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ผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริการ แก้ปัญหา กาหนดนโยบาย และพัฒนา
รูปแบบการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก ต่อไป
คณะที่ปรึกษาในการประเมินฯได้ทาการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การ
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หรือภาษี และงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างพบว่า ใน
ภาพรวมมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริห ารส่วนตาบลท่าซัก ในปี พ.ศ. 2564
อยู่ในระดับมากที่สุด ด้วยคะแนนร้อยละ 91.20 นอกจากนี้คณะที่ปรึกษาในการประเมินฯ ยังได้ให้
ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็น
ที่พึ่งและรับใช้ประชาชนได้โดยสมบูรณ์
ท้ายที่สุด คณะที่ปรึกษาในการประเมินฯ ต้องขอขอบพระคุณ นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าซัก ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เจ้าหน้าที่ประสานงาน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่
ให้ความร่วมมือในการจัดทารายงานการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าซัก อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จนประสบผลสาเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี

คณะที่ปรึกษาในการประเมินฯ
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Government) เกิดขึ้นโดยรัฐบาลมอบอานาจหรือ
กระจายอานาจการบริหารตามภารกิจต่าง ๆ ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการปกครอง
ตนเอง เพื่อความเจริญของท้องถิ่นและประเทศชาติ ตามพระราชบัญญั ติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2562 มุ่งเน้นให้ท้องถิ่นมีสิทธิปกครองตนเอง มีอิสระในการกาหนดทิศทางในการบริหารท้องถิ่นของ
ตนเอง ทั้งทางด้านการบริหารกาลังคนและงบประมาณ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและวางแผนพัฒนา
ร่วมกากับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อช่วยแบ่ง
เบาภาระของรัฐบาลและเป็นการฝึกให้ประชาชนได้รู้จักการปกครองระดับชาติ ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน
อย่างมากกับแนวคิดในการการกระจายอานาจการปกครอง (Decentralization) เนื่องจากประชาชน
ในท้องถิ่นย่อมรู้ปัญหาดีที่สุดกว่าบุคคลภายนอก ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีความเป็น
อิสระในระดับหนึ่ง ในการที่จะดาเนินกิจกรรมทางการบริหารของตนเองได้เพื่อ ให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคงแข็งแรง แต่อีกส่วนหนึ่งนั้นรัฐบาลยังคงต้ องเอกสิทธิ์ในการควบคุม ทั้งนี้ก็เพื่อรักษาสถานภาพ
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความมั่นคงของประเทศเอาไว้ ปัจจุบัน หน่วยการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประกอบไปด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.), เทศบาล โดยแบ่งเป็น เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง และเทศบาลตาบล, องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.), และองค์กรปกครองท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษมี 2 แห่ง คือ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
กาหนดให้ องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลมีห น้าที่ในการพัฒ นาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สั งคม และ
วัฒนธรรม ทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลต้องรับโอนภารกิจจานวนมากจากกระทรวง ทบวง กรม
และรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ไปดาเนินการแทน อันได้แก่
1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย การคมนาคม และขนส่ง สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ การผังเมือง การควบคุมอาคาร
2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย การส่งเสริมอาชีพงานสวัสดิการสังคม
นันทนาการ การศึกษา สาธารณสุข การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ประกอบด้วยการ
ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4) ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ประกอบด้วย
การวางแผนพัฒนาจังหวัด การพัฒนาเทคโนโลยี การส่งเสริมการลงทุนการพาณิชยกรรม การพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
5) ด้ า นการบริ ห ารจั ด การและการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ประกอบด้วย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองดูแลและรักษาป่า การจัดการสิ่งแวดล้อมและ
มลพิษต่าง ๆ การดูแลรักษาที่สาธารณะ
รายงานการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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6) ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย การป้องกัน
คุ้มครอง ควบคุม ดูแล รักษาโบราณสถาน วัตถุ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลท่ าซั ก ซึ่ งมี ภ ารกิ จให้ บ ริก ารสาธารณะตามกฎหมายดัง กล่ า ว
ข้างต้น จึงจาเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานการให้บริการประชาชนตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย ที่
มุ่งเน้นการสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ซึ่งประกอบด้วย หลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า
เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ร าชการขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ซึ่ ง
ครอบคลุมถึงคุณภาพในการให้บริการและการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และ
ส่งเสริมภาคประชาชนให้ มีส่ว นร่ วมในการบริห ารงาน และตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้ น คณะกรรมการกลางพนักงานส่ ว นตาบล จึ งได้ กาหนดแนวปฏิบั ติในการประเมิ น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิ บัติงานราชการ เพื่อกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณี
พิเศษ ประจาปีงบประมาณ 2564 จะต้องมีรายงานการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามมิติ
ที่ 2 คือมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ที่ดาเนินการโดยหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกที่เป็นกลาง
โดยการประเมินจากความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับบริการโดยตรง ทั้งนี้ผลจากการสารวจความ
พึงพอใจดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล และใช้
ประกอบการพิจารณาการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสาหรับข้าราชการ พนักงาน
ส่วนตาบล และลูกจ้าง ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าซัก อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อไป

วัตถุประสงค์การประเมิน
1. เพื่อทราบระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่าซัก อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจาแนกตามประเภทงาน เพศ อายุ
วุฒิการศึกษา อาชีพ และช่วงเวลาที่ไปใช้บริการ

ขอบเขตการประเมิน
การประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้มุ่งที่จะสารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการใน
เขตการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี
งบประมาณ 2564 ทั้งในด้านขั้นตอนการให้ บริการ ด้านช่องทางการให้ บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก โดยทาการประเมินประเภทงานที่ให้บริการ คือ งานด้าน
โยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง งานด้านการศึกษา งานด้านรายได้หรือภาษี และงานด้านพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม ซึ่งจะอานวยประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการให้บริการ และการกาหนด
นโยบายการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

รายงานการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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นิยามศัพท์เฉพาะ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง ความสุข ความสบายใจ ความสะดวกที่ได้รับจาก
สภาพแวดล้ อ มที่ เ กิ ด จากการบริ ก ารขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลท่ า ซั ก อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้าน
สิ่งอานวยความสะดวก ซึ่งวัดได้จากการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสรุปความพึงพอใจการ
ให้บริการ
ผู้รั บ บริ ก าร หมายถึ ง ประชาชนผู้ ม าใช้ บ ริก ารโดยตรง หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ หรื อ
หน่ ว ยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนที่มาใช้บริการจากองค์การบริห ารส่ว นตาบลท่าซัก อาเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
องค์การบริ หารส่วนตาบล หมายถึง องค์การบริห ารส่ ว นตาบลท่าซั ก อาเภอเมือ ง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการสารวจข้อมูลในครั้งนี้
ด้านขั้นตอนการให้บริการ หมายถึง รูปแบบ วิธีการ หรือขั้นตอนที่ องค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าซัก อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กาหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ไปใช้บริการได้ปฏิบัติตามใน
การรับบริการ
ช่องทางการให้บริการ หมายถึง รูปแบบการเข้าใช้บริการ ที่ประชาชนสามารถเข้าใช้
บริการงานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้
อย่างสะดวก
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ หมายถึง พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างภารกิจ พนักงานจ้าง
ทั่วไป และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ทา
หน้าที่ให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ที่ทาการสารวจความพึงพอใจ
สิ่งอานวยความสะดวก หมายถึง สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากรที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่าซัก อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดเตรียมไว้เพื่อให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทาให้ทราบระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่าซัก อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริการขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก อาเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
3. ได้รั บ ข้อมูล ที่ส ามารถนามาใช้แก้ปัญหา กาหนดนโยบายและแนวทางการพัฒ นา
รูปแบบการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

รายงานการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก
แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจต่อการบริการ
1.1 ความหมายของความพึงพอใจ
โวลแมน (Wolman. 1979) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้ สึก (Feeling) มี
ความสุขเมื่อคนเราได้รับความสําเร็จตามจุดหมาย (Goal) ความต้องการ (Want) หรือแรงจูงใจ
(Motivation) ในขณะที่มูลลินส์ (Mullins. 1985) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นทัศนคติของบุคคลที่มี
ต่อสิ่ งต่ าง ๆ หลาย ๆ ด้าน เป็ น สภาพภายในที่มี ความสั มพันธ์กั บความรู้ สึ กของบุคคลที่ประสบ
ความสําเร็จในงาน ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เกิดจากมนุษย์มีแรงผลักดันบางประการในตนเอง
และพยายามจะบรรลุเป้าหมายนั้นแล้วจะเกิดความพึงพอใจ เป็นผลสะท้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น เป็น
กระบวนการหมุนเวียนต่อไป
ราณี เชาวนปรีชา (2538) กล่าวถึงความพึงพอใจว่าเป็นความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคล
ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของ
บุคคลได้รับการตอบสนอง หรือบรรลุตามจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง ความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงหรือไม่
เกิดขึ้น หากความต้องการหรื อจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
จึงเป็นความรู้สึกที่ผู้มารับบริการมีต่อสถานบริการตามประสบการณ์ที่ได้รับ จากการที่เข้าไปติดต่อ
ขอรับบริการในสถานบริการนั้น ๆ
สําหรับสมจิตร กาหาวงศ์ (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจ เป็นความคิดเห็นหรื อทัศนคติที่ดี
ต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือความรู้สึกที่บุคคลได้รับการตอบสนองในสิ่งที่ต้องการ ในขณะที่ กฤษณี โพธิ์ชนะ
พันธุ์ (2542) อธิบายว่าเป็นการแสดงความรู้สึกทางบวกต่อสิ่งที่ได้รับการตอบสนองตามความต้องการ
ของมนุษย์ ส่วนวาริธร ประวัติวงศ์ (2545) ได้ให้ความหมายว่า เป็นความรู้สึกของบุคคลในทางบวกที่
เกิดขึ้นจากการประเมินบริการ เมื่อความต้องการได้รับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในสิ่งที่
ต้องการ และความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้น หากความต้องการหรือจุดมุ่งหมายนั้น ไม่ได้รับ
การตอบสนอง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการดูแลที่ได้รับจากผู้ให้บริการ และจัดเป็นเกณฑ์ด้าน
ผลลัพธ์ ทําให้ผู้ให้บริการสามารถกําหนดคุณลักษณะของการบริการ เป็นการประเมินคุณภาพของ
การบริการ และบ่งชี้ถึงความสําเร็จของงานบริการ
ดังนั้ น จึงสรุ ปได้ว่า ความพึงพอใจเป็นปฏิกิริยาด้านความรู้สึ กต่อสิ่ งเร้า หรื อสิ่ งกระตุ้นที่
แสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการประเมิน โดยบ่งถึงทิศทางของผลการ
ประเมินว่าเป็นไปในลักษณะทิศทางบวก หรือลบ หรือไม่มีปฏิกิริยาใด ๆ
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1.2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
มี ผู้ เ สนอแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจไว้ ห ลายท่ า น ดั ง เช่ น วิ ม ลลิ ท ธิ หรยางกู ร
ซึ่งให้แนวคิดไว้ว่า ความพึงพอใจเป็นการให้ ค่าความรู้สึกของคนเรา สั มพันธ์กับระบบมโนทัศน์ที่
เกี่ยวกับความหมายของสภาพแวดล้อม ค่าความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสภาพแวดล้อมซึ่งแตกต่างกัน
เช่น ความรู้สึกดี เลว พอใจ ไม่พอใจ สนใจ ไม่สนใจ เป็นต้น
นอกจากนี้จิตตินันท์ เดชะคุปต์ (2538) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ของการบริการ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับบริการที่มี
คุณภาพและระดับ การให้ บริ การตรงกับความต้ องการ รวมทั้งความเอาใจใส่ของผู้ ให้ บริการและ
คุณภาพบริการ
2. ราคาค่าบริการ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขึ้นอยู่กับราคาค่าบริการที่ผู้ใช้บริการยอมรับ
หรือพิจารณาว่าเหมาะสมกับคุณภาพของบริการ และความเต็มใจที่จะจ่ายของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้เจตคติ
ของผู้ใช้บริการที่มีต่อราคาค่าบริการกับคุณภาพการบริการของแต่ละคนจะแตกต่างกันไป
3. สถานที่บริการ การเข้าถึงบริการได้สะดวก ทําเล ที่ตั้ง และการกระจายสถานที่ให้บริการ
ให้ทั่วถึง เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
4. การส่งเสริมแนะนําบริการ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเกิดขึ้ นได้จากการได้ยินข้อมูล
ข่ า วสาร หรื อ บุ ค คลอื่ น กล่ า วถึ ง คุ ณ ภาพการบริ ก ารในทางบวก ซึ่ ง หากตรงกั บ ความเชื่ อ ที่ มี อ ยู่
ก็จะรู้สึกดีกับบริการดังกล่าว อันเป็นแรงจูงใจให้มีความต้องการบริการตามมาได้
5. ผู้ให้บริการ บุคคลที่มีบทบาทสําคัญต่อการปฏิบัติงานบริการ จะต้องคํานึงถึงความสําคัญ
ของผู้ใช้บริการเป็นหลัก ซึ่งจะทําให้ผู้ใช้บริการให้เกิดความพึงพอใจได้ง่ายยิ่งขึ้น
6. สภาพแวดล้ อมของการบริการ บรรยากาศของการบริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
7. กระบวนการบริการ วิธีการนําเสนอบริการในกระบวนการบริการ ประสิทธิภาพของการ
จัดระบบบริการ จะส่งผลให้การปฏิบัติงานบริการแก่ผู้ใช้บริการมีความคล่องตัว และตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเหมาะสม
1.3 ความพึงพอใจต่อบริการ
ในการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการ (Service Satisfaction) มีนักวิชาการ
และนักวิจัยหลายท่านได้นําแนวคิดและทฤษฎีของมาสโลว์และมิลเล็ทท์ มาอธิบายไว้ ดังนี้
มาสโลว์ (Maslow.1954) ได้กล่าวว่า มนุษย์มีความต้องการ และความต้องการของมนุษย์ไม่
มีที่สิ้นสุด เมื่อความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการอื่นก็จะเข้ามาแทนที่ และหาก
ไม่ได้รับการตอบสนองจะยังเป็นสิ่งจูงใจอยู่ มาสโลว์ ได้จัดความต้องการของมนุษย์ไว้ เป็น 5 ระดับ
ดังนี้
1. ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Need) เป็นความต้องการพื้นฐานเพื่อ
ความอยู่ร อดของชีวิต เช่น ความต้องการอาหาร อากาศ น้ํา ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และความ
ต้องการทางเพศ
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2. ความต้องการทางด้านความมั่นคงปลอดภัย (Safety Need) ได้แก่ ความต้องการที่จะ
ได้รับความคุ้มครองภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับร่างกาย ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ ฯลฯ
3. ความต้องการทางด้านสังคม (Social Need) ได้แก่ ความต้องการที่จะเข้าร่วม และได้ รับ
การยอมรับในสังคม ความเป็นมิตร และความรักจากเพื่อนร่วมงาน
4. ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องในสังคม (Esteem Need) ได้แก่ ความต้องการในเรื่อง
ความรู้ความสามารถ รวมทั้งได้รับการยกย่องสรรเสริญจากบุคคลอื่น
5. ความต้องการที่จะได้รับความสําเร็จในชีวิต (Self Deficit Principle) เป็นความต้องการ
ขั้นสูงสุดของมนุษย์ คืออยากให้เกิดความสําเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างตามความหวังของตน
มาสโลว์ ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับความต้องการของคน ที่มีผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกมาว่าจะ
ประกอบไปด้วยหลัก 2 ประการ คือ
1. หลักแห่งความขาดตกบกพร่อง (The Deficit Principle) ความขาดตกบกพร่องใน
ชีวิตประจําวันของคนที่ได้รับอยู่เสมอ จะทําให้ความต้องการที่เป็นความพอใจของคน ไม่เป็นตัวจูงใจ
ให้เกิดพฤติกรรมในด้านนั้น ๆ อีกต่อไป โดยคนเหล่านี้จะยอมรับและพึงพอใจในความ ขาดแคลนต่าง ๆ
ในชีวิต เพราะเห็นเป็นเรื่องธรรมดา
2. หลักแห่งความเจริญก้าวหน้า (The Progressive Principle) กล่าวคือ ลําดับขั้นความ
ต้องการทั้ง 5 ระดับ จะเป็นไปตามลําดับที่กําหนดไว้ จากระดับต่ําไปหาระดับที่สูงกว่า และความ
ต้อ งการของคนในแต่ ล ะระดับ จะเกิด ขึ้น ได้ ก็ต่ อ เมื่ อ ความต้อ งการของระดับ ที่ ต่ํา กว่ าได้รั บ การ
ตอบสนองจนเกิดความพึงพอใจ
สําหรับ มิลเล็ทท์ (Millett. 1954) ได้กล่าวถึงความพึงพอใจในบริการว่า จะต้องมีลักษณะ
ที่สําคัญ 5 ประการ ดังนี้
1. การให้บริการอย่างเท่าเทียม (Equitable Service) หมายถึง ผู้รับบริการจะได้รับการดูแล
อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก โดยใช้มาตรฐานบริการเดียวกัน
2. การให้บริการที่ตรงต่อเวลา (Timely Service) หมายถึง การให้บริการที่ตรงต่อเวลา ตรง
ตามความต้องการ
3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริการที่เพียงพอและ
เหมาะสม ดังนั้นการให้บริการที่เ ท่าเทียมกันและตรงเวลา จะไม่มีความหมายเลยถ้าบริการที่ให้ไม่
เพียงพอ
4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) หมายถึง การให้บริการอย่าง
สม่ําเสมอ
5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) หมายถึง การให้บริการที่มีการพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพและความสามารถ ใช้เทคโนโลยีทันสมัยเพื่อ สนองความต้องการของประชาชน
1.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
อมร รักษาสัตย์ ให้ความเห็นว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นมาตรการอีกอย่างหนึ่งที่ใช้
วัดประสิทธิภาพของการบริหารงานได้ เพราะการจัดบริการของรัฐนั้นมิใช่เพียงทําให้เสร็จ เท่านั้น แต่
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หมายถึงการให้บริการอย่างดี เป็นที่พอใจของประชาชน จากความหมายดังกล่าวนี้ จึงสรุปได้ว่า
ความพึงพอใจหมายถึง ความพอใจที่มีต่อความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามที่บุคคลได้คาดหวังไว้
นอกจากนี้ ปรัชญา เวสารัชช์ (2526) ได้กล่าวว่า การให้บริการของรัฐนั้น จะต้องคํานึงถึง
สิ่งต่อไปนี้
1. การให้บริการที่เป็นที่พึงพอใจแก่สมาชิกสังคม ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่วัดได้ยากหรือให้คํา
จํากัดความยาก แต่อาจกล่าวได้อย่างกว้าง ๆ ถึงองค์ประกอบที่ทําให้เกิดความพึงพอใจ คือ
1.1 ให้บริการที่เท่ากันแก่สมาชิกสังคม
1.2 ให้บริการในเวลาที่เหมาะสม
1.3 ให้บริการโดยคํานึงถึงปริมาณที่เหมาะสมไม่มากไม่น้อยเกินไป
1.4 ให้บริการโดยมีการปรับปรุงให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
2. การให้บริการโดยมีความรับผิดชอบต่อประชาชน เป็นค่านิยมพื้นฐานสําหรับการบริการ
ราชการในสังคมประชาธิปไตยจะต้องทําหน้าที่ภายใต้การชี้นําทางการเมืองจากตัวแทนของประชาชน
และต้องสามารถให้บริการที่มีลักษณะสนองตอบต่อมติมหาชน ต้องมีความยืดหยุ่นที่จะปรับเปลี่ยน
งาน หรือการให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้มากที่สุด
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยได้ กําหนดหลั กปฏิบัติงานทะเบียนให้ นายทะเบียน
ถือปฏิบัติมาตั้งแต่ปี 2532 ดังนี้
1. ถูกต้อง คือถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และแบบแผนของทางราชการ รวมทั้งถูกต้อง
ตรงกับความเป็นจริง
2. สะดวก คือ ประชาชนได้รับบริก ารที่ส ะดวกรวดเร็ว และไม่เสี ยเวลารอคอย รวมทั้ ง
เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพด้วย
3. สุจริต คือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และยุติธรรม รวมทั้งประชาชน
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
4. ประชาสั ม พั น ธ์ คื อ ทํ า ให้ ป ระชาชนและเจ้ า หน้ า ที่ เ กิ ด ความรู้ ค วามเข้ า ใจ และ
เห็นความสําคัญเกี่ยวกับงานทะเบียน รวมทั้งให้ความร่วมมือ
ต่อมาในปี 2535 ได้ปรับเปลี่ยนเป็นดังนี้
1. ให้ บ ริ ก าร คื อ การให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชน ผู้ ม าติ ด ต่ อ งานทะเบี ย นกั บ ทางราชการ
ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง
2. สร้างสรรค์ศรัทธา คือ ทําให้ประชาชนเกิดความศรั ทธาต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็น
ตัว แทนของรั ฐ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนเกิ ด ทั ศนคติ ที่ดี ว่ าจะได้รั บ การช่ ว ยเหลื อ การบริ ก าร และการ
ช่ว ยแก้ปั ญหาจากทางราชการได้เ ป็น อย่ างดี ทั้ งจะเป็น ผลต่อ การให้ ค วามร่ ว มมือ ในด้า นต่ าง ๆ
จากประชาชนด้วยความเต็มใจอีกด้วย
3. แก้ ไ ขปั ญ หา คื อ แก้ ไ ขปั ญ หาข้ อ ขั ด ข้ อ ง ทั้ ง ในด้ า นการปฏิ บั ติ ง านและปั ญ หาของ
ประชาชนให้หมด หรือลดน้อยลงไป
4. พั ฒ นางานทะเบี ย น คื อ พั ฒ นางานทะเบี ย นให้ มี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า ปรั บ ปรุ ง การ
ปฏิบัติงานการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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1.5 การวัดความพึงพอใจ
ผาสุวรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (2523) อธิบายว่า การวัดด้านจิตนิสัยหรือความรู้สึก เป็นการ
วัดพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึก หรืออารมณ์ เช่น ความสนใจ ความพอใจ ความซาบซึ้ง เจตคติ
หรือทัศนคติ ค่านิยมการปรับตัวทัศนคติ เป็นการวัดความรู้สึกของบุคคล อันเนื่องมาจากการเรียนรู้
หรือประสบการณ์ต่อสิ่งต่าง ๆ ที่ค่อนข้างถาวรในระยะหนึ่ง แต่อาจเปลี่ยนได้ และทัศนคติ ก็สามารถ
ระบุทิศทางและความมากน้อย หรือความเข้มแข็งได้
การประเมินค่าทัศนคติ ในการวัดทัศนคติหรือความรู้สึ กนึกคิดของคนเราต่อสิ่งหนึ่ง เราต้อง
เสนอข้อความแสดงทัศนคติเกี่ยวกับสิ่งนั้น ๆ หลาย ๆ ข้อความ ผู้รับการทดสอบประเมินค่า แต่ละ
ข้อความถือเป็น 1 มาตร แล้วนําคะแนนจากมาตรต่าง ๆ มารวม เป็นคะแนนรวม และยึดคะแนนนี้
เป็นหลักในการตีความ เนื่องจากถือว่าข้อความต่าง ๆ ก็วัด จากทัศนคติต่อสิ่งเดียวกัน ควรมีข้อความ
หลายข้อความเพื่อให้ข้อความมีความเที่ยงตรง น่าเชื่อถือมากขึ้น การให้คะแนนเรากําหนดให้การ
แสดงทัศนคติในทางบวกเป็นดังนี้
พอใจมากที่สุด
เท่ากับ
5
คะแนน
พอใจมาก
เท่ากับ
4
คะแนน
พอใจปานกลาง
เท่ากับ
3
คะแนน
พอใจน้อย
เท่ากับ
2
คะแนน
พอใจน้อยที่สุด
เท่ากับ
1
คะแนน
เมื่อให้ผู้รับการทดสอบประเมินค่าข้อความทั้งหมด แล้วนําคะแนนที่ได้มารวมเป็นคะแนน
ของทัศนคติที่มีต่อเรื่องที่ทดสอบ ผู้สอบ ผู้เสนอวิธีวัดแบบนี้ คือ คัดเลือกข้อความที่ใช้วัดจึงเป็น เรื่อง
สําคัญมาก

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดบริการ
2.1 ความหมายของการจัดบริการ
ฟาริดา อับราฮิม (2537) ได้ให้ความหมายของการจัดบริการว่า หมายถึง การวางรูปแบบ
และความสัมพันธ์ซึ่งนําไปสู่เป้าหมายของแผนงาน มีการมอบหมายบทบาท กําหนดอํานาจความ
รับผิดชอบ การจัดให้มีการประสานงาน กําหนดขอบเขตงาน ส่วน กฤษณี โพธิ์ชนะพันธุ์ (2542) ได้ให้
ความหมายว่า หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการ
จากความหมายที่กล่าวมานี้ สรุปได้ว่า การจัดบริการ หมายถึง การดําเนินงานตามแนวทาง
นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานบริการที่วางไว้ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการ และสนองตอบใน
การแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ใช้บริการ ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคม
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดบริการ
แทพเพน (Tappen.1983) กล่าวถึง การจัดบริการว่า เป็นการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีระบบ
ซึ่งได้แก่การจัดเตรียมสิ่งต่าง ๆ ดังนี้
1. ความสะดวก (Facilities) ได้แก่ ความสะดวกจากการจัดแผนผังความสบายและความ
ปลอดภัยของสถานที่ รวมถึงการเข้าถึงสิ่งสนับสนุนของบริการ
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2. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ (Equipment) ได้แก่ ความพร้อม ความเพียงพอ ของวัสดุ
อุปกรณ์ การบํารุงรักษา ความทันสมัยของเครื่องมือ เครื่องใช้ และความสามารถของบุคลากรในการ
ใช้เครื่องต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
3. บุคลากร (Staff) ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ อัตราบุคลากรที่เหมาะสม
กับจํานวนผู้รับบริการ
4. การเงิน (Finance) ได้แก่ เงินเดือน ค่าตอบแทน แหล่งที่มาของเงินและความเพียงพอของ
เงิน
สําหรับ Nancy (1953) กล่าวว่า การให้บริการที่ดีส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการเข้าถึงบริการ ซึ่ง
แนวทางการเข้าถึงบริการมีดังนี้
1. ความเพียงพอของบริการที่มีอยู่ คือ ความพอเพียงระหว่างบริการที่มีอยู่กับความต้องการ
ขอรับบริการ
2. การเข้าถึงแหล่งบริการอย่างสะดวก โดยคํานึงถึงลักษณะที่ตั้ง การเดินทาง
3. ความสะดวกและสิ่งอํานวยความสะดวกของแหล่งบริการ ได้แก่ แหล่งบริการที่ผู้รับบริการ
ยอมรับว่าให้ความสะดวกและมีสิ่งอํานวยความสะดวก
4. ความสามารถของผู้รับบริการในการที่จะเสียค่าใช้จ่ายสําหรับบริการ
5. การยอมรับคุณภาพบริการ ซึ่งในที่นี้รวมถึงการยอมรับลักษณะของผู้ให้บริการด้วย
ส่วน จิ นตนา บุญบงการ (2539) ได้ให้คํานิยามว่า “บริการ” คือสิ่งที่จับ สั มผัส แตะต้อง
ได้ยากและเสื่อมสูญสภาพไปได้ง่าย บริการจะทําขึ้นทันที และส่งมอบให้ผู้บริการทันที หรือเกือบจะ
ทัน และกล่าวถึงคุณลักษณะ 7 ประการ ของการบริการที่ดี โดยเสนอว่า “บริการ” ตรงกับคําว่า
“SERVICE” ซึ่งมีความหมายของการบริการที่สามารถเป็นหลักปฏิบัติได้ดังนี้
S = Smiling and Sympathy ยิ้มแย้มและเอาใจใส่ เห็นอกเห็นใจต่อความลําบากยุ่งยาก
ของ ผู้มารับบริการ
E = Early Response ตอบสนองต่อความประสงค์จากผู้รับบริการอย่างรวดเร็วทันใจ
โดยไม่ต้องให้เอ่ยปาก เรียกร้อง
R = Respectfulness แสดงออกถึงความนับถือ ให้เกียรติผู้มารับบริการ
V = Voluntary Manner การให้บริการที่ทําอย่างสมัครใจ เต็มใจทํา ไม่ใช่ทํางานอย่า ง
เสียไม่ได้
I = Image Enhancing การรักษาภาพลักษณ์ของผู้ให้บริการ และภาพลักษณ์ขององค์การ
C = Courtesy ความอ่อนน้อม อ่อนโยน สุภาพ มีมารยาทดี
E = Enthusiasm ความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้นขณะบริการและให้บริการมากกว่าที่
ผู้รับบริการคาดหวังเอาไว้

3. ธรรมาภิบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีความเข้มแข็งและสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สู่
ความเจริญได้ตามที่มุ่งหวังนั้น จะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ ส่วนด้วยกัน เช่น มีการบริหารจัดการที่
ดี มีส มาชิก คณะกรรมการบริ ห ารและเจ้าหน้ าที่ที่ เ ข้าใจบทบาทหน้ าที่ มี ความซื่อสั ต ย์ มีค วามรู้
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ความสามารถ ขณะเดียวกันจะต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างดีด้วย
ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจําเป็นต้องประยุกต์ และพัฒนาแนวทางธรรมาภิบาลและตัวชี้วัด
เพื่อประเมิน ตนเองว่าอยู่ ในระดับ ใดและจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน
ธรรมาภิบาลขึ้นโดยพิจารณาจากแนวทาง 6 ด้าน ประกอบด้วย
1. หลักนิติธ รรม เป็น การปฏิบัติเกี่ยวกับการตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับให้ทันสมัยและ
เป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของชุมชน และชุมชนยินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งการปฏิบัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดําเนินการให้สอดคล้องได้ โดยการออกข้อบังคับขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายให้อํานาจไว้ และต้องมุ่งให้เกิดความเป็นธรรม และเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก และเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรเปิดเวทีประชาชนได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและหน้าที่ของประชาชน ให้ประชาชน
ทราบอย่างทั่วถึง ด้วยการปิดประกาศ ณ ที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือที่ชุมชนทุก
หมู่บ้านหรือการประชาสัมพันธ์ ด้วยรูปแบบอื่น ๆ เช่น ทําเป็นเอกสารแจกจ่ายในการประชุม หรือ
เสียงตามสาย เป็นต้น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรที่มีอํานาจในการบังคับใช้ข้อบังคับรวมทั้งกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อ ง ต้องปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับให้ถูกต้องตามที่บัญญัติไว้
และต้องบังคับใช้อย่างเสมอภาค ไม่มีการเลือกปฏิบัติกับบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นกรณีพิเศษ
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเสมอภาค ได้แก่ การจัดเก็บภาษีในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึง่ จะต้องจัดเก็บอย่างทั่วถึงเท่าเทียม และถูกต้องโดยไม่กลั่นแกล้ง หรือลดหย่อนแก่ผู้ใด
เป็นการเฉเพาะ เป็นต้น นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมีหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในฝ่ายพนักงานและสมาชิกสภา ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
2. หลั ก คุ ณ ธรรม เป็ น การปฏิ บั ติ ง านที่ ยึ ด มั่ น ในความถู ก ต้ อ งดี ง ามเป็ น แบบอย่ า ง
แก่ประชาชนเพื่อเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจ อดทน มีระเบียบวินัย บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ซึ่งรวมถึงผู้บริหาร พนักงาน ทุกคนจะต้องยึดหลักหน้าที่ความรับผิดชอบของตน
โดยพนักงานส่ว นตําบลจะต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุ จริต มาทํางานตรงเวลา ให้บริการ
ประชาชนด้วนความเสมอภาค ถูกต้อง สมาชิกสภา ต้องตระหนักในหน้าที่ของตนในฐานะเป็นผู้แทน
ประชาชน ต้องมุ่ งเน้นรักษาผลประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน มาประชุมอย่าง
สม่ําเสมอ พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ในสภาอย่างมีเหตุผลตรงไปตรงมา ยึดหลักผลประโยชน์ส่วนรวมและ
ถูกต้องตามกฎหมาย
3. หลักความโปร่งใส โดยเน้นการปรับกลไกและวิธีการทํางานให้มีความโปร่งใสให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมาให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก และมีกระบวนการให้
ประชาชนตรวจสอบได้ โดย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องถือปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้
ประชาชนทราบตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของวิธีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถทําให้ประชาชน
ได้รับรู้อย่างกว้างขวาง
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4. หลักการมีส่วนร่ วม ถือเป็นหลั กการที่มีความสํ าคัญขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น
ที่ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือผู้บริหาร และมีส่วนร่วมในการบริหารงานตั้งแต่การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร แสดงความคิดเห็นในการ
ตัดสินใจทําอะไร อย่างไร รวมทั้งการตรวจสอบ และการประเมินผลงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และสุดท้ายประชาชนย่อมมีสิทธิเหนือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีอํานาจในการถอด
ถอนผู้ บริ หารหรื อสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ที่ประชาชนเห็นว่าปฏิบัติงานเสี ยหาย
ล้มเหลว มีพฤติกรรมเสื่อมเสีย นอกจากนั้น กฎหมายยังได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ รั ฐธรรมนูญ มาตรา 7
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั งคมของท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ในมาตรา 16) กําหนดให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ส่ งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องสร้างระบบกลไก ที่
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานในทุกขั้นตอน เพื่อให้การดําเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
5. หลักความรั บผิด ชอบ หลั กข้อนี้มุ่งเน้นให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นได้ตระหนักใน
อํานาจหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อประชาชน มีความใส่ใจต่อปัญหาของชุมชน และมีความกระตือรือร้น
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้บรรลุผล โดยไม่เลือกปฏิบัติและมีความกล้าหาญ
ที่จะยอมรับผลการกระทํา โดยการจัดบริการสาธารณะอย่างมีคุณภาพ เป็นธรรม และทั่วถึงทั้งในและ
นอกอาคารสถานที่ ให้ประชาชนยึดถือเป็นที่พึ่งได้ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร้องทุกข์และแจ้งความ
เดือ ดร้ อนได้ส ะดวก รวมทั้ งควรมี ผู้ รั บเรื่องราวร้ องทุกข์ ประจํ าหมู่ บ้า น มีความจริ งใจในการนํ า
โครงการและ กิจกรรมที่เสนอโดยประชาชนหรือประชาคมไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดย
คํานึงถึงความจําเป็นเร่งด่วน นอกจากนี้จะต้องนําโครงการและกิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาไปจัดทํา
ข้อบังคับงบประมาณ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามที่สัญญาไว้กับประชาชน หากทําไม่ได้ก็ต้องแจ้งให้
ประชาชนทราบ
6. หลั ก ความคุ้ ม ค่ า เป็ น การเน้ น ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารงาน โดยใช้ ท รั พ ยากร
งบประมาณ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน รวมทั้งการรักษาทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นให้
สมบูรณ์และยั่งยืน
การดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาลดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เพื่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และความประหยัดหรือ ป. ได้แก่
ป. ประชาชน คือ การทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีประชาชนเป็นเป้าหมาย
และศูนย์กลาง เช่น การกําหนดโครงการพัฒนาต่าง ๆ ใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรเป็นไปเพื่อ
ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลั ก มิใช่เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริหารหรือพนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ป. ประสิทธิภาพ คือ การทํางานตามกระบวนการที่ถูกต้องอย่างรวดเร็วที่สุด เช่น กรณี
ประชาชนมาติดต่อชําระภาษี พนักงานส่วนตําบลจะอํานวยความสะดวก ให้คําแนะนําแก่ประชาชน
พร้อมทั้งดําเนินการตามขัน้ ตอนของระเบียบกฎหมายอย่างถูกต้องและรวดเร็วจึงจะถือว่าทํางานอย่าง
มีประสิทธิภาพ
รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตําบลท่าซัก อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

12

ป. ประสิทธิผล คือ ผลหรือคุณภาพของงานที่ทําตาม ตัวอย่างเรื่องประสิทธิภาพได้เน้นใน
เรื่ องความรวดเร็ วและถูกต้องตามขั้นตอน แต่ในเรื่องของประสิ ทธิผ ลจะเน้นที่ความถูกต้องของ
ผลงานที่ทํา เช่น การรั บชําระภาษีนอกจากจะให้บริการได้อย่างรวดเร็วแล้ว ผลงานที่ทําจะต้อง
ถูกต้องไม่มีปัญหาที่ประชาชนจะต้องกลับมาร้องขอให้แก้ไขอีก
ป. ประหยัด การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนราชการส่วนท้องถิ่น จึงต้องตระหนัก
อยู่เสมอว่าเงินงบประมาณทุกบาททุกสตางค์ เป็นของประเทศชาติและประชาชน มิใช่ งบประมาณ
ส่วนตัว ดังนั้น การใช้จ่ายงบประมาณจะต้องเป็นไปอย่างรอบคอบยิ่งกว่าเงินส่วนตัว การจัดซื้อพัสดุ
ครุภัณฑ์ต้องมีคุณภาพ และเหมาะสมกับราคา เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่า ประหยัดและ
เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการเปิดกว้างให้มีกระบวนการแข่งขันเสนอราคา
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรตระหนักและมองเห็นความสําคัญในการนําหลัก
ธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานเพื่อเป้าหมาย ป. ดังกล่าว โดยเฉพาะในเรื่องของความ
โปร่งใส การมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการยึดหลักกฎหมายในการปฏิบัติงาน ซึ่งถือว่าเป็น
หัวใจในการบริหาร ในขณะเดียวกันก็จําเป็นจะต้องสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อให้เกิดจิตสํานึก
ในการมีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ ประโยชน์สูงสุดโดยส่วนรวม
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ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก
ส่วนที่ 1 ลักษณะและสภาพทั่วไปของตาบลท่าซัก
1.1 ด้านกายภาพ
1.1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตาบล
ตํ า บลท่ า ซั ก อยู่ ใ นเขตพื้ น ที่ ก ารปกครองของอํ า เภอเมื อ งนครศรี ธ รรมราช จั ง หวั ด
นครศรี ธ รรมราช โดยตั้ ง อยู่ ท างทิ ศ ตะวั น ออกค่ อ นไปทางเฉี ย งใต้ ของที่ ว่ า การอํ า เภอเมื อ ง
นครศรีธรรมราช พื้นที่ทั้งหมด 45.08 ตารางกิโลเมตร จํานวน 9 หมู่บ้าน
ตําบลท่าซักเป็น ท้องที่ ที่อยู่ในเขตอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธ รรมราช
โดยให้มีเขตการปกครองรวม 9 หมู่บ้าน
ทิศเหนือ
ติดต่อตําบลปากพูน อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก
ติดต่อทะเลอ่าวไทย
ทิศใต้
ติดต่อหลักเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช และตําบลปากพูน อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก
ติดต่อตําบลปากนคร อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.1.2 ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ
1) ลักษณะภูมิประเทศ ตําบลท่าซัก มีสภาพเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลทางหมู่บ้านตอนล่าง
สภาพดินอ่อนและดินเลน มีแม่น้ําท่าซักไหลผ่านตลอดปี ฤดูแล้งดินแข็งและมีฝุ่น ในฤดูฝนมีน้ําท่วมขัง
2) ลักษณะภูมิอากาศ ตําบลท่าซัก มีสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ตําบลเป็นภูมิอากาศแบบมรสุม
เมืองร้อนตลอดฤดูกาล อุณหภูมิเฉลี่ย 26.00 องศาเซลเซียส
ฤดูกาล แบ่งเป็น 2 ฤดู คือ
- ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน อากาศค่อนข้างร้อนตลอดฤดูกาล
- ฤดูฝน แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม ได้รับอิทธิพลจาก
ลมมรสุ มตะวัน ออกเฉีย งใต้ ฝนตกไม่ห นาแน่น ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมกราคม ได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นช่วงที่ฝนตกหนาแน่น และมีพายุ
1.1.3 ลักษณะของดิน
ตําบลท่าซัก จัดอยู่ในลักษณะกลุ่มชุดดิน ที่ 3, 3f, 7, 14, 42, 53, นากุ้ง, ไม่ระบุรายละเอียด
รายละเอียดดังนี้ตารางสรุปพื้นที่กลุ่มชุดดิน
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ตารางที่ 2.1 แสดงกลุ่มชุดดินในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าซัก
กลุ่มชุดดิน
กลุ่มชุดดินที่ 3
กลุ่มชุดดินที่ 3f
กลุ่มชุดดินที่ 7
กลุ่มชุดดินที่ 14
กลุ่มชุดดินที่ 42
กลุ่มชุดดินที่ 43
นากุ้ง
ไม่ระบุรายละเอียด
รวมพื้นที่

พื้นที่ (ไร่)
10,456.83
11.75
0.77
2.82
125.71
140.03
35,121.25
1,702.16
47,561.31

รายละเอียดลักษณะกลุ่มชุดดิน มีดังต่อไปนี้
1. กลุ่มชุดดินที่ 3 มีพื้นที่ 10,456.53 ไร่
กลุ่มชุดดินนี้มีลักษณะ เป็นเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนเป็นสีเทาเข้ม สีน้ําตาลปนเทา
เข้ม ดินล่าง เป็นสีเทา หรือน้ํ าตาลอ่อน มีจุดประสีน้ําตาลทรายแก่ สีน้ําตาลปนเหลือง สีแดงปน
เหลือง พบตามที่ ราบลุ่มหรือที่ราบเรียบ เป็นดินลึก มีการระบายน้ําเลว ฤดูฝนขังน้ําลึก 20 - 50 ซม.
นาน 4 – 5 เดือน ฤดูแล้งดินแห้งแตกระแหงเป็นร่องกว้างลึก ถ้าพบบริเวณชายฝั่งทะเล มักมีเปลือก
หอยอยู่ในดินชั้นล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลาง
ถ้าเป็นกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างปริมาณ 5.5 – 6.5 ส่วนดินชั้นล่างหากมีเปลือกหอย
ปะปน จะมีปฏิกิริยา เป็นด่างอ่อนหรือมีค่าความเป็นด่างประมาณ 7.5 – 8.0 ได้ชุดดินสมุทรปราการ
บางกอก ฉะเชิงเทรา พิมาย บางแพ และสิงห์บุรี ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้ทํานา หรือยก
ร่องปลูกพืชผักและไม้ผล ซึ่งไม่ค่อยจะมี
2. กลุ่มชุดดินที่ 7 มีพื้นที่ 0.77 ไร่
กลุ่มชุดดินนี้มีลักษณะ เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว มีสีน้ําตาล หรือสีน้ําตาลปนเทา พบจุดประ
สีน้ํ าตาล สี แดงปนเหลื อง สี น้ํ าตาลปนแดง หรือสี แดงปะปนตลอดชั้นดิน กลุ่ มดินนี้เกิดจากพวก
ตะกอน ลําน้ํา เป็นดินลึก มีการระบายน้ําค่อนข้างเลว พบตามพื้นที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ
ฤดูฝนขังน้ําลึก 30 – 50 เดือน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง pH 6.0 – 7.0 ได้แก่
ชุดดินนครปฐม ผักกาด เดิมบาง อุตรดิตถ์ ท่าตูม สุโขทัย พิจิตร
ปัจจุบันบริเวณส่วนใหญ่ใช้ทํานา ถ้าหากมีการชลประทานและการจัดการที่ดี สามารถทํานา
ได้ 2 ครั้ง ให้ผลผลิตค่อนข้างสูง
3. กลุ่มชุดดินที่ 14 มีพื้นที่ 2.82 ไร่
กลุ่มชุดดินนี้มีลักษณะ หน่วยที่ดินนี้เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสี
ดําหรือสีเทาปนดํา ซึ่งมีปริมาณอินทรียวัตถุสูง ดินล่างสีเทา มีจุดประสีเหลืองและสีน้ําตาลปะปน
รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตําบลท่าซัก อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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เล็กน้อย ดินล่างช่วงลึกกว่า 80 ซม. มีลักษณะเป็นดินเลนสีเทาปนสีเขียวที่มีสารประกอบกํามะถัน
มาก พบบริเวณที่ลุ่มต่ําชายฝั่งทะเลหรือบริเวณพื้นที่พรุ เป็นดินลึก มีการระบายน้ําเลวมาก มีความ
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต่ํา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก มีค่ าความเป็นกรดเป็นด่างน้อย
กว่า 4.5 ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นป่าเสม็ด มีวัชพืชต่าง ๆ เช่น กก กระจูด และหญ้ าชัน
กาศ เป็นพืชพื้นล่าง บางแห่งใช้ทํานาแต่ให้ผลผลิตต่ํา ตัวอย่างชุดดินที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินระ
แงะ ชุดดินต้นไทร
4. กลุ่มชุดดินที่ 42 มีพื้นที่ 125.71 ไร่
กลุ่มชุดดินนี้มีลักษณะ หน่วยที่ดินนี้เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นดินทรายจัด สีดินบนเป็นสี
เทาแก่ ใต้ลงไปเป็นชั้นทรายสีขาว ดินล่างเป็นชั้นสะสมของพวกอินทรียวัตถุ มีสีน้ําตาลหรือสีแดง ชั้น
ล่างนี้มีการอัดตัวแน่นเป็น ชั้นดาน พบบนหาดทรายเก่าหรือสันทรายทะเล เป็นพื้นที่ดินที่มีลักษณะ
ค่อนข้างราบเรียบ ไปจนถึงลูกคลื่นเล็กน้อยเป็นดินค่อนข้างลึก มีการระบายน้ํา ดีปานกลาง มีความ
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ํามาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดแก่ถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่ าความเป็นกรด
เป็นด่าง ประมาณ 5.0 – 6.0 ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวเป็นป่าเสม็ด ป่าชายหาด ป่าละเมาะ บางแห่งใช้
ปลูกมะพร้าว มะม่วงหิมพานต์และพืชไร่บางชนิด เช่น มันสําปะหลัง อ้อ ย สับปะรด ตัวอย่างชุดดินที่
อยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ ชุดดินบ้านทอม
5. กลุ่มชุดดินที่ 43 มีพื้นที่ 140.03 ไร่
กลุ่มชุดดินนี้มีลักษณะ เนื้อดินเป็นพวกดินทรายบางแห่งมีเปลือกหอยปะปนอยู่ในเนื้อดินมีสี
เทา สีเทาถึงสีขาวหรือสีน้ําตาลปนเทา หรือสีเหลือง พบบริเวณลูกคลื่นลอนลาด บริเวณชายหาด
ทรายหรือสันทรายชายทะเลบางแห่งบริเวณที่ ลาดเชิงเขา มีความลาดชันประมาณ 2 – 4 เปอร์เซ็นต์
เป็นดินลึก มีการระบายน้ําค่อนข้างมากเกินไป ระดับน้ําใต้ดินอยู่ลึกกว่า 1.5 เมตร ตลอดปี มีความ
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ํามาก pH 5.5 – 6.5 แต่ถ้ามีเปลือกหอยปะปนจะมีปฏิกิริยาเป็นด่างปาน
กลาง ชุดดิน ไม้ขาว ชุดดิน พัทยา ชุดดินระนอง ได้แก่ชุดดินบาเจาะ หั ว หิ น หลั งสวน สั ตหี บ ดง
ตะเคียน พัทยา ระนอง ไม้ขาวปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ปลูกพืชไร่บางชนิด เช่น มันสําปะหลัง สัปปะรด
หรือใช้ปลูกไม้ผล เช่น มะพร้าว มะม่วง พุทรา และมะม่วงหินพานต์ บางแห่งเป็นป่าละเมาะ หรือทุ่ง
หญ้าธรรมชาติ
1.1.4 ลักษณะของแหล่งน้า
ตําบลท่าซัก มีคลองท่าซักซึ่งมีต้นกําเนิดมาจากเทือกเขาหลวง หรือเทือกเขานครศรีธรรมราช
ไหลผ่าน ลําคลองท่าดี ผ่านตําบลกําแพงเซา ตําบลมะม่วงสองต้น อําเภอเมือง เมื่อไหลมาถึงสันทราย
ซึ่งเป็ น ที่ตั้ งของเมื อง คลองได้แ บ่ งแยกออกเป็นหลายสาขา สายหนึ่ งไหลเลี ย บตัว เมือ งผ่ า นทาง
ตะวันออกผ่านตัวเมืองที่สะพานราเมศวร์ ตําบลท่าวัง ผ่านตําบลท่าซัก และออกทะเลอ่าวไทยที่บ้าน
ปากพญา เรียกว่าคลองปากพญาหรือคลองท่าซัก
คลองท่าซักไหลผ่านในตําบลท่าซัก มีความยาว 13,000 เมตร กว้าง 40 เมตร ลึก 2 เมตร
ปริมาณที่เก็บน้ําได้ 1,040,000 ลูกบาศก์เมตร โดยไหลผ่านพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านตากแดด หมู่ที่ 3 บ้าน
คงคาเลียบ หมู่ที่ 4 บ้านฉางสําโรง หมู่ที่ 5 บ้านนาวง โดยส่วนนี้จะเป็นน้ําจืด ซึ่งลําคลองในบริเวณนี้
อยู่ติดต่อกับเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนตอนปลาย
ของคลองจะรับอิทธิพลจากน้ําทะเลหนุนทําให้น้ํามีสภาพเป็นน้ํากร่อยโดยเฉพาะในช่วงที่มีน้ําทะเล
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หนุนในตอนฤดูแล้ง ซึ่งจะอยู่ในบริเวณหมู่ที่ 6 บ้านปากพญา หมู่ที่ 7 บ้านปากน้ําปากพญา หมู่ที่ 8
บ้านศาลาสี่หน้า หมู่ที่ 9 บ้านปากน้ําปากพญา
1.1.5 ลักษณะของไม้และป่าไม้
ตําบลท่าซักมีพื้นที่ป่าชายเลน อยู่ในหมู่ที่ 6, 7, 9 ประมาณ 13,200 ไร่ แต่พื้นที่บางส่วนได้
ถู ก ทํ า ลายเปลี่ ย นสภาพเป็ น นากุ้ ง ธรรมชาติ เ กื อ บหมด มี ห ลงเหลื อ อยู่ บ้ า งบริ เ วณริ ม คลองและ
ริมชายฝั่งทะเล มีการปลูกป่าในพื้นที่แปลงนากุ้งธรรมชาติ ประมาณ 2,500 ไร่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
(ข้อมูล ณ มีนาคม 2559)
- หมู่ที่ 6 พืน้ ที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี
5,550 ไร่
- หมู่ที่ 7 พื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี
771 ไร่
- หมู่ที่ 9 พืน้ ที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี
6,919 ไร่
1.2 ด้านการเมือง/การปกครอง
1.2.1 เขตการปกครอง
การปกครองของตําบลท่าซัก แบ่งเป็น 9 หมู่บ้าน ดังนี้
ตารางที่ 2.2 แสดงการปกครองของตําบลท่าซัก
หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อ - นามสกุล
(กานัน – ผู้ใหญ่บ้าน)

ตาแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์

1

บ้านสว่าง

นายวันชัย ภูมิระเบียบ

กํานัน

081-9566995

2

บ้านตากแดด

นายนิเวศ สิงดิพงค์

ผู้ใหญ่บ้าน

087-8989721

3

บ้านคงคาเลียบ

นายสัมพันธ์ ระเบียบโอษฐ์

ผู้ใหญ่บ้าน

082-8185723

4

บ้านฉางสําโรง

นายนภดล อุปการดี

ผู้ใหญ่บ้าน

082-8185723

5

บ้านนาวง

นายนิกร ภูมิกรานต์

ผู้ใหญ่บ้าน

084-9913736

6

บ้านปากพญา

นายทวี วงศ์แดง

ผู้ใหญ่บ้าน

086-2718101

7

บ้านปากน้ําปากพญา

นายอภิวัฒน์ สีลาทอง

ผู้ใหญ่บ้าน

084-6968796

8

บ้านศาลาสี่หน้า

นายเกียรติศักดิ์ เยี่ยมกร

ผู้ใหญ่บ้าน

081-0812265

9

บ้านปากน้ําปากพญา

นายสวัสดิ์ บัวสมัด

ผู้ใหญ่บ้าน

084-9920172

ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
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1.3 ประชากร
1.3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากรใน ตาบลท่าซัก
ตารางที่ 2.3 แสดงจํานวนประชากรตามเขตการปกครองของตําบลท่าซัก
ชื่อหมู่บ้าน
บ้านสว่าง
บ้านตากแดด
บ้านวัดคงคาเลียบ
บ้านฉางสําโรง
บ้านนาวง
บ้านปากพญา
บ้านปากน้ําปากพญา
บ้านศาลาสี่หน้า
บ้านปากน้ําปากพญา
รวม

หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2559
390
779
316
1,573
487
500
235
139
224
4,643

2560
398
840
331
1,587
491
500
237
141
230
4,755

ปี (พ.ศ.)
2561
2562
406
407
924
971
338
355
1,595 1,622
543
560
504
504
242
246
146
147
232
233
4,93๐ 5,045

2563
411
1,033
361
1,686
602
514
251
152
235
5,245

2564
415
1,034
362
1,686
611
516
251
153
235
5,263

ที่มา : งานทะเบียนราษฎร์อําเภอเมือง ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
1.4 สภาพทางสังคม
ประวัติความเป็นมา สภาพการตั้ งบ้านเรือน ประวัติความเป็นมาและการตั้งบ้านเรือนของ
ประชากรตําบลท่าซักแบ่งออกหลายลักษณะ คือ
หมู่ที่ 1
ประวัติความเป็นมา
หมู่ที่ 1 บ้านสว่าง เดิมชื่อว่า “บ้านหราง” (คุกหรือที่คุมขังนักโทษ) แต่เนื่องจากชื่ อ
ดังกล่าวไม่เป็นศิริมงคล ชาวบ้านจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “บ้านสว่าง” คนกลุ่มแรกที่เข้ามาเพียง 4 ครัวเรือน
เป็นกลุ่มชาวพุทธ ต่อมาได้ขยายครอบครัวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยส่วนใหญ่เป็นคนถิ่นเดิม
หมู่ที่ 1 มีกลุ่มบ้าน 4 กลุ่มบ้าน คือ
1. บ้านถนนใหญ่
2. บ้านสว่าง
3. หมู่บ้านเบญจมานนท์
4. เดอะปาร์ค
สภาพการตั้งบ้านเรือน
ประชากรตั้งบ้านเรือนกระจายอยู่สองข้างถนน คือ บ้านถนนใหญ่ ถนนบ้านสว่าง
ถนนซอยในหมู่บ้าน และชุมชนซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเบญจมานนท์ ซึ่งประชาชนที่อาศัยในหมู่บ้านส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพ ทํานา ค้าขาย และรับราชการ
รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตําบลท่าซัก อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

18

หมู่ที่ 2
ประวัติความเป็นมา
หมู่ที่ 2 บ้านตากแดด มีชาวอิสลามและชาวไทยพุทธอาศัยอยู่ ซึ่งเข้าออกเป็นสอง
ฝั่งชาวไทยพุทธอาณาเขตจะติดต่อกับชาวบางงัน ซึ่งเดิมชาวไทยพุทธเรียกหมู่บ้านตากแดดว่า “บ้าน
ไร่” ชาวอิสลามจะอยู่ทางตอนปลายของลําคลอง มีอาชีพทําการประมงหาปลา เพราะทะเลสมบูรณ์
และจะมี เรือเกลือ เรือประมงจํานวนมากมาจอดที่ท่าเรือเป็นประจํา ซึ่งผู้คนที่มากับเรือจะพักค้างคืน
ซักผ้า หุงหาอาหาร และนําผ้าไปตากแดด บางลําเรือก็นําอวนมาตากแดด ส่วนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน
มักจะนําปลาที่ได้จากการออกทะเล มาตากแดด จนเรียกกันติดปากว่า “หมู่บ้านตากแดด”
หมู่ที่ 2 มีกลุ่มบ้าน ๗ กลุ่มบ้าน คือ
1. บ้านบางงัน
5. หมู่บ้านการ์เด้นพลัส
2. บ้านตากแดด
6. หมู่บ้านเดอะพรีเมียร์
3. บ้านบางศูนย์
7. หมู่บ้านดีทาวน์
4. หมู่บ้านสยามนครธานี
สภาพการตั้งบ้านเรือน
บ้านบางงัน จะอยู่ติดต่อกับเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชาชนในกลุ่มบ้าน
นี้ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานา รองลงมาคืออาชีพรับจ้าง และอีกกลุ่มบ้านคือ บ้านตากแดด ซึ่งอยู่
ติดต่อกับบ้านบางงันมาทางทิศตะวันออก จะประกอบอาชีพทางการเกษตร (ทํานา เลี้ยงสัตว์) และ
หมู่บ้านสยามนครธานี หมู่บ้านการ์เด้นพลัส หมู่บ้านเดอะพรีเมียร์ เป็นหมู่บ้านจัดสรร
หมู่ที่ 3
ประวัติความเป็นมา
หมู่ที่ 3 บ้านคงคาเลียบสมัยก่อนเรียก “บ้านท่าซัก” เนื่องจากพระเจ้าตากสินชักเรือ
ไปหาเจ้าพระยานครน้อยโดยใช้เส้นทางนี้ และหมู่บ้านคงคาเลียบมีคลองเลียบอยู่ริมหมู่บ้าน ชาวบ้าน
ก็เลยเปลี่ยนจากบ้านท่าซักเป็น “บ้านคงคาเลียบ”
หมู่ที่ 3 มีกลุ่มบ้าน 3 กลุ่มบ้าน คือ
1. บ้านบางทวด
2. บ้านคงคาเลียบ
3. หมู่บ้านสวนสน
สภาพการตั้งบ้านเรือน
บ้านบางทวด บ้านคงคาเลียบ ประชาชนจะอาศัยอยู่สองข้างถนนสายหลักคือถนน
ปากพญา - บ้านนาวง ประชาชนส่วนหนึ่งทํานากุ้ง เลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ และทํานา
หมู่ที่ 4
ประวัติความเป็นมา
หมู่ที่ 4 บ้านฉางสําโรงเปลี่ยนมาเป็น “บ้านสําโรง” เมื่อก่อนเป็นหมู่บ้านที่มีช้างมาก
เพราะเป็นพืน้ ที่หลวงที่มีการเลี้ยงช้างมาก เป็นหมู่บ้านที่คนอาศัยมีฐานะร่ํารวย กลุ่มคนที่อยู่บนเขานั่ง
ช้างเอาผลไม้มาแลกกับสัตว์น้ํา
รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตําบลท่าซัก อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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หมู่ที่ 4 มีกลุ่มบ้าน 13 กลุ่มบ้าน คือ
1. บ้านฉางสําโรง
8. หมู่บ้านศศิธร
2. หมู่บ้านราชพฤกษ์
9. หมู่บ้านจารุวัฒน์
3. หมู่บ้านแสงตะวัน
10. หมู่บ้านเพชรธารา
4. หมู่บ้านสินสืบสุข (1, 2, 3)
11. หมู่บ้านโกอัน – วรรณา
5. หมู่บ้านศุภกัญญา
12. หมู่บ้านสินสิริ
6. หมู่บ้านแผ่นดินทอง
13. หมู่บ้านเซนวิลล่า
7. หมู่บ้านประดับดาว (1, 2)
สภาพการตั้งบ้านเรือน
บ้านฉางสําโรง ประชาชนอยู่รวมเป็นกลุ่ม ส่วนใหญ่ประชากรบ้านฉางสําโรงนับถือ
ศาสนาอิสลาม และมีหมู่บ้านจัดสรรซึ่งอยู่ติดต่อกับเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช คือ หมู่บ้านศุภ
กัญญา,หมู่บ้านสินสืบสุข (1-3), หมู่บ้านแสงตะวัน,หมู่บ้านราชพฤกษ์, หมู่บ้านแผ่นดินทอง, หมู่บ้าน
ประดับดาว (1, 2), หมู่บ้าน โกอัน-วรรณา, หมู่บ้านเพชรธารา, หมู่บ้านศศิธร, หมู่บ้านจารุวัฒน์ ซึ่งมี
โรงแรมในหมู่ที่ 4 คือ นครรีสอร์ท, โรงแรมนวนคร และเสาวลักษณ์ S.P. รีสอร์ท
หมู่ที่ 5
ประวัติความเป็นมา
หมู่ที่ 5 บ้านนาวง มีมาตั้งแต่สมัยเจ้าพระยานครน้อย เป็นที่ควบคุมนักโทษให้มาทํา
นาและเป็นที่เก็บฉางข้าวของเจ้าพระยานครน้อย นักโทษที่ถูกคุมขังมาจากกะลันตัน ตรังกานู ไทรบุรี
ซึ่งก่อนหน้านี้มาตั้งรกรากอยู่หน้าเมือง โดยเฉพาะอย่า งยิ่งบริเวณสนามโรงเรียนวัดนาวง ถ้าขุดลึกลง
ไปจะพบซากหอยมากมาย (แสดงว่าเคยเป็นชายทะเล) ขุดพบปืนใหญ่ สมอเรือ สันนิษฐานว่าคงเป็นที่
พักของทัพพระเจ้าตากสินจึงเรียกว่า “ท่าซัก” สมัยก่อนเป็นที่นาล้อมรอบ ชาวบ้านจึงเรียกว่า“นาวง”
คนกลุ่มแรกที่เข้ามาอาศัยอยู่น่าจะเป็นพวกทาสของท่านเจ้าเมือง (เจ้าพระยานครน้อย) คนในซึ่ งเจ้า
เมืองส่งมาอยู่เพื่อให้ดูแลฉางข้าวและบรรดานักโทษ (เชลยศึก) ที่ถูกกักขังให้มาทํานา หมู่ที่ 5 มีกลุ่ม
บ้าน 10 กลุ่มบ้าน คือ
1. บ้านนาวง
5. บ้านบางช้างตก
9. หมู่บ้านสินสิริ
2. บ้านกลาง
6. บ้านกอไผ่
10. หมู่บ้านเซน วิลล่า
3. บ้านบางมะขาม
7. บ้านบางคุระ
4. หมู่บ้านสินสิริ
8. หมู่บ้านแสงตะวันลากูน่า
สภาพการตั้งบ้านเรือน
บ้านนาวง ประชาชนจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มบริเวณสองข้างถนน ซอย ในหมู่บ้าน
และสองข้างถนนสายถนนก่อไผ่ - ปากพญา คือ บ้านช้างตก บ้านกลาง และมีหมู่บ้านจัดสรร คือ
หมู่บ้าน แสงตะวันลากูน่า, หมู่บ้านสินสิริ และหมู่บ้านเดอะซิตี้
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หมู่ที่ 6
ประวัติความเป็นมา
หมู่ที่ 6 บ้านปากพญา หมู่บ้านนี้อยู่ติดกับทะเล โดยมีคลองท่าซักไหลผ่าน เมื่อออก
ทะเลต้องผ่านหมู่บ้านนี้ ก่อน ชาวบ้านจึงเรียกว่า “บ้านปากพญา” จากคําบอกเล่าของผู้สูงอายุ คน
กลุ่มแรกที่ก่อตั้งหมู่บ้านมาจากแถวภาคกลางกลุ่มหนึ่ง อีกกลุ่มหนึ่งมาจากเมืองปัตตานี ประชากร
นับถือศาสนาอิสลาม มีการรวมกันเป็นครอบครัวและขยายออกไปเรื่อย ๆ
หมู่ที่ 6 มีกลุ่มบ้าน 2 กลุ่มบ้าน คือ 1. บ้านทับแขก
2. บ้านปากพญา
สภาพการตั้งบ้านเรือน
บ้านปากพญา ประชาชนส่ วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม อาศัยอยู่ริมคลองท่าซัก
และสองข้างถนนสายบ้านกอไผ่ – ปากพญา ประกอบอาชีพประมง
หมู่ที่ 7
ประวัติความเป็นมา
หมู่ที่ 7 บ้านปากน้ําปากพญา ชาวบ้านมาจากมีนบุรี เข้ามาอยู่ตั้งแต่สมัย ปู่ ย่า ตา
ยาย ซึ่งเป็ นเส้ นทางที่ติดต่อกับ ทะเลเป็นส่ วนใหญ่ ซึ่งเรียกขานกั นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธ ยาว่า
“บ้านปากน้ําปากพญา”
หมู่ที่ 7 มีกลุ่มบ้าน 1 กลุ่มบ้าน คือ บ้านปากน้ําปากพญา
สภาพการตั้งบ้านเรือน
บ้านปากน้ําปากพญา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม บ้านเรือนจะตั้งอยู่
ริมคลอง ท่าซัก และบริเวณสองข้างถนนสายนาวง-ปากน้ําปากพญา ประชาชนประกอบอาชีพประมง
หมู่ที่ 8
ประวัติความเป็นมา
หมู่ที่ 8 บ้านศาลาสี่หน้า มาจากมีศาลาสร้างไว้ก่อนที่จะเข้าหมู่ที่ 8 สันนิษฐานว่า
อาจจะเป็นด่านตรวจ เพราะสมัยก่อนถ้าจะเดินทางเข้าไปในตัวเมืองนครศรีธรรมราช จะต้องผ่าน
ตําบลนี้ ไปก่อน คือ คลองท่าซัก ปัจจุบันฐานของศาลาดังกล่ าวยังปรากฏอยู่ แต่มีเพียงเล็ กน้อ ย
เท่านั้น เพราะว่าผุกร่อนไปมากแล้ว
หมู่ที่ 8 มีกลุ่มบ้าน 1 กลุ่มบ้าน คือ บ้านศาลาสี่หน้า
สภาพการตั้งบ้านเรือน
บ้านศาลาสี่หน้า ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม บ้านเรือนตั้งอยู่ สองข้าง
ถนนสายบ้านกอไผ่ -ปากน้ําปากพญา หมู่ที่ 8 อยู่ติดต่อกับหมู่ที่ 5 มาทางทิศตะวันออก ประชาชน
ประกอบอาชีพประมง
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หมู่ที่ 9
ประวัติความเป็นมา
หมู่ที่ 9 บ้านปากน้ําปากพญา แยกจากหมู่ที่ 7 ซึ่งเรียกว่าหมู่บ้าน “ปากพญา” แต่
เนื่องจากอยู่ติดปากอ่าวจึงเรียนกันว่า“ปากน้ําปากพญา” กลุ่มคนที่เข้ามาบุกเบิกริเริ่ม คือ
1) กลุ่ มอิส ลามมาจากกรุ งเทพฯ จากมี นบุรี หนองจอก สุ ขุ มวิท (นับ ถือศาสนา
อิสลาม) พระโขนง (ชาวบ้านเรียก แขกบางกอก)
2) มาจากเพชรบุรี สมุทรปราการ (ชาวบ้านเรียนว่า “ชาวเพชร”) นับถือศาสนาพุทธ
3) มาจากปากนคร ปากพนัง (บางส่วน) ส่วนใหญ่เป็นจีนมาค้าขาย คนทั้ง 3 กลุ่ม
มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบ้านปากน้ําปากพญา หมู่ที่ 7 ตําบลท่าซัก ก่อนแยกมาเป็น หมู่ที่ 9 และเรียกกัน
เรื่อยมาว่า “ปากน้ําปากพญา”
สภาพการตั้งบ้านเรือน
บ้านปากน้ําปากพญา อยู่ติดชายทะเลปากอ่าวไทย ประชาชนจะตั้งบ้านเรือนอยู่สอง
ฝั่งคลอง ฝั่งคลอง ประกอบอาชีพประมง 90% และรับจ้างค้าขาย
1.5 ระบบบริการพื้นฐาน
1.5.1 การคมนาคมขนส่ง
การคมนาคมติดต่อระหว่างตําบล อําเภอ จังหวัด ส่วนมากใช้เส้นทางถนนสายทางหลวง
หมายเลข 4102 เส้ น ทางคมนาคมภายในตํ า บล หมู่ บ้ า น เป็ น ถนนลู ก รั ง ถนนคอนกรี ต และ
ถนนลาดยาง การบริการส่วนใหญ่ราษฎรใช้รถโดยสารประจําทาง รถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์
รับจ้าง แต่ส่วนมากใช้รถส่วนตัว
1) จานวนถนนในตาบล ถนนในตําบล จํานวน 138 สาย
1) ถนนคอนกรีต จํานวน 49 สาย ระยะทาง 22.18 กิโลเมตร
2) ถนนลาดยาง จํานวน 8 สาย ระยะทาง 22.42 กิโลเมตร
3) ถนนลูกรัง จํานวน 81 สาย ระยะทาง 29.73 กิโลเมตร
2) ถนนที่เป็นเส้นทางหลักในตาบลและหมู่บ้าน
1) ถนนลาดยางสายบางงัน – บ้านปากพญา ตั้งแต่หมู่ที่ 2 – หมู่ที่ 9 ระยะทาง
ประมาณ 12.80 กิโลเมตร
2) ถนนคอนกรีตสายก่อไผ่ – ปากพญา ตั้งแต่หมู่ที่ 5 – หมู่ที่ 8 ระยะทางประมาณ
9.30 กิโลเมตร
3) ถนนสายบ้านถนนใหญ่
หมู่ที่ 1 ระยะทางประมาณ 1.60 กิโลเมตร
4) ถนนสายบ้านสว่าง
หมู่ที่ 1 ระยะทางประมาณ 2.20 กิโลเมตร
5) ถนนสายบ้านฉางสําโรง
หมู่ที่ 4 ระยะทางประมาณ 1.60 กิโลเมตร
6) ถนนสายบางแหยง
หมู่ที่ 8 ระยะทางประมาณ 1.39 กิโลเมตร
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3) จานวนสะพาน
- สะพานคอนกรีต 4 แห่ง
1.5.2 การไฟฟ้า
- จํานวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 5,263 ครัวเรือน
1.5.3 การประปา
- จํานวนครัวเรือนที่ใช้น้ําประปา 3,526 ครัวเรือน
1.6 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
1.6.1 การนับถือศาสนา
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
1. วัด จํานวน 2 แห่ง
- วัดนาวง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านนาวง
- วัดคงคาเลียบ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านคงคาเลียบ
2. มัสยิด จํานวน 6 แห่ง
- มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านตากแดด
- มัสยิดมูวะห์ฮีดีน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านฉางสําโรง
- มัสยิดนู้รู้ลอิสลาม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านปากพญา
- มัสยิดยามาลุดดีน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านทับแขก
- มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะซาน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านปากน้ําปากพญา
- มัสยิดกามาลุ้ลอิสลาม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านศาลาสี่หน้า
3. บาลาย จํานวน 2 แห่ง
- บาลายอัลบารีญ๊ะ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านปากน้ําปากพญา
- บาลายอัลกอบารีญ๊ะ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านปากน้ําปากพญา
4. ศาลเจ้า จํานวน 1 แห่ง
- ศาลเจ้าอู๋ตั้งอั๋งเอียะ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านตากแดด
5. โรงเรียนสอนศาสนา จํานวน 5 แห่ง
- ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจํามัสยิดนุรุลอิสลาม หมู่ที่ 2
- ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจํามัสยิดมูวะห์ฮีดีน หมู่ที่ 4
- โรงเรียนพัฒนศึกษา
หมู่ที่ 6
- ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจํามัสยิดนูรุ้ลอิสลาม หมู่ที่ 6
- ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจํามัสยิดยามาลุดดีน หมู่ที่ 6
1.6.2 ประเพณีและงานประจาปี
ประเพณีและวัฒนธรรมของตําบลท่าซักมีหลายด้าน เช่น
1. ประเพณีวันสงกรานต์
2. ประเพณีวันสารทเดือนสิบ
3. ประเพณีถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
4. ประเพณีการให้ทานไฟ
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1.6.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิน่ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าซักได้อนุรั กษณ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทําเครื่องจักสารใช้สําหรับในครัวเรือน เช่นเครื่องจักสารจากต้นคร้า,
ไม้ไผ่ และการทําขนมไทยแบบโบราณ เช่น ขนมประเพณีงานเดือนสิบ, ขนมตาล, ขนมสอดใส้ เป็นต้น
และมีวิธีการจับปลาธรรมชาติ เช่น การจับปลาโดยใช้สุ่ม
ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ 100 % พูดภาษาใต้
1.6.4 สินค้าพื้นที่และของที่ระลึก
1. ผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้าท่าซัก
สถานที่ หมู่ที่ 1 ตําบลท่าซัก อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. ผลิตภัณฑ์ข้าวซ้อมมือ
สถานที่ หมู่ที่ 5 ตําบลท่าซัก อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.7 ทรัพยากรธรรมชาติ
1.7.1 น้า
ตําบลท่าซัก มีคลองท่าซักซึ่งมีต้นกําเนิดมาจากเทือกเขาหลวง หรือเทือกเขานครศรีธรรมราช
ไหลผ่านลําคลองท่าดี ผ่านตําบลกําแพงเซา ตําบลมะม่วงสองต้น อําเภอเมือง เมื่อไหลมาถึงสันทราย
ซึ่ งเป็ น ที่ตั้ งของเมื อง คลองได้แ บ่ งแยกออกเป็นหลายสาขา สายหนึ่ งไหลเลี ย บตัว เมือ งผ่ า นทาง
ตะวันออกผ่านตัวเมืองที่สะพานราเมศวร์ ตําบลท่าวัง ผ่านตําบลท่าซัก และออกทะเลอ่าวไทยที่บ้าน
ปากพญา เรียกว่าคลองปากพญาหรือคลองท่าซัก
คลองท่าซักไหลผ่านในตําบลท่าซัก มีความยาว 13,000 เมตร กว้าง 40 เมตร ลึก 2 เมตร
ปริมาณที่เก็บน้ําได้ 1,040,000 ลบ.ม. โดยไหลผ่านพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านตากแดด หมู่ที่ 3 บ้านคงคา
เลียบ หมู่ที่ 4 บ้านฉางสําโรง หมู่ที่ 5 บ้านนาวง โดยส่วนนี้จะเป็นน้ําจืด ซึ่งลําคลองในบริเวณนี้อยู่
ติดต่อกับเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนตอนปลายของ
คลองจะรับอิทธิพลจากน้ําทะเลหนุน ทําให้น้ํามีสภาพเป็นน้ํากร่อยโดยเฉพาะในช่วงที่มีน้ําทะเลหนุน
ในตอนฤดูแล้ง ซึ่งจะอยู่ในบริเวณหมู่ที่ 6 บ้านปากพญา หมู่ที่ 7 บ้านปากน้ําปากพญา หมู่ที่ 8 บ้าน
ศาลาสี่หน้า หมู่ที่ 9 บ้านปากน้ําปากพญา
1.7.2 ป่าไม้
ตําบลท่าซักมีพื้นที่ป่าชายเลน อยู่ในหมู่ที่ 6 , หมู่ที่ 7 , หมู่ที่ 9 เนื้อที่ 15,889 ไร่ เป็นพื้นที่
คงมีสภาพป่าชายเลน เนื้อที่ 4,072 ไร่ และพื้นที่เปลี่ยนสภาพ เนื้อที่ 11,817 ไร่ (ที่มา : ศูนย์บริหาร
จัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2564)
1.7.3 ทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตําบลท่าซักมีพื้นที่ป่าชายเลน อยู่ในหมู่ที่ 6 , หมู่ที่ 7 , หมู่ที่ 9 จํานวน 15,889 ไร่

รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตําบลท่าซัก อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

24

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจั ย ประเมิน ความพึงพอใจในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารที่ มี ต่ อ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลท่ า ซั ก อ าเภอเมื อ งนครศรี ธ รรมราช จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช โดยมีวิธีการประเมิน ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้มาใช้บริการของขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก
ประจาปีงบประมาณ 2564 จานวน 4,613 คน
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจคือ ผู้ที่มาใช้บริการของขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่าซัก จานวน 852 คน ซึ่งได้มาโดยการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ของเครจซี่ และ
มอร์แกน (Krejcie and Morgan) และใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple
Random Sampling) ตามจานวนผู้มารับบริการ ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้
1. กาหนดขนาดตัวอย่าง ตามจานวนผู้มาใช้บริการที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ท่าซัก ประจาปีงบประมาณ 2564 โดยใช้ ตารางสาเร็จรูปการกาหนดขนาดตัวอย่างของเครจซี่ และ
มอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 852 คน
2. การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วย
วิธี Systematic Random Sampling จากผู้มารับบริการของขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก ได้
กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 852 คน ดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 แสดงจานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้มารับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบล
ท่าซัก อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทบริการ
งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
งานด้านการศึกษา
งานด้านรายได้หรือภาษี
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
รวม

จานวนประชากร
69
228
2,458
1,851
4,613

จานวนกลุ่มตัวอย่าง
58
143
332
319
852
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่าซัก ในครั้งนี้ คือแบบประเมินความพึงพอใจต่อ การให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าซักโดย ผู้วิจัยได้ทาการรวบรวมคาถามจากการศึกษาข้อมูลหรือลักษณะงานการให้บริการ
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก สร้างเป็นแบบประเมินความพึงพอใจโดยแบ่งออกเป็น 3
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ
และการติดต่อขอใช้บริการบริการ
ตอนที่ 2 ข้อคาถามตามรายละเอียดของการบริการ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความ
สะดวก โดยในแต่ละข้ อคาถามเป็ นแบบประเมินที่มีลักษณะเป็นมาตราส่ว นประมาณค่า (Rating
Scale) ตามมาตรวัดแบบ Likert โดยกาหนดระดับการตอบไว้ 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อคาถามปลายเปิดประกอบด้วย ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในแต่ ละด้าน สิ่งที่พอใจ
หรือประทับใจเป็นพิเศษจากการไปใช้บริการ และสิ่งที่อยากให้มีการปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทาการรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอนดังนี้
1. ผู้วิจัยรวมข้อมูลความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก ประจาปี
งบประมาณ 2564
2. ผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือไปยังองค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก ในการเก็บรวบรวมแบบ
ประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ โดยเก็บแบบประเมินจากผู้ใช้บริการได้จานวนทั้งสิ้น 852 คน
3. ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูลในแบบประเมินความพึงพอใจเพื่อ
ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบประเมินความพึงพอใจ ผู้วิจัยได้ทาการตรวจสอบความ
สมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูลในเบื้องต้น จากนั้นได้กาหนดรหัส แล้วบันทึกข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์
ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel หลังจากนั้นได้ทาการแปลงข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับ
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้ โดยกาหนดสถิติสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์หาค่าความถี่ และร้อยละ จาแนก
ตามตัวแปรประเภทงานที่มาขอใช้บริการ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และการติดต่อขอใช้บริการ
2. ข้อมูล ความพึงพอใจต่อการให้ บริการขององค์การบริห ารส่ว นตาบลท่าซัก ผู้ วิจัยได้
วิเคราะห์หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยความพึงพอใจรายข้อได้
รายงานการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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มีการวิเคราะห์หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ จาแนกตามระดับความพึงพอใจ พร้อมทั้งหาค่าเฉลี่ย และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในแต่ละข้อ ส่วนรายด้านและภาพรวมทุกด้าน ได้มีการวิเคราะห์เฉพาะค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งค่าเฉลี่ยทั้งรายข้อ รายด้าน และภาพรวมทุกด้าน มีการแปลความหมาย
ของค่าเฉลี่ยเพื่อวัดระดับ ความพึงพอใจ โดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) (อ้างถึง บุญชม
ศรีสะอาด, 2535:100) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการให้บริการมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการให้บริการมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการให้บริการปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการให้บริการน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการให้บริการน้อยที่สุด
3. การเปรี ย บเทีย บความพึงพอใจต่อการให้ บริการขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลท่าซั ก
จาแนกตามตัวแปรเพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และการติดต่อขอใช้บริการผู้วิจัยได้วิเคราะห์หาค่า
T-test เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปร 2 กลุ่ม ซึ่งได้แก่ ตัวแปรเพศ และ
วิเคราะห์หาค่า F-test เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปร 3 กลุ่มขึ้นไป ซึ่ง
ได้แก่ ตัวแปรอายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และการติดต่อขอใช้บริการ
4. ข้อมูลความคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก ซึ่งเป็นข้อคาถามแบบปลายเปิด ผู้วิจัยได้นาประเด็นความคิดเห็นที่
ได้มาสรุปเป็นประเด็นสาคัญ พร้อมทั้งนาเสนอข้อมูลใน 2 ประเด็นคาถาม ประกอบด้วย (1) สิ่งที่
พอใจหรือประทับใจเป็นพิเศษจากการไปใช้บริการ และ (2) สิ่งที่อยากให้มีการปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก ใน
ครั้งนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์หาค่าสถิติดังต่อไปนี้
1. ค่าร้อยละ (Percentage)
2. ค่าเฉลี่ย (Mean)
3. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation )
4. ค่าสถิติ T – test ซึ่งใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยสาหรับ
ตัวแปร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน ซึ่งได้แก่ ตัวแปรเพศ
5. ค่าสถิติ F-test ซึ่งใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยสาหรับตัวแปร
3 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน ซึ่งได้แก่ ตัวแปรอายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และการติดต่อขอใช้บริการ

รายงานการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ จั ย ประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น ต าบลท่ า ซั ก
ในครั้ ง นี้ เพื่ อให้ เ กิด ความเข้ าใจตรงกั นในการแปลความหมายและเสนอผลการวิเ คราะห์ ข้ อมู ล
จึงได้กาหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมทั้งรูปแบบของการเสนอผล
ดังต่อไปนี้

สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
N

แทน
แทน
x
S.D แทน
T – test แทน

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size)
ค่าเฉลี่ย (Mean)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยสาหรับตัวแปร 2
กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (T – Distribution)
F – test แทน ค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยสาหรับตัวแปร 3
กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (F – Distribution)
Sig. แทน ค่าความน่าจะเป็นในการเปรียบเทียบความแตกต่าง ณ ระดับนัยสาคัญที่
ระดับ 0.05 , และ 0.01
*
แทน ความพึงพอใจแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
**
แทน ความพึงพอใจแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.01
P
แทน ความน่าจะเป็น (Probability)

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก ในครั้งนี้
ผู้วิจัยได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน โดยแสดงค่าความถี่ และร้อยละ
จาแนกตามตัวแปรประเภทงานที่มาขอใช้บริการ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และการติดต่อขอใช้
บริการ
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบล
ท่าซักโดยนาเสนอในรูปแบบตารางแสดงค่าความถี่ ร้อยละ จาแนกตามระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นรายข้อและรายด้าน ของผู้ตอบแบบประเมิน จานวน 852 คน โดยมี
การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยเพื่อวัดระดับความพึงพอใจเป็นรายข้อ รายด้าน และภาพรวมทุกด้าน
โดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) (อ้างถึง บุญชม ศรีสะอาด, 2535:100) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการให้บริการมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการให้บริการมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการให้บริการปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการให้บริการน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการให้บริการน้อยที่สุด
รายงานการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่าซัก จาแนกตามตัวแปรเพศ อายุ วุฒิก ารศึกษา อาชีพ และการติดต่อขอใช้บริการโดย
นาเสนอในรูปแบบตารางแสดงค่า T-test เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปร 2
กลุ่ม ซึ่งได้แก่ ตัวแปรเพศ และค่า F-test เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปร 3
กลุ่มขึ้นไป ซึ่งได้แก่ ตัวแปรอายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และการติดต่อขอใช้บริการ
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าซักซึ่งเป็นข้อคาถามแบบปลายเปิด ประกอบด้วย
(1) สิ่งที่พอใจหรือประทับใจเป็นพิเศษจากการไปใช้บริการ และ (2) สิ่งที่อยากให้มีการปรับปรุงแก้ไข
โดยด่วน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบประเมิน
การวิเคราะห์ข้อมูลในตอนนี้ ผู้วิจัยได้นาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน จานวนทั้งหมด
852 คน มาวิเคราะห์หาค่าความถี่ และร้อยละ โดยจาแนกตามตัวแปรเพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ
และการติดต่อขอใช้บริการผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก จาแนกตามตัวแปรประเภทงานที่มาขอใช้บริการ เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา อาชีพ และการติดต่อขอใช้บริการ
อันดับ
1
2
3
4
1
2
1
2
3
4
1
2

ตัวแปร
ประเภทงานที่มาขอใช้บริการ
งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
งานด้านการศึกษา
งานด้านรายได้หรือภาษี
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
น้อยกว่า 30 ปี
30 - 39 ปี
40 - 49 ปี
50 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา

จานวน
(N = 852 คน)

ร้อยละ
(100)

58
143
332
319

6.81
16.78
38.97
37.44

345
507

40.49
59.51

194
256
264
138

22.77
30.04
30.99
16.20

169
330

19.84
38.73

รายงานการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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อันดับ
3
4
5
1
2
3
4
5
6
1
2
3

ตัวแปร
ประกาศนียบัตร
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อาชีพ
เกษตรกร
ข้าราชการ
รับจ้างทั่วไป
ทางานบริษัท/ห้างร้าน/ภาคเอกชนอื่นๆ
ค้าขาย
อื่น ๆ
การติดต่อขอใช้บริการ
ขอใช้บริการด้วยตนเองที่ อบต.
ขอใช้บริการทางโทรศัพท์
ขอใช้บริการเมื่อ อบต.จัดบริการนอกพื้นที่
รวม

จานวน
(N = 852 คน)
102
227
24

ร้อยละ
(100)
11.97
26.64
2.82

196
80
92
180
266
38

23.00
9.39
10.80
21.13
31.22
4.46

374
31
447
852

43.90
3.64
52.46
100.00

จากตารางที่ 4.1 แสดงว่าข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก จาแนกตามตัวแปรประเภทงานที่มาขอใช้บริการ เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา อาชีพ และการติดต่อขอใช้บริการสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ตามตัวแปรต่างๆ ได้ดังนี้
ประเภทงานที่มาขอใช้บริการ
ประเภทงานที่มีผู้มาใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก (1) งานด้านโยธา
การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง จานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 6.81 (2) งานด้านการศึกษา จานวน
143 คน คิดเป็นร้อยละ 16.78 (3) งานด้านรายได้หรือภาษี จานวน 332 คน คิดเป็นร้อยละ 38.97
(4) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จานวน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 37.44 สรุปได้ดัง
แผนภาพที่ 4.1

รายงานการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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เพศ
กลุ่ มผู้ ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่ ว น
ตาบลท่าซักในครั้งนี้ ประกอบด้วย เพศชายจานวน 345 คน คิดเป็นร้อยละ 40.49 ส่วนเพศหญิง มี
จานวน 507 คน คิดเป็นร้อยละ 59.51 โดยสรุปได้ดังแผนภาพที่ 4.2

อายุ
ช่วงอายุของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่าซัก ในครั้งนี้ ส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 40 - 49 ปี จานวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 30.99
รองลงมาคือ กลุ่มผู้ตอบแบบประเมินที่มีช่วงอายุ 30-39 ปี จานวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 30.04
และกลุ่มผู้ตอบแบบประเมินที่มีจานวนน้อยที่สุดคือ อายุ 50 ปี ขึ้นไป จานวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ
16.20 โดยสรุปได้ดังแผนภาพที่ 4.3

รายงานการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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วุฒิการศึกษา
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่ อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบล
ท่าซัก ในครั้งนี้ มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับสูงกว่าปริญญาตรี โดยผู้ตอบแบบ
ประเมิ น ส่ ว นใหญ่ มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา จ านวน 330 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 38.73
รองลงมาคือ วุฒิการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี มีจานวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 26.64 ส่วนวุฒิ
การศึกษาที่มีกลุ่มผู้ตอบเป็นส่วนน้อย คือสูงกว่าปริญญาตรี มีจานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 2.82
โดยสรุปได้ดังแผนภาพที่ 4.4

อาชีพ
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบล
ท่าซัก ในครั้งนี้ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย มีจานวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 31.22 รองลงมาคือ
อาชีพเกษตรกร มีจานวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 ส่วนอาชีพที่มีกลุ่มผู้ตอบเป็นส่วนน้อย
คือกลุ่มผู้ตอบที่ประกอบอาชีพอื่นๆ มีจานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 4.46 โดยสรุปได้ดังแผนภาพที่
4.5

รายงานการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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การติดต่อขอใช้บริการ
กลุ่ มผู้ ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่ ว น
ตาบลท่าซัก ในครั้งนี้ ส่วนใหญ่ติดต่อขอใช้บริการเมื่อ อบต.จัดบริการนอกพื้นที่ จานวน 447 คน คิด
เป็นร้อยละ 52.46 รองลงมาขอใช้บริการด้วยตนเองที่ อบต.คือ จานวน 374 คน คิดเป็นร้อยละ
43.90 ส่วนการติดต่อขอใช้บริการ ที่ผู้ตอบไปใช้บริการเป็นส่วนน้อย คือ ขอใช้บริการทางโทรศัพท์ มี
จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 3.64 โดยสรุปได้ดังแผนภาพที่ 4.6

รายงานการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก
ปรากฏดังตาราง 4.2 – 4.8
การวิเคราะห์ ความพึงพอใจต่อการให้ บริการขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลท่าซัก โดยผู้
ศึกษาวิจัยได้นาข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด จานวนทั้งสิ้น 852 คน วิเคราะห์หาค่าความถี่
ร้อยละ จาแนกตามระดับความพึงพอใจ และวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean, x ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) พร้อมทั้งเสนอผลการวิเคราะห์ตามรายละเอียดของการ
ให้บริการเป็นรายข้อ รายด้าน และภาพรวม ดังแสดงในตารางที่ 4.2 - 4.8
ตารางที่ 4.2 แสดง ค่าเฉลี่ย ร้อยละของค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก โดยจาแนกเป็นภาพรวมละรายด้าน
อันดับ

รายละเอียดของการบริการ

(ร้อยละ ของ
1

ด้านขั้นตอนการให้บริการ

2

ด้านช่องทางการให้บริการ

3

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4

ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
โดยภาพรวม

S.D.

x

4.51
(90.20)
4.55
(91.00)
4.68
(93.60)
4.49
(89.80)
4.56
(91.20)

x

)

ระดับความ
พึงพอใจ

0.421 มากที่สุด
0.441 มากที่สุด
0.305 มากที่สุด
0.370

มาก

0.203 มากที่สุด

จากตารางที่ 4.2 แสดงว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าซัก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ ย 4.56 (ร้อยละ 91.20) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยที่สูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
4.68 (ร้อยละ 93.60) และรองลงมา ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 4.55 (ร้อยละ 91.00) ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
4.51 (ร้อยละ 90.20) ส่วนด้านสิ่งอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.49 (ร้อยละ 89.80) โดยสรุปได้ดังแผนภาพที่ 4.7

รายงานการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ตารางที่ 4.3 แสดง ค่าเฉลี่ย ร้อยละของค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก โดยจาแนกเป็นภาพรวมและงานบริการ
อันดับ

รายละเอียดของงานบริการ

x

(ร้อยละ ของ
1

งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง

2

งานด้านการศึกษา

3

งานด้านรายได้หรือภาษี

4

งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
โดยภาพรวม

4.48
(89.60)
4.61
(92.20)
4.55
(91.00)
4.56
(91.20)
4.56
(91.20)

x

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

0.207

มาก

)

0.222 มากที่สุด
0.203 มากที่สุด
0.188 มากที่สุด
0.203 มากที่สุด

จากตารางที่ 4.3 แสดงว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบลท่าซัก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุ ด ค่าเฉลี่ ย 4.56 (ร้อยละ 91.20) เมื่ อ
พิจารณาเป็นงานบริการ พบว่างานด้านการศึกษา มีค่าเฉลี่ยที่สูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
4.61 (ร้อยละ 92.20) รองลงมางานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.56 (ร้อยละ 91.20) และงานด้านรายได้หรือภาษี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 4.55 (ร้อยละ 91.00) ส่วนงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง น้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.48 (ร้อยละ 89.60) โดยสรุปได้ดังแผนภาพที่ 4.8
รายงานการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ตารางที่ 4.4 แสดง ค่าเฉลี่ย ร้อยละของค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
อันดับ

รายละเอียดของการบริการ

x

(ร้อยละ ของ
1

ด้านขั้นตอนการให้บริการ

2

ด้านช่องทางการให้บริการ

3

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4

ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
โดยภาพรวม

4.41
(88.20)
4.36
(87.20)
4.73
(94.60)
4.42
(88.40)
4.48
(89.60)

x

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

0.425

มาก

0.475

มาก

)

0.289 มากที่สุด
0.388

มาก

0.207

มาก

จากตารางที่ 4.4 แสดงว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าซัก งานด้านโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.48 (ร้อยละ 89.60) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยที่
สูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.73 (ร้อยละ 94.60) และรองลงมาด้านสิ่งอานวยความสะดวก
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.42 (ร้อยละ 88.40) ส่วนด้านช่องทางการให้บริการ น้อยสุด
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.36 (ร้อยละ 87.20)
รายงานการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

36
ตารางที่ 4.5 แสดง ค่าเฉลี่ย ร้อยละของค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก งานด้านการศึกษา
อันดับ

รายละเอียดของการบริการ

(ร้อยละ ของ
1

ด้านขั้นตอนการให้บริการ

2

ด้านช่องทางการให้บริการ

3

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4

ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
โดยภาพรวม

S.D.

x

x

)

4.51
(90.20)
4.60
(92.00)
4.76
(95.20)
4.58
(91.60)
4.61
(92.20)

ระดับความ
พึงพอใจ

0.382 มากที่สุด
0.406 มากที่สุด
0.234 มากที่สุด
0.339 มากที่สุด
0.222 มากที่สุด

จากตารางที่ 4.5 แสดงว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าซัก งานด้านการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.61 (ร้อย
ละ 92.20) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยที่สูงสุด อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.76 (ร้อยละ 95.20) และรองลงมาด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.60 (ร้อยละ 92.00) ส่วนด้านขั้นตอนการให้บริการ น้อยสุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.51 (ร้อยละ 90.20)
ตารางที่ 4.6 แสดง ค่าเฉลี่ย ร้อยละของค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก งานด้านรายได้หรือภาษี
อันดับ

รายละเอียดของการบริการ

x

(ร้อยละ ของ
1

ด้านขั้นตอนการให้บริการ

2

ด้านช่องทางการให้บริการ

3

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4

ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
โดยภาพรวม

4.49
(89.80)
4.57
(91.40)
4.66
(93.20)
4.50
(90.00)
4.55
(91.00)

x

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

0.435

มาก

)

0.430 มากที่สุด
0.316 มากที่สุด
0.378

มาก

0.203 มากที่สุด
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จากตารางที่ 4.6 แสดงว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าซัก งานด้านรายได้หรือภาษี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.55
(ร้อยละ 91.00) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.66 (ร้อยละ 93.20) และรองลงมาด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.57 (ร้อยละ 91.40) ส่วนด้านขั้นตอนการให้บริการ น้อยสุด มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.49 (ร้อยละ 89.80)
ตารางที่ 4.7 แสดง ค่าเฉลี่ย ร้อยละของค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
อันดับ

รายละเอียดของการบริการ

(ร้อยละ ของ
1

ด้านขั้นตอนการให้บริการ

2

ด้านช่องทางการให้บริการ

3

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4

ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
โดยภาพรวม

S.D.

x

4.56
(91.20)
4.54
(90.80)
4.66
(93.20)
4.47
(89.40)
4.56
(91.20)

x

)

ระดับความ
พึงพอใจ

0.420 มากที่สุด
0.454 มากที่สุด
0.320 มากที่สุด
0.356

มาก

0.188 มากที่สุด

จากตารางที่ 4.7 แสดงว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าซัก งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 4.56 (ร้อยละ 91.20) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยที่
สูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.66 (ร้อยละ 93.20) และรองลงมาด้านขั้นตอนการให้บริการ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.56 (ร้อยละ 91.20) ส่วนด้านสิ่งอานวยความสะดวก น้อย
สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.47 (ร้อยละ 89.40)

รายงานการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ตารางที่ 4.8 แสดงจานวน ร้อยละ ของผู้ตอบแบบประเมินจาแนกตามระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย
ร้ อ ยละของค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ ความพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารของ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก โดยจาแนกเป็นภาพรวมในแต่ละด้านและเป็นรายข้อ
ข้อที่ รายละเอียดของการบริการ

1
2
3
4
5

ด้านขั้นตอนการให้บริการ
มีกระบวนการขั้นตอน
ให้บริการที่ชัดเจน ไม่
ซับซ้อน
การบริการเป็นไปตาม
ขั้นตอน
จัดเวลาบริการแต่ละขั้นตอน
อย่างเหมาะสม
การจัดลาดับก่อน-หลัง ให้
ผู้รับบริการอย่างยุติธรรม
ความรวดเร็วของการ
ให้บริการมีความเหมาะสม

เฉลี่ยด้านขั้นตอนการให้บริการ
1
2
3
4
5

ด้านช่องทางการให้บริการ
มีการจัดช่องทางการ
ให้บริการหลากหลาย
ช่องทาง
ช่องทางการให้บริการมี
ความสะดวก ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน
ผู้รับบริการสามารถเข้าใช้
บริการในแต่ละช่องทางได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว
มีการพัฒนาและเพิ่ม
ช่องทางให้บริการใหม่ๆ
ช่องทางการให้บริการตรง
กับความต้องการของ
ผู้รับบริการ

จานวน (ร้อยละ) ของผู้ตอบแบบ
S.D. ระดับ
x
ความ
ประเมิน (N = 852)
(% ของ
พึงพอใจ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย ไม่ x )
ที่สุด
กลาง
ที่สุด ตอบ
560 279 6
7
(65.73) (32.75) (0.70) (0.82) 565
(66.31)
385
(45.18)
366
(42.97)
479
(56.22)

250
(29.34)
405
(47.54)
447
(52.46)
364
(42.72)

-

-

35 2
(4.11) (0.23)
55 7
(6.46) (0.28)
37 2
(4.34) (0.23)
9
(1.06)

-

-

4.63
มาก
0.544 ที่สุด
(92.60)

4.62
0.577
(92.40)
4.37
0.642
(87.40)
4.38
0.581
(87.60)
4.55
0.518
(91.00)
-

มาก
ที่สุด
มาก
มาก
มาก
ที่สุด

-

-

4.51
มาก
0.421 ที่สุด
(90.20)

574 264 12 2
(67.37) (30.99) (1.41) (0.23)

-

4.65
มาก
0.518 ที่สุด
(93.00)

546 260 46
(64.08) (30.52) (5.40)

-

-

4.59
มาก
0.592 ที่สุด
(91.80)

402 392 53 5
(47.18) (46.01) (6.22) (0.59)

-

4.40
0.632 มาก
(88.00)

433
(50.82)
563
(60.59)

389
(45.66)
269
(39.41)

-

-

30
(3.52)
20
(2.35) -

-

4.47
0.566 มาก
(89.40)
4.64
0.528 มาก
ที่สุด
- (92.80)
-

รายงานการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

39
ข้อที่ รายละเอียดของการบริการ

เฉลี่ยด้านช่องทางการให้บริการ

1
2
3
4
5

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
การยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจา
สุภาพเรียบร้อย
การให้บริการมีความรวดเร็ว
และถูกต้อง
มีความพร้อมในการ
ให้บริการตามเวลาที่กาหนด
มีความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติหน้าที่
จานวนเจ้าหน้าที่เพียงพอ
ให้บริการ

เฉลี่ยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

จานวน (ร้อยละ) ของผู้ตอบแบบ
S.D. ระดับ
x
ความ
ประเมิน (N = 852)
(% ของ
พึงพอใจ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย ไม่ x )
ที่สุด
กลาง
ที่สุด ตอบ
4.55
มาก
- 0.441 ที่สุด
(91.00)
575
(67.48)
629
(73.83)
668
(72.06)
530
(62.20)
547
(64.20)

275
(32.28)
215
(25.23)
177
(27.65)
317
(37.21)
288
(33.80)

-

-

1
1
(0.12) (0.12)
8
(0.94)
6
1
(0.29) (0.12)
5
(0.59)
9
8
(1.06) (0.94)
-

-

4.67
0.480
(93.40)
4.73
0.465
(94.60)
4.77
0.443
(95.40)
4.62
0.499
(92.40)
4.61
0.561
(92.20)
4.68
0.305
(93.60)

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.61
มาก
0.579 ที่สุด
- (92.20)

มาก
ที่สุด

ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
1 สถานที่บริการสะอาด ไม่
559
แออัด เดินทางได้สะดวก (65.61)
2 มีการจัดสิ่งอานวยความ
353
สะดวกสาหรับผู้ใช้บริการ
(41.43)
อย่างเพียงพอและเหมาะสม
3 คุณภาพและความทันสมัย
390
ของอุปกรณ์/เครื่องมือ ใน
(45.77)
การให้บริการ
4 ป้ายบอกจุดบริการ/ป้าย
501
ประชาสัมพันธ์มีความ
(58.80)
ชัดเจนเข้าใจง่าย
5 ความพึงพอใจต่อสื่อ
475
ประชาสัมพันธ์ในการ
(55.75)
ให้บริการ
เฉลี่ยด้านสิ่งอานวยความสะดวก -

252 41
(29.58) (4.81)

-

427 64 8
(50.12) (7.51) (0.94)

-

423 39
(49.65) (4.58)

4.32
0.652 มาก
(86.40)

-

-

4.41
0.578 มาก
- (88.20)

343 8
(40.26) (0.94)

-

-

-

4.58
มาก
0.513 ที่สุด
(91.60)

375 2
(44.02) (0.23)

-

-

-

4.56
มาก
0.502 ที่สุด
(91.20)

-

-

-

-

-

4.49
0.370 มาก
(89.80)

รายงานการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ข้อที่ รายละเอียดของการบริการ

เฉลี่ยทุกด้าน

จานวน (ร้อยละ) ของผู้ตอบแบบ
S.D. ระดับ
x
ความ
ประเมิน (N = 852)
(% ของ
พึงพอใจ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย ไม่ x )
ที่สุด
กลาง
ที่สุด ตอบ
- - 4.56
มาก
0.203 ที่สุด
(91.20)

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าซัก ดังแสดงในตารางที่ 4.8 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ตามรายละเอียดของการให้บริการ
จาแนกเป็น รายด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก ได้ดังนี้
การบริการด้านขั้นตอนการให้บริการ
ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบล
ท่าซัก ในภาพรวมเฉลี่ย ด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุ ด ค่าเฉลี่ย 4.51 (ร้อยละ
90.20) และเมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ค่ าเฉลี่ยเป็นรายข้อตามรายละเอียดของการบริการ พบว่า
สิ่งที่ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจสู งที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) มีกระบวนการขั้นตอน
ให้บริการที่ชัดเจน ไม่ซับซ้อน (2) การบริการเป็นไปตามขั้นตอน (3) ความรวดเร็วของการให้บริการมี
ความเหมาะสม สาหรับสิ่งที่ผู้ ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ จัดเวลาบริการแต่ละ
ขั้นตอนอย่างเหมาะสม
การบริการด้านช่องทางการให้บริการ
ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบล
ท่าซักในภาพรวมเฉลี่ยด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.55 (ร้อยละ 91.00)
และเมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อตามรายละเอียดของการบริการ พบว่า สิ่งที่
ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) มีการจัดช่องทางการให้บริการ
หลากหลายช่องทาง (2) ช่องทางการให้บริการตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ (3) ช่องทางการ
ให้บริการมีความสะดวกไม่ยุ่งยากซับซ้อน สาหรับสิ่งที่ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ
ผู้รับบริการสามารถเข้าใช้บริการในแต่ละช่องทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
การบริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบล
ท่าซักในภาพรวมเฉลี่ยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.68 (ร้อยละ 93.60)
และเมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อตามรายละเอียดของการบริการ พบว่า สิ่งที่
ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) มีความพร้อมในการให้บริการตาม
เวลาที่กาหนด (2) การให้บริการมีความรวดเร็วและถูกต้อง (3) การยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพ
เรี ย บร้ อย ส่ ว นสิ่ งที่ ผู้ ตอบแบบประเมินมี ความพึงพอใจน้อยที่ สุ ด คือ จานวนเจ้ าหน้า ที่เพี ยงพอ
ให้บริการ
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การบริการด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบล
ท่าซักในภาพรวมเฉลี่ยด้านสิ่งอานวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.49 (ร้อยละ 89.80)
และเมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อตามรายละเอียดของการบริการ พบว่า สิ่งที่
ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) สถานที่บริการสะอาด ไม่แออัด
เดินทางได้สะดวก (2) ป้ายบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์มีความชัดเจนเข้าใจง่าย (3) ความพึง
พอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ในการให้บริการ ส่วนสิ่งที่ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ
มีการจัดสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอและเหมาะสม
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบล
ท่าซัก จาแนกตามตัวแปรเพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และการติดต่อขอใช้บริการ
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ในตอนนี้ ผู้ ศึ ก ษาวิ จั ย ได้น าค่ า เฉลี่ ย มาวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บความ
พึงพอใจ ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก ตามรายละเอียดของการให้บริการ
เป็นรายด้าน และในภาพรวมของการให้บริการทุกด้าน โดยจาแนกตามตัวแปรเพศ อายุ วุฒิการศึกษา
อาชีพ และการติดต่อขอใช้บริการ พร้อมทั้งนาเสนอในรูปแบบตารางแสดงค่า T-test เพื่อทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปร 2 กลุ่ม ซึ่งได้แก่ ตัวแปรเพศ และค่า F-test เพื่อทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรตั้ งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป ซึ่งได้แก่ ตัวแปรอายุ วุฒิการศึกษา
อาชีพ และการติดต่อขอใช้บริการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังแสดงในตารางที่ 4.9
ตารางที่ 4.9 แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบล
ท่าซั ก อ าเภอเมื องนครศรี ธรรมราช จั งหวั ดนครศรี ธรรมราช จ าแนกตามตัว แปรเพศ อายุ วุ ฒิ
การศึกษา อาชีพ และการติดต่อขอใช้บริการ
ตัวแปร

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการให้บริการ จาแนกเป็นรายด้าน
ด้านช่องทาง ด้าน
ด้านสิ่ง
ด้านขั้นตอน
การ เจ้าหน้าที่ผู้ อานวยความ ภาพรวม
การให้บริการ
ให้บริการ ให้บริการ สะดวก

เพศ
ชาย
หญิง
T-test
Sig.

4.50
4.52
0.448
0.654

4.54
4.56
0.719
0.472

4.68
4.68
0.215
0.830

4.49
4.50
0.249
0.804

4.55
4.56
0.656
0.512

น้อยกว่า 30 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 ปีขึ้นไป
F-test
Sig.
วุฒิการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ประกาศนียบัตร
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
F-test
Sig.

4.50
4.53
4.49
4.53
0.367
0.777

4.55
4.58
4.55
4.51
0.646
0.586

4.68
4.67
4.70
4.66
0.853
0.465

4.46
4.50
4.52
4.49
0.869
0.457

4.55
4.57
4.56
4.55
0.708
0.548

4.56
4.53
4.40
4.51
4.38
2.882
*0.022

4.51
4.52
4.55
4.59
4.80
2.994
*0.018

4.66
4.70
4.70
4.68
4.49
3.151
*0.014

4.49
4.52
4.50
4.46
4.55
0.916
0.454

4.55
4.57
4.54
4.56
4.56
0.484
0.748

อายุ
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ตัวแปร

อาชีพ
เกษตรกร
ข้าราชการ
รับจ้างทั่วไป
ทางานบริษัท/ห้างร้าน/
ภาคเอกชน
ค้าขาย
อื่น ๆ
F-test
Sig.
การติดต่อขอใช้บริการ
ขอใช้บริการด้วยตนเองที่
อบต.
ขอใช้บริการทางโทรศัพท์
ขอใช้บริการเมื่อ อบต.
จัดบริการนอกพื้นที่
F-test
Sig.

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการให้บริการ จาแนกเป็นรายด้าน
ด้านช่องทาง ด้าน
ด้านสิ่ง
ด้านขั้นตอน
การ เจ้าหน้าที่ผู้ อานวยความ ภาพรวม
การให้บริการ
ให้บริการ ให้บริการ สะดวก
4.48
4.56
4.61

4.46
4.63
4.63

4.66
4.65
4.74

4.48
4.58
4.52

4.52
4.60
4.63

4.42
4.54
4.57
3.650
**0.003

4.64
4.52
4.46
4.633
**0.000

4.70
4.68
4.62
1.679
0.137

4.47
4.51
4.34
2.388
*0.036

4.56
4.56
4.50
4.973
**0.000

4.48
4.47

4.54
4.60

4.66
4.71

4.48
4.52

4.54
4.57

4.54
2.829
0.060

4.55
0.291
0.748

4.70
1.833
0.161

4.50
0.282
0.755

4.57
3.034
*0.049

** P < 0.01
* P < 0.05
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้ บริการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าซักเป็นรายด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการ
ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก และในภาพรวมทุกด้าน โดยจาแนก
ตามตัวแปรเพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และการติดต่อขอใช้บริการ ดังแสดงในตารางที่ 4.9
สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตัวแปรต่างๆ ได้ดังนี้
เพศ
ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าซักไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่ามีผลการวิเคราะห์สอดคล้องกัน ผู้ตอบแบบประเมินเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อการ
ให้ บ ริ ก ารขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลท่ า ซั ก ทั้ ง ด้ า นขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก าร ด้ า นช่ อ งทางการ
ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวกไม่แตกต่างกัน
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อายุ
ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน ที่มีช่วงอายุต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าซักไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามี
ผลการวิเคราะห์สอดคล้องกัน ผู้ตอบแบบประเมินที่มีอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก ทั้งด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวกไม่แตกต่างกัน
วุฒิการศึกษา
ในภาพรวมทุก ด้ า น พบว่า ผู้ ตอบแบบประเมิ น ที่มี วุ ฒิ การศึ กษาต่ างกั น มีค วาม
พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าซักไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่าผู้ตอบแบบประเมินที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้านด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการและ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ส่วนในด้านสิ่งอานวยความสะดวก มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
อาชีพ
ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินที่มีอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าซักแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน ที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ ด้านขั้นตอนการให้บริการและด้านช่องทางการแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 ส่วนในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน และในด้านสิ่ ง
อานวยความสะดวกผู้รับบริการมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การติดต่อขอใช้บริการ
ในภาพรวมทุ ก ด้ า น พบว่ า ผู้ ต อบแบบประเมิ น ที่ ใ ช้ บ ริ ก ารต่ า งกั น มี ค วาม
พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าซักแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินที่เข้าใช้บริการต่างกันมีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการ ทั้งด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวกไม่แตกต่างกัน

รายงานการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

45
ตอนที่ 4 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ความคิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม ของผู้ ต อบแบบประเมิ น ความ
พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก
การวิเคราะห์ข้อมูลในตอนนี้ ผู้วิจัยได้ประมวลข้อมูลความคิดเห็ นเพิ่มเติมของผู้ตอบแบบ
ประเมิ น ความพึง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลท่ า ซั ก ซึ่ง เป็ น ข้ อ ค าถาม
ปลายเปิด ตามประเด็นคาถามดังนี้ (1) สิ่งที่พอใจหรือประทับใจจากการไปใช้บริการ และ (2) สิ่งที่
อยากให้มีการปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน ดังนี้
1. สิ่งที่พอใจหรือประทับใจจากการไปใช้บริการ
ผู้ตอบแบบประเมินที่ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่าซักในประเด็นที่พอใจหรือประทับใจจากการไปใช้บริการ สรุปประเด็นสาคัญได้ ดังนี้
1.1 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ
ด้วยความกระตือรือร้น ให้คาแนะนาหรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
1.2 สถานที่ให้บริการ สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสะดวกในการเดิน
ทางเข้ารับบริการ มีที่จอดรถเพียงพอ
1.3 มีการให้บริการด้านสุขภาพเคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้ประชาชน ในการ
ตรวจวัดความดัน การคัดกรองโรคเบาหวาน แก่ผู้สูงอายุในชุมชน
1.4 ชื่นชมการจัดตั้งศูนย์พักพิง กักกันผู้สัมผัสเชื้อโรคไวรัส โควิ ด 19 พร้อมทั้งมีการ
ให้บริการความรู้ในการป้องกันตัวจากโรคโควิด 19
2. สิ่งที่อยากให้มีการปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน
ผู้ตอบแบบประเมินที่ให้ค วามคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่าซักในประเด็นที่อยากให้มีการปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน สรุปประเด็นสาคัญได้ ดังนี้
2.1 การปรับปรุงคุณภาพของน้าประปา เนื่องจากน้ามี สีออกน้าตาลแดง มีคราบ
สนิมลอยอยู่ด้านหน้า ไม่สามารถใช้ในการอุปโภคและบริโภคได้
2.2 การจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างสม่าเสมอ ทั้งขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อ
2.3 ควรมีการติดตั้งไฟส่องสว่างตามถนนหนทางให้มีความสว่างเพียงพอ เพื่อป้อง
การเกิดอุบัติเหตุ และการจี้ชิงทรัพย์
2.4 ควรเพิ่มมาตรการป้องกันโรคต่างๆ ในชุมชน เพิ่มมากขึ้น เช่น แจกสิ่งของเพื่อ
ป้องกันโรคโควิด 19 รวมถึงรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้และร่วมกันป้องกัน
2.5 ควรมีการพัฒนาระบบความปลอดภัยในชุมชนให้มากยิ่งขึ้น เช่นการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด หรือ การใช้สายตรวจเพื่อดูแลความปลอดภัยของชุมชน ทั้งเรื่องยาเสพติดและอุบัติเหตุ
2.6 ควรมี ก ารสนั บ สนุ น ฝึ ก ฝนทั ก ษะอาชี พ และการยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชนในท้องถิ่นและเสริมรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้ว่างงาน
2.7 ควรมีการปรับปรุงเส้นทางบนท้องถนนให้มีความสะดวกสบาย ถนนบางช่วงยัง
เป็นหลุมเป็นบ่อ
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ
การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก ในครั้งนี้ มี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีดาเนินการวิจัย ผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าซัก
2. เพื่อเปรีย บเทียบระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ โดยจาแนกตาม เพศ อายุ
วุฒิการศึกษา อาชีพ และการติดต่อขอใช้บริการ

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้มาใช้บริการของขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก
อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปีงบประมาณ 2564 จานวน 4,613 คน
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจคือ ผู้ที่มาใช้บริการของขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่าซัก จานวน 852 คน ซึ่งได้มาโดยการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ของเครจซี่ และ
มอร์แกน (Krejcie and Morgan) และใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple
Random Sampling) ตามจานวนผู้มารับบริการ ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 852 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่าซักในครั้งนี้ ใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่ว น
ตาบลท่าซักซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ประกอบด้วยประเภทงานที่มาขอใช้
บริการ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และการติดต่อขอใช้บริการ
ตอนที่ 2 ข้อคาถามตามรายละเอียดของการบริการ มีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ต (Likert) ซึ่งถามเกี่ยวกับความพึงพอใจใน
การรับบริการ โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ตอนที่ 3 ข้อมูลความคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าซักซึ่งเป็นข้อคาถามแบบปลายเปิด ประกอบด้วย (1) สิ่งที่
พอใจหรือประทับใจจากการไปใช้บริการ และ (2) สิ่งที่อยากให้มีการปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การส ารวจความพึงพอใจต่อการให้ บริการขององค์การบริห ารส่ วนตาบลท่าซัก ในครั้งนี้
ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลการให้บริการประเภทต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
จากองค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก ต่อจากนั้นคณะผู้ศึกษาวิจัย ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้า
เก็บข้อมูล โดยสามารถเก็บแบบประเมินฯ จากผู้ใช้บริการได้จานวนทั้งสิ้น 852 คน จากนั้นได้นามา
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง เพื่อดาเนินการตามขั้นตอนการประเมินต่อไป
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่ อ ได้ รั บ แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ท่าซักกลับคืนมาแล้ว ผู้วิจัยได้นาแบบประเมินที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้องและความ
ครบถ้วนของข้อมูล แล้วนามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป เพื่อหาค่าสถิติ ในแต่ละ
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบประเมิ น ผู้ วิ จั ย ได้ น ามาวิ เ คราะห์
หาค่ า ความถี่ และร้ อยละ โดยจ าแนกตามตั ว แปรประเภทงานที่ม าขอใช้ บริ ก าร เพศ อายุ วุ ฒิ
การศึกษา อาชีพ และการติดต่อขอใช้บริการ
ตอนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจต่ อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบล
เมืองนครศรีธรรมราชผู้วิจัยได้นามาวิเคราะห์หาค่าความถี่ ร้อยละ จาแนกตามระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นรายข้อและรายด้าน
ตอนที่ 3 ข้อมูลผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก จาแนกตามตัวแปรเพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และการติดต่อขอ
ใช้บริการผู้วิจัยได้นาค่าเฉลี่ยมาวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบลท่าซักตามรายละเอียดของการให้บริการเป็นรายด้าน และในภาพรวมของการ
ให้บริการทุกด้าน โดยจาแนกตามตัวแปรเพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และการติดต่อขอใช้บริการ
พร้อมทั้งนาเสนอในรูปแบบตารางแสดงค่า T-test เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัว
แปร 2 กลุ่ม ซึ่งได้แก่ ตัวแปรเพศ และค่า F-test เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัว
แปรตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป ซึ่งได้แก่ ตัวแปรอายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และการติดต่อขอใช้บริการ
ตอนที่ 4 ข้อมูลความคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก ผู้วิจัยได้นามาวิเคราะห์สรุปเป็นประเด็นการแสดงความ
คิดเห็น พร้อมทั้งนาเสนอข้อมูลใน 2 ประเด็นคาถาม ประกอบด้วย (1) สิ่งที่พอใจหรือประทับใจจาก
การไปใช้บริการ และ (2) สิ่งที่อยากให้มีการปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน
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สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ ข้อมูลความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริห ารส่ วนตาบล
ท่าซัก สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบประเมิน
จากจานวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบล
ท่าซักในครั้งนี้ ที่มาใช้บริการประกอบด้วย (1) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง จานวน
58 คน (2) งานด้านการศึกษา จานวน 143 คน (3) งานด้านรายได้หรือภาษี จานวน 332 คน (4)
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จานวน 319 คน รวมจานวนทั้งสิ้น 852 คน พบว่า ผู้ที่มา
ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 59.51) ช่วงอายุของผู้ตอบแบบประเมิน ส่วนใหญ่มีช่วงอายุ
40-49 ปี (ร้อยละ 30.99) น้อยที่สุด คือช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 16.20) ทางด้านวุฒิการศึกษา
พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาในระดับ มัธยมศึกษา (ร้อยละ 38.73) น้อยที่สุดคือ
วุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 2.82) ทางด้านอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพค้าขาย (ร้อยละ 31.22) น้อยที่สุดคือกลุ่มผู้ตอบที่ประกอบอาชีพอื่น ๆ (ร้อยละ 4.46)
โดยมี การติดต่อขอใช้บ ริการ ส่ว นใหญ่ติดต่อขอใช้บริการเมื่อ อบต.จัดบริการนอกพื้นที่ (ร้อยละ
52.46) การติดต่อที่ขอใช้บริการน้อยที่สุดคือการขอใช้บริการทางโทรศัพท์ (ร้อยละ 3.64)
2. ข้อมูลความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก ภาพรวมของ
ทุกประเภทงานที่มาใช้บริการ
จากจานวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบล
ท่าซัก รวมทั้งสิ้น 852 คน พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การขององค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าซัก โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 91.20) ซึ่งด้านที่ผู้ตอบ
แบบประเมินมีระดับความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ร้อยละ 93.60) รองลงมา
ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย (ร้อยละ 91.00) ส่วนด้านสิ่ง
อานวยความสะดวก ได้รับคะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุด อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (ร้อยละ 89.80)
และเมื่อพิจ ารณาลงไปในรายละเอียดของการให้บริการของแต่ล ะด้านเป็นรายข้อ พบว่า ในด้า น
ขั้น ตอนการให้บ ริ การ สิ่ ง ที่ผู้ ต อบแบบประเมิน มีความพึง พอใจต่อการให้ บริการสู ง ที่สุ ด คือ มี
กระบวนการขั้นตอนให้บริการที่ชัดเจนไม่ซับซ้อน สิ่งที่ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อการ
ให้ บ ริ ก ารน้ อ ยที่ สุ ด คื อ จั ดเวลาบริ ก ารแต่ ล ะขั้ น ตอนอย่ า งเหมาะสม ส่ ว นในด้ า นช่ อ งทางการ
ให้บริการ พบว่า สิ่งที่ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่ อการให้บริการสูงที่สุด คือ มีการจัด
ช่องทางการให้บริการหลากหลายช่องทาง สิ่งที่ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
น้อยที่สุ ด คือ ผู้ รั บ บริ การสามารถเข้าใช้บริการในแต่ล ะช่องทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ในด้า น
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า สิ่งที่ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสูงที่สุด คือมี
ความพร้ อ มในการให้ บ ริ การตามเวลาที่กาหนด สิ่ ง ที่ผู้ ต อบแบบประเมิ นมีค วามพึ งพอใจต่ อการ
ให้บริการน้อยที่สุด คือจานวนเจ้าหน้าที่เพียงพอให้บริการ สาหรับในด้านสิ่งอานวยความสะดวก
พบว่า สิ่งที่ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสูงที่สุด คือ สถานที่บริการสะอาด ไม่
แออัด เดินทางได้สะดวก สิ่งที่ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อการให้บริการน้อยที่สุด คือ มีการ
จัดสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอและเหมาะสม
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3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้ บริการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าซัก จาแนกตามตัวแปรเพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และการติดต่อขอใช้บริการ
3.1 กลุ่มตัวแปรเพศ
ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าซักไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่ามีผลการวิเคราะห์สอดคล้องกัน ผู้ตอบแบบประเมินเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อการ
ให้ บ ริ ก ารขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลท่ า ซั ก ทั้ ง ด้ า นขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก าร ด้ า นช่ อ งทางการ
ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวกไม่แตกต่างกัน
3.2 กลุ่มตัวแปรอายุ
ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน ที่มีช่วงอายุต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าซักไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามี
ผลการวิเคราะห์สอดคล้องกัน ผู้ตอบแบบประเมินที่มีอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก ทั้งด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวกไม่แตกต่างกัน
3.3 กลุ่มตัวแปรวุฒิการศึกษา
ในภาพรวมทุก ด้ า น พบว่า ผู้ ตอบแบบประเมิ น ที่มี วุ ฒิ การศึ กษาต่ างกั น มีค วาม
พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าซักไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่าผู้ตอบแบบประเมินที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้านด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการและ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ส่วนในด้านสิ่งอานวยความสะดวก มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
3.4 กลุ่มตัวแปรอาชีพ
ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินที่มีอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าซักแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน ที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ ด้านขั้นตอนการให้บริการและด้านช่องทางการแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 ส่วนในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน และในด้านสิ่ ง
อานวยความสะดวกผู้รับบริการมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.5 กลุ่มตัวแปรการติดต่อขอใช้บริการ
ในภาพรวมทุ ก ด้ า น พบว่ า ผู้ ต อบแบบประเมิ น ที่ ใ ช้ บ ริ ก ารต่ า งกั น มี ค วาม
พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าซักแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินที่เข้าใช้บริการต่างกันมีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการ ทั้งด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวกไม่แตกต่างกัน
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4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก
4.1 สิ่งที่พอใจหรือประทับใจจากการไปใช้บริการ
ผู้ตอบแบบประเมินที่ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่าซักในประเด็นที่พอใจหรือประทับใจจากการไปใช้บริการ สรุปประเด็นสาคัญได้ ดังนี้
4.1.1 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ
ด้วยความกระตือรือร้น ให้คาแนะนาหรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
4.1.2 สถานที่ให้บริการ สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสะดวกในการเดิน
ทางเข้ารับบริการ มีที่จอดรถเพียงพอ
4.1.3 มีการให้บริการด้านสุขภาพเคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้ประชาชน ใน
การตรวจวัดความดัน การคัดกรองโรคเบาหวาน แก่ผู้สูงอายุในชุมชน
4.1.4 ชื่นชมการจัดตั้งศูนย์พักพิง กักกันผู้สัมผัสเชื้อโรคไวรัส โควิด 19 พร้อมทั้งมี
การให้บริการความรู้ในการป้องกันตัวจากโรคโควิด 19
4.2 สิ่งที่อยากให้มีการปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน
ผู้ตอบแบบประเมินที่ให้ความคิดเห็นเพิ่ม เติมต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่าซักในประเด็นที่อยากให้มีการปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน สรุปประเด็นสาคัญได้ ดังนี้
4.2.1 การปรับปรุงคุณภาพของน้าประปา เนื่องจากน้ามีสีออกน้าตาลแดง มีคราบ
สนิมลอยอยู่ด้านหน้า ไม่สามารถใช้ในการอุปโภคและบริโภคได้
4.2.2 การจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างสม่าเสมอ ทั้งขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อ
4.2.3 ควรมีการติดตั้งไฟส่องสว่างตามถนนหนทางให้มีความสว่างเพียงพอ เพื่อป้อง
การเกิดอุบัติเหตุ และการจี้ชิงทรัพย์
4.2.4 ควรเพิ่มมาตรการป้องกันโรคต่างๆ ในชุมชน เพิ่มมากขึ้น เช่น แจกสิ่งของเพื่อ
ป้องกันโรคโควิด 19 รวมถึงรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้และร่วมกันป้องกัน
4.2.5 ควรมีการพัฒนาระบบความปลอดภัยในชุมชนให้มากยิ่งขึ้น เช่นการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด หรือ การใช้สายตรวจเพื่อดูแลความปลอดภัยของชุมชน ทั้งเรื่องยาเสพติดและอุบัติเหตุ
4.2.6 ควรมีการสนับสนุ น ฝึ กฝนทั กษะอาชี พและการยกระดั บคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในท้องถิ่นและเสริมรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้ว่างงาน
4.2.7 ควรมีการปรับปรุงเส้นทางบนท้องถนนให้มีความสะดวกสบาย ถนนบางช่วง
ยังเป็นหลุมเป็นบ่อ
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิเ คราะห์ ค วามพึงพอใจต่อการให้ บริ การขององค์ การบริหารส่ วนต าบลท่าซั ก
อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชในครั้งนี้ ทั้งในส่วนของประเด็นที่ได้จากการ
ประเมินความพึงพอใจในด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอานวยความ
สะดวก และในภาพรวมทุกด้าน ตลอดจนความคิด เห็นเพิ่มเติมที่ได้จากแบบประเมิน ผู้วิจัยสามารถ
สรุปข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ในการให้บริการแก่ประชาชน ดังนี้
1. ในภาพรวมของการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าซักในครั้งนี้ พบว่า ผู้ที่มาใช้
บริการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งใน ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการ
ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการส่วนในด้านสิ่งอานวยความสะดวก มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่หน่วยงานควรรักษามาตรฐานของการให้บริการไว้ พร้อมกับการพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. จากผลการวิจัย พบว่า ผู้ที่มาใช้บริการงานขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก ที่มี
ประกอบอาชีพเกษตรกร มีระดับความพึงพอใจต่ากว่าผู้ประกอบอาชีพอื่น ฉะนั้นจึงควรเพิ่มความเอาใจ
ใส่และดูแลผู้ที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวนี้เพิ่มมากขึ้น
3. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ความพึงพอใจของผู้ที่มาใช้บริการงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าซักในด้านขั้นตอนการให้บริการ สิ่งที่ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อการให้บริการน้อย
ที่สุด คือ จัดเวลาบริการแต่ละขั้นตอนอย่างเหมาะสม ส่วนในด้านช่องทางการให้บริการ สิ่งที่ผู้ตอบ
แบบประเมินมีความพึงพอใจน้อยสุดคือ ผู้รับบริการสามารถเข้าใช้บริการในแต่ละช่องทางได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว ส่วนในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ สิ่งที่ผู้ตอบแบบประเมิน มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการน้อยที่สุด คือ จานวนเจ้าหน้าที่เพียงพอให้บริการ ส่วนในด้านสิ่งอานวยความสะดวก สิ่งที่
ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อการให้บริการน้อยที่สุด คือ มีการจัดสิ่งอานวยความสะดวก
สาหรับ ผู้ใช้บ ริการอย่ างเพียงพอและเหมาะสม ดังนั้นองค์การบริห ารส่ว นตาบลท่าซัก จึงควรหา
แนวทางพัฒนาการบริการในเรื่องดังกล่าวให้ผู้มารับบริการมีระดับความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น
4. จากผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินที่มี อาชีพและรูปแบบการติดต่อขอใช้บริการที่
แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าซักแตกต่างกัน
ดังนั้นในการให้บริการต่าง ๆ จะต้องคานึงถึงความแตกต่างของบุคคลโดยหาวิธีการให้บริการให้ทุก
ฝ่ายทุกคนที่มาขอรับบริการมีความพึงพอใจสูงสุด
5. จากความคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้ตอบแบบประเมิน มีประเด็นที่องค์การบริหารส่วนตาบล
ท่ า ซั ก ให้ บ ริ ก ารได้ ดี อ ยู่ แ ล้ ว โดยผู้ รั บ บริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจและประทั บ ใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารคื อ
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการและเป็นกันเอง การให้บริการรวดเร็ว
ถูกต้อง สถานที่เดินทางเข้ามาได้อย่างสะดวก มีการให้บริการด้านสุ ขภาพเคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพ
เบื้องต้น ให้ประชาชน ในการตรวจวัดความดัน การคัดกรองโรคเบาหวาน แก่ผู้สู งอายุในชุมชน การ
จัดตั้งศูนย์พักพิง กักกันผู้สัมผัสเชื้อโรคไวรัส โควิด 19 พร้อมทั้งมีการให้บริการความรู้ในการป้องกัน
ตัวจากโรคโควิด 19 ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรรักษาไว้ และพัฒนาเพิ่มเติมให้มีความพึงพอใจสูงสุดตลอดไป
6. จากความคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้ตอบแบบประเมิน มี ประเด็นที่องค์การบริหารส่วนตาบล
ท่าซัก ควรมีการปรับปรุ งแก้ไขโดยด่วนในประเด็น ดังนี้ การปรับปรุงคุณภาพของน้าประปา ให้
สามารถใช้ในการอุปโภคและบริโภคได้ การจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างสม่าเสมอ การปรับปรุงระบบ
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ถนนและไฟส่องสว่าง การเพิ่มมาตรการป้องกันโรคต่างๆ ในชุม ชน เพิ่มมากขึ้น รวมถึงรณรงค์ให้
ประชาชนมีความรู้และร่วมกันป้องกันโควิท 19 การพัฒนาระบบความปลอดภัยในชุมชนให้มากยิ่งขึ้น
เช่นการติดตั้งกล้องวงจรปิด หรือ การใช้สายตรวจเพื่อดูแลความปลอดภัยของชุมชน ทั้งเรื่องยาเสพ
ติดและอุบัติเหตุ การสนับ สนุน ฝึ กฝนทักษะอาชีพและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่นและเสริมรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้ว่างงาน ซึ่งเป็นประเด็นที่องค์การบริหารส่วนตาบล
ท่าซักควรหาแนวทาง ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
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แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก
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คาชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะสารวจความคิดเห็นของท่านเพื่อประโยชน์ในการประเมินผลทาง
การศึกษาเท่านั้น โดยข้อมูลที่ได้จะถือเป็นความลับและไม่ส่งผลถึงตัวผู้ตอบแบบสอบถามแต่อย่างใดทั้งสิ้น
สาหรับ
ก. โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน
เจ้าหน้าที่
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
น้อยกว่า 30 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
50 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ประกาศนียบัตร
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
4. อาชีพ
เกษตรกร
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
รับจ้างทั่วไป
ทางานบริษัท/ห้างร้าน/ภาคเอกชนอื่น ๆ
ค้าขาย
อื่น ๆ (ระบุ)........................
5. การติดต่อขอใช้บริการ
ขอใช้บริการด้วยตนเองที่ อบต.
ขอใช้บริการทางโทรศัพท์
ขอใช้บริการเมื่อ อบต.จัดบริการนอกพื้นที่
ข. โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างทางขวามือที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน
รายละเอียดของบริการ

ระดับความพึงพอใจต่อบริการ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย สาหรับ
ที่สุด
กลาง
ที่สุด เจ้าหน้าที่

ด้านขั้นตอนการให้บริการ
1. มีกระบวนการขั้นตอนให้บริการที่ชัดเจน ไม่ซับซ้อน
2. การบริการเป็นไปตามขั้นตอน
3. จัดเวลาบริการแต่ละขั้นตอนอย่างเหมาะสม
4. การจัดลาดับก่อน-หลัง ให้ผู้รับบริการอย่างยุติธรรม
5. ความรวดเร็วของการให้บริการมีความเหมาะสม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้านกระบวนการ/ขั้นตอน................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

รายละเอียดของบริการ

ระดับความพึงพอใจต่อบริการ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย สาหรับ
ที่สุด
กลาง
ที่สุด เจ้าหน้าที่

ด้านช่องทางการให้บริการ
1. มีการจัดช่องทางการให้บริการหลากหลายช่องทาง
2. ช่องทางการให้บริการมีความสะดวก ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
3. ผู้รับบริการสามารถเข้าใช้บริการในแต่ละช่องทางได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว
4. มีการพัฒนาและเพิ่มช่องทางการให้บริการใหม่ๆ
5. ช่องทางการให้บริการตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้านช่อทางการให้บริการ.................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1. การยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพเรียบร้อย
2. การให้บริการมีความรวดเร็วและถูกต้อง
3. มีความพร้อมในการให้บริการตามเวลาที่กาหนด
4. มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่
5. จานวนเจ้าหน้าที่เพียงพอให้บริการ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ.................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
1. สถานที่ให้บริการสะอาด ไม่แออัด เดินทางสะดวก
2. มีการจัดสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้ใช้บริการอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม
3. คุณภาพและความทันสมัย ของอุปกรณ์/เครื่องมือ ในการ
ให้บริการ
4. ป้ายบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์มีความชัดเจนเข้าใจง่าย
5. ความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ในการให้บริการ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้านสิ่งอานวยความสะดวก..............................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

ค. โปรดเขียนบอกความรู้สึก และให้คาแนะนา
1. สิ่งที่ท่านพอใจหรือประทับใจจากการไปใช้บริการ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
2. สิ่งที่ท่านอยากให้มีการแก้ไขปรับปรุงโดยด่วน
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณในความร่วมมือ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทร. 0-7567-3509-10

ประมวลภาพกิจกรรม

