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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
องคก รปกครองสวนทอ งถิ่น (Local Government) เกิดขึ้นโดยรัฐ บาลมอบอํ านาจหรื อ
กระจายอํานาจการบริ หารตามภารกิจ ตางๆ ใหป ระชาชนในทอ งถิ่นไดมีส วนรวมในการปกครอง
ตนเอง เพื่อความเจริญของทองถิ่นและประเทศชาติ ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม มุงเนนใหทองถิ่นมี
สิทธิปกครองตนเอง มีอิสระในการกําหนดทิศทางในการบริหารทองถิ่นของตนเอง ทั้งทางดาน
การบริหารกําลังคนและงบประมาณ มีสวนรวมในการตัดสินใจและวางแผนพัฒนา รวมกํากับดูแล
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อชวยแบงเบาภาระของ
รัฐบาลและเปนการฝกใหประชาชนไดรูจักการปกครองระดับชาติ ซึ่งมีความสัมพันธกันอยางมากกับ
แนวคิดในการการกระจายอํานาจการปกครอง (Decentralization) เนื่องจากประชาชนในทองถิ่น
ยอมรูปญหาดีที่สุดกวาบุคคลภายนอก ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงมีความเปนอิสระใน
ระดับหนึ่ง ในการที่จะดําเนินกิจกรรมทางการบริหารของตนเองไดเพื่อใหทองถิ่นมีความมั่นคงแข็งแรง
แตอีกสวนหนึ่งนั้นรัฐบาลยังคงตองเขามาควบคุม ทั้งนี้ก็เพื่อรักษาสถานภาพความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันและความมั่นคงของประเทศเอาไว ปจจุบัน หนวยการปกครองสวนทองถิ่น ประกอบไปดวย
องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.), เทศบาล โดยแบงเปน เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาล
ตําบล, องคการบริหารสวนตําบล (อบต.), และองคกรปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษมี 2 แหง คือ
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
ตามพระราชบั ญญั ติเ ทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่ม เติม กํ าหนดใหเ ทศบาลตําบลมี
หนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทําใหเทศบาลตําบลตองรับโอน
ภารกิจจํานวนมากจากกระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจตาง ๆ ไปดําเนินการแทน อัน
ไดแก
1) ดานโครงสรางพื้นฐาน ประกอบดวย การคมนาคม และขนสง สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ การผังเมือง การควบคุมอาคาร
2) ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ประกอบดวย การสงเสริมอาชีพงานสวัสดิการสังคม
นันทนาการ การศึกษา สาธารณสุข การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
3) ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ประกอบดวยการ
สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน การปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
4) ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว ประกอบ
ดวยการวางแผนพัฒนาจังหวัด การพัฒนาเทคโนโลยี การสงเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม
การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
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5) ด า นการบริ ห ารจั ด การและการอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
ประกอบดวย การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การคุมครองดูแลและรักษาปา การจัดการสิ่งแวดลอมและ
มลพิษตางๆ การดูแลรักษาที่สาธารณะ
6) ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น ประกอบดวย การปองกัน
คุมครอง ควบคุม ดูแล รักษาโบราณสถาน วัตถุ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งมีภารกิจใหบริการสาธารณะตามกฎหมายดังกลาว ขางตน
จึงจําเปนที่จะตองมีมาตรฐานการใหบริการประชาชนตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย ที่มุงเนน
การสนับสนุนการบริ หารจัดการที่ดี (Good Governance) ซึ่ง ประกอบดวย หลัก นิติธรรม หลั ก
คุณธรรม หลั กความโปร งใส หลัก ความมี ส วนรวม หลัก ความรั บ ผิดชอบ และหลัก ความคุม คา
เพื่อใหการปฏิบัติราชการของเทศบาลเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งครอบคลุมถึงคุณภาพใน
การใหบริการและการตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมภาคประชาชนให
มีสวนรวมในการบริหารงาน และตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดัง นั้น คณะกรรมการกลางพนัก งานเทศบาล จึ ง ไดกํ าหนดแนวปฏิบั ติในการประเมิ น
ประสิท ธิภาพและประสิทธิผ ลการปฏิบัติง านราชการ เพื่อกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษ ประจําปงบประมาณ 2561 จะตองมีรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตาม
มิติ ที่ 2 คือมิติดานคุณภาพการใหบริ การ ที่ดําเนินการโดยหนวยงานหรือ สถาบันภายนอกที่เป น
กลาง โดยการประเมินจากความพึงพอใจของประชาชนที่ไดรับบริการโดยตรง ทั้งนี้ผลจากการสํารวจ
ความพึงพอใจดังกลาวเปนสวนหนึ่งในการประเมินผลปฏิบตั ิราชการของเทศบาล และใชประกอบการ
พิจ ารณาการกํ าหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิ เศษสํ าหรั บ พนัก งานเทศบาล ลู กจ างและ
พนักงานจาง กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ตอไป

วัตถุประสงคการประเมิน
1. เพื่อทราบระดับความพึงพอใจของผูใชบริ การที่มีตอการใหบริ การของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูใชบริการจําแนกตามประเภทงาน เพศ อายุ
สถานภาพ อาชีพ การศึกษาที่สําเร็จสูงสุด รายไดเฉลี่ย (บาท/เดือน)

ขอบเขตการประเมิน
การประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้มุงที่จะสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการใน
เขตการให บ ริ ก ารของเทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช อํ า เภอเมื อ งนครศรี ธ รรมราช จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ประจําปงบประมาณ 2561 ทั้งในดานกระบวนการและขั้นตอน ดานชองทางการ
ใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งจะอํานวยประโยชนตอการ
รายงานความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําป พ.ศ. 2561
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พัฒนาระบบการใหบริการ และการกําหนดนโยบายการดําเนินงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

นิยามศัพทเฉพาะ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ หมายถึง ความสุข ความสบายใจ ความสะดวกที่ไดรับ
จากสภาพแวดล อ มที่ เ กิ ด จากการบริ ก ารของเทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช อํ า เภอเมื อ ง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดานกระบวนการขั้นตอนในการใหบริการ ดานชองทาง
การใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งวัดไดจากการประมวลผลและ
วิเคราะหขอมูล เพื่อสรุปความพึงพอใจการใหบริการ
ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนผูม าใชบ ริก ารโดยตรง หรื อเจาหนาที่ ของรั ฐ หรื อ
หน วยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนที่ ม าใชบ ริ ก ารจากเทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช อํ าเภอเมื อ ง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
เทศบาลนคร หมายถึง เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช อําเภอเมื อ งนครศรี ธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเปนพื้นที่ที่ใชในการสํารวจขอมูลในครั้งนี้
ดานกระบวนการขั้นตอน หมายถึง รูปแบบ วิธีการ หรือขั้นตอนที่ เทศบาลนครได
กําหนดขึ้นเพื่อใหผูไปใชบริการไดปฏิบัติตามในการรับบริการ
ชองทางการใหบริ การ หมายถึง รู ปแบบการเขาใชบริการ ที่ประชาชนสามารถเขาใช
บริ ก ารงานดานตา งๆ ของเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช อํ า เภอเมื อ งนครศรี ธรรมราช จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ไดอยางสะดวก
เจาหนาที่ผูใหบริการ หมายถึง พนักงานสวนตําบล พนักงานจางภารกิจ พนักงานจาง
ทั่ ว ไป และลู ก จ า งของเทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช อํ า เภอเมื อ งนครศรี ธ รรมราช จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ที่ทําหนาที่ใหบริการประชาชนในดานตางๆ ที่ทําการสํารวจความพึงพอใจ
สิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง สถานที่ วัสดุอุปกรณ และบุคลากรที่เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดจัดเตรียมไวเพื่อใหบริการ
แกผูมาใชบริการ

ผลทีค่ าดวาจะไดรบั
1. ทําใหทราบระดับความพึงพอใจของผูใชบริการที่มี ตอการบริ การของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการบริการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
3. ไดรับ ขอ มูล ที่ส ามารถนํามาใชแก ปญ หา กํ าหนดนโยบายและแนวทางการพั ฒนา
รูป แบบการดําเนินงานของเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช อํ าเภอเมื อ งนครศรี ธรรมราช จั ง หวัด
นครศรีธรรมราช ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานที่สําคัญของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของ
1. แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจตอการบริการ
1.1 ความหมายของความพึงพอใจ
โวลแมน (Wolman. 1979) กล าววา ความพึ ง พอใจ หมายถึง ความรู สึ ก (Feeling) มี
ความสุขเมื่อคนเราไดรั บความสํ าเร็จ ตามจุดหมาย (Goal) ความตองการ (Want) หรือ แรงจูงใจ
(Motivation) ในขณะที่มูลลินส (Mullins. 1985) กลาววา ความพึงพอใจเปนทัศนคติของบุคคลที่มี
ตอ สิ่ ง ตาง ๆ หลาย ๆ ดาน เป นสภาพภายในที่ มี ความสั ม พั นธกั บ ความรู สึ ก ของบุ คคลที่ ป ระสบ
ความสําเร็จในงาน ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ เกิดจากมนุษยมีแรงผลักดันบางประการในตนเองและ
พยายามจะบรรลุเปาหมายนั้นแลวจะเกิดความพึงพอใจ เปนผลสะทอนกลับ ไปยัง จุดเริ่มตน เป น
กระบวนการหมุนเวียนตอไป
ราณี เชาวนปรีชา (2538) กลาวถึงความพึงพอใจวาเปนความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มี
ตอสิ่ง ใดสิ่ งหนึ่ง หรื อปจจั ยตาง ๆ ที่เกี่ ยวขอ ง ความรูสึกพึ งพอใจจะเกิดขึ้นเมื่ อความตอ งการของ
บุคคลไดรับการตอบสนอง หรือบรรลุตามจุดมุงหมายในระดับหนึ่ง ความรูสึกดังกลาวจะลดลงหรือไม
เกิดขึ้น หากความตองการหรือจุดมุงหมายนั้นไมไดรับการตอบสนอง ความพึงพอใจตอการใชบริการ
จึงเปนความรูสึกที่ผูมารับบริการมีตอสถานบริการตามประสบการณที่ไดรับ จากการที่เขาไปติดตอ
ขอรับบริการในสถานบริการนั้น ๆ
สําหรับสมจิตร กาหาวงศ (2540) กลาววา ความพึงพอใจ เปนความคิดเห็นหรือทัศนคติที่ดี
ตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือความรูสึกที่บุคคลไดรับการตอบสนองในสิ่งที่ตองการ ในขณะที่ กฤษณี โพธิ์ชนะ
พันธุ (2542) อธิบายวาเปนการแสดงความรูสกึ ทางบวกตอสิ่งที่ไดรับการตอบสนองตามความตองการ
ของมนุษย สวนวาริธร ประวัติวงศ (2545) ไดใหความหมายวา เปนความรูสึกของบุคคลในทางบวกที่
เกิดขึ้นจากการประเมินบริการ เมื่อความตองการไดรับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุงหมายในสิ่งที่
ตองการ และความรูสึกดังกลาวจะลดลงหรือไมเกิดขึ้น หากความตองการหรือจุดมุงหมายนั้น ไมไดรับ
การตอบสนอง ความพึงพอใจของผูใชบริการตอการดูแลที่ไดรับจากผูใหบริการ และจัดเปนเกณฑดาน
ผลลัพธ ทําใหผูใหบริการสามารถกําหนดคุณลักษณะของการบริการ เปนการประเมินคุณภาพของ
การบริการ และบงชี้ถึงความสําเร็จของงานบริการ
ดัง นั้นจึ งสรุ ปไดวา ความพึ งพอใจเป นปฏิกิ ริยาดานความรู สึก ตอสิ่ ง เร า หรือ สิ่ งกระตุนที่
แสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธสุดทายของกระบวนการประเมิน โดยบงถึงทิศทางของผลการ
ประเมินวาเปนไปในลักษณะทิศทางบวก หรือลบ หรือไมมีปฏิกิริยาใด ๆ
1.2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
มีผูเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจไวหลายทาน ดังเชน วิมลลิทธิ หรยางกูร ซึ่งใหแนวคิด
ไวว า “ความพึ ง พอใจเป นการให ค าความรู สึ ก ของคนเรา สั ม พั นธ กั บ ระบบมโนทั ศนที่ เ กี่ ย วกั บ
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ความหมายของสภาพแวดลอ ม คาความรูสึ ก ของบุ คคลที่ มีตอสภาพแวดลอ มซึ่ง แตกตางกั น เชน
ความรูสึกดี เลว พอใจ ไมพอใจ สนใจ ไมสนใจ เปนตน
นอกจากนี้จิตตินันท เดชะคุปต (2538) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่มีอทิ ธิพลตอความพึง
พอใจของผูใชบริการ ดังนี้
1. ผลิตภัณฑของการบริการ ความพึงพอใจของผู ใชบริ การจะเกิดขึ้นเมื่ อไดรั บบริก ารที่ มี
คุณภาพและระดับ การให บ ริก ารตรงกับ ความตอ งการ รวมทั้ง ความเอาใจใส ของผู ใหบ ริก ารและ
คุณภาพบริการ
2. ราคาคาบริการ ความพึงพอใจของผูใชบริการขึ้นอยูกบั ราคาคาบริการที่ผูใชบริการยอมรับ
หรือพิจารณาวาเหมาะสมกับคุณภาพของบริการ และความเต็มใจที่จะจายของผูใชบริการ ทั้งนี้เจตคติ
ของผูใชบริการที่มีตอราคาคาบริการกับคุณภาพการบริการของแตละคนจะแตกตางกันไป
3. สถานที่บริการ การเขาถึงบริการไดสะดวก ทําเล ที่ตั้ง และการกระจายสถานที่ใหบริการ
ใหทั่วถึง เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ
4. การสงเสริมแนะนําบริการ ความพึงพอใจของผูใชบริการเกิดขึ้นไดจากการไดยินขอมู ล
ขาวสาร หรือบุคคลอื่นกลาวถึงคุณภาพการบริการในทางบวก ซึ่งหากตรงกับความเชื่อที่มีอยูก็จะรูสึก
ดีกับบริการดังกลาว อันเปนแรงจูงใจใหมีความตองการบริการตามมาได
5. ผูใหบริการ บุคคลที่มีบทบาทสําคัญตอการปฏิบัติงานบริการ จะตองคํานึงถึงความสําคัญ
ของผูใชบริการเปนหลัก ซึ่งจะทําใหผูใชบริการใหเกิดความพึงพอใจไดงายยิ่งขึ้น
6. สภาพแวดลอมของการบริการ บรรยากาศของการบริการมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ
7. กระบวนการบริการ วิธีการนําเสนอบริการในกระบวนการบริการ ประสิทธิภาพของการ
จัดระบบบริการ จะสงผลใหการปฏิบัติงานบริการแกผูใชบริการมีความคลองตัว และตอบสนองความ
ตองการของผูใชบริการไดอยางเหมาะสม
1.3 ความพึงพอใจตอบริการ
ในการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใชบริการ (Service Satisfaction) มีนักวิชาการ
และนักวิจัยหลายทานไดนําแนวคิดและทฤษฎีของมาสโลวและมิลเล็ทท มาอธิบายไว ดังนี้
มาสโลว (Maslow.1954) ไดกลาววา มนุษยมีความตองการ และความตองการของมนุษยไม
มีที่สิ้นสุด เมื่อความตองการใดไดรับการตอบสนองแลว ความตองการอื่นก็จะเขามาแทนที่ และหาก
ไมไดรับการตอบสนองจะยังเปนสิ่งจูงใจอยู มาสโลว ไดจัดความตองการของมนุษยไว เปน 5 ระดับ
ดังนี้
1. ความตองการทางดานรางกาย (Physiological Need) เปนความตองการพื้นฐานเพื่อ
ความอยูรอดของชีวิต เชน ความตอ งการอาหาร อากาศ น้ํา ที่ อ ยูอาศัย ยารัก ษาโรค และความ
ตองการทางเพศ
2. ความตองการทางดานความมั่นคงปลอดภัย (Safety Need) ไดแก ความตองการที่จะ
ไดรับความคุมครองภัยตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับรางกาย ความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจ ฯลฯ
3. ความตองการทางดานสังคม (Social Need) ไดแก ความตองการที่จะเขารวม และไดรับ
การยอมรับในสังคม ความเปนมิตร และความรักจากเพื่อนรวมงาน
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4. ความตองการที่จะไดรับการยกยองในสังคม (Esteem Need) ไดแก ความตองการในเรื่อง
ความรูความสามารถ รวมทั้งไดรับการยกยองสรรเสริญจากบุคคลอื่น
5. ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จในชีวิต (Self Deficit Principle) เปนความตองการ
ขั้นสูงสุดของมนุษย คืออยากใหเกิดความสําเร็จในทุกสิ่งทุกอยางตามความหวังของตน
มาสโลว ใหขอสังเกตเกี่ยวกับความตองการของคน ที่มีผลตอพฤติกรรมที่แสดงออกมาวาจะ
ประกอบไปดวยหลัก 2 ประการ คือ
1. หลัก แห งความขาดตกบกพร อง (The Deficit Principle) ความขาดตกบกพร องใน
ชีวิตประจําวันของคนที่ไดรับอยูเสมอ จะทําใหความตองการที่เปนความพอใจของคน ไมเปนตัวจูงใจ
ใหเกิดพฤติกรรมในดานนั้น ๆ อีกตอไป โดยคนเหลานี้จะยอมรับและพึงพอใจในความ ขาดแคลนตาง ๆ
ในชีวิต เพราะเห็นเปนเรื่องธรรมดา
2. หลักแหงความเจริญกาวหนา (The Progressive Principle) กลาวคือ ลําดับขั้นความ
ตองการทั้ง 5 ระดับ จะเป นไปตามลําดับ ที่กําหนดไว จากระดับต่ําไปหาระดับที่สูงกวา และความ
ตอ งการของคนในแตล ะระดับ จะเกิ ดขึ้นไดก็ ตอ เมื่ อ ความตอ งการของระดับ ที่ ต่ํากวาไดรั บ การ
ตอบสนองจนเกิดความพึงพอใจ
สําหรับ มิลเล็ทท (Millett. 1954) ไดกลาวถึงความพึงพอใจในบริการวา จะตองมีลักษณะที่
สําคัญ 5 ประการ ดังนี้
1. การใหบริการอยางเทาเทียม (Equitable Service) หมายถึง ผูรับบริการจะไดรับการดูแล
อยางเทาเทียมกัน ไมมีการแบงพรรคแบงพวก โดยใชมาตรฐานบริการเดียวกัน
2. การใหบริการที่ตรงตอเวลา (Timely Service) หมายถึง การใหบริการที่ตรงตอเวลา ตรง
ตามความตองการ
3. การใหบริ การอยางเพี ยงพอ (Ample Service) หมายถึง การใหบริการที่เพียงพอและ
เหมาะสม ดังนั้นการใหบริการที่เทาเทียมกันและตรงเวลา จะไมมีความหมายเลยถาบริการที่ใหไม
เพียงพอ
4. การให บ ริก ารอยางตอเนื่อ ง (Continuous Service) หมายถึง การใหบ ริ ก ารอยาง
สม่ําเสมอ
5. การใหบริการอยางกาวหนา (Progressive Service) หมายถึง การใหบริการที่มกี ารพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพและความสามารถ ใชเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อ สนองความตองการของประชาชน
1.4 ความพึงพอใจของผูรับบริการ
อมร รักษาสัตย ใหความเห็นวา ความพึงพอใจของผูรับบริการเปนมาตรการอีกอยางหนึ่งที่ใช
วัดประสิทธิภาพของการบริหารงานได เพราะการจัดบริการของรัฐนั้นมิใชเพียงทําใหเสร็จ เทานั้น แต
หมายถึงการใหบริการอยางดี เปนที่พอใจของประชาชน จากความหมายดังกลาวนี้ จึงสรุปไดวาความ
พึงพอใจหมายถึง ความพอใจที่มีตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามที่บุคคลไดคาดหวังไว
นอกจากนี้ ปรัชญา เวสารัชช (2526) ไดกลาววา การใหบริการของรัฐนั้น จะตองคํานึงถึงสิ่ง
ตอไปนี้
1. การใหบริการที่เปนที่พึงพอใจแกสมาชิกสังคม ความพึงพอใจเปนสิ่งที่วัดไดยากหรือใหคํา
จํากัดความยาก แตอาจกลาวไดอยางกวาง ๆ ถึงองคประกอบที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ คือ
1.1 ใหบริการที่เทากันแกสมาชิกสังคม
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1.2 ใหบริการในเวลาที่เหมาะสม
1.3 ใหบริการโดยคํานึงถึงปริมาณที่เหมาะสมไมมากไมนอยเกินไป
1.4 ใหบริการโดยมีการปรับปรุงใหทันกับความเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
2. การใหบริการโดยมีความรับผิดชอบตอประชาชน เปนคานิยมพื้นฐานสําหรับการบริการ
ราชการในสังคมประชาธิปไตยจะตองทําหนาที่ภายใตการชี้นําทางการเมืองจากตัวแทนของประชาชน
และตองสามารถใหบริการที่มีลักษณะสนองตอบตอมติมหาชน ตองมีความยืดหยุนที่จะปรับเปลี่ยน
งาน หรือการใหบริการที่สามารถตอบสนองความตองการที่เปลี่ยนแปลงไดมากที่สุด
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดหลักปฏิบัติงานทะเบียนใหนายทะเบียนถือ
ปฏิบัติมาตั้งแตป 2532 ดังนี้
1. ถูกตอง คือถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และแบบแผนของทางราชการ รวมทั้งถูกตอง
ตรงกับความเปนจริง
2. สะดวก คือ ประชาชนไดรับ บริ ก ารที่ ส ะดวกรวดเร็ ว และไม เ สี ยเวลารอคอย รวมทั้ ง
เจาหนาที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพดวย
3. สุจริต คือ เจาหนาที่ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต และยุติธรรม รวมทั้งประชาชน
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
4. ประชาสั ม พั น ธ คือ ทํ าให ป ระชาชนและเจ า หนา ที่ เ กิ ดความรู ความเขา ใจ และเห็ น
ความสําคัญเกี่ยวกับงานทะเบียน รวมทั้งใหความรวมมือ
ตอมาในป 2535 ไดปรับเปลี่ยนเปนดังนี้
1. ใหบริการ คือ การใหบริการแกประชาชน ผูมาติดตองานทะเบียนกับทางราชการใหไดรับ
ความสะดวก รวดเร็ว และถูกตอง
2. สรางสรรคศรัทธา คือ ทําใหประชาชนเกิดความศรัทธาตอเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปน
ตัวแทนของรัฐ เพื่อใหประชาชนเกิดทัศนคติที่ดีวาจะไดรับการชวยเหลือ การบริการ และการชวย
แก ป ญ หาจากทางราชการไดเป นอยางดี ทั้ งจะเป นผลตอ การให ความร วมมื อ ในดานตาง ๆ จาก
ประชาชนดวยความเต็มใจอีกดวย
3. แกไขปญหา คือ แกไขปญหาขอขัดของ ทั้งในดานการปฏิบัติงานและปญหาของประชาชน
ใหหมด หรือลดนอยลงไป
4. พั ฒ นางานทะเบี ยน คือ พั ฒ นางานทะเบี ยนให มี ความเจริ ญ ก า วหน า ปรั บ ปรุ ง การ
ปฏิบัติงานการใหบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.5 การวัดความพึงพอใจ
ผาสุวรรณ สนิทวงศ ณ อยุธยา (2523) อธิบายวา การวัดดานจิตนิสัยหรือความรูสึก เปนการ
วัดพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับความรูสึก หรืออารมณ เชน ความสนใจ ความพอใจ ความซาบซึ้ง เจตคติ
หรือทัศนคติ คานิยมการปรับตัวทัศนคติ เปนการวัดความรูสึกของบุคคล อันเนื่องมาจากการเรียนรู
หรือประสบการณตอสิ่งตาง ๆ ที่คอนขางถาวรในระยะหนึ่ง แตอาจเปลี่ยนได และทัศนคติ ก็สามารถ
ระบุทิศทางและความมากนอย หรือความเขมแข็งได
การประเมินคาทัศนคติ ในการวัดทัศนคติหรือความรูสึกนึกคิดของคนเราตอสิ่งหนึ่ง เราตอง
เสนอขอความแสดงทัศนคติเกี่ยวกับสิ่งนั้น ๆ หลาย ๆ ขอความ ผูรับการทดสอบประเมินคา แตละ
ขอความถือเปน 1 มาตร แลวนําคะแนนจากมาตรตาง ๆ มารวม เปนคะแนนรวม และยึดคะแนนนี้
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เปนหลักในการตีความ เนื่องจากถือวาขอความตาง ๆ ก็วัดจากทัศนคติตอสิ่งเดียวกัน ควรมีขอความ
หลายขอความเพื่ อใหขอความมีความเที่ยงตรง นาเชื่อถือมากขึ้น การใหคะแนนเรากําหนดใหการ
แสดงทัศนคติในทางบวกเปนดังนี้
พอใจมากที่สุด
เทากับ
5
คะแนน
พอใจมาก
เทากับ
4
คะแนน
พอใจปานกลาง
เทากับ
3
คะแนน
พอใจนอย
เทากับ
2
คะแนน
พอใจนอยทีส่ ุด
เทากับ
1
คะแนน
เมื่อใหผูรับการทดสอบประเมินคาขอความทั้งหมด แลวนําคะแนนที่ไดมารวมเปนคะแนน
ของทัศนคติที่มีตอเรื่องที่ทดสอบ ผูสอบ ผูเสนอวิธีวัดแบบนี้ คือ คัดเลือกขอความที่ใชวัดจึงเปน เรื่อง
สําคัญมาก

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดบริการ
2.1 ความหมายของการจัดบริการ
ฟาริดา อับราฮิม (2537) ไดใหความหมายของการจัดบริการวา หมายถึง การวางรูปแบบ
และความสั มพันธซึ่งนําไปสูเ ปาหมายของแผนงาน มีการมอบหมายบทบาท กําหนดอํ านาจความ
รับผิดชอบ การจัดใหมีการประสานงาน กําหนดขอบเขตงาน สวน กฤษณี โพธิ์ชนะพันธุ (2542) ไดให
ความหมายวา หมายถึง การจัดกิจกรรมใหเปนไปตามความตองการของผูรับบริการ
จากความหมายที่กลาวมานี้ สรุปไดวา การจัดบริการ หมายถึง การดําเนินงานตามแนวทาง
นโยบายและวัตถุประสงคของสถานบริการที่วางไว เพื่อใหเปนไปตามความตองการ และสนองตอบใน
การแกไขปญหาใหแกผูใชบริการ ครอบคลุมทั้งดานรางกาย จิตใจและสังคม
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดบริการ
แทพเพน (Tappen.1983) กลาวถึง การจัดบริการวา เปนการจัดสรรทรัพยากรอยางมีระบบ
ซึ่งไดแกการจัดเตรียมสิ่งตาง ๆ ดังนี้
1. ความสะดวก (Facilities) ไดแก ความสะดวกจากการจัดแผนผั งความสบายและความ
ปลอดภัยของสถานที่ รวมถึงการเขาถึงสิ่งสนับสนุนของบริการ
2. การจั ดเตรียมวัสดุอุปกรณ (Equipment) ไดแก ความพรอ ม ความเพียงพอ ของวัส ดุ
อุปกรณ การบํารุงรักษา ความทันสมัยของเครื่องมือ เครื่องใช และความสามารถของบุคลากรในการ
ใชเครื่องตาง ๆ อยางเหมาะสม
3. บุคลากร (Staff) ไดแก ความรู ความสามารถ ความนาเชื่อถือ อัตราบุคลากรที่เหมาะสม
กับจํานวนผูรับบริการ
4. การเงิน (Finance) ไดแก เงินเดือน คาตอบแทน แหลงที่มาของเงินและความเพียงพอของ
เงิน
สําหรับ Nancy (1953) กลาววา การใหบริการที่ดีสวนหนึ่งขึ้นอยูกับการเขาถึงบริการ ซึ่ง
แนวทางการเขาถึงบริการมีดังนี้
1. ความเพียงพอของบริการที่มีอยู คือ ความพอเพียงระหวางบริการที่มีอยูกับความตองการ
ขอรับบริการ
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2. การเขาถึงแหลงบริการอยางสะดวก โดยคํานึงถึงลักษณะที่ตั้ง การเดินทาง
3. ความสะดวกและสิ่งอํานวยความสะดวกของแหลงบริการ ไดแก แหลงบริการที่ผรู ับบริการ
ยอมรับวาใหความสะดวกและมีสิ่งอํานวยความสะดวก
4. ความสามารถของผูรับบริการในการที่จะเสียคาใชจายสําหรับบริการ
5. การยอมรับคุณภาพบริการ ซึ่งในที่นี้รวมถึงการยอมรับลักษณะของผูใหบริการดวย
สวน จินตนา บุญบงการ (2539) ไดใหคํานิยามวา “บริการ” คือสิ่งที่จับ สัมผัส แตะตองได
ยากและเสื่อมสูญสภาพไปไดงาย บริการจะทําขึ้นทันที และสงมอบใหผูบริการทันที หรือเกือบจะทัน
และกล าวถึง คุ ณลั ก ษณะ 7 ประการ ของการบริ ก ารที่ ดี โดยเสนอวา “บริ ก าร” ตรงกั บ คํ าว า
“SERVICE” ซึ่งมีความหมายของการบริการที่สามารถเปนหลักปฏิบัติไดดังนี้
S = Smiling and Sympathy ยิ้มแยมและเอใจใส เห็นอกเห็นใจตอความลําบากยุงยากของ
ผูมารับบริการ
E = Early Response ตอบสนองตอความประสงคจากผูรับบริการอยางรวดเร็วทันใจโดยไม
ตองใหเอยปาก เรียกรอง
R = Respectfulness แสดงออกถึงความนับถือ ใหเกียรติผูมารับบริการ
V = Voluntary Manner การใหบริการที่ทําอยางสมัครใจ เต็มใจทํา ไมใชทํางานอยางเสีย
ไมได
I = Image Enhancing การรักษาภาพลักษณของผูใหบริการ และภาพลักษณขององคการ
C = Courtesy ความออนนอม ออนโยน สุภาพ มีมารยาทดี
E = Enthusiasm ความกระฉับกระเฉง กระตือรือรนขณะบริการและใหบริการมากกวาที่
ผูรับบริการคาดหวังเอาไว

3. ธรรมาภิบาลกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีความเขมแข็งและสามารถแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนสู
ความเจริญไดตามที่มุงหวังนั้น จะตองขึ้นอยูกับปจจัยหลาย ๆ สวนดวยกัน เชน มีการบริหารจัดการที่
ดี มี ส มาชิก คณะกรรมการบริ ห ารและเจ าหนาที่ที่ เ ขาใจบทบาทหนาที่ มี ความซื่ อ สัตย มี ความรู
ความสามารถ ขณะเดียวกันจะตองไดรับความรวมมือจากชุมชนและหนวยงานตาง ๆ เปนอยางดีดวย
ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงจําเปนตองประยุกต และพัฒนาแนวทางธรรมาภิบาลและตัวชี้วัด
เพื่ อประเมินตนเองวาอยูในระดับ ใดและจั ดกระบวนการเรี ยนรู เพื่ อเสริม สร างความเขมแข็งดาน
ธรรมาภิบาลขึ้นโดยพิจารณาจากแนวทาง 6 ดาน ประกอบดวย
1. หลักนิติธรรม เปนการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรากฎหมาย กฎ ขอบังคับใหทันสมัย และเปน
ธรรม เปนที่ ยอมรั บของชุม ชน และชุมชนยินยอมปฏิบั ติตามกฎหมาย ซึ่ง การปฏิบัติขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น สามารถดําเนินการใหสอดคลองได โดยการออกขอบังคับขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตองเปนไปตามที่กฎหมายใหอํานาจไว และตองมุงใหเกิดความเปนธรรม และเพื่อรักษา
ผลประโยชนของประชาชนเปนหลัก และเพื่อใหเปนที่ยอมรับของชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ควรเปดเวทีประชาชนไดแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพร
และประชาสัมพันธขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิทธิและหนาที่ของประชาชน ใหประชาชน
ทราบอยางทั่วถึง ดวยการปดประกาศ ณ ที่ ทําการองคกรปกครองสวนท องถิ่น หรือ ที่ชุมชนทุ ก

รายงานความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําป พ.ศ. 2561

10
หมูบานหรือการประชาสัมพันธ ดวยรูปแบบอื่น ๆ เชน ทําเปนเอกสารแจกจายในการประชุม หรือ
เสียงตามสาย เปนตน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนองคกรที่มีอํานาจในการบังคับใชขอบังคับรวมทั้งกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของ ตองปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบขอบังคับใหถูกตองตามที่บัญญัติไว
และตองบังคับใชอยางเสมอภาค ไมมีการเลือกปฏิบัติกับบุคคลใดหรือกลุมบุคคลใดเปนกรณีพิเศษ
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและเสมอภาค ไดแก การจัดเก็บภาษีในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ซึ่งจะตองจัดเก็บอยางทั่วถึงเทาเทียม และถูกตองโดยไมกลั่นแกลง หรือลดหยอนแกผูใด
เปนการเฉเพาะ เปนตน นอกจากนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ยังมีหนาที่ในการพัฒนาบุคลากรของ
องคก รปกครองส วนทอ งถิ่น ทั้ง ในฝายพนักงานและสมาชิก สภา ให มีความรูความเขาใจเกี่ ยวกั บ
กฎหมาย ระเบียบขอบังคับที่ตองใชในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
2. หลั ก คุ ณ ธรรม เป น การปฏิ บั ติ ง านที่ ยึ ด มั่ น ในความถู ก ต อ งดี ง ามเป น แบบอย า ง
แกประชาชนเพื่อเสริมสรางความซื่อสัตยสุจริต จริงใจ อดทน มีระเบียบวินัย บุคลากรขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งรวมถึงผูบริหาร พนักงาน ทุกคนจะตองยึดหลักหนาที่ความรับผิดชอบของตน
โดยพนักงานส วนตําบลจะตอ งปฏิบัติงานดวยความซื่ อสั ตย สุจ ริต มาทํางานตรงเวลา ให บ ริก าร
ประชาชนดวนความเสมอภาค ถูกตอง สมาชิกสภา ตองตระหนักในหนาที่ของตนในฐานะเปนผูแทน
ประชาชน ตองมุงเนนรักษาผลประโยชนแก สวนรวม ไมเห็นแกป ระโยชนส วนตน มาประชุมอยาง
สม่ําเสมอ พิจารณาเรื่องตาง ๆ ในสภาอยางมีเหตุผลตรงไปตรงมา ยึดหลักผลประโยชนสวนรวมและ
ถูกตองตามกฎหมาย
3. หลักความโปรงใส โดยเนนการปรั บกลไกและวิธีการทํางานใหมีความโปรงใสใหมีการ
เปดเผยขอมูลขาวสารอยางตรงไปตรงมาใหประชาชนเขาถึงขอมูล ไดสะดวก และมีกระบวนการให
ประชาชนตรวจสอบได โดย องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองถือปฏิบัติในการเผยแพรขอมูลขาวสารให
ประชาชนทราบตาม พ.ร.บ. ขอ มูล ขาวสาร พ.ศ. 2539 ทั้ งนี้ องคก รปกครองสวนท อ งถิ่น ควร
พิจารณาถึงความเหมาะสมของวิธีการเผยแพรขอมูลขาวสาร ที่สามารถทําใหประชาชนไดรับรูอยาง
กวางขวาง
4. หลั กการมี ส วนรวม ถือเป นหลั ก การที่ มีความสํ าคัญ ขององคกรปกครองส วนทอ งถิ่น
ที่ตองใหประชาชนมีสวนรวมทุกขั้นตอน ตั้งแตการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือผูบริหาร และมีสวนรวมในการบริหารงานตั้งแตการรับรูขอมูลขาวสาร แสดงความคิดเห็นในการ
ตัดสินใจทําอะไร อยางไร รวมทั้ง การตรวจสอบ และการประเมินผลงานขององคก รปกครองสวน
ทองถิ่น และสุดทายประชาชนยอมมีสิทธิเหนือองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีอํานาจในการถอด
ถอนผู บริ หารหรือ สมาชิก สภาองคกรปกครองส วนทอ งถิ่น ที่ประชาชนเห็นวาปฏิบั ติง านเสี ยหาย
ลมเหลว มีพฤติกรรมเสื่อมเสีย นอกจากนั้น กฎหมายยังไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ไดแก รัฐธรรมนูญ มาตรา
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สัง คมของท อ งถิ่น พ.ศ. 2542 ในมาตรา 16) กํ าหนดให อ งคก รปกครองส วนท อ งถิ่น ส ง เสริ ม ให
ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองสรางระบบกลไก ที่
เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานในทุกขั้นตอน เพื่อใหการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสอดคลองกับความตองการของประชาชนอยางเปนรูปธรรม
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5. หลักความรับผิดชอบ หลัก ขอ นี้มุง เนนให อ งคกรปกครองส วนท อ งถิ่นไดตระหนัก ใน
อํานาจหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตอประชาชน มีความใสใจตอปญหาของชุมชน และมีความกระตือรือรน
ในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนใหบรรลุผล โดยไมเลือกปฏิบัติและมีความกลาหาญที่
จะยอมรับผลการกระทํา โดยการจัดบริการสาธารณะอยางมีคุณภาพ เปนธรรม และทั่วถึงทั้งในและ
นอกอาคารสถานที่ ใหประชาชนยึดถือเปนที่พึ่งได เปดโอกาสใหประชาชนไดรองทุกขและแจงความ
เดือ ดร อ นไดส ะดวก รวมทั้ ง ควรมี ผู รั บ เรื่ อ งราวร อ งทุ ก ขป ระจํ าหมู บ าน มี ความจริ ง ใจในการนํา
โครงการและ กิ จกรรมที่เสนอโดยประชาชนหรือประชาคมไปสูการปฏิบัติอยางเปนรู ปธรรม โดย
คํานึงถึงความจําเปนเรงดวน นอกจากนี้จะตองนําโครงการและกิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาไปจัดทํา
ขอบังคับงบประมาณ เพื่อใหเกิดการปฏิบัติตามที่สัญญาไวกับประชาชน หากทําไมไดก็ตองแจงให
ประชาชนทราบ
6. หลั ก ความคุ ม ค า เป น การเน น ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารงาน โดยใช ท รั พ ยากร
งบประมาณ ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน รวมทั้งการรักษาทรัพยากรธรรมชาติของทองถิ่นให
สมบูรณและยั่งยืน
การดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาลดังกลาวมีเปาหมายเพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชน เพื่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และความประหยัดหรือ ป ไดแก
ป .ประชาชน คือ การทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองมีประชาชนเปนเปาหมาย
และศูนยกลาง เชน การกําหนดโครงการพัฒนาตาง ๆ ใน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรเปนไปเพื่อ
ตอบสนองความตองการและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนหลัก มิใชเพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูบริหารหรือพนักงาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ป .ประสิทธิภาพ คือ การทํ างานตามกระบวนการที่ถูกตองอยางรวดเร็วที่สุ ด เชน กรณี
ประชาชนมาติดตอชําระภาษี พนักงานสวนตําบลจะอํานวยความสะดวก ใหคําแนะนําแกประชาชน
พรอมทั้งดําเนินการตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายอยางถูกตอง และรวดเร็วจึ งจะถือวาทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพ
ป .ประสิทธิผล คือ ผลหรือคุณภาพของงานที่ทําตาม ตัวอยางเรื่องประสิทธิภาพไดเนนใน
เรื่อ งความรวดเร็ วและถูก ตอ งตามขั้นตอน แตในเรื่อ ง ของประสิท ธิผ ลจะเนนที่ความถูกตองของ
ผลงานที่ทํ า เชน การรั บชําระภาษีนอกจากจะให บริ การไดอยางรวดเร็วแล ว ผลงานที่ ทําจะตอ ง
ถูกตองไมมีปญหาที่ประชาชนจะตองกลับมารองขอใหแกไขอีก
ป .ประหยัด การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนสวนราชการสวนทองถิ่น จึงตองตระหนัก
อยูเสมอวาเงินงบประมาณทุกบาททุกสตางค เปนของประเทศชาติและประชาชน มิใช งบประมาณ
สวนตัว ดังนั้น การใชจายงบประมาณจะตองเปนไปอยางรอบคอบยิ่งกวาเงินสวนตัว การจัดซื้อพัสดุ
ครุภัณฑตองมีคุณภาพ และเหมาะสมกับราคา เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางคุมคา ประหยัดและเกิด
ประโยชนสูงสุด โดยการเปดกวางใหมีกระบวนการแขงขันเสนอราคา
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรตระหนักและมองเห็นความสําคัญในการนําหลัก
ธรรมาภิบาลมาประยุกตใชในการบริหารงานเพื่อเปาหมาย ป . ดังกลาว โดยเฉพาะในเรื่องของความ
โปรงใส การมีสวนรวมของประชาชน ตลอดจนการยึดหลักกฎหมายในการปฏิบัติงาน ซึ่งถือวาเปน
หัวใจในการบริหาร ในขณะเดียวกันก็จําเปนจะตองสรางความเขาใจแกประชาชน เพื่อใหเกิดจิตสํานึก
ในการมีสวนรวมเสียสละในการพัฒนาทองถิ่นเพื่อ ประโยชนสูงสุดโดยสวนรวม
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ขอมูลพื้นฐานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สวนที่ 1 ลักษณะและสภาพทั่วไปของเมืองนครศรีธรรมราช
สภาพทั่วไปของเมืองนครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราชคือพื้นที่สวนใหญของเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปนชุมชนที่มี
หลั กฐานยอ นหลัง ไปมากกวา 1,500 ป เมื องนี้กอ ตัวอยูบนสันทรายที่เ รี ยกวา หาดทรายแก ว ซึ่ ง
ทอดตัวยาวตามแนวเหนือ-ใต ทําใหการตั้งถิ่นฐานกระจายตัวอยูบนสันทราย ตัวเมืองนครศรีธรรมราช
จึงมีลักษณะยาวมาจนถึงปจจุบันผูคนที่อาศัยอยูในเมืองนี้สวนหนึ่งคือ คนไทย ที่ตั้งถิ่นฐานอยูดั้งเดิม
และอีกสวนหนึ่งเกิดจากการอพยพยายถิ่น และการคาจากอินเดียและจีน และสวนใหญคือ ชาวไทย
มุสลิม จากจังหวัดชายแดนภาคใต
ชาวยุโรปที่เดินทางมาติดตอคาขายในอดีต ใหชื่อไวในแผนที่ของตน เรียกเมืองนี้วา ลิกอร
(Ligor) จากประวัติความเปนมาของบานเมืองอันยาวนานจึงทําใหนครศรีธรรมราชมีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมมีขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต การนับถือศาสนาแตกตางกันแตอยูรวมกันไดอยาง
มีความสุข
จากที่เคยเปนเมืองอิสระ และมีเมืองบริวารกวางขวาง คอย ๆ คลี่คลายเป นสวนหนึ่งของ
ประเทศมีฐานะเปนมณฑล และจังหวัดในปจจุบัน ชุมชนบนสันทรายแหงนี้ มีความเจริญและ มีความ
หนาแนนขึ้นเปนลําดับ จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดจัดตั้งใหชุมชนขนาด
ใหญเปนเขตปกครองทองถิ่น ชุมชนแหงนี้เปนชุมชนหนึ่งที่ไดรับการยกฐานะใหเปน เทศบาลเมืองและ
เทศบาลนครตามลําดับ ปจจุบันเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มิไดจํากัดอยูแคบนสันทราย แตจะ
ขยายออกไปทั้งทางตะวันออกและตะวันตกของสั นทรายจนมีเ นื้อที่ถึง ๒๒.๕๖ ตารางกิโลเมตร มี
ประชากรเกินกวา 100,000 คน
1.1 ลักษณะทางภูมิศาสตรของจังหวัดนครศรีธรรมราชลักษณะทั่วไป
จังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งอยูระหวางประมาณละติจูด 8 องศา ถึง 9 องศา 10 ลิปดาเหนือ
และลองจิจูด 99 องศา 15 ลิปดา ถึง 100 องศา 10 ลิปดาตะวันออก มีพื้นที่ 9,942.50
ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดตาง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับจังหวัดสุราษฏรธานี และอาวบานดอน อําเภอขนอม เปนอําเภอ
เหนือสุด
ทิศใต
ติดตอกับจังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดตรัง อําเภอทางตอนใต
ไดแก อําเภอหัวไทร อําเภอชะอวด อําเภอทุงสง และอําเภอบางขัน
ทิศตะวันออก ติดตอกับอาวไทยมีชายฝงทะเลยาว 225 กิโลเมตร อําเภอที่ติดตอกับอาว
ไทย คื อ อํ า เภอขนอม อํ า เภอสิ ช ล อํ า เภอท า ศาลา อํ า เภอเมื อ ง
นครศรีธรรมราช อําเภอปากพนัง และอําเภอหัวไทร
ทิศตะวันตก ติดตอ กับจัง หวัดสุ ราษฏรธานี และจังหวัดกระบี่ อําเภอทางทิศตะวันตก
ไดแก อําเภอบางขัน อําเภอทุงใหญ อําเภอถ้ําพรรณรา อําเภอฉวาง
อําเภอพิปูน และอําเภอนบพิตํา
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ที่ตั้ง พื้นที่ อาณาเขต
ปจจุบันเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั้งอยูในทองที่อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช มีพื้นที่
รับผิดชอบทั้งหมด 22.56 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับตําบลปากพูน
ทิศใต
ติดตอกับตําบลทาเรือ
ทิศตะวันออก
ติดตอกับตําบลปากพูน ตําบลปากนคร และตําบลทาไร
ทิศตะวันตก
ติดตอกับตําบลโพธิ์เสด็จ ตําบลมะมวงสองตน และตําบลนาเคียน
พื้นที่ในเขตเทศบาลประกอบดวย ตําบลในเมือง ตําบลทาวัง ตําบลคลัง ตําบลนาเคียนบางสวน
ของหมูที่ 3 และหมูที่ 4 ตําบลโพธิ์เสด็จ หมูที่ 1 ทั้งหมด หมูที่ 2, 3, 7 และ 9 บางสวน
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดนครศรีธรรมราชมีเทือกเขานครศรีธรรมราชและเทือกเขาบรรทัดทอดยาวตามแนว
เหนือ-ใต อยูบริเวณตอนกลางของจังหวัด จึงอาจแบงภูมิประเทศออกเปน 3 สวน ตอไปนี้
สวนที่ 1 เขตที่ราบชายฝงตะวันออก เปนที่ราบมีอาณาเขตตั้งแตเทือกเขานครศรีธรรมราช
และเทือกเขาบรรทัดไปทางตะวันออก จนถึงชายฝงทะเลอาวไทย มีแมน้ําลําคลองที่มีตนน้ําบริเวณ
เทือกเขาลงสูทะเลหลายสายอยูตลอดทัง้ ป และบางตอนเปนปาพรุขนาดใหญ เขตที่ราบนี้มีพื้นที่ตั้งแต
ตอนเหนือสุดของจังหวัด และคอยมีอาณาเขตกวางขึ้น เมื่อลงไปทางทิศใตเหมาะสําหรับการทํานา ทํา
สวน เลี้ยงสัตว และทําการประมงชายฝงเปนเขตที่มีประชากรหนาแนน เปนที่ตั้งของอําเภอขนอม สิ
ชล ทาศาลา ปากพนัง หัวไทร เชียรใหญ ชะอวด เฉลิมพระเกียรติ และพระพรหม
สวนที่ 2 เขตที่ราบเชิงเขาตะวันตก มีลักษณะเปนที่ราบลูกฟู ก มีอาณาเขตจากเทือกเขา
นครศรีธรรมราชไปทางตะวันตก ตนน้ําจากเชิงเขาดานนี้ไหลลงสูทะเลอันดามัน เปนแมน้ําตรังและ
ไหลลงสูอาวไทย คือ แมน้ําตาป นอกจากจะเปนเขตที่อุดมสมบูรณ ดวยแรธาตุแลว เปนเขตที่มีการทํา
สวนยางพารามากที่สุดของจังหวัด การทําสวนผลไมมีกระจายอยูทั่วไป อําเภอที่มีประชากรหนาแนน
ไดแก อําเภอทุงสงและอําเภอฉวาง เขตที่ราบเชิงเขาดานนี้แผขยายกวางขวางออกไปถึงจังหวัดตรัง
จังหวัดกระบี่ จังหวัดสุราษฏรธานี อําเภอที่อยูในเขตนี้ ไดแก อําเภอพิปูน ฉวาง ทุงใหญ ทุงสง บาง
ขัน ถ้ําพรรณรา นาบอน และอําเภอชางกลาง
สวนที่ 3 เขตเทือกเขาตอนกลาง อยูระหวางที่ราบชายฝงทะเลตะวันออก และที่ราบเชิงเขา
ตะวันตกมีอาณาเขตตั้งแตตอนเหนือสุดของจังหวัดไปถึงใตสุด เทือกเขานครศรีธรรมราช มียอดสูงสุด
คือเขาหลวง รัฐพยายามที่จะอนุรักษเขาดังกลาวนี้ เปนเขตปา จึงจัดตั้งเปนเขตอุทยานแหงชาติ เชน
เขตอุทยานแหงชาติเขาหลวง อุทยานแหงชาติน้ําตกโยง อุทยานแหงชาติเขานัน เปนตน มีการตั้งถิ่น
ฐานของประชาชนมากอนที่จะประกาศเปนเขตอุทยานแหงชาติ จึงมีชุมชนอยูระหวางภูเขาและเชิง
เขาตอนกลางสวนใหญมีอาชีพดานเกษตรกรรม พื้นที่ในเขตนี้ มีธรรมชาติที่สวยงาม ประกอบดวย ปา
ไม น้ําตก และลําธารที่ใสสะอาดเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติมีสิ่งอํานวยความสะดวกดานการ
ทองเที่ยวตาง ๆ พรอมที่จะรับนักทองเที่ยวได อําเภอที่อยูในเขตนี้ ไดแก อําเภอพรหมคีรี ลานสกา
รอนพิบูลย จุฬาภรณ และอําเภอนบพิตํา
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1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ภูมิอ ากาศของจัง หวัดนครศรีธรรมราช มีลั กษณะเชนเดียวกับ จังหวัดอื่น ๆ ของภาคใตที่
ติดตอ กั บอ าวไทย อิ ท ธิพ ลสํ าคัญ ตอภูมิ อ ากาศของจั งหวัด คือลมมรสุ ม และเทือ กเขาตอนกลาง
รวมทั้งอิทธิพลของลมพายุหมุนที่พัดเขามาในรอบป ลักษณะภูมิอากาศของภาคใตเปนเขตภูมิอากาศ
แบบมรสุ ม ร อ น (TropicalMonsoon) อุ ณหภู มิ จ ะสู ง ตลอดทั้ ง ป ชวงเดือ น พฤษภาคม ถึง เดือ น
สิ ง หาคมจะได รั บ อิ ท ธิพ ลของลมมรสุ ม ตะวันตกเฉียงใต ซึ่ ง เป นลมร อ นชื้นพั ดเขา สู ชายฝ ง ทะเล
ตะวันตกของภาคใตทําใหพื้นที่ดานตะวันตกของเทือกเขานครศรีธรรมราช มีฝนตกมาก สวนบริเวณ
ชายฝงตะวันออกมีฝนตกนอยกวา ชวงเดือน กันยายน – ตุลาคม จะมีลมพายุหมุน เชน ดีเปรสชั่นทํา
ให เกิ ดฝนตกทั่ วไปทั้ งจั ง หวัด ชวงเดือนพฤศจิ กายน ไปจนถึง เดือนมกราคม ลมมรสุ ม จะเปลี่ ยน
ทิศทางพัดมาจาก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทั่วไปลมนี้จ ะเปนลมหนาวและแหง แล ง แตพื้นที่
ชายฝงทะเลดานอาวไทย โดยเฉพาะนครศรีธรรมราชดานอาวไทยจะมีฝนตกชุก เปนเหตุใหเกิดน้ํา
ทวมไดทุกป หลังจากนั้นจะเปนระยะที่ฝนทิ้งชวง คือ เดือนกุมภาพันธถึง เดือนเมษายน ชวงนี้อากาศ
จะรอนและแหงแลง
1.4 ลักษณะของดิน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดินมีลกั ษณะแตกตางกันไปตามเขตพื้นที่ ลักษณะดินสวนใหญ
เปนดินทราย และบางสวนเปนดินคละ ดินนา ดินตื่น
1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา
ลักษณะของแหลงน้ําเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปนแหลงน้ําดิบที่นํามาทําน้ําประปา เดิม
ไดน้ําดิบจากคลองปาเหลา ซึ่งอยูหางจากบริเวณการประปาที่ตําบลในเมือง อําเภอเมือง ประมาณ
450 เมตร ปจจุบันมีปญหาเนื่องจากปริมาณน้ําในลําคลองมีปริมาณนอยลงทุกป น้ําขุนและสกปรก
เมื่อเกิดฝนตกหนัก น้ําจะพาตะกอนและสิ่งสกปรกตาง ๆ ตามริมคลองลงไปในคลองปาเหลา และ
เทศบาลไดรับเงินอุดหนุนเมือ่ ป พ.ศ.2539 กอสรางทอสงน้ําดิบจากคลองทาดี อําเภอลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช มายังโรงกรองน้ําทวดทอง แตเนื่องจากโรงกรองน้ํา ที่รับน้ําจากทอน้ําดิบจากคลอง
ทาดี อําเภอลานสกา มีเพียงโรงเดียว ซึ่งทําใหกําลังผลิตไมเพียงพอ ตอการใชน้ําประปาของประชาชน
ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
1.6 ดานการเมือง/การปกครอง
การแบงเขตการปกครอง
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แบงเขตการปกครองออกเปน 4 เขต ดังนี้
เขตที่ 1
นายสวาท
อรุณจิตร
สมาชิกสภาเทศบาล
นายภูริทัต
รัตนพาหุ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายปรานม รวมพงศ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายวัชระ
อินทรมุสิก
สมาชิกสภาเทศบาล
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เขตที่ 2
นายจักรพันธุ จันทรเขียว
นายคํานวน
โสมนิล
นายสุธรรม
ทองมี
นายฉัตรชัย
พรมพัตร
นายชัยยันต บุญเทียม
นางสาวอมรรัตน เงินเลี่ยม

สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

นายวิฑูรย
นายประยูร
นายสุภัค
พันโทวิชัย
นายพิชัย
นายเอกรินทร

อิสระพิทักษกลุ
จิระพิบลู ยพันธ
รัตนพฤกษขจร
กัลยาพงศ
ลี้วรกุล
รอดทอง

สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

นายเคารพ
นายประสิทธิ์
นายสรพงษ
นายวิฑูรย
นายธีระวัฒน
นายอาวุธ

อิสสระไพบูลย
วงศพิศาล
คงสําราญ
หัสภาคย
คงสําราญ
สุขันทอง

สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

เขตที่ 3

เขตที่ 4

1.7 การเลือกตั้ง
ปจจุบันมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชโดยตรง คือ ผศ.เชาวนวัศเสนพงศ
เปนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชคนปจจุบัน และประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คนปจจุบัน คือ นายเคารพ อิสสระไพบูลย
เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช มี จํานวนผูมี สิ ท ธิเ ลื อ กตั้ง ณ เดือ นตุล าคม 2559 จํ านวน
76,530 คน
1.8 ประชากร
ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร
ตารางที่ 2.1 แสดงจํานวนประชากรในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
พื้นที่
ตําบลในเมือง
ตําบลทาวัง

จํานวน (ครัวเรือน)
ป 2558
ป 2559
17,842
18,471
7,192
7,340
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จํานวน (ครัวเรือน)
ป 2558
ป 2559
ตําบลคลัง
8,068
8,118
ตําบลนาเคียน
389
399
ตําบลโพธิ์เสด็จ
10,343
10,628
รวม
43,834
44,956
หมายเหตุ บานเรือน แยกเปนรายพื้นที่ ดังนี้ (ขอมูล ณ เดือนเมษายน 2559)
พื้นที่

1.9 การศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีทั้งหมด 10 โรงเรียน ดังนี้
ตารางที่ 2.2 แสดงรายละเอียดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

โรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี
โรงเรียนเทศบาลวัดทาโพธิ์
โรงงเรียนเทศบาลวัดเสาธง
ทอง
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
โรงเรียนเทศบาลวัดทาวโคตร
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชร
จริก ยนนานาชาติ
โรงเรี
รวม
หมายเหตุ ขอมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2559

อนุบาล
164
63
156
63
210
262
77
322
0
0
1,317

จํานวนนักเรียน
ประถม
มัธยม
824
0
346
0
547
164
556
0
1,370
0
1,844
0
481
0
1,687
0
0
958
422
0
8,077
1,122

รวม
988
409
867
619
1,580
2,106
558
2,009
958
422
10,516

1.10 สาธารณสุข
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีโรงพยาบาลในสังกัด จํานวน 1 แหง คือ
1. โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
จํานวน 43 เตียง
2. ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล
จํานวน 5 ศูนย
3. หองตรวจโรค(ผูปวยนอก)
จํานวน 9 หอง
4. เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟา
จํานวน 1 ชุด
5. เครื่องปนเหวี่ยง
จํานวน 1 ชุด
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6. เครื่องเอ็กซเรย
7. เครื่องระงับความเจ็บปวดดวยกระแสไฟฟา
8. เครื่องดูดเสมหะแบบติดผนัง
9. เครื่องกระตุกหัวใจแบบมีจอภาพและเครื่องบันทึก
10. เครื่องควบคุมการใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา
11. เครื่องฟงเสียงหัวใจเด็กในครรภ
12. เครื่องฟอกอากาศทางการแพทยชนิดเคลื่อนยายได
13. เครื่องวัดสายตาความโคงกระจกแบบอัตโนมัติ
14. เครื่องวัดความหนาแนนของกระดูก ชนิดคลื่นเสียง GE
15. กลองจุลทรรศน ตรวจตาชนิดลําแสง พรอมกลองวีดีโอ
16. เครื่องวัดความดันลูกตา ชนิดสัมผัสผนังตา
17. เครื่องกรอฟนแบบเคลื่อนที่ได
18. เครื่องตรวจอวัยวะภายในดวยคลื่นความถี่สูง
19.เครื่องตรวจหัวใจ
20.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ

จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 เครื่อง
จํานวน 1 เครื่อง
จํานวน 1 เครื่อง
จํานวน 7 เครื่อง
จํานวน 3 ชุด
จํานวน 5 เครื่อง
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 เครื่อง
จํานวน 1 เครื่อง
จํานวน 1 เครื่อง
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 เครื่อง
จํานวน 2 เครื่อง
จํานวน 2 เครื่อง

1.11 การสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม
ตารางที่ 2.3 แสดงจํ านวนผู รั บเงิ นเบี้ ยยัง ชีพ ผู สูง อายุ ผู พิ ก าร ผู ป วยเอดส ในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
ประเภท
จํานวนผูไดรับการชวยเหลือ
(ราย)
เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพผูส ูงอายุ
10,736
เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพคนพิการ
1,626
เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพผูติดเชื้อ HIV
471
รวม
12,833
หมายเหตุ ขอมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2559

จํานวนเงินที่ไดรับ (บาท)
7,178,500
1,300,800
235,500
8,714,800
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1.12 ระบบบริการพื้นฐาน
ตารางที่ 2.4 แสดงรายชื่อถนนสายหลักในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลําดับ
ที่

รายชื่อถนนสายหลัก ในเขตเทศบาล
ชนิดผิว
กวาง
ชื่อถนน, ซอย
จราจร
(ม.)

พื้นที่
ยาว (ม.)
(ตร.ม.)

1

ถนนพัฒนาการคูขวาง

ลาดยาง

12.00 6,297.00

2

ถนนทาโพธิ์

ลาดยาง

8.00

630.00

5,040

3

ถนนปากนคร

ลาดยาง

9.00

730.00

6,570

4

ถนนบออาง

ลาดยาง

10.00

855.00

8,550

5

ถนนประตูขาว

ลาดยาง

8.00

878.00

7,024

6

ถนนพะเนียด

ลาดยาง

9.00

890.00

8,010

7

ถนนหลังวัดแจง

ลาดยาง

6.00

310.00

1,860

8

ถนนตากสิน

ลาดยาง

6.00

350.00

2,100

9

ถนนหนาวัดทาโพธิ์

ลาดยาง

6.00

200.00

1,200

10

ถนนขางวัดทาโพธิ์

ลาดยาง

4.00

485.00

1,940

11

ถนนศรีปราชญ

ลาดยาง

12.00 1,790.00

21,480

12

ถนนชมภูพล

ลาดยาง

8.00

183.00

1,464

13

ถนนพระเงิน

ลาดยาง

8.20

256.00

2,099

14.37

กิโลเมตร

รวมความยาว

ลําดับ
ที่

รายชื่อถนนสายหลัก ในเขตเทศบาลเดิม
ชนิดผิว
กวาง
ชื่อถนน, ซอย
ยาว (ม.)
จราจร
(ม.)

หมาย
เหตุ

75,564

พื้นที่ หมาย
(ตร.ม.) เหตุ

14

ถนนทาลาด

ลาดยาง

8.00

284.00

2,272

15

ถนนหลังสนามกีฬา

ลาดยาง

8.00

788.00

6,304

16

ถนนมะขามชุม

ลาดยาง

7.00

384.00

2,688

17

ถนนราษฎรบํารุง

ลาดยาง

5.00

415.00

2,075
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ลําดับ
ที่

ชื่อถนน, ซอย

ชนิดผิว
จราจร

กวาง
(ม.)

ยาว (ม.)

พื้นที่ หมาย
(ตร.ม.) เหตุ

18

ถนนปาโลง

ลาดยาง

8.00

142.00

1,136

19

ถนนมหรรณพ

ลาดยาง

6.00

149.00

894

20

ถนนศรีทวี

ลาดยาง

7.00

164.00

1,148

21

ถนนทาวัง

ลาดยาง

6.00

164.00

984

22

ถนนเทวราช

ลาดยาง

10.00

195.00

1,950

23

ถนนบูรณาวาท

ลาดยาง

3.00

154.00

462

24

ถนนจําเริญวิถี

ลาดยาง

12.00

585.00

7,020

25

ถนนยมราช

ลาดยาง

12.00 1,420.00

17,040

26

ถนนวัดคิด

ลาดยาง

6.50

210.00

1,365

27

ถนนเนรมิตร

ลาดยาง

10.00

186.00

1,860

28

ถนนกาชาด

ลาดยาง

12.00

165.00

1,980

29

ถนนคลองทา

ลาดยาง

12.00

276.00

3,312

รวมความยาว

ลําดับ
ที่

5.68 กิโลเมตร

รายชื่อถนนสายหลัก ในเขตเทศบาลเดิม
ชนิดผิว กวาง
ชื่อถนน, ซอย
ยาว (ม.)
จราจร
(ม.)

พื้นที่
(ตร.ม.)

30

ถนนรอบตลาดทามา

ลาดยาง

4.00

80.00

320

31

ถนนเทพราช

ลาดยาง

5.50

175.00

963

32

ถนนประตูลอด

ลาดยาง

6.00

187.00

1,122

33

ถนนชาววัง

ลาดยาง

5.00

197.00

985

34

ถนนตึกดิน

ลาดยาง

5.00

200.00

1,000

35

ถนนแมมวง

ลาดยาง

5.00

180.00

900

36

ถนนพานยม

ลาดยาง

9.00

158.00

1,422

37

ถนนสระเรียง

ลาดยาง

6.00

180.00

1,080

38

ถนนประตูรักษ

ลาดยาง

6.00

192.00

1,152

หมาย
เหตุ
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ลําดับ
ที่

ชื่อถนน, ซอย

ชนิดผิว
จราจร

กวาง
(ม.)

ยาว (ม.)

พื้นที่
(ตร.ม.)

39

ถนนศรีธามา

ลาดยาง

5.00

192.00

960

40

ถนนประตูชัยใต

ลาดยาง

7.50

190.00

1,425

41

ถนนศรีธรรมโศก

ลาดยาง

9.50 2,200.00

20,900

42

ถนนหลังพิพิธภัณฑ

ลาดยาง

4.00

860.00

3,440

43

ถนนบอโพง

ลาดยาง

6.00

155.00

930

44

ถนนนครศรีฯ-ทุงสง

ลาดยาง

10.50

624.00

6,552

45

ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง

ลาดยาง

10.50

620.00

6,510

รวมความยาว

ลําดับ
ที่

หมาย
เหตุ

6.39 กิโลเมตร

รายชื่อถนนสายหลัก ในเขตเทศบาลเดิม
ชนิดผิว
กวาง
ชื่อถนน, ซอย
ยาว (ม.)
จราจร
(ม.)

พื้นที่
(ตร.ม.)

46

ถนนเทวบุรี

ลาดยาง

9.00

2,475.00

22,275

47
48

ถนนราชนิคม
ถนนลําเหมือง

ลาดยาง
ลาดยาง

6.00
0.00

895.00
585.00

5,370
22,275

49

ถนนสะพานยาว

ลาดยาง
รวมความยาว
หมายเหตุ ขอมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2559

6.00

หมาย
เหตุ

2,180.00 13,080
6.14 กิโลเมตร

1.13 การไฟฟา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีไฟฟาใชครบ
ทุกครัวเรือน
1.14 การประปา
การประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดทําการกอสรางมาตั้งแตป พ.ศ.2503 และไดมี
การปรับปรุงพัฒนาระบบการผลิตและสูบจายน้ําประปา มาตลอด จนถึงปจจุบัน การประปาเทศบาล
มีโรงกรองน้ําและโรงสูบน้ํา จํานวน 2 แหง คือ โรงกรองน้ําประตูชัย ถนนชลวิถี ตําบลในเมือง และ
โรงกรองน้ํา บ า นทวดทอง ซอยทวดทอง 3 ถนนกะโรม ตํ า บลโพธิ์เ สด็ จ อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช
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เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดเริ่มดําเนินกิจการประปาใหบริการประชาชนตั้งแตป พ.ศ.
2503 มีอัตราการผลิต 1,600 ลบ.ม./ชม. และไดรับสัมปทานครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2504
ตั้งแตดําเนินกิจการประปามาเทศบาลฯ ไดปรับปรุงขยายเพิ่มกําลังผลิตมาแลว 6 ครั้ง คือ
1. ป พ.ศ.2513
ไดเพิ่มกําลังผลิต 9,600 ลบ.ม./วัน
2. ป พ.ศ.2532
ไดเพิ่มกําลังผลิต 4,800 ลบ.ม./วัน
3. ป พ.ศ.2537
ไดเพิ่มกําลังผลิต 4,800 ลบ.ม./วัน
4. ป พ.ศ.2538
ไดเพิ่มกําลังผลิต 9,600 ลบ.ม./วัน
5. ป พ.ศ.2539
ไดเพิ่มกําลังผลิต 12,000 ลบ.ม./วัน
6. ป พ.ศ.2544
ไดเพิ่มกําลังผลิต 4,700 ลบ.ม./วัน
รวมกําลังผลิตน้ําประปาประมาณ 55,000 ลบ.ม./วัน
ปจจุบันเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีการเจริญเติบโต ทางดานเศรษฐกิจและสังคมอยาง
รวดเร็วอัตราการเพิ่มของประชากรเปนไปอยางรวดเร็ว นอกจากนี้เทศบาลยังไดขยายเขตจําหนายน้ํา
เพิ่มขึ้น โดยจายน้ําใหกับกองทัพภาคที่ 4 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปากพูน เทศบาลตําบลโพธิ์
เสด็จ อบต.ปากนคร อบต.มะมวงสองตน อบต.นาเคียน อบต.ทาเรือ อบต.ทาซัก อบต.ไชยมนตรี
(บางสวน) เทศบาลตําบลนาสาร (บางสวน) และอบต.ชางซาย (บางสวน) เปนตน แตเนื่อ งจากไม มี
แหลงน้ําธรรมชาติที่เหมาะสม สําหรับอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะฤดูแลง กําลังที่ผลิตอยูในปจจุบันไม
สามารถใหบ ริการแกประชาชนไดอยางเพียงพอ จําเปนตองปรับปรุงกอสรางโรงกรองน้ําเพิ่มและ
จัดหาแหลงน้ําสํารอง
1.15 ระบบเศรษฐกิจ
การเกษตร
พื้นที่การเกษตรในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครอบคลุมพื้นที่บางสวน หมูที่ 4 บาน
คลองดิน ตําบลนาเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และเขตพื้นที่บางสวน หมูที่ 1 พระ
มงกุฎ ตําบลโพธิ์เสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งพื้นที่สวนใหญในเขตเทศบาลสวนใหญ
จะเปนพื้นที่ลักษณะการคาขาย การพาณิชย และที่อยูอาศัย พื้นที่การเกษตรกรรมมีเพียงเล็กนอย ซึ่ง
สรุปพื้นที่ปลูกพืชในเขตเทศบาล ดังนี้
ยางพารา
จํานวน
2,012
ไร
มังคุด
จํานวน
649
ไร
เงาะ
จํานวน
48
ไร
มะพราว
จํานวน
33.50
ไร
ปาลมน้ํามัน
จํานวน
26
ไร
น้ํ า เพื่ อ การอุ ป โภค บริ โ ภคจากการสํ า รวจตามแบบสํ า รวจข อ มู ล เพื่ อ จั ด ทํ า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น มีปริมาณเพียงพอ (สํารวจชวงเดือนมีนาคม 2559)
การประมง
ในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชไมมีการดําเนินการทางดานการประมง
การปศุสัตว
การปศุสัตวสวนใหญเปนการเลี้ยงเปดและสุกร แตมจี ํานวนไมเพียงพอตอการบริโภค
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การบริการ
อาคารสถานที่และสิ่งปลูกสรางทั่วไป
1. โรงแรม
จํานวน 41 แหง แยกเปน
1.1 ไมเกิน 31 หองพัก
จํานวน 14 แหง
1.2 31-111 หองพัก
จํานวน 23 แหง
1.3 ตั้งแต 111 หองพัก
จํานวน
4 แหง
2. โรงรับจํานํา
จํานวน
1 แหง
3. สถานพยาบาลเอกชน
จํานวน 77 แหง แยกเปน
3.1 โรงพยาบาลเอกชน
จํานวน
2 แหง
3.2 สถานพยาบาลเอกชน
จํานวน 75 แหง
4. สถานการศึกษาเอกชน
จํานวน 60 แหง
4.1 โรงเรียน
จํานวน 60 แหง
5. ศาสนสถาน
จํานวน 45 แหง แยกเปน
5.1 วัด
จํานวน 31 แหง
5.2 สุเหรา/มัสยิด
จํานวน
7 แหง
5.3 คริสตจักร
จํานวน
3 แหง
5.4 ศาลเจา
จํานวน
5 แหง
6. สุสานและฌาปนสถาน
จํานวน 11 แหง แยกเปน
6.1 เทศบาลดําเนินการ
จํานวน
1 แหง
6.2 สาธารณะ
จํานวน 10 แหง
7. สวมสาธารณะ
จํานวน
2 แหง แยกเปน
7.1 เทศบาลดําเนินการเอง
จํานวน
1 แหง
7.2 เอกชนดําเนินการเอง
จํานวน
1 แหง
อาคารสถานที่ ที่ดินและสิ่งปลูกสรางของทางราชการ
1. สถานที่พักผอนหยอนใจ
จํานวน 18 แหง แยกเปน
1.1 สวนสาธารณะ (สวนสุขภาพ)
จํานวน
3 แหง
1.2 สวนหยอม
จํานวน 15 แหง
2. สถานที่พยาบาล
จํานวน
7 แหง แยกเปน
2.1 โรงพยาบาลเทศบาล
จํานวน
1 แหง
2.2 ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล
จํานวน
5 แหง
2.3 โรงพยาบาลสังกัดหนวยราชการอื่น จํานวน
1 แหง
3. โรงเรียน
จํานวน 21 แหง แยกได ดังนี้
3.1 โรงเรียนสังกัดเทศบาล
จํานวน 10 แหง
- ครูทั้งหมด
จํานวน 520 คน
- นักเรียนทั้งหมด
จํานวน 10,040 คน
3.2 โรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มัธยมศึกษา เขต 1
จํานวน
6 แหง
3.3 โรงเรียนสังกัดกรมประชาสงเคราะห จํานวน
1 แหง
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3.4 โรงเรียนสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน
จํานวน
1 แหง
3.5 โรงเรียนสังกัดกรมการศาสนา
จํานวน
2 แหง
4. วิทยาลัย
จํานวน
4 แหง
4.1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 3 แหง
4.2 สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
จํานวน
1 แหง
5. กิจการประปาเทศบาล
5.1 จํานวนผูใช
จํานวน 37,992 ครัวเรือน
5.2 สามารถผลิตน้ําประปาได
จํานวน 53,000 ลูกบาศกเมตร/วัน
5.3 รายไดจากกิจการประปา เมื่อสิ้นปงบประมาณ 2558
จํานวน 68,361,874.58 บาท
5.4 รายจายจากกิจการประปา เมือ่ สิ้นปงบประมาณ 2558
จํานวน 62,755,586.26 บาท
6. สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
6.1 รายไดจากกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลฯ เมื่อสิ้นปงบประมาณ 2558
จํานวน 41,195,449.18 บาท
6.2 รายจายจากกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลฯ เมื่อสิ้นปงบประมาณ 2558
จํานวน 14,877,306.65 บาท
7. สถานีขนสงผูโ ดยสาร
7.1 รายไดจากกิจการสถานีขนสงผูโดยสาร เมื่อสิ้นปงบประมาณ 2558
จํานวน 2,037,732.92 บาท
7.2 รายจายจากกิจการสถานีขนสงผูโดยสาร
เมื่อสิ้นปงบประมาณ 2558
จํานวน 2,033,883.07 บาท
8. ตลาดสดเทศบาล
จํานวน
1 แหง
8.1 ผูคาขาย
จํานวน
671 ราย
8.2 รายไดจากกิจการตลาดสดเทศบาล เมื่อสิ้นปงบประมาณ 2558
จํานวน 2,547,551.00 บาท
8.3 รายจายการดําเนินงานกิจการตลาดสดเทศบาล เมื่อสิน้ ปงบประมาณ 2558
จํานวน 4,062,665.23 บาท
1.16 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1. รถยนตดับเพลิง
จํานวน
7 คัน
2. รถยนตบรรทุกเครื่องยนตดับเพลิงชนิดหาบหาม จํานวน
2 คัน
3. รถยนตบรรทุกน้ํา
จํานวน
4 คัน
4. เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม
จํานวน 2 เครื่อง
5. รถยนตเครน
จํานวน
2 คัน
6. รถยนตกูภัยพรอมอุปกรณชวยชีวิต
จํานวน
1 คัน
7. เรือทองแบน/ทองลอน/กูภัย
จํานวน 104 ลํา
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8. รถบันไดเลื่อนอัตโนมัติ
9. รถตรวจการณ
10. รถพยาบาล
11. รถเคลื่อนยายผูเสียชีวิต
12. เครื่องยนตเรือเกาะทาย
13. เครื่องสูบน้ําไดโว
14. เครื่องเลื่อยยนต
15. วิทยุสื่อสาร
16. อัตรากําลังเจาหนาที่ดบั เพลิง
- พนักงานเทศบาล
- ลูกจางประจํา
- ลูกจางโครงการ
17. อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
18. ในรอบปทผี่ านมามี
- เหตุเพลิงไหม
- อุทกภัย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
2
1
1
4
7
12
25
111
14
21
76
55

คัน
คัน
คัน
คัน
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
คน แยกเปน
คน
คน
คน
คน

จํานวน
จํานวน

24 ครั้ง
- ครั้ง

1.17 การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและการบําบัดน้ําเสีย
1. ปริมาณขยะมูลฝอย
จํานวน 273.941 ตันตอวัน แยกเปน
- ในเขตเทศบาล
จํานวน 153.86 ตัน/วัน
- นอกเขตเทศบาล
จํานวน 120.08 ตัน/วัน
2. รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอย
จํานวน 28
คัน แยกเปน
2.1 ขนาดใหญ (15-21 ลบ.หลา ) จํานวน 16 คัน
2.2 ขนาดกลาง (11 ลบ.หลา ) จํานวน
7
คัน
2.3 ขนาดเล็ก (1-4 ลบ.หลา ) จํานวน
5
คัน
3. รถเข็นเพื่อเก็บและขนขยะมูลฝอย
จํานวน 35
คัน
4. ถังรองรับขยะมูลฝอย
จํานวน 3,000 ใบ
5. มีที่ดินสําหรับทิ้งขยะมูลฝอย
จํานวน 200
ไร
6. วิธีจัดเก็บและกําจัดสิ่งปฏิกูล
ดําเนินการเอง
7. รถยนตเพื่อเก็บและขนสิง่ ปฏิกลู (ขนาด 4 ลบ.เมตร) จํานวน 2
คัน
8. สถานที่เก็บสิง่ ปฏิกลู
จํานวน 1
แหง
9. การบําบัดน้ําเสีย
- ปริมาณสําเสียในเขตเทศบาล
จํานวน 13,000 ลูกบาศก
เมตร / วัน
- ระบบบําบัดน้ําเสียปจจุบันเปนระบบบอผึง่ (Pond)
สามารถรองรับน้ําเสียไดเต็มที่ถึง
33,000 ลูกบาศก
เมตร / วัน
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1.18 การทองเที่ยว
สถานที่ทองเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราช
1. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตั้งอยูริมถนนราชดําเนิน ตําบลในเมือง วัดพระมหาธาตุ
เปนพระอารามหลวงชั้นเอก ชั้นบวรมหาวิหาร ตํานานกลาววา นางเหมชลา และเจาชายธนกุมารเปน
ผูนําเสด็จพระบรมธาตุมาประดิษฐาน ณ หาดทรายแกว ตอมาพระเจาศรีธรรมโศกราชทรงสรางเมือง
นครศรีธรรมราชขึ้นพรอมการกอสรางเจดียขึ้นใหม ภายในวัดพระมหาธาตุฯ มีวิหารที่มีความสําคัญ
หลายองค ประดิษฐานพระวิหารหลวงซึ่งมีความงามตามแบบศิลปสถาปตยกรรมสมัยอยุธยาวิหาร
สามจอม วิหารที่มีพระพุทธรูปทรงเครื่องอยางกษัตริยนามวา “พระศรีธรรมโศกราช” ประดิษฐานอยู
วิหารพระมหาภิเนษกรม (พระทรงมา) วิหารทับเกษตร สวนวิหารเขียน และวิหารโพธิ์ลังกานั้นเปน
สถานที่จัดแสดงโบราณวัตถุที่พระพุทธศาสนิกชนถวายเปนพุทธบูชา
2. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นครศรีธรรมราช ตั้งอยูในเขตตําบลในเมือง พิพิธภัณฑเปด
เมื่อป พ.ศ. 251 จัดแสดงโบราณวัตถุที่คนพบในแถบภาคใต 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดนครศรีธรรมราช
พัทลุง สุราษฎรธานี และชุมพร มีหองแสดงศิลปหัตถกรรมของใชพื้นบาน และมีหนังสือเกาที่หายาก
และหนังสือสําคัญอื่น ๆ
3. พิพิธภัณฑ เมืองนครศรีธรรมราช จั ดสรางโดยเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช ตั้งอยูใน
บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร 84 (ทุงทาลาด) เปนพิพิธภัณฑเลาเรื่องของเมืองนคร
ภายในพิพิธภัณฑ มีการจัดแสดง เชน ปูชนียบุคคลแหงประวัติศาสตรเมืองนคร ประวัติศาสตรเมือง
นครในยุคตาง ๆ ศาสนาประเพณีตาง ๆ เรื่ อ งราวเกี่ ยวกั บ วัด พระธาตุวรมหาวิห ารและสถานที่
ทองเที่ยวที่สําคัญของเมืองนครศรีธรรมราช
4. วัดสวนหลวง ตั้งอยูถนนราชดําเนิน เปนเขตเมืองพระเวียงอันเปนเมืองโบราณ มีวิหาร
ผนังตกแตงดวยปูนปนแบบนูนต่ํา
5. บา นหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย สิน ตั้งอยูเลขที่ 10/18 ถนนศรี ธรรมโศก ซอย 3 เปนผู ที่
ไดรับรางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมทองเที่ยว (ไทยแลนด ทัวริสซึ่ม อวอรด) ประจําป 2539 รางวัล
ดีเดนประเภทวัฒนธรรมและโบราณสถาน บริเวณบานหนังตะลุงไดจัดแสดงเปนพิพิธภัณฑหนังตะลุง
มีการแกะรูปหนังตะลุงการแสดงหนังตะลุงอยางครบวงจร นักทองเที่ยวเขาไปชมไดทุกวัน
6. วัดสวนปาน อยูใกลสามแยกหอนาฬิกา ภายในโบสถมีจิตรกรรมแบบตะวันตก งดงาม
มาก เปนผลงานของนายแนบ ทิชินพงศ ผูมีผลงานดีเดนดานศิลปะชาวนครศรีธรรมราช
7. พระพุทธสิหิงค ประดิษฐานในบริเวณศาลากลางจังหวัด กษัตริยลังกาโปรดใหสรางขึ้น
เมื่อ พ.ศ.700 และมาอยูในประเทศไทยสมัยพอ ขุนรามคําแหงมหาราช ปจจุบั นพระพุทธสิ หิงคใน
ประเทศไทย มี 3 องค คือ ที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร วัดพระสิงห จังหวัดเชียงใหม และพระ
พุทธสิหิงค จังหวัดนครศรีธรรมราช
8. จวนออกญาเสนาภิมุข (ยามาดา นางามาซา) เปนชาวญี่ปุนเดิมชื่อ ยามาดา นางามาซา
มาอยูในกรุงศรีอยุธยา ในสมัยพระเจาทรงธรรม และไดรับการแตงตั้งเปนขาหลวงใหญไปปกครอง
เมืองนครศรีธรรมราช เมื่ อป พ.ศ.2172 ปจจุบั นมีบ ริเวณที่แสดงรองรอยวาเคยเป นจวนที่พั กของ
ออกญาเสนาภิมุข อยูถนนนางงาม (ขางศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช)
9. หอพระอิศวร อยู ริ ม ถนนราชดํา เนิน เป นโบราณสถานในศาสนาพราหมณ เป น ที่
ประดิษฐานศิวลึงคเปนสัญลักษณของพระอิศวรและฐานโยนิ รวมทั้งเทวรูปสําริดอีกหลายองค อาทิ

รายงานความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําป พ.ศ. 2561

26
เทวรูป ศิวนาฎราชพระอุมา และพระพิฆเนศปจจุบันเทวรูปสําริดในหอพระอิศวร เปนของจําลองของ
จริงไดนําไปเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาตินครศรีธรรมราช
10. หอพระนารายณ ตั้งอยูริมถนนราชดําเนินเปนโบราณสถานในศาสนาพราหมณ อีกแหง
หนึ่ง ตรงกันขามกับหอพระอิศวร มีเทวรูปพระนารายณสลักจากหินทรายสีเทาทรงหมวกรูปกระบอก
ปลายสอบ และพระหั ตถขวาทรงสั ง ข กํ าหนดอายุร าว พ.ศ. ที่ 10-11 ป จ จุ บั นเก็ บ รั ก ษาไวที่
พิพิธภัณฑสถานแหงชาตินครศรีธรรมราช ที่ตั้งอยูในหอพระนารายณเปนเทวรูปจําลอง
11. กําแพงเมือง อยูริมถนนราชดําเนิน เปนกําแพงที่ซอมขึ้นใหมตามรูปเดิมในสมัยตนกรุง
รัตนโกสินทร เดิมสรางในสมัยพระเจาศรีธรรมโศกราชเปนกําแพงดินประตูชัยเหนือ (ประตูไชยศักดิ์)
และประตูชัยใต (ประตูชัยสิทธิ์)
12. สนามหนาเมือง ตั้งอยูนอกกําแพงเมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือ เปนสนามรบในอดีต
ตอมากลายเปนสถานที่ใชประกอบพิธีกรรมและกิจกรรมทั้งของรัฐและราษฎร เชน เคยใชเปนที่สราง
พลับพลารับเสด็จพระเจาแผนดินรัชกาลตาง ๆ เปนที่ประกอบพิธีสงกรานตฝกทหารและยุวชนทหาร
และใชเปนสถานที่จัดงานประเพณีที่สําคัญของชาวนครรวมทั้งงานรื่นเริงอื่น ๆ
13. ศาลาประดูหกหรือศาลาโดหก อยูริมถนนราชดําเนิน เปนที่พักของคนเดินทางซึ่งเขา
เมืองไมทันเพราะประตูเมืองปดเสียกอน ศาลาแหงนี้ตั้งอยูระหวางตนประดู (ตนโด) หกตน
14. พระวิหารสูงหรือหอพระสูง เปนปูชนียสถานที่สําคัญแหงหนึ่งของเมืองนครศรีธรรมราช
สันนิษฐานไดวาเปนสถาปตยกรรมและจิตรกรรมฝาผนังวาสรางในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ภายใน
พระวิหารมีพระพุทธรูปปนดินเหนียว สันนิษฐานวาสรางในสมัย พ.ศ.ที่ 23 – 24 หรือในสมัยอยุธยา
ตอนปลาย
15. สระลางดาบศรีปราชญ เปนสระน้ําเกาแก เชื่อวาเปนสระที่ใชลางดาบ เลมที่ใชประหาร
ศรีป ราชญ สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช ซึ่ งมีความผิดจึ งถูก เนรเทศมายังเมื องนครฯ เมื่ อศรี
ปราชญทําความผิดอีกครั้ง พระยานครศรีธรรมราช จึงไดรับสั่งประหารชีวิต (ปจจุบันสระลางดาบศรี
ปราชญอยูในโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช)
16. เจดีย ยักษ เจดียสูง ใหญเ ป นอันดับ 2 รองจากเจดียพระบรมธาตุอ ยูขางสํ านัก งาน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สันนิษฐานวาสรางโดยโคทคีรีเศรษฐีชาวมอญ กับบริวารที่อพยพหลบ
ภัยมาอาศัยเมืองนครศรีธรรมราช เมื่อประมาณ พ.ศ.1546
17. พระเงิ น ตั้ ง อยู ติ ด กั บ เทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช เดิ ม ที เ ล า ว า สมั ย ต น กรุ ง
รั ตนโกสิ นทร สมั ยสงครามเก าทั พ ได ยกมาตีนครศรี ธรรมราช ประชาชนจึ ง นําปู น โบกทั บ องศ
พระพุทธรูปซึ่งเปนเงิน ทําใหพระพุทธรูปรอดจากการถูกทําลายจากสงครามเกาทัพของพมา
18. กุฏิทรงไทยวัดวังตะวันตก ตั้งอยูริมถนนราชดําเนินเปนนิวาสสถานของเจาจอมปราง ป
พ.ศ. 2535 สมาคมสถาปนิกสยามคัดเลือกกุฏิวัดวังตะวันตกใหเปนอาคารอนุรักษดีเดนประเภทปูชนีย
สถานและวัดวาอาราม
19. เกงจีนวัดประดูและวัดแจง ตั้งอยูริมถนนราชดําเนินใกลกับสนามกีฬาจังหวัด กอสราง
ในสมัยตนรัตนโกสินทรเปนที่ประดิษฐานมีบัวบรรจุอัฐิของพระยานคร และเชื่อวาเปนที่บรรจุอัฐิของ
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
20. บอน้ําศักดิ์สิทธิ์วัดหนาพระลาน บอน้ําศักดิ์สิทธิ์วัดเสมาเมือง บอน้ําศักดิ์สิทธิ์วัดเสมา
ไชย และบ อ น้ํ า ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ วั ด ประตู ข าว ซึ่ ง ตั้ ง อยู บ นถนนราชดํ า เนิ น ในเขตเทศบาลนคร
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นครศรีธรรมราช น้ําในบอน้ําศักดิ์สิทธิ์ดังกลาวใชทําน้ําพระพุทธมนตในพระราชพีธีตางๆ เชน น้ํา
อภิเษก น้ําพระราชพิธีบรมราชาภิเษก น้ําพระพิพัฒนสัตยา
21. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร 84 (ทุงทาลาด) เปนสวนสาธารณะขนาดใหญมีเนื้อที่
ประมาณ 1,257 ไร ตั้งอยูหลังสนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทรฯ
มีสวนสัตวเปด สวนนกนานาชนิด สวนสุขภาพ หอประชุมเมือง พิพิธภัณฑเมือง พุทธภูมิ ฯลฯ
22. สวนสาธารณะศรีธ รรมาโศกราช ตั้ ง อยู ริ ม ถนนราชดํ า เนิ น ในสวนมี ป ระดิษ ฐาน
พระราชานุสาวรียพระเจาศรีธรรมาโศกราช ผูทรงสรางเมืองนครศรีธรรมราช และพระบรมธาตุเจดีย
เปนสถานที่พักผอนหยอนใจ มีลานแสดงกิจกรรมและอาคารอนุรักษ
23. ตลาดริมน้ําเมืองลิกอร ตั้งอยูสองฝงริมคลองหนาเมือง จะเปดทุกวันศุกรสุดทายของ
เดือน มีเวทีการแสดง การจัดกิจกรรมการแสดงที่หลากหลาย การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดสถานที่
ใหมๆ ทุกเดือน มีรานคาจําหนายของที่ระลึก และรานจําหนายอาหาร
1.19 การอุตสาหกรรม
การอุตสาหกรรม ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สวนใหญนั้นเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
และขนาดกลาง มีอุตสาหกรรมการผลิตน้ํามันมะพราว 1 โรง นอกนั้นเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เชน
รานซอมรถจักรยานยนต และเครื่องจักรอื่น ๆ ตั้งกระจัดกระจายอยูทั่วไปภายในเขตเทศบาลฯ โดย
ปราศจากการควบคุมการใชที่ดินยานอุตสาหกรรม
1.20 การพาณิชยและกลุมอาชีพ
กลุมอาชีพและโครงการสงเสริมฝกอาชีพของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังนี้
1. กลุมผลิตภัณฑกะลามะพราวชุมชนหนาแขวงการทางนครศรีธรรมราช และชุมชนกอไผ
2. โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพตัดผมชายใหแกประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
3. โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพทําพวงหรีดและดอกไมจันทรใหแกประชาชนในเขตเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช
4. โครงการฝ ก อบรมส ง เสริ ม อาชี พ ทํ า ไอศครี ม ให แ ก ป ระชาชนในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
5. โครงการฝ ก อบรมส ง เสริ ม อาชี พ ทํ า ขนมไทยให แ ก ป ระชาชนในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
6. โครงการฝ ก อบรมส ง เสริ ม อาชีพ ทํ าอาหารคาวหวานให แก ป ระชาชนในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
7. โครงการฝ ก อบรมส ง เสริ ม อาชี พ เพาะเห็ ด นางฟ า ให แ ก ป ระชาชนในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
1.21 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
- การนับถือศาสนา
สถาบันและองคกรทางศาสนา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีสถาบันและองคกรทางศาสนา
ดังนี้
1 วัด
2 สุเหรา/มัสยิด

จํานวน
จํานวน

31
7

แหง
แหง
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3 คริสตจักร
จํานวน
3 แหง
4 ศาลเจา
จํานวน
5 แหง
สุสานและฌาปนสถาน ดังนี้
1. เทศบาลดําเนินการ
จํานวน
1 แหง
2. สาธารณะ
จํานวน 10 แหง
- ประเพณี และงานประจําป
วัฒนธรรมประเพณีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีดังนี้
1. ประเพณีสารทเดือนสิบ
ความเปนมา
ประเพณีสารทเดือนสิบวิวัฒนาการมาจากประเพณีเปตพลีของพราหมณ ซึ่งลูกหลานจัด
ขึ้น เพื่อทําบุญอุ ทิศสวนกุศลใหแกผูลวงลับไปแล ว ตอมาพวกพราหมณจํานวนมากไดหันมานับถือ
พระพุทธศาสนาและยังถือปฏิบัติในประเพณีดังกลาวอยู พระพุทธองคเห็นวา ประเพณีนี้มีคุณคา เปน
การแสดงออกซึ่งความกตัญูกตเวทีตอบรรพบุรุษนําความสุขใจใหผูปฏิบัติ จึงทรงอนุญาตใหอุบาสก
อุ บ าสิ ก าประกอบพิ ธี นี้ ต อ ไปได ประเพณี ส ารทเดื อ นสิ บ มี ม าตั้ ง แต พุ ท ธกาลคาดว า เมื่ อ
พระพุทธศาสนาเผยแพรเขามาในนครศรีธรรมราชจึงรับประเพณีนี้มาดวย บางก็วาเปนความเชื่อของ
พุท ธศาสนิก ชนชาวนครศรี ธรรมราช ที่ เชื่อ วาบรรพบุรุ ษอันไดแก ปู ยา ตายาย และญาติพี่ นอ งที่
ลวงลับไปแลว หากทําความชั่วจะตกนรกกลายเปนเปรต ตองทนทุกขทรมานในอเวจี ตองอาศัยผล
บุญที่ลูกหลานอุทิศสวนกุศลใหแตละปมายังชีพ ดังนั้นในวันแรม 1 ค่ําเดือนสิบ คนบาปทั้งหลายที่
เรียกวาเปรตจึงถูกปลอยตัวกลับมายังโลกมนุษยเพื่อมาขอสวนบุญจากลูกหลานญาติพี่นอง และจะ
กลั บไปนรกในวันแรม 15 ค่ํา เดือ นสิ บ ในโอกาสนี้เ องลูก หลานและผูยังมี ชีวิตอยูจึ งนําอาหารไป
ทําบุญที่วัด เพื่ออุทิศสวนกุศลใหแกผูที่ลวงลับไปแลว เปนการแสดงความกตัญูกตเวที
วันเวลา จัดงาน
ชวงเวลา ระยะเวลาของการประกอบพิธีสารทเดือนสิบมีขึ้นในวันแรม 1 ค่ํา ถึงแรม 15 ค่ํา
เดือนสิบ แตวันที่ชาวนครศรีธรรมราชนิยมทําบุญคือวันแรม 13-15 ค่ํา
ในสวนของพิธีกรรม พิธีกรรมของประเพณีสารทเดือนสิบ มีดังนี้
1. การจัดหฺมฺรับ
เริ่ ม ในวันแรม 13 ค่ํา ชาวบ านจะเตรี ยมซื้ อ อาหารแห ง พื ชผั ก ที่ เ ก็ บ ไวไดน าน ขาวของ
เครื่องใชในชีวิตประจําวัน และขนมที่เปนสัญลักษณของสารทเดือนสิบ จัดเตรียมใสหฺมฺรับการจัดหฺมฺ
รับ คือ การบรรจุ และประดับดวยสิ่ งของ อาหาร ขนมเดือ นสิบ ลงในภาชนะที่ เตรียมไว เชน ถาด
กาละมัง เขง กระเชอ เปนตน ชั้นลางสุดบรรจุอาหารแหง ชั้นสองเปนพืชผักที่เก็บไวนาน ชั้นสามเปน
ของใชในชีวิตประจําวัน ขั้นบนสุด ประดับขนมสัญลักษณเดือนสิบ ไดแก ขนมพอง ขนมลา ขนมบา
ขนมดีซํา ขนมแตละชนิดมีความหมายดังนี้
ขนมลา เปนเสมือนเสื้อผาที่ใหบรรพบุรุษใชนุงหม
ขนมพอง เปนเสมือนแพที่ใหบรรพบุรุษขามหวงมหรรณพ
ขนมกง เปนเสมือนเครือ่ งประดับ ใชตกแตงรางกาย
ขนมบา เปนเสมือนเมล็ดสะบา ไวเลนในวันตรุษสงกรานต
ขนมดีซํา เปนเสมือนเงินตรา ไวใหใชสอย
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2. การยกหฺมฺรับ
ในวันแรม 14 หรือ 15 ค่ํา ชาวบานจะยกหฺมฺรับที่จัดเตรียมไวไปวัด และนําภัตตาหารไปถวาย
พระดวย โดยเลือกไปวัดที่อยูใกลบานหรือวัดที่บรรพบุรุษของตนนิยมไป
3. การฉลองหฺมฺรับและบังสุกุล
เมื่อนําหมฺรับไปวัดแลว จะมีการฉลองหฺมฺรับ และทําบุญเลี้ยงพระเสร็จแลวจึงมีการบังสุกุล
การทําบุญวันนี้เปนการสงบรรพบุรุษและญาติพี่นองใหกลับไปยังเมืองนรก
4. การตั้งเปรต
เสร็จจากการฉลองหมฺรับและถวายภัตตาหารแลว ชาวบานจะนําขนมอีกสวนหนึ่งไปวางไว
ตามบริเวณลานวัด ขางกําแพงวัด โคนไมใหญ เรียกวา ตั้งเปรต เพื่อแผสวนกุศลเปนทานแกผูลว งลับที่
ไมมีญาติ หรือญาติไมมารวมทําบุญให การชิงเปรตจะทําตอนตั้งเปรตเสร็จแลว เพราะเชื่อวาถาหาก
ใครไดกินของเหลือจากการเซนไหวบรรพบุรุษ จะไดรับกุศลเปนสิริมงคลแกตนเอง บางวัดนิยมสราง
หลาเปรต เพื่อสะดวกแก การตั้งเปรต บางวัดสรางหลาเปรตไวบนเสาสูงเพียงเสาเดียว เกลาและ
ชะโลมน้ํามั นเสาจนลื่ น เมื่ อ เวลาชิง เปรตผู ชนะคือผู ที่ ส ามารถปนไปถึงหลาเปรตซึ่ งตอ งใชความ
พยายามอยางมาก จึงสนุกสนานและตื่นเตน
สาระสําคัญของประเพณีนี้
1. เปนการแสดงความกตัญูกตเวทีตอบรรพบุรุษ โดยรําลึกถึงคุณความดีของบรรพบุรุษที่
ลวงลับไปแลว
2. เปนโอกาสไดรวมญาติที่อยูหางไกลไดมาพบปะซักถามสารทุกขสุกดิบตอกันและไดโอกาส
ทําบุญรวมกัน
3. เปนการเก็บเสบียงอาหารมีทั้งพืชผักอาหารแหง อาหารสําเร็จรูปจัดนําไปถวายในรูปหม
รับหรือสํารับ เพื่อที่ทางวัดจะไดเก็บรักษาไวเปนเสบียงสําหรับพระภิกษุสงฆในฤดูฝน
4. เปนการทําบุญในโอกาสที่ไดรับผลผลิตทางการเกษตรที่เริ่มออกผลเพราะเชื่อวาเปนสิริ
มงคลแกตนเองและครอบครัว
2. ประเพณีแหผาขึ้นธาตุ
ความเปนมา
ในสมัยที่พระเจาศรีธรรมโศกราชเปนกษัตริยครองตามพรลิงค(นครศรีธรรมราช) อยูนั้น ไดมี
การบูรณะปฏิสังขรณพระบรมธาตุเจดียครั้งใหญและแลวเสร็จในป พ.ศ.1773 ขณะที่เตรียมสมโภช
พระบรมธาตุอยูนั้น ชาวปากพนังมากราบทูลวา คลื่นไดซัดเอาผาแถบยาวผืนหนึ่งซึ่งมีภาพเขียนเรื่อง
พุทธประวัติมาขึ้นที่ชายหาดปากพนัง ชาวปากพนังเก็บผานั้นถวายพระเจาศรีธรรมโศกราช พระองค
รับสั่งใหซักผานั้นจนสะอาดเห็นภาพวาดพุทธประวัติ เรียกวา “ผาพระบฏ” จึงรับสั่งใหประกาศหา
เจาของ ไดความวาชาวพุทธจากหงสากลุมหนึ่ง จะนําผาพระบฏไปบูชาพระพุทธบาทที่ลังกา แตถูก
พายุพัดพามาขึ้นชายฝงปากพนัง เหลือผูรอดชีวิตสิบคนพระเจา ศรีธรรมโศกราชทรงมีความเห็นวา
ควรนําผาพระบฏไปหมพระบรมธาตุเจดีย เนื่องในโอกาสสมโภชพระบรมธาตุ แมจะไมใชพระพุทธ
บาทตามที่ตั้งใจ แตก็เปนพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเจาของผาพระบฏก็ยินดี การแหผาขึ้นธาตุจึงมีขึ้น
ตั้งแตปนั้นและดําเนินการสืบตอมา จนกลายเปนประเพณีสําคัญของชาวนครศรีธรรมราชในปจจุบัน
ซึ่งประเพณีแห ผาขึ้นธาตุ เป นประเพณีทอ งถิ่นที่มี จัดเพียงแห งเดียวในประเทศไทย จัดขึ้นในวัน
มาฆบู ชา อั นเปนวันสําคัญ ทางพระพุท ธศาสนา ที่ ถือ วาเป น “วันจตุรงคสั นนิบาต” คือวันที่ พระ
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อรหันตซึ่งเปนเอหิภิกขุ จํานวน 1,250 รูป มาประชุมพรอมกันโดยมิไดนัดหมาย ในวันที่พระจันทร
เสวยมาฆฤกษ พุ ทธศาสนิก ชนชาวไทย โดยเฉพาะชาวจั งหวัดนครศรีธรรมราช จึง ไดพร อมใจกั น
ประกอบศาสนพิธีในวันนี้ โดยการเวียนเทียนและแหผาที่เรียกกันวา “ผาพระบฏ” เพื่อนําไปหมองค
พระบรมธาตุเจดีย และนอมรําลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนประจําทุกป
วันเวลาจัดงาน และพิธีกรรม
แตเดิมการแหผาขึ้นธาตุนิยมจัดปละสองครั้ง ในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือนสาม ( วันมาฆบูชา) และ
วันขึ้น 15 ค่ํา เดือ นหก (วันวิสาขบูชา) โดยนําผาไปหมองคพระบรมธาตุเจดีย ณ วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร ปจจุบันนิยมทํากันในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือนสาม (วันมาฆบูชา) มากกวา
สาระสําคัญของประเพณีนี้
1. แสดงใหเห็นลักษณะสังคมของนครศรีธรรมราช ที่ยึดมั่นอยูในพระพุทธศาสนาการทําบุญ
เพื่ออุทิศเปนพุทธบูชาเพื่อประสงคใหใกลชิดกับพระพุทธเจา
2. แสดงให เ ห็ น ว า องค พ ระบรมธาตุ เ จดี ย เป น ศู น ย ร วมจิ ต ใจ ศู น ย ร วมความศรั ท ธา
พุทธศาสนิกชนทั่วไปทุกทิศจึงประสงคมาหมผาพระธาตุอยางพรอมเพรียงกัน
3.ประเพณีใหทานไฟ
ความเปนมา
ประวัติความเปนมาของประเพณีใหทานไฟ กลาวถึงในขุนทกนิกายชาดก เรื่อง ความตระหนี่
ถี่เหนียวของโกลิยะเศรษฐี ที่อยากกินขนมเบื้อง แตเสียดายเงินไมยอมซื้อและไมอยากใหลูกเมียไดกิน
ดวย ภรรยาจึงทําขนมเบื้องที่บานชั้นเจ็ดใหเศรษฐีไดรับประทานโดยไมใหผูใดเห็น ขณะที่สองสามี
ภรรยากําลังปรุงขนมเบื้อง พระพุทธเจาประทับอยูที่เชตวันมหาวิหาร ทรงทราบดวยญาณ จึงโปรดให
พระโมคคัลลานะไปแกนิสัยของโกลิยะเศรษฐี พระโมคคัคลานะตรงไปบนตึกชั้นเจ็ ดของคฤหาสน
เศรษฐี เศรษฐีเขาใจวาจะมาขอขนม จึงแสดงอาการรังเกียจและออกวาจาขับไล แตพระโมคคัคลานะ
พยายามทรมานเศรษฐีอยูนานจนยอมละนิสัยตระหนี่ พระโมคคัลลานะไดแสดงธรรมเรื่องประโยชน
ของการให จนโกลิยะเศรษฐีและภรรยาเกิดความเลื่อมใส ไดนิมนตมารับถวายอาหารที่บานตน พระ
โมคคัลลานะแจงใหนําไปถวายพระพุทธเจาและพระสาวก 500 รูป ณ เชตวันมหาวิหาร โกลิยะเศรษฐี
และภรรยาไดนําขาวของเครื่องปรุงไปทําขนมเบื้องถวายพระพุทธเจาและพระสาวก แตปรุงเทาไหร
แปงที่เตรียมมาเพียงเล็กนอยก็ไมหมด พระพุทธเจาจึงโปรดเทศนาสั่งสอน ทั้งสองคนเกิดความปติอิ่ม
เอิบในการบริจาคทาน เห็นแจงบรรลุธรรมชั้นโสดาบัน จังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งอยูติดชายฝงทะเล
ลักษณะภูมิอากาศเปนแบบรอนชื้น ในหนาหนาวก็ไมหนาวจัด เพียงแตคนรูสึกวาอากาศเย็นลงกวา
ปกติ เนื่องจากไมเคยชินกับอากาศที่หนาวเย็นลง ตอนย่ํารุงเชามืดจึงลุกขึ้นมากอไฟผิงเพื่อสรางความ
อบอุน ประกอบกับชาวนครศรีธรรมราชยึดมั่นในพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนจึงพากันกอกองไฟ
ในวัดใกลบาน แลวนิมนตพระภิกษุสงฆมาผิงไฟรับความอบอุนดวย
วันเวลาจัดงาน
การใหทานไฟไมมีกําหนดระยะเวลาที่แนนอนตายตัวแลวแตความสะดวกในการนัดหมาย แต
สวนใหญจะปฏิบัติในชวงเดือนยี่ ซึ่งปนชวงที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุด ชาวบานจะนัดหมายไปพรอมกัน
ในเวลาย่ํารุงหรือตอนเชามืด ซึ่งจะเปนวันไหนก็ได
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พิธีกรรม
1. การกอกองไฟ ชาวบานจะเตรียมไมฟน ถาน หรือเตาไฟ สําหรับกอใหเกิดความรอนและ
ความอบอุนแกพระสงฆ บางแหงนิยมใชไมฟนหลายอันมาซอนกันเปนเพิงกอไฟ แลวนิมนตพระสงฆ
มานั่งผิงไฟ เพื่อใหเกิดความอบอุนทั้งพระสงฆและชาวบานที่อยูใกลเคียง
2. การทําขนมถวายพระ ขนมที่เตรียมไปปรุงที่วัดในการใหทานไฟเปนขนมอะไรก็ได แตสวน
ใหญจะนิยมขนมที่สามารถปรุงเสร็จในเวลาอันรวดเร็ว ขนมสวนมากจะปรุงโดยใชไฟแรงและเปนขนม
พื้นบาน เชน ขนมเบื้อง ขนมครก ขนมครกขาวเหนียว ขาวเกรียบปากหมอ ขนมโค ขนมพิมพ ขนม
จาก ขนมจูจุน ขาวเหนียวกวนทอด ในปจจุบันมีขนมและอาหารเพิ่มขึ้นอีกมากมาย เชน น้ําชา กาแฟ
หมี่ผัด ขาวตม ขาวเหนียวหลาม ขนมปงปง ชาวบานจะปรุงขนมตามที่เตรียมเครื่องปรุงมา แลวนํา
ขนมที่ปรุงขึ้นมารอน ๆ ไปถวายพระสงฆ ขณะที่ทําขนมกันไป พระสงฆก็ฉันไปพรอม ๆ กัน จะหยุด
ปรุงขนมก็ตอเมื่อเครือ่ งปรุงที่เตรียมมาหมด เมื่อพระสงฆฉันอิ่มแลว ชาวบานจึงรวมกันรับประทานกัน
อยางสนุกสนาน หลังจากพระสงฆฉันเสร็จแลว ก็สวดใหศีลใหพรแกผูที่มาทําบุญเปนอันเสร็จพิธี
สาระสําคัญของประเพณีนี้
1. เปนโอกาสหนึ่งที่ไดนัดหมายพรอมกันในตอนเชามืด เพื่อรวมทําบุญเลี้ยงพระรวมทั้งรวม
รับประทานอาหารกันเปนที่สนุกสนาน ซึ่งเปนการสรางสามัคคีในหมูคณะไดดียิ่ง
2.ทําใหมีสุขภาพดีมีพลานามัยแข็งแรง เพราะการตื่นนอนตอนเชาตรูไดรับอากาศบริสุทธิ์ ทํา
ใหมีความสดชื่นเบิกบาน
3. เมื่ อไดป ฏิบัติตามประเพณีแล วยอมทํ าใหเ กิ ดความสุ ขใจเบิ ก บานใจในผลบุ ญที่ ตนได
กระทํา อีกทั้งยังไดเปนแบบอยางแกลูกหลานของตนดวย
4. ประเพณีลากพระ
ความเปนมา
ในสมัยที่มีการสรางพระพุทธรูปขึ้นแลว พุทธศาสนิกชนไดอัญเชิญพระพุทธรูปซึ่งสมมุติแทน
องคพระพุทธเจามาแหแหน ซึ่งเปรียบเสมือนการรับเสด็จและถวายภัตตาหารใหพระพุทธเจาดวย
ตนเอง พระภิก ษุจีนชื่ออี้จิ ง ไดจาริ กแสวงบุญ ผานมายัง อาณาจักรตามพรลิง ค ไดพบเห็นชาวบาน
ปฏิบัติประเพณีลากพระจึงบันทึกจดหมายเหตุไววา “พระพุ ทธรูปศักดิ์สิ ทธิ์องคหนึ่ง มีคนแหแหน
นํามาจากวัด โดยประดิษฐานบนรถหรือบนแคร มีพระสงฆและฆราวาสหมูใหญหอมลอมมา มีการตี
กลองและบรรเลงดนตรีตางๆ มีการถวายของหอมและดอกไมและถือธงชนิดตาง ๆ ที่ทอแสงในกลาง
แดด พระพุทธรูปเสด็จไปสูห มูบ านดวยวิธีดังกลาว” ประเพณีชักพระหรือลากพระเปนประเพณีทําบุญ
ในวันออกพรรษา ปฏิบั ติตามความเชื่อ วา เมื่ อครั้งที่ พระพุท ธเจ าเสด็จ ไปจํ าพรรษา ณ สวรรคชั้น
ดาวดึงสเพื่อโปรดพระมารดา เมื่อครบพรรษาจึงเสด็จกลับมายังโลกมนุษย พุทธศาสนิกชนไปรับเสด็จ
แลวอัญเชิญพระพุทธเจาประทับบนบุษบกแลวแหแหน
วันเวลาจัดงาน
วันลากพระจะทํากันในวันออกพรรษา คือ วันแรม 1 ค่ํา เดือนสิบเอ็ด
พิธีกรรม
1. การแตงนมพระ
นมพระ หมายถึงพนมพระเปนพาหนะที่ใชบรรทุกพระลาก นิยมทํา 2 แบบ คือ ลากพระทาง
บก เรียกวา นมพระ ลากพระทางน้ํา เรียกวา "เรือพระ" นมพระสรางเปนรานมา มีไมสองทอนรองรับ
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ขางล าง ทําเปนรูป พญานาค มี ลอ 4 ลอ อยูใตตัวพญานาค รานมาใชไมไผส านทํ าฝาผนัง ตกแตง
ลวดลายระบายสีสวย รอบ ๆ ประดับดวยผาแพรสี ธงริ้ว ธงสามชาย ธงราว ธงยืนหอยระยาง ประดับ
ตนกลวย ตนออย ทางมะพราว ดอกไมสดทําอุบะหอยระยา มีตมหอดวยใบพอแขวนหนานมพระ ตัว
พญานาคประดับกระจกแวววาวสีสวย ขาง ๆ นมพระแขวนโพน กลอง ระฆัง ฆอง ดานหลังนมพระ
วางเกาอี้ เปนที่ นั่งของพระสงฆ ยอดนมอยูบ นสุดของนมพระ ไดรับ การแตงอยางบรรจงดูแลเป น
พิเศษ เพราะความสงาไดสัดสวนของนมพระขึ้นอยูกับยอดนม
2. การอัญเชิญพระลากขึ้นประดิษฐานบนนมพระ
พระลาก คือ พระพุท ธรูป ยืน แตที่ นิยมคือ พระพุท ธรูป ปางอุม บาตร เมื่อ ถึงวันขึ้น 15 ค่ํา
เดือ น 11 พุ ท ธบริ ษัทจะสรงน้ําพระลากเปลี่ ยนจี วร แล วอั ญ เชิญ ขึ้นประดิษฐานบนนมพระ แล ว
พระสงฆจะเทศนาเรื่องการเสด็จไปดาวดึงสของพระพุทธเจา ตอนเชามืดในวันแรม 1 ค่ําเดือน 11
ชาวบ านจะมาตัก บาตรหนานมพระ เรี ยกวา ตั ก บาตรหนาล อ เสร็ จ แล วจึ ง อั ญ เชิญ พระลากขึ้ น
ประดิษฐานบนนมพระ ในตอนนี้บางวัดจะทําพิธีทางไสยศาสตรเพื่อใหการลากพระราบรื่น ปลอดภัย
3. การลากพระ
ใชเชือกแบงผูกเปน 2 สาย เปนสายผูหญิงและสายผูชาย โดยใชโพน (ปด) ฆอง ระฆัง เปน
เครื่องตีใหจังหวะเราใจในการลากพระ คนลากจะเบียดเสียดกันสนุกสนานและประสานเสียงรองบท
ลากพระเพื่อผอนแรง ตัวอยาง บทรองที่ใชลากพระสรอย : อี้สาระพา เฮโล เฮโล ไอไหรกลมกลม หัว
นมสาวสาวไอไหรยาวยาว สาวสาวชอบใจ
สาระสําคัญของงานประเพณีนี้
1. เปนประเพณีที่ใหความสําคัญกับสังคมเกษตรกรรม ดวยความเชื่อวาอานิสงสแหงการลาก
พระจะทําใหฝนตกตองตามฤดูกาล เกิดคติความเชื่อวา "เมื่อพระหลบหลัง ฝนจะตกหนัก" นมพระจึง
สร างสั ญ ลั ก ษณพ ญานาค เพราะเชื่อ วาให น้ํา การทํ าบุ ญ เพื่ อ ให ฝ นตกตอ งตามฤดูก าล จึ ง เป นที่
ปรารถนาอยางยิ่ง การลากพระแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางประเพณีกับวิถีชีวิตของคนในสังคม
เกษตรกรรม
2. เป นการปฏิบั ติตามความเชื่อ วา การทําบุญ จะส ง ผลใหผู ที่ ทําไดรั บบุ ญ กุศลให ป ระสบ
ความสําเร็จในชีวิต จึงมีการปฏิบัติตามประเพณีและความเชื่อตลอดมา
3. เปนการแสดงออกถึงความพรอมเพรียง ความสามัคคีพรอมใจในการทําบุญทําทาน และ
เกิดความสนุกสนาน
4. เกิดแรงบันดาลใจ แตงบทรอยกรองสําหรับขับรองในขณะที่ชวยกันลากพระ ซึ่งมักจะเปน
บทกลอนสั้น ๆ ตลก ขบขัน และโตตอบกัน ไดฝกทั้งปญญาและปฏิภาณไหวพริบ
5. เปนประเพณีที่ปฏิบั ติตามความเชื่อวา ใครไดลากพระทุ กป จะไดบุญมาก สง ผลใหพ บ
ความสําเร็จในชีวิต ดังนั้นเมื่อนมพระลากผานหนาบานของใคร คนที่อยูในบานจะออกมาชวยลาก
พระ และคนบานอื่นจะมารับทอดลากพระตออยางไมขาดสาย
- ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น
1. การผลิ ตตุกตาไกของชาวบาน ชุมชนหนาสถานีรถไฟนครศรี ฯ ตําบลคลัง อําเภอเมือ ง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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2. การแกะหนังตะลุง และการนําเสนอสาระหนังตะลุง ของสุชาติ ทรัพยสิน ชุมชนศรีธรรม
โศกราช
3. ผลิตภัณฑจากกะลามะพราว ชุมชนหนาแขวงนครศรีธรรมราช
4. เครื่องถมเมืองนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช
- สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก
สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก จังหวัดนครศรีธรรมราชได ไดแก เครื่องเงิน เครื่องทองหลือง
เครื่องถม และผลิตภัณฑยานลิเภา มีจําหนายบริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หลังสนามหนาเมือง
ถนนทาชาง ยานทาวัง บูรพาพลาซา บวรบาซาร และที่หางสรรพสินคาโรบินสันโอเชีย
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2. การปกครองสวนทองถิ่น และภาวะผูนํา
ดานการบริหารการปกครอง
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกอบดวยการปกครองทองที่ 4 เขต มีสมาชิกสภาเทศบาล
นครนครศรี ธ รรมราช 22 คน นายกเทศมนตรี น ครนครศรี ธ รรมราช จํ า นวน 1 คน และรอง
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช จํานวน 4 คน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
จํานวน 3 คน และเลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช จํานวน 1 คน ไมมีความขัดแยงใน
การติดตอประสานงานระหวางทองถิ่นกับทองที่ ซึ่งประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให
ความรวมมือเปนอยางดีใหความสําคัญประชาคมเทศบาลนครและการมีสวนรวมของประชาชน
ตารางที่ 2.5 แสดงผูบ ริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ - สกุล
ผศ.เชาวนวัศ เสนพงศ
นายพงศสินธุ เสนพงศ
นายไสว เขียวจันทร
นายสมเธียร ภูสันติสัมพันธ
นายมนัส พงศยี่หลา
นายเอกรินทร ระเบียบโอษฐ
นายคํารพ วงศพิศาล
นายขจรเกียรติ แกวทองคํา
นายธํารงค แรกคํานวณ

ตําแหนง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

เบอรโทร
091-8478363
081-8945678
089-8663554
081-5979401
081-9794882
081-5352910
086-0620928
089-7245260
081-9688199

ตารางที่ 2.6 แสดงฝายสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ - สกุล
นายเคารพ อิสสระไพบูลย
นายวิฑูรย อิสระพิทกั ษกุล
นายประสิทธิ์ วงศพิศาล
นายปรานม รวมพงศ
นายภูริทัต รัตนพาหุ
นายวัชระ อินทรมุสิก
นายสวาท อรุณจิตร
นางสาวอมรรัตน เงินเลี่ยม
นายคํานวน โสมนิล
นายจักรพันธุ จันทรเขียว

ตําแหนง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภา ฯ
สมาชิกสภา ฯ เขต 1
สมาชิกสภา ฯ เขต 1
สมาชิกสภา ฯ เขต 1
สมาชิกสภา ฯ เขต 1
สมาชิกสภา ฯ เขต 2
สมาชิกสภา ฯ เขต 2
สมาชิกสภา ฯ เขต 2

เบอรโทร
081-6910628
081-8931144
081-9685300
082-2892889
089-2915781
089-5893994
082-9130913
086-4227336
081-4766241
061-1737682
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ลําดับที่
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ชื่อ - สกุล
นายฉัตรชัย พรมพัตร
นายชัยยันต บุญเทียม
นายสุธรรม ทองมี
นายประยูร จิระพิบลู ยพันธ
พันโทวิชัย กัลยาพงศ
นายพิชัย ลี้วรกุล
นายสุภัค รัตนพฤกษขจร
นายเอกรินทร รอดทอง
นายธีระวัฒน คงสําราญ
นายวิฑูรย หัสภาคย
นายสรพงษ คงสําราญ
นายอาวุธ สุขันทอง

ตําแหนง
สมาชิกสภา ฯ เขต 2
สมาชิกสภา ฯ เขต 2
สมาชิกสภา ฯ เขต 2
สมาชิกสภา ฯ เขต 3
สมาชิกสภา ฯ เขต 3
สมาชิกสภา ฯ เขต 3
สมาชิกสภา ฯ เขต 3
สมาชิกสภา ฯ เขต 3
สมาชิกสภา ฯ เขต 4
สมาชิกสภา ฯ เขต 4
สมาชิกสภา ฯ เขต 4
สมาชิกสภา ฯ เขต 4

เบอรโทร
081-5366837
083-7908776
081-9561924
085-6228351
081-2723612
086-8915469
081-9569051
084-1889508
085-9934116
093-7493855
089-7299763
089-8668744
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจั ยประเมิ นความพึ ง พอใจในครั้ ง นี้ มี จุ ดมุ ง หมายเพื่ อ ประเมิ นความพึ ง พอใจของ
ผูใชบริการที่มีตอเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยมีวิธีการประเมิน ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูมาใชบริการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ประจําปงบประมาณ 2561 จํานวน 630 คน
กลุมตัวอยาง ที่ใชในการประเมินความพึงพอใจคือ ผูที่มาใชบริการของเทศบาลนคร
นครศรี ธรรมราช จํ านวน 630 คน ซึ่ ง ไดมาใชวิธีการสุม กลุ ม ตัวอยางโดยการเลื อกแบบบั งเอิ ญ
(Haphazard or Accidental Sampling) โดยใชตัวแทนจาก 63 ชุม ชน ในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ชุมชนละ 10 ราย ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้
1. กํ าหนดขนาดตัวอยาง ขอ กําหนดของเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช โดยใช
ตัวแทน 63 ชุมชนๆ ละ 10 ราย ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 630 คน
2. การสุ ม ตั วอยา งใชวิ ธีก ารสุ ม แบบบั ง เอิ ญ (Haphazard or Accidental
Sampling)
ตารางที่ 3.1 แสดงกลุม ตัวอยางผูม ารับบริการจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปงบประมาณ 2561
ชุมชนผูรับบริการ
1.ชุมชนหัวถนนกาวหนา
2.ชุมชนศาลามีชัย
3.ชุมชนการเคหะแหงชาตินครศรีฯ
4.ชุมชนเพชรจริก
5.ชุมชนหัวทา
6.ชุมชนทาวโคตร
7.ชุมชนหลังวัดพระมหาธาตุ
8.ชุมชนหนาพระธาตุ
9.ชุมชนหอไตร
10.ชุมชนประตูชัย-ไชยสิทธ

จํานวนกลุมตัวอยาง
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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ชุมชนผูรับบริการ
11.ชุมชนลูกแมอางทอง
12.ชุมชนปาขอม
13.ชุมชนตลาดทามา
14.ชุมชนกรแกว
15.ชุมชนมุมปอม
16.ชุมชนบุญนารอบ
17.ชุมชนสารีบุตร
18.ชุมชนประตูขาว
19.ชุมชนปยะสุข
20.ชุมชนศรีธรรมโศก
21.ชุมชนสวนปาน
22.ชุมชนตลาดแขก
23.ชุมชนปอมเพชร
24.ชุมชนคูขวางคลัง เขต1
25.ชุมชนคูขวางทาวัง เขต2
26.ชุมชนคูขวางทาวัง เขต3
27.ชุมชนทาโพธิ์
28.ชุมชนมะขามชุม
29.ชุมชนราชนิคม
30.ชุมชนบางงัน
31.ชุมชนหนาทักษิณ
32.ชุมชนพะเนียด
33.ชุมชนหนาสถานีรถไฟเขตสะพานยาว
34.ชุมชนดอนไพร
35.ชุมชนนิยมสุข
36.ชุมชนบออาง
37.ชุมชนตากสิน-วัดชะเมา
38.ชุมชนเศรษฐีศรีนคร
39.ชุมชนทามอญ(ศรีทวี)
40.ชุมชนปาโลง
41.ชุมชนทาชาง
42.ชุมชนวัดหัวอิฐ
43.ชุมชนซอยตนหวา
44.ชุมชนหนาแขวงการทางนครศรีฯ
45.ชุมชนทวดทอง
46.ชุมชนไสเจริญ

จํานวนกลุมตัวอยาง
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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ชุมชนผูรับบริการ
47.ชุมชนสันติธรรม
48.ชุมชนไทยสมุทร
49.ชุมชนนครอาชีวศึกษา
50.ชุมชนหนาสถานีรถไฟเขตนอกโคก
51.ชุมชนกอไผ
52.ชุมชนบุญพาสันติ
53.ชุมชนตลาดหัวอิฐ
54.ชุมชนบอทรัพย
55.ชุมชนเทวบุร-ี คลองหวย
56.ชุมชนทุงจีน
57.ชุมชนนอกไร-สะพานยาว
58.ชุมชนบานตก
59.ชุมชนตลาดยาว
60.ชุมชนบานโพธิ์
61.ชุมชนเคหะเอือ้ าทรสะพานยาว
62.ชุมชนชุมแสง
63.ชุมชนบขส.
รวม

จํานวนกลุมตัวอยาง
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
630

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใชในการเก็บรวบรวมขอมู ลความพึงพอใจตอ การใหบ ริก ารของเทศบาลนคร
นครศรี ธ รรมราช ในครั้ ง นี้ คือ แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจตอ การให บ ริ ก ารของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช โดยผูศึกษาวิจัยไดทําการรวบรวมคําถามจากการศึกษาขอมูลหรือลักษณะงานการ
ใหบริการตางๆ ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สรางเปนแบบประเมินความ พึงพอใจโดยแบง
ออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูล ทั่วไปของผูตอบแบบประเมิ น ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ
การศึกษาที่สําเร็จสูงสุด รายไดเฉลี่ย (บาท/เดือน) ประเภทของผูรับบริการ
ตอนที่ 2 ขอคําถามตามรายละเอียดของการบริการ แบงออกเปน 4 ดาน ประกอบดวย ดาน
กระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่ง
อํานวยความสะดวก โดยในแตละขอคําถามเปนแบบประเมินที่มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) ตามมาตรวัดแบบ Likert โดยกําหนดระดับการตอบไว 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง
มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง
มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง
มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง
มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย
ระดับ 1 หมายถึง
มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด
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ตอนที่ 3 ขอคําถามปลายเปดประกอบดวย ขอเสนอแนะเพิ่มเติม สิ่งที่พอใจหรือประทับใจ
เปนพิเศษจากการไปใชบริการ และสิ่งที่อยากใหมีการปรับปรุงแกไข

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูศึกษาวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูล ตามขั้นตอนดังนี้
1. ผูศึกษาวิจัยรวบรวมขอมูลความพึงพอใจในการใหบริการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ประจําปงบประมาณ 2561
2. ผูศึกษาวิจัยไดจัดสงเจาหนาที่และนักศึกษาเขาเก็บขอมูล โดยสามารถเก็บแบบประเมินฯ
จากผูใชบริการไดจํานวนทั้งสิ้น 630 ชุด
3. ตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของขอมูลในแบบประเมินความพึงพอใจเพื่อ
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลตอไป

การวิเคราะหขอ มูล
จากการเก็บรวบรวมขอมูลตามแบบประเมินความพึงพอใจ ผูศึกษาวิจัยไดทําการตรวจสอบ
ความสมบู ร ณถูกตอ งของขอ มู ลในเบื้ องตน จากนั้นไดกํ าหนดรหั ส แล วบั นทึ ก ขอ มูล ลงในเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร ดวยโปรแกรม Microsoft Excel 2010 หลังจากนั้นไดทําการแปลงขอมูลเขาสูโ ปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS version 17.0 for Windows ซึ่งเปนโปรแกรมที่ผูศึกษาวิจัยไดเลือกใชสําหรับการ
วิเคราะหขอมูลการวิจัยในครั้งนี้ โดยกําหนดสถิติสําหรับการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. ขอมู ลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน ผูศึกษาวิจัยไดวิเคราะหห าคาความถี่ และรอยละ
จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ การศึกษาที่สําเร็จสูงสุด รายไดเฉลี่ย (บาท/เดือน) ประเภท
ของผูรับบริการ
2. ข อ มู ล ความพึ ง พอใจต อ การให บ ริ ก ารของเทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช
ผู ศึก ษาวิจั ยไดวิเ คราะห ห าคาความถี่ คาร อ ยละ คาเฉลี่ ย และคาเบี่ ยงเบนมาตรฐาน โดยความ
พึงพอใจรายขอไดมีการวิเคราะหหาคาความถี่ คารอยละ จําแนกตามระดับความพึงพอใจ พรอมทั้งหา
คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานในแตละขอ สวนรายดานและภาพรวมทุกดาน ไดมีการวิเคราะห
เฉพาะคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งคาเฉลี่ยทั้งรายขอ รายดาน และภาพรวมทุกดาน มีการ
แปลความหมายของคาเฉลี่ยเพื่อวัดระดับความพึงพอใจ โดยใชเกณฑสัมบูรณ (Absolute Criteria)
ดังนี้
คาเฉลี่ย (80% - 100%) หมายถึง มีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการมากทีส่ ุด
คาเฉลี่ย (70% - 79%) หมายถึง มีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการมาก
คาเฉลี่ย (60% - 69%) หมายถึง มีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการปานกลาง
คาเฉลี่ย (50% - 59%) หมายถึง มีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการนอย
คาเฉลี่ย (0% - 49%) หมายถึง มีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการนอยที่สุด
3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จําแนก
ตามตัวแปรเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ การศึกษาที่สําเร็จสูงสุด รายไดเฉลี่ย (บาท/เดือน)
ผูศึกษาวิจัยไดวิเคราะหหาคา T-test เพื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปร 2 กลุม
ซึ่งไดแก ตัวแปรเพศ และวิเคราะหหาคา F-test เพื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัว
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แปร 3 กลุมขึ้นไป ซึ่งไดแก ตัวแปร อายุ สถานภาพ อาชีพ การศึกษาที่สําเร็จสูงสุด รายไดเฉลี่ย
(บาท/เดือน)
4. ขอมูลความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของ
เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช ซึ่ง เปนขอคําถามแบบปลายเปด ผูศึก ษาวิจัยไดนําประเด็นความ
คิดเห็นที่ไดมาสรุปเปนประเด็นสํ าคัญ พรอมทั้ง นําเสนอขอ มูลในประเด็นคําถาม ขอ คิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในครั้ง
นี้ ผูศึกษาวิจัยไดวิเคราะหหาคาสถิติดังตอไปนี้
1. คารอยละ (Percentage)
2. คาเฉลี่ย (Mean)
3. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4. คาสถิติ T– test ซึ่งใชในการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยสําหรั บ
ตัวแปร 2 กลุมที่เปนอิสระตอกัน ซึ่งไดแก ตัวแปรเพศ
5. คาสถิติ F-test ซึ่งใชในการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยสําหรับตัวแปร
3 กลุมที่เปนอิสระตอกัน ซึ่งไดแก ตัวแปร อายุ สถานภาพ อาชีพ การศึกษาที่สําเร็จสูงสุด รายได
เฉลี่ย (บาท/เดือน)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในครั้งนี้
เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปลความหมายและเสนอผลการวิเคราะหขอมูล จึงไดกําหนด
สัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล พรอมทั้งรูปแบบของการเสนอผล ดังตอไปนี้
สัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
N
แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample Size)
x
แทน คาเฉลี่ย (Mean)
S.D แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
T – test แทน คาสถิติที่ใชในการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยสําหรับตัวแปร 2
กลุมที่เปนอิสระตอกัน (T – Distribution)
F – test แทน คาสถิติที่ใชในการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยสําหรับตัวแปร 3
กลุมที่เปนอิสระตอกัน (F – Distribution)
Sig. แทน คาความนาจะเปนในการเปรียบเทียบความแตกตาง ณ ระดับนัยสําคัญที่
ระดับ 0.05 , และ 0.01
*
แทน ความพึงพอใจแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทีร่ ะดับ 0.05
**
แทน ความพึงพอใจแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทีร่ ะดับ 0.01
P
แทน ความนาจะเปน (Probability)
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
การประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในครั้งนี้ ผู
ศึกษาวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน โดยแสดงคาความถี่ และรอยละ
จําแนกตามตัวแปรประเภทงานที่มาขอใชบริการ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ การศึกษาที่สําเร็จสูงสุด
รายไดเฉลี่ย (บาท/เดือน)
ตอนที่ 2 ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล ความพึ ง พอใจต อ การให บ ริ ก ารของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช โดยนําเสนอในรูปแบบตารางแสดงคาความถี่ รอยละ จําแนกตามระดับความพึ ง
พอใจ และคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเป นรายขอ และรายดาน พร อ มทั้ ง นําเสนอผลการ
วิเคราะหของผูตอบแบบประเมินในภาพรวมทุกประเภทงานที่มาใชบริการ จํ านวน 630 คน และ
จําแนกตามประเภทงานที่มาใชบริการ ประกอบดวย 1) การบริการของโรงพยาบาลเทศบาล 2.) การ
บริการดานทะเบียนราษฏร 3.) การบริการขอรับขอมูลขาวสาร 4.) การใหบริการเก็บขยะมูลฝอย
5.) การบริก ารสวนสาธารณะ 6.) การให บ ริ ก ารน้ําประปา 7.) การใหบ ริ ก ารดานการก อ สร าง/
ปรับปรุง และซอมแซมผิวถนนจราจรในเขตเทศบาล 8.) การบริการดานการชําระภาษี 9.) ดานการ
บริการสาธารณสุขและอนามัย เชน การฉีดพนยุงลาย ขุดลอกทอ ฯลฯ 10). การประชาสัมพันธ
ขาวสารของเทศบาล 11.) การขออนุญาตกอสรางอาคาร 12.) การขอสนับสนุนน้ําอุปโภค บริโภค
13.) ดานสั งคมสงเคราะหและสวัส ดิก าร 14.) การแจง เหตุ/ เรื่องราวร องทุก ข 15.) ระบบไฟฟ า
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สาธารณะ 16.) การขอรับการชวยเหลื อบรรเทาสาธารณภัย 17.) ดานส งเสริมการออกกําลั งกาย
18.) ดานคุณภาพการศึกษา โดยมีการแปลความหมายของคาเฉลี่ยเพือ่ วัดระดับความพึงพอใจเปนราย
ขอ รายดาน และภาพรวมทุกดาน โดยใชเกณฑสัมบูรณ (Absolute Criteria) ดังนี้
คาเฉลี่ย (80% - 100%) หมายถึง มีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการมากทีส่ ุด
คาเฉลี่ย (70% - 79%) หมายถึง มีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการมาก
คาเฉลี่ย (60% - 69%) หมายถึง มีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการปานกลาง
คาเฉลี่ย (50% - 59%) หมายถึง มีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการนอย
คาเฉลี่ย (0% - 49%) หมายถึง มีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการนอยที่สุด
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห เปรี ยบเทียบความพึ ง พอใจตอ การให บ ริก ารของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จําแนกตามตัวแปรเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ การศึกษาที่สําเร็จสูงสุด รายได
เฉลี่ย (บาท/เดือน) โดยนําเสนอในรูปแบบตารางแสดงคา T-test เพื่อทดสอบความแตกตางระหวาง
คาเฉลี่ยของตัวแปร 2 กลุม ซึ่งไดแก ตัวแปรเพศ และคา F-test เพื่อทดสอบความแตกตางระหวาง
คาเฉลี่ยของตัวแปร 3 กลุมขึ้นไป ซึ่งไดแก ตัวแปรอายุ สถานภาพ อาชีพ การศึกษาที่สําเร็จสูงสุด
รายไดเฉลี่ย (บาท/เดือน)
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
ตอการใหบริการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งเปนขอคําถามแบบปลายเปด ประกอบดวย
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
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ผลการวิเคราะหขอ มูล
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปผูตอบแบบประเมิน
การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้ ผูศึกษาวิจัยไดนําขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน จํานวน
ทั้งหมด 630 คน มาวิเคราะหหาคาความถี่ และรอยละ โดยจําแนกตามตัวแปร เพศ อายุ สถานภาพ
อาชีพ การศึกษาที่สําเร็จสูงสุด รายไดเฉลี่ย (บาท/เดือน) ประเภทของผูรับบริการ ผลการวิเคราะหดัง
แสดงในตาราง
ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จําแนกตามตัวแปร พศ อายุ สถานภาพ อาชีพ การศึกษาที่ สําเร็ จ
สูงสุด รายไดเฉลี่ย (บาท/เดือน)
อันดับ

ตัวแปร

จํานวน
(N =630 คน)

รอยละ
(100)

276
354
3

43.49
56.03
0.48

22
137
79
203
147
42

3.49
21.75
12.54
32.22
23.33
6.67

1
2
3
4
5
6

เพศ
ชาย
หญิง
ไมตอบ
อายุ
15 - 19 ป
20 - 29 ป
30 - 39 ป
40 - 49 ป
50 - 59 ป
60 ป ขึ้นไป

1
2
3
4

สถานภาพ
โสด
สมรส
หมาย/หยาราง
ไมตอบ

177
401
43
9

28.10
63.65
6.82
1.43

1
2
3
4
5
6

อาชีพ
เกษตรกรรม/การประมง
รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
ลูกจาง/พนักงานบริษัท
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
นักเรียน/นักศึกษา
อื่น ๆ

45
67
128
271
113
6

7.14
10.63
20.32
43.02
17.94
0.95

1
2
3
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อันดับ

ตัวแปร

จํานวน
(N =630 คน)

รอยละ
(100)

1
2
3
4
5
6

การศึกษาที่สําเร็จสูงสุด
ประถมศึกษา หรือต่ํากวา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อนุปริญญาหรือเทียบเทา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

27
105
131
189
169
9

4.29
16.67
20.79
30.00
26.82
1.43

1
2
3
4

รายไดเฉลี่ย (บาท/เดือน)
นอยกวา 5,000 บาท
5,000 – 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
มากกวา 20,000 บาท

46
202
280
102

7.30
32.07
44.44
16.19

รวม

630

100

เพศ
กลุ ม ผู ต อบแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจต อ การให บ ริ ก ารของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ในครั้งนี้ ประกอบดวย เพศชายจํานวน 276 คน คิดเปนรอยละ 43.49 สวนเพศ
หญิง มีจํานวน 354 คน คิดเปนรอยละ 56.03 สรุปไดดังแผนภาพที่ 4.1

แผนภาพที่ 4.1 แสดงคารอยละของผูตอบแบบประเมินจําแนกตาม เพศ

0.48
43.49
ชาย

หญิง

ไมตอบ

56.03
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อายุ
ชวงอายุของผูตอบแบบประเมินความพึง พอใจตอการให บริการของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ในครั้งนี้ สวนใหญมีชวงอายุ 40 – 49 ป จํานวน 203 คน คิดเปนรอยละ 32.22
รองลงมาคือ กลุมผูตอบแบบประเมินที่มีชวงอายุ 50-59 ป จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 23.33
และกลุมผูตอบแบบประเมินที่มีจํานวนนอยที่สุดคือชวงอายุ 15 – 19 ป จํานวน 22 คนคิดเปนรอย
ละ 3.49 สรุปไดดังแผนภาพที่ 4.2
แผนภาพที่ 4.2 แสดงคารอยละของผูตอบแบบประเมินจําแนกตาม อายุ
4.49

6.67

21.75

23.33

12.54

15 - 19 ป

20 - 29 ป

30 - 39 ป

40 - 49 ป

50 - 59 ป

60 ปขึ้นไป

32.22

สถานภาพ
ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ในครั้งนี้ สวนใหญมีสถานภาพสมรส จํานวน 401 คน คิดเปนรอยละ 63.65 รองลงมาคือสถานภาพ
โสด มีจํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 28.10 สวนสถานภาพที่มีกลุมผูตอบเปนสวนนอย คือหมาย
หยาราง มีจํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 6.82 สรุปไดดังแผนภาพที่ 4.3
แผนภาพที่ 4.3 แสดงคารอยละของผูตอบแบบประเมินจําแนกตามสถานภาพ
6.82

1.43
28.10

โสด

สมรส

หมาย/หยาราง

ไมตอบ

63.65
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อาชีพ
ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ในครั้ งนี้ ส วนใหญป ระกอบอาชีพคาขาย/ธุร กิ จส วนตัว มี จํานวน 271 คน คิดเป นร อยละ 43.02
รองลงมาคือ ลูกจาง/พนักงานบริษัท มีจํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 20.32 สวนอาชีพที่มีกลุม
ผูตอบเปนสวนนอย คือกลุมผูตอบที่ประกอบอาชีพอื่นๆ มีจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 0.95 สรุปได
ดังแผนภาพที่ 4.4
แผนภาพที่ 4.4 แสดงคารอยละของผูตอบแบบประเมินจําแนกตามอาชีพ

17.94

0.95

7.14
เกษตรกรรม/การประมง

10.63

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ลูกจาง/พนักงานบริษัท
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
20.32

นักเรียน/นักศึกษา
อื่น ๆ

43.02

วุฒิการศึกษา
ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ในครั้ ง นี้ มี วุฒิ ก ารศึก ษาตั้ง แตร ะดับ ประถมศึก ษาจนถึง ระดับ สู ง กวาปริ ญ ญาตรี โดยผู ตอบแบบ
ประเมินสวนใหญมีวุฒิการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา จํานวน 189 คน คิดเปนรอยละ
30.00 รองลงมาคือวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ 26.80 สวนวุฒิ
การศึกษาที่มีกลุมผูตอบเปนสวนนอย คือสูงกวาระดับปริญญาตรี มีจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 1.43
สรุปไดดังแผนภาพที่ 4.5
แผนภาพที่ 4.5 แสดงคารอยละของผูตอบแบบประเมินจําแนกตาม วุฒิการศึกษา
1.43
26.82

4.29
16.67

20.79

ประถมศึกษาหรือต่าํ กวา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อนุปริญญาหรือเทียบเทา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

30.00
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รายไดเฉลี่ย
ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ในครั้งนี้ สวนใหญมีรายไดเฉลี่ย 10,001 – 20,000 บาท มีจํานวน 280 คน คิดเปนรอยละ 44.44
รองลงมาคือ มีรายได 5,000 – 10,000 บาท มีจํานวน 202 คน คิดเปนรอยละ 32.07 สวนรายได
เฉลี่ยที่มีกลุมผูตอบเปนสวนนอย คือรายไดนอยกวา 5,000 บาท มีจํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ
7.30 สรุปไดดังแผนภาพที่ 4.6
แผนภาพที่ 4.6 แสดงคารอยละของผูตอบแบบประเมินจําแนกตาม รายไดเฉลี่ยตอเดือน
16.19

7.30
นอยกวา 5,000 บาท

32.07

5,000 - 10,000 บาท
10,001 - 20,000 บาท
มากกวา 20,000 บาท

44.44

ตารางที่ 4.2 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จําแนกตามตัวแปรประเภทของผูรับบริการ
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ตัวแปร
ประเภทของผูรับบริการ
การบริการของโรงพยาบาลเทศบาล
การบริการดานทะเบียนราษฏร
การบริการขอรับขอมูลขาวสาร
การใหบริการเก็บขยะมูลฝอย
การบริการสวนสาธารณะ
การใหบริการน้ําประปา
การใหบริการดานการกอสราง/ปรับปรุง และ
ซอมแซมผิวถนนจราจรในเขตเทศบาล
การบริการดานการชําระภาษี
ดานการบริการสาธารณสุข และอนามัยเชน การ
ฉีดพนยุงลาย ขุดลอกทอ ฯลฯ

จํานวนผูตอบ

รอยละ
(100)

510
228
191
412
332
524

11.76
5.26
4.41
9.50
7.66
12.09

416
88
97

9.60
2.03
2.24
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อันดับ
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ตัวแปร
การประชาสัมพันธขาวสารของเทศบาล
การขออนุญาตกอสรางอาคาร
การขอสนับสนุนน้ําอุปโภค บริโภค
ดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการ
การแจงเหตุ/ เรื่องราวรองทุกข
ระบบไฟฟาสาธารณะ
การขอรับการชวยเหลือบรรเทาสาธารณภัย
ดานสงเสริมการออกกําลังกาย
ดานคุณภาพการศึกษา
รวม

จํานวนผูตอบ
221
10
7
50
216
468
243
164
158

รอยละ
(100)
5.10
0.23
0.16
1.15
4.98
10.80
5.61
3.78
3.64

4,335

100
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ตอนที่ 2 ผลการวิเ คราะหข อมูลความพึงพอใจตอ การให บริ การของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ปรากฏดังตาราง ที่ 4.3 – 4.4
การวิเ คราะห ความพึ ง พอใจต อ การให บ ริ ก ารของเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช โดยผู
ศึกษาวิจัยไดนําขอมูลของผูตอบแบบประเมินทั้งหมด จํานวนทั้งสิ้น 630 คน วิเคราะหหาคาความถี่
รอยละ จําแนกตามระดับ ความพึงพอใจ และวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Mean, x ) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) พรอมทั้งเสนอผลการวิเคราะหตามรายละเอียดของการ
ใหบริการเปนรายขอ รายดาน และภาพรวม ดังแสดงในตารางที่ 4.3 - 4.4
ตารางที่ 4.3 แสดง คาเฉลี่ย รอยละของคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ
ตอการใหบริการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยจําแนกเปนภาพรวมและรายดาน
ลําดับ

รายละเอียดของการบริการ

x

(รอยละ ของ
1

ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ

2

ดานชองทางการใหบริการ

3

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ

4

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
โดยภาพรวม

4.29
(85.80)
4.27
(85.40)
4.32
(86.40)
4.33
(86.60)
4.30
(86.00)

x

)

S.D. ระดับความ
พึงพอใจ
0.591 มากที่สุด
0.602 มากที่สุด
0.549 มากที่สุด
0.558 มากที่สุด
0.531 มากที่สุด

จากตารางที่ 4.3 แสดงวา ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาล
นครนครศรี ธรรมราช โดยภาพรวมอยูในระดับ มากที่ สุ ด คาเฉลี่ ย 4.30 (ร อ ยละ 86.00) เมื่ อ
พิจารณารายดาน พบวา ดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยที่สูงสุด อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย
4.33 (รอยละ 86.60) รองลงมาไดแกดานเจาหนาที่ผูใหบริการ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.32
(รอยละ 86.40) ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.29 (รอยละ
85.80) ดานชองทางการใหบริการ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.27 (รอยละ 85.40) ตามลําดับ
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แผนภาพที่ 4.7 แสดงระดับความพึงพอใจของผูรับบริการแยกเปนรายดาน
87.00
86.50

86.40

86.60

85.80

86.00
85.50

ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ

85.40

ดานชองทางการใหบริการ

85.00

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ

84.50

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก

ตารางที่ 4.4 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบประเมินจําแนกตามระดับความพึงพอใจ คาเฉลี่ยรอย
ละของคาเฉลี่ ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจตอการให บริ การของ เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช โดยจําแนกเปนภาพรวมในแตละดานและเปนรายขอ
ขอที่ รายละเอียดของการ
บริการ

S.D. ระดับ
จํานวน (รอยละ) ของผูตอบแบบ
x
ความ
ประเมินจําแนกตามระดับความ
(% ของ
พึง
พึงพอใจ (N = 630)
x)
พอใจ
มาก มาก ปาน นอย นอย ไม
ที่สุด
กลาง
ที่สุด ตอบ

ดานกระบวนการขั้นตอน
1 ขั้นตอนในการใหบริการมี
ความคลองตัว ไมยุงยาก
ซับซอน
2 ความชัดเจนของแผนผัง
แสดงขั้นตอนการใหบริการ
3 การจัดลําดับขั้นตอนการ
ใหบริการตามที่ประกาศไว
4 การใหบริการตามลําดับ
กอนหลังของผูทมี่ ารับ
บริการ
5 ความรวดเร็วของการ
ใหบริการมีความเหมาะสม

252 333 36
9
(40.00) (52.86) (5.71) (1.43)
239
(37.94)
241
(38.25)
241
(38.26)

341
(54.12)
340
(53.97)
335
(53.17)

-

-

4.31
มาก
0.645
(86.20)
ที่สุด

35
15 - - 4.28
มาก
0.674
(5.56) (2.38)
(85.60)
ที่สุด
42
7
- - 4.29
มาก
0.639
(6.67) (1.11)
(85.80)
ที่สุด
47
6
1 4.28
มาก
(7.46) (0.95) (0.16)
0.655
(85.60)
ที่สุด

252 319 47
12
(40.00) (50.64) (7.46) (1.90)

-

-

4.29
มาก
0.685
(85.80)
ที่สุด
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ขอที่ รายละเอียดของการ
บริการ

S.D. ระดับ
จํานวน (รอยละ) ของผูตอบแบบ
x
ความ
(% ของ
ประเมินจําแนกตามระดับความ
พึง
พึงพอใจ (N = 630)
x)
พอใจ
มาก มาก ปาน นอย นอย ไม
ที่สุด
กลาง
ที่สุด ตอบ

6 ระยะเวลาในการใหบริการ
254 318 44
14
มีความเหมาะสมตอความ
(40.32) (50.48) (6.98) (2.22)
ตองการของผูร ับบริการ
เฉลี่ยดานกระบวนการ
ขั้นตอน

-

4.29
0.692 มาก
(85.80)
ที่สุด
4.29
มาก
0.591
(85.80)
ที่สุด
-

ดานชองทางการใหบริการ
1 ชองทางการใหบริการมี
229 343 49
8
หลากหลายและเพียงพอ (36.35) (54.44) (7.78) (1.27)
230 345 48
2 ชองทางการใหบริการมี
6
ความสะดวก ไมยุงยาก (36.51) (54.76) (7.62) (0.95)
ซับซอน
3 ชองทางการใหบริการตรง 240 341 41
7
ตามความเปาหมายของ (38.10) (54.12) (6.51) (1.11)
ผูใชบริการ
เฉลี่ยดานชองทางการ
ใหบริการ

1
4.26
0.665
(0.16) (85.20)
1
4.27
(0.16) 0.651
(85.40)
1
(0.16) -

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

4.29
มาก
0.50
(85.80)
ที่สุด

-

-

4.27
มาก
0.602
(85.40)
ที่สุด

260 327 39
4
(41.27) (51.91) (6.19) (0.63)

-

-

4.34
มาก
0.622
(86.80)
ที่สุด

241 339 44
6
(38.25) (53.82) (6.98) (0.95)

-

-

4.29
มาก
0.636
(85.80)
ที่สุด

240 348 38
4
(38.10) (55.24) (6.03) (0.63)

-

-

มาก
4.31
0.610
ที่สุด
(86.20)

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
1 ความรูความสามารถ
ความเขาใจของเจาหนาที่
ในการใหบริการ
2 ความสุภาพ ยิ้มแยม
แจมใสและเต็มใจในการ
ใหบริการ
3 ความเหมาะสมของบุคลิก
ลักษณะทาทาง และการ
แตงกาย
ความรวดเร็วในการ
4 ใหบริการของเจาหนาที่
5 ความซื่อสัตยสุจริตในการ
ปฏิบัติหนาที่ เชน ไมรบั

250
(39.69)
265
(42.06)

331
(52.54)
320
(50.79)

1
44
มาก
4.31
4
0.641
(6.98) (0.63) (0.16) (86.20)
ที่สุด
39
5
1
4.34
มาก
0.644
(6.20) (0.79) (0.16) (86.80)
ที่สุด
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S.D. ระดับ
จํานวน (รอยละ) ของผูตอบแบบ
x
ความ
(% ของ
ประเมินจําแนกตามระดับความ
พึง
พึงพอใจ (N = 630)
x)
พอใจ
มาก มาก ปาน นอย นอย ไม
ที่สุด
กลาง
ที่สุด ตอบ

ขอที่ รายละเอียดของการ
บริการ

สินบน
6 ความเสมอภาคในการ
ใหบริการของเจาหนาที่
เฉลี่ยดานเจาหนาที่ผู
ใหบริการ

267 328 27
8
(42.38) (52.06) (4.29) (1.27)
-

-

-

-

-

4.36
0.626
(87.20)
4.32
0.549
(86.40)
-

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
1 สถานที่ตั้งของหนวยงาน
249
สะดวกในการเดินทางมา
(39.53)
รับบริการ
2 ปายขอความ/สัญลักษณ
244
บอกจุดบริการ ปาย
ประชาสัมพันธมีความ (38.73)
ชัดเจนเขาใจงาย
3 ความเพียงพอของสิง่
255
อํานวยความสะดวก
สําหรับผูใชบริการ เชน (40.48)
เกาอี้พักคอย น้ําดื่ม
4 การจัดสถานที่และอุปกรณ 273
ความเปนระเบียบ สะดวก (43.33)
ในการใหบริการ
5 คุณภาพและความทันสมัย 274
ของอุปกรณ / เครื่องมือ (43.50)
6 ความสะอาดของสถานที่ 277
ในการใหบริการโดยรวม (43.97)
เฉลี่ยดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก
เฉลี่ยทุกดาน
-

347 29
5
(55.08) (4.60) (0.79)

-

4.33
มาก
0.602
(86.60)
ที่สุด

339 39
8
(53.81) (6.19) (1.27)

-

-

4.30
มาก
0.641
(86.00)
ที่สุด

324 44
7
(51.43) (6.98) (1.11)

-

-

4.31
มาก
0.650
(86.20)
ที่สุด

309 45
3
(49.05) (7.14) (0.48)

-

4.35
มาก
0.633
(87.00)
ที่สุด

5
307 44
(48.73) (6.98) (0.79)
307 41
5
(48.73) (6.51) (0.79)
-

-

-

-

4.35
0.644
(87.00)
- 4.36
0.639
(87.20)
- 4.33
0.558
(86.60)
- 4.30
0.531
(86.00)
-

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

จากผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ดังแสดงในตารางที่ 4.4 สามารถสรุปผลการวิเคราะหตามรายละเอียดของการใหบริการ จําแนกเปน

รายงานความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําป พ.ศ. 2561

53
รายดาน ซึ่ งประกอบดวย ดานกระบวนการขั้นตอน ดานชองทางการใหบ ริ การ ดานเจาหนาที่ ผู
ใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก ไดดังนี้
การบริการดานกระบวนการขั้นตอน
ผู ต อบแบบประเมิ น มี ค วามพึ ง พอใจต อ การให บ ริ ก ารของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ในภาพรวมเฉลี่ยดานกระบวนการขั้นตอน อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.29 (รอย
ละ 85.80) และเมื่อพิจ ารณาผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยเปนรายขอตามรายละเอียดของการบริการ
พบวา สิ่งที่ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจสูงที่สุด ไดแก ขั้นตอนในการใหบริการมีความคลองตัว
ไมยุงยากซับซอน สวนสิ่งที่ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ความชัดเจนของแผนผัง
แสดงขั้นตอนการใหบริการ และการใหบริการตามลําดับกอนหลังของผูที่มารับบริการ
การบริการดานชองทางการใหบริการ
ผู ต อบแบบประเมิ น มี ค วามพึ ง พอใจต อ การให บ ริ ก ารของเทศบาลนคร
นครศรี ธรรมราช ในภาพรวมเฉลี่ยดานชอ งทางการใหบ ริการ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ ย 4.27
(ร อยละ 85.40) และเมื่ อพิ จารณาผลการวิเ คราะห คาเฉลี่ยเป นรายขอ ตามรายละเอี ยดของการ
บริการ พบวา สิ่งที่ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจสูงที่สุด ไดแก ชองทางการใหบริการตรงตาม
ความเปาหมายของผู ใชบ ริก าร สําหรั บสิ่ง ที่ผู ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจนอ ยที่ สุดคือ ชอ ง
ทางการใหบริการมีหลากหลายและเพียงพอ
การบริการดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
ผู ต อบแบบประเมิ น มี ค วามพึ ง พอใจต อ การให บ ริ ก ารของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ในภาพรวมเฉลี่ยดานเจาหนาที่ผูใหบริการ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.32 (รอย
ละ 86.40) และเมื่อพิจ ารณาผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยเปนรายขอตามรายละเอียดของการบริการ
พบวา สิ่งที่ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจสูงที่สุด ความรูความสามารถ ความเสมอภาคในการ
ใหบริการของเจาหนาที่ สวนสิ่งที่ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจนอยที่สดุ คือ ความสุภาพ ยิ้มแยม
แจมใสและเต็มใจในการใหบริการ
การบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ผู ต อบแบบประเมิ น มี ค วามพึ ง พอใจต อ การให บ ริ ก ารของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ในภาพรวมเฉลี่ยดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.33
(รอยละ 86.60) และเมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยเปนรายขอตามรายละเอียดของการบริการ
พบวา สิ่งที่ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจสูงที่สดุ ไดแก ความสะอาดของสถานที่ในการใหบริการ
โดยรวม สวนสิ่งที่ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ปายขอความ/สัญลักษณ บอกจุด
บริการ ปายประชาสัมพันธมีความชัดเจนเขาใจงาย
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จําแนกตามตัวแปรเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ การศึกษาที่สําเร็ จ
สูงสุด รายไดเฉลี่ย (บาท/เดือน)
การวิเ คราะห ขอมู ลในตอนนี้ ผูศึกษาวิจั ยไดนําคาเฉลี่ ยมาวิเ คราะห เปรียบเที ยบความพึ ง
พอใจ ตอการใหบริการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตามรายละเอียดของการใหบริการเปน
รายดาน และในภาพรวมของการใหบริการทุกดาน โดยจําแนกตามตัวแปรเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ
การศึกษาที่สําเร็จสูงสุด รายไดเฉลี่ย (บาท/เดือน) พรอมทั้งนําเสนอในรูปแบบตารางแสดงคา T-test
เพื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปร 2 กลุม ซึ่งไดแก ตัวแปรเพศ และคา F-test
เพื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปรตั้งแต 3 กลุมขึ้นไป ซึ่งไดแก อายุ สถานภาพ
อาชีพ การศึกษาที่สําเร็จสูงสุด รายไดเฉลี่ย (บาท/เดือน) ผลการวิเคราะหขอมูล ดังแสดงในตารางที่
4.5
ตารางที่ 4.5 แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
จําแนกตามตัวแปรเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ การศึกษาที่สําเร็จสูงสุด รายไดเฉลี่ย (บาท/เดือน)
ตัวแปร

คาเฉลี่ยความพึงพอใจในการใหบริการ จําแนกเปนรายดาน
ดาน ดานชองทาง ดาน
ดานสิ่ง
กระบวนการ
การ เจาหนาที่ผู อํานวยความ ภาพรวม
ขั้นตอน ใหบริการ ใหบริการ สะดวก

เพศ
ชาย
หญิง
T-test
Sig.
อายุ
15 - 19 ป
20 - 29 ป
30 - 39 ป
40 - 49 ป
50 - 59 ป
60 ป ขึ้นไป
F-test
Sig.
สถานภาพ
โสด
สมรส
หมาย/หยาราง
ไมตอบ

4.24
4.33
2.051
*0.041

4.23
4.30
1.318
0.188

4.28
4.36
1.833
0.067

4.27
4.38
2.476
*0.014

4.26
4.34
2.068
*0.039

4.20
4.39
4.34
4.26
4.21
4.37
1.826
0.106

4.06
4.35
4.29
4.23
4.27
4.29
1.200
0.308

4.05
4.41
4.41
4.28
4.27
4.42
3.125
**0.009

4.27
4.41
4.40
4.28
4.28
4.44
1.856
0.100

4.15
4.39
4.36
4.26
4.25
4.38
1.997
0.077

4.32
4.27
4.40
4.19

4.25
4.26
4.37
4.38

4.34
4.30
4.52
4.27

4.36
4.31
4.42
4.31

4.32
4.29
4.43
4.29
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ตัวแปร

F-test
Sig.

อาชีพ
เกษตรกรรม/การประมง
รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
ลูกจาง/พนักงานบริษัท
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
นักเรียน/นักศึกษา
อื่น ๆ
F-test
Sig.
การศึกษาที่สําเร็จสูงสุด
ประถมศึกษา หรือต่ํากวา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อนุปริญญาหรือเทียบเทา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
F-test
Sig.
รายไดเฉลี่ย (บาท/เดือน)
นอยกวา 5,000 บาท
5,000 – 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
มากกวา 20,000 บาท
F-test
Sig.

คาเฉลี่ยความพึงพอใจในการใหบริการ จําแนกเปนรายดาน
ดาน ดานชองทาง ดาน
ดานสิ่ง
กระบวนการ
การ เจาหนาที่ผู อํานวยความ ภาพรวม
ขั้นตอน ใหบริการ ใหบริการ สะดวก
0.458
1.745
0.581
0.837
0.826
0.509
0.767
0.138
0.677
0.502
4.65
4.47
4.26
4.20
4.34
3.36
9.566
**0.000

4.50
4.50
4.22
4.20
4.33
3.28
8.219
**0.000

4.59
4.55
4.30
4.25
4.31
3.69
7.231
**0.000

4.66
4.54
4.28
4.25
4.38
3.69
8.558
**0.000

4.60
4.52
4.27
4.22
4.34
3.51
9.659
**0.000

4.33
4.30
4.34
4.21
4.33
4.35
1.050
0.387

4.19
4.22
4.30
4.21
4.35
4.41
1.395
0.224

4.36
4.43
4.34
4.22
4.35
4.43
2.357
*0.039

4.38
4.41
4.39
4.22
4.35
4.44
2.382
*0.037

4.32
4.34
4.34
4.22
4.34
4.41
1.575
0.165

4.03
4.33
4.32
4.26
3.680
*0.012

3.96
4.29
4.30
4.29
4.357
**0.005

4.08
4.39
4.33
4.28
4.443
**0.004

4.12
4.41
4.34
4.28
3.837
*0.010

4.05
4.36
4.32
4.27
4.463
**0.004

** P < 0.01
* P < 0.05
จากผลการวิเคราะหขอมูลการเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช เปนรายดาน ซึ่งประกอบดวย ดานกระบวนการขั้นตอน ดานชองทางการใหบริการ
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และในภาพรวมทุกดาน โดยจําแนกตามตัวแปร
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เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ การศึกษาที่สําเร็จสูงสุด รายไดเฉลี่ย (บาท/เดือน) ดังแสดงในตารางที่
4.5 สามารถสรุปผลการวิเคราะหขอมูลตามตัวแปรตางๆ ไดดังนี้
เพศ
ในภาพรวมทุกดาน พบวา ผูตอบแบบประเมินเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจ
ตอการใหบริการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แตกตางกันอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ผูตอบแบบประเมินเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจ
ตอการใหบริการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทั้งดานกระบวนการขั้นตอนและดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานชองทาง
การใหบริการ และดานเจาหนาที่ผูใหบริการ มีความพึงพอใจไมแตกตางกัน
อายุ
ในภาพรวมทุกดาน พบวา ผูตอบแบบประเมินที่มีชวงอายุตางกันมีความพึงพอใจตอ
การใหบริการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเป นรายดานพบวา
ผูใชบริการที่มีชวงอายุตางกันมี ความพึงพอใจตอการใหบริการในดานกระบวนการและขั้นตอน ดาน
ชองทางการใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวกมีความพึงพอใจไมแตกตาง สวนในดานเจาหนาทีผ่ ู
ใหบริการมี ความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สถานภาพ
ในภาพรวมทุกดาน พบวา ผูตอบแบบประเมินที่มีสถานภาพตางกันมีความพึงพอใจ
ตอการใหบริการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ผูตอบแบบประเมินที่มีสถานภาพตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการ ดานกระบวนการและขั้นตอน
ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และในดานสิ่งอํานวยความสะดวกผูรับบริการมี
ความพึงพอใจไมแตกตางกัน
อาชีพ
ในภาพรวมทุกดาน พบวา ผูตอบแบบประเมินที่มีอาชีพตางกันมีความพึงพอใจตอ
การใหบริการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาสอดคลองกัน ผูตอบแบบประเมินที่มีอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจตอ
การใหบริการ ดานกระบวนการและขั้นตอน ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และ
ในดานสิ่งอํานวยความสะดวกผูรับบริการ มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01
การศึกษาที่สําเร็จสูงสุด
ในภาพรวมทุกดาน พบวา ผูตอบแบบประเมินที่มีระดับการศึกษาที่ตางกันมีความ
พึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวาผูตอบแบบประเมินที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการไม
แตกตางกัน ในดานกระบวนการและขั้นตอน และดานชองทางการใหบริการ สวนในดานเจาหนาที่ผู
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ให บ ริก าร และดานสิ่ งอํ านวยความสะดวก มี ความพึ ง พอใจตอ การให บ ริก ารแตกตางกั นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
รายไดเฉลี่ย (บาท/เดือน)
ในภาพรวมทุกดาน พบวา ผูตอบแบบประเมินที่มีรายไดตางกันมีความพึงพอใจตอ
การใหบริการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ผูใชบริการที่มีรายไดตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการในดาน
กระบวนการและขั้นตอน และดานสิง่ อํานวยความสะดวก มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สวนในดานดานชองทางการใหบริการ และดานเจาหนาที่ผูใหบริการ มีความพึงพอใจ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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ตอนที่ 4 ผลการวิเ คราะหขอ มูลความคิด เห็น เพิ่มเติมของผูตอบแบบประเมินความ
พึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
การวิเคราะหขอมู ลในตอนนี้ ผูวิจัยไดประมวลขอมูล ความคิดเห็นเพิ่ม เติมของผูตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งเปนขอคําถามปลายเปด
ดังนี้
จากความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูตอบแบบประเมิน มีประเด็นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ใหบริก ารในภาพรวมไดดีอยูแล ว โดยผูรับบริการมีความพึงพอใจ คือ ทางเทศบาลมี การใหความ
ชวยเหลืออยางรวดเร็ว เมื่อประสบอุทกภัยหรือภัยพิบัติตาง ๆ รวมถึงภาพรวมในการใหบริการที่เจา
หนามีความสุภาพเปนกันเอง และยิ้มแยมแจมใส บริการตามลําดับกอนหลัง รวมถึงการใหบริการจาก
โรงพยาบาลในโครงการ 3,000 เตียง สวนสิ่งที่ประชาชนอยากใหทางเทศบาลปรับปรุงและแกไขไดแก
ควรปรับปรุงเรื่องระบบไฟฟา ไมวาจะเปนระบบไฟสองสวาง หรือระบบสายไฟฟาที่ระโยงระยางริม
ถนนใหมีความเปนระเบียบเพื่อลดอุบัติเหตุ รวมถึงระบบสัญญานไฟจราจร ซึ่งมักจะเสียในชวงเวลา
เรงดวน การปรับรุงเรื่องถนนที่ชํารุดและการตีเสนจราจรใหมในถนนบางเสนทาง การปรับปรุงเรื่อง
ระบบน้ําปะปา ใหมีความสะอาดและมีคุณภาพใหสามารถใชอุปโภคได และมีปริมาณเพียงพอตอการ
ใชงาน รวมถึงความแรงของน้ํา การปรับปรุงขุดลอกคูคลอง การตัดตนไมและปรับปรุงภูมิทัศนให
สวยงาม การปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธขาวสารในชุมชนใหถั่วถึงมากกวาเดิม การบริการการ
เขาใชบริการของผูปวยในโรงพยาบาลใหมีความรวดเร็ว ควรปรับปรุงสถานที่เพื่อรองรับการ เขารับ
บริ การจากประชาชน รวมถึง ควรมีก ารส งเสริม อาชีพ การฝก อาชีพใหม ๆ แกป ระชาชนในชุม ชน
รวมถึงนโยบายในการสนับสนุนการศึกษา
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ
การประเมิ นความพึ งพอใจตอการให บริการของเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช ในครั้ งนี้ มี
วัตถุประสงคของการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย และขอเสนอแนะ สรุปไดดังตอไปนี้

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึกษาระดับ ความพึง พอใจของผู ใชบริ ก ารที่ มี ตอ การให บ ริก ารของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ยบระดับ ความพึ ง พอใจของผู ม าใชบ ริ ก ารโดยจํ าแนกตาม เพศ อายุ
สถานภาพ อาชีพ การศึกษาที่สําเร็จสูงสุด รายไดเฉลี่ย (บาท/เดือน)

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ ใ ชใ นการวิจั ย ครั้ ง นี้ คื อ ผู ม ารั บ บริ ก ารของเทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช
ประจําปงบประมาณ 2561 สวนกลุมตัวอยาง คือ ผูที่มาใชบริการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
จํานวน 630 คน ซึ่งไดมาโดยการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามขอ กําหนดของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช โดยใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางการสุมแบบบังเอิญ (Haphazard or Accidental
Sampling)
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใชในการเก็บรวบรวมขอมู ลความพึงพอใจตอ การใหบ ริก ารของเทศบาลนคร
นครศรี ธ รรมราช ในครั้ ง นี้ ใช แ บบประเมิ น ความพึ ง พอใจต อ การให บ ริ ก ารของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ซึ่งแบงออกไดเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน ประกอบดวยประเภทงานที่มาขอใช
บริการ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ การติดตอขอใชบริการ
ตอนที่ 2 ขอคําถามตามรายละเอียดของการบริก าร มีลั ก ษณะเป นมาตราส วน
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิรต (Likert) ซึ่งถามเกี่ยวกับความพึงพอใจใน
การรับบริการ โดยแบงออกเปน 4 ดาน คือ ดานกระบวนการขั้นตอน ดานชองทางการใหบริการ ดาน
เจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ตอนที่ 3 ขอมูลความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอการ
ให บ ริ ก ารของเทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช ซึ่ ง เป น ขอ คํ าถามแบบปลายเป ด ขอ คิ ดเห็ นและ
ขอเสนอแนะ
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
การสํ ารวจความพึง พอใจตอ การใหบริ การของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในครั้ งนี้ ผู
ศึกษาวิจัยไดรวบรวมขอมูลการใหบริการประเภทตางๆ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน
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2561 จากเทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช ต อ จากนั้ น คณะผู ศึ ก ษาวิ จั ย ได ดํ า เนิ น การจั ด เก็ บ
แบบสอบถาม โดยการเขาไปจัดเก็บแบบสอบถามยังผูรับบริการตอบแบบประเมินบริการ โดยใชเวลา
ประมาณ 15 วัน หลังจากการเก็บรวบรวมแบบประเมิน คณะผูประเมินสามารถเก็บแบบประเมินฯ
จากผูใชบริการไดจํานวนทั้งสิน้ 630 คน จากนั้นไดนํามาตรวจสอบความถูกตองของขอมูลอีกครั้ง เพื่อ
ดําเนินการตามขั้นตอนการประเมินตอไป
4. การวิเคราะหขอมูล
เมื่อ ไดรับแบบประเมิ นความพึง พอใจตอการให บริก ารของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
กลับคืนมาแลว ผูศึกษาวิจัยไดนําแบบประเมินที่เก็บรวบรวมไดมาตรวจสอบความถูกตองและความ
ครบถวนของขอ มูล แล วนํามาวิเ คราะห โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร SPSS version 17 for
Windows เพื่อหาคาสถิติ ในแตละตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอ มูล ทั่ วไปของผูตอบแบบประเมิ น ผู ศึก ษาวิจั ยไดนํามาวิเ คราะห ห า
คาความถี่ และรอยละ โดยจํ าแนกตามตัวแปรประเภทงานที่มาขอใชบริการ เพศ อายุ สถานภาพ
อาชีพ การศึกษาที่สําเร็จสูงสุด รายไดเฉลี่ย (บาท/เดือน)
ตอนที่ 2 ขอมูลความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู
ศึกษาวิจัยไดนํามาวิเคราะหหาคาความถี่ รอยละ จําแนกตามระดับความพึงพอใจ คาเฉลี่ยและคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเปนรายขอและรายดาน
ตอนที่ 3 ขอมูลผลการวิเคราะห เปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใหบริ การของ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จําแนกตามตัวแปรเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ การศึกษาที่ สําเร็ จ
สูงสุด รายไดเฉลี่ย (บาท/เดือน) ผูศึกษาวิจัยไดนําคาเฉลี่ยมาวิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจตอ
การใหบริการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตามรายละเอียดของการใหบริการเปนรายดาน และ
ในภาพรวมของการใหบริการทุกดาน โดยจําแนกตามตัวแปรเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ การศึกษาที่
สําเร็จสูงสุด รายไดเฉลี่ย (บาท/เดือน) พรอมทั้งนําเสนอในรูปแบบตารางแสดงคา T-test เพื่อทดสอบ
ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปร 2 กลุม ซึ่งไดแก ตัวแปรเพศ และคา F-test เพื่อทดสอบ
ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปรตั้งแต 3 กลุมขึ้นไป ซึ่งไดแก ตัวแปรอายุ สถานภาพ อาชีพ
การศึกษาที่สําเร็จสูงสุด รายไดเฉลี่ย (บาท/เดือน)
ตอนที่ 4 ขอ มูล ความคิดเห็นเพิ่ มเติม ของผูตอบแบบประเมินความพึง พอใจตอการให บริ การของ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผูศึกษาวิจัยไดนํามาวิเคราะหสรุปเปนประเด็นการแสดงความคิดเห็น
พรอมทั้งนําเสนอขอมูลขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปผูตอบแบบประเมิน
จากจํ า นวนผู ต อบแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจต อ การให บ ริ ก ารของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ในครั้งนี้ ที่มาใชบริการ จํานวน 630 คน และจําแนกตามประเภทงานที่มาใชบริการ
ประกอบดวย 1) การบริการของโรงพยาบาลเทศบาล 2.) การบริการดานทะเบียนราษฏร 3.) การ
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บริการขอรับขอมูลขาวสาร 4.) การใหบริการเก็บขยะมูลฝอย 5.) การบริการสวนสาธารณะ 6.) การ
ใหบริการน้ําประปา 7.) การใหบริการดานการกอสราง/ปรับปรุง และซอมแซมผิวถนนจราจรในเขต
เทศบาล 8.) การบริการดานการชําระภาษี 9.) ดานการบริการสาธารณสุขและอนามัย เชน การฉีด
พนยุงลาย ขุดลอกท อ ฯลฯ 10). การประชาสั ม พันธขาวสารของเทศบาล 11.) การขออนุญ าต
กอสรางอาคาร 12.) การขอสนับสนุนน้ําอุปโภค บริโภค 13.) ดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการ 14.)
การแจงเหตุ/ เรื่องราวรองทุกข 15.) ระบบไฟฟาสาธารณะ 16.) การขอรับการชวยเหลือบรรเทาสา
ธารณภัย 17.) ดานสงเสริมการออกกําลังกาย 18.) ดานคุณภาพการศึกษา รวมจํานวนทั้งสิ้น 630
คน จาก 63 ชุมชน ๆ ละ 10 คน พบวา ผูที่มาใชบริการสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 56.03) ชวง
อายุของผูตอบแบบประเมิน สวนใหญมีชวงอายุ 40 - 49 ป (รอยละ 32.22) นอยที่สุด คือชวงอายุ 15
– 19 ป (รอยละ 3.49) ทางดานสถานภาพ พบวา ผูตอบแบบประเมินสวนใหญมีสถานภาพ สมรส
(รอยละ 63.65) นอยที่สุดคือสถานภาพ หมาย/หยาราง (รอยละ 6.82) ทางดานอาชีพ พบวา ผูตอบ
แบบประเมินสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว (รอยละ 43.02) นอยที่สุดคือกลุมผูตอบที่
ประกอบอาชีพอื่นๆ (รอยละ 0.95) มีระดับการศึกษาสวนใหญ คือ ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา
(รอยละ 30.00) และนอยสุดคือกลุมระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี (รอยละ 1.43) โดยผูตอบ
แบบประเมินมีร ายไดเ ฉลี่ ยส วนใหญ 10,000 – 20,000 บาท (รอยละ 44.44) และนอยสุดคือ มี
รายได นอยกวา 5,000 บาท (รอยละ 7.30)
2. ขอมูลความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภาพรวมของทุกประเภท
งานที่มาใชบริการ
จากจํ า นวนผู ต อบแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจต อ การให บ ริ ก ารของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช รวมทั้งสิ้น 630 คน พบวา ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมทุกดานอยูในระดับมากที่สุด (รอยละ 86.00) ซึ่งดานที่
ผูตอบแบบประเมินมีระดับความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก (รอยละ 86.60)
รองลงมาตามลําดับคือ ดานเจาหนาที่ ผูใหบริการ (รอยละ 86.40) ดานกระบวนการและขั้นตอน
(ร อ ยละ 85.80) และดานชอ งทางการให บ ริ ก าร (ร อ ยละ 85.40) และเมื่ อ พิ จ ารณาลงไปใน
รายละเอียดของการใหบริการของแตละดานเปนรายขอ พบวา ดานกระบวนการขั้นตอน สิ่งที่ผูตอบ
แบบประเมินมี ความพึ งพอใจสู ง ที่ สุด ไดแก ขั้นตอนในการให บริ ก ารมี ความคล องตัว ไม ยุง ยาก
ซับซอน สวนสิ่งที่ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ความชัดเจนของแผนผังแสดง
ขั้นตอนการใหบริการ และ การใหบริการตามลําดับกอนหลังของผูที่มารับบริการ ดานชองทางการ
ใหบริการ สิ่งที่ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจสูงที่สุด ไดแก ชองทางการใหบริการตรงตามความ
เปาหมายของผูใชบริการสําหรับสิ่งที่ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจนอยที่สุดคือ ชองทางการ
ใหบริการมีหลากหลายและเพียงพอ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ สิ่งที่ผูตอบแบบประเมินมีความพึง
พอใจสูงที่สุด ความเสมอภาคในการใหบริการของเจาหนาที่ สําหรับสิ่งที่ผูตอบแบบประเมินมีความพึง
พอใจนอยที่ สุดคือ ความสุ ภาพ ยิ้มแยมแจม ใสและเต็ม ใจในการใหบ ริก าร ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก สิ่ ง ที่ ผู ตอบแบบประเมิ นมี ความพึ ง พอใจสู ง ที่ สุ ด ไดแก ความสะอาดของสถานที่ ในการ
ให บ ริ ก ารโดยรวม ส วนสิ่ ง ที่ ผู ตอบแบบประเมิ น มี ค วามพึ ง พอใจนอ ยที่ สุ ด คือ ป า ยข อ ความ/
สัญญลักษณบอกจุดบริการ ปายประชาสัมพันธมีความชัดเจนเขาใจงาย
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3. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
จําแนกตามตัวแปรเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ การศึกษาที่สําเร็จสูงสุด รายไดเฉลี่ย (บาท/เดือน)
3.1 เพศ
ในภาพรวมทุกดาน พบวา ผูตอบแบบประเมินเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจ
ตอการใหบริการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แตกตางกันอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ผูตอบแบบประเมินเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจ
ตอการใหบริการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทั้งดานกระบวนการขั้นตอนและดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานชองทาง
การใหบริการ และดานเจาหนาที่ผูใหบริการ มีความพึงพอใจไมแตกตางกัน
3.2 อายุ
ในภาพรวมทุกดาน พบวา ผูตอบแบบประเมินที่มีชวงอายุตางกันมีความพึงพอใจตอ
การใหบริการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเป นรายดานพบวา
ผูใชบริการที่มีชวงอายุตางกันมี ความพึงพอใจตอการใหบริการในดานกระบวนการและขั้นตอน ดาน
ชองทางการใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวกมีความพึงพอใจไมแตกตาง สวนในดานเจาหนาทีผ่ ู
ใหบริการมี ความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3.3 สถานภาพ
ในภาพรวมทุกดาน พบวา ผูตอบแบบประเมินที่มีสถานภาพตางกันมีความพึงพอใจ
ตอการใหบริการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ผูตอบแบบประเมินที่มีสถานภาพตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการ ดานกระบวนการและขั้นตอน
ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และในดานสิ่งอํานวยความสะดวกผูรับบริการมี
ความพึงพอใจไมแตกตางกัน
3.4 อาชีพ
ในภาพรวมทุกดาน พบวา ผูตอบแบบประเมินที่มีอาชีพตางกันมีความพึงพอใจตอ
การใหบริการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาสอดคลองกัน ผูตอบแบบประเมินที่มีอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจตอ
การใหบริการ ดานกระบวนการและขั้นตอน ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และ
ในดานสิ่งอํานวยความสะดวกผูรับบริการ มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01
3.5 การศึกษาที่สําเร็จสูงสุด
ในภาพรวมทุกดาน พบวา ผูตอบแบบประเมินที่มีระดับการศึกษาที่ตางกันมีความ
พึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวาผูตอบแบบประเมินที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการไม
แตกตางกัน ในดานกระบวนการและขั้นตอน และดานชองทางการใหบริการ สวนในดานเจาหนาที่ผู
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ให บ ริก าร และดานสิ่ งอํ านวยความสะดวก มี ความพึ ง พอใจตอ การให บ ริก ารแตกตางกั นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.6 รายไดเฉลี่ย (บาท/เดือน)
ในภาพรวมทุกดาน พบวา ผูตอบแบบประเมินที่มีรายไดตางกันมีความพึงพอใจตอ
การใหบริการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ผูใชบริการที่มีรายไดตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการในดาน
กระบวนการและขั้นตอน และดานสิง่ อํานวยความสะดวก มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สวนในดานดานชองทางการใหบริการ และดานเจาหนาที่ผูใหบริการ มีความพึงพอใจ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
4. ผลการวิเ คราะหข อมู ล ความคิดเห็นเพิ่ม เติม ของผูตอบแบบประเมิ นความพึงพอใจตอการ
ใหบริการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
จากความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูตอบแบบประเมิน มีประเด็นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ใหบริก ารในภาพรวมไดดีอยูแล ว โดยผูรับบริการมีความพึงพอใจ คือ ทางเทศบาลมี การใหความ
ชวยเหลืออยางรวดเร็ว เมื่อประสบอุทกภัยหรือภัยพิบัติตาง ๆ รวมถึงภาพรวมในการใหบริการที่เจา
หนามีความสุภาพเปนกันเอง และยิ้มแยมแจมใส บริการตามลําดับกอนหลัง รวมถึงการใหบริการจาก
โรงพยาบาลในโครงการ 3,000 เตียง สวนสิ่งที่ประชาชนอยากใหทางเทศบาลปรับปรุงและแกไขไดแก
ควรปรับปรุงเรื่องระบบไฟฟา ไมวาจะเปนระบบไฟสองสวาง หรือระบบสายไฟฟาที่ระโยงระยางริม
ถนนใหมีความเปนระเบียบเพื่อลดอุบัติเหตุ รวมถึงระบบสัญญานไฟจราจร ซึ่งมักจะเสียในชวงเวลา
เรงดวน การปรับรุงเรื่องถนนที่ชํารุดและการตีเสนจราจรใหมในถนนบางเสนทาง การปรับปรุงเรื่อง
ระบบน้ําปะปา ใหมีความสะอาดและมีคุณภาพใหสามารถใชอุปโภคได และมีปริมาณเพียงพอตอการ
ใชงาน รวมถึงความแรงของน้ํา การปรับปรุงขุดลอกคูคลอง การคัดตนไมและปรับปรุงภูมิทัศนให
สวยงาม การปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธขาวสารในชุมชนใหถั่วถึงมากกวาเดิม การบริการการ
เขาใชบริการของผูปวยในโรงพยาบาลใหมีความรวดเร็ว ควรปรับปรุงสถานที่เพื่อรองรับการ เขารับ
บริ การจากประชาชน รวมถึง ควรมีก ารส งเสริม อาชีพ การฝก อาชีพใหม ๆ แกป ระชาชนในชุม ชน
รวมถึงนโยบายในการสนับสนุนการศึกษา

ขอเสนอแนะ
จากผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในครั้งนี้
ทั้งในสวนของประเด็นที่ไดจากการประเมินความพึงพอใจในดานกระบวนการขั้นตอน ดานชองทาง
การใหบ ริ ก าร ดานเจ าหนาที่ ผู ให บ ริ การ ดานสิ่ ง อํานวยความสะดวก และในภาพรวมทุ กดาน ผู
ศึกษาวิจัยสามารถสรุปขอเสนอแนะตางๆ เพื่อนําไปสูการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการใหบริการแกประชาชน ดังนี้
1. ในภาพรวมของการใหบริการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในครั้งนี้ พบวา ผูที่มาใช
บริการมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ทั้งในดานกระบวนการขั้นตอน ดานชองทางการ
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ใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งเปนสิ่งที่หนวยงานควรพัฒนา
งานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
2. จากผลการวิจัย พบวา ดานกระบวนการขั้นตอน สิ่งที่ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ
นอ ยที่ สุด คือ ความชัดเจนของแผนผัง แสดงขั้นตอนการให บริ การ และ การให บริ การตามลําดับ
กอนหลังของผูที่มารับบริการ ดานชองทางการใหบริการ สิ่งที่ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ
นอยที่สุดคือ องทางการใหบริการมีหลากหลายและเพียงพอ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ สิ่งที่ผูตอบ
แบบประเมินมีความพึงพอใจนอยที่สุดคือ ความสุ ภาพ ยิ้มแยมแจมใสและเต็มใจในการให บริการ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก สิ่งที่ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ปายขอความ/
สัญญลักษณบอกจุดบริการ ปายประชาสัมพั นธมีความชัดเจนเขาใจงาย ฉะนั้นจึงควรหาแนวทาง
พัฒนา เพิ่มเติมเพื่อใหผูมารับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการในเรื่องดังกลาวใหมากยิ่งขึ้น
3. จากความคิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม ของผู ต อบแบบประเมิ น มี ป ระเด็ น ที่ เ ทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชใหบริการในภาพรวมไดดีอยูแลว โดยผูรับบริการมีความพึงพอใจ คือ ทางเทศบาลมี
การใหความชวยเหลืออยางรวดเร็ว เมื่อประสบอุทกภัยหรือภัยพิบัติตาง ๆ รวมถึงภาพรวมในการ
ใหบริการที่เจาหนามีความสุภาพเปนกันเอง และยิ้มแยมแจมใส บริการตามลําดับกอนหลัง รวมถึง
การให บริ การจากโรงพยาบาลในโครงการ 3,000 เตียง สวนสิ่ งที่ ประชาชนอยากใหท างเทศบาล
ปรับปรุงและแกไขไดแกควรปรับปรุงเรื่องระบบไฟฟา ระบบสัญญานไฟจราจร การปรับรุงเรื่องถนน
การปรับปรุงเรื่องระบบน้ําปะปา การขุดลอกคูคลอง การปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม การปรับปรุง
ระบบการประชาสัม พันธขาวสารในชุมชน รวมถึงควรมีการสงเสริมอาชีพ การฝกอาชีพใหมๆ แก
ประชาชนในชุมชน รวมถึงนโยบายในการสนับสนุนการศึกษาเพิ่มขึ้น
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แบบสอบถาม
เรื่อง ความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะ
ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง จ. นครศรีธรรมราช
ประจําป พ.ศ.2561
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้ เปนเครื่องมือ “ความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะ”ของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ประกอบดวย 4 ดาน คือ 1. ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ 2. ดานชองทางการใหบริการ
3. ดานเจาหนาที่ ผูใหบริการ 4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
2. แบบสอบถามนี้มีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการในคุณภาพการบริการสาธารณะของ
เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช เพื่ อ นําขอ มู ล ที่ ได รั บ ไปใช ป ระโยชนในการพั ฒ นาคุ ณภาพการบริ ก ารให ส อดคล อ งกั บ
ผูรับบริการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ยิ่งขึ้น จึงใครขอความรวมมือจากทานโปรดตอบแบบสอบถามฉบับนี้สงคืน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดวยจักขอบคุณยิ่ง
3. แบบสอบถามฉบับนี้ ประกอบดวย
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจตอบริการสาธารณะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สวนในตอนทายของแบบสอบถามตอนที่ 2 แตละดาน เปนคําถามปลายเปด เพื่อใหผูตอบแบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมในแตละดาน
4. ขอมูลที่ไดจะนํามาวิเคราะหและนําเสนอเปนภาพรวมของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเทานั้น ดังนั้น การตอบ
แบบสอบถามในครั้งนี้จึงไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถามแตประการใด
5. โปรดตอบคําถามทุกขอ ตามความเปนจริง เพราะคําตอบที่เปนจริงและสมบูรณเทานั้นจะชวยใหการศึกษาในครั้ง
นี้เกิดประโยชนเต็มที่

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะ
ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช ประจําป พ.ศ.2561
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

อาศัยในชุมชน..................................................................

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความที่ตรงกับสภาพความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน
ประเภทขอมูลทั่วไป
1. เพศ
 1. ชาย
2. อายุ
 1. 15 – 19 ป
 4. 40 – 49 ป
3. สถานภาพ
 1. โสด
4. อาชีพ

 2. หญิง
 2. 20 – 29 ป

 3. 30 – 39 ป

 5. 50 – 59 ป
 6. 60 ป ขึ้นไป
 2. สมรส
 3. หมาย/หยาราง

 1. เกษตรกรรม/การประมง
 4. คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
5. การศึกษาที่สําเร็จสูงสุด

 2. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 5. นักเรียน / นักศึกษา

 3. ลูกจาง/พนักงานบริษัท
 6. อื่น ๆ (ระบุ) . . . . . . . . . . . .

 1. ประถมศึกษา หรือต่ํากวา
 4. อนุปริญญาหรือเทียบเทา
6. รายไดเฉลี่ย (บาท/เดือน)

 2. มัธยมศึกษาตอนตน
 5. ปริญญาตรี

 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย
 6. สูงกวาปริญญาตรี

 1. นอยกวา 5,000 บาท
 2. 5,000 – 10,000 บาท
 3. 10,001 – 20,000 บาท  4. มากกวา 20,000 บาท
7. ประเภทของผูรับบริการ
 01 การบริการของโรงพยาบาลเทศบาล
 10 การประชาสัมพันธขาวสารของเทศบาล
 02 การบริการดานทะเบียนราษฏร
 11 การขออนุญาตกอสรางอาคาร
 03 การบริการขอรับขอมูลขาวสาร
 12 การใหบริการโครงการ 30,000 เตียง
 04 การใหบริการเก็บขยะมูลฝอย
 13 ดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการ
 05 การบริการสวนสาธารณะ
 14 การแจงเหตุ/ เรื่องราวรองทุกข เชน
 06 การใหบริการน้ําประปา
การตัดแตงตนไม/กิ่งไม ดูดลางสิง่ ปฏิกลู ทอ
 07 ดานโครงสรางพื้นฐาน เชน
ระบายน้ํา
ถนน ทางเทา ทอระบายน้ํา
 15 ระบบไฟฟาสาธารณะ เชน ไฟสัญญาณจราจร
 08 การบริการดานการชําระภาษี
ไฟสองสวางสาธารณะ
 09 ดานการบริการสาธารณสุข และอนามัย
 16 การขอรับการชวยเหลือบรรเทาสาธารณภัย
เชน การฉีดพนยุงลาย ขุดลอกทอ ฯลฯ
 17 ดานสงเสริมการออกกําลังกาย เชน ลานกีฬา/
อุปกรณการออกกําลังกาย
 18 ดานการศึกษา
มีตอหนา 2

ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะ
คําชี้แจง ขอใหทานโปรดอานขอความตอไปนี้แลวพิจารณาระดับความพึงพอใจของทานทีม่ ีตอขอความนั้นโดยทํา
เครื่องหมาย  ในชองตัวเลือกที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของทาน ซึ่งมีความหมายดังนี้
5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากทีส่ ุด (80%-100%)
4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก (70%-79%)
3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง (60%-69%)
2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอย (50%-59%)
1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยทีส่ ุด (0%-49%)
ประเด็นความพึงพอใจ

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
มาก
นอย
กลาง

นอย
ที่สุด

ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ
1. ขั้นตอนในการใหบริการมีความคลองตัว ไมยุงยากซับซอน
2. ความชัดเจนของแผนผังแสดงขั้นตอนการใหบริการ
3. การจัดลําดับขั้นตอนการใหบริการตามที่ประกาศไว
4. การใหบริการตามลําดับกอนหลังของผูที่มารับบริการ
5. ความรวดเร็วของการใหบริการมีความเหมาะสม
6. ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสมตอความตองการของผูรับบริการ

ดานชองทางการใหบริการ
1. ชองทางการใหบริการมีหลากหลายและเพียงพอ
2. ชองทางการใหบริการมีความสะดวก ไมยุงยาก ซับซอน
3. ชองทางการใหบริการตรงตามความเปาหมายของผูใชบริการ

ดานเจาหนาที่ ผูใหบริการ
1. ความรูความสามารถ ความเขาใจของเจาหนาที่ในการใหบริการ
2. ความสุภาพ ยิ้มแยมแจมใสและเต็มใจในการใหบริการ
3. ความเหมาะสมของบุคลิก ลักษณะทาทาง และการแตงกาย
4. ความรวดเร็วในการใหบริการของเจาหนาที่
5. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน ไมรับสินบน
6. ความเสมอภาคในการใหบริการของเจาหนาที่

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
1. สถานที่ตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
2. ปายขอความ/สัญลักษณบอกจุดบริการ ปายประชาสัมพันธมีความชัดเจนเขาใจงาย
3 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูใชบริการ เชน เกาอี้พักคอย น้ําดื่ม
4 การจัดสถานที่และอุปกรณ ความเปนระเบียบ สะดวกในการใหบริการ
5 คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ / เครื่องมือ
6 ความสะอาดของสถานที่ในการใหบริการโดยรวม

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 ขอขอบคุณในความรวมมือ 

ประมวลภาพการจัดเก็บขอมูล

รายงานความพึงพอใจคุณภาพในการใหบริการสาธารณะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําป พ.ศ. 2561

รายงานความพึงพอใจคุณภาพในการใหบริการสาธารณะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําป พ.ศ. 2561

