรายด้านพบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่ใน
ระดับมาก ส่วนด้านกระบวนการให้บริการและด้านสิ่งอํานวย ความสะดวก อยู่ในระดับปานกลาง 2)  
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ
ด้านกระบวนการให้บริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่มีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการด้าน     สิ่งอํานวยความสะดวก แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ประชาชนที่มี
ระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการ
ให้บริการและด้านสิ่งอํานวยความสะดวก แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ประชาชนที่มีอาชีพ
ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แต่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านกระบวนการให้บริการและด้านสิ่งอํานวย
ความสะดวก แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ประชาชนที่มาใช้บริการในแต่ละประเภท
ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ และ
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   พัทธยากร  ดีสวาสด์ิ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่
มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบ
ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
จําแนกออกเป็น 5 ฝ่าย คือ ฝ่ายกองวิชาการและแผนงานฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่าย
กองช่าง ฝ่ายสํานักปลัด และฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านบริการ ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับความ
พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์โดยรวมและราย
ฝ่ายทุกฝ่ายอยู่ในระดับมาก 2. ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการของเทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จําแนกตามเพศพบว่าประชาชนเพศต่างกัน มี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อจําแนกตาม
อายุ สถานภาพ และระดับการศึกษา พบว่าประชาชนที่มีอายุ สถานภาพ และระดับการศึกษาต่างกัน 
พบว่ามีความพึงพอใจต่อการบริการโดยรวมและรายฝ่ายไม่แตกต่างกัน 
   ประภัสสร อะวะดี (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลโพนสา อําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบว่า ระดับ
ความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลโพนสา อําเภอท่าบ่อ 
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จังหวัดหนองคาย รวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาจําแนกเป็นรายได้ทุกด้านอยู่ในระดับปาน
กลาง ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริการด้านสาธารณะของเทศบาล
ตําบลโพนสา อําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ที่จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน 
พบว่าแตกต่างกัน ทั้ง 3 ตัวแปร  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้มีระดับการศึกษาที่แตกต่าง
กัน พบว่า มีความ    พึงพอใจแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 05 
   ศิรินารถ  บัวสอน ( 2548 : บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลจตุรพักตรพิมาน อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลตําบล    
จตุรพักตรพิมาน อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมแต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลาง
เรียงค่าเฉล่ียความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า ด้านการให้บริการ
อย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค และด้านการให้บริการอย่างต่อเน่ือง 
   เกศราภรณ์  สัตยาชัย (2546 : บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (one stop service) ของกรุงเทพมหานคร ผล
จากการศึกษาสรุปได้ดังน้ี ประชาชนผู้มาใช้บริการ มีความพึงพอใจเก่ียวกับการให้บริการโดยส่วนรวม
อยู่ในระดับมาก ประชาชนผู้มาใช้บริการ ที่มีเพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ฝ่ายที่มาขอใช้บริการ
สํานักเขตที่มาขอใช้บริการที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจเก่ียวกับการให้บริการแตกต่างกัน ประชาชน
ผู้มาใช้บริการที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจเก่ียวกับการให้บริการแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ประชาชนที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี 
มีความพึงพอใจเก่ียวกับการให้บริการแตกต่างจากประชาชนที่มีวุฒิการศึกษาตํ่ากว่าอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า ประชาชนที่มาใช้บริการมีข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะด้านการให้บริการ ณ ศูนย์บริการแบบ
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ คือ ควรมีสถานที่กว้างขวางกว่าเดิมเพ่ือที่จะได้มีที่น่ังรองรับผู้มาใช้บริการเพ่ิมขึ้น 
ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบในการติดต่อราชการให้มากขึ้น 



บทที่ 3 
วิธีดําเนนิการสํารวจ 

 
   การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าเย่ียม 
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา คณะผู้วิจัยดําเนินการ ดังน้ี 
    ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
    การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
    การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    การวิเคราะห์ข้อมูล 
    สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

   1.  ประชากรในการวิจัย คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชค
ชัย จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 11,292 คน (เทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย,  2565) 
   2.  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน่ กําหนด
ความเช่ือมั่น 95 % ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ .05 (บุญชม  ศรีสะอาด,  2545) คํานวณตามสูตร ดังน้ี 
 

21 Ne

N
n


  

     เมื่อ 
       n  = แทนขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
       N  = แทนจํานวนประชากร 
       e  = แทนความคลาดเลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง 
   ในการสํารวจครั้งน้ี กําหนดค่าความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับได้ เท่ากับ .05 
    เมื่อนําตัวเลขแทนค่าในสูตร จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ดังน้ี 

            20.0511,2921

11,292
n


  

 

             =  386.32 
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   เมื่อคํานวณตามสูตรข้างต้น ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 386.32 คน การวิจัยครั้งน้ีจึง
เลือกกลุ่มตัวอย่าง 386 คน จากทุกหมู่บ้านโดยคํานวณสัดส่วนร้อยละและใช้วิธีสุ่มตามสะดวก  
 
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

   เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการสํารวจคร้ังน้ี คือแบบสอบถามท่ีผู้ประเมินสร้างขึ้น 
ตามแนวทางการประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และ
แนวทางการประเมินความพึงพอใจของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น มี 4 ด้าน จํานวน 26 ข้อ เพ่ือ
สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย 
จํานวน 1 ฉบับ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
    ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ข้อคําถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
    ตอนที่  2  ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าเย่ียม 
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ข้อคําถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) โดยค่าแต่ละระดับมีความหมาย ดังน้ี 
     5  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับมากที่สดุ 
     4  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับมาก 
     3  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
     2  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับน้อย 
     1  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
    ตอนท่ี  3  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของเทศบาล
ตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ลักษณะข้อคําถามเป็นแบบปลายเปิด 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

   นักวิจัยและผู้ช่วยวิจัย ทําการเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดย
ขอความร่วมมือจากประชาชนท่ีมาใช้บริการเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา ตอบแบบสอบถาม 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

   สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย  (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard deviation) 
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การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

   ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม
สําเร็จรูป โดยทําการวิเคราะห์ตามลําดับขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 
 
   1.  วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามโดยการหาค่าความถ่ีและค่าร้อยละ 
   2.  วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าเย่ียม 
อําเภอโชคชัย โดยหาค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์
ค่าเฉล่ียและแปลความหมาย ดังน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด,  2543 : 100) 
     4.51–5.00  หมายถึง  ระดับมากที่สุด 
     3.51–4.50  หมายถึง  ระดับมาก 
     2.51–3.50  หมายถึง  ระดับปานกลาง 
     1.51–2.50  หมายถึง  ระดับน้อย 
     1.00–1.50  หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด 
   3.  นําค่าเฉล่ียที่ได้มาเทียบเกณฑ์หาค่าร้อยละตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการเพ่ือกําหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ มิติที่ 2 คือ มิติ
ด้านคุณภาพการให้บริการ ตามมติเห็นชอบของ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. และนําค่าเฉล่ียที่ได้มาเทียบ
หาค่าร้อยละจากคะแนนเต็มของแต่ละด้านเพ่ือจัดระดับของความพึงพอใจ ดังน้ี 
 

     ค่าเฉล่ีย     ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)    คะแนน 
 

      

     4.75-5.00     ร้อยละ 95 ขึ้นไป       10 
     4.50-4.74     ไม่เกินร้อยละ 95        9 
     4.25-4.49     ไม่เกินร้อยละ 85        8 
     4.00-4.24     ไม่เกินร้อยละ 80        7 
     3.75-3.99     ไม่เกินร้อยละ 75        6 
     3.50-3.74     ไม่เกินร้อยละ 70        5 
     3.25-3.49     ไม่เกินร้อยละ 65        4 
     3.00-3.24     ไม่เกินร้อยละ 60        3 
     2.75-2.99     ไม่เกินร้อยละ 55        2 
     2.50-2.74     ร้อยละ 50         1 
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    4.  ข้อมูลที่ได้จากคําถามปลายเปิด ได้ทําการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดและดําเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจัดจําแนกประเภทข้อความท่ีมีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลงึกันให้อยู่ใน
ประเภทเดียวกันจากน้ันวิเคราะห์เน้ือหาของข้อมูลและนําเสนอในรูปแบบความเรียง 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
   การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าเย่ียม 
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับ ดังน้ี 
    สัญลักษณ์ทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
    ลําดับการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
    ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

   ในการแปลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้วิจัยได้กําหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
    x    แทน  ค่าเฉล่ีย 
    S.D.  แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
    N   แทน  ขนาดของประชากร 
    n   แทน  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 
ลําดับการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

   การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ได้กําหนดการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับ ดังน้ี 
    1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    2.  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล
ตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ 
     2.1  ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านการบริการบริหารทั่วไป สํานัก
ปลัด 
     2.2  ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 
     2.3  ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานด้านการจัดเก็บรายได้  
     2.4  ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานด้านสาธารณสุข 
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3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามเกณฑ์สํานักงานคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

   1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามหรือกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 386 คน แสดงดังตาราง 4.1 
 
ตาราง  4.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 

ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 
1.  เพศ   
     1.1  ชาย 161 41.71 
     1.2  หญิง 225 58.29 

รวม 386 100.00 
2.  อายุ   
     2.1  ตํ่ากว่า  20  ปี 71 18.40 
     2.2  20  ถึง  45  ปี 98 25.39 
     2.3  46  ถึง  60  ปี 125 32.38 
     2.4  61  ปี  ขึ้นไป 92 23.83 

รวม 386 100.00 
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ตาราง  4.1  (ต่อ) 

 

 
   จากตาราง 4.1 พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 225 คน (ร้อยละ 58.29) 
รองลงมาเป็นเพศชาย จํานวน 161 คน (ร้อยละ 41.71) ส่วนใหญ่อายุ 46 ถึง 60 ปี จํานวน 125 คน 
(ร้อยละ 32.38) รองลงมาอายุ 20 ถึง 45 ปีจํานวน 98 คน (ร้อยละ 25.39) ส่วนใหญ่มีการศึกษา
ระดับประถมศึกษา จํานวน 122 คน (ร้อยละ 31.61) รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า จํานวน 95 คน (ร้อยละ 24.61) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 149 คน 
(ร้อยละ 38.60) รองลงมาประกอบอาชีพอิสระ อาชีพส่วนตัว จํานวน 139 คน (ร้อยละ 36.01) ส่วน
ใหญ่รับทราบข้อมูล ข่าวสารจากเทศบาล. ผ่านทางผู้นําชุมชน หรือสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 150 

ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 
3.  ระดับการศึกษา   
     3.1  ไม่ได้เรียน 30 7.77 
     3.2  ประถมศึกษา 122 31.61 
     3.3  มัธยมศึกษาหรือเทยีบเท่า 95 24.61 
     3.4  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 76 19.69 
     3.5  ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 63 16.32 

รวม 386 100.00 
4.  อาชีพ   
     4.1  เกษตรกรรม 149 38.60 
     4.2  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานบริษัท 98 25.39 
     4.3  ประกอบอาชีพอิสระ/อาชีพส่วนตัว 139 36.01 

รวม 386 100.00 
5.  ช่องทางรับทราบข้อมูล ขา่วสารจาก อบต.   
     5.1  เอกสารหรือสิ่งพิมพ์ 46 11.92 
     5.2  เว็บไซต์ของ อบต. 65 16.84 
     5.3  การปิดประกาศ หรือ ป้ายประชาสัมพันธ์ 125 32.38 
     5.4  ผู้นําชุมชน หรือ สมาชิก อบต. 150 38.86 

รวม 385 100.00 



 
 

53 

คน (ร้อยละ 38.86) รองลงมารับทราบข้อมูล ข่าวสารจากเทศบาล การปิดประกาศ หรือ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ จํานวน 125 คน (ร้อยละ 32.38) 
 
   2.  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลท่า
เย่ียม อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

    2.1  ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าเย่ียม 
อําเภอโชคชัย ในภาพรวมและรายด้าน 
 
ตาราง  4.2  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ

ให้บริการ เทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย ในภาพรวมและรายด้าน 
 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
ของเทศบาลตําบลท่าเย่ียม 

ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. แปลผล ลําดับ 
1. งานบริหารงานทั่วไป สํานักปลัด 4.76 0.44 มากที่สุด 2 
2. งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4.73 0.50 มากที่สุด 4 
3. งานด้านการจัดเก็บรายได้  4.75 0.51 มากที่สุด 3 
4. งานด้านสาธารณสุข 4.77 0.41 มากที่สุด 1 

 โดยรวม 4.75 0.44 มากที่สุด  

 
   จากตาราง 4.2 พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.75 เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังน้ี งานด้าน
สาธารณสุข ( x =4.77) รองลงมา งานบริหารงานทั่วไป สํานักปลัด ( x =4.76) งานด้านการจัดเก็บ
รายได้  ( x =4.75) และงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( x =4.73) 
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    2.2  ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าเย่ียม 
อําเภอโชคชัย งานด้านการบริการบริหารทั่วไป สํานักปลัด 
ตาราง  4.3  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการให้บริการ งานด้าน

บริหารงานทั่วไป สํานักปลัด ในภาพรวมและรายด้าน 
 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
งานด้านการบริการบริหารทั่วไป สํานักปลัด 

ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. แปลผล ลําดับ 
1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.78 0.55 มากที่สุด 1 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.73 0.66 มากที่สุด 3 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.76 0.56 มากที่สุด 2 
4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.70 0.49 มากที่สุด 4 

 โดยรวม 4.74 0.44 มากที่สุด  

 
   จากตาราง  4.3  พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา มีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านบริหารงานทั่วไป สํานักปลัด ของ
เทศบาลตําบลท่าเย่ียม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.74) เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหา
น้อย ดังน้ี ด้านขั้นตอนการให้บริการ ( x =4.78) รองลงมาคือด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ( x =4.76) 
ด้านช่องทางการให้บริการ ( x =4.73) และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ( x =4.70) ตามลําดับ 
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ตาราง  4.4  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการให้บริการ งาน
บริหารงานทั่วไป สํานักปลัด ด้านขั้นตอนการให้บริการ 

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ด้านขั้นตอนการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. แปลผล ลําดับ 
1. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากและ

ซับซ้อน มีความชัดเจน 
4.79 0.28 มากที่สุด 1 

2. มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ 4.73 0.41 มากที่สุด 5 
3. มีความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนํา

ขั้นตอนในการให้บริการ 
4.75 0.43 มากที่สุด 3 

4. มีผังลําดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
อย่างชัดเจน 

4.74 0.37 มากที่สุด 4 

5. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ 

4.70 0.47 มากที่สุด 6 

6. มีการให้บริการตามลําดับก่อน-หลัง อย่างเป็นธรรม 4.78 0.40 มากที่สุด 2 
โดยรวม 4.75 0.55 มากที่สุด  

 
   จากตาราง 4.4 พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ งานบริหารงานทั่วไป สํานักปลัด ด้านขั้นตอน
การให้บริการ ของเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.75) 
เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากและซับซ้อน มี
ความชัดเจน ( x =4.79) รองลงมา มีการให้บริการตามลําดับก่อน-หลัง อย่างเป็นธรรม ( x =4.78) มี
ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนําขั้นตอนในการให้บริการ ( x =4.75) มีผังลําดับขั้นตอน
และระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน ( x =4.74) มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ 
( x =4.73) และระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ
( x =4.70) 
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ตาราง  4.5  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการให้บริการ งาน
บริหารงานทั่วไป สํานักปลัด ด้านช่องทางการให้บริการ 

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ด้านช่องทางการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. แปลผล ลําดับ 
1. มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ 4.77 0.39 มากที่สุด 3 
2. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ขา่วสาร เช่น  

เสียงตามสาย เอกสาร เป็นต้น 
4.78 0.42 มากที่สุด 2 

3. มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง 4.72 0.39 มากที่สุด 6 
4. มีกล่องเพ่ือรับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจาก

ผู้รับบริการ 
4.80 0.40 มากที่สุด 1 

5. มีการให้บริการนอกเวลาทําการ 4.75 0.36 มากที่สุด 4 
6. สามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริการได้รวดเร็วและ

สะดวก 
4.73 0.49 มากที่สุด 5 

7. มีการออกให้บริการนอกสถานที ่ 4.71 0.51 มากที่สุด 7 
โดยรวม 4.75 0.66 มากที่สุด  

 
   จากตาราง 4.5 พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ งานบริหารงานทั่วไปสํานักปลัด ด้านช่องทาง
การให้บริการ ของเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.75) 
เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี มีกล่องเพ่ือรับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ 
( x =4.80) รองลงมา มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร เช่น เสียงตามสาย เอกสาร เป็นต้น 
( x =4.78) มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ ( x =4.77) มีการให้บริการนอกเวลาทํา
การ ( x =4.75) สามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริการได้รวดเร็วและสะดวก ( x =4.73) มีช่องทางการ
ให้บริการหลายช่องทาง ( x =4.72) มีการออกให้บริการนอกสถานที่ ( x =4.71) 
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ตาราง  4.6  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการให้บริการ งาน
บริหารงานทั่วไป สํานักปลัด ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. แปลผล ลําดับ 
1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ

เรียบร้อยเหมาะสม 
4.78 0.36 มากที่สุด 2 

2. เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติ
หน้าที่ 

4.70 0.39 มากที่สุด 6 

3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส ่
กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมในการ
บริการ 

4.80 0.42 มากที่สุด 1 

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 
เช่น การตอบข้อซักถาม การช้ีแจงข้อสงสัย การให้
คําแนะนําได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเช่ือถือ 

4.72 0.39 มากที่สุด 5 

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือก
ปฏิบัติ 

4.76 0.50 มากที่สุด 3 

6. เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจรติในการปฏิบัติหน้าที่ 
เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ 

4.73 0.52 มากที่สุด 4 

โดยรวม 4.75 0.56 มากที่สุด   

 
   จากตาราง 4.6 พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ งานบริหารงานทั่วไป สํานักปลัด ด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ ของเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.75) 
เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็ม
ใจ และมีความพร้อมในการบริการ ( x =4.80) รองลงมา เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกาย
สุภาพเรียบร้อยเหมาะสม ( x =4.78) เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ 
( x =4.76) เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์
ในทางมิชอบ ( x =4.73) เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบข้อซักถาม 
การช้ีแจงข้อสงสัย การให้คําแนะนําได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเช่ือถือ ( x =4.72) และเจ้าหน้าที่
ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ ( x =4.70) 
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ตาราง  4.7  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการให้บริการ งานบริหาร
ทั่วไป สํานักปลัด ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 

ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. แปลผล ลําดับ 
1. ที่ต้ังของหน่วยงานสะดวกในการเดินทางมารับ

บริการ 
4.76 0.39 มากที่สุด 2 

2. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ที่จอด
รถ ห้องนํ้า โทรศัพท์สาธารณะ ที่น่ังพักคอย เป็นต้น 

4.74 0.42 มากที่สุด 4 

3. ความสะดวกของสถานที่ให้บริการโดยรวม 4.75 0.39 มากที่สุด 3 
4. ความเพียงพอของอุปกรณ์ เครื่องมือในการให้บริการ 4.66 0.50 มากที่สุด 6 
5. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์ เครื่องมือใน

การให้บริการ 
4.64 0.44 มากที่สุด 7 

6. การจัดสถานทีแ่ละอุปกรณ์ ความเป็นระเบียบ 
สะดวกต่อการใช้บริการ 

4.78 0.41 มากที่สุด 1 

7. มีป้ายบอกจุดบริการ ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความ
ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

4.73 0.53 มากที่สุด 5 

โดยรวม 4.73 0.49 มากที่สุด  

 
  จากตาราง 4.7 พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ งานบริหารงานทั่วไป สํานักปลัด ด้านสิ่งอํานวยความ
สะดวก ของเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.73) 
เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี การจัดสถานที่และอุปกรณ์ ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อ
การใช้บริการ ( x =4.78) รองลงมา ที่ต้ังของหน่วยงานสะดวกในการเดินทางมารับบริการ 
( x =4.76) ความสะดวกของสถานที่ให้บริการโดยรวม ( x =4.75) ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความ
สะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องนํ้า โทรศัพท์สาธารณะ ที่น่ังพักคอย เป็นต้น ( x =4.74) มีป้ายบอกจุด
บริการ ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย ( x =4.73) ความเพียงพอของอุปกรณ์ 
เครื่องมือในการให้บริการ ( x =4.66) และคุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์ เครื่องมือในการ
ให้บริการ ( x =4.64) 
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    2.3  ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าเย่ียม 
อําเภอโชคชัย 
ตาราง  4.8  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการให้บริการ งานด้านการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในภาพรวมและรายด้าน 
 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. แปลผล ลําดับ 
1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.79 0.55 มากที่สุด 1 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.73 0.49 มากที่สุด 4 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.77 0.51 มากที่สุด 2 
4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.75 0.41 มากที่สุด 3 

 โดยรวม 4.76 0.50 มากที่สุด  

 
   จากตาราง 4.8 พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา มีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ของเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.76) เรียงลําดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านขั้นตอนการให้บริการ ( x =4.79) รองลงมา ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ ( x =4.77) ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ( x =4.75) และด้านช่องทางการให้บริการ
( x =4.73) ตามลําดับ 
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ตาราง  4.9  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการให้บริการ งานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านขั้นตอนการให้บริการ 

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ด้านขั้นตอนการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. แปลผล ลําดับ 
1. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากและ

ซับซ้อน มีความชัดเจน 
4.80 0.36 มากที่สุด 1 

2. มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ 4.70 0.39 มากที่สุด 4 
3. มีความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนํา

ขั้นตอนในการให้บริการ 
4.78 0.42 มากที่สุด 2 

4. มีผังลําดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
อย่างชัดเจน 

4.69 0.39 มากที่สุด 5 

5. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ 

4.74 0.50 มากที่สุด 3 

6. มีการให้บริการตามลําดับก่อน-หลัง อย่างเป็นธรรม 4.74 0.52 มากที่สุด 3 
โดยรวม 4.74 0.55 มากที่สุด  

 
   จากตาราง 4.9 พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้านขั้นตอนการให้บริการ ของเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
( x =4.74) เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากและ
ซับซ้อน มีความชัดเจน ( x =4.80) รองลงมา มีความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนําขั้นตอน
ในการให้บริการ ( x =4.78) ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ และมีการให้บริการตามลําดับก่อน-หลัง อย่างเป็นธรรม ( x =4.74)  มีความสะดวก 
รวดเร็วในการให้บริการ ( x =4.70) มีผังลําดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
( x =4.69)  
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ตาราง  4.10  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการให้บริการ งานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านช่องทางการให้บริการ 

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ด้านช่องทางการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. แปลผล ลําดับ 
1. มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ 4.80 0.39 มากที่สุด 1 
2. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ขา่วสาร เช่น เสียงตาม

สาย เอกสาร เป็นต้น 
4.77 0.42 มากที่สุด 3 

3. มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง 4.71 0.39 มากที่สุด 6 
4. มีกล่องเพ่ือรับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจาก

ผู้รับบริการ 
4.68 0.50 มากที่สุด 7 

5. มีการให้บริการนอกเวลาทําการ 4.75 0.44 มากที่สุด 4 
6. สามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริการได้รวดเร็วและ

สะดวก 
4.78 0.41 มากที่สุด 2 

7. มีการออกให้บริการนอกสถานที ่ 4.72 0.53 มากที่สุด 5 
โดยรวม 4.74 0.49 มากที่สุด  

 
   จากตาราง 4.10 พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา มีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ด้านช่องทางการให้บริการ ของเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
( x =4.74) เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ 
( x =4.80) รองลงมา สามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริการได้รวดเร็วและสะดวก ( x =4.78) มีการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร เช่น เสียงตามสาย เอกสาร เป็นต้น ( x =4.77) มีการให้บริการนอก
เวลาทําการ ( x =4.75) มีการออกให้บริการนอกสถานที่ ( x =4.72) มีช่องทางการให้บริการหลาย
ช่องทาง ( x =4.71) และมีกล่องเพ่ือรับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ ( x =4.68) 
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ตาราง  4.11  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการงานด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. แปลผล ลําดับ 
1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ

เรียบร้อยเหมาะสม 
4.82 0.28 มากที่สุด 1 

2. เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติ
หน้าที่ 

4.80 0.41 มากที่สุด 2 

3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส ่
กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมในการ
บริการ 

4.78 0.43 มากที่สุด 3 

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 
เช่น การตอบข้อซักถาม การช้ีแจงข้อสงสัย การให้
คําแนะนําได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเช่ือถือ 

4.76 0.37 มากที่สุด 4 

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือก
ปฏิบัติ 

4.75 0.47 มากที่สุด 5 

6. เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจรติในการปฏิบัติหน้าที่ 
เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ 

4.74 0.40 มากที่สุด 6 

โดยรวม 4.77 0.51 มากที่สุด   

 
   จากตาราง 4.11 พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา มีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ของเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
( x =4.77) เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังน้ี เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกาย
สุภาพเรียบร้อยเหมาะสม ( x =4.82) รองลงมา เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติ
หน้าที่ ( x =4.80) เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมใน
การบริการ ( x =4.78) เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบข้อซักถาม 
การช้ีแจงข้อสงสัย การให้คําแนะนําได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเช่ือถือ ( x =4.76) เจ้าหน้าที่ให้บริการ
ด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ( x =4.75) และเจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
หน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ( x =4.74) 
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ตาราง  4.12  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการให้บริการ งานด้านการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 

ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. แปลผล ลําดับ 
1. ที่ต้ังของหน่วยงานสะดวกในการเดินทางมารับ

บริการ 
4.70 0.39 มากที่สุด 7 

2. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ที่จอด
รถ ห้องนํ้า โทรศัพท์สาธารณะ ที่น่ังพักคอย เป็นต้น 

4.78 0.42 มากที่สุด 1 

3. ความสะดวกของสถานที่ให้บริการโดยรวม 4.75 0.39 มากที่สุด 4 
4. ความเพียงพอของอุปกรณ์ เครื่องมือในการให้บริการ 4.76 0.40 มากที่สุด 3 
5. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์ เครื่องมือใน

การให้บริการ 
4.77 0.36 มากที่สุด 2 

6. การจัดสถานทีแ่ละอุปกรณ์ ความเป็นระเบียบ 
สะดวกต่อการใช้บริการ 

4.73 0.49 มากที่สุด 5 

7. มีป้ายบอกจุดบริการ ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความ
ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

4.72 0.51 มากที่สุด 6 

โดยรวม 4.74 0.41 มากที่สุด  

 
   จากตาราง 4.12 พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา มีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ของเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( x =4.74) เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความ
สะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องนํ้า โทรศัพท์สาธารณะ ที่น่ังพักคอย เป็นต้น ( x =4.78) รองลงมา 
คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์ เครื่องมือในการให้บริการ ( x =4.77) ความเพียงพอของ
อุปกรณ์ เครื่องมือในการให้บริการ ( x =4.76) ความสะดวกของสถานท่ีให้บริการโดยรวม 
( x =4.75) การจัดสถานที่และอุปกรณ์ ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ ( x =4.73) มีป้าย
บอกจุดบริการ ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย ( x =4.72) และที่ต้ังของหน่วยงาน
สะดวกในการเดินทางมารับบริการ ( x =4.70) 
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    2.4  ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าเย่ียม 
อําเภอโชคชัย งานด้านการจัดเก็บรายได้ 
 
ตาราง  4.13  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการให้บริการ งานด้านการ

จัดเก็บรายได้  ในภาพรวมและรายด้าน 
 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
งานด้านการจัดเก็บรายได้  

ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. แปลผล ลําดับ 
1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.80 0.51 มากที่สุด 1 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.77 0.42 มากที่สุด 2 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.75 0.53 มากที่สุด 3 
4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.71 0.58 มากที่สุด 4 

 โดยรวม 4.75 0.51 มากที่สุด  

 
   จากตาราง  4.13  พบว่า พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอ
โชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา มีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านการจัดเก็บรายได้ ของเทศบาล
ตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.75) เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมาก
ไปหาน้อย ดังน้ี ด้านขั้นตอนการให้บริการ ( x =4.80) รองลงมาคือ ด้านช่องทางการให้บริการ 
( x =4.77) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ( x =4.75) และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ( x =4.71) 
ตามลําดับ 
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ตาราง  4.14  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการให้บริการ งานด้านการ
จัดเก็บรายได้  ด้านขั้นตอนการให้บริการ 

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ด้านขั้นตอนการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. แปลผล ลําดับ 
1. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากและ

ซับซ้อน มีความชัดเจน 
4.75 0.39 มากที่สุด 4 

2. มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ 4.77 0.42 มากที่สุด 3 
3. มีความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนํา

ขั้นตอนในการให้บริการ 
4.73 0.39 มากที่สุด 5 

4. มีผังลําดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
อย่างชัดเจน 

4.79 0.40 มากที่สุด 1 

5. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ 

4.72 0.36 มากที่สุด 6 

6. มีการให้บริการตามลําดับก่อน-หลัง อย่างเป็นธรรม 4.78 0.49 มากที่สุด 2 
โดยรวม 4.75 0.51 มากที่สุด  

 
   จากตาราง 4.14 พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ งานด้านการจัดเก็บรายได้  ด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ ของเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.75) 
เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังน้ี มีผังลําดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่าง
ชัดเจน ( x =4.79) รองลงมา มีการให้บริการตามลําดับก่อน-หลัง อย่างเป็นธรรม ( x =4.78) มีความ
สะดวก รวดเร็วในการให้บริการ ( x =4.77) ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากและซับซ้อน มี
ความชัดเจน ( x =4.75) มีความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนําขั้นตอนในการให้บริการ 
( x =4.73) และระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ 
( x =4.72) 
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ตาราง  4.15  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการให้บริการ งานด้านการ
จัดเก็บรายได้  ด้านช่องทางการให้บริการ 

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ด้านช่องทางการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. แปลผล ลําดับ 
1. มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ 4.84 0.28 มากที่สุด 1 
2. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ขา่วสาร เช่น เสียงตาม

สาย เอกสาร เป็นต้น 
4.79 0.41 มากที่สุด 2 

3. มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง 4.76 0.43 มากที่สุด 4 
4. มีกล่องเพ่ือรับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจาก

ผู้รับบริการ 
4.78 0.37 มากที่สุด 3 

5. มีการให้บริการนอกเวลาทําการ 4.75 0.47 มากที่สุด 5 
6. สามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริการได้รวดเร็วและ

สะดวก 
4.70 0.40 มากที่สุด 7 

7. มีการออกให้บริการนอกสถานที ่ 4.73 0.36 มากที่สุด 6 
โดยรวม 4.76 0.42 มากที่สุด  

 
   จากตาราง 4.15 พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ งานด้านการจัดเก็บรายได้ ด้านช่องทางการ
ให้บริการ ของเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.76) 
เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ ( x =4.84) 
รองลงมา มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร เช่น เสียงตามสาย เอกสาร เป็นต้น ( x =4.79) มีกล่อง
เพ่ือรับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ( x =4.78) มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง 
( x =4.76) มีการให้บริการนอกเวลาทําการ ( x =4.75) มีการออกให้บริการนอกสถานที่ ( x =4.73) 
สามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริการได้รวดเร็วและสะดวก ( x =4.70) 
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ตาราง  4.16  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการให้บริการ งานด้านการ
จัดเก็บรายได้  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. แปลผล ลําดับ 
1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ

เรียบร้อยเหมาะสม 
4.82 0.39 มากที่สุด 1 

2. เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติ
หน้าที่ 

4.79 0.42 มากที่สุด 2 

3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส ่
กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมในการ
บริการ  

4.77 0.39 มากที่สุด 4 

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 
เช่น การตอบข้อซักถาม การช้ีแจงข้อสงสัย การให้
คําแนะนําได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเช่ือถือ 

4.73 0.50 มากที่สุด 6 

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือก
ปฏิบัติ 

4.74 0.44 มากที่สุด 5 

6. เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจรติในการปฏิบัติหน้าที่ 
เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ 

4.78 0.41 มากที่สุด 3 

โดยรวม 4.77 0.53 มากที่สุด  

 
   จากตาราง 4.16 พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา มีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านการจัดเก็บรายได้  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ ของเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.77) 
เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
เหมาะสม ( x =4.82) รองลงมา เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ ( x =4.79) 
เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ
( x =4.78) เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมในการ
บริการ ( x =4.77) เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ( x =4.74) และเจ้าหน้าที่
มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบข้อซักถาม การช้ีแจงข้อสงสัย การให้คําแนะนํา
ได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเช่ือถือ ( x =4.73) 



 
 

68 

 
ตาราง  4.17  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการให้บริการ งานด้านการ

จัดเก็บรายได้  ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 

ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. แปลผล ลําดับ 
1. ที่ต้ังของหน่วยงานสะดวกในการเดินทางมารับ

บริการ 
4.79  0.36  มากที่สุด 2 

2. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ที่จอด
รถ ห้องนํ้า โทรศัพท์สาธารณะ ที่น่ังพักคอย เป็นต้น 

4.68 0.39  มากที่สุด 7 

3. ความสะดวกของสถานที่ให้บริการโดยรวม 4.74  0.42  มากที่สุด 4 
4. ความเพียงพอของอุปกรณ์ เครื่องมือในการให้บริการ 4.80 0.39  มากที่สุด 1 
5. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์ เครื่องมือใน

การให้บริการ 
4.71  0.50  มากที่สุด 5 

6. การจัดสถานทีแ่ละอุปกรณ์ ความเป็นระเบียบ 
สะดวกต่อการใช้บริการ 

4.70  0.52  มากที่สุด 6 

7. มีป้ายบอกจุดบริการ ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความ
ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

4.75  0.53  มากที่สุด 3 

โดยรวม 4.73 0.58 มากที่สุด  

 
   จากตาราง 4.17 พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา มีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านการจัดเก็บรายได้  ด้านสิ่งอํานวยความ
สะดวก ของเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.73) 
เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ความเพียงพอของอุปกรณ์ เครื่องมือในการให้บริการ
( x =4.80) รองลงมา ที่ต้ังของหน่วยงานสะดวกในการเดินทางมารับบริการ ( x =4.79) มีป้ายบอก
จุดบริการ ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย ( x =4.75) ความสะดวกของสถานที่
ให้บริการโดยรวม ( x =4.74) คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์ เครื่องมือในการให้บริการ
( x =4.71) การจัดสถานที่และอุปกรณ์ ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ ( x =4.70) และ
ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องนํ้า โทรศัพท์สาธารณะ ที่น่ังพักคอย เป็น
ต้น ( x =4.68) 
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    2.5  ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าเย่ียม 
อําเภอโชคชัย งานด้านสาธารณสุข   
ตาราง  4.18  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการให้บริการ งานด้าน

สาธารณสุข ในภาพรวมและรายด้าน 
 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
งานด้านสาธารณสุข 

ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. แปลผล ลําดับ 
1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.78 0.47 มากที่สุด 2 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.76 0.34 มากที่สุด 4 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.80 0.31 มากที่สุด 1 
4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.77 0.50 มากที่สุด 3 

 โดยรวม 4.77 0.41 มากที่สุด  

 
   จากตาราง 4.18 พบว่า ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา มีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านสาธารณสุข  ของเทศบาลตําบลท่าเย่ียม 
อําเภอโชคชัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.77) เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ดังน้ี ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ( x =4.80) รองลงมาคือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ( x =4.78) ด้าน
สิ่งอํานวยความสะดวก ( x =4.77) และ ด้านช่องทางการให้บริการ ( x =4.76) ตามลําดับ 
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ตาราง  4.19  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการให้บริการ งานด้าน
สาธารณสุข  ด้านขั้นตอนการให้บริการ 

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ด้านขั้นตอนการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. แปลผล ลําดับ 
1. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากและ

ซับซ้อน มีความชัดเจน 
4.73 0.46 มากที่สุด 4 

2. มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ 4.84 0.39 มากที่สุด 1 
3. มีความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนํา

ขั้นตอนในการให้บริการ 
4.79 0.42 มากที่สุด 2 

4. มีผังลําดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
อย่างชัดเจน 

4.72 0.39 มากที่สุด 5 

5. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ 

4.70 0.50 มากที่สุด 6 

6. มีการให้บริการตามลําดับก่อน-หลัง อย่างเป็นธรรม 4.75 0.44 มากที่สุด 3 
โดยรวม 4.75 0.47 มากที่สุด  

 
   จากตาราง 4.19 พบว่า ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา มีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านสาธารณสุข ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
ของเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.75) เรียงลําดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ ( x =4.84) รองลงมา มี
ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนําขั้นตอนในการให้บริการ ( x =4.79) มีการให้บริการ
ตามลําดับก่อน-หลัง อย่างเป็นธรรม ( x =4.75) ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากและซับซ้อน 
มีความชัดเจน ( x =4.73) มีผังลําดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน ( x =4.72) 
และ ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ ( x =4.70) 
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ตาราง  4.20  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการให้บริการ งานด้าน
สาธารณสุข ด้านช่องทางการให้บริการ 

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ด้านช่องทางการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. แปลผล ลําดับ 
1. มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ 4.79 0.36 มากที่สุด 2 
2. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ขา่วสาร เช่น เสียงตาม

สาย เอกสาร เป็นต้น 
4.83 0.39 มากที่สุด 1 

3. มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง 4.76 0.42 มากที่สุด 3 
4. มีกล่องเพ่ือรับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจาก

ผู้รับบริการ 
4.72 0.39 มากที่สุด 5 

5. มีการให้บริการนอกเวลาทําการ 4.70 0.50 มากที่สุด 7 
6. สามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริการได้รวดเร็วและ

สะดวก 
4.75 0.44 มากที่สุด 4 

7. มีการออกให้บริการนอกสถานที ่ 4.71 0.46 มากที่สุด 6 
โดยรวม 4.75 0.34 มากที่สุด  

 
   จากตาราง 4.20 พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา มีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านสาธารณสุข ด้านช่องทางการให้บริการ 
ของเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.75) เรียงลําดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร เช่น เสียงตามสาย เอกสาร เป็น
ต้น ( x =4.83) รองลงมา ช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ ( x =4.79) มีช่องทางการ
ให้บริการหลายช่องทาง ( x =4.76) สามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริการได้รวดเร็วและสะดวก 
( x =4.75) มีกล่องเพ่ือรับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ ( x =4.72) มีการออก
ให้บริการนอกสถานที่ ( x =4.71) มีการให้บริการนอกเวลาทําการ ( x =4.70) 
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ตาราง  4.21  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการให้บริการ งานด้าน
สาธารณสุข ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. แปลผล ลําดับ 
1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ

เรียบร้อยเหมาะสม 
4.82  0.52  มากที่สุด  2 

2. เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติ
หน้าที่ 

4.76  0.54  มากที่สุด  5 

3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส ่
กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมในการ
บริการ  

4.77  0.42  มากที่สุด  4 

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 
เช่น การตอบข้อซักถาม การช้ีแจงข้อสงสัย การให้
คําแนะนําได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเช่ือถือ 

4.79  0.53  มากที่สุด  3 

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือก
ปฏิบัติ 

4.84  0.53  มากที่สุด  1 

6. เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจรติในการปฏิบัติหน้าที่ 
เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ 

4.75  0.54  มากที่สุด  6 

โดยรวม 4.78 0.31  มากที่สุด    

 
   จากตาราง 4.21 พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา มีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านสาธารณสุข ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ของเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.78) เรียงลําดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ( x =4.84) 
รองลงมา เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสม ( x =4.82) เจ้าหน้าที่
มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบข้อซักถาม การช้ีแจงข้อสงสัย การให้คําแนะนํา
ได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเช่ือถือ ( x =4.79) เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็ม
ใจ และมีความพร้อมในการบริการ ( x =4.77) เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติ
หน้าที่ ( x =4.76) เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หา
ประโยชน์ในทางมิชอบ ( x =4.75) 
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ตาราง  4.22  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการให้บริการ งานด้าน

สาธารณสุข  ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 

ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. แปลผล ลําดับ 
1. ที่ต้ังของหน่วยงานสะดวกในการเดินทางมารับ

บริการ 
4.73 0.42  มากที่สุด  5 

2. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ที่จอด
รถ ห้องนํ้า โทรศัพท์สาธารณะ ที่น่ังพักคอย เป็นต้น 

4.75 0.52  มากที่สุด  4 

3. ความสะดวกของสถานที่ให้บริการโดยรวม 4.79 0.54  มากที่สุด  2 
4. ความเพียงพอของอุปกรณ์ เครื่องมือในการให้บริการ 4.83 0.42  มากที่สุด  1 
5. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์ เครื่องมือใน

การให้บริการ 
4.76 0.44  มากที่สุด  3 

6. การจัดสถานทีแ่ละอุปกรณ์ ความเป็นระเบียบ 
สะดวกต่อการใช้บริการ 

4.71 0.41  มากที่สุด  6 

7. มีป้ายบอกจุดบริการ ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความ
ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

4.70 0.52  มากที่สุด  7 

โดยรวม 4.75 0.50 มากที่สุด  

 
   จากตาราง 4.22 พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา มีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านสาธารณสุข ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
ของเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.75) เรียงลําดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ความเพียงพอของอุปกรณ์ เครื่องมือในการให้บริการ ( x =4.83) 
รองลงมา ความสะดวกของสถานท่ีให้บริการโดยรวม ( x =4.79) คุณภาพและความทันสมัยของ
อุปกรณ์ เครื่องมือในการให้บริการ ( x =4.76) ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ที่จอด
รถ ห้องนํ้า โทรศัพท์สาธารณะ ที่น่ังพักคอย เป็นต้น ( x =4.75) ที่ต้ังของหน่วยงานสะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ ( x =4.73) การจัดสถานที่และอุปกรณ์ ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้
บริการ ( x =4.71) และมีป้ายบอกจุดบริการ ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 
( x =4.70) 
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    3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามเกณฑ์สํานักงานคณะกรรมการ
กลางข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     การประเมินระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ
ของเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาในคร้ังน้ี ดําเนินการประเมินระดับ
คะแนนความพึงพอใจการให้บริการในภาพรวมและการให้บริการใน 4 งาน ได้แก่ 1) งานด้านบริหาร
ทั่วไป สํานักปลัด 2) งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3) งานด้านการจัดเก็บรายได้ และ 
4) ความพึงพอใจในงานด้านสาธารณสุขซึ่งผลการประเมินเป็นดังน้ี 
 
ตาราง 4.23 แสดงระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ

เทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
เทศบาลตําบลท่าเย่ียม 

ระดับความพึงพอใจ 

x  ร้อยละ ระดับคะแนน ลําดับ 
1. งานบริหารทั่วไป สํานักปลัด 4.74 95.00 10 4 
2. งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4.75 95.10 10 3 
3. งานด้านการจัดเก็บรายได้  4.77 95.20 10 2 
4. งานด้านสาธารณสุข 4.78 95.30 10 1 

 โดยรวม 4.76 95.20 10  
 

   จากตาราง 4.23 พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา มีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับร้อยละ 95.20 โดยได้
คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี งานด้าน
สาธารณสุข อยู่ในระดับร้อยละ 95.30 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 งานด้านการจัดเก็บรายได้  อยู่
ในระดับร้อยละ 95.20 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อยู่
ในระดับร้อยละ 95.10 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และงานบริหารทั่วไป สํานักปลัด 95.00 โดยได้
คะแนนอยู่ในระดับ 10 
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ภาพประกอบ 4.1 แผนภูมิความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาล
ตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามงานที่มาใช้บริการ 
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95.3

ระดับความพงึพอใจ

งานบริหารท่ัวไป สํานัก
ปลัด 95.00

งานดา้นการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 95.10

งานดา้นการจัดเก็บรายได ้
95.20

งานดา้นสาธารณสุข 95.30

โดยรวม รอ้ยละ 95.20



บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
   การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าเย่ียม 
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา สรุปผลและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
    สรุปผล 
     1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
     2.  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล
ตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
     3 .   ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ รับบริการ  ตามเกณฑ์สํา นักงาน
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
  
สรุปผล 
 

   การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าเย่ียม 
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา สรุปผลดังน้ี 
   1.   พบว่า ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 225 คน (ร้อยละ 58.29) รองลงมา
เป็นเพศชาย จํานวน 161 คน (ร้อยละ 41.71) ส่วนใหญ่อายุ 46 ถึง 60 ปี จํานวน 125 คน (ร้อยละ 
32.38) รองลงมาอายุ 20 ถึง 45 ปีจํานวน 98 คน (ร้อยละ 25.39) ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา จํานวน 122 คน (ร้อยละ 31.61) รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
จํานวน 95 คน (ร้อยละ 24.61) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 149 คน (ร้อยละ 
38.60) รองลงมาประกอบอาชีพอิสระ อาชีพส่วนตัว จํานวน 139 คน (ร้อยละ 36.01) ส่วนใหญ่
รับทราบข้อมูล ข่าวสารจากเทศบาล. ผ่านทางผู้นําชุมชน หรือสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 150 คน 
(ร้อยละ 38.86) รองลงมารับทราบข้อมูล ข่าวสารจากเทศบาล การปิดประกาศ หรือ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ จํานวน 125 คน (ร้อยละ 32.38) 
   2.  ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา มี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( x =4.75) คิดเป็นร้อยละ 95.00 เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี งานด้าน
สาธารณสุข ( x =4.77) คิดเป็นร้อยละ 95.20 รองลงมา งานบริหารงานทั่วไป สํานักปลัด ( x =4.76) 
คิดเป็นร้อยละ 95.10 งานด้านการจัดเก็บรายได้  ( x =4.75) คิดเป็นร้อยละ 95.00 และงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( x =4.73) คิดเป็นร้อยละ 94.90  เป็นดังน้ี 
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    2.1  ทั่วไป สํานักปลัด ของเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.74) คิดเป็นร้อยละ 95 เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 
ดังน้ี ด้านขั้นตอนการให้บริการ ( x =4.78) คิดเป็นร้อยละ 95.30 รองลงมาคือด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ ( x =4.76) คิดเป็นร้อยละ 95.10 ด้านช่องทางการให้บริการ ( x =4.73) คิดเป็นร้อยละ 
94.90  และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ( x =4.70) คิดเป็นร้อยละ 94.70   
    2.2  งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.76) คิดเป็นร้อยละ 95.20 
เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านขั้นตอนการให้บริการ ( x =4.79) คิดเป็นร้อยละ 
95.40 รองลงมา ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ( x =4.77) คิดเป็นร้อยละ 95.20 ด้านสิ่งอํานวยความ
สะดวก ( x =4.75) คิดเป็นร้อยละ 95.10 และด้านช่องทางการให้บริการ ( x =4.73) คิดเป็นร้อยละ 
94.90   
    2.3  งานด้านการจัดเก็บรายได้ ของเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.75) คิดเป็นร้อยละ 95.10 เรียงลําดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านขั้นตอนการให้บริการ ( x =4.80) คิดเป็นร้อยละ 95.60 รองลงมาคือ 
ด้านช่องทางการให้บริการ ( x =4.77) คิดเป็นร้อยละ 95.20 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ( x =4.75) 
คิดเป็นร้อยละ 95.10 และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ( x =4.71) คิดเป็นร้อยละ 94.70 
    2.4 งานด้านสาธารณสุข ของเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.77) คิดเป็นร้อยละ 95.20 เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหา
น้อย ดังน้ี ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ( x =4.80) คิดเป็นร้อยละ 95.60 รองลงมาคือ ด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ ( x =4.78) คิดเป็นร้อยละ 95.30 ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ( x =4.77) คิดเป็นร้อยละ 
95.20 และ ด้านช่องทางการให้บริการ ( x =4.76) คิดเป็นร้อยละ 95.20 
   3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการตามเกณฑ์สํานักงานคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่าประชาชนในเขตเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา มีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับร้อยละ 95.20 โดยได้
คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี งานด้าน
สาธารณสุข อยู่ในระดับร้อยละ 95.30  โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 งานด้านการจัดเก็บรายได้  อยู่
ในระดับร้อยละ 95.20 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อยู่
ในระดับร้อยละ 95.10 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และงานบริหารทั่วไป สํานักปลัด อยู่ในระดับ
ร้อยละ 95.00 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
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ข้อเสนอแนะ 
 
   การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าเย่ียม 
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
    1.  งานด้านบริหารท่ัวไปสํานักปลัด เทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา ส่งเสริมทางด้านการพัฒนาบุคลากร และให้บริการแก่ประชาชน 
    2.  งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา ควรจัดหาควรจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือในการให้บริการที่มีคุณภาพและทันสมัยให้
มากย่ิงขึ้น 
    3.  งานด้านการจัดเก็บรายได้  เทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา ควรจัดให้การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบให้มากย่ิงขึ้น 
    4.  งานด้านสาธารณสุข เทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
การส่งเสริมด้านการดูแลสุขภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเทศบาลเข้าไปดูแล เช่น ผู้ป่วยติดเตียง 
เป็นต้น 
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ภาคผนวก 

 



 
แบบสอบถาม 

การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบรกิารที่มีต่อการใหบ้ริการ 
ของเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ประจําปีงบประมาณ  2565 
 
คําอธิบาย 

 
   แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
เทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
    ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
    ตอนที่  2  ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
    ตอนที่  3  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเสนอแนะเก่ียวกับการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าเย่ียม 
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
   ขอความกรุณาท่านโปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความจริง ผลการสํารวจในคร้ังน้ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย  จังหวัด
นครราชสีมา ต่อไป 
 
 
 
 
 

เทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
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ตอนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

คําชี้แจง  โปรดทําเครือ่งหมาย  ลงใน (   ) หน้าข้อ และเติมขอ้มูลทีเ่ป็นจริง 
 

1. เพศ 
   (    )  1.1  ชาย 
   (    )  1.2  หญิง 
2.  อายุ ..................................... ปี 
3.  การศึกษาสูงสุด 
   (    )  3.1  ไมไ่ด้เรียน 
   (    )  3.2  ประถมศึกษา 
   (    )  3.3  มัธยมศึกษาหรอืเทียบเท่า 
   (    )  3.4  อนุปริญญาหรอืเทียบเท่า 
   (    )  3.5  ปรญิญาตรีหรือสงูกว่า 
4.  อาชีพ 
   (    )  4.1  เกษตรกรรม 
   (    )  4.2  รับราชการหรอืรัฐวิสาหกิจ 
   (    )  4.3  อาชีพอสิระหรือสว่นตัว 
   (    )  4.4  อื่นๆ 
5.  ท่านได้รับทราบข้อมลู ขา่วสารจาก ทต. ผ่านทางชอ่งทางใด 
   (    )  5.1  เอกสารหรือสิ่งพิมพ์ 
   (    )  5.2  เว็บไซต์ของ ทต. 
   (    )  5.3  การปิดประกาศ หรือป้ายประชาสัมพันธ์ 
   (    )  5.4  ผู้นําชุมชนหรือสมาชิก ทต. 
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ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมตีอ่การให้บริการของเทศบาลตําบลท่าเย่ียม อําเภอโชคชยั จังหวัด
นครราชสีมา 
 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชอ่งระดับทีต่รงตามความคิดเห็นของท่าน เพียงข้อเดียว 
   5  หมายความว่า พึงพอใจมากทีสุ่ด   2 หมายความว่า พึงพอใจน้อย 
   4  หมายความว่า พึงพอใจมาก     1 หมายความว่า พึงพอใจน้อยทีสุ่ด 
   3 หมายความว่า พึงพอใจปานกลาง 
 

1.  งานด้านบริหารทั่วไป สํานักปลัด 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มตี่อการใหบ้ริการ 

ของเทศบาลตาํบลท่าเย่ียม อาํเภอโชคชัย 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1.  ด้านขัน้ตอนการใหบ้รกิาร      

1 ข้ันตอนการใหบ้ริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากและซับซอ้น มีความชดัเจน      
2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ      
3 มีความชดัเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนําข้ันตอนในการให้บริการ      
4 มีผังลําดับข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชดัเจน      
5 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงกับความต้องการของ

ผู้รับบริการ 
     

6 มีการให้บริการตามลําดับกอ่น-หลัง อย่างเป็นธรรม      
 2.  ด้านช่องทางการให้บริการ      
7 มีชอ่งทางการให้บริการเพียงพอตอ่ผู้ใช้บริการ      
8 มีการประชาสมัพันธ์ข้อมลู ข่าวสาร เช่น เสยีงตามสาย เอกสาร เป็นต้น      
9 มีชอ่งทางการให้บริการหลายช่องทาง      
10 มีกลอ่งเพ่ือรับข้อคิดเห็นหรอืข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ      
11 มีการให้บริการนอกเวลาทําการ      
12 สามารถเข้าถึงช่องทางการใหบ้ริการได้รวดเร็วและสะดวก      
13 มีการออกให้บริการนอกสถานที่      
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ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มตี่อการใหบ้ริการ 
ของเทศบาลตาํบลท่าเย่ียม อาํเภอโชคชัย 

ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

 3.  ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ใหบ้รกิาร      
14 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยด ีแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสม      
15 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่      
16 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส ่กระตอืรือร้น เต็มใจ และมีความ

พร้อมในการบริการ  
     

17 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบข้อ
ซักถาม การชี้แจงข้อสงสัย การให้คําแนะนําได้อย่างชดัเจน ถูกตอ้ง
น่าเชื่อถอื 

     

18 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัต ิ      
19 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสตัย์สุจริตในการปฏิบัตหิน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หา

ประโยชนใ์นทางมิชอบ ฯลฯ 
     

 4.  ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก      
20 ที่ตั้งของหน่วยงานสะดวกในการเดินทางมารับบริการ      
21 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องนํ้า โทรศพัท์

สาธารณะ ท่ีน่ังพักคอย เป็นต้น 
     

22 ความสะดวกของสถานทีใ่ห้บริการโดยรวม      
23 ความเพียงพอของอุปกรณ์ เคร่ืองมือในการให้บริการ      
24 คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์ เครือ่งมอืในการใหบ้ริการ      
25 การจัดสถานทีแ่ละอุปกรณ์ ความเป็นระเบียบ สะดวกตอ่การใช้บริการ      
26 มีป้ายบอกจุดบริการ ป้ายประชาสัมพันธ ์มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย      
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2.  งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มตี่อการใหบ้ริการ 

ของเทศบาลตาํบลท่าเย่ียม อาํเภอโชคชัย 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1.  ด้านขัน้ตอนการใหบ้รกิาร      

1 ข้ันตอนการใหบ้ริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากและซับซอ้น มีความชดัเจน      
2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ      
3 มีความชดัเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนําข้ันตอนในการให้บริการ      
4 มีผังลําดับข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชดัเจน      
5 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงกับความต้องการของ

ผู้รับบริการ 
     

6 มีการให้บริการตามลําดับกอ่น-หลัง อย่างเป็นธรรม      
 2.  ด้านช่องทางการให้บริการ      
7 มีชอ่งทางการให้บริการเพียงพอตอ่ผู้ใช้บริการ      
8 มีการประชาสมัพันธ์ข้อมลู ข่าวสาร เช่น เสยีงตามสาย เอกสาร เป็นต้น      
9 มีชอ่งทางการให้บริการหลายช่องทาง      
10 มีกลอ่งเพ่ือรับข้อคิดเห็นหรอืข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ      
11 มีการให้บริการนอกเวลาทําการ      
12 สามารถเข้าถึงช่องทางการใหบ้ริการได้รวดเร็วและสะดวก      
13 มีการออกให้บริการนอกสถานที่      
 3.  ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ใหบ้รกิาร      

14 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยด ีแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสม      
15 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่      
16 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส ่กระตอืรือร้น เต็มใจ และมีความ

พร้อมในการบริการ  
     

17 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบข้อ
ซักถาม การชี้แจงข้อสงสัย การให้คําแนะนําได้อย่างชดัเจน ถูกตอ้ง
น่าเชื่อถอื 

     

18 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัต ิ      
19 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสตัย์สุจริตในการปฏิบัตหิน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หา

ประโยชนใ์นทางมิชอบ ฯลฯ 
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ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มตี่อการใหบ้ริการ 
ของเทศบาลตาํบลท่าเย่ียม อาํเภอโชคชัย 

ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

 4.  ด้านอาคาร สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก      
20 ที่ตั้งของหน่วยงานสะดวกในการเดินทางมารับบริการ      
21 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องนํ้า โทรศพัท์

สาธารณะ ท่ีน่ังพักคอย เป็นต้น 
     

22 ความสะดวกของสถานทีใ่ห้บริการโดยรวม      
23 ความเพียงพอของอุปกรณ์ เคร่ืองมือในการให้บริการ      
24 คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์ เครือ่งมอืในการใหบ้ริการ      
25 การจัดสถานทีแ่ละอุปกรณ์ ความเป็นระเบียบ สะดวกตอ่การใช้บริการ      
26 มีป้ายบอกจุดบริการ ป้ายประชาสัมพันธ ์มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย      
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3.  งานด้านการจัดเก็บรายได้  
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มตี่อการใหบ้ริการ 

ของเทศบาลตาํบลท่าเย่ียม อาํเภอโชคชัย 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1.  ด้านขัน้ตอนการใหบ้รกิาร      

1 ข้ันตอนการใหบ้ริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากและซับซอ้น มีความชดัเจน      
2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ      
3 มีความชดัเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนําข้ันตอนในการให้บริการ      
4 มีผังลําดับข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชดัเจน      
5 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงกับความต้องการของ

ผู้รับบริการ 
     

6 มีการให้บริการตามลําดับกอ่น-หลัง อย่างเป็นธรรม      
 2.  ด้านช่องทางการให้บริการ      
7 มีชอ่งทางการให้บริการเพียงพอตอ่ผู้ใช้บริการ      
8 มีการประชาสมัพันธ์ข้อมลู ข่าวสาร เช่น เสยีงตามสาย เอกสาร เป็นต้น      
9 มีชอ่งทางการให้บริการหลายช่องทาง      
10 มีกลอ่งเพ่ือรับข้อคิดเห็นหรอืข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ      
11 มีการให้บริการนอกเวลาทําการ      
12 สามารถเข้าถึงช่องทางการใหบ้ริการได้รวดเร็วและสะดวก      
13 มีการออกให้บริการนอกสถานที่      
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ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มตี่อการใหบ้ริการ 
ของเทศบาลตาํบลท่าเย่ียม อาํเภอโชคชัย 

ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

 3.  ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ใหบ้รกิาร      
14 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยด ีแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสม      
15 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่      
16 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส ่กระตอืรือร้น เต็มใจ และมีความ

พร้อมในการบริการ  
     

17 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบข้อ
ซักถาม การชี้แจงข้อสงสัย การให้คําแนะนําได้อย่างชดัเจน ถูกตอ้ง
น่าเชื่อถอื 

     

18 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัต ิ      
19 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสตัย์สุจริตในการปฏิบัตหิน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หา

ประโยชนใ์นทางมิชอบ ฯลฯ 
     

 4.  ด้านอาคาร สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก      
20 ที่ตั้งของหน่วยงานสะดวกในการเดินทางมารับบริการ      
21 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องนํ้า โทรศพัท์

สาธารณะ ท่ีน่ังพักคอย เป็นต้น 
     

22 ความสะดวกของสถานทีใ่ห้บริการโดยรวม      
23 ความเพียงพอของอุปกรณ์ เคร่ืองมือในการให้บริการ      
24 คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์ เครือ่งมอืในการใหบ้ริการ      
25 การจัดสถานทีแ่ละอุปกรณ์ ความเป็นระเบียบ สะดวกตอ่การใช้บริการ      
26 มีป้ายบอกจุดบริการ ป้ายประชาสัมพันธ ์มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย      
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4.  งานด้านสาธารณสุข 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มตี่อการใหบ้ริการ 

ของเทศบาลตาํบลท่าเย่ียม อาํเภอโชคชัย 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1.  ด้านขัน้ตอนการใหบ้รกิาร      

1 ข้ันตอนการใหบ้ริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากและซับซอ้น มีความชดัเจน      
2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ      
3 มีความชดัเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนําข้ันตอนในการให้บริการ      
4 มีผังลําดับข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชดัเจน      
5 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงกับความต้องการของ

ผู้รับบริการ 
     

6 มีการให้บริการตามลําดับกอ่น-หลัง อย่างเป็นธรรม      
 2.  ด้านช่องทางการให้บริการ      
7 มีชอ่งทางการให้บริการเพียงพอตอ่ผู้ใช้บริการ      
8 มีการประชาสมัพันธ์ข้อมลู ข่าวสาร เช่น เสยีงตามสาย เอกสาร เป็นต้น      
9 มีชอ่งทางการให้บริการหลายช่องทาง      
10 มีกลอ่งเพ่ือรับข้อคิดเห็นหรอืข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ      
11 มีการให้บริการนอกเวลาทําการ      
12 สามารถเข้าถึงช่องทางการใหบ้ริการได้รวดเร็วและสะดวก      
13 มีการออกให้บริการนอกสถานที่      
 3.  ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ใหบ้รกิาร      

14 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยด ีแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสม      
15 เจ้าหน้าที่ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่      
16 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส ่กระตอืรือร้น เต็มใจ และมีความ

พร้อมในการบริการ  
     

17 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบข้อ
ซักถาม การชี้แจงข้อสงสัย การให้คําแนะนําได้อย่างชดัเจน ถูกตอ้ง
น่าเชื่อถอื 

     

18 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัต ิ      
19 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสตัย์สุจริตในการปฏิบัตหิน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หา

ประโยชนใ์นทางมิชอบ ฯลฯ 
     



 
 

93 

 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มตี่อการใหบ้ริการ 
ของเทศบาลตาํบลท่าเย่ียม อาํเภอโชคชัย 

ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

 4.  ด้านอาคาร สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก      
20 ที่ตั้งของหน่วยงานสะดวกในการเดินทางมารับบริการ      
21 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องนํ้า โทรศพัท์

สาธารณะ ท่ีน่ังพักคอย เป็นต้น 
     

22 ความสะดวกของสถานทีใ่ห้บริการโดยรวม      
23 ความเพียงพอของอุปกรณ์ เคร่ืองมือในการให้บริการ      
24 คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์ เครือ่งมอืในการใหบ้ริการ      
25 การจัดสถานทีแ่ละอุปกรณ์ ความเป็นระเบียบ สะดวกตอ่การใช้บริการ      
26 มีป้ายบอกจุดบริการ ป้ายประชาสัมพันธ ์มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย      

 
ตอนท่ี  3  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเสนอแนะเก่ียวกับการให้บริการของเทศบาลตาํบลท่าเย่ียม อาํเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 
 
   1.  ในปีที่ผ่านมาท่านเห็นว่าเทศบาล มผีลงานด้านใดท่ีท่านรู้สึกประทับใจมากที่สดุ เพราะอะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
   2.  ในปีที่ผ่านมาท่านเห็นว่ามีสิ่งใดท่ีเทศบาล ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
   3.  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

----------------------------- 


