บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ
การส ารวจความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ มี ต่ อ เทศบาลนครอุ ด รธานี (Citizen Surveys)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับ
บริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครอุดรธานี 2) ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีที่มีต่อการให้บริการสาธารณะและการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี 3) ศึกษา
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครอุดรธานี กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในประเมินครั้งนี้แบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างตามแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง คือ 1) กลุ่มตัวอย่างที่ให้
ข้อมูลในการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการภายในหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนครอุดรธานี
จานวน 9 หน่วยงาน ได้มาจากการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental random sampling) จานวน 1,224
คน 2) กลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลในความคิดเห็นของประชาชนผู้ที่อาศัยในเขตเทศบาลนครอุดรธานีที่มี
ต่อการให้บริการสาธารณะ ต่อการพัฒนาท้องถิ่นในการดาเนินงานตามโครงการ/ กิจกรรม ความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และความคิดเห็นของประชาชนต่อผลสาเร็จที่ได้รับ
จากการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของเทศบาลนครอุดรธานี ความพึงพอใจต่อการพัฒนาท้องถิ่นใน
การดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ จานวน 104 ชุมชน จานวน 2,046 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 2 ชุด ประกอบด้วย 1) การศึกษาความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครอุดรธานี 2) การศึกษาความคิดเห็นของประชาชน
ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ที่มีต่อ การให้ บ ริการสาธารณะ และการพัฒ นาท้อ งถิ่นเทศบาลนคร
อุดรธานี ตามมิติการให้บริการสาธารณะของเทศบาลนครอุดรธานี และการศึกษาความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครอุดรธานี จากผลการศึกษา สามารถสรุปได้ ดังนี้
5.1 สรุปผลการศึกษา
5.1.1 ความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครอุดรธานี
การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการต่อการให้ บริการของเทศบาลนคร
อุดรธานี ภายใต้โครงการสารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเทศบาลนครอุดรธานี (Citizen
Surveys) ประจาปี 2562 ซึ่งสอบถามกับผู้ที่เข้ามาใช้บริการในหน่วยงานบริการต่างๆ ของเทศบาล
นครอุดรธานี ทั้ง 9 หน่วยงาน รวมจานวน 1,224 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 662 คน (ร้อย
ละ 54.08) ส่วนมากอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี จานวน 418 คน (ร้อยละ 34.15) อาชีพหลักเป็นธุรกิจ
ส่วนตัว/ ค้าขาย จานวน 273 คน (ร้อยละ 22.30) หน่วยงานที่ประชาชนมาใช้บริการมากที่สุดคือ
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กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชนจานวน 210 คน (ร้อยละ 17.16) และภูมิลาเนาที่
พักอาศัยส่วนมากอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จานวน 965 คน (ร้อยละ 78.84)
ในภาพรวม มีผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 1,224 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ
ประเด็นที่พึงพอใจมากที่สุดคือ การให้บริการอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน รองลงมาคือ ด้าน
เจ้ าหน้ าที่ผู้ให้ บ ริ การ ประเด็น ที่พึงพอใจมากที่สุ ดคือ มีบุคลิ กภาพที่ดีและการแต่งกายสุ ภ าพ
เรียบร้อย ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.81
สานักการช่าง มีผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 88 คน ด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจมากที่สุด คือด้านขั้นตอนการให้บริการ ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การให้บริการอย่าง
เป็นระบบและเป็นขั้นตอน ด้านที่มีความพึงพอใจรองลงมาคือ ด้านช่องทางการให้บริการ แ ล ะ ด้ า น
ระยะเวลาการให้บริการประชาชน ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุ ด คือ การให้บริการเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กาหนดและด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือด้านสิ่งอานวยความ
สะดวกที่ให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
85.76
สานักการคลัง มีผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 206 คน ด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านระยะเวลาการให้บริการประชาชน ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การ
ให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด ด้านที่มีความพึงพอใจรองลงมาคือ ด้ด้านช่องทางการให้บริการ
และด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศ ประเด็ น ที่ มี ค วามพึ ง พอใจมากที่ สุ คื อ มี ช่ อ งทางการให้ บ ริ ก ารที่
หลากหลายและมีบริการระบบสารสนเทศที่ทันสมัย ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89.74
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 198 คน ด้านที่
ผู้ ตอบแบบสอบถามมี ความพึงพอใจมากที่ สุ ดคื อ ด้านช่ องทางการให้ บริ การ และด้านเจ้ าหน้ าที่ ผู้
ให้บริการ ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย และมีการดูแล
เอาใจใส่และเต็มใจให้บริการ ด้านที่มีความพึงพอใจรองลงมาคือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ และด้านสิ่ง
อานวยความสะดวกที่ให้บริการ ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การให้บริการอย่างเป็นระบบ
และเป็นขั้นตอนและมีสถานที่จอดรถเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89.53
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน มีผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 210 คน
ด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ประเด็นที่มีความพึง
พอใจมากที่สุดคือ มีบุคลิกภาพที่ดีและการแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ด้านที่มีความพึงพอใจรองลงมาคือ
ด้านขั้นตอนการให้บริการและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การ
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ให้ บ ริ ก ารอย่ า งเป็ น ระบบและเป็ น ขั้ น ตอน และผู้ มี บ ริ ก ารระบบสารสนเทศที่ ทั น สมั ย ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.43
กองการแพทย์ มีผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 117 คน ด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การให้บริการ
อย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน ด้านที่มีความพึงพอใจรองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ประเด็นที่
มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตร ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.87
สถานธนานุ บ าล 1 และ 2 มี ผู้ ต อบแบบสอบถาม จ านวน 105 คน ด้ า นที่ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุด
คือ มีบริการระบบสารสนเทศที่ทันสมัย ด้านที่มีความพึงพอใจรองลงมาคือ ด้านระยะเวลาการให้บริการ
ประชาชน ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อ
ความต้องการของผู้รับบริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 87.09
ห้องสมุดประชาชน มีผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 118 คน ด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจมากที่สุ ดคือ ด้านขั้นตอนการให้ บริการ ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุ ดคือ การ
ให้บริการอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน ด้านที่มีความพึงพอใจรองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
และด้านระยะเวลาการให้บริการประชาชน ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ มีบุคลิกภาพที่ดีและ
การแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใ นระดับมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 82.98
ท้องฟ้าจาลอง มีผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 101 คน ด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านระยะเวลาการให้ บริการประชาชน ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ
การให้ บริ การเป็ นไปตามระยะเวลาที่ กาหนด ด้ านที่ มีความพึงพอใจรองลงมาคื อ ด้ านขั้นตอนการ
ให้บริการ และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การให้บริการอย่าง
เป็นระบบและเป็นขั้นตอนและมีบุคลิกภาพที่ดีและการแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.33
พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี มีผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 81 คน ด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านระยะเวลาการให้บริการประชาชน ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุด
คือ การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด ด้านที่มีความพึงพอใจรองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ มีบุคลิกภาพที่ดีและการแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.29
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5.1.2 ความคิ ดเห็ นของประชาชนที่ มี ต่ อการให้ บริ การสาธารณะ ในการด าเนิ น งานตาม
โครงการ/ กิจกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี และความคิดเห็นของประชาชน
ที่มีต่อการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมในภาพรวม
ผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 2,046 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 1,086 คน (ร้อยละ
53.08) ส่วนมากอายุอยู่ระหว่าง 51-60 ปี จานวน 473 คน (ร้อยละ 23.12) และอาชีพหลักเป็นธุรกิจ
ส่วนตัว/ ค้าขาย จานวน 674 คน (ร้อยละ 32.94)
ความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารสาธารณะ ในการด าเนิ น งานตาม
โครงการ/ กิจกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี พร้อมทั้งปัญหาและข้อเสนอแนะ
ในประเด็นต่างๆ ผู้ ตอบแบบส ารวจมีความคิดเห็ นอยู่ในระดับเห็นด้วยทุกประเด็น โดยเฉพาะใน
โครงการ/กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เทศบาลนครอุดรธานี
ดาเนินการ เช่น การติดตั้งกล้อง CCTV, สายด่วน 199 ทาให้ท่านมีความมั่นคงต่อชีวิตและทรัพย์สิน
คิดเป็นร้อยละ 91.61 รองลงมาคือ มีโครงการ/กิจกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
และป้องกันโรคต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 89.60 ตามลาดับ เมื่อ
พิจารณาในภาพรวม พบว่าผู้ตอบแบบมีความคิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะ ในการดาเนินงาน
ตามโครงการ/ กิจกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานีอยู่ในระดับเห็นด้วย คิดเป็ น
ร้อยละ 87.34
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนคร
อุดรธานี ซึ่งสอบถามกับประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี รวมจานวน 2,056 คน
พบว่า ผู้ตอบแบบสารวจเห็นด้วยว่า เทศบาลนครอุดรธานีมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ทั้ งใน
เรื่องหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลัก
ความคุ้มค่า โดยเฉพาะในเรื่องหลักความคุ้มค่า ที่ผู้ตอบแบบสารวจมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย
อย่างยิ่ งนั่ นคือ มีการรณรงค์ให้ ทุกฝ่ายรวมถึงประชาชนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีการใช้
งบประมาณอย่ า งคุ้ ม ค่ า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ผลงานที่ ท้ อ งถิ่ น ได้ รั บ มี ก ารบริ ห ารจั ด การและใช้
ทรั พ ยากรอย่ า งประหยั ด เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด และมี ก ารติ ด ตามตรวจสอบงบประมาณที่
ดาเนินการแล้วโดยยึด หลักประโยชน์สูงสุด โดยประเด็นที่เห็นด้วยมากที่สุดคือ มีการใช้งบประมาณ
อย่างคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลงานที่ท้องถิ่นได้รับ ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลรับผิ ดชอบงาน
และนาไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลยินดีพร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และเทศบาลตระหนักในสิ ทธิหน้าที่ความสานึกในความรับผิดชอบต่อ
ประชาชนเป็ น ส าคัญ เมื่อพิจ ารณาในภาพรวม พบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็ นกับการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครอุดรธานีอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง คิดเป็นร้อยละ
87.80
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5.1.3 ความคิด เห็น ของประชาชนที่มีต่อการให้บริ การสาธารณะ ในการดาเนิน งานตาม
โครงการ/กิ จ กรรมเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของเทศบาลนครอุ ด รธานี และความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล แบ่งตามเขต
ความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารสาธารณะ ในการด าเนิ น งานตาม
โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี แบ่งตามเขต รวมจานวน 4 เขต
104 ชุมชน พบว่า ทั้ง 4 เขต มีประเด็นที่เห็นด้วยมากที่สุด เหมือนกัน คือ โครงการ/กิจกรรมการ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เทศบาลนครอุดรธานีดาเนินการ เช่น การ
ติดตั้งกล้อง CCTV, สายด่วน 199 ทาให้ท่านมีความมั่นคงต่อชีวิตและทรัพย์สิน และเมื่อพิจารณาใน
ภาพรวม พบว่า ทั้ง 4 เขต เห็ นด้ว ยกับการให้ บริการสาธารณะในการดาเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนคร
อุดรธานี แบ่งตามเขต พบว่า ชุมชนเขต 1 (21 ชุมชน) เห็นด้วยกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลนครอุดรธานี โดยประเด็นที่เห็นด้วยมากที่สุดคือ หลักนิติธรรม ชุมชนเขต 2 (22 ชุมชน)
และชุมชนเขต 3 (34 ชุมชน) เห็นด้วยกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนคร
อุดรธานี โดยประเด็นที่เห็นด้วยมากที่สุดคือ หลักการมีส่วนร่วม ส่วนชุมชนเขต 4 (27 ชุมชน) เห็น
ด้วยกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครอุดรธานี โดยประเด็น ที่เห็นด้วยมาก
ที่สุดคือ หลักความคุ้มค่า
5.1.4 ความพึงพอใจโครงการของเทศบาลนครอุดรธานีที่ดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่ง
สอบถามกับประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี รวมจานวน 2,046 คน พบว่า 3 อันดับ
แรกคือ การจัดการสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 36.75 การก่อสร้างปรับปรุงร่องระบายน้า คิดเป็น
ร้อยละ 34.46 และการก่อสร้างปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี คิดเป็นร้อยละ 28.05
ตามลาดับ
5.1.5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ ต่องานบริการของเทศบาลนครอุดรธานีที่ดาเนินงาน
ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งสอบถามกับประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี รวมจานวน
2,046 คน พบว่า 3 อันดับแรกคือ การให้บริการอย่างเสมอภาค คิดเป็นร้อยละ 36.90 การให้บริการ
อย่างเพียงพอ/ทั่วถึง คิดเป็ นร้อยละ 22.19 และการให้บริการอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 21.11
ตามลาดับ
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5.2 ข้อเสนอแนะ
ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเทศบาลนครอุดรธานี (Citizen Surveys)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะผู้วิจัยได้จัดทาข้อเสนอแนะ ในการนาผลการศึกษาในภาพรวม
ไปประยุกต์ใช้ ดังนี้
5.2.1 ประชาชนผู้มารับบริการพึงพอใจต่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
จากผลการสารวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยเฉพาะในมิติของการให้บริการ
ด้วยความสุภาพและเป็นมิตร และมีบุคลิกภาพที่ดีและการแต่งการสุภาพเรียบร้อย สะท้อนให้เห็นว่า
เทศบาลนครอุดรธานี ให้ความสาคัญกับการบริการ ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน
จึงส่งผลให้บุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ ตอบสนองต่อความ
ต้องการ ด้วยการบริ การที่ สุภาพและเป็นมิตร มีความกระตือรือร้นและตั้งใจทางาน คอยให้ความ
ช่วยเหลือและแนะนาต่อผู้มาใช้บริการเป็นอย่างดี มีการดูแล เอาใจใส่และเต็มใจให้บริการ ตลอดจน
เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี และการแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ซึ่งถือเป็นภาพลักษณ์ ที่สาคัญในการต้อง
พบปะและให้บริการประชาชน
5.2.2 ผู้ตอบแบบสารวจมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยทุกประเด็น โดยเฉพาะในโครงการ/
กิ จ กรรมการรั ก ษาความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชนที่ เ ทศบาลนครอุ ด รธานี
ดาเนินการ เช่น การติดตั้งกล้อง CCTV, สายด่วน 199 ทาให้ท่านมีความมั่นคงต่อชีวิตและทรัพย์สิน
“ความมั่นคงต่อชีวิตและทรัพย์สิน ” ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดาเนินชีวิตของมนุษย์
นั่นคือ การที่ประชาชนได้รับหลักประกันด้านสิทธิ ความปลอดภัย การสนองตอบต่อความจาเป็นขั้น
พื้นฐาน สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี ตลอดจนได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง ซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยเบื้องต้น ต่อความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะ
ของหน่ ว ยงานภาครัฐ ดังนั้ น การให้ บริการสาธารณะที่สะท้อนให้ เห็ นถึงความมั่นคงต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน จึงเป็นสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่จะเห็นด้วยกับการดาเนินการดังกล่าวเป็นลาดับต้ นๆ และใน
การดาเนินการเพื่อเสริมสร้าง “ความมั่นคงต่อชีวิตและทรัพย์สิน” ควรคานึงถึงมิติของความมั่นคงของ
ชีวิตมนุษย์ ทั้ง 10 มิติ ซึ่งประกอบด้วย
1) ความมั่นคงของมนุษย์ด้านการมีงานทาและรายได้ ประกอบด้วย (1) การได้ทางานที่
มั่ น คงและมี ค วามสุ ข หรื อ พอใจในงาน (2) มี ร ายได้ ที่ พ อเพี ย งต่ อ การด ารงชี วิ ต ของตนเองและ
ครอบครัว (3) มีเงินออมที่พอเพียงสาหรับอนาคต (4) ปราศจากหนี้สินที่ไม่สร้างผลิตผล
2) ความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ด้ า นครอบครั ว ประกอบด้ ว ย (1) ความรั กใคร่ ปรองดอง
(2) ความรับผิดชอบและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ (3) การเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน (4) การ
ไม่ใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ
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3) ความมั่นคงของมนุษย์ด้านสุขภาพอนามัย ประกอบด้วย (1) การมีสุขภาพกายที่ดี
(2) การมี สุ ข ภาพจิ ต ที่ ดี (3) การมี ห ลั ก ประกั น ด้ า นสุ ข ภาพอนามั ย อย่ า งเท่ า เที ย มและพอเพี ย ง
(4) ประชากรไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยทางกายและจิต (5) การปฏิบัติตนที่มีส่วนส่งเสริม
สุขภาพกายและจิต
4) ความมั่นคงของมนุ ษย์ด้านการศึกษา ประกอบด้วย (1) ประชากรได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างเท่าเทียม (2) การมีการศึกษาที่พอเพียงต่อการครองชีวิต (3) การได้รับการศึกษา และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5) ความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ด้ า นความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น (ส่ ว นบุ ค คล)
ประกอบด้ ว ย (1) การปลอดจากการประทุ ษ ร้ า ยต่ อ ร่ า งกาย (2) ความรู้ สึ ก ปลอดภั ย จากการ
ประทุษร้ายต่อร่างกาย (3) การปลอดจากการประทุษร้ายด้านทรัพย์สิน (4) ความรู้สึกปลอดจากการ
ประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน
6) ความมั่นคงของมนุษย์ด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย (1) เพิ่มระดับการ
มี สิทธิครอบครองที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐาน (2) พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐานโดยเฉพาะน้า
สะอาดอย่างทั่วถึง (3) สิ่งแวดล้อมที่ปราศจากมลพิษทาง เสียง กลิ่น ฝุ่น ควัน
7) ความมั่นคงของมนุษย์ด้านสิ ทธิและความเป็นธรรม ประกอบด้วย (1) การปลอดจาก
การถูกละเมิดและเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ (2) มีหลัก ประกันและการคุ้มครองด้านสิทธิ (3) กลไกที่
แก้ปัญหาข้อขัดแย้งด้านสิทธิที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
8) ความมั่นคงของมนุษย์ด้านสังคม-วัฒนธรรม ประกอบด้วย (1) มีเวลาพักผ่อนที่ปลอด
จากภารกิจที่พอเพียง (2) ใช้เวลาติดตามข่าวสารทางสังคม-วัฒนธรรม (3) มีเวลาในการทาจิตใจให้
สงบ (4) มีส่วนในการปฏิศาสนกิจ (5) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มสังคมและชุมชน
9) ความมั่นคงของมนุษย์ด้านการสนับสนุนทางสังคม ประกอบด้วย (1) การมีบุค คลที่
สามารถให้ความช่วยเหลือได้ (2) ระบบบริการสังคมที่ให้การคุ้มครองและเข้าถึงได้ในเวลาอันรวดเร็ว
(3) ความรู้สึกในคุณค่าของชีวิต และความสุขในชีวิต
10) ความมั่นคงของมนุษย์ด้านการเมือง - ธรรมาภิบาล ประกอบด้วย (1) ส่งเสริมการ
ใช้สิ ทธิเลื อกตั้งอย่างบริ สุ ทธิ์ในทุกระดับ (2) ส่ งเสริมการมีส่ว นร่วมในกิจกรรมการเมืองและการ
รวมกลุ่มทางการเมือง (3) ส่งเสริมการติดตามข่าวสารทางการเมืองของประชากร (4) สร้างความ
โปร่งใส การตรวจสอบได้และความไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
5.2.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ ต่องานบริการของเทศบาลนครอุดรธานี ที่ดาเนินงานใน
รอบปีที่ผ่านมา คือ การให้บริการอย่างเสมอภาค การให้บริการอย่างเพียงพอ/ทั่วถึง และการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง
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จากข้อมูลดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า “การให้บริการอย่างเสมอภาค” เป็นตัวแปรหลักที่ทา
ให้ประชาชนที่มารับบริการของเทศบาลนครอุดรธานี มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ทั้งนี้ เนื่องจาก
“การให้บริการอย่างเสมอภาค” สะท้อนถึงความเท่าเทียมกันของคนในสังคม ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่
ให้ความสาคัญเป็นลาดับแรก จึงส่งผลให้ประชาชนที่มารับบริการของเทศบาลนครอุดรธานี มีความพึง
พอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด และเมื่อพิจารณาถึงประเด็น “การให้บริการอย่าง
ก้าวหน้า” ที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบน้อยที่สุด ซึ่งอาจสะท้อนได้ว่า การให้บริการอย่างก้าวหน้า
หรือการให้บริการเชิงรุก ของเทศบาลนครอุดรธานี ยังไม่เห็นเด่นชัดเท่าที่ควร ซึ่งควรได้รับการพัฒนา
และปรั บ ปรุ ง การให้ บ ริ ก ารอย่ า งก้ า วหน้ า โดยที่ “การให้ บ ริ ก ารอย่ า งก้ า วหน้ า (Progressive
Service)” คือ การให้บริการสาธารณะที่มีการปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน กล่าวอีกนัย
หนึ่ง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพหรือความสามารถที่จะทาหน้าที่ได้มากขึ้น โดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม
ผลิตภาพในการให้บริการในการเพิ่ มผลิตภาพของการให้บริการสามารถทาได้หลายวิธี เช่น การให้
พนักงานทางานมากขึ้น หรือมีความชานาญสูงขึ้นโดยจ่ายค่าจ้างเท่าเดิม เพิ่มปริมาณการให้บริการ
โดยยอมสูญเสียคุณภาพบางส่วนลง เพิ่มเครื่องมือเข้ามาช่วย และสร้างมาตรฐานการให้บริการ การ
ให้บริการที่ไปลดการใช้บริการอื่น ๆ การออกแบบบริการให้มีคุณภาพมาก แต่การให้บริการที่ต้องการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดภาพพจน์ในแง่การลดคุณภาพของบริการ
รวมทั้งการรักษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

