การสารวจความคิดเห็นของประชาชน
ที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลนครอุดรธานี
ประจาปีงบประมาณ 2558

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
กันยายน 2558

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
การส ารวจความคิด เห็น ของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุด รธานี ในครั ้ง นี ้มี
วัตถุประสงค์หลัก 3 ประการคือ คือ 1) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
เทศบาลนครอุดรธานี 2) ศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครอุดรธานี และ
3) ศึกษาความต้องการของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูล
ในการศึกษา จานวน 1,397 คน ซึ่งเป็นประชาชนที่เข้ามาใช้บริการสาธารณะในหน่วยงานต่างๆ ของ
เทศบาลนครอุด รธานี จ านวน 9 หน่ ว ยงาน โดยการสุ่ ม แบบบั ง เอิ ญ (Accidental Random
Sampling) เครื่องมือที่ใ ช้ใ นการศึกษาในครั้งนี้ เป็นแบบสารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
เทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งผลการศึกษาพบว่า
1. ประชาชนมี ความพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริก ารของหน่ ว ยงานต่ า งๆ ของเทศบาลนคร
อุ ด รธานี ในภาพรวม อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ( ̅ =4.57) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 91.40 เมื่ อ จ าแนกเป็ น
หน่วยงานพบว่า
1.1 การให้บริการของสานักการช่าง เทศบาลนครอุดรธานี ประชาชนมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.54) คิดเป็นร้อยละ 91.20
1.2 การให้บริการของสานักการคลัง เทศบาลนครอุดรธานี ประชาชนมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.53) คิดเป็นร้อยละ 90.60
1.3 การให้ บริ การของส านัก การสาธารณสุ ขและสิ่งแวดล้ อม เทศบาลนครอุดรธานี
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.54) คิดเป็นร้อยละ 90.80
1.4 การให้บริการของสถานธนานุบาล 1 และ 2 เทศบาลนครอุดรธานี ประชาชนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.57) คิดเป็นร้อยละ 91.40
1.5 การให้บริการของท้องฟ้าจาลอง เทศบาลนครอุดรธานี ประชาชนมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.55) คิดเป็นร้อยละ 91.00
1.6 การให้บริการของพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี ประชาชนมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.52) คิดเป็นร้อยละ 90.40
1.7 การให้บริการของกองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี ประชาชนมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.58) คิดเป็นร้อยละ 91.60
1.8 การให้บริการของห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.58) คิดเป็นร้อยละ 91.60
1.9 การให้บริการของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน เทศบาลนคร
อุดรธานี ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.58) คิดเป็นร้อยละ 91.60

2. ประชาชนเห็นด้วยว่าเทศบาลนครอุดรธานี มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งใน
เรื่องหลักนิติธ รรม หลักคุณธรรม หลัก ความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และ
หลักความคุ้มค่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.36) คิดเป็นร้อยละ 87.20
3. ประชาชนมีความต้องการให้เทศบาลนครอุดรธานีพัฒนางานบริการ ในด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.51) คิดเป็นร้อยละ 90.20
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บทที่ 1
บทนา
1. ที่มาและความสาคัญ
การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรูปแบบการกระจายอานาจจากรัฐไปยังหน่วยปกครองในระดับ
ท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งผลจากการใช้รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองสวนท้ องถิ่น มีบ ทบาทและอานาจหน้ าที่ มีอิส ระในการบริหารจัดการบริการท้ องถิ่นของ
ตนเอง สงผลให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีบทบาทและอานาจหน้ าที่ต่ างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งใน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้า นการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและ การท่ องเที่ยว ด้านการ
บริ ห ารจั ดการและการอนุ รั กษทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ ม และด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม จารี ต
ประเพณี และภูมิปญญาท้องถิ่นในโครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นนั้นๆ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นรูปแบบเทศบาลนั้น นับว่ามีความส าคัญมากขึ้นในปัจ จุบัน
เนื่ อ งจากกระบวนการพั ฒ นาท าให้ ร ะบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมขยายตั วขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว
การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบให้ชุมชนที่เป็นเมืองอยู่แล้วขยายตัว มากขึ้น มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่ซับซ้อนขึ้น มีการลงทุนมากขึ้นมีปริมาณการหมุน เวียนของเงิน การจ้างงานและสถาบั นการศึกษา
เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันมีปัญหาในด้านการจัดให้บริการสาธารณะมากขึ้นเช่นกัน เช่น การจัดการกับ
ปัญหาการเติบโตของเมืองปัญหาสิ่งแวดลล้อม ที่อยู่อาศัย การจราจร การพักผ่อนหย่อนใจของคน
ในเมือง เป็นต้น ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นเมืองเพิ่มมากขึ้นในสังคมไทย บทบาท
ของราชการส่วนภูมิภาคกลับลดน้อ ยลงด้วยข้อจากัดของงบประมาณและบุคลากร การเปลี่ยนแปลง
เหล่านี้เป็นตัวกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ เทศบาล มีความจาเป็นและสาคัญต่อ
ประชาชนอย่างมาก
เทศบาลนครอุดรธานีเดิมเป็นเทศบาลเมืองอุดรธานีจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
เทศบาลเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2479 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2479 มีพื้นที่ 5.60 ตาราง
กิโลเมตรขยายเขตครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2495 มีพื้นที่ 8.30 ตารางกิโลเมตรครั้งที่ 2
พ.ศ. 2536 มีพื้นที่ 47.70 ตารางกิโลเมตร ยกฐานะเป็นเทศบาลนครอุดรธานี ตามพระราชกฤษฎีกา
การจัดตั้งเทศบาลนครอุดรธานี พ.ศ.2538 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2538 ซึ่งในปัจจุบันเทศบาลนคร
อุ ด รธานี อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น กระทรวงมหาดไทย
ได้ตระหนักถึงความสาคัญในหน้ าที่ดูแลประชาชนในพื้นที่ในด้านต่างๆอาทิ การก่อสร้างปรับปรุง
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การแก้ไขปรับปรุงระบบการจราจร การรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชน เป็ นต้น ดังนั้น การส ารวจความคิดเห็ น ของประชาชนที่ มีต่อการ
ให้บริการสาธารณะของเทศบาลจึงเป็นสิ่งที่มีความสาคัญอย่างยิ่งเพื่อทาให้ทราบถึงความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการรับบริการสาธารณะ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาเนินงานรวมทั้งการ
บริหารจัดการท้องถิ่นของเทศบาลว่ามีความโปร่งใสมากน้อยเพียงใด

ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานของเทศบาลนครอุดรธานีเป็นไปเพื่อสนองความต้องการของ
ชุมชนและประชาชน จึงได้มีการจัดการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อ
สารวจและนาข้อสารสนเทศต่างๆ ที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขให้การดาเนินงานต่างๆ ของ
เทศบาลนครอุดรธานีสัมฤทธิ์ผลตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้
2. วัตถุประสงการศึกษา
เพื่อสารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครอุดรธานี ในด้าน
ต่างๆ ดังนี้
1. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครอุดรธานี
2. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครอุดรธานี
3. ความต้องการของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี
3. ความสาคัญของการศึกษา
ข้ อ ค้ น พบการศึ ก ษาครั้ ง นี้ จ ะท าให้ ท ราบถึ ง ความพึ ง พอใจของประชาชน ที่ มี ต่ อ การ
ให้บริการของเทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งมีความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของเทศบาล
นครอุดรธานีในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ความส าคั ญในเชิ งนโยบาย ข้ อค้น พบจากการประเมิน ในครั้ง นี้ จะยั งประโยชน์แ ก่
ผู้บริหาร บุคลากรผู้กาหนดนโยบายหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน ที่จะนาผลการประเมินไปใช้ในการ
กาหนดนโยบายในการปฏิบัติงาน จัดรูปแบบการให้บริการในหน่วยงาน ให้เกิดคุณภาพ รวดเร็วและ
พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น เกิดผลสาเร็จตามเป้าประสงค์ของหน่วยงาน
2. ความส าคัญในเชิงปฏิบัติ ข้อค้นพบจากการประเมินในครั้งนี้ จะทาให้ผู้ บริหารและ
เจ้ าหน้าที่ในระดับปฏิบั ติการ สามารถกาหนดแนวทางในการปฏิบัติ จัดรูปแบบการให้ บริการให้
เหมาะสมกับแต่ละหน่วยงาน เพื่อทาให้การพัฒนาบริการและการจัดการภายในหน่วยงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
4. ขอบเขตของการศึกษา
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.1.1 ประชากร
ประชากรในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่ได้รับบริการภายในหน่วยงานต่างๆ
ของเทศบาลนครอุดรธานี
4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นประเมิ น ครั้ ง นี้ คื อ ประชาชนที่ เ คยเข้ า มาใช้ บ ริ ก ารภายใน
หน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนครอุดรธานี ได้มาจากการสุ่ ม แบบบังเอิญ (Accidental random
sampling) จานวน 1,397 คน
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บทที่ 1
บทนา
1. ที่มาและความสาคัญ
การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรูปแบบการกระจายอานาจจากรัฐไปยังหน่วยปกครองในระดับ
ท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งผลจากการใช้รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองสวนท้ องถิ่น มีบ ทบาทและอานาจหน้ าที่ มีอิส ระในการบริหารจัดการบริการท้ องถิ่นของ
ตนเอง สงผลให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีบทบาทและอานาจหน้ าที่ต่ างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งใน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้า นการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและ การท่ องเที่ยว ด้านการ
บริ ห ารจั ดการและการอนุ รั กษทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ ม และด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม จารี ต
ประเพณี และภูมิปญญาท้องถิ่นในโครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นนั้นๆ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นรูปแบบเทศบาลนั้น นับว่ามีความส าคัญมากขึ้นในปัจ จุบัน
เนื่ อ งจากกระบวนการพั ฒ นาท าให้ ร ะบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมขยายตั วขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว
การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบให้ชุมชนที่เป็นเมืองอยู่แล้วขยายตัว มากขึ้น มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่ซับซ้อนขึ้น มีการลงทุนมากขึ้นมีปริมาณการหมุน เวียนของเงิน การจ้างงานและสถาบั นการศึกษา
เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันมีปัญหาในด้านการจัดให้บริการสาธารณะมากขึ้นเช่นกัน เช่น การจัดการกับ
ปัญหาการเติบโตของเมืองปัญหาสิ่งแวดลล้อม ที่อยู่อาศัย การจราจร การพักผ่อนหย่อนใจของคน
ในเมือง เป็นต้น ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นเมืองเพิ่มมากขึ้นในสังคมไทย บทบาท
ของราชการส่วนภูมิภาคกลับลดน้อ ยลงด้วยข้อจากัดของงบประมาณและบุคลากร การเปลี่ยนแปลง
เหล่านี้เป็นตัวกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ เทศบาล มีความจาเป็นและสาคัญต่อ
ประชาชนอย่างมาก
เทศบาลนครอุดรธานีเดิมเป็นเทศบาลเมืองอุดรธานีจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
เทศบาลเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2479 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2479 มีพื้นที่ 5.60 ตาราง
กิโลเมตรขยายเขตครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2495 มีพื้นที่ 8.30 ตารางกิโลเมตรครั้งที่ 2
พ.ศ. 2536 มีพื้นที่ 47.70 ตารางกิโลเมตร ยกฐานะเป็นเทศบาลนครอุดรธานี ตามพระราชกฤษฎีกา
การจัดตั้งเทศบาลนครอุดรธานี พ.ศ.2538 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2538 ซึ่งในปัจจุบันเทศบาลนคร
อุ ด รธานี อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น กระทรวงมหาดไทย
ได้ตระหนักถึงความสาคัญในหน้ าที่ดูแลประชาชนในพื้นที่ในด้านต่างๆอาทิ การก่อสร้างปรับปรุง
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การแก้ไขปรับปรุงระบบการจราจร การรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชน เป็ นต้น ดังนั้น การส ารวจความคิดเห็ น ของประชาชนที่ มีต่อการ
ให้บริการสาธารณะของเทศบาลจึงเป็นสิ่งที่มีความสาคัญอย่างยิ่งเพื่อทาให้ทราบถึงความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการรับบริการสาธารณะ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาเนินงานรวมทั้งการ
บริหารจัดการท้องถิ่นของเทศบาลว่ามีความโปร่งใสมากน้อยเพียงใด

4.2 ขอบเขตเชิงเนื้อหา
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษา ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตของเนื้อหาในการศึกษา
ออกเป็น 4 ประเด็นดังนี้
4.2.1 การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนคร
อุดรธานี 5 ด้านได้แก่ 1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ 2) ด้านช่องทางการให้บริการ 3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ 4) ด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่ให้บริการ และ 5) ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2.2 การศึกษาความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนคร
อุดรธานี 6 ด้านได้แก่ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมีส่วน
ร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ และ 6) หลักความคุ้มค่า
4.2.3 การศึกษาความต้องการของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี
4 ด้ า น ได้ แ ก่ 1) ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน 2) ด้ า นเศรษฐกิ จ 3 ) ด้ า นสั ง คม และ 4) ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ประชาชน หมายถึง ประชาชนที่เคยใช้บริการในหน่วยงานต่างๆของเทศบาลนคร
อุดรธานี
2. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของประชาชนที่มีต่อการให้ บริการของ
เทศบาลนครอุดรธานี
3. การให้บริการประชาชน หมายถึง การที่หน่วยงานของเทศบาลนครอุดรธานีได้อานวย
ความสะดวกและช่วยเหลือเกื้อกูลคนในท้องถิ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้รับ
ความพึงพอใจมากที่สุด
4. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม
ที่ดีมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และกระตุ้นให้ประชาชนทุกฝ่ายทุกระดับ
ร่วมกันในการพัฒนาท้องถิ่นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง
5. ความต้องการของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี หมายถึง ความ
คิดเห็นของประชาชนที่มีความต้องการหรือความคิดเห็นที่ต้องให้เทศบาลนครอุดรธานี พัฒนาหรือ
ปรับปรุงการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การวิจั ย ในครั้ ง นี้ เป็ น การส ารวจความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่มี ต่ อการให้ บริ ก ารของ
เทศบาลนครอุ ดรธานี ในประเด็น ด้ านความพึ งพอใจต่อการให้ บริก าร การบริห ารงานตามหลั ก
ธรรมาภิบาล และความต้องการของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี โดยคณะผู้วิจัย
ได้ทาการศึกษาทบทวนแนวความคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบการประเมินดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
3. การปกครองท้องถิ่นกับการให้บริการสาธารณะ
4. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลนครอุดรธานี
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) ได้ให้ความหมายการบริการว่าเป็นการปฏิบัติรับใช้
ให้ความสะดวกต่างๆ
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) กล่าวไว้ว่า การให้บริการเป็นหน้าที่หลักที่สาคัญในการ
บริหารงานในลักษณะที่ต้องมีการติดต่อพบปะสังสรรค์กับลูกค้าโดยตรง โดยหน่วยงานและพนักงานผู้
ให้บริการทาหน้าที่ในการให้บริการ (Delivery Services) แก่ผู้รับบริการ โดยสมาคมการตลาดแห่ง
สหรัฐอเมริกาได้ให้ความหมายของการบริการ (Service) ว่าการบริการ เป็นกิจกรรม ผลประโยชน์หรือ
ความพึงพอใจที่สนองความต้องการแก่ลูกค้า เช่น โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล โรงแรม ตามความหมาย
ดังกล่าว ทาให้สามารถอธิบายลักษณะของการบริการ ได้เป็น 4 ประการ คือ
1) ไม่สามารถจับต้องได้ (Intangibility) คือ บริการที่ไม่สามารถมองเห็นหรือเกิดความรู้สึก
ได้ก่อนที่จะได้รับบริการ ตัวอย่าง คนไข้ไปหาจิตแพทย์ไม่สามารถบอกได้ว่าตนจะได้รับบริการใน
รู ป แบบใดเป็ น การล่ ว งหน้ า ดังนั้ นเพื่อลดความเสี่ ยงของผู้ รับบริก าร ผู้ รับบริ การต้องพยายามวาง
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับคุณภาพและประโยชน์จากการบริการที่เขาจะได้รับเพื่อ สร้า งความเชื่อ มั่น ในการรับ
บริก าร ในแง่ข องสถานที่ตัว บุค คล เครื่อ งมือ วัส ดุที่ใ ช้ใ นการติด ต่อ สื่อ สาร สัญ ลัก ษณ์ และ
ราคาสิ่ง เหล่า นี้เ ป็น สิ่ง ที่ผู้ข ายบริก ารจะต้อ งจัด หาเพื่อหลักประกันให้ผู้รับบริการสามารถทาการ
ตัดสินใจรับบริการได้เร็วขึ้น
2) ไม่สามารถแบ่งแยกการให้บริการ (Inseparability) การให้บริการเป็นการผลิตและการ
บริโภค ในขณะเดียวกัน กล่าวคือ ผู้ขายหนึ่งรายสามารถให้บริการลูกค้าในขณะนั้นได้หนึ่งรายเนื่องจาก
ผู้ขายแต่ละรายมีลักษณะเฉพาะตัวไม่สามารถให้คนอื่นให้บริการแทนได้ เพราะต้องผลิตและบริโภคใน
ขณะเดียวกัน ทาให้การขายบริการอยู่ในวงจากัดในเรื่องของเวลา
3) ไม่ แน่ นอน (Variability) ลั กษณะของการบริ การไม่ แน่ นอนขึ้ นอยู่ กั บว่ าผู้ ขายเป็นใคร
จะให้บริการเมื่อไหร่ ที่ไหนอย่างไร หมอผ่าตัดหัวใจ คุณภาพในการผ่าตัดขึ้นอยู่กับ สภาพจิตใจและ

ความพร้อมในการผ่าตัดแต่ละรอบ ดังนั้นผู้ซื้อบริการจะต้องรู้ถึงความไม่แน่นอนในบริการ และสอบถาม
ผู้อื่นก่อนที่จะเลือกรับบริการในแง่ผู้ขายบริการจะต้องมีการควบคุมคุณภาพ
4) ไม่ส ามารถเก็บไว้ได้ (Perish ability) การบริการไม่ส ามารถผลิตเก็บไว้ได้เหมือน
สินค้าอื่น ถ้าความต้องการมีสม่าเสมอ การให้บริการก็จะไม่มีปัญหา แต่ถ้าลักษณะความต้องการไม่
แน่นอนจะทาให้เกิดปัญหาคือ บริการไม่ทันทีหรือไม่มีลูกค้า
วี ร พงษ์ เฉลิ ม จิ ร ะรั ต น์ (2542) กล่ า วว่ า การบริ ก าร (Service) หมายถึ ง กิ จ กรรม
ผลประโยชน์หรือความพึงพอใจที่สนองความต้องการของลูกค้า การบริการเป็นกระบวนการปฏิบัติ เพื่อ
ผู้ อื่ น ผู้ ให้ บริ การจึ งควรมี คุ ณสมบั ติ ที่ ส ามารถอ านวยความสะดวกและท างานเพื่ อผู้ อื่ น อย่า งมี
ประสิท ธิภ าพ ซึ่ ง จากคาในภาษาอัง กฤษคาว่า Service ได้มีนัก บริห ารหลายๆ ท่า น ได้ให้
ความหมาย โดยแยกเป็นตัวอักษรแล้วมีความหมาย ดังนี้
S = Service Concept คือ แนวคิดรวบยอดในการบริการและการสร้างความพึงพอใจ
(Satisfaction) ให้ลูกค้าผู้มาติดต่อ หรือมาขอใช้บริการและรับบริการ
E = Enthusiasm คือ ความกระตือรือร้น หมายความว่า พนักงานทุกคนจะต้องมีความ
กระตือรือร้นพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าตลอดเวลา
R = Readiness} Rapidness คือ ความพร้อมและความรวดเร็ว หมายถึง มีความพร้อมอยู่
ตลอดเวลา และความรวดเร็วฉับพลัน ทันใจ และทันเวลา
V = Values คือ ความมีคุณค่า หมายถึง การทาทุกวิถีทางให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกประทับใจ
ตลอดทั้งได้คุณค่าไปจากการบริการ
I = Interesting, Impression คือ ความสนใจและความประทับใจ หมายถึง การให้ความ
สนใจอย่างจริงใจต่อลูกค้า และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าทุกระดับ
C = Cleanliness, Correctives, Courtesy คือ ความสะอาด ความถูกต้องและมีไมตรีจิต
สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนประกอบของการขายสถานที่ต้อนรับลูกค้า ควรมีความสะอาด และมีความเป็น
ระเบี ยบเรี ยบร้อยในเรื่องความถูกต้องและมีไมตรีจิตต่อลูกค้า ให้การต้อนรับด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม
แจ่มใส
E = Endurances คือ ความอดกลั้น และการรู้จักควบคุมอารมณ์
S = Sincerity คือ ความจริงใจและการรู้จักยิ้มแย้มแจ่มใส
ดวงภรณ์ ตรีธัญญา (2547) กล่าวว่า การที่จะมาให้บริการประสบผลสาเร็จนั้น จะต้อง
ประกอบด้ว ย การเป็น ผู ้ที่ช อบคน เข้า ใจคน และชอบบริก ารผู ้อื่น การบริก ารแบบมีชีว ิต ชีว า
มีอากัปกิริ ยาและวาจาอ่อนน้ อม มีไหวพริบ ซึ่งจะต้องประกอบด้วยการมีความรู้ในงานและความรู้
รอบตัวดี ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะและวิมังสา คือ ต้อง
รักงาน ต้องพากเพียร ต้องตั้งใจ ต้องพัฒนาปรับปรุงงานเสมอ การฝึกเป็นคนรู้จักคุณค่าของเวลา ตรงต่อ
เวลา รักษาเวลา ยิ้มและแสดงท่าทางสนใจเสมอ แสดงความกระตือรือร้น และแสดงความมีน้าใจ
ออกมา และเตรียมตนเองให้พร้อมเสมอ เตรียมอุปกรณ์ ให้พร้อมที่จะทาหน้าที่บริการ มีความจาดีรู้
ข้อมูลในงาน และข่าวสารทั่วไปดี
จากการทบทวนแนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ก าร สามารถน าหลั ก การมา
ประยุกต์ใช้เพื่อการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ คือ การบริการจะต้องให้ผู้มารับบริการ ได้รับการตอบสนอง ได้รับ
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ความสะดวกสบาย ช่วยให้ปัญหาและความไม่เข้าใจได้รับการแก้ไขระดับหนึ่ง หรือจนปัญหาที่มีอยู่
หมดไป ทาให้เกิดความพึงพอใจในด้านการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ
ประทับใจ และได้รับประโยชน์ในการบริการสูงสุด
2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
2.2.1 ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจหรือความพอใจ (Satisfaction) ได้มีผู้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้หลาย
ความหมาย ดังนี้
ชัยวัฒน์ เทพสาร (2544) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติ ซึ่งเป็นผลรวมของ
ความรู้ ความเข้าใจ อารมณ์ และพฤติกรรมที่บุคคลได้รับการแสดงออกมาในเชิงของการประเมินค่าต่อ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งในลักษณะที่เป็นเชิงบวกว่ามีความสุขหรือไม่มีความเครียด เมื่อได้รับสิ่งที่ตรงกับความ
คาดหวัง ตรงตามจุดมุ่งหมาย ความต้องการหรือแรงจูงใจของตน
เศกสิทธิ์ สุภาอ้วน (2544)กล่าวว่า ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึก หรือทัศนคติทางด้านบวก
ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนอง ความต้องการให้แก่
บุคคลนั้นได้ แต่ทั้งนี้ความ พึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับค่านิยมและ
ประสบการณ์ที่ได้รับ
อิทธิพล อินทมาตย์ (2543) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของบุคคลที่มี ต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง ความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับในสิ่งที่ต้องการหรือบรรลุจุดหมายในระดับหนึ่งความรู้สึกดังกล่าวจะ
ลดลงหรือไม่เกิดขึ้น หากความต้องการหรือจุดหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง
2.2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ทฤษฎีความต้องการของ AbrahamMaslow (อ้างถึงใน อภิชาต พุทธบุญ, 2541) Maslow
เป็นนักจิตวิทยาชาวอังกฤษ ได้สร้างทฤษฎีความต้องการตามลาดับขั้นสมมติฐานอยู่ 3 ประการ คือ
1) มนุษย์มีความต้องการอยู่ตลอดเวลามิมีการสิ้นสุดตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่
2) ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้ว ก็จะไม่เป็นแรงจูงใจสาหรับพฤติกรรมนั้น อีก
ต่อไป ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองเท่านั้นจึงจะมีอิทธิพลจูงใจต่อไป
3) ความต้องการของคน มีลักษณะเป็นลาดับขั้นจากต่าไปหาสูงตามลาดับความสาคัญใน
เมื่อความต้องการขั้น ต่าได้รั บการตอบสนองแล้ว ความต้องการขั้นสูงก็จะตามมาทางด้านร่างกาย
มนุษย์มีความต้องการอยู่ตลอดเวลามิมีการสิ้นสุด ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่
Maslow ได้แบ่งลาดับความต้องการของมนุษย์ออกเป็น 5 ลาดับ ดังนี้
1) ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) ความต้องการทางด้านร่างกาย
เป็นความต้องการเบื้องต้นเพื่อความอยู่รอด เช่น ความต้องการในเรื่องอาหาร น้า ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม
ยารักษาโรค ความต้องการพักผ่อนและความต้องการทางเพศ ฯลฯ ความต้องการทางด้านร่างกายจะมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนก็ต่อเมื่อ ความต้องการทางด้า นร่า งกาย ยัง ไม่ได้รับ การตอบสนอง
เลย ในด้า นนี้โ ดยปกติแ ล้ว องค์ก รทุก แห่ง มักจะตอบสนองความต้องการของแต่ละคนด้วยวิธีการ
ทางอ้อม คือ การจ่ายเงินค่าจ้าง
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2) ความต้องการความปลอดภัยหรือความมั่นคง (Security or safety Needs) ถ้าหากความ
ต้องการทางด้านร่างกายตอบสนองตามสมควรแล้ว มนุษย์ก็จะมีความต้องการในขั้นต่อไปที่สูงขึ้น ความ
ต้องการทางด้านความปลอดภัยหรือความมั่นคงต่างๆ ความต้องการทางด้านความปลอดภัยจะเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับการปูองกัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากอันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกาย ความสูญเสียทางด้าน
เศรษฐกิจ ส่วนความมั่นคงนั้น หมายถึง ความต้องการความมั่นคงในการดารงชีพ เช่น ความมั่นคงใน
หน้าที่การงาน และสถานะทางสังคม
3) ความต้องการทางด้านสังคม (Social or Belongingness Needs) ภายหลังจากที่ได้รับ การ
ตอบสนองในสองขั้นดังกล่าวแล้วก็มีความต้องการสูงขึ้น คือ ความต้องการทางสังคม จะเริ่มเป็น
สิ่งจูงใจที่สาคัญต่อพฤติกรรมของคน ความต้องการทางด้านนี้จะเป็นความต้องการเกี่ยวกับการอยู่
ร่วมกัน และการได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่นและมีความรู้สึกว่าตนเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทาง
สังคมเสมอ
4) ความต้องการที่จะมีฐานะเด่นในสังคม (Esteem or Status Needs) ความต้องการขั้น
ต่อมาจะเป็นความต้องการที่ประกอบด้วยสิ่งต่างๆ ดังนี้ คือ ความมั่นใจในตัวเองในเรื่องความสามารถ
ความรู้ และความสาคัญในตัวของตัวเอง รวมตลอดทั้งความต้องการที่จะมีฐานะเด่นเป็นที่ยอมรับของ
บุคคลอื่น หรืออยากที่จะให้บุคคลอื่นยกย่องสรรเสริญในความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน การดารง
ตาแหน่งที่สาคัญในองค์กร
5) ความต้องการที่จะได้รับความสาเร็จในชีวิต (Self-actualization or Self-Realization)
ลาดับขั้นความต้องการที่สูงสุดของมนุษย์ก็คือ ความต้องการที่อยากประสบความสาเร็จในชีวิตตาม
ความนึกคิด หรือความคาดหวังทะเยอทะยาน ใฝุฝัน ที่อยากได้รับผลสาเร็จในสิ่งอันสูงส่งในทัศนะ
ของตน
ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า ทฤษฎีของ Maslow ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์มีความต้องการ 5 ประการ เมื่อ
ความต้องการอย่ างใดอย่างหนึ่งได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการสิ่งอื่นๆ ก็จะเกิดขึ้นมาอีก ความ
ต้องการทั้ ง 5 ขั้น จะมีความส าคัญ กับบุ คคลมากน้ อยเพียงใดขึ้ นอยู่ กับการได้รับ การตอบสนอง
ตามลาดับขั้น
Maslow มีข้อสังเกตเกี่ยวกับความต้องการของคนที่มีผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกมาจะ
ประกอบด้วย 2 หลักการ คือ
1) หลักการแห่งความขาดตกบกพร่อง (The Deficit Principle) ความขาดตกบกพร่องใน
ชีวิตประจาวันของคนที่ได้รับอยู่เสมอ จะทาให้ความต้องการที่เป็นความพอใจของคนไม่เป็น ตัวจูงใจให้
เกิดพฤติกรรมในด้านอื่นๆ อีกต่อไป คนเหล่านี้กลับจะเกิดความพอใจในสภาพที่ตนเป็นอยู่ ยอมรับและพอ
ใจความขาดแคลนต่างๆ ในชีวิต โดยถือเป็นเรื่องธรรมดา
2) หลักการแห่งความเจริญก้าวหน้า (The Progression Principle) กล่าวคือ ลาดับขั้นของ
ความต้องการทั้ง 5 ระดับ จะเป็นไปตามลาดับที่กาหนดไว้จากระดับต่าไปสู่ระดับสูงกว่าและความ
ต้ อ งการของคนในแต่ ล ะระดั บ จะเกิ ด ขึ้ น ได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ ความต้ อ งการของระดั บ ที่ ต่ ากว่ า ได้ รั บ การ
ตอบสนองจนเกิดความพึงพอใจแล้วนั้น จะเห็นว่า ความต้องการสิ่งที่ไม่ได้รับ ความรู้สึกขาดแคลนของ
มนุษย์ทุกคนรู้สึกปลงตกใจสภาพที่ตนเป็นอยู่ ตัวอย่างเช่น เมื่อคนได้รับการสนองความต้องการอยู่ใน
ระดับ หนึ่งแล้วอย่างสมบูร ณ์ก็อยากจะได้รับการตอบสนองความต้องการอีกในระดับสูงกว่า แต่มี
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ข้อจากัดที่เป็นอุปสรรคไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเต็มที่หรือไม่สาเร็จตามความต้องการ สิ่งนี้จะทาให้
คนเราหยุดการแสวงหา ท้อถอย และจะยอมรับสภาพไม่มีการดิ้นรนอีกต่อไป ในทิศทางตรงกันข้ามถ้า
ความต้องการในระดับต่ากว่า ในแต่ละระดับได้รับการตอบสนองอย่างเต็มที่ คนก็จะเกิดความต้องการ
ในขั้นต่อไปอีกจนกระทั่งบรรลุถึงความต้องการระดับสูงสุด คือ การได้รับความสาเร็จในชีวิต
จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกหรือทัศนคติในทางบวกที่มีต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง เมื่อบุคคลต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง และสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความ
ต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้ ซึ่งจะแสดงออกมาในรูปของระดับความรู้สึกที่ชอบมากชอบน้อย หรือพอใจมาก
พอใจน้ อย แต่ ทั้ งนี้ ระดั บความพึ งพอใจของแต่ ละบุ คคลย่ อมแตกต่ างกั นไปขึ้ น อยู่ กั บ ค่ า นิ ย มและ
ประสบการณ์ที่ได้รับ
2.2.3 แนวทางสร้างความพึงพอใจในการบริการ
ความพึงพอใจของผู้ให้และผู้รับบริการต่างก็สาคัญ คือ ความสาเร็จในการบริการ ดังนั้นการสร้าง
ความพึงพอใจในการบริการ ต้องทาควบคู่กันไปทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ ดังนี้ (ภณิดา ชัยปัญญา ,
2541)
1) การตรวจสอบความพึ งพอใจของผู้ รับ และผู้ ให้ บริ การอย่ างสม่ าเสมอ โดยต้ องใช้
เครื่องมือต่างๆ ในการสารวจค่านิยม ความคาดหวังของผู้รับบริการขององค์การ เพื่อให้ได้ข้อมูลทั้ง
ภายในภายนอก ซึ่ง จะเป็น ตัว บ่ง ชี้ข้อ บกพร่อ ง ข้อ ได้เ ปรีย บขององค์ก าร เพื่อปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนา คุณภาพของการบริการให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้รับบริการ อันนามาซึ่งความพึงพอใจ
ต่อการบริการ
2) การกาหนดเปูาหมายทิศทางขององค์การให้ชัดเจน ผู้ให้บริการจาเป็นต้องนาข้อมูล ที่ระบุถึง
ความต้องการและความคาดหวังของผู้ ใช้ ข้อบกพร่อง ข้อได้เปรียบขององค์กร มาประกอบการ
กาหนดนโยบาย เปูาหมายทิศทางขององค์กร ซึ่งจะส่งผลต่อลักษณะการให้บริการที่มีคุณภาพต่อ
ผู้รับบริการ
3) การกาหนดกลยุทธ์การบริการที่มีประสิทธิภาพ ผู้ให้บริการต้องปรับเปลี่ยนการบริการ
ที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับเปูาหมาย ทิศทางขององค์การ ปัจจุบัน ผู้ให้บริการนิยม นาแนวคิดเห็นการ
บริการ กลยุทธ์ ที่คานึงถึงการให้ความสาคัญกับบรรยากาศการทางาน ระหว่างพนักงานในองค์การ
2.3 การปกครองท้องถิ่นกับการให้บริการสาธารณะ
2.3.1 ความหมายของการปกครองท้องถิ่น
การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การปกครองส่วนหนึ่งของประเทศ ซึ่งมีอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามสมควร อานาจอิสระในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องไม่มากจนมีผลกระทบกระเทือนต่ออานาจ
อธิปไตยของรัฐ เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิใช่ชุมชนที่มีอานาจอธิปไตย องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) และมีองค์กรที่จาเป็น (Necessary Organization) เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถาบัน วิจ ัย และพัฒ นา มหาวิท ยาลัย รามคาแหง (2547) ให้ค วามหมายว่า การ
ปกครองท้องถิ่น หมายถึง ระบบการปกครองที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระจายอานาจทางการ
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ปกครองของรั ฐ และโดยนั ย นี้ จ ะเกิดองค์ก ารที่ทาหน้าที่ปกครองท้องถิ่น โดยคนในท้อ งถิ่นนั้น ๆ
องค์การนี้จะถูกจัดตั้งและควบคุมโดยรัฐบาล แต่ก็มีอานาจในการกาหนดนโยบาย และควบคุมให้มี
การปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของตนเองได้
2.3.2 ลักษณะของการปกครองส่วนท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคาแหง (2547) มีลักษณะการปกครองท้องถิ่นที่
สาคัญ ดังนี้
1) มีฐานะตามกฎหมาย (Legal Status) หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีการจัดตั้ง
โดยกฎหมาย
2) มีพื้นที่และระดับ (Area and Levels) หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีพื้นที่
การปกครองที่แน่นอนและชัดเจน และควรจะต้องมีการแบ่งระดับการปกครองท้องถิ่นว่ามีกี่ระดับ เช่น
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ เป็นต้น เกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดพื้นที่และระดับของการปกครอง
ท้องถิ่นมีมากมาย เช่น สภาพทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ความสานึกในการปกครองตนเองของ
ประชาชน ประสิทธิภาพในการบริห าร รายได้ และความหนาแน่นของประชากรเป็นต้น สาหรับ
ประเทศไทยมีเกณฑ์การจัดตั้งและยกฐานะหน่วยการปกครองท้องถิ่น 3 ประการ คือ รายได้ย้อนหลัง
3 ปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน) จานวนประชากร และขนาดพื้นที่
3) มีการกระจายอานาจและหน้าที่ (Devolution of Power and Function) การปกครอง
ท้องถิ่นจะต้องมีการกระจายอานาจการปกครองไปให้ท้องถิ่น โดยการกาหนดอานาจและหน้าที่ ของ
หน่วยการปกครองท้องถิ่นไว้ในกฎหมายอย่างชัดเจน ดังนั้น การที่หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะมี
อานาจและหน้าที่มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับนโยบายทางการเมืองการปกครองเป็นสาคัญ
4) มีความเป็นนิติบุคคล (Artificial Person) หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องเป็นองค์การ
นิติบุคคลโดยเอกเทศจากองค์การของรัฐบาลกลาง ทั้งนี้ เพื่อการดาเนินงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย
และเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพราะหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีงบประมาณ
ทรัพย์สิน หนี้สิน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นของตนเอง
5) มีการเลือกตั้ง (Election) การปกครองท้องถิ่นจะต้องมีหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มา
จากการเลือกตั้งโดยประชาชนในท้องถิ่นเป็นสาคัญ กล่าวคือ จะต้องให้สิทธิแก่ประชาชนในท้องถิ่นใน
การเลือกตั้งคณะเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารการปกครองท้องถิ่นทั้งหมด หรือบางส่วน เพื่ อแสดงถึงการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชน (Political Participation)
6) มีอานาจอิสระ (Autonomy) หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องไม่อยู่ในสายการบัง คับ
บัญ ชาของหน่ว ยงานรัฐ บาลกลาง และมีอ านาจอิส ระในการก าหนดนโยบาย และการ
บริ ห ารงานภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย สามารถกาหนดนโยบาย ออกกฎ ข้อบังคับ เพื่อกากั บ
ควบคุม ให้มีการปฏิบัติตามนโยบายหรือความต้องการของท้องถิ่นและสามารถ ใช้ดุลยพินิจของตนเอง
ในการปฏิบัติกิจการในขอบเขตกฎหมายโดยไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง
7) มีงบประมาณของตนเอง หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีอานาจในการจัดเก็บ
รายได้ (Revenue) จัดเก็บภาษีตามขอบเขตที่กฎหมายให้อานาจในการจัดเก็บเพื่อให้ท้องถิ่นมีรายได้
เพียงพอที่จะทานุบารุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า
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8) มี ก ารก ากั บ ดู แ ลของรั ฐ หน่ ว ยการปกครองท้ อ งถิ่ น จะต้ อ งมี ฐ านะเป็ น หน่ ว ยการ
ปกครองระดับรองของรัฐ และอยู่ในการกากับดูแลของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม และ
ความมั่นคงแห่งรัฐ
2.3.3 การให้บริการสาธารณะ (Public Service Delivery)
2.3.3.1 ความหมายของการให้บริการสาธารณะ
ปรัชญา เวสารัชช์ (2540) ให้ความหมายของการให้บริการประชาชนโดยหน่วยงาน
ของรัฐว่า หมายถึง การอานวยความสะดวกที่หน่วยงานของรัฐจัดให้แก่ประชาชนทั่วไป หน่วยงาน
อาจให้ประชาชนไปรับบริการที่หน่วยงานของรัฐ หรืออาจส่งเจ้าหน้าที่ออกไปให้บริการในจุดที่สะดวก
สาหรับประชาชนก็ได้ และเห็นว่าองค์ประกอบของการให้บริการ ประกอบด้วยผู้รับบริการ ระบบ
บริการ ผลการบริการ และระบบสนับสนุนดังภาพที่ 1
ผู้รับบริการ
1. ความรู้ความเข้าใจ
2. ความพร้อม
3. การตอบสนอง
4. ลักษณะเฉพาะตัว

ระบบบริการ
1. ผู้บริหาร
2. กฎระเบียบ
3. ขั้นตอน
4. เงื่อนไข
5. การบริหารจัดการ
6. วัสดุอุปกรณ์

ผลการบริการ
1. ผลจริง
2. ภาพพจน์
3. ผลสาธิต

ระบบสนับสนุน
1. นโยบายและมาตรฐาน
2. การสนับสนุนทรัพยากร
3. การประเมินผล
ภาพประกอบที่ 1 ตัวแบบระบบบริการประชาชนแจกแจงรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ
จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า องค์ประกอบของบริการสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ให้ บริการ
กระบวนการให้บริการ และผู้รับบริการสาธารณะ
2.3.3.2 หลักการให้บริการสาธารณะ
ปรัชญา เวสารัชช์ (2540) กล่าวถึง หลักการพื้นฐานในการให้บริการไว้ 6 ประการ ดังนี้
1) ทาให้ผู้รับบริการเต็มใจ และไม่เกิดความทุกข์ ความเครียดในการมารับบริการ
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2) อย่าปล่อยให้ผู้รับบริการอยู่ที่หน่วยบริการนานเกินไป
3) อย่าทาผิดพลาดจนผู้รับบริการเดือดร้อน
4) สร้างบรรยากาศของหน่วยบริการให้น่ารื่นรมย์
5) ทาให้ผู้รับบริการเกิดความคุ้นเคยกับบริการ เช่น การจัดทาปูายประชาสัมพันธ์
6) เตรียมความสะดวกให้พร้อม เช่น อุปกรณ์อานวยความสะดวกต่างๆ
เสน่ห์ จุ้ยโต (2544) กล่าวถึง ผู้บริหารองค์การสมัยใหม่ว่าต้องเป็นผู้ที่รู้จักปรับบทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเองให้สอดคล้องกับยุคโลกาภิวัตน์ นั่นคือ มุ่งเน้น ที่จะปรับปรุง
องค์การไปสู่การตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสาคัญ (Customer-Oriented) โดยวิธีการดังนี้
1) สร้างคุณค่าความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด ลูกค้าคือพระราชา ดังนั้น องค์การจึง
ต้องให้ความสนใจต่อลู กค้ า และประชาชนที่เข้ามาใช้ บริ การ ต้องมีจิตส านึกในการบริการ ต้องมีการ
จัดบริการที่ดีทั้งตัวบุคคลผู้ให้บริการและวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ลูกค้าหรือผู้
มาใช้บริการพึงพอใจมากที่สุด
2) ต้องนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ (Must – utilize
Information Technology)
3) ต้องเลิกชาถ้วยเก่า (Must Break The Chaina) นั่นคือ ต้องแหวกวงล้อมแห่ง
ความคิดเก่า คือ การแหวกตัวเองออกจากการเป็นข้าราชการที่ทางานแบบเจ้าขุนมูลนาย แต่เปลี่ยน
มาเป็นการมุ่งตอบสนองต่อลูกค้าและผู้มารับบริการ มุ่งเน้นการบริการที่เดียวเบ็ดเตล็ด (One Stop
Services) เพื่อขจัดปัญหาต่างคนต่างทา และการทางานซ้าซ้อน
4) ต้องเพิ่มความรวดเร็ว การตลาด ความยืดหยุ่นและบริการ (Must increase
speed market, flexibility and services) ด้วยการลดสายการบังคับบัญชาลงให้เป็นองค์กรแบบ
แนวราบ (flat-organization) และออกแบบกระบวนการให้บริ การใหม่ให้สอดคล้องต่อการบริการ
อย่างรวดเร็ว
Parsuraman และคณะ (อ้างถึงใน สถาบันบัณฑิตพัฒ นบริห ารศาสตร์, 2543)
กล่าวว่า ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพบริการ ได้แก่
1) ความเชื่อถือได้ของบริการ (Reliability) คือ ให้ บริการได้ถูกต้องโดยเฉพาะ
เกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน การเก็บรักษาข้อมูลถูกต้อง และการให้บริการตามกาหนดเวลาที่ระบุไว้
2) การตอบสนองความต้องการของลูก ค้า (Responsiveness) คือ การที่ผู้ให้
บริการยินดีและมีความพร้อมที่จะให้บริการ รวมทั้งการให้บริการโดยรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ส่งเอกสารโดยเร็ว การตอบสนองข้อร้องเรียนของผู้รับบริการโดยเร็ว และการให้บริการตรงเวลา
3) ความสามารถของผู้ ให้ บริ การ (Competence) คื อ ผู้ ให้ บริ การต้องมี ทักษะและ
ความรู้ในการให้บริการ รวมทั้งความรู้และทักษะของพนักงานสนับสนุนในการติดต่อกับผู้รับบริการ
และความสามารถขององค์กรโดยรวม
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4) ความสะดวกในการติดต่อ (Access) รวมทั้งให้ผู้รับบริการสามารถติดต่อขอรับ
บริการได้ทางโทรศัพท์ ไม่ต้องเสียเวลาคอยนาน มีชั่วโมงบริการเหมาะสม และสถานที่ให้บริการตั้งอยู่ในที่
ที่ลูกค้าติดต่อได้สะดวก
5) ความสุภาพของพนักงาน (Courtesy) รวมทั้งให้ความเคารพนับถือ แสดงความ
เป็นมิตรต่อผู้รับบริการ ตลอดจนรู้จักรักษาสมบัติของผู้รับบริการ มีการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย
6) ความสามารถในการสื่อสาร (Communication) ใช้ภาษาสุภาพให้ผู้รับบริการ
เข้าใจได้ อาจรวมถึงการให้คาแนะนา บอกราคาอัตราค่าบริการอย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาให้แก่
ผู้รับบริการ
7) ความเชื่อถือได้ของพนักงาน (Credibility) พนักงานต้องซื่อสัตย์และเชื่อใจได้สิ่งนี้
มีผลเกี่ยวข้องกับชื่อหน่วยงานที่ให้บริการและชื่อเสียงของหน่วยงานโดยตรง
8) ความปลอดภัย (Security) ผู้รับบริการจะต้องปลอดภัย ไม่เสี่ยงหรือไม่มีข้อ
สงสัยในเรื่องความปลอดภัย ทางกายและความปลอดภัย ทางการเงิน รวมทั้ง ผู้ให้บริการจะต้อง
รักษาความลับของผู้รับบริการ
9) ความรู้ความเข้าใจในผู้รับบริการ (Understanding/Knowing the customer)
ผู้ให้บริการต้องพยายามเข้าใจความต้องการของผู้รับบริการหรือลูกค้า ให้ความสนใจลูกค้ารายตัวและ
รู้จักลูกค้าประจา
10) สิ่งที่จับต้องได้ (Tangibles) หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ที่แสดง
เป็นรูปร่างได้ เช่น สิ่งอานวยความสะดวกภายในอาคารสานักงาน การแต่งกายของพนักงานการมี
เครื่องใช้ในการให้บริการ การมีหลักฐานในการบริการ เช่น ใบเสร็จรับเงิน รายงานสินค้า และสิ่ง
อานวยความสะดวกอื่นๆ
จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่พึงพอใจของ
ประชาชนมีหลักการที่สาคัญ คือ การให้บริการอย่างเสมอภาค เพียงพอ ต่อเนื่อง ตรงเวลา และที่
สาคัญที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการต้องสุภาพ อ่อนโยน มีความรู้ในงานที่ให้บริการ ยินดีให้บริการ
และเห็นว่าลูกค้าคือ พระเจ้า (Customer Oriented)
2.3.4 การให้บริการสาธารณะในต่างประเทศ
สมาน รังสิโยกฤษณ์ (2543) กล่าวถึง การให้บริการประชาชนในประเทศต่างๆ ดังนี้
1) สหรั ฐ อเมริ ก า มี ก ารก าหนดให้ มี ก ารจั ด ท าแผนการให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า (Customer
Service Plans) โดยมีการกาหนดมาตรฐานขั้นตอนของการให้บริการ (Customer Service
Standards) มีการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นเกณฑ์ พร้อมทั้งจัดฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ให้ มี
ความรู้และทักษะในการให้บริการ
2) สหราชอาณาจักร ให้บริการประชาชนภายใต้แนวคิดว่าประชาชนต้องได้รับบริการที่ดี
จากรัฐและประกาศเป็น “สัญญาประชาชน” (Citizen Chanter) และยึดหลักการปฏิบัติราชการเพื่อ
ประชาชน (Principle of Public Service) 6 ประการ ได้แก่ มาตรฐานการบริการ (Standards)
ข้อมูลข่าวสารและการเปิดเผย (Information and Openness) ทางเลือกและการปรึกษาหารือ
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(Choice and Openness) ความสุภาพและความช่วยเหลือเกื้อกูล (Courtesy and Helpfulness)
อธิบายและแก้ไขให้ถูกต้อง (Patting things Right) และคุ้มค่าของเงิน (Value for money)
3) สิงคโปร์ เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ประสบความสาเร็จในการปรับปรุงบริการของรัฐ โดย
ประกาศ นโยบายการบริการประชาชนสาหรับศตวรรษที่ 21 (PS21) เมื่อปี 2538 โดยกาหนดให้มีแนวทาง
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (The Way of Excellent in Public Service) และกาหนดให้เจ้าหน้าที่รัฐยึด
หลัก 6 ประการในการปฏิบัติงาน คือ การให้บริการที่มีคุณภาพ (We want to Give You Quality
Service) สุภาพและเป็นธรรม (We are Courtesy and Fair) ให้ความช่วยเหลืออย่างดีที่สุด
(We do our Best to Help) มีความภูมิใจในงาน (We Have Pride Our Work) ปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง (We Want to Keep Improving) และรับฟังข้อเสนอแนะและปรับปรุง (Feed Back and
Suggestion Improve)
2.3.5 การปรับกระบวนการให้บริการเพื่อความพึงพอใจของประชาชน
ขั้นตอนการปรับกระบวนการให้บริการ มีดังนี้
1) กาหนดวิสัยทัศน์และเปูาหมายการบริการ
1.1) มองไปข้า งหน้า ว่า การบริก าร ณ วัน นี ้ม ีค วามเหมาะสมเพีย งใด จะ
ปรับเปลี่ยนอย่างไร เพื่อความพึงพอใจของประชาชน
1.2) นึก คิด และสร้า งสรรค์ง านบริก ารให้ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการ ของ
ประชาชน และมีคุณภาพทัดเทียมกับองค์กรต่างๆ
1.3) หาคาตอบว่าประชาชนต้องการบริการอย่างไรจากเรา
1.4) เราจะสร้างความพึงพอใจให้เขาได้อย่างไร
1.5) ต้องยึดมั่นว่าความพึงพอใจของประชาชน คือ ผลสาเร็จของงานบริการ
1.6) ต้องพัฒนาคุณภาพการบริการโดยไม่หยุดยั้ง
1.7) ตอบคาถามตัวเองให้ได้ว่า เราพร้อมจะให้บริการที่ดีแก่เขาหรือยัง
2) ค้นหากระบวนการให้บริการโดยไม่หยุดยั้ง
2.1) ดู ว่ ากระบวนการให้ บ ริ ก ารใดบ้า ง ที่ ไ ม่ ส ามารถสนองตอบต่ อ วิสั ย ทั ศน์ แ ละ
เปูาหมายดังกล่าว
2.2) ศึกษากระบวนการขั้นตอนการบริ การที่มีอยู่เดิม เขีย นเป็นลั กษณะดังกล่ า ว
(Work FlowChart) ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนสิ้นสุด เพื่อดูว่ามีกี่ขั้นตอน
2.3) หาจุดอ่อนของกระบวนการให้บริการ โดยตรวจสอบความซ้าซ้อน ความยุ่งยาก
ซับซ้อนที่ไม่จาเป็น
3) ออกแบบกระบวนการให้บริการใหม่
พิจารณาแต่ละขั้นตอน โดยตอบคาถามให้ได้ว่าขั้นตอนนั้นสามารถ
- ตัดขั้นตอนที่ไม่จาเป็นทิ้งได้หรือไม่
- ทาให้ง่ายขึ้นได้หรือไม่ เช่น มอบอานาจ ลดจานวนหลักฐาน
- รวมกับขั้นตอนอื่นได้หรือไม่ เพื่อให้เหลือขั้นตอนน้อยที่สุด
- รวมขั้นตอนที่ต้องปรับลด และที่คงไว้เข้าด้วยกันเป็นกระบวนการใหม่
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- หรืออาจออกแบบกระจายการให้บริการใหม่ที่สั้นและเรียบง่ายโดยไม่สนใจว่าเคยทา
อย่างไร เพื่อตอบสนองผลลัพธ์ของหน่วยงานได้ดีที่สุด โดยอาจใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
2.4 สภาพและข้อมูลพื้นฐานเทศบาลนครอุดรธานี
1.ข้อมูลทั่วไป
เทศบาลนครอุดรธานี เดิมเป็นเทศบาลเมืองอุดรธานีจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาการ
จัดตั้งเทศบาลเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช 2479 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2479 มีพื้นที่
5.60 ตารางกิโลเมตร มีการขยายเขตครั้งที่ 1ตามพระราชกฤษฎีกาการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พุทธศักราช 2495 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2495 มีพื้นที่ 8.30 ตารางกิโลเมตร
และมีการขยายเขตครั้งที่ 2ตามพระราชกฤษฎีกาการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี (ฉบับที่
2) พุทธศักราช 2536 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2536 มีพื้นที่ 47.70 ตารางกิโลเมตร และได้ยกฐานะเป็น
เทศบาลนครอุดรธานี ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้ง เทศบาลนครอุดรธานี พุทธศักราช 2538 เมื่อ
วันที่ 25 กันยายน 2538
2. ขนาดและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
เทศบาลนครอุดรธานี ตั้งอยู่ในเขตอาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีอยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร ประมาณ 562 กม. ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ตัดผ่าน สภาพพื้นที่
ภายในตั ว เมื อ งเป็ น แอ่ ง ลาดจากทิ ศ ใต้ ไ ปทิ ศ เหนื อ มี ท างน้ าธรรมชาติ ที่ ส าคั ญ 2 สาย คื อ
ห้ ว ยหมากแข้ ง และ ห้ ว ยมั่ ง ห้ ว ยทั้ ง สองนี้ เ ป็ น เส้ น ทางระบายน้ าธรรมชาติ อ อกจากตั ว เมื อ ง
นอกจากนี้ ในเทศบาลนครอุด รธานี ยัง มีแ หล่ง น้าขนาดใหญ่ 2 แห่ง สาหรับ ใช้ใ นการผลิต
น้าประปา และเป็นแหล่งน้าสารองน้าใช้ คือ หนองประจักษ์ศิลปาคมและหนองสิม ครอบคลุมพื้นที่
47.70 ตร.กม. มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลเมืองหนองสาโรงและเทศบาลตาบลหนองบัว
ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลตาบลบ้านจั่นและองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านจั่น
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลตาบลหนองบัว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลเมืองหนองสาโรง
ประชากรในเขตเทศบาลนครอุดรธานี มีจานวนทั้งสิ้น 133,901 คน เป็นชาย 64,759
คน เป็นหญิง 68,332 คน จานวนครัวเรือน 57,767 หลัง ความหนาแน่นประชากร 2,790 คน/ตาราง
กิโลเมตร ชุมชนในเขตเทศบาลมีจานวน 103 ชุมชน
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ภาพประกอบที่ 2 เขตพื้นที่การปกครองเทศบาลนครอุดรธานี
ที่มา: เทศบาลนครอุดรธานี
3. นโยบายการบริหารงาน
นายกเทศมนตรี น ครอุ ด รธานี ได้ แ ถลงนโยบายการบริ ห ารงานต่ อ สภาเทศบาล
ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2555 ได้กาหนดนโยบายการบริหารงานออกเป็น 10 ด้าน โดยมีรายละเอี ยด
ดังต่อไปนี้
1) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคทั่วถึงทุกชุมชน
เปู าหมายเพื่อ แก้ ไขปัญ หาน้าท่ว ม พัฒ นาและปรับ ปรุ งด้ านโครงสร้ างพื้น ฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้เป็นเมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่ รองรับกับขนาดของเมืองและชุมชน
สร้างความสะดวกสบาย ในการอยู่อาศัยและดาเนินกิจกรรมต่างๆอย่างมีความสุขจึงจะดาเนินการดังนี้
1.1) ก่อสร้างสถานีสูบน้าใต้ดินและระบบรวบรวมน้าในซอยแยกย่อยลงสู่สถานีสูบ
น้าให้แล้วเสร็จ จานวน 11 แห่ง โดยรอบ เพื่อปูองกันน้าท่วมขังในเขตเทศบาล
1.2) วางแผนขุดลอกบารุงรักษาทางระบายน้า ท่อระบายน้าในเขตเทศบาลฯให้มี
ประสิทธิภาพในการระบายน้าสูงสุด
1.3) ปรับปรุงถนนในชุมชนที่เป็นถนนลูกรังให้เป็นถนนคอนกรีตให้ครอบคลุมทั้ง
4 เขต
1.4) เพิ่มประสิทธิภาพการบาบัดน้าเสีย และรวบรวมน้าเสียไปบาบัด
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1.5) ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางสาหรับทางเดินเท้ า และการใช้จักรยาน ซึ่งเป็น
รูปแบบการเดินทางที่ยั่งยืน
1.6) ปรับปรุงไฟฟูาแสงสว่างในชุมชนและถนนสายหลักโดยการติดตั้งไฟฟูาแสง
สว่างให้ทั่วถึงครอบคลุมโดยเน้นอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เปลี่ยน
หลอดไฟจากหลอดธรรมดาเป็นหลอดประหยัดพลังงาน LED หลอด T5 และใช้บาลาส อิเล็กทรอนิกส์
1.7) ปรับปรุงไฟฟูาแสงสว่างภายในสวนสาธารณะให้ทั่วถึง เพื่อความปลอดภัย
ของประชาชน
1.8) สนับ สนุน การไฟฟูา ส่ว นภูมิภ าคจังหวัดอุดรธานีเพื่อขยายเขตติดตั้งหม้อ
แปลงไฟฟูาบริเวณก่อสร้างศูนย์กีฬาประชาชน
1.9) ปรับปรุงไฟฟูาสาธารณะถนนลู่วิ่งและลู่วิ่งจักรยานรอบสวนสาธารณะหนอง
ประจักษ์ให้ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2) นโยบายส่งเสริมสวัสดิการพื้นฐานทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
เปู า หมายเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาของเมื อ งที่ เ กิ ด ความแออั ด ความเสื่ อ มโทรมของ
สิ่งแวดล้อม และการย้ายที่อยู่อาศัยจากการบุกรุกที่ดินของประชาชน เนื่องจากขาดการจัดการด้าน
ที่ดินอย่างเหมาะสม ที่จะสามารถรองรับการอยู่อาศัยของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ชุมชนแออัดรวมทั้งชุมชน
ผู้มีรายได้น้อย ให้มีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม เกิดความมั่นคงในการอยู่อาศัย ส่งเสริมการออมทรัพย์
ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากการย้ายชุมชนไปอยู่ในที่ใหม่ ซึ่งห่างไกล
จากเมืองเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน จึงจะดาเนินการดังนี้
2.1) ประสานความร่วมมือการพัฒนากับ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย เทศบาลนคร
อุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
2.2) จัดทารูปแบบการพัฒนาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย เช่นการปรับปรุงชุมชนให้
มั่นคงในที่ดินเดิม การปรับผังที่ดินใหม่การแบ่งปันที่ดินการก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ในที่ดินเดิมการรื้อ
ย้ายชุมชนออกไปอยู่ในที่ใหม่หรือซื้อที่ดิน
2.3) จัดหาที่ดินในการสร้างบ้านอยู่อาศัยในโครงการ "บ้านวันละบาท" ในชื่อชุมชน
ว่า บ้านมั่นคงนเรศวรจากการเช่าที่ของเทศบาลนครอุดรธานี หรือการจัดซื้อที่ดินจากเอกชน
2.4) ดาเนิ นโครงการให้ แล้ วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดพร้อมทั้งติดตามและ
ประเมินผลของโครงการที่ดาเนินการตลอดจนสารวจความคิดเห็นและความพอใจของประชาชนต่อ
การทาโครงการ
2.5) ให้การสงเคราะห์และสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพ
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้และได้รับการบริการอย่างทั่งถึง เป็นธรรม
2.6) สร้างแนวทางของการบริหารจัดการร่วมกับชุมชน และเครือข่ายการพัฒนาใน
ท้องถิ่น ให้เกิดรู ปแบบหลากหลายและเกิดความมั่นคงทางกายภาพสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ
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3) การจราจรคล่องตัว สะดวกและปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เปู าหมายเพื่อปู อ งกันและแก้ไขปัญ หาจราจรและผลกระทบที่ เกี่ยวข้อ ง ได้แ ก่
ปัญหารถติด มลพิษทางอากาศและเสียงและอุบัติเหตุจากการจราจร ซึ่งปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนในเมืองและมีแนวโน้มจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆสร้างความสู ญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้นเพื่อให้เทศบาลนครอุดรธานี เป็นเมืองที่น่าอยู่ สะดวก และปลอดภัย
ในการจราจร จึงจะดาเนินการดังนี้
3.1) ก่อสร้างระบบโครงข่ายสัญญาณจราจร เชื่อมโยงกันทุกแยก
3.2) ขยายเส้นทางระบบขนส่งสาธารณะ พัฒนาสถานีขนส่งและจุดเปลี่ยนถ่าย
ยานพาหนะให้สะอาด ทันสมัย และปลอดภัย
3.3) จัดระเบียบการใช้เส้นทางการจอดรถให้ถูกที่เพื่อให้มีการใช้พื้นที่ถนนอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ
3.4) เสริมสร้างวินัยการจราจรที่ถูกต้องและปลอดภัยแก่ประชาชน
3.5) ก่อสร้างศูนย์ควบคุมการจราจรเป็นศูนย์รวม (Traffic center) และระบบกล้อง
วงจรปิด CCTV ที่มีค วามทัน สมัยให้ครอบคลุมทุก มุมเมือง เชื่อมโยงเครือ ข่ายอย่างเป็นระบบ
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.6) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยทาง
ถนน
3.7) ศึกษาความเหมาะสมของระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบใหม่ๆ ที่ทันสมัย เพื่อ
รองรับการเดินทางของประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องให้เพียงพอและมีมาตรฐานการให้บริการที่ดี
3.8) ติดตั้งปูายบอกทางและเครื่องหมายจราจรและปูายจอดรถประจาทางให้ทั่วถึง
ภายในเขตเทศบาล
3.9) ปรั บ ปรุ งเครื่อ งหมายสั ญญาณจราจรให้ ส อดคล้ องกั บการใช้รถใช้ ถนนใน
ปัจจุบัน
3.10) จัดหาอุปกรณ์ส าหรับทาเครื่องหมายจราจรที่ใช้งานได้ส ะดวกทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพภายในเขตเทศบาล เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด
4) เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการบริ ห ารด้ า นการคลั ง ใช้ ง บประมาณอย่ า งคุ้ ม ค่ า และมี
ประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน
บริหารจัดการด้านทรัพยากรและงบประมาณของท้องถิ่นที่มีอยู่จานวนจากัดและ
ปรั บ เปลี่ ย นแนวคิ ด การบริ ห ารและการปฏิ บั ติ ใ หม่ เ พื่ อ พลิ ก ฟื้ น ปั ญ หาให้ เ ป็ น โอกาสที่ จ ะเพิ่ ม
ประสิทธิภาพและคุณค่างานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมเน้นการทางานโดยยึดผลลัพธ์ และใช้
งบประมาณอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการทางานเพื่อประชาชนจึงจะดาเนินการดังนี้
4.1) จัดทางบประมาณแบบแสดงรายการ ซึ่งเน้นการควบคุมทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้งบประมาณในการพัฒนาเทศบาล ผ่านส่วนราชการต่า งๆโดย
มอบและกระจายอานาจในการบริห ารจัดการงบประมาณให้กับ ผู้ที่ใ ช้ งบประมาณโดยอิสระ และ
ดูแลผู้ใช้งบประมาณให้มีความรับผิดชอบจากการใช้งบประมาณของหน่วยงาน
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4.2) สร้างความความโปร่งใส และการรายงานผลประจาปีมีการกาหนดกรอบการ
รายงานผลประจาปีและการรายงานผลทางการเงินที่สอดคล้องกับการกระจายความรับผิดชอบในการ
จัดทางบประมาณควบคู่กับการกระจายความรับผิดชอบ
4.3) มีการตรวจสอบภายใน ควบคุมการใช้งบประมาณและปรับปรุงการดาเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยหน่วยตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พัฒนาโครงสร้างการบริหาร
จัดการและระบบตรวจสอบภายใน มีการวางแผนการตรวจสอบเพี่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และประหยัด โดยการตรวจสอบผลการดาเนินงานตรวจสอบการบริหารจัดการทางการเงิน และ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
4.4) การบริ หารเงินสะสมเมื่อยังไม่ได้รับรายได้ประจา หรือรับรายได้ในส่ว นที่
จะต้อ งรั บ เป็ น ประจ าล่ าช้า อัน เนื่ องมาจากเหตุผ ลทางการเมื องหรื อเกิด การเปลี่ ยนแปลงภาวะ
เศรษฐกิจทาให้เศรษฐกิจตกต่าทาให้ประมาณการรายรับในส่วนที่คาดไว้ไม่ได้ตามที่ประมาณการดังนั้นเงิน
สะสมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บไว้จึงเป็นการรักษาสมดุลการคลังให้มีเสถียรภาพที่มั่นคง
4.5) อานวยความสะดวกและสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้เสียภาษีทาให้
ประชาชนทั่วไปทราบและสานึกว่าการเสียภาษีเป็นการร่วมสร้างความเจริญแก่ท้องถิ่นและจะต้อง
ชาระภาษีตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนดไว้โดยไม่มีข้อยกเว้น
4.6) การประเมินและจัดเก็บภาษีอย่างมีหลักเกณฑ์ เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
สังคมและการเมืองในปัจจุบัน ทาให้ท้องถิ่นสามารถมีรายได้เพิ่มมากขึ้นพอเพียงกับการพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเองให้เจริญก้าวหน้า
4.7) สร้างมาตรการแรงจูงใจในการชาระภาษีของประชาชน ตลอดจนผู้ชาระภาษี
ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการชาระภาษีและเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นผู้มีส่วนร่วมในการชาระ
ภาษีเพื่อนารายได้มาพัฒนาท้องถิ่น
5) พัฒนาคุณภาพการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี วัฒนธรรม การกีฬา รองรับ
ประชาคมอาเซียน
เปูาหมายเพื่อพัฒ นาคนให้ มีคุณภาพ มีสุ ขภาพแข็งแรง มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สามารถนาเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับประยุกต์ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานกับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาท้องถิ่นให้มีสมรรถนะสามารถแข่งขัน
เพื่อรองรับการเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียน จึงจะดาเนินการดังนี้
5.1) จัดบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การฝึกอบรมวิชาชีพให้เหมาะสมสอดคล้อง
ตามความต้องการของท้องถิ่น
5.2) จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
5.3) ระดมทรั พ ยากรบุ ค คลในชุ ม ชน ปราชญ์ ชุ ม ชนให้ มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด
การศึกษา โดยนาประสบการณ์ความรู้ ความชานาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทาง
การศึกษา
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5.4) ส่ งเสริ มการพั ฒนาครู อาจารย์ และบุ คลากรทางการศึกษา รวมทั้ งพั ฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
5.5) จัดตั้งตลอดจนสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น ห้องสมุด ท้องฟูาจาลอง
พิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษาศาสตร์ ฯลฯ
5.6) จัดตั้งศูนย์เยาวชน ลานกีฬา สนามกีฬา สถานที่ออกกาลังกาย สวนสุขภาพ และ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
6) สนับสนุนการมีส่วนร่วมจากประชาชนและทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
องค์กรให้เข้มแข็ง
เปูาหมายเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทางานร่วมกันของประชาชนในชุมชน ในด้าน
การพัฒนาการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชน ผู้ด้อยโอกาสใน
สังคมให้สามารถเข้าถึงระบบบริการสาธารณะที่ทั่วถึงและเป็นธรรม ตลอดจนการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย จึงจะดาเนินการดังนี้
6.1) ส่งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งการจัดทาบริการสาธารณะ โดยต้องจัดให้มีการให้ข้อมูลที่ถู กต้อง
ครบถ้วนและรั บฟังความคิดเห็น ของประชาชนก่อนการวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สั งคม และ
การเมือง ตลอดจนการจัดทาบริการสาธารณะและต้องจัดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสรุปผล
การรับฟังความคิดเห็นและผลการตัดสินใจ
6.2) จั ดให้ มี มาตรฐานกลางในการก ากั บดูแ ล ตรวจสอบ และประเมิน ผลการ
ดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.3) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง เพื่อช่วยเหลือการดาเนิน
กิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดาเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะ
เครือข่ายทุกรูปแบบที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่
6.4) ส่ ง เสริ ม และให้ ก ารศึ ก ษาแก่ ป ระชาชนเกี่ ย วกั บ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
6.5) ส่ งเสริ มสนั บ สนุนการขับเคลื่ อนองค์กรชุมชนและคณะกรรมการชุมชนที่
ดาเนินกิจกรรม และโครงการต่างๆ โดยชุมชนและเพื่อชุมชนรวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนเพื่อพัฒนายกระดับการขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางของเมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
6.6) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายการวางแผนการงบประมาณ การ
จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานด้านอื่นๆ ของเทศบาลให้ประชาชนได้เข้าถึง มีส่วนร่วมในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานและประชาชนรับทราบข้อมูลตลอดเวลา
6.7) ประสานงานเพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการทางาน ทั้งภาครัฐองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และพื้นที่อื่นๆส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs)
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และภาคประชาชนร่วมเป็นอาสาสมัครในการบริการสาธารณะ เช่น เครือข่ายอาสาสมัครปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในชุมชนเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข เครือข่ายกลุ่มเยาวชน เป็นต้น
7) พัฒนามาตรฐานการเสริมสร้างสุขอนามัย ใส่ใจคุณภาพชีวิตครอบครัวอบอุ่น
เปู า หมายเพื่ อ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ระบบการให้ บ ริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพ เพื่ อ ให้
ประชาชนทุกระดับชั้นได้เข้าถึงการบริการด้านสุขภาพที่ทันสมัย ทั่วถึงเท่าเทียมกับหน่วยบริการของ
รัฐอื่นๆ ตลอดจนมุ่งสร้างสังคมสุขภาวะเพื่อวางรากฐานสุขอนามัยที่แข็งแรง จึงจะดาเนินการดังนี้
7.1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการด้านสุขภาพในระดับท้องถิ่นให้สามารถ
ดูแลประชาชน ทั้งในด้านสุ ขภาพกาย และสุ ขภาพใจเพื่อยกระดับคุ ณภาพชี วิตโดยการก่ อสร้ า ง
โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี
7.2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแผนงานด้านสุขภาพร่วมกันระหว่างองค์กรภาครัฐ
และภาคประชาชน จัดให้มีการบริการด้านสุขภาพระดับท้องถิ่นซึ่งทาให้ประชาชนทุกระดับชั้นเข้าถึง
ระบบบริการด้านสุขภาพด้วยความเสมอภาค
7.3) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ด้ า นสุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ กิ จ กรรมผู้ สู ง อายุ ดู แ ลด้ า น
สวัสดิการที่ได้รับจากรัฐบาลให้ต่อเนื่อง รวดเร็ว และทั่วถึง
7.4) เพิ่ มคุ ณภาพระบบหลั กประกั นสุ ขภาพ เพื่ อให้ ประชาชนได้ รั บบริ การที่ มี
คุณภาพมาตรฐานทั่วถึงเป็นธรรม สร้างระบบบริหารจัดการที่มีเอกภาพเร่งรัดดาเนินการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ ตลอดจนอาหารปลอดภัย
7.5) เตรียมความพร้อม พัฒนาระบบเฝูาระวัง เตือนภัย การจัดการที่มีประสิทธิผล ทัน
สถานการณ์ เมื่อเกิดภัยพิบัติ โรคระบาดและภัยสุขภาพ
7.6) ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาระบบการเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรคโดยร่วมกับ
สถานพยาบาล หน่วยงานทางการแพทย์และเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน (อสม.)
8) ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เปูาหมายเพื่อเสริมสร้างความตระหนักทางด้านสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งการดาเนิน
กิจ กรรมและการปรั บ พฤติ กรรมการผลิ ตและการบริโ ภคของประชาชนในท้ องถิ่น เพื่อลดปัญหา
มลภาวะในเขตเมืองนามาสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดให้
มีมาตรการปูองกันและการเตือนภัย กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้งธรณีพิบัติ
และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศตลอดจนดาเนินการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้สวยงามเพื่อ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและรองรับการท่องเที่ยว
8.1) พัฒนาลาห้วย แหล่งน้าและที่สาธารณะให้เกิดประโยชน์ในชุมชน
8.2) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและเป็น
มาตรฐานโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
8.3) พัฒนาภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้น่าอยู่ บริหารจัดการแหล่งน้า
ปุาไม้ ให้มีสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่ดี
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8.4) รณรงค์และสร้างจิตสานึกให้มีการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนให้ถูกต้อง
รวมทั้งการนาขยะกลับมาใช้ซ้าให้เกิดประโยชน์
8.5) ส่งเสริ ม ฟื้นฟู ปูองกัน อนุรักษ์และการจัดการกับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ
รวมทั้งสถานที่ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์โดยร่วมมือกับภาครัฐ และภาคประชาชน
8.6) ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามเป็นระเบียบเพื่อส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ด้านประเพณี วัฒนธรรม และเชิงอนุรักษ์ เชิงเกษตร เป็นต้น
8.7) ปรั บ ปรุ งทางเท้าให้ งามตา สายไฟฟูาลงใต้ดิน ให้ บ้านเมืองเกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยสวยงาม
9) พัฒนาระบบบริหารงานโดยเน้นให้เกิดธรรมาภิบาลและบริการที่ทันสมัย
เปูาหมายเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนและการจัดการสานักงาน
โดยการยกระดับมาตรฐานการบริการ มีการนาวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการ
ประชาชน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว และเป็นธรรม จึงจะดาเนินการดังนี้
9.1) ยกระดับการบริการให้ทันสมัยที่สุด สะดวกที่สุด รวดเร็วที่สุด บริการที่ดีที่สุด
ให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
9.2) กระจายอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามแนวนโยบายและนาไปปฏิบัติ
9.3) สร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคประชาชน เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางด้านความคิด ข้อมูลข่าวสารให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล ส่งเสริม สนับสนุนต่อกัน
9.4) พัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีความรู้ความสามารถและเตรียมพร้อมเพื่อให้มี
ความสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.5) ปรั บปรุ งการให้ บริการประชาชนด้วยการนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการ
ให้บริการรูปแบบต่างๆเพื่อลดภาระในการปฏิบัติงาน และอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
9.6) จัดบริการสาธารณะของท้องถิ่นตามความจาเป็นและเหมาะสมเพิ่มขึ้น ตาม
ศักยภาพของท้องถิ่น รวมทั้งความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนขยายการให้ บริการที่
ครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเชื่อมโยงและบูรณาการกับแผนชุมชน
9.7) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลและมีโอกาส
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสื่อสาธารณะอื่นได้อย่างกว้างขวางถูกต้องเป็นธรรมและ
รวดเร็ว
10) สนับ สนุน พลัง สัง คมและพลัง ชุม ชนสร้า งภูมิคุ้ม กัน ที่เ ข้ม แข็ง และดาเนิน
มาตรการต่อต้านสารเสพติดทุกประเภท
ปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพติดเป็นปัญหาสาคัญระดับประเทศที่ต้องเร่งรัด
แก้ไขและเฝูาระวังปูองกันเนื่องจากเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบที่รุนแรงในหลายด้าน ทั้งด้านสุข ภาพ
ด้านสังคมด้านเศรษฐกิจ และด้านความมั่นคงของประเทศ ซึ่งยังคงเป็นวาระแห่งชาติถือเป็นนโยบาย
สาคัญที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน
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การขับเคลื่อนนโยบายต่อต้านยาเสพติดพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด และพัฒ นารูปแบบและ
กระบวนการดาเนินงานที่เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมายและเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยขจัดปัญหา
ดังกล่าวให้หมดไป จึงจะดาเนินการดังนี้
10.1) จัดทามาตรการรณรงค์ ปูองกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยา
เสพติดด้วยการดาเนินกิจกรรมที่พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมปลูกจิตสานึกที่ดีให้ความรู้และสร้างความ
ตระหนั กเกี่ย วกับ ภัยของยาเสพติดในสถานศึกษา สถาบันครอบครัว และชุมชนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนและเยาวชนที่เป็นอนาคตสาคัญของชาติอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอย่ าง
ปลอดภัย
10.2) เร่งรัดและดาเนินการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อ
จิตและประสาทควบคู่กับการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติด
10.3) ดาเนิ นการกวาดล้ างแหล่ งผลิ ตและจาหน่ายยาเสพติดให้ โทษโดยเด็ ดขาด
ฉับพลันส่วนทางด้านผู้ติดยาเสพติดจะให้การบาบัดรักษาและอบรมให้ตระหนักถึงภัยอันเกิดจากยา
เสพติด
10.4) ปู อ งกั น และปราบปรามอาชญากรรมทุ ก ประเภทอย่ า งจริ ง จั ง ด้ ว ยการ
สนั บ สนุ น ปั จ จั ย การด าเนิ น งานอย่ า งเต็ ม ที่ ขยายงานด้ า นชุ ม ชนและมวลชนสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ค วามรู้
ประชาชนและองค์กรประชาชนกลุ่มอาสาสมัครและส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการปูองกันอาชญากรรม
รวมทั้งเร่งรัดปราบปรามการผลิตและการค้ายาเสพติดตลอดจนแหล่งอบายมุข อันเป็นสาเหตุของการ
ก่ออาชญากรรมอย่างเด็ดขาด
10.5) ส่งเสริมโครงการภาครัฐและภาคเอกชนที่มุ่งบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยา
เสพติด เพื่อให้คนเหล่านั้นกลับมาเป็นกาลังของชาติต่อไป
10.6) เพิ่ มประสิ ท ธิภ าพระบบงานปู องกั นและปราบปรามอาชญากรรม และ
กระบวนการยุติธรรมให้ สามารถอานวยความยุติธรรม และดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะในด้านการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม การค้ายาเสพติดและ
การลดจานวนแรงงานต่างชาติที่ผิดกฎหมาย
10.7) เข้มงวดกับการบังคับใช้กฎหมาย และสร้างกระบวนการพิเศษเพื่อควบคุมและ
ปราบปรามผู้ค้าและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและการค้ายาเสพติดอย่างเด็ดขาดรวดเร็ว
และเป็นธรรมพร้อมทั้งแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มบทลงโทษสูงสุดกับข้าราชการการเมืองและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องและให้รางวัลและการคุ้มครองเป็นพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนที่ให้
ความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติด
10.8) ควบคุมการนาเข้าสารเคมีที่อาจนาไปสู่การผลิตยาเสพติดอย่างเข้มงวดและ
เสริมสร้างกลไกของภาครัฐและมาตรการทางกฎหมายให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใน
การผลิตยาเสพติด
10.9) ด้า นครอบครั ว เด็ ก เยาวชน สตรี และผู้ สู ง อายุ มี น โยบายในการสร้ า ง
ครอบครัวให้อบอุ่น และเข้มแข็งเป็นหน่วยพื้นฐานในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและเป็นภูมิคุ้มกันจากปัญหา
สังคมแก่สมาชิกทุกวัยในครอบครัว
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4. โครงสร้างการบริหารงาน
เทศบาลนครอุดรธานีได้จัดโครงสร้างการบริหารงานภายในออกเป็น 9 ส่วนราชการ มีการ
จัดองค์กรในการดาเนินงานแยกตามหน้าที่ โดยได้แบ่งส่วนงานที่มีลักษณะเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน
ไว้ในกลุ่มงานเดียวกัน ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในแต่ละด้านเป็น
การเฉพาะตามนโยบายของคณะผู้บริหาร นโยบายรัฐบาล ประกอบด้วย สานักปลัดเทศบาล กอง
วิช าการและแผนงาน ส านั กการคลั ง ส านั กการช่าง ส านั กการศึกษา ส านั กการสาธารณสุ ขและ
สิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม กองการแพทย์ และกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
โดยมี ปลั ดเทศบาล รองปลั ดเทศบาล เป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและรั บ ผิ ด ชอบดู แ ลงานทั่ ว ไปซึ่ ง แต่ ล ะ
หน่วยงานมีภาระหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
1) สานักปลัดเทศบาล
มี ภ าระหน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ราชการทั่ ว ไปของเทศบาล เช่ น งานสารบรรณ
งานด้านการพัฒนา และรั กษาสิ ทธิของบุคลากร งานด้านการปกครอง งานด้านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตลอดจนการรับรองคณะศึกษาดูงาน
จากหน่วยงานและสถาบันต่างๆ และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา
นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่อยู่ในการดูแลของสานักปลัดเทศบาล 2 หน่วยงาน ดังนี้
1.1) หน่วยงานตรวจสอบภายใน
มีห น้ าที่ความรับผิ ดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีเอกสารการเบิกจ่าย
เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการ
เก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สิน และการทาประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล
1.2) สถานธนานุบาล
มีหน้าที่ความรับผิดชอบช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงิน
ให้กับประชาชน โดยที่ประชาชนไม่ต้องกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้อื่นที่ต้องเสียดอกเบี้ยอัตราที่สูง เพื่อ
ประโยชน์ในการควบคุมการตรวจสอบทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระทาความผิดและสามารถติดตาม
ผู้กระทาความผิดได้ และเพื่อประโยชน์ในการควบคุมการรับซื้อของโจร
2) สานักการคลัง
มีหน้ าที่ปฏิบั ติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การจั ดทาบัญชี การจัดทาสถิ ติ รายรับรายจ่ า ย ของเทศบาล การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง การจั ด ท าและควบคุ ม ทะเบี ย นพั ส ดุ แ ละทรั พ ย์ สิ น
การบ ารุ งรักษา จ าหน่ ายพัส ดุ และทรัพย์สิ นของเทศบาล การจัดทาระบบข้อมูล แผนที่ภ าษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บภาษี การประชาสัมพันธ์ต่างๆ เกี่ยวกับการชาระ
ภาษี เร่งรัด และติดตามการชาระภาษี และการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล เพื่อให้ก่อ
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและปฏิบัติ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
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3) กองวิชาการและแผนงาน
มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการของเทศบาลเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
การจัดทาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
การศึกษาวิจัยการปฏิบัติงานของเทศบาลในด้านต่างๆ การดาเนินการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาทาง
กฎหมาย การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เผยแพร่ผลงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบ รวมถึงงาน
กิจการสภาเทศบาล
4) สานักการช่าง
มีภาระหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการด้านต่างๆ การควบคุม
การก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายผังเมืองเพื่อให้ เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย การจัดการฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อม การออกแบบ เขียนแบบแปลนทางสถาปัตยกรรม
และวิศวกรรมตลอดจนการจัดให้มีสวนสาธารณะสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและการประดับตกแต่งเมืองให้
สวยงาม
5) สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
มีภาระหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด การจัดเก็บขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลจากอาคารบ้านเรือน และที่สาธารณะต่างๆ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การปูองกันและควบคุม
โรคติดต่อ การควบคุมสุขาภิบ าลและสิ่ งแวดล้ อม ตลอดจนการปูองกันการติดยาและสารเสพติด
ประเภทต่างๆ แก่ประชาชน
6) สานักการศึกษา
มีภาระหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้แก่เด็ก เยาวชน การส่งเสริม
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา การจัดกิจกรรมด้านศาสนา วัฒ นธรรมประเพณีของท้องถิ่น การจัด
กิจกรรมเด็กและเยาวชน ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก เยาวชน และประชาชนด้วยการ
ออกกาลังกาย การแข่งขันกีฬา และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ
7) กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริการประชาชนด้านการทะเบียนราษฎร ได้แก่ แจ้ง
เกิด ย้ายที่อยู่ แจ้งตาย ขอแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร การขอเลขหมายประจาบ้าน
รวมถึงการคัดรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร ด้านการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชน การขอมี
บัตรใหม่และการขอเปลี่ยนบัตร รวมตลอดไปถึงการดาเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งต่างๆ ที่เทศบาลมี
หน้าที่ที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล การเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด การ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
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8) กองสวัสดิการสังคม
มีภาระหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาชุมชน การสังคมสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม สงเคราะห์ผู้ประสบภัยต่างๆ การจัดสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน การสารวจ
สภาพปัญหาสังคมต่างๆ ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจน
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และอนามัยชุมชน
9) กองการแพทย์
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการรักษาโรค การฉีดวัคซีนปูองกันโรค การปูองกัน
และรักษา ด้านทันตสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตเทศบาลให้มีสุขภาพ
สมบู ร ณ์ ปราศจากโรคภั ย ไข้ เ จ็ บ ทั้ ง ในและนอกสถานที่ ตลอดจนการขยายการให้ บ ริ ก ารด้ า น
สาธารณสุขให้ทั่วถึงประชาชน

ภาพประกอบที่ 3 โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลนครอุดรธานี
ที่มา:เทศบาลนครอุดรธานี
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
เทศบาลนครอุดรธานี คณะผู้ประเมินได้นาเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
บรรเจิด อนุเวช (2550) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมและความรู้ความเข้าใจของประชาชน
เกี่ยวกับหน้าที่ขององค์การบริห ารส่วนตาบล (อบต.) : ศึกษาเฉพาะกรณีอาเภอวังน้อยจังหวัด
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พระนครศรี อยุ ธยาการวิ จั ยนี้ มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อศึ กษาการมี ส่ วนร่ วมและความรู้ ความเข้า ใจของ
ประชาชนเกี่ย วกับ บทบาทหน้า ที่ข ององค์ก ารบริห ารส่ว นตาบล และความสัมพันธ์ระหว่างภูมิ
หลังของประชาชนกับการมีส่วนร่วมและความรู้ ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลกลุ่มตัวอย่างจานวน 156 คนซึ่งได้จากการสุ่มแบบบังเอิญ (accidental
sampling) จากประชาชนที่ มี สิ ท ธิ์ เ ลื อ กตั้ ง สมาชิ ก อบต.
ในเขตอ าเภอวัง น้อ ยจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยาและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ หาค่าร้อยละและ
ทดสอบค่าไค-สแควร์ (chi-square) เพื่อหาความสัมพันธ์ผลการวิจัยพบว่าประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานอบต. ในทุกกิจกรรมโดยมากกว่าครึ่งหนึ่งเข้าไปมีส่วนร่วมในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งชักชวน
ให้ผู้อื่นไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งร่วมกิจกรรมที่อบต. จัดขึ้นแจ้งความต้องการและให้ข้อคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น
ต่ออบต. และประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของอบต. ถูกต้องภูมิหลังของ
ประชาชนในด้านเพศการศึกษารายได้ภูมิลาเนาและการรับรู้ข่าวสารมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานอบต. ยกเว้นในเรื่องอายุและสถานที่ประกอบอาชีพและภูมิหลังของประชาชนในด้า น
เพศสถานที่ป ระกอบอาชีพ รายได้ภูมิลาเนาและการรับ รู้ข่า วสาร มีความสัมพันธ์กับการมีความรู้
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของอบต. ยกเว้นในเรื่องอายุและการศึกษาข้อเสนอแนะสาหรับการ
ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการบริ ห ารงานของอบต. โดยการร่ ว มกั น รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของอบต. และรณรงค์ให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆที่ อบต. จัดให้มากขึ้น
นภากรณ์ สุขสุมิตร (2550) งานวิจัยเรื่องการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตาบล
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนตาบลงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบล 2) เพื่อศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
บริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบล 3) เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
การบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตาบล 4) เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
บริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบลการวิจัยครั้งนี้ รวบรวมข้อมูลจากบุคลากรจานวน 281 คน
และประชาชนจานวน 400 คนสถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และเปรียบเทียมความแตกต่างโดยใช้ค่า t – test และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one–way
ANOVA) ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 26 – 45 ปีและระหว่าง
36 – 45 ปีเท่ากันทั้ง 2 จานวนการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีอาชีพรับราชการระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบลอยู่ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบ
ปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของบุคลากรที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของประชาชนพบว่าอาชีพที่ต่างกันมีระดับความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการแตกต่างกันในด้านการ
สั่งการและด้านการบริการอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุ
ระหว่าง 36–45 ปีระดับการศึกษาปริญญาตรีและมีอาชีพรับจ้างระดับ ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบลในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางระดับการศึกษาของกลุ่ม
ตัวอย่างประชาชนที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจต่อ การบริห ารจัด การองค์ก ารบริห ารส่ว นตาบล
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แตกต่า งกัน ส่ว นเพศอายุแ ละอาชีพ ที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนตาบลไม่แตกต่างกัน
สุกัญญา เวฬุนัส (2551) ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารของ
เทศบาลจังหวัดปทุมธานี” งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงาน ของ
เทศบาล (2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลโดยประชากร
ที่ ศึ กษาคื อเทศบาลจั งหวั ดปทุ มธานี จ านวน 14 แห่ ง โดยมี กลุ่ มตั วอย่ าง ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารและ
กรรมการบริหารเทศบาลรวมทั้งสิ้น 45 คนการวิเคราะห์ข้อมูลโดยร้อยละค่าเฉลี่ยและใช้เทคนิค
Regression ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพการบริห ารงานตาม
อานาจหน้ าที่ของเทศบาลในภาพรวมค่า เฉลี่ย ด้านประสิทธิภาพการบริหารงานตามอานาจหน้าที่ของ
เทศบาลอยู่ในระดับมากเท่ากับ .68 โดยแยกเป็นรายประเด็นของภารกิจหลักๆที่สาคัญดังนี้ (1) การจัดให้
มี แ ละบ ารุ ง รั ก ษาทางน้ าและทางบกโดยภาพรวมค่า เฉลี ่ย ประสิท ธิภ าพด้า นการจัด ให้ม ีแ ละ
บารุงรักษาทางน้าและทางบกจะอยู่ในระดับมากเท่ากับ .67 (2) การรักษาความสะอาดของถนนทางน้า
ทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งกาหนดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลโดยภาพรวมค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพด้านการรักษา
ความสะอาดของถนนทางน้าทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งกาหนดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยู่ในระดับ
มากเท่ากับ .70 (3) การปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อโดยภาพรวมค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพด้านการ
ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อโดยภาพรวมค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพด้านการปูองกันโรคและระงับโรคติดต่ออยู่
ในระดับปานกลางเท่ากับ .64 (4) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยภาพรวมค่าเฉลี่ย
ประสิทธิภาพด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่ในระดับปานกลางเท่ากับ .66 (5) การ
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมโดยภาพรวมค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพด้านการส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรมอยู่ในระดับมากเท่ากับ .77 (6) การส่งเสริมพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการ
โรคติดต่อโดยภาพรวมค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพด้านการส่งเสริม พัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการ
อยู่ในระดับปานกลางเท่ากับ .64 (7) การคุ้มครองดูแลและบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่
ในระดับมากเท่ากับ .70 (8) การดาเนินกิจการตามหน้าที่ของเทศบาลต่างๆโดยภาพรวมค่าเฉลี่ย
ประสิทธิภาพด้านการดาเนินกิจการตามหน้าที่ของเทศบาลต่างๆอยู่ในระดับมากเท่ากับ .68 สาหรับผล
การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลพบว่าทรัพยากรบริหาร
และคุณลัก ษณะของกรรมการบริหารเทศบาลไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารงาน ของ
เทศบาล
เชวงศักดิ์ แตงสี (2551) ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สานักงาน
เทศบาลเมืองท่าโขลง” เป็นการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการโดยเปรียบความพึง
พอใจของประชาชนจากเพศอายุ การศึกษาอาชี พและรายได้กลุ่ มตัวอย่างประชาชนที่ มารับบริก ารที่
สานักงานเทศบาลเมืองท่าโขลงจังหวัดปทุมธานีจานวน 400 คนใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน t-test และ one way ANOVA ผลการวิจัย พบว่าอาชีพที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญที่ .05 การทดสอบต่อด้วยวิธีการของ LSD เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึง
พอใจต่อการมารับบริการที่สานักงานเทศบาลเมืองท่าโขลงรายคู่จาแนกตามอาชีพพบว่าประชาชนที่มี
อาชีพพ่อบ้าน / แม่บ้านมีความพึงพอใจต่อการบริการมากกว่าอาชีพนักเรียน/นักศึกษาอาชีพรับ
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ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบานาญอาชีพรับจ้างเกษตรกรและอาชีพค้าขายมีความพึงพอใจต่อ
การบริการมากกว่าอาชีพทุกๆอาชีพ
อานาจ ลาภโชติไพศาล (2551) ศึกษาเรื่อง “ประสิทธิภาพด้านการบริหารที่ส่งผลต่อ ความ
เข้มแข็งของเทศบาลศึ กษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี ” การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์ 3 ประการคือ (1) ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารของเทศบาลเมือง
คลองหลวง (2) ศึกษาถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคด้านการบริหารที่ส่งผลต่อ ความเข้มแข็งของเทศบาล
เมืองคลองหลวง (3) เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาใช้เป็นแนวทาง ในการพัฒนาการบริหารของ
เทศบาลเมืองคลองหลวงกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานเทศบาล
ของเทศบาลเมืองคลองหลวงจานวน 150 คนโดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลผลจากการวิจัย
พบว่า (1) พฤติกรรมจริยธรรมการทางานการติดต่อสื่อสารของเทศบาลการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในเขตเทศบาลและความขัดแย้งในผลประโยชน์ของเทศบาลมีอิทธิพลทางตรงต่อความเข้มแข็งของเทศบาล
(2) แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์การมุ่งอนาคตและการควบคุมตนความเชื่ออานาจในตนทัศนคติต่องานเทศบาลมี
อิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมจริยธรรมการทางานส่วนความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติงานของเทศบาล
และการรับรู้บรรทัดฐานทางสั งคมต่อพฤติกรรมการทางานมีอิทธิพลทางตรงต่อความเข้มแข็งของ
เทศบาลแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์การมุ่งอนาคตและการควบคุมตนความเชื่ออานาจในตนทัศนคติต่องาน
เทศบาลมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความเข้มแข็งของเทศบาลผ่านทางพฤติกรรมจริยธรรมการทางาน
บรรเจิด เจริญเวช (2552) ได้ทาการวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี : กรณีศึกษาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีประจาปี 2548 จังหวัดสุราษฎร์ธานีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบเทคนิคกระบวนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลฯกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้รับรางวัลฯว่ามีรูปแบบอย่างไรสอดคล้อง
กับแนวคิดการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ศึกษาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนที่ต้องการให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการตามแนวคิดการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีและเพื่อศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลและที่
ไม่ได้รับรางวัลว่า มีลักษณะอย่างไรเพื่อนาเสนอยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในรูปแบบแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ในการนาไปพัฒนาท้องถิ่นต่อไปโดยใช้วิธีการศึกษาแบบ
ผสมผสานคือทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพกลุ่มตัวอย่างคือผู้บริหารคณะทางานและประชาชนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย จากการบริห ารจั ดการขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจาปี 2548 : กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือเทศบาลเมืองท่าข้าม
และองค์การบริหารส่วนตาบลคลองน้อยเปรียบเทียบกับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ไม่ได้รับรางวัลคือเทศบาลเมืองนาสารและองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทรโดยในเชิงปริมาณมี
ผู้ตอบแบบสอบถาม 186 คนและการศึกษาเชิงคุณภาพสัมภาษณ์ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียจากการบริหาร
จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจานวน 120 คนผลการศึกษาพบว่าองค์ประกอบในการบริหาร
จัดการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่ได้รับรางวัลประกอบด้วยภาวะผู้ นาของคณะผู้ บริหารซึ่งมีมี
คุณลักษณะต่างๆเช่น เป็นผู้ที่มีความเสมอภาคโปร่งใส มีคุณธรรมทางานโดยเน้นคุณภาพงานและ
คานึ งถึ ง คุณ ค่า และความต้อ งการของประชาชนต้ องคานึ งถึ งกระแสโลกและการเปลี่ ยนแปลงมี
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มาตรฐานวัดผลได้และรับผิดชอบสูงมองการณ์ไกลมีวิสัยทัศน์ที่ทันสมัยเป็นผู้ที่ใฝุหาความรู้ใส่ตนเองอยู่
เสมอและต้องคิดเชิงรุกทางานแบบผสมผสานนอกจากนั้นแล้วยังต้องมีองค์ประกอบในด้านอื่นอีกด้วยเช่น
1) ด้านการมีส่วนร่วมของสาธารณชน 2) ด้านความสุจริตและโปร่งใส 3) ด้านกลไกทางการเมืองที่ชอบธรรม
4) ด้านพันธะความรับผิดชอบต่อสังคมและ 5) ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลนอกจากนั้นแล้ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสาคัญเป็นพิเศษกับประเด็ นต่างๆประกอบด้วย 1) ด้าน
การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 2) การบริหารเพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ 3) การบริหารราชการเพื่อเกิดประโยชน์สุขของประชาชนและ 4) ด้าน
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานสามารถกาหนดเป็นต้นแบบตัวอย่าง (best practice) ที่สามารถพัฒนา
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเกิดแนวคิดในการนาไปพัฒนาท้องถิ่นรวมทั้งเป็นแนวคิดหรือโมเดลในการให้น้าหนัก
สาหรับเกณฑ์การประเมินในตัวชี้วัดประเด็นต่างๆเพื่อการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
อนาคตในรูปแบบของกรอบแนวคิด “LEFT : HARD : PP” ประกอบด้วยด้านภาวะผู้นา
(leadership) ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล (efficiency and effectiveness) การบริหาร
ราชการเพื่อให้เกิดการอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน (facility)
ด้านความสุจริตและโปร่งใส (transparency) การบริหารราชการเพื่อเกิดประโยชน์สุขของประชาชน
(happiness) ด้านพันธะความรับผิดชอบต่อสังคม(accountability) การบริหารเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจภาครัฐ (Result Base Management)การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (downsizing of class)
ด้านการมีส่วนร่วมของสาธารณชน (participation) ด้านกลไกทางการเมืองที่ชอบธรรม (politics)
จีรวรรณ ค่ายทอง (2552) ศึกษาเรื่อง“ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้าน
การช าระภาษีของเทศบาลเมืองคลองหลวงอาเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี ” การวิจัยครั้งนี้ มี
วัตถุประสงค์คือเพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านการชาระภาษีของ
เทศบาลเมืองคลองหลวงอาเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเพื่อทราบปัญหาอุปสรรคและแนวทางการ
แก้ไขปัญหาการให้บริการด้านการชาระภาษีและเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงบทบาทการให้บริการ
ด้านการชาระภาษีการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาจานวน 400 คนใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการวิจัยค่าร้อยละ (percentage) ใช้สาหรับอธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างตาม
คุณลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วยเพศอายุระดับการศึกษารายได้อาชีพค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานใช้อธิบายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาการให้บริการด้านการชาระภาษีของเทศบาล
เมืองคลองหลวงค่า t-test ใช้สาหรับทดสอบความแตกต่างคุณลักษณะส่วนบุคคลโดยทั้งนี้ตัวแปรแบ่ง
ออกเป็น2 กลุ่ม one-way ANOVA ใช้สาหรับทดสอบความแตกต่างด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ที่มีตัว
แปรมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไปค่าเชฟเฟุ (Scheffe) ผลการวิจัยพบว่าระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มี
ต่อการให้บริการด้านการชาระภาษีของเทศบาลเมืองคลองหลวงอาเภอคลองหลวงจังหวัด ปทุมธานี
โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีค่าเฉลี่ยระดับมากทุกด้าน
เรียงตามค่าเฉลี่ยด้านอุปกรณ์การให้บริการรองลงมาคือด้านขั้นตอน ในการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่
ให้บริการด้านสถานที่ให้บริการและด้านการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ตามลาดับการทดสอบสมมุติฐานพบว่า
เพศอายุระดับการศึกษารายได้อาชีพต่างกันทาให้ความคิดเห็น ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้าน
การชาระภาษีของเทศบาลเมืองคลองหลวงอาเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีแตกต่างกันอย่างมี
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นัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ดังนั้นตัวแปรอิสระเหล่านี้มีอิทธิพลต่อความเห็นของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการด้านการชาระภาษี
นิสาชล แย้มมี (2552) ศึกษาเรื่อง “ประสิทธิภาพในการให้บริการด้านสวัสดิการสังคม
เทศบาลเมืองคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี ” การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับความ
ต้องการของประชาชนในด้านการให้บริการด้านสวัสดิการสังคมของเทศบาล (2) ศึกษาถึงปัญหา
อุปสรรคและแนวทางในการพัฒนาการให้บริการด้านสวัสดิการสังคมของเทศบาลและ (3) ศึกษา
ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในด้านการให้บริการด้านสวัสดิการสังคมของเทศบาลเมือง
คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ประชาชนมาติดต่อขอรับบริการจานวน 370
คนในการวิจั ยครั้งนี้ใช้การวิจั ยเชิงส ารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผลการวิจัยพบว่า (1) ลักษณะการให้บริการด้านสวัสดิการสังคมของเทศบาลเมืองคลองหลวงได้ให้บริการ
ประชาชนผู้ที่มาติดต่ออายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป (2) ความมีประสิทธิภาพของการให้บริการประชาชนด้าน
สวัสดิการสังคมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พบว่าประสิทธิภาพการให้บริการอยู่ในระดับมากในด้าน
การศึกษาด้านสุขภาพอนามัยด้านที่อยู่อาศัยด้านการมีรายได้ด้านนันทนาการด้านกระบวนการยุติธรรมและ
ด้านการบริการสัง คมทั่ว ไป (3) ข้อ เสนอแนะเพื่อ การพัฒ นาและปรับ ปรุง การให้บ ริก าร
ประชาชนพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้บริการด้านสวัสดิการ
มากขึ้นรองลงมาในด้านของเจ้าหน้าที่ประชาชนต้องการให้เจ้าหน้าที่มี ความเอาใจใส่ในการให้บริการใน
ลักษณะของความยิ้มแย้มแจ่มใสความเอาใจใส่ความกระตือรือร้นในการทางานเป็นต้นในด้านงบประมาณ
ประชาชนต้องการงบประมาณที่เพียงพอต่อประชาชนในเทศบาลเมืองคลองหลวง
สมชาติ ปูอมแก้ว (2552) ศึกษาเรื่อง “ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุม ชน
เทศบาลเมืองคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี ” การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานและวิธีในการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองคลองหลวง
(2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองคลอง
หลวงโดยใช้แบบสอบถามและแบบสั มภาษณ์เ ชิงลึ ก เป็นเครื่องมือในการวิจัยกลุ่ มตัว อย่างได้แ ก่
ประชาชนที่อยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลเมืองคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือ 370 ชุดผลการวิจัยพบว่า (1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ
50.5 มีอายุระหว่าง 24-30 ปีร้อยละ 24.1 สถานภาพสมรสร้อยละ 59.5 ระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรีร้อยละ 33.2 รายได้ตั้ง แต่ 5,001-10,000 บาทร้อ ยละ 35.7 อาชีพ รับ จ้า งร้อ ยละ
49.2 ตามลาดับ (2) ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและวิธีการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการ
ชุมชนเทศบาลเมืองคลองหลวงภาพรวมการปฏิบัติของคณะกรรมการชุมชนมีปัญหาในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านสถานที่มีประเด็นปัญหาการจัดสถานที่ทางานการอานวย
ความสะดวก ในการติดต่อประสานงานความสะอาดของสถานที่การจัดสถานที่ให้เป็นสัดส่วนการมีปูาย
แนะนาสถานที่การจัดสถานที่จอดรถผู้ที่มาติดต่อราชการด้านงบประมาณมีประเด็นปัญหาการใช้งบประมาณ
อย่างประหยัดความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณการจัดการงบประมาณที่เหมาะสมการใช้งบประมาณ
อย่างถูกต้องและจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมด้านการบริหารมีประเด็นปัญหาการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลการบริหารด้วยความโปร่งใสมีการวางแผนล่วงหน้าการติดตามประเมินผลการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนด้านเทคโนโลยี มีประเด็นปัญหาการเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วการ
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ประชาสัมพัน ธ์ผ ลงาน ของคณะกรรมการชุมชนการสร้างความรู้ในการพัฒนาชุมชน โดยผ่านสื่อต่างๆรับ
ข้อเสนอแนะ ของชุมชนผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านบุคลากรมี ประเด็นปัญหา
ความตั้งใจในการทางานของคณะกรรมการชุมชน ความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนและชุมชนการเป็น
ตัวแทนในการประสานงานกับหน่วยงานราชการองค์กรและหน่วยงานเอกชนต่างๆที่เกี่ยวข้องการพัฒนา
ชุมชนทั้งทางด้านกายภาพการพัฒนาชุมชนทั้งทางด้านเศรษฐกิจการพัฒนาชุมชนทั้งทางด้านสังคม
การมีส่วนร่วมของประชาชน การระดมทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ สูงสุด (3) การพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองคลองหลวงควรพัฒนาโดยการสร้าง
แนวทางแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนการสร้างรายได้ของประชาชนในชุมชนการ
พัฒนาสร้างกิจกรรมเพื่อสร้ างความสามัคคีในชุมชนการสร้างงานให้ กับชุมชนและการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของราชการอย่างต่อเนื่อง (4) การทดสอบสมมติฐานเพศอายุระดับการศึกษาอาชีพรายได้ต่อ
เดือนและสถานภาพที่ต่างกันมีระดับปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน
เทศบาลเมืองคลองหลวงไม่แตกต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
วรรณา อัศวเดชาชาญยุทธ์ (2552) ศึกษาเรื่อง “การบริหารงานเทศบาลนครสู่ความเป็นเลิศ”
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ผลการบริหารงานเทศบาลนครที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ (2) ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานของเทศบาลนคร (3) ความสัมพันธ์ระหว่าง
มาตรฐานงานของเทศบาลนครกับการบริหารงานเทศบาลนครที่เป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัล คุณภาพ
แห่งชาติ (4) แนวคิดวิธีการแก้ปัญหาและการพัฒนาระบบการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลนครที่เป็น
เลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้บ ริห ารเทศบาลนคร 22
แห่ง รวม 856 คนเครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการวิจัย ประกอบด้ว ยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ข้อมูล
แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานของเทศบาลนครกับการบริหารงานที่เป็นเลิศ
ของของเทศบาลนครสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าสถิติพื้นฐานและทดสอบความสัมพันธ์
ของชุดตัวแปรโดยวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร
เทศบาลนครวิเคราะห์ข้อมูลจากความถี่ของข้อความผลจากการศึ กษาพบว่าเทศบาลนครที่สามารถ
ประสบความสาเร็จ ในการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อองค์กรที่
เป็นเลิศเนื่องจากมีความโดดเด่นในแง่ของการบริหารงาน 5 ประการคือ (1) การนาองค์กรมีความโดดเด่นใน
ด้านการนาองค์กรโดยผู้นาระดับ สูงสะท้อนให้เห็นว่าผู้ นาระดับสูงจะต้องมีการบริห ารจัดการที่ดี
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม (2) การวางแผนกลยุทธ์มีความโดดเด่น ในด้านการถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติสะท้อนให้เห็นว่าการจัดทาแผนกลยุทธ์นั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ผู้นาระดับสูง
จะต้ องมี ความสามารถถ่ ายทอดแผนกลยุ ทธ์ องค์ กรลงสู่ การปฏิ บั ติ การได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล (3) การมุ่งเน้นประชาชนมีความโดดเด่นในด้านความรู้เกี่ยวกับประชาชนสะท้อนให้เห็น
ว่าการบริหารงานที่มุ่งเน้นประชาชนที่แท้จริงแล้วผู้นาองค์กรระดับสูงต้องมีความรู้เกี่ยวกับประชาชนจึง
จะสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง(4) การจัดการความรู้มีความโดดเด่นในด้านการ
จัดการสารสนเทศและความรู้สะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์และทบทวนผลการดาเนินงานของเทศบาล
นครจะมีประโยชน์ต่อการบริหารงานก็ต่อเมื่อมีการจัดการสารสนเทศและความรู้อย่างทั่วถึงและเป็นระบบ
ของการสืบค้น (5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลมีความโดดเด่นในด้านการสร้างแรงจูงใจสะท้อนให้เห็นว่า
การจัดระบบบริหารงานบุคคลต้องคานึงถึงการเรียนรู้ของบุคคลและการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ร่วมงาน
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ทุกคน (6) การจัดกระบวนการมีความโดดเด่นในด้านการวางแผนลดค่าใช้จ่ายสะท้อนให้เห็นว่า
กระบวนการที่สร้างคุณค่าให้กับงานบริการและกระบวนการสนับสนุนการบริหารงานต้องคานึงถึงการลด
ค่าใช้จ่ายเป็นหลัก
ชัยณรงค์ ปัญหาราช (2552) ศึกษาเรื่อง “ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒ นาชุมชนของ
เทศบาลเมืองคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี ” การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมปัญ หาและ
อุป สรรคแนวทางแก้ปัญ หาในการพัฒ นาชุม ชนของเทศบาลเมือ งคลองหลวงจัง หวัด ปทุม ธานี
กลุ่ม ตัว อย่า งที่ใ ช้ใ นการวิจัย ได้แ ก่ป ระชาชนที่อ ยู่ใ นเขตการปกครอง ของเทศบาลเมืองคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานีโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือจานวน 370 คนในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
สารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการวิจัยพบว่า (1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุระหว่าง 21-24 ปีระดับการศึกษามัธยมศึกษามีอาชีพค้ าขายมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000 – 10,000 บาท(2)ระดับปัญหาในการพัฒนาชุมชนของเทศบาลเมืองคลอง
หลวงประกอบไปด้วยด้านการสารวจอาณาเขตและจัดตั้งชุมชนด้านการเลือกตั้งและฝึกอบรมคณะกรรมการ
ชุมชนด้านการฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนด้านการสารวจจัดเก็บบันทึก
ข้อมูลความจาเป็นขั้นพื้นฐานด้านการสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพและองค์กรสตรีด้านการฝึกอาชีพและ
พัฒนาอาชีพด้านการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มออมทรัพย์ด้านการจัดประชาคมทาแผนชุมชนด้าน
การดาเนินการจัดโครงการชุมชนพอเพียงพบว่าภาพรวมในการพัฒนาชุมชนของเทศบาลเมืองคลองหลวงเป็น
ปัญหาที่ประชาชนต้องการให้พัฒนาอย่างเร่งด่วนตามลาดับ (3) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าอายุที่
ต่างกันมีระดับปัญหาในการพัฒนาชุมชนของเทศบาลเมืองคลองหลวงที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
วิระศักดิ์ ฮาดดา (2553) งานวิจัยเรื่อง “ผลสัมฤทธิ์การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของ
องค์การบริหารส่วนตาบลในเขตจังหวัดภาคกลาง” การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ผลสัมฤทธิ์
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตจังหวัดภาคกลาง (2) การมี
ส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล
ในเขตจังหวัดภาคกลาง (3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารราชการแบบมีส่ว นร่ว มกับดั ช นีชี้
วัด (4) ปัจจัย การบริห ารราชการแบบมีส่ว นร่ว มที่มีผ ลต่อ ผลการดาเนินงานขององค์การบริห าร
ส่ว นตาบลในเขตจังหวัดภาคกลางและ(5) รูปแบบผลสัมฤทธิ์การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของ
องค์การบริหารส่วนตาบลในเขตจังหวัดภาคกลางกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือประชาชนที่อาศัยใน
พื้นที่เขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตจังหวัดภาคกลางในปีการศึกษา 2552 จาก
องค์การบริหารส่วนตาบล 333 แห่งจานวน 497 ตัวอย่างเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สมการ
ถดถอยพหุ คูณแบบขั้น ตอนผลการวิจัย พบว่า (1) ผลสัม ฤทธิ์ก ารบริห ารราชการแบบมีส่ว นร่ว ม
ขององค์การบริ หารส่วนตาบลในเขตจังหวัดภาคกลางในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและพบว่าระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานในด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่ในระดับ
มากที่สุดรองลงมาได้แก่ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการด้าน
การพัฒนาสิ่ งแวดล้ อมและการอนุ รักษ์ธรรมชาติด้านการพัฒนาโครงสร้า งพื้น ฐานด้า นการพัฒ นา
เศรษฐกิจ และการท่อ งเที่ย วโดยด้า นที่เ ห็ น ว่า มีร ะดับ ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานขององค์การ
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บริหารส่วนตาบลน้อยที่สุดคือด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย (2)
การมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล
ในเขตจังหวัดภาคกลางในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางจาแนกตามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ของการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลพบว่าด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่งใส
มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ ในระดับปานกลางด้านระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมีระดับ
การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางด้านการนาความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงานมีระดับ
การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางด้านมีที่ปรึกษามาจากภาคประชาชนมีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับปานกลางและด้านการมีกระบวนการ/กลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชนมีระดับการ
มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง (3) ผลจากการศึกษาปัจจัยทั้ง 5 ตัวที่มีอิทธิพลต่อผลการดาเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตจังหวัดภาคกลางในภาพรวมพบว่าปัจจัยแรกที่มีอิทธิพลคือการมีที่
ปรึกษามาจากภาคประชาชนปัจจัยตัวที่ 2 คือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่งใสปัจจัยตัวที่
3 คือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนปัจจัยตัวที่ 4 คือการนาความคิดเห็นของประชาชนไป
ประกอบการบริหารงานและปัจจัยตัวที่ 5คือมีกระบวนการ/กลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน
(4) รูปแบบผลสัมฤทธิ์การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตจังหวัดภาค
กลางพบว่ารูปแบบ COLIBP Model เป็นรูปแบบที่เหมาะสมต่อการดาเนินงานการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตพื้นที่ภาคกลาง
อาภร ศรราช (2553) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจและความต้องการของประชาชนที่มีต่อ
การพัฒนาของท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลไทรงามอาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมงานวิจัย
นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตาบลไทรงาม 2) เปรียบเทียบคุณลักษณะของประชาชนกับความพึงพอใจของ
ประชาชนในแต่ละด้านที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลไทรงามโดยวิธีการวิจัยเชิง
สารวจจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนในตาบลไทรงามจานวน 132 คนด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายสถิติ
ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือค่าร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าเฉลี่ยเลขคณิตการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Tukey ผลการวิจัยพบว่า
1) ด้านการบริการภายในอยู่ในระดับความพึงพอใจมากด้านการบริการภายนอกโดยรวมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากและด้านสวัสดิการมีความพึงพอใจในด้านการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุและการ
อบรมเสริมสร้างความรู้ แก่ อสม. หรือผู้นาชุมชนหรือแกนนาสุขภาพอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ประชาชนต้ อ งการให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลไทรงามแก้ ไ ขและปรั บ ปรุ ง เรื่ อ งการพั ฒ นา
สาธารณูปโภคเช่นไฟฟูาประปาโทรศัพท์เป็นต้น 2) ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของประชาชนกับความพึง
พอใจของประชาชนในแต่ละด้านที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลไทรงามพบว่า
ความพึงพอใจของประชาชนด้านการบริการภายนอกมีความแตกต่างกันอย่างน้อย 2 หมู่บ้านส่วนความ
พึงพอใจของประชาชนด้านการบริการภายในและด้านสวัสดิการไม่มีความแตกต่างกัน
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีการวิจัย
การศึกษาความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลนคร
อุดรธานี เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุป ระสงค์ของการศึกษา ผู้ว ิจัย ได้กาหนดวิธ ีก ารดาเนิน การวิจัย
ดังต่อไปนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ประชากรที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
และประสิทธิผลของการให้บริการสาธารณะ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จานวน
133,901 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 จากกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
เทศบาลนครอุดรธานี)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
กลุ่มตัว อย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จานวน 1,397 ซึ่งเป็น ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลนครอุดรธานี ที่เคยเข้ามาใช้บริการต่างๆ ของเทศบาลนครอุดรธานี โดยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ
(Accidental random sampling) จานวน 9 หน่วยงาน ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างในการสารวจความคิดเห็นการให้บริการสาธารณะของเทศบาลนครอุดรธานี
หน่วยงานที่มารับบริการ
หน่วยงานเข้ามาใช้บริการ
สานักการช่าง

จานวน (คน)

ร้อยละ

100

7.16

สานักการคลัง

137

9.82

สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

100

7.16

สถานธนานุบาล 1 และ 2

226

16.18

ท้องฟ้าจาลอง

100

7.16

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

100

7.16

กองการแพทย์

236

16.89

ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี

102

7.30

กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน

296

21.19

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อสารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน ที่มีต่อการให้ บ ริการสาธารณะของเทศบาลนครอุดรธานี ซึ่ง มีร ายละเอีย ดของแบบ
สารวจ และขั้น ตอนการสร้ างแบบสารวจดั งนี้
1. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
การดาเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เพื่อให้เครื่องมือมีคุณภาพและ
ทาการศึกษาได้อย่างเที่ยงตรง มีวิธีดาเนินการต่อไปนี้
1. กาหนดจุดประสงค์ในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการสารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครอุดรธานี
2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้องสาหรับการสารวจความคิดเห็น โดยค้นคว้า
จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ที่ ห ลากหลาย เพื่ อ ศึ ก ษาโครงสร้ า งกรอบเนื้ อ หาที่ จ ะท าการศึ ก ษาให้
ครอบคลุมและสอดคล้องกับประเด็นที่ต้องการศึกษา โดยยึดเนื้อหาการประเมินตามแบบประเมินของ
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการร่างข้อคาถาม หลังจากนั้นจึงทาการสังเคราะห์
โครงสร้างกรอบเนื้อหา พร้อมกับศึกษาแบบเครื่องมือที่สอดคล้องกับการประเมินในครั้งนี้
3. เขียนข้อคาถามตามโครงสร้างกรอบเนื้อหาการประเมิน ที่ได้จากการสังเคราะห์
4. ตรวจสอบพิจารณาข้อคาถาม โดยคณะผู้วิจัยพิจารณาจากการวิเคราะห์ตามโครงสร้างที่
ได้สังเคราะห์ขึ้น หากมีข้อคาถามใดยังไม่ชัดเจนในความสอดคล้องกับโครงสร้าง จะทาการพิจารณา
กับโครงสร้างกรอบเนื้อหาอีกครั้ง โดยการปรับปรุงข้อคาถาม ภาษาที่ใช้ให้มีความกระชับรัดกุม และ
เข้าใจง่าย
5. นาเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาความคิดเห็น ได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ดาเนินการสารวจ
ความความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลนครอุดรธานี ต่อไป
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กาหนดจุดประสงค์ในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
ศึกษาเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องในการศึกษาความคิดเห็น
เขียนข้อคาถามตามโครงสร้างกรอบเนื้อหา
ไม่ผา่ น
ตรวจสอบพิจารณา
ข้อคาถามให้ครอบคลุม
และมีความตรงเชิงเนื้อหา
ผ่าน
นาเครื่องมือดาเนินการรวบรวมข้อมูล

ภาพประกอบที่ 4 ขั้นตอนการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในสารวจ
2. เนื้อหาของแบบสอบถาม แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ตอน มีลักษณะดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึ ก ษา อาชี พ หลั ก รายได้ ส่ ว นบุค คลต่ อ เดื อน และหน่ ว ยงานที่ ม าใช้ บ ริ ก าร มีลั ก ษณะแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล
นครอุดรธานี 7 ด้าน ได้แก่ ด้านสถานที่ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้าน
ค่าธรรมเนียมการให้บริการ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านอุปกรณ์เครื่องใช้สานักงานและสิ่งอานวย
ความสะดวก และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมี
ตัวเลือก 5 ระดับ โดยกาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาดังต่อไปนี้
ระดับที่ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
ระดับที่ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
ระดับที่ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
ระดับที่ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
ระดับที่ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
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ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลัก ธรร
มาภิบาลของเทศบาลนครอุดรธานี 6 ด้าน ได้แก่ หลักนิติธ รรม หลักคุณธรรม หลัก ความโปร่งใส
หลักการมีส่ว นร่วม หลักความรั บผิดชอบ และหลักความคุ้มค่าเป็นแบบมาตราส่ว นประมาณค่า
(Rating Scale) ซึ่งมีตัวเลือก 5 ระดับ โดยกาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาดังต่อไปนี้
ระดับที่ 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
ระดับที่ 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก
ระดับที่ 3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
ระดับที่ 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
ระดับที่ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
ตอนที่ 4 สอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลนครอุดรธานี 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2) ด้านเศรษฐกิจ 3) ด้านสังคม และ 4 ด้าน
ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมเป็นแบบมาตราส่ว นประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่ง มี
ตัวเลือก 5 ระดับ โดยกาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาดังต่อไปนี้
ระดับที่ 5 หมายถึง มีความต้องการมากที่สุด
ระดับที่ 4 หมายถึง มีความต้องการมาก
ระดับที่ 3 หมายถึง มีความต้องการปานกลาง
ระดับที่ 2 หมายถึง มีความต้องการน้อย
ระดับที่ 1 หมายถึง มีความต้องการน้อยที่สุด
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการประเมินในครั้งนี้ ในขั้นต้นคณะผู้ประเมินทาการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ภาคสนาม เพื่อให้เกิดความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการประเมิน วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
และบทบาทของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม ข้อมู ลถูกเก็บรวบรวมในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 โดยมี
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
3.3.1 ขออนุ ญาตจากผู้ ตอบแบบสอบถาม เพื่อ ทาการเก็บ รวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการ
สารวจจานวน 9 หน่วยงาน ของเทศบาลนครอุดรธานี
3.3.2 เจ้าหน้าที่ภาคสนามให้คาอธิบายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และวิธีการเก็บข้อมูลให้กับ
ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับทราบ
3.3.3 ผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละคน จะตอบคาถาม 3 ส่วน คือ ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ความพึงพอใจความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และความต้องการ
ของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะใช้เวลาในการตอบ
คาถามประมาณ 5 – 10 นาที
3.3.4 หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ภาคสนามทาการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามเพื่อนาไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
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3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์แล้ว นามาจัดลาดับแบบสอบถามและ
ลงรหัส หลังจากนั้นทาการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปโดย
กาหนดขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
3.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับความพึงพอใจความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และความต้องการของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา
เทศบาลนครอุดรธานี วิเคราะห์โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
3.4.2 กาหนดช่วงคะแนนค่าเฉลี่ยในการแปลความหมายข้อมูลเชิงปริมาณ ดังนี้
1. การพิจารณาค่าระดับคะแนนความพึงพอใจของประชาชน
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 – 5.00 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.50 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.50 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
2. การพิจารณาค่าระดับคะแนนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 – 5.00 มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50 มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50 มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.50 มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.50 มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับน้อยที่สุด
3. การพิจารณาค่าระดับคะแนนการความต้องการของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาเทศบาล
นครอุดรธานี
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 – 5.00 มีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50 มีความต้องการอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50 มีความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.50 มีความต้องการอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.50 มีความต้องการอยู่ในระดับน้อยที่สุด
3.4.3 ทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ทาการวิเคราะห์ความเชื่อมั่น
ของแบบ สอบถาม โดยน ามาวิเคราะห์ ห าค่าความเชื่อมั่นโดยสู ตรของครอนบาค (Cronbach’s
alpha coefficient) พบว่า แบบสอบถาม มีระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ0.978ถือได้ว่าแบบสอบถามมี
ระดับความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูง
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3.4.4 การกาหนดเกณฑ์การประเมินร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของ
เทศบาลนครอุดรธานี โดยใช้การเทียบร้อยละจากค่าเฉลี่ย โดยกาหนดให้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 มีค่า
เท่ากับ ร้อยละ 100 โดยกาหนดเกณฑ์ร้อยละความพึงพอใจตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล มิติที่ 2 คือ ด้านคุณภาพการให้บริการ ซึ่งเกณฑ์การประเมินมีการกาหนด
ตัวชี้วัดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ คือ ต้องมีระดับความพึงพอใจมากกว่า
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
3.4.5 น าผลการวิเคราะห์ ทางสถิติมาจัดตาราง แปลความหมาย ตีความจากตาราง
อภิปรายผล และสรุปผลการวิจัย ในรูปของการบรรยาย และการอธิบายแบบความเรียง
ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนาผลการวิเ คราะห์ข้อ มูล ทางสถิติม าจัด
ตารางแปลความหมาย ตีความจากตาราง อภิปรายผล และสรุปผลการวิจัยในรูปของการบรรยาย
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การส ารวจความคิดเห็ น ของประชาชนที่มีต่อการให้ บริการสาธารณะของเทศบาลนคร
อุดรธานีคณะผู้วิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นต่างๆตามลาดับดังนี้ 1) ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสารวจ 2) ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ 3) ความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลและ 4) ความต้องการของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสารวจ
การศึ กษาความคิด เห็ น ของประชาชนที่มี ต่อการให้ บริ การสาธารณะของเทศบาลนคร
อุดรธานี มีผู้ตอบแบบสารวจจานวน 1,397 คน จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสารวจ
ปรากฏผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงความถี่ ร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสารวจ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสารวจ

จานวน (คน)

ร้อยละ

ชาย

682

48.82

หญิง

715

51.18

ไม่เกิน 20 ปี

215

15.39

21-30 ปี

442

31.64

31-40 ปี

371

26.56

41-50 ปี

199

14.25

51-60 ปี

106

7.58

มากกว่า 60 ปี

64

4.58

เพศ

อายุ

ตารางที่ 2 แสดงความถี่ ร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสารวจ (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสารวจ

จานวน (คน)

ร้อยละ

เกษตรกรรม

56

4.01

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ

143

10.24

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย

415

29.71

รับจ้างทั่วไป

215

15.39

พนักงานบริษัท

311

22.26

ไม่ได้ประกอบอาชีพใด

105

7.51

อื่นๆ

69

4.94

ไม่ระบุ

83

5.94

อาชีพหลัก

การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสารวจจากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสารวจ
ส่วนใหญ่ร้อยละ 21.19 เข้ามาใช้บริการในหน่วยงานกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 51.18) ผู้ตอบแบบสารวจส่วนใหญ่ โดยส่วนใหญ่มีอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขาย (ร้อยละ 29.71)
4.2 ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
การวิเคราะห์ ผ ลความพึงพอใจที่มีต่อการให้ บริการของผู้ ตอบแบบส ารวจ ซึ่งเข้ามาใช้
บริ การในหน่ว ยงานของเทศบาลนครอุดรธานี จะนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของ
เทศบาลนครอุดรธานี และผลการวิเคราะห์จาแนกตามหน่วยงานที่ผู้ตอบแบบสารวจเข้ามาใช้บริการ
จานวน 9 หน่วยงานปรากฎผลดังนี้
4.2.1 การวิเคราะห์ผลความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการในภาพรวมของเทศบาลนคร
อุดรธานี
การวิเคราะห์ ผ ลความพึงพอใจที่มีต่อการให้ บริการของผู้ ตอบแบบส ารวจ ซึ่งเข้ามาใช้
บริการในหน่ วยงานของเทศบาลนครอุดรธานีในภาพรวม มีผู้ตอบแบบส ารวจจานวน 1,397 คน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฎดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบ
สารวจ
การให้บริการของเทศบาลนครอุดรธานี
̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
1. ให้บริการอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน

4.53 0.43

พอใจมากที่สุด

2. มีความรวดเร็วในการให้บริการ

4.58 0.58

พอใจมากที่สุด

3. การให้บริการแต่ละขั้นตอนเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด 4.44 0.42

พอใจมาก

4. มีการแจ้งข้อมูลขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน

4.50 0.55

พอใจมาก

5. การให้บริการมีความเสมอภาค ยุติธรรม และโปร่งใส

4.61 0.53

พอใจมากที่สุด

4.53 0.44

พอใจมากที่สุด

1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย

4.44 0.37

พอใจมาก

2. มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ

4.59 0.46

พอใจมากที่สุด

3. มีความสะดวกในการใช้ช่องทางการให้บริการ

4.62 0.44

พอใจมากที่สุด

4. มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้ในแต่ละช่องทางการให้บริการ 4.51 0.33
5. มีการพัฒนาและปรับปรุงช่องทางการให้บริการให้มี
4.67 0.44
คุณภาพอย่างสม่าเสมอ
ภาพรวมด้านช่องทางการให้บริการ
4.57 0.41

พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

ภาพรวมด้านขั้นตอนการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ

พอใจมากที่สุด

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1. ให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตร

4.59 0.38

พอใจมากที่สุด

2. มีความกระตือรือร้นและตั้งใจทางาน
3. คอยให้ความช่วยเหลือและแนะนาต่อผู้มาใช้บริการเป็น
อย่างดี
4. มีการดูแล เอาใจใส่ และเต็มใจให้บริการ

4.68 0.38
4.65 0.46

พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

4.60 0.34

พอใจมากที่สุด

5. มีบุคลิกภาพที่ดีและการแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย

4.46 0.35

พอใจมาก

4.60 0.38

พอใจมากที่สุด

ภาพรวมด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบ
สารวจ (ต่อ)
การให้บริการของเทศบาลนครอุดรธานี
̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่ให้บริการ
1. มีอุปกรณ์สานักงานและเครื่องมือสื่อสารในการบริการที่
4.60 0.42
พอใจมากที่สุด
ทันสมัย
2. สถานที่ให้บริการมีความสะอาดและเป็นระเบียบ
4.53 0.43
พอใจมากที่สุด
3. มีสถานที่จอดรถเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ

4.51 0.39

พอใจมากที่สุด

4. มีที่นั่งพักเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ

4.61 0.48

พอใจมากที่สุด

5. ห้องน้าสะอาดและอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม

4.55 0.59

พอใจมากที่สุด

4.56 0.46

พอใจมากที่สุด

1. มีบริการระบบสารสนเทศที่ทันสมัย

4.69 0.52

พอใจมากที่สุด

2. มีเอกสารหรือสื่อที่อธิบายขั้นตอนการใช้ระบบสารสนเทศ

4.64 0.34

พอใจมากที่สุด

3. มีการออกแบบระบบสารสนเทศที่ง่ายต่อการใช้งาน

4.64 0.56

พอใจมากที่สุด

4. มีจุดบริการระบบสารสนเทศเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ

4.48 0.49

พอใจมาก

5. ระบบสารสนเทศที่ใช้มีประโยชน์ต่อผู้มีใช้บริการ

4.50 0.54

พอใจมาก

ภาพรวมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.59 0.49

พอใจมากที่สุด

ภาพรวมการให้บริการของเทศบาลนครอุดรธานี

4.57 0.39

พอใจมากที่สุด

ภาพรวมด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่ให้บริการ
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

จากตารางที่ 3 แสดงผลสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ของ
เทศบาลนครอุดรธานี ในภาพรวมจานวน 9 หน่วยงานพบว่า ผู้ตอบแบบสารวจมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมากที่สุด ต่อการให้บริการของเทศบาลนครอุดรธานี ทั้งในด้านขั้นตอนการให้บริการ
ช่องทางการให้บริการและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยเฉพาะด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการที่ผู้ตอบแบบ
สารวจมีความพึงพอใจสูงสุด ( ̅ = 4.60) ทั้งในเรื่องของการให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตร มี
ความกระตือรือร้นและตั้งใจทางาน คอยให้ความช่วยเหลือและแนะนาต่อผู้มาใช้บริการเป็นอย่างดี มี
การดูแล เอาใจใส่ และเต็มใจให้บริการ และมีบุคลิกภาพที่ดีและการแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เมื่อ
พิจารณาในภาพรวมการให้บริการของเทศบาลนครอุด รธานี พบว่าผู้ตอบแบบสารวจมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (̅= 4.57) คิดเป็นร้อยละ 91.40
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4.2.2 การวิเคราะห์ผลความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของสานักการช่าง
การวิเคราะห์ ผ ลความพึงพอใจที่มีต่อการให้ บริการของผู้ ตอบแบบส ารวจ ซึ่งเข้ามาใช้
บริการสานักการช่าง เทศบาลนครอุดรธานีในภาพรวม ซึ่งผู้ตอบแบบสารวจจานวน 100 คน ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลปรากฎดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบ
สารวจ
การให้บริการของสานักการช่าง
̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
1. ให้บริการอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน

4.41 0.32

พอใจมาก

2. มีความรวดเร็วในการให้บริการ

4.45 0.60

พอใจมาก

3. การให้บริการแต่ละขั้นตอนเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

4.56 0.49

พอใจมากที่สุด

4. มีการแจ้งข้อมูลขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน

4.66 0.38

พอใจมากที่สุด

5. การให้บริการมีความเสมอภาค ยุติธรรม และโปร่งใส

4.45 0.45

พอใจมาก

4.51 0.44

พอใจมากที่สุด

1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย

4.43 0.59

พอใจมาก

2. มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ

4.61 0.57

พอใจมากที่สุด

3. มีความสะดวกในการใช้ช่องทางการให้บริการ

4.65 0.53

พอใจมากที่สุด

4. มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้ในแต่ละช่องทางการให้บริการ
5. มีการพัฒนาและปรับปรุงช่องทางการให้บริการให้มี
คุณภาพอย่างสม่าเสมอ
ภาพรวมด้านช่องทางการให้บริการ

4.48 0.46
4.68 0.31

พอใจมาก
พอใจมากที่สุด

4.57 0.49

พอใจมากที่สุด

ภาพรวมด้านขั้นตอนการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบ
สารวจ
การให้บริการของสานักการช่าง
̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1. ให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตร

4.64 0.32

พอใจมากที่สุด

2. มีความกระตือรือร้นและตั้งใจทางาน
3. คอยให้ความช่วยเหลือและแนะนาต่อผู้มาใช้บริการเป็น
อย่างดี
4. มีการดูแล เอาใจใส่ และเต็มใจให้บริการ

4.50 0.53
4.45 0.42

พอใจมาก
พอใจมาก

4.69 0.40

พอใจมากที่สุด

5. มีบุคลิกภาพที่ดีและการแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย

4.47 0.45

พอใจมาก

4.55 0.42

พอใจมากที่สุด

4.58 0.54

พอใจมากที่สุด

4.41 0.53

พอใจมาก

3. มีสถานที่จอดรถเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ

4.42 0.40

พอใจมาก

4. มีที่นั่งพักเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ

4.51 0.44

พอใจมากที่สุด

5. ห้องน้าสะอาดและอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม

4.49 0.36

พอใจมาก

4.48 0.45

พอใจมาก

1. มีบริการระบบสารสนเทศที่ทันสมัย

4.65 0.55

พอใจมากที่สุด

2. มีเอกสารหรือสื่อที่อธิบายขั้นตอนการใช้ระบบสารสนเทศ

4.41 0.41

พอใจมาก

3. มีการออกแบบระบบสารสนเทศที่ง่ายต่อการใช้งาน

4.51 0.37

พอใจมากที่สุด

4. มีจุดบริการระบบสารสนเทศเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ

4.61 0.42

พอใจมากที่สุด

5. ระบบสารสนเทศที่ใช้มีประโยชน์ต่อผู้มีใช้บริการ

4.70 0.47

พอใจมากที่สุด

ภาพรวมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.57 0.44

พอใจมากที่สุด

ภาพรวมการให้บริการของสานักการช่าง

4.56 0.39

พอใจมากที่สุด

ภาพรวมด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่ให้บริการ
1. มีอุปกรณ์สานักงานและเครื่องมือสื่อสารในการบริการที่
ทันสมัย
2. สถานที่ให้บริการมีความสะอาดและเป็นระเบียบ

ภาพรวมด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่ให้บริการ
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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จากตารางที่ 4 แสดงผลสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานสานักการช่าง
เทศบาลนครอุดรธานี พบว่า ผู้ตอบแบบสารวจมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ต่อการ
ให้ บ ริ ก ารของส านั ก การช่ าง ทั้ ง ในด้า น ช่ องทางการให้ บ ริก ารเจ้า หน้ า ที่ผู้ ใ ห้ บ ริก าร และระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยเฉพาะในด้ านด้ า นช่อ งทางการให้ บ ริ ก ารและ ด้ า นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่ผู้ตอบแบบสารวจมีความพึงพอใจสูงสุด ( ̅ = 4.57 เท่ากันทั้งสองด้าน) เมื่อพิจารณาใน
ภาพรวมการให้บริการของสานักการช่าง เทศบาลนครอุดรธานี พบว่าผู้ตอบแบบสารวจมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.56) คิดเป็นร้อยละ 91.20
4.2.3 การวิเคราะห์ผลความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของสานักการคลัง
การวิเคราะห์ ผ ลความพึงพอใจที่มีต่อการให้ บริการของผู้ ตอบแบบส ารวจ ซึ่งเข้ามาใช้
บริ การในส านั ก การคลั ง เทศบาลนครอุ ดรธานี ซึ่ ง มี ผู้ ต อบแบบส ารวจจานวน 137 คน ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบ
สารวจ
การให้บริการของสานักการคลัง
̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
1. ให้บริการอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน

4.55 0.45

พอใจมากที่สุด

2. มีความรวดเร็วในการให้บริการ

4.52 0.30

พอใจมากที่สุด

3. การให้บริการแต่ละขั้นตอนเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

4.49 0.37

พอใจมาก

4. มีการแจ้งข้อมูลขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน

4.48 0.39

พอใจมาก

5. การให้บริการมีความเสมอภาค ยุติธรรม และโปร่งใส

4.45 0.54

พอใจมาก

4.51 0.44

พอใจมากที่สุด

1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย

4.56 0.53

พอใจมาก

2. มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ

4.50 0.41

พอใจมาก

3. มีความสะดวกในการใช้ช่องทางการให้บริการ

4.59 0.40

พอใจมากที่สุด

4. มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้ในแต่ละช่องทางการให้บริการ
5. มีการพัฒนาและปรับปรุงช่องทางการให้บริการให้มี
คุณภาพอย่างสม่าเสมอ
ภาพรวมด้านช่องทางการให้บริการ

4.57 0.57
4.52 0.56

พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

4.55 0.49

พอใจมากที่สุด

ภาพรวมด้านขั้นตอนการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบ
สารวจ (ต่อ)
การให้บริการของสานักการคลัง
̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1. ให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตร

4.50 0.53

พอใจมาก

2. มีความกระตือรือร้นและตั้งใจทางาน
3. คอยให้ความช่วยเหลือและแนะนาต่อผู้มาใช้บริการเป็น
อย่างดี
4. มีการดูแล เอาใจใส่ และเต็มใจให้บริการ

4.55 0.53
4.55 0.31

พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

4.49 0.56

พอใจมาก

5. มีบุคลิกภาพที่ดีและการแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย

4.45 0.49

พอใจมาก

4.51 0.49

พอใจมากที่สุด

4.60 0.30

พอใจมากที่สุด

4.47 0.57

พอใจมาก

3. มีสถานที่จอดรถเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ

4.40 0.58

พอใจมาก

4. มีที่นั่งพักเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ

4.51 0.46

พอใจมากที่สุด

5. ห้องน้าสะอาดและอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม

4.43 0.39

พอใจมาก

4.48 0.46

พอใจมาก

1. มีบริการระบบสารสนเทศที่ทันสมัย

4.56 0.48

พอใจมากที่สุด

2. มีเอกสารหรือสื่อที่อธิบายขั้นตอนการใช้ระบบสารสนเทศ

4.54 0.32

พอใจมากที่สุด

3. มีการออกแบบระบบสารสนเทศที่ง่ายต่อการใช้งาน

4.57 0.43

พอใจมากที่สุด

4. มีจุดบริการระบบสารสนเทศเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ

4.51 0.43

พอใจมากที่สุด

5. ระบบสารสนเทศที่ใช้มีประโยชน์ต่อผู้มีใช้บริการ

4.47 0.52

พอใจมาก

ภาพรวมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.53 0.44

พอใจมากที่สุด

ภาพรวมการให้บริการของสานักการคลัง

4.53 0.39

พอใจมากที่สุด

ภาพรวมด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่ให้บริการ
1. มีอุปกรณ์สานักงานและเครื่องมือสื่อสารในการบริการที่
ทันสมัย
2. สถานที่ให้บริการมีความสะอาดและเป็นระเบียบ

ภาพรวมด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่ให้บริการ
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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จากตารางที่ 5 แสดงผลสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักการคลัง เทศบาล
นครอุดรธานี พบว่า ผู้ตอบแบบสารวจมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ต่อการให้บริการ
ของส านั กการคลั ง ทั้งในด้าน ช่องทางการให้ บริการเจ้าหน้าที่ผู้ ให้ บริการ และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยเฉพาะด้านช่องทางการให้บริการที่ผู้ตอบแบบสารวจมีความพึงพอใจสูงสุด ( ̅ = 4.55)
ทั้งในเรื่องของการมีความสะดวกในการใช้ช่องทางการให้บริการ และมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้ใน
แต่ละช่องทางการให้บริการเมื่อพิจารณาในภาพรวมการให้บริการของสานักการคลัง เทศบาลนคร
อุดรธานี พบว่าผู้ตอบแบบสารวจมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅= 4.53) คิดเป็นร้อยละ
90.60
4.2.4 การวิเคราะห์ผลความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของสานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
การวิเคราะห์ ผ ลความพึงพอใจที่มีต่อการให้ บริการของผู้ ตอบแบบส ารวจ ซึ่งเข้ามาใช้
บริการในสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งมีผู้ตอบแบบสารวจจานวน
100 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฎดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสารวจ
การให้บริการของสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
1. ให้บริการอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน

4.41 0.34

พอใจมาก

2. มีความรวดเร็วในการให้บริการ

4.70 0.45

พอใจมากที่สุด

3. การให้บริการแต่ละขั้นตอนเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

4.49 0.33

พอใจมาก

4. มีการแจ้งข้อมูลขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน

4.54 0.55

พอใจมากที่สุด

5. การให้บริการมีความเสมอภาค ยุติธรรม และโปร่งใส

4.44 0.60

พอใจมาก

4.52 0.44

พอใจมากที่สุด

1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย

4.54 0.39

พอใจมากที่สุด

2. มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ

4.44 0.48

พอใจมาก

3. มีความสะดวกในการใช้ช่องทางการให้บริการ

4.58 0.59

พอใจมากที่สุด

4. มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้ในแต่ละช่องทางการให้บริการ
5. มีการพัฒนาและปรับปรุงช่องทางการให้บริการให้มี
คุณภาพอย่างสม่าเสมอ
ภาพรวมด้านช่องทางการให้บริการ

4.57 0.55
4.41 0.40

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก

4.51 0.48

พอใจมาก

ภาพรวมด้านขั้นตอนการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบ
สารวจ (ต่อ)
การให้บริการของสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1. ให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตร

4.58 0.51

พอใจมากที่สุด

2. มีความกระตือรือร้นและตั้งใจทางาน
3. คอยให้ความช่วยเหลือและแนะนาต่อผู้มาใช้บริการเป็น
อย่างดี
4. มีการดูแล เอาใจใส่ และเต็มใจให้บริการ

4.56 0.38
4.54 0.42

พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

4.70 0.47

พอใจมากที่สุด

5. มีบุคลิกภาพที่ดีและการแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย

4.57 0.40

พอใจมากที่สุด

ภาพรวมด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4.58 0.44

พอใจมากที่สุด

4.46 0.56

พอใจมาก

4.54 0.56

พอใจมากที่สุด

3. มีสถานที่จอดรถเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ

4.55 0.60

พอใจมาก

4. มีที่นั่งพักเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ

4.68 0.42

พอใจมากที่สุด

5. ห้องน้าสะอาดและอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม

4.50 0.36

พอใจมาก

ภาพรวมด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่ให้บริการ

4.55 0.50

พอใจมากที่สุด

1. มีบริการระบบสารสนเทศที่ทันสมัย

4.42 0.46

พอใจมาก

2. มีเอกสารหรือสื่อที่อธิบายขั้นตอนการใช้ระบบสารสนเทศ

4.69 0.40

พอใจมากที่สุด

3. มีการออกแบบระบบสารสนเทศที่ง่ายต่อการใช้งาน

4.64 0.52

พอใจมากที่สุด

4. มีจุดบริการระบบสารสนเทศเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ

4.51 0.52

พอใจมากที่สุด

5. ระบบสารสนเทศที่ใช้มีประโยชน์ต่อผู้มีใช้บริการ

4.53 0.32

พอใจมากที่สุด

4.56 0.44

พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

ด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่ให้บริการ
1. มีอุปกรณ์สานักงานและเครื่องมือสื่อสารในการบริการที่
ทันสมัย
2. สถานที่ให้บริการมีความสะอาดและเป็นระเบียบ

ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพรวมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาพรวมการให้บริการของสานักงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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4.54 0.39

จากตารางที่ 6 แสดงผลสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครอุดรธานี พบว่า ผู้ตอบแบบสารวจมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ
มากที่สุด ต่อการให้บริการของสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านขั้นตอนการให้บริการ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสิ่งอานวยความสะดวกที่ให้บริการ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการที่ผู้ต อบแบบสารวจมีความพึงพอใจสูงสุด ( ̅ = 4.58) ทั้งในเรื่องของการ
ให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตร มีความกระตือรือร้นและตั้งใจทางาน คอยให้ความช่วยเหลือ
และแนะนาต่อผู้มาใช้บริการเป็นอย่างดี มีการดูแล เอาใจใส่ และเต็มใจให้บริการ และมีบุคลิกภาพที่ดี
และการแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เมื่อพิจารณาในภาพรวมการให้บริการของสานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครอุดรธานี พบว่าผู้ตอบแบบสารวจมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (̅= 4.54) คิดเป็นร้อยละ 90.80
4.2.5 การวิเคราะห์ผลความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของสถานธนานุบาล 1 และ 2
การวิเคราะห์ ผ ลความพึงพอใจที่มีต่อการให้ บริการของผู้ ตอบแบบส ารวจ ซึ่งเข้ามาใช้
บริการในสถานธนานุบาล 1 และ 2 เทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งมีผู้ตอบแบบสารวจจานวน 226 คน ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลปรากฎดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบ
สารวจ
การให้บริการของสถานธนานุบาล
̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
1. ให้บริการอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน

4.67 0.40

พอใจมาก

2. มีความรวดเร็วในการให้บริการ

4.42 0.32

พอใจมากที่สุด

3. การให้บริการแต่ละขั้นตอนเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

4.50 0.60

พอใจมาก

4. มีการแจ้งข้อมูลขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน

4.58 0.41

พอใจมากที่สุด

5. การให้บริการมีความเสมอภาค ยุติธรรม และโปร่งใส

4.41 0.48

พอใจมาก

4.52 0.44

พอใจมากที่สุด

1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย

4.49 0.58

พอใจมากที่สุด

2. มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ

4.54 0.43

พอใจมากที่สุด

3. มีความสะดวกในการใช้ช่องทางการให้บริการ

4.53 0.50

พอใจมากที่สุด

4. มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้ในแต่ละช่องทางการให้บริการ

4.52 0.31

พอใจมากที่สุด

ภาพรวมด้านขั้นตอนการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
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ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบ
สารวจ (ต่อ)
การให้บริการของสถานธนานุบาล
̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ
5. มีการพัฒนาและปรับปรุงช่องทางการให้บริการให้มี
พอใจมากที่สุด
4.53 0.53
คุณภาพอย่างสม่าเสมอ
ภาพรวมด้านช่องทางการให้บริการ
4.52 0.47 พอใจมากที่สุด
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1. ให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตร

4.61 0.60

พอใจมากที่สุด

2. มีความกระตือรือร้นและตั้งใจทางาน
3. คอยให้ความช่วยเหลือและแนะนาต่อผู้มาใช้บริการเป็น
อย่างดี
4. มีการดูแล เอาใจใส่ และเต็มใจให้บริการ

4.64 0.56
4.59 0.37

พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

4.65 0.41

พอใจมากที่สุด

5. มีบุคลิกภาพที่ดีและการแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย

4.68 0.41

พอใจมากที่สุด

4.63 0.47

พอใจมากที่สุด

4.51 0.51

พอใจมากที่สุด

4.49 0.57

พอใจมาก

3. มีสถานที่จอดรถเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ

4.40 0.49

พอใจมาก

4. มีที่นั่งพักเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ

4.43 0.35

พอใจมาก

5. ห้องน้าสะอาดและอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม

4.50 0.49

พอใจมาก

4.50 0.48

พอใจมาก

1. มีบริการระบบสารสนเทศที่ทันสมัย

4.58 0.35

พอใจมาก

2. มีเอกสารหรือสื่อที่อธิบายขั้นตอนการใช้ระบบสารสนเทศ

4.45 0.56

พอใจมาก

3. มีการออกแบบระบบสารสนเทศที่ง่ายต่อการใช้งาน

4.45 0.50

พอใจมาก

ภาพรวมด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่ให้บริการ
1. มีอุปกรณ์สานักงานและเครื่องมือสื่อสารในการบริการที่
ทันสมัย
2. สถานที่ให้บริการมีความสะอาดและเป็นระเบียบ

ภาพรวมด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่ให้บริการ
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบ
สารวจ (ต่อ)
การให้บริการของสถานธนานุบาล
̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ
4. มีจุดบริการระบบสารสนเทศเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ

4.66 0.48

พอใจมากที่สุด

5. ระบบสารสนเทศที่ใช้มีประโยชน์ต่อผู้มีใช้บริการ

4.55 0.57

พอใจมากที่สุด

ภาพรวมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.52 0.49

พอใจมากที่สุด

ภาพรวมการให้บริการของสถานธนานุบาล

4.57 0.39

พอใจมากที่สุด

จากตารางที่ 7 แสดงผลสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานธนานุบาล 1 และ
2 เทศบาลนครอุดรธานี พบว่า ผู้ตอบแบบสารวจมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ต่อ
การให้ บ ริ ก ารของสถานธนานุ บ าล 1 และ 2 ทั้ ง ในด้ า นขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก าร ด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ ผู้
ให้บริ การ และด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้ บริการที่ผู้ตอบแบบ
ส ารวจมี ค วามพึ ง พอใจสู ง สุ ด ( ̅ =4.63)
เมื่ อ พิ จ ารณาในภาพรวมการให้ บ ริ ก ารของ
สถานธนานุบาล 1 และ 2 เทศบาลนครอุดรธานี พบว่าผู้ตอบแบบสารวจมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (̅= 4.57) คิดเป็นร้อยละ 91.40
4.2.6 การวิเคราะห์ผลความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของท้องฟ้าจาลอง
การวิเคราะห์ ผ ลความพึงพอใจที่มีต่อการให้ บริการของผู้ ตอบแบบส ารวจ ซึ่งเข้ามาใช้
บริ การในท้ องฟ้ าจ าลอง เทศบาลนครอุ ดรธานี ซึ่ งมี ผู้ ต อบแบบส ารวจจ านวน 100 คน ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ ดังตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบ
สารวจ
การให้บริการของท้องฟ้าจาลอง
̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
1. ให้บริการอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน

4.56 0.47

พอใจมากที่สุด

2. มีความรวดเร็วในการให้บริการ

4.42 0.53

พอใจมาก

3. การให้บริการแต่ละขั้นตอนเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

4.53 0.56

พอใจมากที่สุด

4. มีการแจ้งข้อมูลขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน

4.46 0.41

พอใจมาก

5. การให้บริการมีความเสมอภาค ยุติธรรม และโปร่งใส

4.50 0.52

พอใจมาก

4.49 0.44

พอใจมาก

1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย

4.67 0.52

พอใจมากที่สุด

2. มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ

4.43 0.51

พอใจมาก

3. มีความสะดวกในการใช้ช่องทางการให้บริการ

4.46 0.36

พอใจมาก

4. มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้ในแต่ละช่องทางการให้บริการ
5. มีการพัฒนาและปรับปรุงช่องทางการให้บริการให้มี
คุณภาพอย่างสม่าเสมอ
ภาพรวมด้านช่องทางการให้บริการ

4.43 0.41
4.50 0.47

พอใจมาก
พอใจมาก

4.50 0.45

พอใจมาก

1. ให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตร

4.63 0.39

พอใจมากที่สุด

2. มีความกระตือรือร้นและตั้งใจทางาน
3. คอยให้ความช่วยเหลือและแนะนาต่อผู้มาใช้บริการเป็น
อย่างดี

4.62 0.40
4.66 0.56

พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

ภาพรวมด้านขั้นตอนการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
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ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบ
สารวจ (ต่อ)
การให้บริการของท้องฟ้าจาลอง
̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ
4. มีการดูแล เอาใจใส่ และเต็มใจให้บริการ
4.57 0.43
พอใจมากที่สุด
5. มีบุคลิกภาพที่ดีและการแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย

4.57 0.43

พอใจมากที่สุด

4.61 0.44

พอใจมากที่สุด

4.60 0.54

พอใจมากที่สุด

4.60 0.56

พอใจมากที่สุด

3. มีสถานที่จอดรถเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ

4.46 0.47

พอใจมาก

4. มีที่นั่งพักเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ

4.54 0.32

พอใจมากที่สุด

5. ห้องน้าสะอาดและอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม

4.45 0.42

พอใจมาก

4.53 0.46

พอใจมากที่สุด

1. มีบริการระบบสารสนเทศที่ทันสมัย

4.56 0.41

พอใจมากที่สุด

2. มีเอกสารหรือสื่อที่อธิบายขั้นตอนการใช้ระบบสารสนเทศ

4.46 0.36

พอใจมาก

3. มีการออกแบบระบบสารสนเทศที่ง่ายต่อการใช้งาน

4.63 0.38

พอใจมากที่สุด

4. มีจุดบริการระบบสารสนเทศเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ

4.69 0.51

พอใจมากที่สุด

5. ระบบสารสนเทศที่ใช้มีประโยชน์ต่อผู้มีใช้บริการ

4.68 0.56

พอใจมากที่สุด

ภาพรวมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.61 0.44

พอใจมากที่สุด

ภาพรวมการให้บริการของท้องฟ้าจาลอง

4.55 0.39

พอใจมากที่สุด

ภาพรวมด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่ให้บริการ
1. มีอุปกรณ์สานักงานและเครื่องมือสื่อสารในการบริการที่
ทันสมัย
2. สถานที่ให้บริการมีความสะอาดและเป็นระเบียบ

ภาพรวมด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่ให้บริการ
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

จากตารางที่ 8 แสดงผลสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของท้องฟ้าจาลอง เทศบาล
นครอุดรธานี พบว่า ผู้ตอบแบบสารวจมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ต่อการให้บริการ
ของท้องฟ้าจาลองทั้งในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่ให้บริการ ด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ผู้ตอบแบบสารวจมีความพึงพอใจสูงสุด ( ̅ =4.61 เท่ากันทั้งสองด้าน) เมื่อพิจารณาในภาพรวมการ
ให้บริการของท้องฟ้าจาลองเทศบาลนครอุดรธานี พบว่าผู้ตอบแบบสารวจมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (̅= 4.55) คิดเป็นร้อยละ 91.00
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4.2.7 การวิเคราะห์ผลความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
การวิเคราะห์ ผ ลความพึงพอใจที่มีต่อการให้ บริการของผู้ ตอบแบบส ารวจ ซึ่งเข้ามาใช้
บริการในพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งมีผู้ตอบแบบสารวจจานวน 100 คน ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลปรากฎดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบ
สารวจ
การให้บริการของพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
1. ให้บริการอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน

4.63 0.55

พอใจมากที่สุด

2. มีความรวดเร็วในการให้บริการ

4.41 0.56

พอใจมาก

3. การให้บริการแต่ละขั้นตอนเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

4.44 0.48

พอใจมาก

4. มีการแจ้งข้อมูลขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน

4.69 0.35

พอใจมากที่สุด

5. การให้บริการมีความเสมอภาค ยุติธรรม และโปร่งใส

4.40 0.54

พอใจมาก

4.52 0.44

พอใจมากที่สุด

1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย

4.63 0.52

พอใจมากที่สุด

2. มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ

4.45 0.39

พอใจมาก

3. มีความสะดวกในการใช้ช่องทางการให้บริการ

4.54 0.56

พอใจมากที่สุด

4. มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้ในแต่ละช่องทางการให้บริการ
5. มีการพัฒนาและปรับปรุงช่องทางการให้บริการให้มี
คุณภาพอย่างสม่าเสมอ
ภาพรวมด้านช่องทางการให้บริการ

4.41 0.56
4.48 0.46

พอใจมาก
พอใจมาก

4.50 0.50

พอใจมาก

ภาพรวมด้านขั้นตอนการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
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ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบ
สารวจ (ต่อ)
การให้บริการของพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1. ให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตร

4.64 0.39

พอใจมากที่สุด

2. มีความกระตือรือร้นและตั้งใจทางาน
3. คอยให้ความช่วยเหลือและแนะนาต่อผู้มาใช้บริการเป็น
อย่างดี
4. มีการดูแล เอาใจใส่ และเต็มใจให้บริการ

4.49 0.39
4.62 0.55

พอใจมาก
พอใจมากที่สุด

4.59 0.45

พอใจมากที่สุด

5. มีบุคลิกภาพที่ดีและการแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย

4.50 0.42

พอใจมาก

4.57 0.44

พอใจมากที่สุด

4.40 0.59

พอใจมาก

4.56 0.37

พอใจมากที่สุด

3. มีสถานที่จอดรถเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ

4.63 0.41

พอใจมาก

4. มีที่นั่งพักเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ

4.60 0.49

พอใจมากที่สุด

5. ห้องน้าสะอาดและอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม

4.40 0.30

พอใจมาก

4.52 0.43

พอใจมากที่สุด

1. มีบริการระบบสารสนเทศที่ทันสมัย

4.58 0.47

พอใจมากที่สุด

2. มีเอกสารหรือสื่อที่อธิบายขั้นตอนการใช้ระบบสารสนเทศ

4.61 0.49

พอใจมาก

3. มีการออกแบบระบบสารสนเทศที่ง่ายต่อการใช้งาน

4.43 0.44

พอใจมาก

4. มีจุดบริการระบบสารสนเทศเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ

4.41 0.49

พอใจมาก

5. ระบบสารสนเทศที่ใช้มีประโยชน์ต่อผู้มีใช้บริการ

4.42 0.39

พอใจมาก

ภาพรวมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.49 0.45

พอใจมาก

ภาพรวมการให้บริการของพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

4.52 0.39

พอใจมากที่สุด

ภาพรวมด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่ให้บริการ
1. มีอุปกรณ์สานักงานและเครื่องมือสื่อสารในการบริการที่
ทันสมัย
2. สถานที่ให้บริการมีความสะอาดและเป็นระเบียบ

ภาพรวมด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่ให้บริการ
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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จากตารางที่ 9 แสดงผลสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
เทศบาลนครอุดรธานี พบว่า ผู้ตอบแบบสารวจมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ต่อการ
ให้บริการของพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีทั้งในด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่ให้บริการโดยเฉพาะด้านเจ้าหน้ าที่ผู้ให้บริการ ที่ผู้ตอบแบบสารวจมี
ความพึงพอใจสูงสุด ( ̅ = 4.57) เมื่อพิจารณาในภาพรวมการให้บริการของพิพิธภัณฑ์เมือง
อุด รธานี เทศบาลนครอุด รธานี พบว่า ผู้ตอบแบบสารวจมีค วามพึงพอใจอยู่ใ นระดับมากที่สุด
(̅=4.52) คิดเป็นร้อยละ 90.40
4.2.8 การวิเคราะห์ผลความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของกองการแพทย์
การวิเคราะห์ ผ ลความพึงพอใจที่มีต่อการให้ บริการของผู้ ตอบแบบส ารวจ ซึ่งเข้ามาใช้
บริ ก ารในกองการแพทย์ เทศบาลนครอุด รธานี ซึ่ งมีผู้ ตอบแบบส ารวจจานวน 236 คน ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดัง ตารางที่ 10
ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบ
สารวจ
การให้บริการของกองการแพทย์
̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
1. ให้บริการอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน

4.46 0.53

พอใจมาก

2. มีความรวดเร็วในการให้บริการ

4.40 0.58

พอใจมาก

3. การให้บริการแต่ละขั้นตอนเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

4.53 0.43

พอใจมาก

4. มีการแจ้งข้อมูลขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน

4.57 0.33

พอใจมากที่สุด

5. การให้บริการมีความเสมอภาค ยุติธรรม และโปร่งใส

4.58 0.49

พอใจมากที่สุด

4.51 0.44

พอใจมากที่สุด

1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย

4.70 0.47

พอใจมากที่สุด

2. มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ

4.53 0.35

พอใจมากที่สุด

3. มีความสะดวกในการใช้ช่องทางการให้บริการ

4.67 0.34

พอใจมากที่สุด

4. มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้ในแต่ละช่องทางการให้บริการ

4.45 0.55

พอใจมาก

ภาพรวมด้านขั้นตอนการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
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ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบ
สารวจ (ต่อ)
การให้บริการของกองการแพทย์
̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ
5. มีการพัฒนาและปรับปรุงช่องทางการให้บริการให้มี
4.55 0.36
พอใจมากที่สุด
คุณภาพอย่างสม่าเสมอ
ภาพรวมด้านช่องทางการให้บริการ
4.58 0.41
พอใจมากที่สุด
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1. ให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตร

4.55 0.43

พอใจมากที่สุด

2. มีความกระตือรือร้นและตั้งใจทางาน
3. คอยให้ความช่วยเหลือและแนะนาต่อผู้มาใช้บริการเป็น
อย่างดี
4. มีการดูแล เอาใจใส่ และเต็มใจให้บริการ

4.60 0.40
4.65 0.60

พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

4.60 0.36

พอใจมากที่สุด

5. มีบุคลิกภาพที่ดีและการแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย

4.54 0.36

พอใจมากที่สุด

4.62 0.43

พอใจมากที่สุด

4.55 0.50

พอใจมากที่สุด

4.61 0.39

พอใจมากที่สุด

3. มีสถานที่จอดรถเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ

4.57 0.32

พอใจมากที่สุด

4. มีที่นั่งพักเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ

4.60 0.41

พอใจมากที่สุด

5. ห้องน้าสะอาดและอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม

4.63 0.32

พอใจมากที่สุด

4.61 0.39

พอใจมากที่สุด

1. มีบริการระบบสารสนเทศที่ทันสมัย

4.48 0.36

พอใจมาก

2. มีเอกสารหรือสื่อที่อธิบายขั้นตอนการใช้ระบบสารสนเทศ

4.49 0.59

พอใจมาก

3. มีการออกแบบระบบสารสนเทศที่ง่ายต่อการใช้งาน

4.63 0.36

พอใจมากที่สุด

ภาพรวมด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่ให้บริการ
1. มีอุปกรณ์สานักงานและเครื่องมือสื่อสารในการบริการที่
ทันสมัย
2. สถานที่ให้บริการมีความสะอาดและเป็นระเบียบ

ภาพรวมด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่ให้บริการ
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบ
สารวจ (ต่อ)
การให้บริการของกองการแพทย์
̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ
4. มีจุดบริการระบบสารสนเทศเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ
4.54 0.33
พอใจมากที่สุด
5. ระบบสารสนเทศที่ใช้มีประโยชน์ต่อผู้มีใช้บริการ

4.56 0.35

พอใจมากที่สุด

ภาพรวมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.54 0.39

พอใจมากที่สุด

ภาพรวมการให้บริการของกองการแพทย์

4.58 0.39

พอใจมากที่สุด

จากตารางที่ 10 แสดงผลสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองการแพทย์ เทศบาล
นครอุดรธานี พบว่า ผู้ตอบแบบสารวจมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดต่อการให้บริการ
ของกองการแพทย์ ทั้งในด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่ให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านขั้นตอนการให้บริการ โดยเฉพาะด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการที่ผู้ตอบแบบสารวจมีความพึงพอใจสูงสุด ( ̅ = 4.62 )เมื่อพิจารณาในภาพรวม
การให้บริการของกองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี พบว่าผู้ตอบแบบสารวจมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด (̅= 4.58) คิดเป็นร้อยละ 91.60
4.2.9 การวิเ คราะห์ผลความพึงพอใจที่มีต่อ การให้บ ริ การของห้องสมุด ประชาชน
เทศบาลนครอุดรธานี
การวิเคราะห์ ผ ลความพึงพอใจที่มีต่อการให้ บริการของผู้ ตอบแบบส ารวจ ซึ่งเข้ามาใช้
บริการในห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งมีผู้ ตอบแบบสารวจ
จานวน 102 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฎดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบ
สารวจ
การให้บริการของห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี
̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
1. ให้บริการอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน

4.65 0.54

พอใจมากที่สุด

2. มีความรวดเร็วในการให้บริการ

4.49 0.58

พอใจมาก

3. การให้บริการแต่ละขั้นตอนเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

4.65 0.51

พอใจมากที่สุด
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ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบ
สารวจ (ต่อ)
การให้บริการของห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี
̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ
4. มีการแจ้งข้อมูลขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน

4.61 0.39

พอใจมากที่สุด

5. การให้บริการมีความเสมอภาค ยุติธรรม และโปร่งใส

4.54 0.34

พอใจมากที่สุด

4.59 0.44

พอใจมากที่สุด

1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย

4.62 0.41

พอใจมากที่สุด

2. มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ

4.59 0.43

พอใจมากที่สุด

3. มีความสะดวกในการใช้ช่องทางการให้บริการ

4.61 0.55

พอใจมากที่สุด

4. มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้ในแต่ละช่องทางการให้บริการ
5. มีการพัฒนาและปรับปรุงช่องทางการให้บริการให้มี
คุณภาพอย่างสม่าเสมอ
ภาพรวมด้านช่องทางการให้บริการ

4.42 0.38
4.64 0.37

พอใจมาก
พอใจมากที่สุด

4.58 0.43

พอใจมากที่สุด

1. ให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตร

4.69 0.49

พอใจมากที่สุด

2. มีความกระตือรือร้นและตั้งใจทางาน
3. คอยให้ความช่วยเหลือและแนะนาต่อผู้มาใช้บริการเป็น
อย่างดี
4. มีการดูแล เอาใจใส่ และเต็มใจให้บริการ

4.64 0.37
4.45 0.31

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก

4.70 0.38

พอใจมากที่สุด

5. มีบุคลิกภาพที่ดีและการแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย

4.61 0.38

พอใจมากที่สุด

ภาพรวมด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4.60 0.39

พอใจมากที่สุด

4.54 0.45

พอใจมากที่สุด

4.69 0.49

พอใจมากที่สุด

ภาพรวมด้านขั้นตอนการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

ด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่ให้บริการ
1. มีอุปกรณ์สานักงานและเครื่องมือสื่อสารในการบริการที่
ทันสมัย
2. สถานที่ให้บริการมีความสะอาดและเป็นระเบียบ
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ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบ
สารวจ (ต่อ)
การให้บริการของห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี
̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ
3. มีสถานที่จอดรถเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ

4.58 0.57

พอใจมากที่สุด

4. มีที่นั่งพักเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ

4.67 0.42

พอใจมากที่สุด

5. ห้องน้าสะอาดและอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม

4.68 0.52

พอใจมากที่สุด

4.64 0.49

พอใจมากที่สุด

1. มีบริการระบบสารสนเทศที่ทันสมัย

4.50 0.53

พอใจมาก

2. มีเอกสารหรือสื่อที่อธิบายขั้นตอนการใช้ระบบสารสนเทศ

4.62 0.38

พอใจมากที่สุด

3. มีการออกแบบระบบสารสนเทศที่ง่ายต่อการใช้งาน

4.50 0.34

พอใจมากที่สุด

4. มีจุดบริการระบบสารสนเทศเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ

4.47 0.59

พอใจมากที่สุด

5. ระบบสารสนเทศที่ใช้มีประโยชน์ต่อผู้มีใช้บริการ

4.40 0.41

พอใจมากที่สุด

4.50 0.45
4.58 0.39

พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

ภาพรวมด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่ให้บริการ
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพรวมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาพรวมการให้บริการของห้องสมุดประชาชน
เทศบาลนครอุดรธานี

จากตารางที่ 11 แสดงผลสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุดประชาชน
เทศบาลนครอุดรธานี พบว่า ผู้ตอบแบบสารวจมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดต่อการ
ให้บริการของห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี ทั้ง ในด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทาง
การให้ บ ริ การ ด้านเจ้าหน้ าที่ผู้ ให้บริการ ด้านสิ่ งอานวยความสะดวกที่ให้บริการ และด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะด้านด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่ให้บริการ ที่ผู้ตอบแบบสารวจมี
ความพึงพอใจสูงสุด ( ̅ = 4.64) เมื่อพิจารณาในภาพรวมการให้บริการของห้องสมุดประชาชน
เทศบาลนครอุดรธานี พบว่าผู้ตอบแบบสารวจมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅=4.58)
คิดเป็นร้อยละ 91.60
4.2.10 การวิเคราะห์ผลความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของกองทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจาตัวประชาชน
การวิเคราะห์ ผ ลความพึงพอใจที่มีต่อการให้ บริการของผู้ ตอบแบบส ารวจ ซึ่งเข้ามาใช้
บริการในกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน เทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งมีผู้ตอบแบบ
สารวจจานวน 296 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฎดังตารางที่ 12
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ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบ
สารวจ
การให้บริการของกองทะเบียนราษฎร
̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ
และบัตรประจาตัวประชาชน
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
1. ให้บริการอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน

4.69 0.55

พอใจมากที่สุด

2. มีความรวดเร็วในการให้บริการ

4.64 0.45

พอใจมากที่สุด

3. การให้บริการแต่ละขั้นตอนเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

4.40 0.45

พอใจมาก

4. มีการแจ้งข้อมูลขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน

4.61 0.44

พอใจมากที่สุด

5. การให้บริการมีความเสมอภาค ยุติธรรม และโปร่งใส

4.63 0.31

พอใจมากที่สุด

4.59 0.44

พอใจมากที่สุด

1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย

4.60 0.60

พอใจมากที่สุด

2. มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ

4.57 0.37

พอใจมากที่สุด

3. มีความสะดวกในการใช้ช่องทางการให้บริการ

4.54 0.31

พอใจมากที่สุด

4. มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้ในแต่ละช่องทางการให้บริการ
5. มีการพัฒนาและปรับปรุงช่องทางการให้บริการให้มี
คุณภาพอย่างสม่าเสมอ
ภาพรวมด้านช่องทางการให้บริการ

4.61 0.40
4.55 0.54

พอใจมาก
พอใจมากที่สุด

4.57 0.44

พอใจมากที่สุด

1. ให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตร

4.54 0.51

พอใจมากที่สุด

2. มีความกระตือรือร้นและตั้งใจทางาน
3. คอยให้ความช่วยเหลือและแนะนาต่อผู้มาใช้บริการเป็น
อย่างดี
4. มีการดูแล เอาใจใส่ และเต็มใจให้บริการ

4.63 0.34
4.66 0.41

พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

4.64 0.52

พอใจมากที่สุด

5. มีบุคลิกภาพที่ดีและการแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย

4.65 0.40

พอใจมากที่สุด

4.63 0.44

พอใจมากที่สุด

ภาพรวมด้านขั้นตอนการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

ภาพรวมด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
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ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบ
สารวจ (ต่อ)
การให้บริการของกองทะเบียนราษฎรและ
̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ
บัตรประจาตัวประชาชน
ด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่ให้บริการ
1. มีอุปกรณ์สานักงานและเครื่องมือสื่อสารในการบริการที่
4.70 0.33
พอใจมากที่สุด
ทันสมัย
2. สถานที่ให้บริการมีความสะอาดและเป็นระเบียบ
4.56 0.55
พอใจมากที่สุด
3. มีสถานที่จอดรถเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ

4.43 0.51

พอใจมาก

4. มีที่นั่งพักเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ

4.55 0.39

พอใจมากที่สุด

5. ห้องน้าสะอาดและอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม

4.57 0.37

พอใจมากที่สุด

4.58 0.43

พอใจมากที่สุด

1. มีบริการระบบสารสนเทศที่ทันสมัย

4.48 0.48

พอใจมาก

2. มีเอกสารหรือสื่อที่อธิบายขั้นตอนการใช้ระบบสารสนเทศ

4.49 0.33

พอใจมาก

3. มีการออกแบบระบบสารสนเทศที่ง่ายต่อการใช้งาน

4.59 0.34

พอใจมากที่สุด

4. มีจุดบริการระบบสารสนเทศเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ

4.69 0.54

พอใจมากที่สุด

5. ระบบสารสนเทศที่ใช้มีประโยชน์ต่อผู้มีใช้บริการ

4.48 0.52

พอใจมาก

4.55 0.44
4.58 0.39

พอใจมากที่สุด
พอใจมากที่สุด

ภาพรวมด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่ให้บริการ
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพรวมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาพรวมการให้บริการของกองทะเบียนราษฎร
และบัตรประจาตัวประชาชน

จากตารางที่ 12 แสดงผลสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองทะเบียนราษฎร
และบัตรประจาตัวประชาชน เทศบาลนครอุดรธานี พบว่า ผู้ตอบแบบสารวจมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมากที่สุดต่อการให้บริการของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน ทั้ง ใน
ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอานวยความ
สะดวกที่ให้บริการ และด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะด้านด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่
ให้บริการ ที่ผู้ตอบแบบสารวจมี ความพึงพอใจสูงสุด ( ̅ = 4.63) เมื่อพิจารณาในภาพรวมการ
ให้บริการของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน เทศบาลนครอุดรธานี พบว่าผู้ตอบ
แบบสารวจมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (̅= 4.58) คิดเป็นร้อยละ 91.60
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4.3 ความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
การวิเคราะห์ผลความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนคร
อุดรธานี จากผู้ตอบแบบสารวจ ซึ่งเข้ามาใช้บริการในหน่วยงานของเทศบาลนครอุดรธานี จานวน 9
หน่วยงานโดยมีผู้ตอบแบบสารวจจานวน 1,397 คน ปรากฎผลดังนี้
ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบ
สารวจต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครอุดรธานี
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
̅ S.D. ระดับความคิดเห็น
หลักนิติธรรม
1. มีการออกระเบียบข้อบังคับที่ให้ความเท่าเทียมแก่ประชาชน

4.19 0.53
2. มีการจัดทาระเบียบข้อบังคับเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 4.23 0.4
ที่ชัดเจน
3. กฎระเบียบและข้อบังคับที่ประกาศใช้สอดคล้องกับปัญหาใน 4.15 0.53
ท้องถิ่น
4. การดาเนินงานของเทศบาลยึดถือหลักแห่งกฎหมายในการ
4.21 0.4
ปฏิบัติอย่างถูกต้องและรัดกุม
5. กฎระเบียบและข้อบังคับได้รับการยอมรับจากประชาชน

เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมาก

4.12 0.56

เห็นด้วยมาก

4.18 0.44

เห็นด้วยมาก

หลักคุณธรรม
1. คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต

4.22 0.48

เห็นด้วยมาก

2. มีนโยบายในการปฏิบัติงานที่ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม

4.51 0.37

เห็นด้วยมากที่สุด

ภาพรวมด้านหลักนิติธรรม

3. การคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงาน ยึดหลักความสามารถ 4.18 0.42
มากกว่าใช้ระบบอุปถัมภ์

เห็นด้วยมาก

4. มีการส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพด้วยความสุจริต

4.59 0.56

เห็นด้วยมากที่สุด

5. มีการส่งเสริมให้ประชาชนดาเนินชีวิตตามหลักศีลธรรมอันดี

4.25 0.32

เห็นด้วยมาก

ภาพรวมด้านหลักคุณธรรม

4.35 0.43 เห็นด้วยมาก
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ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบ
สารวจต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครอุดรธานี (ต่อ)
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
̅ S.D. ระดับความคิดเห็น
หลักความโปร่งใส
1. มีการสรุปและรายงานให้ประชาชนรับทราบการบริหารงาน
ของเทศบาล
2. มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจความโปร่งใสของคณะ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
3. เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ตรวจสอบการทางานของ
เทศบาล

4.51 0.43

เห็นด้วยมากที่สุด

4.12 0.38

เห็นด้วยมาก

4.23 0.38

เห็นด้วยมากที่สุด

4. มีการแจ้งขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการติดต่องานเทศบาลให้ 4.25 0.52
ประชาชนรับทราบ
5. มีการจัดทาเอกสารสรุปการทางานสาหรับแจกจ่ายให้กับ
ประชาชน
ภาพรวมด้านหลักความโปร่งใส
หลักการมีส่วนร่วม
1. เปิดโอกาสให้ประชาชนในการตัดสินใจเรื่องสาคัญที่มี
ผลกระทบต่อท้องถิ่น
2. สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มหรือองค์กรชุมชนที่ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทางประชาธิปไตย
3. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาล
4. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิด เสนอปัญหาและ
เสนอโครงการในท้องถิ่น
5. มีการบริหารงานโดยยึดหลักการกระจายอานาจในการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ
ภาพรวมด้านหลักการมีส่วนร่วม
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เห็นด้วยมาก

4.23 0.31

เห็นด้วยมากที่สุด

4.27

เห็นด้วยมากที่สุด

0.4

4.11 0.32
4.57

0.5

เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมากที่สุด

4.39 0.52

เห็นด้วยมาก

4.49

เห็นด้วยมาก

0.5

4.51 0.41

เห็นด้วยมากที่สุด

4.41 0.45

เห็นด้วยมาก

ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบ
สารวจต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครอุดรธานี (ต่อ)
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
̅ S.D. ระดับความคิดเห็น
หลักความรับผิดชอบ
1. ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลเอาใจใส่ต่อปัญหาชุมชนโดยจัด
ให้มีบริการสาธารณะอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
2. ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลรับผิดชอบงานและนาไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างแท้จริง
3. ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลยินดีพร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิด
ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
4. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทาหน้าที่ได้สาเร็จตามเป้าหมาย
5. เทศบาลตระหนักในสิทธิหน้าที่ความสานึกในความรับผิดชอบ
ต่อประชาชนเป็นสาคัญ
ภาพรวมด้านหลักความรับผิดชอบ
หลักความคุ้มค่า
1. มีการรณรงค์ให้ทุกฝ่ายรวมถึงประชาชนให้มีการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า

4.59 0.44

เห็นด้วยมากที่สุด

4.64 0.52

เห็นด้วยมากที่สุด

4.58 0.55

เห็นด้วยมากที่สุด

4.26 0.45

เห็นด้วยมาก

4.65 0.59

เห็นด้วยมากที่สุด

4.54 0.51 เห็นด้วยมากที่สุด
4.55 0.31

2. มีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลงานที่ 4.29 0.53
ท้องถิ่นได้รับ
3. มีการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเพื่อให้เกิด 4.54 0.42
ประโยชน์สูงสุด

เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมากที่สุด

4. มีการจัดลาดับความสาคัญและความจาเป็นในการดาเนินงาน
เพื่อใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

4.45 0.55

เห็นด้วยมากที่สุด

5. มีการติดตามตรวจสอบงบประมาณที่ดาเนินการแล้วโดยยึด
หลักประโยชน์สูงสุด

4.26 0.57

เห็นด้วยมาก

ภาพรวมหลักด้านหลักความคุ้มค่า

4.42 0.55

เห็นด้วยมาก

ภาพรวมเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

4.36 0.39

เห็นด้วยมาก
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จากตารางที่ 13 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครอุดรธานี พบว่า ผู้ตอบแบบสารวจเห็นด้วยว่า
เทศบาลนครอุดรธานีมีการการบริ ห ารงานตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งในเรื่องหลัก นิติธ รรม หลัก
คุณ ธรรม หลัก ความโปร่ ง ใส หลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบ และหลั ก ความคุ้ ม ค่ า
โดยเฉพาะในเรื่ อ งหลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบ ที่ ผู้ ต อบแบบส ารวจมี ค วามเห็ น ด้ ว ยในระดั บ มากที่ สุ ด
( ̅ =4.58) ทั้งในเรื่องของการที่ ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลเอาใจใส่ต่อปัญหาชุมชนโดยจัดให้มี
บริการสาธารณะอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลรับผิดชอบงานและนาไปสู่
การปฏิบัติอย่างแท้จริง ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลยินดีพร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาดใน
การปฏิบัติงาน และเทศบาลตระหนักในสิทธิหน้าที่ความสานึกในความรับผิดชอบต่อประชาชนเป็น
สาคัญ เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่าผู้ตอบแบบสารวจเห็นด้วยกับ การบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของเทศบาลนครอุดรธานี อยู่ในระดับมาก (̅= 4.36) คิดเป็นร้อยละ 87.20
4.4 ความต้องการของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี
การวิ เ คราะห์ ผ ลความต้ อ งการของประชาชนที่ มี ต่ อ การพั ฒ นาเทศบาลนครอุ ด รธานี
จากผู้ตอบแบบสารวจ ซึ่งเข้ามาใช้บริการในหน่วยงานของเทศบาลนครอุดรธานี จานวน 9 หน่วยงาน
โดยมีผู้ตอบแบบสารวจจานวน 1,397 คน ปรากฎผลดังนี้
ตารางที่ 14 ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความต้องการของประชาชนที่มี
ต่อการพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี
การพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี
̅ S.D. ระดับความต้องการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. การใช้ระบบผังเมืองจัดเขตการใช้ที่ดิน (เช่น ที่พักอาศัย
พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม) ให้ชัดเจนและเหมาะสม

4.60 0.41

ต้องการมากที่สุด

2. การปรับปรุงถนน ทางเท้า และท่อระบบระบายน้าให้อยู่ใน 4.66 0.40
สภาพดี
3. การปรับปรุงระบบน้าประปาที่สะอาดและได้มาตรฐาน
4.68 0.34

ต้องการมากที่สุด

4. การปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมทุกพื้นที่

ต้องการมากที่สุด
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4.62 0.52

ต้องการมากที่สุด

ตารางที่ 14 ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความต้องการของประชาชนที่มี
ต่อการพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี (ต่อ)
การพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี
̅ S.D. ระดับความต้องการ
5. การปรับปรุงสวนสาธารณะและลานกีฬา เพื่อเป็นแหล่ง
4.33 0.40
ต้องการมาก
พักผ่อนหย่อนใจและออกกาลังกาย
ภาพรวมด้านโครงสร้างพื้นฐาน

4.58 0.44

ต้องการมากที่สุด

4.53 0.57

ต้องการมากที่สุด

4.36 0.52

ต้องการมาก

4.62 0.49

ต้องการมากที่สุด

4.58 0.49

ต้องการมากที่สุด

ด้านเศรษฐกิจ
1. การปรับปรุงและพัฒนาตลาดสดเทศบาลให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ
2. การส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้
ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
3. การฝึกอบรมให้กับแรงงานในชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะใน
ด้านต่างๆ
4. การส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนา
อาชีพในชุมชน
5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีคุณภาพเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม
ภาพรวมด้านเศรษฐกิจ

4.60 0.31

ต้องการมากที่สุด

4.54 0.48

ต้องการมากที่สุด

ด้านสังคม
1. การจัดสวัสดิการสังคมแก่คนชราและคนพิการ

4.34 0.36

ต้องการมาก

4.68 0.36

ต้องการมากที่สุด

4.62 0.47

ต้องการมากที่สุด

4.45 0.43

ต้องการมาก

2. การจัดระบบรักษาความปลอดภัยและป้องกัน บรรเทา
สาธารณภัยในชุมชน
3. การปรับปรุงสาธาณสุขมูลฐาน เพื่อควบคุมและป้องกัน
โรคติดต่อในชุมชน
4. การป้องกันและควบคุมแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน

5. การส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนได้รับโอกาสการศึกษาที่มี 4.65 0.57
คุณภาพและเท่าเทียมกัน
ภาพรวมด้านเศรษฐกิจ

4.55 0.44
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ต้องการมากที่สุด
ต้องการมากที่สุด

ตารางที่ 14 ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความต้องการของประชาชนที่มี
ต่อการพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี (ต่อ)
การพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี
̅ S.D. ระดับความต้องการ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. การปรับปรุงและพัฒนาระบบการเก็บ ขน และการกาจัด
ขยะมูลฝอยที่ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ
2. การส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยใน
ชุมชน
3. การสร้างจิตสานึกและการควบคุมการใช้สารเคมีเพื่อ
การเกษตร
4. การปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ด้วยการปลูกต้นไม้เพื่อ
สภาพแวดล้อมที่ดีของชุมชน
ภาพรวมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภาพรวมความต้องการในการพัฒนา

4.41 0.38

ต้องการมาก

4.31 0.51

ต้องการมาก

4.31 0.44

ต้องการมาก

4.29 0.37

ต้องการมาก

4.50 0.45

ต้องการมาก

4.36 0.43

ต้องการมาก

4.51 0.39

ต้องการมากที่สุด

จากตารางที่ 14 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
ความต้องการของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี พบว่า ผู้ตอบแบบสารวจมีความ
ต้องการให้ เทศบาลนครอุดรธานีพัฒนางานบริการในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
และ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศษฐกิจ และ
ด้านสังคมโดยเฉพาะในเรื่องหลักความรับผิดชอบ ที่ผู้ตอบแบบสารวจมี ความต้องในการพัฒนาอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.58, 4.54 และ 4.55 ตามลาดับ ) เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่าผู้ตอบแบบ
สารวจมีความต้องการในการพัฒนางานบริการของเทศบาลนครอุดรธานี อยู่ในระดับมากที่สุด
(̅= 4.51) คิดเป็นร้อยละ 90.20
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
การศึก ษาในครั ้ง นี ้ เป็น การสารวจความคิด เห็น ของประชาชน ที่มีต่อ การให้บ ริก าร
สาธารณะของเทศบาลนครอุดรธานี มีวัตถุประสงค์การศึกษา 3 ประการ คือ 1) ศึกษาความพึง
พอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครอุดรธานี 2) ศึกษาการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของเทศบาลนครอุดรธานี และ 3) ศึกษาความต้องการของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา
เทศบาลนครอุดรธานี มีกลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลในการศึกษา จานวน 1,397 คน ซึ่งเป็นประชาชนที่
เข้ามาใช้บริการสาธารณะในหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนครอุดรธานี จานวน 9 หน่วยงาน โดยการ
สุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ เป็นแบบ
สารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเทศบาลนครอุดรธานี หลังจากการเก็บข้อมูล คณะผู้วิจัยทา
การวิเคราะห์ ผ ลโดยใช้ ค่าสถิติพื้ น ฐานที่ใ ช้ในการวิเ คราะห์ ข้ อมูล ได้ แก่ ค่า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และร้อยละ โดยนาผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติมาจัดตาราง แปลความหมาย ตีความ
จากตาราง อภิปรายผล และสรุปผลการวิจัยในรูปของการบรรยาย
5.1 สรุปผลการศึกษา
การสรุปผลการศึกษาทาการสรุปผลตามวัตถุประสงค์การศึกษา ได้แก่ การสรุปผลความ
พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครอุดรธานีการสรุปผลการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครอุดรธานี และ การสรุปผลการศึกษาความต้องการของประชาชนที่
มีต่อการพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การสรุปผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนคร
อุดรธานี
ผลสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนครอุดรธานี ใน
ภาพรวมจานวน 9 หน่วยงานพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.57) คิด
เป็นร้อยละ 91.40 เมื่อจาแนกเป็นหน่วยงานพบว่า
1.1 การให้บริการของสานักการช่าง เทศบาลนครอุดรธานี ประชาชนมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.54) คิดเป็นร้อยละ 91.20
1.2 การให้บริการของสานักการคลัง เทศบาลนครอุดรธานี ประชาชนมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.53) คิดเป็นร้อยละ 90.60
1.3 การให้ บริ การของส านักการสาธารณสุ ขและสิ่งแวดล้ อม เทศบาลนครอุดรธานี
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.54) คิดเป็นร้อยละ 90.80
1.4 การให้บริการของสถานธนานุบาล 1 และ 2 เทศบาลนครอุดรธานี ประชาชนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.57) คิดเป็นร้อยละ 91.40
1.5 การให้บริการของท้องฟ้าจาลองเทศบาลนครอุดรธานี ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.55) คิดเป็นร้อยละ 91.00

1.6 การให้บริการของพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี ประชาชนมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.52) คิดเป็นร้อยละ 90.40
1.7 การให้บริการของกองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี ประชาชนมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.58) คิดเป็นร้อยละ 91.60
1.8 การให้บริการของห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.58) คิดเป็นร้อยละ 91.60
1.9 การให้บริการของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน เทศบาลนคร
อุดรธานี ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.58) คิดเป็นร้อยละ 91.60
โดยหากพิจารณาเป็นรายหน่วยงานปรากฏผลดังภาพประกอบที่ 5
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ภาพประกอบที่ 5 แสดงร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ
ของเทศบาลนครอุดรธานี
2. การสรุปผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครอุดรธานี
การสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิ บาลของ
เทศบาลนครอุ ดรธานี พบว่ า ประชาชนเห็ นด้ ว ยว่ า เทศบาลนครอุด รธานีมี ก ารบริ ห ารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ทั้งในเรื่องหลัก นิติธ รรม หลัก คุณ ธรรม หลัก ความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่าในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.36) คิดเป็นร้อยละ
87.20 โดยหากพิจารณาเป็นรายด้านปรากฎผลดังภาพประกอบที่ 6
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ภาพประกอบที่ 6 แสดงร้อยละความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลนครอุดรธานี
3. การสรุปผลการศึกษาความต้องการของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาเทศบาลนคร
อุดรธานี
การส ารวจความคิดเห็ น ของประชาชนเกี่ยวกับความต้องการของประชาชนที่มีต่อการ
พัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี พบว่า ประชาชนมีความต้องการให้เทศบาลนครอุดรธานีพัฒนางาน
บริ ก าร ในด้ านโครงสร้ างพื้น ฐาน ด้า นเศรษฐกิจ ด้ านสั ง คม และ ด้ านทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.51) คิดเป็นร้อยละ 90.20 โดยหากพิจารณาเป็น
รายด้านปรากฎผลดังภาพประกอบที่ 7
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ภาพประกอบที่ 7 แสดงร้อยละความต้องการของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี
5.2 ข้อเสนอแนะ
ผลจากการสารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครอุดรธานี
คณะผู้วิจัยได้จัดทาข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปประยุกใช้ ดังนี้
1. ในประเด็นด้านความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนคร
อุดรธานีนั้นแสดงให้เห็นว่าโดยภาพใหญ่แล้วประชาชนมีความพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลนคร
อุดรธานีเป็นอย่างมาก เห็นได้จากผลการศึกษาของทุกหน่วยงาน เนื่องจากเทศบาลนครอุดรธานีมี
รูปแบบการให้บริการที่ตรงกับความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะในด้านของเจ้าหน้าที่ในการ
ให้บริการที่ประชาชนพอใจอย่างมาก ในเกือบทุกหน่วยงาน นั่นแสดงให้เห็นว่าเทศบาลนครอุดรธานี
ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลเองให้มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมต่อการ
ให้บริการของประชาชน
อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในรายละเอียดอาจพบว่ามีบางประเด็นที่ถึงแม้ประชาชนมีความ
พอใจต่อการให้บริการเป็นอย่างมาก แต่เมื่อเทียบกับประเด็นอื่นๆ แล้วยังถือว่ามีความพึงพอใจใน
ระดับต่ากว่า เช่น ด้านขั้นตอนการให้บริการ ในเรื่องการให้บริการแต่ละขั้นตอนเป็นไปตามระยะเวลา
ที่กาหนด ซึ่งในการปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงานอาจมีขั้นตอนการให้บริการที่แตกต่างกัน การเข้าถึง
การบริการอาจมีความยาก-ง่ายต่างกัน ในส่วนนี้ เทศบาลอาจต้องมีการปรับปรุงหรือศึกษาการใช้
กระบวนการลดขั้นตอนการทางานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพ
มายิง่ ขึ้นและอาจส่งผลให้เกิดความพึงใจต่อประชาชนต่อการให้บริการในอนาคต
73

ส่วนประเด็นด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่ให้บริการ โดยเฉพาะเรื่องสถานที่จอดรถที่มีร้อย
ละความพึงพอใจต่าว่าประเด็นอื่นๆ ซึ่งอาจเห็นได้ว่าการให้บริการการจอดรถอย่างเพียงพอเป็นปัญหา
มาอย่างยาวนาน อาจเนื่องจากข้อจากัดด้านสถานที่ของหน่วยงานต่างๆ เช่น กองทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจาตัวประชาชน หรือสถานธนานุบาลทั้งแห่งที่ 1 และแห่ งที่ 2 ในส่วนนี้ เทศบาลอาจต้อง
ขยายขอบข่ า ยการให้ บ ริ ก ารมากขึ้ น หรื อ จั ด จุ ด จอดรถ ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น เทศบาลนครอุ ด รธานี ไ ด้
ดาเนินการขยายขอบข่ายการบริการทาให้ ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของกองทะเบียนราษฎร
และบัตรประจาตัวประชาชนได้ง่ายขึ้น มีที่จอดรถอย่างเพียงพอมากขึ้น ซึ่งให้บริการ ณ สนามกีฬา
เทศบาลนครอุดรธานี ส่งผลให้ค่าร้อยละความพึงพอใจประเด็นด้านที่จอดรถอย่างเพียงพอสูงขึ้นกว่า
ในปีที่ผ่านมา แต่อาจยังมีบางหน่วยงานที่ยังมีข้อจากัดด้านสถานที่อยู่ ส่งผลให้ระดับความพึงพอใจต่า
กว่าประเด็นด้านอื่นๆ
2. ประเด็นด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครอุดรธานี ประชาชน
เห็นด้วยว่าเทศบาลนครอุดรธานี มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล อย่างครบถ้วนทั้งในเรื่อง
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก ความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลัก
ความคุ้มค่า โดยเฉพาะในด้านความรับผิ ดชอบ แสดงให้เห็ นว่าประชาชนรับรู้ได้ว่าผู้บริห ารและ
พนักงานเทศบาลเอาใจใส่ประชาชนและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน ส่งผลให้ประชาชนเห็นด้วยใน
การบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาลด้านความรับผิดชอบในสัดส่วนที่สูงกว่าประเด็นอื่นๆ
ในขณะที่ประเด็นด้านหลักนิติธรรม ซึ่งถึงแม้ประชาชนจะเห็นด้วยกับการบริการงานของ
เทศบาล แต่ก็มีค่าคะแนนหรื อค่าร้อยละต่ากว่าประเด็นอื่นๆ ซึ่งหลั กธรรมาภิบาลด้านนิติธ รรมนี้
เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆที่เทศบาลนครอุดรธานีประกาศใช้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับ
ประชาชนบางส่วน ในเรื่องนี้เทศบาลนครอุดรธานี ควรใช้มาตรการการสื่อสารเป็นหลัก โดยเป็นการ
สื่อสารหลายช่องทางเพื่อทาความเข้าใจกับประชาชนโดยเน้นให้ประชาชนเห็นว่ากฎระเบียบหรือ
ข้อบังคับต่างๆ ที่เทศบาลนครอุดรธานีบังคับใช้นั้น เกิดประโยชน์กับประชาชนโดยรวม ซึ่งจะทาให้
ประชาชนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การสื่อสารที่ดี อาจส่งผลให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลดีขึ้น
อีกด้วย
3. ประเด็นด้านความต้องการของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี พบว่า
โดยรวมประชาชนมีความต้องการให้เทศบาลนครอุดรธานีมีการพัฒ นาในทุกประเด็น ทั้งในด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ
ในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนต้องการให้มีการพัฒนามากที่สุด ทั้งในเรื่องการปรับปรุงถนน
ทางเท้ า และท่ อ ระบบระบายน้ าให้ อ ยู่ ใ นสภาพดี และการปรั บ ปรุ ง และติ ด ตั้ ง ไฟฟ้ า สาธารณะ
ครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึ่งถึงแม้เทศบาลนครอุดรธานีจะมีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอยู่หลายครั้งใน
หลายพื้น แต่อาจมีบ้างพื้นที่ยังมีระบบการระบายน้าไม่สะดวกส่งผลให้เกิดภาวะน้าขังในช่วงเกิดพายุ
ฝนตกหนัก รวมทั้งในบางจุดอาจยังไม่มีไฟส่ องสว่างอย่างเพียงพอ ในส่วนนี้เทศบาลอาจต้องจัดทา
โครงการสารวจระบบโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา และ
เป็นการสารวจว่าจุดใดหรือพื้นที่ใดมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานมากที่สุด ซึ่ง
จะทาให้การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น ฐานนั้นมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของประชาชน
มากยิ่งขึ้น
74

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง
กองวิชาการและแผนงาน (2554) วารสารเทศบาลตาบลบึงยี่โถเทศบาลตาบลบึงยี่โถหน้า 24-26
กัลยา วานิชย์บัญชา. (2551). การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล.(พิมพ์ครั้งที่11).
กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กัลยา วานิชย์บัญชา. (2551). การวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปรหลายตัว.การวิเคราะห์สถิติขั้น
สูงด้วย SPSS for Windows.(พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: ธรรมสาร. หน้า 181-191
โกวิทย์ พวงงามและคณะ. (2552). บทสรุปสาหรับผู้บริหารโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความ
โปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.กรุงเทพฯ: มิสเตอร์ก็อบปี้, หน้า 3-4.
โกวิทย์ พวงงาม. (2550). การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการกระจายอานาจเข้าสู่
ท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ.กรุงเทพฯ: มิสก็อบปี้, หน้า 24.
โกวิทย์ พวงงาม. (2553).การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น. (พิมพ์ครั้งที่ 1) กรุงเทพฯ :บพิธ
การพิมพ์. หน้า 198-206, 355-359.
คณะนิติศาสตร์. (2543). กฎหมายองค์การบริหารส่วนตาบล.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สืบค้นเมื่อ 15
เมษายน 2554 จาก http://law.tu.ac.th/law_center/law)
จีรจรรณ ค่ายทอง (2552). ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านการชาระภาษีของ
เทศบาลเมืองคลองหลวงอาเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีการค้นคว้าอิสระหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยอีสเทรินเอเชีย.
ชัยณรงค์ ปัญหาราช (2552). ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาชุมชนของเทศบาลเมืองคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานีการค้นคว้าอิสระหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยอีสเทรินเอเชีย.
ชัยวัฒน์ เทพสาร. (2544). ความพึงพอใจของข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีต่อการเป็น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชิดชนก กวางเส็ง. (2546). ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่าไม้. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.
ชูศรี วงศ์รัตนะ. (2550). เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย.กรุงเทพ: ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
เชวงศักดิ์ แตงสี (2551). ความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สานักงานเทศบาลเมือง
ท่าโขลง. การค้นคว้าอิสระหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยอีสเทรินเอเชีย.
ดวงภรณ์ ตรีธัญญา. (2547). ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลนครปฐม อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม. กรุงเทพฯ: ภาคนิพนธ์ สาขาการจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
ทศพร ศิริสัมพันธ์. (2549). คามรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารราชการแนวใหม่.พิมพ์ครั้งที่ 2.
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงานก.พ.ร.) หน้า 252-289, 343-353
76

ธนียา ปัญญาแก้ว. (2541). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานของข้าราชการครูในจังหวัด
เชียงใหม่. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
นภากรณ์ สุขสุมิตร (2550). การบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชน. วิทยานิพนธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
นิเมธ พรหมพยัต. (2542). ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลสุไหงโกลก
กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นิสาชล แย้มมี (2552). ประสิทธิภาพในการให้บริการด้านสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานีการค้นคว้าอิสระหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยอีสเทรินเอเชีย.
นุวัฒน์ สุขสถาน. (2541). ความพึงพอใจของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการปรับปรุงโครงสร้างและระดับ
การผลิตการเกษตร: ศึกษากรณีจังหวัดนราธิวาส. สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์
บรรเจิด เจริญเวช. (2552). องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี: กรณีศึกษาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีประจาปี 2548 จังหวัด สุราษฎร์ธานี.
วารสารการพัฒนาท้องถิ่นปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนกันยายน-ธันวาคม
บรรเจิด อนุเวช. (2550). “การมีส่วนร่วมและความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) :ศึกษาเฉพาะกรณีอาเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. ศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์). มหาวิทยาลัยรามคาแหง. บัณฑิตวิทยาลัย
ปรัชญา จันทราภัย. (2542). ปัจจัยที่มีผลทาให้ความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ ณ
สานักงานเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณีงานทะเบียนราษฎร. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ปรัชญา เวสารัชช์. (2540). บริการประชาชน – ทาได้ไม่ยาก (ถ้าอยากทา). กรุงเทพฯ :
คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สานักงานเลขานุการ สานักนายกรัฐมนตรี.
ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ. (2546). กระบวนการและเทคนิคการทางานของนักพัฒนา.พิมพ์ครั้งที่
2.กรุงเทพฯ: โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนอยู่เป็นสุข (สรส.), หน้า 206.
พัชราพร ทวยสงฆ์. (2552 ). การจัดการนวตกรรมและสารสนเทศสืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2554
จาก http://portal.in.th/inno-pat/pages/1145/
พิไลวรรณ เชิดธรณินทร์ (2549). ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบและกระบวนการให้บริการ
ระบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จสานักงานเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครการค้นคว้าอิสระหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยอีสเทรินเอเชีย.
พีรสิทธิ์ คานวณศิลป์ และศุภวัฒนากรวงศ์ธนวสุ. (2549). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ปกครองท้องถิ่น (People Participation in Local Government) วารสารการพัฒนา
ท้องถิ่นปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม 2549 หน้า 136-159
เพียรผจง รวงผึ้ง. (2545). ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล
ตาบลจอมพลเจ้าพระยา : ปัญหาพิเศษ. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.
77

ไพโรจน์ พานิชกุล. (2543). ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลเมือง
ปัตตานี.[ม.ป.ท.]: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ภนิดา ชัยปัญญา. (2541). ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อกิจกรรมไร่นาสวนผสมภายใต้โครงการ
ปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตรของจังหวัดเชียงราย. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
เมตตา สุขสาธุ (2549). คุณลักษณะและบทบาทของนายกเทศมนตรีที่พึงประสงค์ : สารวจความ
คิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเจ้าเจ็ดอาเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการ
ค้นคว้าอิสระหลักสูตรรัฐประศาสนศาตร์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยอีสเทริน
เอเชีย.
ยุทธ ไกยวรรณ์. (2551). วิเคราะห์ข้อมูลวิจัย.กรุงเทพฯ: บริษัทพิมพ์ดีจากัด.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2542). พจนานุกรม:กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น.
ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และคณะ (2547) วิเคราะห์ข้อมูลวิจัย. กรุงเทพฯ: บุญศิริการพิมพ์.
วรรณา อัศวเดชาชาญยุทธ์ (2552). การบริหารงานเทศบาลนครสู่ความเป็นเลิศ. ดุษฎีนิพนธ์หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยอีสเทรินเอเชีย.
วัชรี ธิราชัย (2549). การรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงานเทศบาลตาบลเจ้าเจ็ดอาเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. การค้นคว้าอิสระหลักสูตรรัฐประศาสนศาตร์สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์มหาวิทยาลัยอีสเทรินเอเชีย.
วิชิต ครรชนะ (2549). สัมฤทธิ์ผลในการบริหารงานของเทศบาลในเขตอาเภอคลองหลวงจังหวัด
ปทุมธานีการค้นคว้าอิสระหลักสูตรรัฐประศาศนศาศตร์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยอีสเทรินเอเชีย.
วิระศักดิ์ ฮาดดา (2553).”ผลสัมฤทธิ์การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตาบล
ในเขตจังหวัดภาคกลาง” ดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย.
วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์. (2542). คุณภาพในงานบริการ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).
ศิริชัย กาญจนวาสีทวีวัฒน์ปิตยานนท์และดิเรกศรีสุโข (2551) การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสาหรับการ
วิจัย.(พิมพ์ครั้งที่ 5) กรุงเทพฯ: บุญศิริการพิมพ์.
ศิริชัย อัมพวา. (2542). ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตาบล: ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตาบลธนู อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.[ม.
ป.ท.]: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. (2541). กลยุทธ์การตลาดและการบริการตลาด. กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์ม
และไซเท็กซ์.
ศุภรักษ์ เส็มหมัด. (2544). ความพึงพอใจของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบล: ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตาบลเกะรอ: [ม.ป.ท.]: สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาตร์.
78

เศกสิทธิ์ สุภาอ้วน. (2544). ความพึงพอใจของผู้เสียหายคดีข่มขื่นกระทาชาเราที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. (2544). ความพึงพอใจของบริการ ธ.ก.ส.ปีงบประมาณ 2543.
กรุงเทพฯ: [ม.ป.พ.].
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคาแหง. (2547).รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
รามคาแหง.
สมชาติป้อมแก้ว (2552). ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองคลอง
หลวงจังหวัดปทุมธานี” การค้นคว้าอิสระหลักสูตรรัฐประศาสนศาตร์สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์มหาวิทยาลัยอีสเทรินเอเชีย.
สมาน รังสิโยกฤษณ์. (2543). การบริหารราชการไทย อดีต ปัจจุบัน อนาคต. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์
บรรณกิจ (1991) จากัด.
สรชัย พิศาลบุตร.(2550). คู่มือการทาวิจัยตลาดเชิงปฏิบัติการ.กรุงเทพฯ: จูนพับลิชชิ่ง.สานักงาน
รางวัลคุณภาพแห่งชาติสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. (2552, พฤษภาคม).กรุงเทพฯ: เหรียญ
ทองเบสอ๊อฟเดอะเนชั่น.
สโรชา แพร่ภาษา. (2549). รายงานการวิจัยการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. ฉะเชิงเทรา: กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา.
สุกัญญา เวฬุนัส (2551). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารของเทศบาลจังหวัด
ปทุมธานี. การค้นคว้าอิสระหลักสูตรรัฐประศาสนศาตร์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยอีสเทรินเอเชีย.
สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2548). เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
และพฤติกรรมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ:
เสน่ห์ จุ้ยโต. (2544). การฝึกอบรมเชิงระบบ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อภิชาต พุทธบุญ. (2541). ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการด้านงานสอบสวนของ
สถานีตารวจภูธรอาเภอเมืองอุบลราชธานี.[ม.ป.ท.] :สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
อภิวัฒน์ น้าเจริญสิงห์ (2549). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พื้นฐานขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี. การค้นคว้าอิสระหลักสูตรรัฐประศาสนศาตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยอีสเทรินเอเชีย.
อมรรัตน์ วงศ์ไชยสิทธิ์. (2550). ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล
ตาบลสบปราบ อาเภอสบปราบ จังหวัดลาปาง. ลาปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง.
อรนุช แก้วส่อง. (2548). ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตาบล: ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตาบลบักดอง อาเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ. [ม.
ป.ท.]: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

79

อัศดร รากบัว. (2544). ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการด้านสาธารณูปโภคของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี : ศึกษากรณีอาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี. [ม.
ป.ท.]: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
อานาจ ลาภโชติไพศาล (2551) ประสิทธิภาพด้านการบริหารที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของเทศบาล
ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีการค้นคว้าอิสระหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาตร์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยอีสเทรินเอเชีย.
อาภร ศรราช (2553) “ความพึงพอใจและความต้องการของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาของท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตาบลไทรงามอาเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
อิทธิพล อินทมาตย์. (2543). ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตารวจตามโครงการพัฒนาสถานีตารวจ “โรงพักเพื่อประชาชน”: ศึกษาเฉพาะกรณีอาเภอ
บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อิสระ ยาวะโนภาส. (2541). ความพึงพอใจของประชาชนต่อการได้รับบริการสาธารณสุขที่สถานี
อนามัย: ศึกษากรณีอาเภอเมือง จังหวัดยโสธร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
Yamane, T. (1970).Statistic: An Introductory Analysis. Tokyo: Harper International
Edition.

80

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

แบบสารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเทศบาลนครอุดรธานี (Citizen surveys)
ประจาปี 2558
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจงให้ท่านตอบคาถามต่อไปนี้ด้วยการใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง หน้าข้อความที่ตรงกับ
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับท่านมากที่สุด
1. หน่วยงานที่มาใช้บริการในครั้งนี้
 สานักการช่าง
 สานักการคลัง
 สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  สถานธนานุบาล 1,2
ท้องฟ้าจาลอง
กองการแพทย์
พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี
 กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
2. เพศ
 ชาย
 หญิง
3. อายุ
 ต่ากว่า 20 ปี
 21–30 ปี
 31–40 ปี
 41–50 ปี
 51–60 ปี
 ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
4. อาชีพหลัก
นักเรียน/นักศึกษา
 เกษตรกร
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ

 ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย

 รับจ้างทั่วไป

 พนักงานบริษัท

 ไม่ได้ประกอบอาชีพ

อาชีพอื่นๆ (โปรด

ระบุ)..................................
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ด้านขั้นตอนการให้บริการ
1. ให้บริการอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
2. มีความรวดเร็วในการให้บริการ
3. การให้บริการแต่ละขั้นตอนเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
4. มีการแจ้งข้อมูลขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน
5. การให้บริการมีความเสมอภาค ยุติธรรม และโปร่งใส
ด้านช่องทางการให้บริการ
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
2. มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ
3. มีความสะดวกในการใช้ช่องทางการให้บริการ
4. มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้ในแต่ละช่องทางการให้บริการ
5. มีการพัฒนาและปรับปรุงช่องทางการให้บริการให้มีคุณภาพอย่าง
สม่าเสมอ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1. ให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตร
2. มีความกระตือรือร้นและตั้งใจทางาน
3. คอยให้ความช่วยเหลือและแนะนาต่อผู้มาใช้บริการเป็นอย่างดี
4. มีการดูแล เอาใจใส่ และเต็มใจให้บริการ
5. มีบุคลิกภาพที่ดีและการแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย
ด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่ให้บริการ
1. มีอุปกรณ์สานักงานและเครื่องมือสื่อสารในการบริการที่ทันสมัย
2. สถานที่ให้บริการมีความสะอาดและเป็นระเบียบ
3. มีสถานที่จอดรถเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ
4. มีที่นั่งพักเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ
5. ห้องน้าสะอาดและอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีบริการระบบสารสนเทศที่ทันสมัย
2. มีเอกสารหรือสื่อที่อธิบายขั้นตอนการใช้ระบบสารสนเทศ
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น้อยที่สุด

น้อย

ปานปลาง

มาก

ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครอุดรธานี

มากที่สุด

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครอุดรธานี
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ระดับความพึงพอใจ

น้อยที่สุด

น้อย

ปานปลาง

มาก

ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครอุดรธานี

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ

3. มีการออกแบบระบบสารสนเทศที่ง่ายต่อการใช้งาน
4. มีจุดบริการระบบสารสนเทศเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ
5. ระบบสารสนเทศที่ใช้มีประโยชน์ต่อผู้มีใช้บริการ

หลักนิติธรรม
1. มีการออกระเบียบข้อบังคับที่ให้ความเท่าเทียมแก่ประชาชน
2. มีการจัดทาระเบียบข้อบังคับเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่
ชัดเจน
3. กฎระเบียบและข้อบังคับที่ประกาศใช้สอดคล้องกับปัญหาใน
ท้องถิ่น
4. การดาเนินงานของเทศบาลยึดถือหลักแห่งกฎหมายในการปฏิบัติ
อย่างถูกต้องและรัดกุม
5. กฎระเบียบและข้อบังคับได้รับการยอมรับจากประชาชน
หลักคุณธรรม
1. คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต
2. มีนโยบายในการปฏิบัติงานที่ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม
3. การคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงาน ยึดหลักความสามารถ
มากกว่าใช้ระบบอุปถัมภ์
4. มีการส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพด้วยความสุจริต
5. มีการส่งเสริมให้ประชาชนดาเนินชีวิตตามหลักศีลธรรมอันดี
หลักความโปร่งใส
1. มีการสรุปและรายงานให้ประชาชนรับทราบการบริหารงานของ
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น้อยที่สุด

น้อย

ปานกลาง

มาก

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

มากที่สุด

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนคร
อุดรธานี
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ระดับความคิดเห็น

เทศบาล
2. มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจความโปร่งใสของคณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภาเทศบาล
3. เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ตรวจสอบการทางานของ
เทศบาล
4. มีการแจ้งขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการติดต่องานเทศบาลให้
ประชาชนรับทราบ
5. มีการจัดทาเอกสารสรุปการทางานสาหรับแจกจ่ายให้กับ
ประชาชน
หลักการมีส่วนร่วม
1. เปิดโอกาสให้ประชาชนในการตัดสินใจเรื่องสาคัญที่มีผลกระทบ
ต่อท้องถิ่น
2. สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มหรือองค์กรชุมชนที่ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทางประชาธิปไตย
3. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาล
4. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิด เสนอปัญหาและ
เสนอโครงการในท้องถิ่น
5. มีการบริหารงานโดยยึดหลักการกระจายอานาจในการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ
หลักความรับผิดชอบ
1. ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลเอาใจใส่ต่อปัญหาชุมชนโดยจัดให้
มีบริการสาธารณะอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
2. ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลรับผิดชอบงานและนาไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างแท้จริง
3. ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลยินดีพร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
4. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทาหน้าที่ได้สาเร็จตามเป้าหมาย
5. เทศบาลตระหนักในสิทธิหน้าที่ความสานึกในความรับผิดชอบต่อ
ประชาชนเป็นสาคัญ
หลักความคุ้มค่า
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ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. การใช้ระบบผังเมืองจัดเขตการใช้ที่ดิน (เช่น ที่พักอาศัย พาณิช
ยกรรม และเกษตรกรรม) ให้ชัดเจนและเหมาะสม
2. การปรับปรุงถนน ทางเท้า และท่อระบบระบายน้าให้อยู่ใน
สภาพดี
3. การปรับปรุงระบบน้าประปาที่สะอาดและได้มาตรฐาน
4. การปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมทุกพื้นที่
5. การปรับปรุงสวนสาธารณะและลานกีฬา เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อน
หย่อนใจและออกกาลังกาย
ด้านเศรษฐกิจ
1. การปรับปรุงและพัฒนาตลาดสดเทศบาลให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ
2. การส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่น
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ตอนที่ 4 ความต้องการของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ระดับความต้องการ
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เทศบาลนครอุดรธานี

น้อยที่สุด

1. มีการรณรงค์ให้ทุกฝ่ายรวมถึงประชาชนให้มีการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า
2. มีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลงานที่
ท้องถิ่นได้รับ
3. มีการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
4. มีการจัดลาดับความสาคัญและความจาเป็นในการดาเนินงานเพื่อใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
5. มีการติดตามตรวจสอบงบประมาณที่ดาเนินการแล้วโดยยึดหลัก
ประโยชน์สูงสุด

3. การฝึกอบรมให้กับแรงงานในชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ
4. การส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพใน
ชุมชน
5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีคุณภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ด้านสังคม
1. การจัดสวัสดิการสังคมแก่คนชราและคนพิการ
2. การจัดระบบรักษาความปลอดภัยและป้องกัน บรรเทา สาธารณภัย
ในชุมชน
3. การปรับปรุงสาธาณสุขมูลฐาน เพื่อควบคุมและป้องกันโรคติดต่อใน
ชุมชน
4. การป้องกันและควบคุมแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน
5. การส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนได้รับโอกาสการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
และเท่าเทียมกัน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
1. การปรับปรุงและพัฒนาระบบการเก็บ ขน และการกาจัดขยะมูล
ฝอยที่ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ
2. การส่งเสริมและสนับสนุนเพือ่ ลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน
3. การสร้างจิตสานึกและการควบคุมการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร
4. การปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
5. การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ดว้ ยการปลูกต้นไม้เพื่อสภาพแวดล้อมที่
ดีของชุมชน
ความต้องการอื่นๆ ที่มีต่อการพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี
1. .........................................................................................................................................
2. .........................................................................................................................................
3. .........................................................................................................................................

88

น้อยที่สุด

น้อย

ปานปลาง

มาก

ความต้องการของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา
เทศบาลนครอุดรธานี

มากที่สุด

ระดับความต้องการ

ภาคผนวก ข
ภาพถ่ายการเก็บข้อมูล

90

91

92

93

ภาคผนวก ค
รายนามคณะวิจัย

คณะกรรมการดาเนินงานการสารวจความคิดเห็นของประชาชน
ที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลนครอุดรธานี
ประจาปีงบประมาณ 2558
ที่ปรึกษา
ดร.ณัติเทพ
รศ.สมชาย

พิทักษานุรัตน์
ชื่นวัฒนาประณิธิ

อธิการบดี
รองอธิการบดี

คณะกรรมการดาเนินงาน
ผศ.ดร. กฤษฎา
ดร.สุภัทรา
นายสามารถ
ดร.เอกราช
นางกาญจนา
นายไกรทอง
นางสาวณิชา
นายธราดล
นางพิมลพรรณ

ณ หนองคาย
วันเพ็ญ
ปิติพัฒน์
ดีนาง
มูลอาจ
โสมศรี
พันธุ์ควณิช
ปราบภัย
ศรีภูธร

ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
บุคลากรปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
บุคลากรปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

95

