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ผู้จัดท ารายงาน ดร.สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์  
ปีท่ีพิมพ์ 2562 
 

 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเทศบาลต าบลชะมาย อ าเภอทุ่ งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการส ารวจระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเทศบาลต าบลชะมาย 
ในประเด็น 10 ประเด็น ซึ่งประกอบด้วย  1) เจ้าหน้าที่เทศบาลของท่านมีจิตบริการสาธารณะ 
(Service Mind) ที่ดี  2) เทศบาลของท่านสามารถจัดบริการสาธารณะได้มีคุณภาพ  3) ท่านรู้สึกว่า
เทศบาลของท่านมีความปลอดภัย  4) เทศบาลของท่านมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  5) ท่านมี
ความไว้เนื้อเชื่อใจเจ้าหน้าที่ของเทศบาล 6) เทศบาลของท่านสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้
รวดเร็วและทันท่วงที 7) ท่านรู้สึกว่าเทศบาลของท่านมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย  8) ท่าน
รู้สึกว่าประชาชนในเขตเทศบาลของท่านมีความรักสามัคคี  9) ท่านมีความสุขที่ได้อยู่อาศัยในเขตพ้ืนที่
เทศบาลของท่าน และ 10) ท่านรู้สึกว่าเทศบาลของท่านน่าอยู่ มีความสงบร่มเย็น   
 

1. สรุปผล  
 การส ารวจในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ต้องการทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ต่อเทศบาลต าบลชะมายทั้ง 10 ประเด็น และ 2) ต้องการทราบข้อเสนอแนะจากประชาชนเพ่ือการ
พัฒนาเทศบาลต าบลชะมาย ทั้งนี้เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีคุณภาพแล้วสู่การ
น าไปสู่การปฏิบัติ   
 ผู้ส ารวจใช้วิธีการส ารวจ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร คือ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 15 
ปีขึ้นที่ มีภูมิล า เนาในเขตเทศบาลต าบลชะมาย จ านวน 400 คน  โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเก็บข้อมูลได้ 400 ชุด โดยแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้  
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป จ านวน 5 ข้อ 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพชีวิตในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลชะมาย 
จ านวน  10 ข้อ  
 ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS /PC  ค านวณหา ค่าความถี่ ( 
Frequency)  ค่าร้อยละ(Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard 
Deviation) 
 ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเทศบาลต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช  สรุปผลได้ดังนี้   
 
 



 ข 
 

1. ข้อมูลทั่วไป พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 61.00) อายุระหว่าง 37 -56 ปี (ร้อย
ละ 35.20)  การศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ร้อยละ 32.50) มีรายได้ต่อเดือน 10,000-30,000 บาท 
(ร้อยละ 48.50) และ เป็นประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ (ร้อยละ 42.50) 

2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพชีวิตในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลชะมาย พบว่า 
ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ต่ อ คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ใ น เ ข ต พ้ื น ที่ เ ท ศ บ า ล ต า บ ล 
ชะมาย อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

( X =3.64) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน ด้าน

ท่านมีความสุขที่ได้อยู่อาศัยในเขตพ้ืนที่เทศบาลของท่าน มากที่สุด ( X =3.78) รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่

เทศบาลของท่านมีจิตบริการสาธารณะ (Service Mind) ที่ดี ท่านรู้สึกว่าเทศบาลของท่านมีความ
ปลอดภัย ท่านรู้สึกว่าเทศบาลของท่านน่าอยู่ มีความสงบร่มเย็น ( X =3.74) ท่านมีความไว้เนื้อเชื่อใจ

เจ้าหน้าที่ของเทศบาล ( X =3.65) เทศบาลของท่านสามารถจัดบริการสาธารณะได้มีคุณภาพ 

( X =3.64) เทศบาลของท่านสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้รวดเร็วและทันท่วงที ( X =3.62)

เทศบาลของท่านมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ( X =3.60) ท่านรู้สึกว่าเทศบาลของท่านมีความ

สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ( X =3.56)  และประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตในเขต

พ้ืนที่เทศบาลต าบลชะมายน้อยที่สุดคือ ท่านรู้สึกว่าประชาชนในเขตเทศบาลของท่านมีความรักสามัคคี 

( X =3.35) 

3. ข้อเสนอแนะ จากการส ารวจข้อมูลจากประชาชนนั้น ประชาชนมีข้อเสนอแนะประเด็น
ส าคัญคือ 1) การบริหารจัดการปัญหาขยะในเขตเทศบาล   2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับรู้ข้อมูลข่าวสารให้รวดเร็วขึ้น   3) การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านต่างๆ  4) การพัฒนา
สถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอทุ่งสง  5) การน าเทคโนโลยีระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการตัดสินใจในการ
บริหารจัดการเทศบาล  และ 6) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มต่างๆ ในชุมชน 
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5 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามบทบาทในเทศบาล 13 
6 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของประชาชนต่อ

คุณภาพชีวิตในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลชะมาย  
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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รายงานผลการส ารวจ 
ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเทศบาลต าบลชะมาย 

อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

1. หลักการและเหตุผล  
การปกครองท้องถิ่น ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งเป็นไปตามหลักการ  

กระจายอ านาจ ที่รัฐบาลมอบอ านาจในการบริหารงานตามภารกิจต่างๆ โดยหลักการกระจายอ านาจ และให้
อิสระแก่ท้องถิ่นเพ่ือปกครองตนเอง ได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 โดยให้  ความส าคัญกับการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งวางหลักการอย่างชัดเจนไว้ในหมวด 14 มาตรา  249-254 ของรัฐธรรมนูญแสดง
เจตนารมณ์ให้มีการกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่น โดยเน้นให้ท้องถิ่นมีสิทธิปกครองตนเอง มีอิสระในการ
ก าหนดทิศทางในการบริหารท้องถิ่นของตนเอง  รวมทั้งมีอิสระในการบริหารงานทั้งทางด้านการบริหาร
ก า ลั ง ค น แ ล ะ ง บ ป ร ะ ม า ณ  โ ด ย เ น้ น ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถิ่ น  
ผลจากรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองส่วนท้องถิ่น
ขนาดใหญ่ และส่งผลให้บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไป  จากเดิมภายในขอบเขตของ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ ก าหนดแบ่งภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รับผิดชอบการจัดบริการสาธารณะ
ระดับชุมชน ส่วนราชการบริหารส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค  รับผิดชอบการด าเนินภารกิจของรัฐใน
ระดับประเทศและภูมิภาค โดยให้ค าปรึกษาและสนับสนุน ก ากับดูแล การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพียงเท่าที่จ าเป็น ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่ผ่านมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการ
จัดบริการสาธารณะไม่กี่ด้าน และส่วนใหญ่ไม่ใช่บทบาทหลักในการพัฒนาท้องถิ่น แต่เป็นแค่การจัดบริการ
สาธารณะขั้นพ้ืนฐาน เช่น การจัดเก็บขยะและก าจัดขยะ งานดูแลความสะอาดของถนนและท่อระบายน้ า  
ส่วนบทบาทหลักในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นหน้าที่ของส่วนราชการระดับภูมิภาค ประเทศไทยถึงแม้ว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองในส่วนที่เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นมาแล้วหลายครั้ง เช่นเมื่อ พ.ศ.2475 มีการตั้ง
สุขาภิบาลขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยต่อมา พ.ศ.2498  มีประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
หลังจากนั้นในพ.ศ.2499 มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลและสภาต าบลขึ้นเป็นครั้งแรก แต่การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมา ยังอยู่ภายในการควบคุมจากส่วนกลางหรือรัฐบาลกลางมาโดยตลอด ซึ่งเป็นการควบคุม
ทั้งในด้านบุคลากร ด้านงบประมาณและด้านการคลัง โดยอาศัยเหตุในการควบคุมว่าประชาชนในท้องถิ่นยัง
ขาดความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และเทคนิคในการด าเนินกิจการต่าง ๆ ได้เอง ซึ่งยังจ าเป็นจะต้อง
อาศัยความรู้และเทคนิคต่างๆ จากส่วนกลาง โดยส่วนกลางหรือรัฐบาลกลางยังใช้อ านาจในการควบคุม เช่น  
การสั่งยุบสภาท้องถิ่น การสั่งให้ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่ง หรือการก าหนด
เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท า
งบประมาณตามวิธีการและตามแบบท่ีส่วนกลางก าหนดไว้หรือแม้แต่การก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามสัดส่วนที่ส่วนกลางก าหนด หรือตามสัดส่วนที่ส่วนกลางได้วางระเบียบ
ก าหนดไว้  
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การปกครองท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของการจัดระบบการปกครองภายในประเทศไทย ดังนั้น การ

ปกครองส่วนท้องถิ่นไทย จึงได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมาตามล าดับจนถึงปัจจุบัน  โดยเป็นแนวความคิด
ในการให้ประชาชนได้ปกครองและบริหารกันเอง ซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างมากกับแนวคิดในการการกระจาย
อ านาจการปกครอง (Decentralization) หลักการกระจายอ านาจปกครองนี้มีเพ่ือให้ท้องถิ่นสามารถกระท า
กิจกรรมต่าง ๆ ได้โดยมีความเป็นอิสระ ปลอดจากการชี้น าจากรัฐบาล มีความสามารถที่จะตอบสนองความ
ต้องการของพลเมืองท้องถิ่นได้ แต่ทั้งนี้ในด้านนโยบายที่ส าคัญ ๆ ยังคงยึดนโยบายแห่งรัฐอยู่ เช่น นโยบาย
การเงินการคลัง นโยบายในการปูองกันประเทศ เป็นต้น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีความเป็น
อิสระในระดับหนึ่งในการที่จะด าเนินกิจกรรมทางการบริหารของตนเองได้ แต่อีกส่วนหนึ่งนั้นรัฐบาลยังคงต้อง
เอกสิทธิ์ในการควบคุมเอาไว้ ทั้งนี้ก็เพ่ือรักษาสถานภาพความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และความมั่นคงของชาติ
เอาไว้ แนวคิดในการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้เกิดขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้ท้องถิ่นได้มีอิสระในการปกครอง
ตนเอง มีส่วนร่วมในการบริหาร มีสิทธิมีเสียงด าเนินการปกครองกันเองอันเป็นรากฐาน และวิธีทางขอ งการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ท าให้ประชาชนรู้สึกว่าตนเองได้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารที่ตนเองได้
เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง เช่น ไปเลือกตั้ง ไปหาเสียงสนับสนุน  ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นต้น ท า
ให้เกิดความรับผิดชอบ เกิดความหวงแหน และปกปูองสิทธิผลประโยชน์ที่พึงจะได้รับ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ดีใน
การพัฒนาการเมืองระดับชาติต่อไป แต่ประโยชน์ของการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม ก็คือ 
เหตุผลที่ว่าไม่มีผู้ใดจะรับรู้ถึงปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นได้ดีที่สุด ซึ่งในการนี้จะท าให้เกิดการมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเองได้เรียนรู้กระบวนการทางการเมืองการปกครองและการบริหารท้องถิ่นอันจะ
ก่อให้เกิดผู้น าท้องถิ่นท่ีจะก้าวมาเป็นผู้น าระดับชาติต่อไป และยังเป็นการแบ่งภาระของรัฐบาลโดยสนับสนุนให้
มีการปกครองตนเองและการสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง มีสิทธิมีเสียงด าเนินการปกครอง
ตนเองอันเป็นรากฐานและวิถีทางการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย (ประหยัด หงส์ทองค า และอนันต์ 
เกตุวงศ,์ 2524)  

เทศบาลต าบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้น เพ่ือกระจายอ านาจให้ประชาชนใน
ต าบลเข้ามาด าเนินการแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของชุมชน ต าบล หมู่บ้านนั้นเอง   
โดยเทศบาลต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล  โดยก าหนดให้เทศบาลต าบลมีรายได้ รายจ่าย มีการบริหารและมี
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นของตนเอง มีพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตต าบลที่ไม่อยู่ในเขตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน มีหน้าที่พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย การ
ปกครองท้องถิ่นเป็นผลมาจากการกระจายอ านาจทางการปกครองของรัฐ ด้วยประสงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่น
ได้ปกครองตนเอง แต่การที่ท้องถิ่นจะสามารถบริหารงานให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั้น  จ าเป็นต้องมีระบบการ
คลังเป็นของตนเอง กล่าวคือ มีระบบในการจัดหารายได้ และใช้จ่ายรายได้นั้นเพ่ือท าบริการสาธารณะตาม
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น รัฐได้มอบอ านาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ อันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจ าวันให้ประชาชนในท้องถิ่นนั้นเองเป็นผู้จัดการดูแล โดยรัฐท าหน้าที่เพียงเป็นผู้ก ากับดูแลการ
ด าเนินการให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น  
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 เทศบาลต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีอ านาจหน้าที่ตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546) และ พระราชบัญญัติ
ก าหนดและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้ 

1. อ านาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ที่เทศบาลต าบล ต้องท าได้แก่  

(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  
(2) ให้มีและบ ารุงทางบกและทาง  
(3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล  
(4) ปูองกันและระงับโรคติดต่อ  
(5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง  
(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม  
(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
(8) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทั้งถ่ิน  
(9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล  
2. อ านาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข 

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ที่เทศบาลต าบล อาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขต 
เทศบาล ได้แก่  

(1) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา  
(2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์  
(3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม  
(4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน  
(5) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร  
(6) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้  
(7) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
(8) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า  
(9) เทศพาณิชย์  
3. และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้ เทศบาล  เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มี
อ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้  

(1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
(2) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ า 
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ  
(4) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืน ๆ  
(5) การสาธารณูปการ  
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(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ  
(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน  
(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
(9) การจัดการศึกษา  
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส  
(11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันของท้องถิ่น  
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  
(13) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
(14) การส่งเสริมกีฬา  
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
(18) การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย  
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  
(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน  
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์  
(22) การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์  
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ  และ

สาธารณอ่ืน ๆ  
(24) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดล้อม  
(25) การผังเมือง  
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร  
(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ  
(28) การควบคุมอาคาร  
(29) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความ 

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
(31) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ

ก าหนด 
 ซึ่งจากภารกิจหน้าที่ที่เทศบาลต าบล ต้องด าเนินการนั้นมีมากมายหลายด้าน และเมื่อ

เทศบาลต าบลได้จัดให้บริการสาธารณะในด้านต่างๆ แล้ว สิ่งหนึ่งที่เทศบาลหรือหน่วยงานต้องการทราบผลคือ 
การจัดบริการสาธารณะนั้นๆ มีประสิทธิภาพหรือไม่ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และสามารถ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริงหรือไม่ ซึ่งสามารถทราบผลได้จากการส ารวจ “ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะ” ว่าอยู่ในระดับใด ภารกิจงานบริการสาธารณะด้านใดที่ประชาชนมี 
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ความพึงพอใจน้อย ย่อมน ามาซึ่งเทศบาลจะต้องเข้าไปพิจารณาว่ามีปัจจัยอะไรที่ท าให้ประชาชนมีความพึง
พอใจน้อย หรือในขณะเดียวกันภารกิจงานบริการสาธารณะด้านใดที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด  
ซึ่งนั่นหมายถึง การให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของประชาชน
ได้อย่างแท้จริง  

ดังนั้น การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเทศบาลต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ในครั้งนี้ เพ่ือต้องการรู้ถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเทศบาลต าบลชะมาย ใน 
10 ประเด็น ซึ่งประกอบด้วย  1) เจ้าหน้าที่เทศบาลของท่านมีจิตบริการสาธารณะ (Service Mind) ที่ดี  2) 
เทศบาลของท่านสามารถจัดบริการสาธารณะได้มีคุณภาพ  3) ท่านรู้สึกว่าเทศบาลของท่านมีความปลอดภัย  
4) เทศบาลของท่านมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  5) ท่านมีความไว้เนื้อเชื่อใจเจ้าหน้าที่ของเทศบาล 6) 
เทศบาลของท่านสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้รวดเร็วและทันท่วงที 7) ท่านรู้สึกว่าเทศบาลของท่านมี
ความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย  8) ท่านรู้สึกว่าประชาชนในเขตเทศบาลของท่านมีความรักสามัคคี  9) 
ท่านมีความสุขที่ได้อยู่อาศัยในเขตพ้ืนที่เทศบาลของท่าน และ 10) ท่านรู้สึกว่าเทศบาลของท่านน่าอยู่ มีความ
สงบร่มเย็น  ซึ่งผลการส ารวจจะน าไปสู่การพัฒนา การปรับปรุงแก้ไขในประเด็นที่ประชาชนมีความพึงพอใจใน
ระดับน้อยถึงปานกลาง ต่อไป  

 

2. สภาพและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลชะมาย  
2.1 สภาพทั่วไป  
ที่ตั้ง  
เทศบาลต าบลชะมาย  อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช   ตั้งอยู่เลขที่ 99/9 ถนนหนอง   

เหรียง-คลองจัง  หมู่ที่ 6 ต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ
จังหวัด ห่างจากที่ท าการอ าเภอทุ่งสง ประมาณ 1.4 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 61
กิโลเมตร 

ทิศเหนือ จดองค์การบริหารส่วนต าบลนาหลวงเสนและองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หงส์  

ทิศตะวันออก จดเทศบาลเมืองทุ่งสง และ เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่  
ทิศใต ้ จดเทศบาลต าบลที่วัง  
ทิศตะวันตก จดองค์การบริหารส่วนต าบลควนกรดและองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

หงส์  
 

เนื้อที ่
เทศบาลต าบลชะมาย มีเนื้อที่ประมาณ 21.42 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 13,386 ไร่ 

ประมาณร้อยละ 2.07 ของพ้ืนที่อ าเภอทุ่งสง (อ าเภอทุ่งสงมีพ้ืนที่ประมาณ 802.977 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 501,860.02 ไร่) หรือประมาณร้อยละ 0.22 ของพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (จังหวัด
นครศรีธรรมราชมีพ้ืนที่ประมาณ 9,942.50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,214,064 ไร่) 
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ภูมิประเทศ  
ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลต าบลชะมาย โดยส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงแต่มีบางส่วนที่เป็นที่

ราบลุ่ม 
ภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศของเทศบาลต าบลชะมาย สามารถแบ่งได้เป็น 2 ฤดูกาลคือ  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม – พฤษภาคม เนื่องจากเป็นช่วงฤดูมรสุมและหลังจากสิ้นสุดฤดู

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว อากาศเริ่มร้อนมีอากาศร้อนที่สุดในเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม
อุณหภูมิเฉลี่ย 27.44 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ าฝน 85.5 มิลลิเมตร 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ธันวาคม เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม
ประเทศไทย ท าให้มีฝนตกทั่วไป และช่วงฤดูฝนยังมีความกดอากาศต่ าปกคลุมภายใต้เป็นระยะ ๆ  
อีกด้วย ดังนั้นจึงท าให้ฝนตกมาก และเนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของภาคใต้ จึง
ท าให้ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยอย่างเต็มที่ อุณหภูมิเฉลี่ย 27.27 
องศาเซลเซียส ปริมาณน้ าฝน 234.85 มิลลิเมตร 

จ านวนหมู่บ้าน  
เทศบาลต าบลชะมาย ประกอบด้วยหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 บ้านหนองหว้า เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอับดับ 3 มีเนื้อที่ 1,050 ไร่ แบ่งเขตการ

ปกครองหมู่บ้านออกเป็น 6 เขต 
หมู่ที่ 2 บ้านด่านปาบ เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอับดับ 3 มีเนื้อที่ 650 ไร่ แบ่งเขตการ

ปกครองหมู่บ้านออกเป็น 4 เขต 
หมู่ที่ 3 บ้านเขากลาย เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอับดับ 3 มีเนื้อที่ 1,860 ไร่ แบ่งเขตการ

ปกครองหมู่บ้านออกเป็น 5 เขต 
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยขัน เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอับดับ 3 มีเนื้อที่ 2,740 ไร่ แบ่งเขตการ

ปกครองหมู่บ้านออกเป็น 9 เขต 
หมู่ที่ 5 บ้านวังหีบ เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอับดับ 3 มีเนื้อที่ 3,000 ไร่ แบ่งเขตการปกครอง

หมู่บ้านออกเป็น 4 เขต 
หมู่ที่ 6 บ้านนาค าทวด เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอับดับ 3 มีเนื้อที่ 1,447 ไร่ แบ่งเขตการ

ปกครองหมู่บ้านออกเป็น 4 เขต 
หมู่ที่ 7 บ้านคลองขี่เปล เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอับดับ 3 มีเนื้อที่ 2,271 ไร่ แบ่งเขตการ

ปกครองหมู่บ้านออกเป็น 11 เขต 
หมู่ที่ 8 บ้านนาแฝด เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอับดับ 3 มีเนื้อที่ 368 ไร่ แบ่งเขตการปกครอง

หมู่บ้านออกเป็น 4 เขต 
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ประชากร 
ประชากร รวม 13,286 คน แบ่งเป็น ชาย 6,355 คน หญิง 6,931 คน ครัวเรือนทั้งหมด 

8,285 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรต่อพ้ืนที่ 580 คน/ตารางกิโลเมตร ความหนาแน่นของจ านวน
บ้านต่อพ้ืนที่ 320.91 หลังคาเรือน/ตารางกิโลเมตร อัตราการเพ่ิมขึ้นของประชากรร้อยละ 0.61 คน/ปี ซึ่ง
จ าแนกเป็นรายชุมชนดังนี้  

   
ที ่

ชื่อชุมชน จ านวน
ประชากร (คน) 

1 บ้านหนองหว้า 2,289 
2 บ้านด่านปาบ 1,597 
3 บ้านเขากลาย 741 
4 บ้านห้วยขัน 1,636 
5 บ้านวังหีบ 933 
6 บ้านนาค าทวด 1,445 
7 บ้านคลองข่ีเปล 2,554 
8 บ้านนาแฝด 2,091 

รวมจ านวนทั้งสิ้น 13,286 
 
2.2 สภาพเศรษฐกิจ  
อาชีพ 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลชะมาย ประกอบอาชีพ 
1) อาชีพรับจ้างทั่วไป      ร้อยละ 26.35 
2) ก าลังศึกษา      ร้อยละ 15.33 
3) อาชีพค้าขาย       ร้อยละ 12.30 
4) อาชีพเกษตรทั่วไป     ร้อยละ 11.55 
5) อาชีพรับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 10.55 
6) อาชีพธุรกิจส่วนตัว      ร้อยละ 7.06 
7) ไม่มีอาชีพ (ว่างงาน)     ร้อยละ 6.67 
8) อ่ืนๆ        ร้อยละ 10.29 
     หน่วยธุรกิจในเทศบาลต าบลชะมาย  
1) ธนาคาร       4  แห่ง  
2) บริษัทประกันชีวิต     2  แห่ง 
3) โรงงานอุตสาหกรรม     7  แห่ง 
4) โรงแรม       8  แห่ง  
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5) ปั๊มน้ ามันและก๊าซ     10  แห่ง 
6) บริษัทห้างหุ้นส่วนจ ากัด     51  แห่ง 
7) ร้านค้าทั่วไป      122 แห่ง  
8) ห้างสรรพสินค้า      3 แห่ง 
9) โรงแรมระดับ 5 ดาว     1 แห่ง 
10) โชว์รูมรถยนต์      7 แห่ง  
11) เต้นท์รถมือสอง      10 แห่ง 
12) ร้านสะดวกซ้ือ (7-11)     8 แห่ง 
13) ร้านทอง       5  แห่ง  
2.3 สภาพสังคม 
     1. ด้านการศึกษา แบ่งออกเป็น  
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     3 แห่ง 
2) โรงเรียนประถมศึกษา     4 แห่ง 
3) โรงเรียนอาชีวศึกษา     1 แห่ง  
4) ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย    1  แห่ง  
     2. ด้านสาธารณสุข  แบ่งออกเป็น 
1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล   1 แห่ง  
2) คลินิกเอกชน      7 แห่ง  
3. วิสัยทัศน์-พันธกิจของเทศบาลต าบลชะมาย  อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ความเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจทางสังคม การเมือง เทคโนโลยี ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา 

ได้ส่งผลให้สังคมเกือบทุกแห่งได้เผชิญกับปัญหามากมายหลายประการ จ าเป็นต้องสร้างปฏิกิริยาตอบสนองต่อ
สภาวะโลกาวิวัฒและปัญหาการขาดประสิทธิผลของการบริหารราชการ สร้างการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
กระบวนทัศน์ รูปแบบและวิธีการบริหารงานของหน่วยงาน ไปสู่รูปแบบการบริหารงานแผ่นดินแนวใหม่ ( New 
Public Administration Model ) ที่เรียกว่า การบริหารจัดการงานของรัฐตามหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี อันเป็นรูปแบบแนวทางในการบริหารจัดการงาน ที่ได้มีการผสมผสานหลักการ กรอบความคิด
หลายๆประการเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ การน าแนวคิดทางรัฐศาสตร์สมัยใหม่ แนวคิดทางรัฐศาสตร์ร่ วมสมัยและ
การด าเนินการตามหลักกฎหมายมหาชน และแนวพระราชด าริของพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัช
การที่ 9 ว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นแนวทาง ซึ่งกระผมได้น ามาเป็นหลักบริหารราชการ โดยมี
หลักการ ดังนี้ 

1) แยกบทบาทที่ชัดเจนระหว่างข้าราชการฝุายการเมืองและข้าราชการประจ า โดยการแยก
บทบาทออกจากกันอย่างชัดเจนระหว่างบทบาทของข้าราชการฝุายเมืองและข้าราชการฝุายประจ า ข้าราชการ
ฝุายเมืองจะเป็นผู้ก าหนดนโยบายและวางยุทธศาสตร์หลักทางการบริหารให้ข้าราชการฝุายประจ าเป็นผู้น า
นโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าวไปปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
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2) การเพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการท างานของ

ข้าราชการ ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง จักให้มีกลไกรูปแบบทางสังคมการเมือง รวมทั้งส่งเสริม จัดให้มีกลไก
เครื่องมือส าหรับปรับเปลี่ยนขยายตัวรูปแบบความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างภาคราชการ องค์กรเอกชน ละ
ภาคประชาสังคม ให้เป็นรูปแบบความส าพันธ์ในแนวนอน โดยมีการเปิดให้ระบบองค์กรเอกชน และภาค
ประชาสังคมเข้ามีบทบาทส่วนร่วมในการดเนินกิจกรรมต่างๆแทนองค์การภาคราชการมากขึ้น และมีการ
ถ่วงดุลอ านาจ มีการตรวจสอบการท างาน การใช้อ านาจขององค์การภาคราชการ 

3) การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากการมุ่งเน้น กฎระเบียบ มาเป็นการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ปัจจัยด้านการเมือง การบริหาร อันได้แก่ การพัฒนาการของสังคมการเมืองที่น าไปสู่การแยกบทบาทที่ชัดเจน
ระหว่างข้าราชการฝุายเมืองและข้าราชการประจ า ตามกรอบการบริหารจักการบ้านเมืองที่ดี     ( Good 
Governance ) โดยให้ความส าคัญเรื่องการมุ่งเน้นผลส าฤทธิ์ อันประกอบด้วยพัฒนาองค์การ การพัฒนา
คุณภาพการบริหารงาน การเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการ ตามแนวพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

4) การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลแบบมุ่มผลสัมฤทธิ์ ปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคลให้
เป็นที่เปิดกว้าง มุ่มเน้นในเรื่องการพัฒนาขีดสมรรถนะ (Competency) การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Management) การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน และการส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐมีความ
ประพฤติที่เหมาะสม มีความเป็นกลางทางการเมืองในการคุ้มครองระบบคุณธรรมมีการส่งเสริมพลังในการ
บริหารก าลังคน และการเพิ่มความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายก าลังคนให้แก่ส่วนราชการที่เป็นหน่วยปฏิบัติ 

5) การพัฒนาระบบงบประมาณ มุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ การจัดการงบประมาณ ซึ่งเป็น
ระบบงานที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง ในการบริหารราชการจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นการจัดงบประมาณ
มุ้งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อจะได้สามารถส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน ส่วนราชการสามารถตอบสนอง
ปัญหาในเชิงยุทธศาสตร์ขององกรได้อย่างรวดเร็ว โดยจะต้องมีการส่งเสริมพลังให้แก่ส่วนราชการหน่วยปฏิบัติ 
มีการพัฒนากระบวนการจัดสรร ใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นทรัพยากรขององค์กรให้มีความโปร่งใสและการแสดง
ภาระรับผิดชอบด้านผลงานอย่างเป็นรูปธรรมเน้นความรับผิดชอบ (Accountability) ของผู้บริหารต่อ
ประชาชน กล่าวคือ ผู้บริหารจะต้องแสดงให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนว่า องค์กรได้ใช้งบประมาณแผ่นดิน
อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลอย่างไร โดยการแสดงถึงว่าได้มีผลงานอะไรบ้าง ได้ให้บริการประชาชนในเรื่อง
ใดบ้าง ผลงานหรือบริการเหล่านั้นเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต ต่อการท ามาหากินของประชาชนอย่างไรและ
องค์กรจะต้องอธิบายต่อประชาชนได้ว่า กิจกรรมที่ท าลงไปนั้นเป็นการใช้ภาษีของประชาชนอย่างประหยัด มี
ประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผลและคุ้มค่า 

 

4. นโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

   ประกอบด้วย  
1) บริหารงบประมาณ  โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 
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2) บริหารจัดการ  การกระจายงบประมาณอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมด้วยความประหยัด  

โปร่งใส่  ตรวจสอบได้และมีการติดตามประเมินผลเชิงระบบ 
3) เน้นการบริการชุมชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
4) จัดหาสถานที่ที่เป็นจุดศูนย์กลางเพ่ือก่อสร้างตลาดเทศบาลต าบลชะมาย 
5) จัดหาสถานที่เพ่ือก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ 
6) จัดให้มีสายด่วนนายกเทศมนตรีเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและปัญหาความเดือนร้อนของ

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลชะมาย 
7) เน้นบริการสาธารณะในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของ

ประชาชนงานปูองกันโรค  การรักษาความสะอาดของถนนทางเดินหรือที่สาธารณะ  การก าจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล  การดับเพลิง  การปูองกันน้ าท่วม  และอ่ืน ๆ เป็นต้น 

8) ส่งเสริมการพัฒนา  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ 
9) ส่งเสริมศิลปะจารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 

5. ผลการส ารวจระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเทศบาลต าบลชะมาย  
การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพชีวิตในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลชะมาย  โดย

ผู้จัดท ารายงาน ได้น าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่อายุ 15 ปีขึ้นไปและมี
ภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาลต าบลชะมาย จ านวน 400 คน และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอนดังนี้  

1. ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  
2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลชะ

มาย อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก าหนดยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลชะมาย  
 

5.1  ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่มี ภูมิล าเนาใน

เขตเทศบาลต าบลชะมาย จ านวน 400 คน ดังตารางที่ 1-5 
 

ตารางท่ี 1  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
      ชาย 
      หญิง 

156 
244 

39.00 
61.00 

รวม 400 100.00 
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จากตารางที่ 1  พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ านวน 244 คน คิดเปนรอยละ 

61.00 และ เพศชาย จ านวน 156 คน คิดเปนรอยละ 39.00 
ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ 
 

 อายุ จ านวน  ร้อยละ 
 ต่ ากว่า 22 ปี 

22-36 ปี 
37-56 ปี 
 57-72 ปี 
 มากกว่า 72 ปี 

28 
92 

141 
119 
20 

7.00 
23.00 
35.20 
29.80 
5.00 

 รวม 400 100.00 
 

จากตารางที ่2  พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 37-56  ปี  จ านวน 141 คน คิด
เป็นร้อยละ 35.20  อายุ 57-72 ปี  จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.80  อายุ 22-36 ปี  จ านวน 
92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 อายุต่ ากว่า 22 ปี จ านวน 28 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.00 และ อายุมากกว่า 
72 ปี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 

 
ตารางท่ี 3  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการศึกษา 
 

       การศึกษา จ านวน  ร้อยละ 
 ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา 
ปวช./ปวส./อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

111 
130 
90 
65 
4 

27.80 
32.50 
22.50 
16.20 
1.00 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางที่ 3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ส าเร็จการศึกษาระดับการศึกษามัธยมศึกษา 
จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 ประถมศึกษา จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.80 ปวช./ปวส./
อนุปริญญา จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50  ปริญญาตรี จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.20 และ 
สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 
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ตารางท่ี 4 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
 

รายได้ 
จ านวน 

(คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 10,000 บาท 
10,000-30,000 บาท 
มากกว่า 30,000 บาท  

172 
194 
34 

43.00 
48.50 
8.50 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางที ่4  พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 10,000-30,000 บาท จ านวน 
194 คน คิดเป็นร้อยละ 48.50 รายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 และ 
รายได้มากกว่า 30,000 บาท จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 

 
ตารางท่ี 5  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามบทบาทในเทศบาล 
 

บทบาทในเทศบาล  
จ านวน 

(คน) ร้อยละ 
ข้าราชการประจ า/เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ข้าราชการการเมือง 
ผู้น าชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน 
ผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชน 
ผู้น าทางศาสนา 
ผู้แทนภาคประชาสังคม 
ประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่  

34 
6 

34 
33 
5 

118 
170 

8.50 
1.50 
8.50 
8.20 
1.20 

29.50 
42.50 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางที ่5 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีบทบาทเป็นประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ จ านวน 170 
คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 รองลงมา ผู้แทนภาคประชาสังคม จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.50 
ข้าราชการประจ า/เจ้าหน้าที่ของรัฐ จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 ผู้น าชุมชน / ผู้ใหญ่บ้าน /ก านัน 
จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50  ผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชน จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.20 
ข้าราชการการเมือง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 และ ผู้น าทางศาสนา จ านวน 5 คน คิด เป็นร้อยละ 
1.20  
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5.2 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพชีวิตในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลชะมาย 

อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
               แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพชีวิตในเขตพ้ืนที่

เทศบาลต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 10 ด้าน ลักษณะของแบบสอบถามเป็นมา
ตราส่วนประมาณค่า (ratting scale) โดยก าหนดค่าคะแนนช่วงน้ าหนักของการปฏิบัติเป็น 5 ระดับดังนี้  

  5 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
  4 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
  3 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 

1 หมายถึง  ไม่มีความพึงพอใจ 
การแปลความหมายของคะแนน ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ความหมายค่าเฉลี่ยของคะแนนเป็น

ตัวชี้วัด แล้วแปลความหมายตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 0.00-1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 

 ซึ่งสามารถวิเคราะห์และแปลความหมายได้ดังตารางที่ 6 ดังนี้   
ตารางที่ 6  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพ

ชีวิตในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

รายการประเมิน 
ค่า 
เฉลี่ย 
( X ) 

ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D) 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ล าดับ 

 1. เจ้าหน้าที่เทศบาลของท่านมีจิตบริการ
สาธารณะ (Service Mind) ที่ด ี

3.74 0.72 มาก 2 

 2. เทศบาลของท่านสามารถจัดบริการ
สาธารณะได้มีคุณภาพ 

3.64 0.71 มาก 4 

 3. ท่านรู้สึกว่าเทศบาลของท่านมีความ
ปลอดภัย 

3.74 0.70 มาก 2 

 4. เทศบาลของท่านมีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นที่ประจักษ์  

3.60 0.68 มาก 6 

 5. ท่านมีความไว้เนื้อเชื่อใจเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาล 

3.65 0.71 มาก 3 

 6. เทศบาลของท่านสามารถแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนได้รวดเร็วและทันท่วงที 

3.62 0.75 มาก 5 



 7. ท่านรู้สึกว่าเทศบาลของท่านมีความ
สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 

3.56 0.73 มาก 7 

 8. ท่านรู้สึกว่าประชาชนในเขตเทศบาล
ของท่านมีความรักสามัคคี 

3.35 0.78 ปานกลาง 8 

 9. ท่านมีความสุขท่ีได้อยู่อาศัยในเขตพ้ืนที่
เทศบาลของท่าน  

3.78 0.66 มาก 1 

 10. ท่านรู้สึกว่าเทศบาลของท่านน่าอยู่ 
มีความสงบร่มเย็น  

3.74 0.74 มาก 2 

 รวม 3.64 0.79 มาก  

 
จากตารางที่ 6 พบว่าความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพชีวิตในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบล 

ชะมาย อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X =3.64) 

เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน ด้านท่านมีความสุขที่ได้อยู่
อาศัยในเขตพ้ืนที่เทศบาลของท่าน มากที่สุด ( X =3.78) รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่เทศบาลของท่านมีจิตบริการ

สาธารณะ (Service Mind) ที่ดี ท่านรู้สึกว่าเทศบาลของท่านมีความปลอดภัย ท่านรู้สึกว่าเทศบาลของท่านน่า
อยู่ มีความสงบร่มเย็น ( X =3.74) ท่านมีความไว้เนื้อเชื่อใจเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ( X =3.65) เทศบาลของ

ท่านสามารถจัดบริการสาธารณะได้มีคุณภาพ ( X =3.64) เทศบาลของท่านสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชน

ได้รวดเร็วและทันท่วงที ( X =3.62)เทศบาลของท่านมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ( X =3.60) ท่าน

รู้สึกว่าเทศบาลของท่านมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ( X =3.56)  และประชาชนมีความพึงพอใจ

ต่อคุณภาพชีวิตในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลชะมายน้อยที่สุดคือ ท่านรู้สึกว่าประชาชนในเขตเทศบาลของท่านมี
ความรักสามัคคี ( X =3.35)   

 

6. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเทศบาลต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช   
จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อเทศบาลต าบลชะมาย  ได้มีข้อเสนอแนะดังนี้  
6.1 การบริหารจัดการปัญหาขยะในเขตเทศบาล    
           จากข้อมูลเอกสารผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ปีงบประมาณ 2560 

ได้มีข้อเสนอแนะให้เทศบาลต าบลชะมายรีบด าเนินการในเรื่องนี้ เพราะปัญหาขยะเป็นปัญหาที่ส าคัญและทุก
พ้ืนที่ก าลังประสบปัญหาอย่างหนักหน่วง ดังนั้น ปัญหาขยะ ต้องท าบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  
ภาคเอกชน และ ประชาชน และต้องท าร่วมกัน และต้องเริ่มตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า   เทศบาลจึง
ได้ด าเนินโครงการเกี่ยวกับการจัดการปัญหาขยะในเขตเทศบาล  ๆ เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับขยะในทุกกลุ่ม
อายุ สอดแทรกเข้าไปในกิจกรรมต่างๆ ที่เทศบาลจัดท าขึ้น  การอบรมแก่ประชาชน นักเรียนในเขตเทศบาลใน
การคัดแยกขยะต้นทาง  การด าเนินการธนาคารขยะ  โดยให้เด็กนักเรียน ประชาชนมีส่วนร่วมกับเทศบาล    
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ าวันที่ก่อให้เกิดขยะ (การใช้ถุงผ้า การใช้แก้วน้ าที่น ากลับมาใช้ซ้ า 
การใช้ปิ่นโต เป็นต้น) การเปลี่ยนมูลค่าของขยะ  การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี  การท าน้ าหมักชีวภาพจากเศษ 
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อาหารในครัวเรือน การท าชุมชนน าร่องขยะไร้ถังในหมู่ที่ 5 เป็นต้น  ท าให้ช่วยลดปัญหาขยะได้ระดับหนึ่ง 
สร้างจิตส านึกแก่เยาวชน ประชาชนในการจัดการขยะในชุมชน กิจกรรมดังกล่าวที่เทศบาลท าเป็นสิ่งที่ดี      
ควรขยายผลอย่างต่อเนื่อง ใช้กระบวนการจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วมเหมือนที่ท าในปัจจุบัน เน้นขยายและ
สร้างเครือข่าย เยาวชน นักเรียน ผู้ปกครอง ภาคเอกชน ประชาสังคม และประชาชนในพ้ืนที่ให้มากยิ่งขึ้น ท า
เรื่องการจัดการปัญหาขยะเป็นเรื่องที่ทุกฝุายต้องร่วมรับผิดชอบร่วมกัน จะส่งผลดีต่อการจัดการปัญหาขยะของ
เทศบาลมากยิ่งข้ึน  

6.2 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้รวดเร็วขึ้น   
ด้วยปัจจุบันเทศบาลต าบลชะมายได้ให้ความส าคัญกับ การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ ข้อมูล

ข่าวสารให้ประชาชนในกลุ่มต่างๆ โดยได้ให้ประชาชนมามีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รับรู้ ข้อมูล
ข่าวสาร ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลต าบลชะมาย  เฟสบุ๊ค   
เว็ปไซด์ประชาสัมพันธ์  สื่อบุคคล ผู้น าในท้องถิ่น ท้องที่ วิทยุ และมีเครือข่ายจากภาคประชาชนและสื่อมวลชน
มาช่วยในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและตรวจสอบผลการด าเนินงานของเทศบาลแล้วนั้น   แต่
เนื่องจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้นั่นมีความจ าเป็นและมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในยุค
ไทยแลนด์ 4.0   เพราะประชาชนคือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการบริหารงานของท้องถิ่น ดังนั้น เทศบาลต าบล
ชะมาย จะต้องเพ่ิมช่องทางและพัฒนาศักยภาพในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนให้
รวดเร็วและตรงจุดมากยิ่งขึ้น  เช่น 1)  ต้องเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในมิติที่ยังไม่มีหรือมีแล้วแต่ยังไม่
ทั่วถึง  เช่น รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เพ่ือเผยแพร่ตามชุมชน หมู่บ้านให้เพ่ิมความถี่อย่างทั่วถึง  ,หอกระจาย
ข่าวทุกหมู่บ้าน  2) การน าเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์สมัยใหม่เข้ามาใช้อย่างทั่วถึง   3) ไม่ควรประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารที่กระชั้นชิด เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เทศบาลจัดขึ้น ต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพ่ือให้ประชาชนจัดการวางแผนชีวิตได้ถูกต้อง  4) การบริการ
สาธารณะบางอย่างเช่น การช าระภาษี ซึ่งเป็นหน้าที่ของประชาชนที่ต้องช าระภาษีและภาษี ถือว่าเป็นรายได้
หลักของเทศบาลเช่นกัน ดังนั้นควรให้ความรู้ ความตระหนักความส าคัญของการช าระภาษีด้วย มิใช่
ประชาสัมพันธ์เฉพาะห้วงเวลาที่ต้องช าระภาษี  5) ข้อมูลข่าวสารที่มาจากส่วนกลาง หรือจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่างๆ  โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนพึงได้รับ ควรพิจารณาว่าข้อมูลข่าวสารใดสามารถส่ง
ต่อไปยังประชาชนได้ทันที โดยที่ไม่ต้องผ่านขั้นตอนทางธุรการ เนื่องจากบางครั้งการรอระบบธุรการ อาจจะท า
ให้ประชาชนในพื้นท่ีเสียโอกาสได้   

6.3 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านต่างๆ   
ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า จ านวนผู้สูงอายุได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าภายในปี 2564  

“ผู้สูงอายุ” จะมีสัดส่วนร้อยละ 20 ของจ านวนประชากรทั้งหมด นั้นหมายความว่าประเทศจะมีจ านวน
ผู้สูงอายุที่มีจ านวนมากขึ้นและอายุยืนขึ้น ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่จะท าให้การด ารงชีพของผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  เทศบาลต าบลชะมาย ก็เช่นเดียวกัน มีผู้สูงอายุในความดูแลไม่น้อยกว่า 1,300 คน  ซ่ึง
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุก็เป็นหน้าที่โดยตรงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่แล้ว  เพ่ือมุ่งเน้นให้
ผู้สูงอายุมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ลดการภาระพ่ึงพิงจากลูกหลาน มีรายได้บ้าง  ดังนั้น เทศบาลต าบลชะมาย 
ได้มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ไปแล้ว และเนื่องจากชุมชนผู้สูงอายุของเทศบาล 
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ต าบลชะมายมีความเข้มแข็ง  และมีเครือข่ายจากหลายภาคส่วนมาสนับสนุนการด าเนินงานร่วมกับเทศบาล
ต าบลชะมายอย่างต่อเนื่อง ท าให้เทศบาลสามารถขยายผลและเพ่ิมศักยภาพแก่ผู้สูงอายุได้มากยิ่งขึ้น อันจะน า
ประโยชน์มาสู่ผู้สูงอายุ และสังคม  เช่น  

1) ด้านสุขภาพ  ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุดูแลสุขภาพทั้งทางกายและใจ ด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น 
กิจกรรมออกก าลังกายในผู้สูงอายุประกอบเสียงเพลงเพื่อไม่ใหน้่าเบื่อ กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม กิจกรรมเกี่ยวกับ
อาหารส าหรับผู้สูงอายุ กิจกรรมนันทนาการต่างๆ  กิจกรรมการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและประจ าปี  การน า
เทคโนโลยี APPICATION ที่จ าเป็นและง่ายส าหรับผู้สูงอายุ มาใช้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของผู้สูงอายุ หรือ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เช่น APP ช่วยเหลือระบบการแพทย์ฉุกเฉินส าหรับผู้สูงอายุ หรือช่วยเหลือผู้ปุวยติด
เตียง เป็นต้น   

2) ด้านอาชีพและรายได้  ส่งเสริมให้มีการฝึกอาชีพที่เหมาะกับวัยผู้สูงอายุ  เช่น การท าน้ ามัน
เหลือง น้ ามันเขียว งานประดิษฐ์ด้วยมือ  หรืองานอ่ืนๆ ที่ผู้สูงอายุต้องการ แต่ที่ส าคัญเมื่อฝึกอาชีพได้แล้ว ทาง
เทศบาลต าบลชะมาย จะต้องจัดหาช่องทางจ าหน่ายสินค้าหรือบริการนั้นด้วย ซึ่งในปัจจุบัน การจ าหน่ายสินค้า
ออนไลน์เป็นที่นิยม และผู้สูงอายุบางกลุ่มสามารถท าเรื่องนี้ได้ นอกจากนี้ ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลชะมาย มีห้าง
ร้าน โรงแรมมากมาย ควรมีการพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการในพ้ืนที่เกี่ยวกับการจ้างงานผู้สูงอายุ เพ่ือจะให้
ผู้สูงอายุมีรายได้ได้ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้วย ซึ่งอาจจะน าไปสู่การบันทึกความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานในพื้นท่ี  

3) ด้านการศึกษา  ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ตลอดเวลา ด้วยกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ  
เช่น โครงการรีสอร์ทผู้สูงอายุ  การให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในประเด็นต่างๆ เช่น สิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้สูงอายุ  นอกจากนี้เทศบาลต าบลชะมาย ควรด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือส่งเสริมการศึกษาของผู้สูงอายุ เช่น 
รับสมัครผู้สูงอายุที่มีความรู้ หรือ ผู้ที่เป็นข้าราชการบ านาญ ร่วมเป็น “ครูชั้นครู” ในโรงเรียน สพฐ.ในพ้ืนที่
เทศบาลต าบลชะมาย หรือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของเทศบาลต าบลชะมาย  เป็นต้น  

4) ด้านการด ารงชีพของผู้สูงอายุ การส่งเสริมพัฒนาด้านนี้ไม่สามารถจะให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ
เพียงกลุ่มเดียว  จ าเป็นจะต้องให้ครอบครัว หรือผู้ดูแลผู้สูงอายุเข้าร่วมพัฒนาด้วย เพราะการด ารงชีพของ
ผู้สูงอายุไม่สามารถท าได้ด้วยผู้สูงอายุเพียงคนเดียว แต่ต้องมีครอบครัว คนในครอบครัวร่วมกันท าให้การด ารง
ชีพชองผู้สูงอายุมีความสุข  

ดังนั้น การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุนั้น เทศบาลต าบลชะมายได้ใช้แนวทาง
แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ถือเป็นแนวทางที่ถูกต้องและได้ประโยชน์   แต่เพ่ือให้เกิดประโยชน์มาก
ยิ่งขึ้นเทศบาลอาจเพ่ิมศักยภาพและขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่องโดยขยายเครือข่ายความร่วมมือหลายๆ
หน่วยงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เช่น สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่หรือใกล้เคียง หน่วยงานด้าน
สาธารณสุข สถานประกอบการในพ้ืนที่ เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุต่อไป   

4. การพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอทุ่งสง   
สถานที่ขนส่งผู้โดยสารอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช   ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เทศบาลต าบล 

ชะมาย ซึ่งเป็นภารกิจถ่ายโอนมาจากกระทรวงคมนาคม  และเป็นสถานที่ท่ีให้บริการแก่ประชาชนจากหลาย 
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พ้ืนที่ทั่ วทุกภาค  และเป็นหน้า เป็นตาของอ า เภอทุ่ งสงและของเทศบาล  ดังนั้นเทศบาลต าบล  
ชะมาย ควรพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารในประเด็นต่อไปนี้  

1) การปรับปรุงถนนทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอทุ่งสง ซึ่งช ารุดมานานแล้วและเมื่อถึง
หนา้ฝน น้ าจะท่วมขัง  

2) การปรับปรุ งภูมิ ทัศน์ภายในสถานที่ ขนส่ งผู้ โ ดยสารอ า เภอทุ่ งสง  ให้ สวยงาม  
ทั้งภายในและภายนอกอาคารผู้โดยสาร  เช่น การจัดส่วนหย่อม การเปลี่ยนธงชาติและธงอาเซียน  
การประดับตามค าสั่งของส่วนกลาง เป็นต้น  

3) การใช้ประโยชน์ของอาคารผู้โดยสาร โดยเฉพาะอาคารชั้น 2 ซึ่งมีพ้ืนที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
อีกมาก  

4) การบริหารงานภายใต้คณะกรรมการบริหารสถานีขนส่ง  ควรด าเนินการประชุมติดตามงาน
ร่วมกับนายสถานีทุกไตรมาศ เนื่องจากสถานีขนส่งมีนายสถานีเป็นผู้บริหารดูแลภายใต้คณะกรรมการบริหาร
สถานีขนส่ง ควรมีการประสานงานพูดคุยกันอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสามารถแก้ปัญหา และพัฒนาสถานีขนส่งใน
ด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นได้ ทั้งนี้จะต้องให้ประชาชนมามีส่วนร่วมในการเสนอแนะ ด าเนินงาน และติดตาม
ประเมินผลร่วมกัน   

5) การจัดท าปูายชื่อสถานีขนส่งขนาดใหญ่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสาร บอร์ดให้ความรู้แก่
ประชาชนที่มาติดต่อรับบริการ  

6) มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ตรวจสอบคุณภาพของอาหารว่าเป็นไปตามหลัก
โภชนาการหรือไม่ หรือมีสารปนเปื้อนหรือสารเคมีตกค้างหรือไม่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มาใช้บริการสถานี
ขนส่ง 

7) ควรจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับผู้มาใช้บริการสถานีขนส่ง เช่น  
ตู้ ATM  กล้องวงจรปิด  ปูาย QR CODE เพ่ือรับข้อร้องเรียนหรือให้มีการประเมินผลการใช้บริการสถานีขนส่ง 
เป็นต้น  

6.5 การน าเทคโนโลยีระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการเทศบาล   
ในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า “เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ” มีความส าคัญในการบริหารงานเป็น

อย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใดก็ตาม แต่ในปัจจุบันส่วนใหญ่ องค์กรต่างๆ ยังน า “ข้อมูล” ขนาดใหญ่มา
ใช้ ซึ่งท าให้เสียเวลาและไม่ทันต่อการตัดสินใจ ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลชะมาย ควรจะมี
การน าเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ มาใช้ในการจัดบริการสาธารณะในพ้ืนที่ของตนเอง ด้วยการสร้างความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่หรือใกล้เคียงในพัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ ในด้านต่างๆ เช่น ด้าน
การดูแลผู้สูงอายุ  ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  ด้านโภชนาการของนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ เป็นต้น ซึ่งหากเทศบาลต าบลชะมาย น า “เทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศ” มาใช้ในการบริหารได้เร็วเท่าใดยิ่งเกิดผลดีต่อองค์กร เพราะ “เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ” จะ
น ามาซึ่งการตัดสินใจที่ถูกต้องและรวดเร็วได้  ถึงแม้ว่าการลงทุนใน“เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ” จะมีมูลค่า
สูงแต่คุ้มค่ากับการลงทุน 
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6.6 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มต่างๆ ในชุมชน  
จากสภาพปัจจุบัน การรวมกลุ่มต่างๆ ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลชะมาย มีความเข้มแข็งมากขึ้น 

เนื่องจากเป็นวิสัยทัศน์และนโยบายหลักของผู้บริหารที่ได้ประกาศไว้   “ประชาร่วมท า ผู้น าร่วมคิด  
พันธกิจคืองานพัฒนา ชะมายม่ันคง อนาคตยั่งยืน”  โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ถือเป็นกลุ่มที่มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของเทศบาลโดดเด่นและเข้มแข็งเป็นอย่างยิ่ง ในขณะเดียวกัน ยังมีกลุ่มต่างๆ ในพ้ืนที่ที่มีการ
รวมกลุ่มแล้ว และบางกลุ่มอยู่ระหว่างการรวมกลุ่ม ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มเหล่านี้ ยังเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิ จ ก ร ร ม ร่ ว ม กั บ เ ท ศ บ า ล บ า ง โ อก า ส   ดั ง นั้ น  เ ท ศ บ า ล ต า บ ล ช ะม า ย  ก อ ง ต่ า ง ๆ  ต้ อ ง ห า 
กลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือให้กลุ่มในพ้ืนที่เทศบาลต าบลชะมายรับรู้ และเข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น ซึ่งเทศบาลต าบล
ชะมายอาจจะต้องน าแนวคิด SWOT มาวิเคราะห์การเกิดกลุ่มต่างๆ ว่ามีปัจจัยอะไร มีสาเหตุอะไรที่ไม่เข้าร่วม
กิจกรรมกับเทศบาล หรือ มีอุปสรรคใด และส่งเสริมให้ทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมกับเทศบาลเพราะ
กลุ่มๆทุกกลุ่มคือ ประชาชนในพ้ืนที่ ที่มีความส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังสามารถสร้าง
ความรักความสามัคคีให้เกิดข้ึนภายในพ้ืนที่อีกช่องทางหนึ่ง  

 

6.7 สรุป  
รายงานผลการส ารวจระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเทศบาลต าบลชะมาย  อ าเภอ

ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นการส ารวจจากประชาชนในพ้ืนที่จ านวน 400 ตัวอย่าง ซึ่งภาพรวมระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X =3.64) ประเด็นที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ท่านมี

ความสุขที่ได้อยู่อาศัยในเขตพ้ืนที่เทศบาลของท่าน มากที่สุด ( X =3.78) และ ประเด็นที่ประชาชนมีความพึง

พอใจน้อยที่สุดคือ ท่านรู้สึกว่าประชาชนในเขตเทศบาลของท่านมีความรักสามัคคี  ( X =3.35)  ส่วน

ข้อเสนอแนะจากประชาชนประกอบด้วย 1) การบริหารจัดการปัญหาขยะในเขตเทศบาล   2) การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้รวดเร็วขึ้น   3) การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้าน
ต่างๆ  4) การพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอทุ่งสง  5) การน าเทคโนโลยีระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการเทศบาล  และ 6) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มต่างๆ ในชุมชน ดังนั้น 
รายงานฉบับนี้ จึงมีประโยชน์ต่อการพัฒนา การด าเนินงานของเทศบาลต าบลชะมายเป็นอย่างยิ่ ง หากได้น า
ข้อเสนอแนะแปลงสู่การปฏิบัติได้ 
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ประวัติผู้จัดท ารายงาน 
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