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จากการศึกษาของคณะผู้วิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครอุดรธานี ในภาพรวม
พบว่า อยู่ใ นระดับ มากที่สุด (ค่า เฉลี่ย 4.65) คิด เป็น ร้อ ยละ 91.67 เมื่อพิจารณาเป็น รายด้าน พบว่า
ความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับ บริการอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 5 ด้าน เรียงลำดับ ดังนี้ ด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.74) คิดเป็นร้อยละ 93.12 รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย
4.72) คิดเป็ นร้อยละ 92.78 ลำดับที่สาม คือ ด้านสิ่ งอำนวยความสะดวกที่ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.65) คิดเป็น
ร้อยละ 91.36 ลำดับที่สี่ คือ ด้านช่องทางการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.60) คิ ดเป็นร้อยละ 90.57 ลำดับที่ห้า คือ
ด้ านการให้ บ ริ ก ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (ค่ าเฉลี่ ย 4.59) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 92.14 และลำดั บ สุ ด ท้ าย คื อ
ด้านระยะเวลาการให้บริการประชาชน (ค่าเฉลี่ย 4.56) คิดเป็นร้อยละ 90.83 ตามลำดับ
ความคิดเห็น ของประชาชนที่ มีต่ อการให้บริ การสาธารณะ ในการดำเนิน งานตามโครงการ/
กิจกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี พบว่า อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (ค่าเฉลี่ย 4.62)
คิดเป็ น ร้อยละ 92.85 เมื่อพิจ ารณาเป็ น รายด้านพบว่า ความคิดเห็ นด้วยต่อการจัดบริการสาธารณะของ
เทศบาลนครอุดรธานี สามลำดับแรกที่ประชาชนเห็นด้วยอย่างยิ่ง ได้แก่ ด้านระบบการศึกษา (ค่าเฉลี่ย 4.74)
คิดเป็นร้อยละ 95.10 รองลงมา คือ ด้านสุขภาพอนามัย (ค่าเฉลี่ย 4.70) คิดเป็นร้อยละ 94.85 และลำดับที่สาม
คือ ด้านระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ (ค่าเฉลี่ย 4.68) คิดเป็นร้อยละ 94.00
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครอุดรธานี
ในภาพรวม พบว่า เทศบาลนครอุดรธานี มีการบริห ารงานตามหลักธรรมาภิบาล ทั้ งในเรื่องหลั กนิติธรรม
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า โดยเฉพาะใน

เรื่องหลั กการมีส่ ว นร่ว ม (ค่าเฉลี่ ย 4.63) คิดเป็ นร้อยละ 93.15 และด้านความรับผิ ดชอบ (ค่าเฉลี่ ย 4.62)
คิดเป็นร้อยละ 93.10
ความพึ งพอใจของประชาชนที่มีต่ อโครงการของเทศบาลนครอุดรธานี ที่ดำเนิน งานในรอบปี
ที่ผ่านมา เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยสามลำดับแรก ได้แก่ การติด ตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า-19 (โควิท-19) จำนวน 780 คน คิดเป็นร้อยละ 37.14 รองลงมา คือ การปรับปรุงภูมิทั ศน์
และเพิ่ มพื้ น ที่สี เขีย ว จำนวน 720 คน คิดเป็ น ร้อยละ 34.28 และลำดั บที่ ส ามคือ การจัดการสิ่ งแวดล้ อ ม
จำนวน 690 คน คิดเป็นร้อยละ 32.85
ปัจ จัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่องานบริการของเทศบาลนครอุดรธานีที่ดำเนิน งานในรอบปี
ที่ผ่านมา เรียงลำดับจากมากไปหาน้ อยสามลำดับแรก ได้แก่ การให้บริการอย่างทันท่วงที เช่น การเกิดภัย
พิบัติ มาตรการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของโรคระบาด จำนวน 755 คน คิดเป็นร้อยละ 35.95 รองลงมา คือ
การให้บริการที่เสมอภาค จำนวน 729 คน คิดเป็นร้อยละ 34.72 และลำดับที่สาม คือ การให้บริการจากจิตใจ
พร้อมให้บริการ จำนวน 653 คน คิดเป็นร้อยละ 31.10
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Executive Summary

การเปลี่ ย นแปลงที่ ร วดเร็ ว ของยุ ค โลกาภิ วั ต น์ ที่ มี ก ารแข่ งขั น กั น สู งในประเทศไทย จึ งต้ อ งสร้า ง
ศักยภาพของระบบราชการไทยให้รองรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงและยกระดับขีดความสามารถ รวมทั้ง
มาตรฐานการทำงานให้ สู ง เที ย บ เท่ าระดั บ สากล ภ าย ใต้ แ ผน ปฏิ รู ป ระบ บการบ ริ ห ารภ าครั ฐ
ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ งระบบการบริ ห ารงานราชการให้ มี ค วามทั น สมั ย เพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน เกิ ด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ การให้บริการที่ดีและมีคุณภาพจำเป็นต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ของการจัดการ
งานบริการที่มีประสิทธิภาพ การศึกษาทำความเข้าใจลักษณะของการบริการจึงเป็นเรื่องสำคัญ เทศบาลนคร
อุดรธานี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำคัญต่อการพัฒนา จึงมุ่งหาความเป็นเลิศของหน่วยงานในด้านการ
ให้บริการ เพื่อให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพ มีการให้บริการที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชน บนพื้นฐานของการบริหารจัดการและให้บริการตามหลักธรรมาภิบาล
ในฐานะสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา
จังหวัดอุดรธานี จึงได้ทำการวิจัยสำรวจ เพื่อการนำผลการศึกษาในครั้งนี้ มาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการมุ่งมั่นสู่
ความเป็นเลิศในด้านการให้บริการประชาชน และเทศบาลนครอุดรธานี จักได้ปฏิบัติตามภารกิจได้อย่างตรง
ตามความต้องการของประชาชน และมีศักยภาพที่เต็มเปี่ยม

ผลการศึกษา พบว่า
ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครอุดรธานี ในภาพรวม และ
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.65) คิดเป็นร้อยละ 91.67 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุดเป็นลำดับแรก คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.74) คิดเป็นร้อยละ
93.12 รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้ บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.72) คิดเป็นร้อยละ 92.78 ลำดับที่
สาม คือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.65) คิดเป็นร้อยละ 91.36 ลำดับที่สี่ คือ ด้าน
ช่องทางการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.60) คิดเป็นร้อยละ 90.57 ลำดับที่ห้า คือ ด้านการให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ค่ าเฉลี่ ย 4.59) คิ ด เป็ น ร้ อยละ 92.14 และลำดั บ สุ ดท้ าย คื อ ด้ านระยะเวลาการให้ บ ริก าร
ประชาชน (ค่าเฉลี่ย 4.56) คิดเป็นร้อยละ 90.83 ตามลำดับ
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ความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครอุดรธานี จำแนก
หน่วยงาน ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายหน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักช่าง
ณ ศูนย์บริการนานาชาติเทศบาลนครอุดรธานี กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สำนักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เทศบาลนครอุดรธานี กองทะเบียนราษฎร
และบั ต รประจำตั ว ประชาชน ณ ศู น ย์ บ ริ การเทศบาลนครอุ ดรธานี แห่ งที่ 2 (สนามกี ฬ าเทศบาล) กอง
การแพทย์ ณ โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี ศูน ย์บ ริการสาธารณสุ ขเทศบาล 8 ห้ อ งสมุด ประชาชน
เทศบาล

นครอุดรธานี และท้ องฟ้ าจำลอง พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุ ด เช่นเดียวกัน แต่ มีเพี ยง

หน่วยงานเดียวที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุขเก่าจาน
ความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ มี ต่ อการให้ บ ริ การสาธารณะ ในการดำเนิ น งานตามโครงการ/
กิจกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี จากกิจกรรมบริการสาธารณะ จำนวน 9 ด้าน พบว่า
ความคิดเห็นโดยรวมของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลนครอุดรธานี อยู่ในระดับเห็น
ด้วยอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ความคิดเห็นด้วยต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนคร
อุดรธานี สามลำดับแรกที่ประชาชนเห็นด้วยอย่างยิ่ง ได้แก่ ด้านระบบการศึกษา (ค่าเฉลี่ย 4.74) คิดเป็นร้อย
ละ 95.10 รองลงมา คือ ด้านสุขภาพอนามัย (ค่าเฉลี่ย 4.70) คิดเป็นร้อยละ 94.85 และลำดับที่สาม คือ ด้าน
ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ (ค่าเฉลี่ย 4.68) คิดเป็นร้อยละ 94.00
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครอุดรธานี
ในภาพรวม พบว่า เทศบาลนครอุดรธานีมีการบริห ารงานตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งในเรื่องหลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า โดยเฉพาะใน
เรื่องหลักการมีส่วนร่วม (ค่าเฉลี่ย 4.63) คิดเป็นร้อยละ 93.15 และด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ ย 4.62)
คิดเป็นร้อยละ 93.10
ความพึ งพอใจของประชาชนที่มีต่ อโครงการของเทศบาลนครอุดรธานี ที่ดำเนิน งานในรอบปี
ที่ผ่านมา เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยสามลำดับแรก ได้แก่ การติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า-19 (โควิท-19) จำนวน 780 คน คิดเป็นร้อยละ 37.14 รองลงมา คือ การปรับปรุงภูมิทัศน์และ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 720 คน คิดเป็นร้อยละ 34.28 และลำดับที่สาม คือ การจัดการสิ่งแวดล้อม จำนวน 690 คน
คิดเป็นร้อยละ 32.85
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ปัจ จัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่องานบริการของเทศบาลนครอุดรธานีที่ดำเนิน งานในรอบปี
ที่ผ่านมา เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยสามลำดับแรก ได้แก่ การให้บริการอย่างทันท่วงที เช่น การเกิดภัย
พิบัติ มาตรการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของโรคระบาด จำนวน 755 คน คิดเป็นร้อยละ 35.95 รองลงมา คือ
การให้บริการที่เสมอภาค จำนวน 729 คน คิดเป็นร้อยละ 34.72 และลำดับที่สาม คือ การให้บริการจากจิตใจ
พร้อมให้บริการ จำนวน 653 คน คิดเป็นร้อยละ 31.10
คณะผู้วิจัยได้จัดทำข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาในภาพรวม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ทั้งในด้าน
นโยบาย แผน และแผนปฏิบัติการ ดังนี้
1. ด้านการจัดระบบจราจร ควรเร่งดำเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อการพัฒนาระบบ
เครือข่ายความเชื่อมโยงในการจราจร เนื่องด้วยเทศบาลนครอุดรธานี มีความครอบคลุมในพื้นที่ที่มีความเป็น
เมือง ดังนั้น สภาพแวดล้อมในด้านการเดินทางในช่วงระยะเวลาเร่งด่วน อาจต้องมีการปรับระบบการจราจร
เพื่อให้เท่าทันต่อปริมาณรถ และการปริมาณการสัญจรบนท้องถนน
2. ด้านการคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมอาชีพ ควรมีการเพิ่มทักษะวิชาชีพให้กับกลุ่มแรงงานได้อย่าง
เหมาะสม เนื่องจากสภานการณ์ในปัจจุบัน สภาพการจ้างงานที่ลดค่าจ้าง การจ้างงานต่ำระดับ รวมไปถึงการ
ดำรงชี วิต ในช่ ว งการแพร่ ร ะบาดของไวรั ส โคโรน่ า -19 ที่ ส่ งผลต่ อ ขวัญ และกำลั งใจของประชาชน ดั งนั้ น
เทศบาลนครอุด รธานี ควรจั ด กิจ กรรมและการฝึ กอบรมเพื่ อการพั ฒ นาและการส่ งเสริม อาชี พ ให้ มีค วาม
ครอบคคลุ มกั บ กลุ่ มแรงงานใหม่ ที่ เคลื่ อ นย้ายมาจากเมื องหลวง หรือ หั ว เมื อ งใหญ่ รวมถึ งลั ก ษณะการ
ปฏิบัติงานที่บ้านอย่างสร้างสรรค์ ในรูปแบบ Work from Home แบบ Work life and balance
3. ด้านการเฝ้าระวังการแพร่ร ะบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า -19 ในลั กษณะ NEXT Normal ถือเป็ น
ประเด็นสำคัญในการพัฒ นาคุณภาพชีวิตประชาชนในยุคหลังของวิถีชีวิตใหม่ ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนและ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเทศบาลนครอุดรธานี อาจมุ่งเน้นไปในด้านการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อ
สุขอนามัย เช่น การออกกำลังกายกลางแจ้ง การเลือกรับประทานอาหารเป็นยา ไม่ใช่การรับประทานยาเป็น
อาหาร การออกกำลั งกายในสถานที่พักอาศัยเพื่อลดความเสี่ยงในการพบปะ รวมไปถึงการสร้างจิตสำนึก
สาธารณะร่วมกันในด้านการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อลดการแพร่ระบาดได้อย่างยั่งยืน
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของยุค โลกาภิวัตน์ที่มีการแข่งขันกันสูงในประเทศไทย จึงต้อง
สร้า งศัก ยภาพของระบบราชการไทยให้ร องรับ กับ กระแสการเปลี ่ย นแปลงและยกระดับ
ขีด ความสามารถ รวมทั้งมาตรฐานการทำงานให้สูงเทียบเท่าระดับสากล ภายใต้แผนปฏิรูประบบ
การบริหารภาครัฐ ได้มีการปรับปรุงระบบการบริหารงานราชการให้ มีความทันสมัย จึงได้มีการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ การบริหารรูปแบบเดิมที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับปัจจัยนำเข้า ซึ่งได้แก่
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า เชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ
อำนวยความสะดวกและตอบสนอง ความต้องการของประชาชนโดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน ในการ
ปฏิ บั ติห น้ าที่ ของส่ ว นราชการต้อ งใช้ วิธีก ารบริห ารกิ จการบ้ านเมื องที่ ดี โดยเฉพาะอย่ างยิ่งให้
คำนึ งถึงความรับ ผิ ดชอบของผู้ป ฏิบัติงาน การมีส่ วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การ
ติดตามตรวจสอบและการประเมิน ผลการปฏิบั ติงาน ทั้ งนี้ต ามความเหมาะสมของภารกิจ เพื่ อ
ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ของรัฐ การให้ บ ริก ารที่ ดี แ ละมี คุ ณ ภาพ
จำเป็นต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ของการจัดการ งานบริการที่มีประสิทธิภาพ การศึกษาทำความ
เข้าใจลักษณะของการบริการจึงเป็นเรื่องสำคัญและ จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
บริการทุกระดับรวมทั้งองค์กรหรือหน่วยการบริการ ทุกประเภทเพื่อที่จะทำให้การบริการสามารถ
บรรลุเป้าหมาย และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มารับบริการ การบริการที่ดีจะช่ วยให้ กิจการ
ประสบความสำเร็ จ ในที่ สุ ด ดั งนั้ น ความสำคั ญ ของการบริ ก ารสามารถ แบ่ ง เป็ น 2 ประเด็ น
ความสำคั ญ ต่ อ ผู้ ให้ บ ริ ก าร แบ่ งเป็ น 2 ลั ก ษณะ คื อ 1) ความสำคั ญ ต่ อ การปฏิ บั ติ งาน บริ ห าร
บุคลากรที่ปฏิบัติงานบริการเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการการบริการ โดยเฉพาะผู้ที่
ให้บริการหรือผู้ปฏิบัติงานบริการส่วนหน้า เนื่องจากเป็นบุคคลที่ปฏิสัมพันธ์กับผู้มารับบริการ หรือ
ลูกค้าโดยตรง เริ่มตั้งแต่การต้อนรับผู้ที่เข้ามาติดต่อจนกระทั่งการอำลาบุคคลนั้น เมื่อบริการต่าง ๆ
สิ้นสุดลง การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการจะช่วยให้ผู้ ปฏิบัติงานบริการตระหนักถึงการปฏิบัติ
ตน ต่อผู้รับบริการด้วยจิตสำนึกของการให้บริการ (Service Mind) อย่างเต็มเปี่ยมและรู้จักเรียนรู้
การพัฒ นาศักยภาพอันนำไปสู่การเป็นนักบริการระดับมืออาชีพ 2) ความสำคัญ ต่อผู้ บริห ารการ
บริการ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการจะช่วยให้ผู้บริหารการบริการสามารถสร้างความเป็น
เลิศในการดำเนินการบริการด้วยคุณภาพของการบริการที่ยอดเยี่ยมได้
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เทศบาลนครอุดรธานี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพ
การให้บริการสาธารณะ ซึ่งต้องเปี่ยมด้วยคุณภาพ คุณธรรม มีประสิทธิภาพและประสิ ทธิผลอย่าง
ชัดเจน สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทันสถานการณ์ และเป็นไปใน
แนวทางที่ เหมาะสม สอดรั บ กั บ การเปลี่ ย นแปลงของโลกยุ ค วิ ถี ชี วิ ต ใหม่ จึ ง จำเป็ น ต้ อ งมี ก าร
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ และนำผลการประเมินมาใช้เพื่อการ
พัฒนาการปฏิบัติงานในปีงบประมาณต่อไป
ดั ง นั้ น เท ศบ าลน ครอุ ด รธานี ได้ ร่ ว มมื อ กั บ มห าวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวน สุ นั นท า
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจตามกิจกรรมและภารกิจ หน้าที่ใน
การให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนการจัดบริการในด้านต่างๆ
ไม่ ว่ า จะเป็ น การจั ด การด้ า นสาธารณู ปโภค สาธารณู ปการ การดู แ ลด้ า นสาธารณ สุ ข
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัย
ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น การจั ด การศึ ก ษาให้ แ ก่ ป ระชาชน ส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรม ประเพณี
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามครรลอง ประชาธิปไตย การส่งเสริ มพัฒ นาเศรษฐกิจใน
ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น และการดูแลให้สถานะแก่บุคคลให้เป็นไป
ตามกฎหมายโดยมีการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง ด้วยตนเองเพื่อนำมาซึ่งการพัฒนาในด้าน
ต่างๆ ด้วยภารกิจดังกล่าวข้างต้น เทศบาลนครอุดรธานีจึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่ง
ที่มีความสำคัญอย่างมากที่มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงต่อการจัดบริ การสาธารณะ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับการ
บริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานจึงจำเป็นต้องมีการวัดผลและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หน่ ว ยงาน โดยการศึ ก ษาถึ งระดั บ ความพึ งพอใจและปั ญ หาของประชาชนที่ มี ต่ อเทศบาลนคร
อุดรธานี (Citizen Surveys) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทำการสำรวจและวิเคราะห์ความ
คิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีที่มาใช้บริการภายในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี เพื่อสำรวจและนำข้อสารสนเทศต่างๆ ที่ได้จากการสำรวจมาปรับปรุงแก้ไข พัฒนาการ
ดำเนินงานต่างๆ ของเทศบาลนครอุดรธานีให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้และสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ต่อหน่วยงานได้ในอนาคต
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1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับการบริการจากประชาชนผู้มารับบริการต่อ
การให้บริการของเทศบาลนครอุดรธานี
2. เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ภาพการให้ บ ริก ารตามภารกิ จ และความคิ ด เห็ น ของประชาชนในเขต
เทศบาลนครอุดรธานีที่มีต่อการให้บริการสาธารณะในการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี
3. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาองค์กรจากความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลในการให้บริการที่ดีแก่ประชาชนของเทศบาลนครอุดรธานี
1.3 ขอบเขตของการศึกษา
คณะผู้ วิจั ย ได้ท ำกำหนดขอบเขตการความพึ งพอใจประชาชนผู้ มารับ บริการและความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริการจากเทศบาลนครอุดรธานี ดังนี้
ขอบเขตด้านเนื้ อหา: เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาผู้ จัดทำได้กำหนดขอบเขต
ของเนื้อหาในการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้
1. การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครอุดรธานี
7 ด้า นได้แ ก่ 1) ด้า นขั้น ตอนการให้บ ริก าร 2) ด้า นช่ อ งทางการให้บ ริก าร 3) ด้า นเจ้า หน้า ที่
ผู้ให้บริการ 4) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้บริการ 5) ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ด้าน
ระยะเวลาการให้บริการประชาชน และ 7) ด้านภาพรวมการรับบริการ
2. การศึกษาความคิดเห็ นของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีที่มีต่อการบริการ
สาธารณะและการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เทศบาลนครอุ ด รธานี ต ามมิ ติ ก ารให้ บ ริ ก ารสาธารณะของ
เทศบาลนครอุดรธานี จำนวน 10 เรื่อง
3. การศึกษาความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครอุดรธานี
6 ด้ าน ได้ แ ก่ 1) หลั ก นิ ติ ธ รรม 2) หลั ก คุ ณ ธรรม 3) หลั ก ความโปร่ งใส 4) หลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม
5) หลัก ความรับผิดชอบ และ 6) หลักความคุ้มค่า
ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่ได้รับบริการภายในหน่วยงานต่างๆ ของ
เทศบาลนครอุดรธานี
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กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ มตัวอย่างที่ใช้ในประเมินครั้งนี้แบ่งเป็นกลุ่มตัว อย่า งตามแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง คือ
1) กลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลในการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการภายในหน่วยงานต่างๆ ของ
เทศบาลนครอุดรธานี จำนวน 12 หน่วยงาน ได้มาจากการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental random
sampling) จำนวน 1,200 คน 2) กลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลในความคิดเห็นของประชาชนผู้ที่อาศัยใน
เขตเทศบาลนครอุดรธานี ที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ ต่อการพัฒนาท้องถิ่นในการดำเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม ความคิดเห็ น ต่อการบริห ารงานตามหลั กธรรมาภิบาลและความคิดเห็ น ของ
ประชาชนต่ อ ผลสำเร็ จ ที่ ได้ รั บ จากการดำเนิ น งานในรอบปี ที่ ผ่ านมาของเทศบาลนครอุ ด รธานี
ความพึ งพอใจต่อการพั ฒ นาท้ องถิ่นในการดำเนิ นงานตามโครงการ/กิจกรรมต่ างๆ 105 ชุมชน
จำนวน 2,100 คน
ขอบเขตด้านระยะเวลา: การวิจัยครั้งนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน กันยายน ถึง ตุลาคม 2564
1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ
ความพึ งพอใจ หมายถึง การแสดงออกทางด้านความรู้สึ ก ความคิดเห็ น ทัศนคติ ของ
บุคคลใด บุคคลหนึ่งต่อความต้องการที่ได้รับจากการให้บริการ ซึ่งครอบคลุมด้านกระบวนการและ
ขั้นตอนในการ ให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวก
ด้านขั้นตอนการให้บริการ หมายถึง วิธีการหรือรูปแบบการให้บริการประชาชน ทั้งในส่วน
ของการแสดงขั้นตอนการให้บริการ การดำเนินขั้นตอนการให้บริการที่รวดเร็ว การให้บริการอย่าง
ยุติธรรม เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ และการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องจากการให้บริการ
ด้า นช่องทางการให้บริการ หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการให้บริการ หรือสื่ อสารข้อมูล
การบริก าร ให้ กับ ประชาชน เช่น การให้ บ ริก ารนอกเวลาหรือ นอกสถานที่อ ย่า งเหมาะสม
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการ ให้บริการที่หลากหลายและเหมาะสม เป็นต้น
ด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร หมายถึ ง พฤติ ก รรมหรือ การแสดงออกของบุ ค ลากร และ
เจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ ความสุภาพอ่อนโยนยิ้มแย้มแจ่มใส เอาใจใส่
กระตือรือร้นและเต็ม ใจในการให้บริการ ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ การให้บริการอย่าง
เท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ ในการให้บริการในแต่ละด้าน
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ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก หมายถึง ความเหมาะสมเพีย งพอและทันสมัยของอุปกรณ์
อำนวยความสะดวกในการให้บ ริการในแต่ละด้าน สถานที่ตั้ง สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สิ่งช่วย
อำนวยความสะดวกทั้งภายในและภายนอก เช่น ที่นั่งพักคอย ห้องน้ำ และสถานที่จอดรถ เป็นต้น
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ ดี
มี ป ระสิ ท ธิภ าพ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และกระตุ้นให้ ป ระชาชนทุ กฝ่ ายทุกระดั บ
ร่วมกัน ในการพัฒนาท้องถิ่นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครอง
การให้บริการสาธารณะในการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลนครอุ ด รธานี หมายถึ ง การให้ บ ริการสาธารณะของเทศบาลนครอุ ด รธานี ได้แ ก่
การก่ อสร้ าง ปรั บ ปรุ งระบบสาธารณู ป โภค สาธารณู ป การ การจัด การระบบจราจร การรั กษา
ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน การส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการศึกษา
การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน และป้องกันโรคต่างๆ การแก้ไขปัญหาและการสงเคราะห์
เด็ ก คนชรา และผู้ ด้ อ ยโอกาส การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และส่ ง เสริ ม อาชี พ แก่ ป ระช าชน
การพัฒ นาแหล่งนั นทนาการ และส่ งเสริมการท่องเที่ยว การส่งเสริม และอนุรักษ์ศิ ลปวัฒ นธรรม
และประเพณี ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาลเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประชาชนผู้ รั บ บริ ก าร หมายถึ ง ประชาชนที่ ม าติ ด ต่ อ ขอรั บ บริ ก ารในด้ า นต่ า งๆ
จากเทศบาลนครอุดรธานี
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทำให้ ท ราบถึ ง ความพึ ง พอใจของประชาชนผู้ รั บ บริ ก ารที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก าร
ของเทศบาลนครอุดรธานี
2. ทำให้ทราบถึงคุณภาพการให้บริการตามภารกิจของเทศบาลนครอุดรธานี
3. ทำให้ ท ราบถึ ง ปั ญ หาและข้ อ เสนอแนะแนวทางในการให้ บ ริ ก ารประชาชนของ
เทศบาลนครอุดรธานี
4. หน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้องสามารถนำผลงานการสำรวจความพึ งพอใจไปใช้ป ระกอบการ
พิจารณาเพื่อการปรับแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดรับกับความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็น
รูปธรรม
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1.6 กรอบการประเมิน
ในการวิจัย ครั้งนี้ ผู้ วิจั ย มุ่งศึกษาความพึ งพอใจของประชาชนผู้ มารับบริการและความคิดเห็ นจาก
ประชาชนผู้ ที่อาศัย ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี โดยใช้แนวคิดการพั ฒ นาและการสร้างเครื่องมือประเมิน
คุ ณ ภ าพ การให้ บ ริ ก ารตามแน วคิ ด ของพ าราซู ร าแมน , ไซธามอล และเบ อร์ รี่ (Parasuraman,
Zeithamal, & Berry, 1990) เป็นกรอบแนวคิดในการประเมิน ดังนี้

ผลผลิต (Product)

ปัจจัยนำเข้า (Input)
• บุคลากรผู้ให้บริการ
• ข้อมูลข่าวสาร

• ค ว าม พึ งพ อ ใจ ข อ งป ระ ช าช น ใน
ภาพรวม
• คุณภาพการดำเนินงานด้านบริการตาม
ภารกิจ
• ความคิดเห็นจากประชาชนผู้ที่อาศัยใน
เขตเทศบาลนครอุ ด รธานี ที่ มี ต่ อ การ
ให้ บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณ ะ ข อ งเท ศ บ า ล
นครอุดรธานี
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ
1.1 ความหมายของคำว่าการบริการ
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของคำว่า “การบริการ” ไว้ดังนี้
ฉัตรยาพร เสมอใจ (2550) การบริการ หมายถึง กิจกรรม หรือประโยชน์หรือความพอใจ
ซึ่งได้เสนอเพื่อขาย หรือกิจกรรมที่จัดขึ้นรวมกับรายการสินค้า โดยทั่วไปแล้ว บริการไม่ต้องเกี่ยวข้อง
กับสินค้าเท่านั้น แต่บริการจะมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความต้องการใช้การฝึกอบรม
ผู้บริโภคให้รู้จักวิธีใช้ เป็นต้น
สมิต สัชฌุกร (2550) การบริการ หมายถึง การปฏิบั ติงานที่กระทำหรือติดต่อและเกี่ยวข้อง
กับผู้ใช้บริการ การให้บุคคลต่างๆ ได้ใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง ทั้งด้วยความพยายามใดๆ ก็ตาม
ในการทำให้คนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับความช่วยเหลือ
อาศยา โชติพานิช (2549) การบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือการดำเนินการเพื่อ
ประโยชน์ ของผู้อื่น การบริการที่ดี ผู้รับบริการก็จะได้รับความประทับใจและชื่นชมองค์กร ซึ่งเป็น
สิ่งดีสิ่งหนึ่งอันเป็นผลดีกับองค์กรของเรา เบื้องหลังความสำเร็จเกือบทุกงาน มักพบว่างานบริการ
เป็นเครื่องมือสนับสนุนงานด้านต่างๆ เช่น งานประชาสัมพันธ์งานบริก ารวิชาการ เป็นต้น ดังนั้น
ถ้าบริการดีผู้รับบริการเกิดความประทับใจ ซึ่งการบริการถือเป็นหน้าเป็นตาขององค์กร ภาพลักษณ์
ขององค์กรก็จะดีไปด้วย
จิตตินั่นท์ เดชะคุปต์ (2549) กล่าวว่า การบริการไม่ใช่สิ่งที่มีตัวตน แต่เป็นกระบวนการหรือ
กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น จากการปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ ที่ ต้ อ งการใช้ บ ริก าร (ผู้ บ ริ โภค/ลู ก ค้ า /
ผู้รับบริการ) กับผู้ให้บริการ (เจ้าของกิจการ/พนักงานงานบริการ/ระบบการจัดการบริการ) หรือ
ในทางกลับกันระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ ในอันที่จะตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ให้บรรลุผลสำเร็จความแตกต่างระหว่างสินค้าและการบริการ ต่างก็ก่อให้เกิดประโยชน์และ
ความพึงพอใจแก่ลูกค้าที่มาซื้อ โดยที่ธุรกิจบริการจะมุ่งเน้นการกระทำที่ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า อันนำไปสู่ความพึงพอใจที่ได้รับบริการนั้น ในขณะนี้ธุรกิจทั่วไป มุ่งขายสินค้าที่ลูกค้า ชอบ
และทำให้เกิดความพึงพอใจที่ได้เป็นเจ้าของสินค้านั้น
นอกจากนั้น การบริการ (Services) ยังหมายถึง การกระทำกิจกรรมใดๆ ด้วยร่างกายเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของบุคคลอื่น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวก ความสามารถสร้าง
ความพึ งพอใจให้ กับ ผู้ รั บ บริการได้ ซึ่งการกระทำด้วยร่างกาย กล่ าวคื อ การแสดงออกด้วยการ
แต่งกาย ปฏิบัติการกิริยา ท่าทางวิธีการพูดจา ซึ่งการบริการสามารถแสดงออกเป็น 2 แบบ คือ
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1) ขั้นตอนการให้บริการ เป็นการปฏิบัติการตามขั้นตอน และเทคนิคของวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง
เหมาะสมเพื่อให้ผู้รับบริการได้ประโยชน์ ตรงตามความต้องการมากที่สุด
2) พฤติกรรมการบริการ เป็นการแสดงออกด้านการแต่งกาย สีหน้า แววตา กิริยา ท่าทาง
และการพูดจา ซึ่งพฤติกรรมที่ดี ย่อมสร้างความสุข ให้ เกิดขึ้นกับผู้บริการได้เป็นอย่างดี สุ ขภาพ
สะอาด เรียบร้อย สีห น้าและแววตาที่ยิ้มแย้ม แจ่มใส อ่ อนโยน กิริยาท่าทางที่ สุภาพ อ่ อนน้อม
การพู ดจาด้ว ยน้ ำ เสีย งที่นุ่ มนวล สุ ภ าพ ชัดเจน ให้ เกียรติ มีห างเสียงจากความหมายที่กล่ าวมา
ข้างต้นจะเห็นว่าการบริการจะเกี่ยวข้องกับบุคคล 2 ฝ่าย คือ
(1) ผู้ให้บริการ หมายถึง ผู้ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือต่อบุคคลอื่นที่ร้องขอความ
ช่วยเหลือ หรือแสดงความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่ง
(2) ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่แจ้งความประสงค์ หรือ ความต้องการเพื่อให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งตอบสนองตามความต้องการของตนเองและตนเองรู้สึกพอใจ
ทั้งนี้ หากกล่าวถึง การบริการ ตามทัศนะของ จินตนา บุญบงการ (2539) กล่าวได้ว่า การ
บริการ คือ สิ่งจับต้องสัมผัสแตะต้องอาศัยได้ยาก และเสื่อมสูญสภาพไปได้ง่าย บริการจะทำขึ้นทันที
และส่งมอบให้ผู้รับบริการทันทีหรือเกือบจะทันที ดังนั้น การบริการจึงเป็นกระบวนการของกิจกรรม
ของการส่งมอบบริการจากผู้ให้ไปยังผู้รับบริการ ไม่ใช่สิ่งที่จับต้องได้ชัดเจน แต่ออกมาในรูปของเวลา
สถานที่ รู ป แบบ และที่ ส ำคั ญ เป็ น สิ่ งที่ เอื้อ อำนวยทางจิ ต ใจ ทำให้ เกิ ดความพึ งพอใจ ซึ่งตรงกั บ
ภาษาอั งกฤษว่า SERVICE ถ้ าหากหาความหมายดี ๆ ให้ กั บ อั ก ษรภาษาอั งกฤษ 7 ตั ว นี้ อาจได้
ความหมายของการบริการที่สามารถยึดเป็นหลักการปฏิบัติได้ตามความหมายของอักษร ทั้ง 7 ตัวนี้
กล่าวคือ
S = Smiling & Sympathy: ยิ้ ม แย้ ม และเอาใจเขามาใส่ ใจเรา เห็ น อกเห็ น ใจต่ อ ความ
ลำบากยุ่งยากของผู้มารับการบริการ
E = Early Response: ตอบสนองต่อความประสงค์จากผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว
R = Respectful: แสดงออกถึงความนับถือให้เกียรติผู้รับบริการ
V = Voluntariness Manner: การให้บริการที่ทำอย่างสมัครใจเต็มใจทำไม่ใช่ทำงานอย่าง
เสียไม่ได้
I = Image Enhancing: การรักษาภาพลักษณ์ของผู้ให้บริการและภาพลักษณ์ขององค์กร
ด้วย
C = Courtesy: ความอ่อนน้อม อ่อนโยน สุภาพมีมารยาทดี
E = Enthusiasm: ความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้นขณะให้บริการและให้บริการมากกว่า
ผู้รับบริการคาดหวังเอาไว้
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1.2 องค์ประกอบของระบบบริการ
1) ผู้รับบริการ คือ ผู้ที่เข้ามาใช้บริการและแจ้งความจำนงในเรื่องบริการต่างๆ
2) ผู้ปฏิบัติงานบริการ คือ ผู้ที่ให้บริการ หรือ ผู้ที่รับความจำนงนั้นๆ ไปปฏิบัติให้ตรงความ
ต้องการมากที่สุด
3) องค์การบริการ คือ หน่วยงาน ส่วนงานที่ให้บริการ
4) ผลิตภัณฑ์บริการ คือ สิ่งที่จับต้องได้และเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้
5) สภาพแวดล้ อมของการบริการ คือ องค์ประกอบด้านต่างๆ ที่ มีส่ วนเกี่ยวข้องในการ
ให้บริการ
1.3 ลักษณะของการบริการ
การบริการ มีลักษณะ ดังนี้
1) สาระสำคัญของความไว้ว่างใจ (trust)
2) สิ่งที่จับต้องไม่ได้ (intangibility)
3) ลักษณะที่แบ่งแยกออกจากกันไม่ได้ (inseparability)
4) ลักษณะที่แตกต่างไม่คงที่ (heterogeneity)
5) ลักษณะที่ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ (perish ability)
6) ลักษณะที่ไม่สามารถแสดงความเป็นเจ้าของได้ (non-ownership
ทั้งนี้ ลักษณะของการให้ บริการธุรกิจหรือองค์กรสามารถให้ การบริการแก่ลูกค้า ผู้มาใช้
บริการโดยอาศัยวิธีการหรือเครื่องมือต่างๆ ดังนี้
1) การให้ บริการโดยอาศัยคนเป็นหลั ก หรือ แบบพบหน้า (Face to Face) เป็นวิธีการที่
ดีกว่าวิธีอื่น เพราะการใช้คนในการให้บริการสามารถปรับเปลี่ยนการบริการให้เหมาะสมกับลูกค้า
หรือผู้รับบริการแต่ละรายได้ และลักษณะของการบริการจะเป็นแบบใกล้ ชิด ดังนั้นหากธุรกิจหรือ
องค์กรใดมีพนักงาน เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการได้ ดี ลูกค้า ผู้รับบริการจะประทับใจ ก็จะทำให้ธุรกิจหรือ
องค์กรนั้ น ประสบความสำเร็ จ ได้ไม่ยาก แต่ วิธีการนี้ มีข้อ จำกัดในเรื่องของความแตกต่างในการ
ให้บริการ ณ เวลาที่ต่างกัน เนื่องจากการให้บริการจะไม่เหมือนกัน มาตรฐานการให้บริการในแต่ละครั้ง
ก็ไม่เท่ากัน
2) การให้บริการด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันนับว่ามีความสำคัญมากเนื่องจากการ
เปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี ต่ างๆ ที่ มี การพั ฒ นาเพื่ อสนองความต้ อ งการให้ ลู ก ค้ า ผู้ รับ บริก าร
สามารถบริการได้ด้วยตนเอง (Self Service) และมีต้นทุนการให้บริการต่ำกว่าการใช้คนให้บริการ
ซึ่งการให้บริการแต่ละครั้งจะมีมาตรฐานเท่ากัน แต่การให้บริการด้วยวิธีนี้มีข้อจำกัดในเรื่องการปรับ
รูปแบบการให้บริการตามความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้ยาก (สุพรรณี อินทร์แก้ว, 2549) ทั้งนี้
การให้บริการลูกค้ามีความสำคัญมาก ทุกธุรกิจและองค์กรจะให้ความสำคัญกับการให้บริการเพื่ อ
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สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ผู้รับบริการตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ และที่สำคัญคือต้องสร้างความ
ประทับใจ
2. แนวคิดคุณภาพการให้บริการ
การให้ บ ริการแก่ผู้ มารับ บริการถือ เป็น หั วใจสำคัญ ของหน่ว ยงานที่ เป็ น การบริการ เช่น
หน่ ว ยงานราชการ ธนาคาร หรื อ ศู น ย์ บ ริ ก ารต่ า งๆ และการบริ ก ารถื อ ว่ า เป็ น เป็ น ทั ศ นคติ ที่
ผู้ รั บ บริ การสะสมข้อมู ล ความคาดหวัง ไว้ว่าจะได้ รับ จากบริการ ซึ่งหากอยู่ ในระดั บ ที่ ยอมรับ ได้
ผู้รับบริการก็จะมีความพึงพอใจในการให้บริการตามองค์ประกอบความพึงพอใจคุณภาพบริการของ
แต่ละคนที่มีความพึงพอใจแตกต่างกัน
2.1 ความหมายของคุณภาพการบริการ
การให้บริการที่มีคุณภาพเป็นหนทางหนึ่งที่ทำให้การบริการประสบความสำเร็จโดยเฉพาะ
องค์กรที่มีรูปแบบการให้บริการที่คล้ายคลึงกน ทั้งนี้เพราะคุณภาพในการบริการนั้นได้กลายเป็น
ข้อกำหนดหนึ่งที่ต้องนำมาพิจารณาในการเลือกรับบริการ องค์กรต่างๆ และได้มีนักวิชาการหลาย
ท่านได้ให้ความหมายแนวคิดและปัจจัยทีเ่ กี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ ดังนี้
Lewis and Bloom (1983: 238) ได้ให้คำนิยามของคุณภาพการให้ บริการว่าเป็นสิ่งที่ชี้วัด
ถึงระดับ ของการบริ การที่ ส่งมอบโดยผู้ ให้ บริการต่อลู กค้าหรือผู้ รับ บริการว่า สอดคล้ องกับ ความ
ต้อ งการของเขาได้ดีเ พี ย งใด การส่ง มอบบริก ารที่มีคุณ ภาพ (delivering service quality)
จึงหมายถึงการตอบสนองต่อผู้รับบริการบนพื้นฐานความคาดหวังของผู้รับบริการ
Parasuraman, Zeithaml and Berry (1990: 89) คุณ ภาพการให้ บริการ หมายถึง การ
ประเมินหรือการลงความเห็นเกี่ยวกับความดีเลิศของการให้บริการโดยรวม เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจาก
การเปรียบเทียบของผู้บ ริโภคระหว่างความคาดหวัง ของพวกเขาเกี่ยวกับคุณภาพบริการและการที่
พวกเขาได้รับจริง
วรัชยา ศิริวั ฒ น์ (2547: 149) ให้ ความหมายของคุณ ภาพบริการ หมายถึง ความรู้ความ
เชี่ ย วชาญของการให้ บ ริ ก าร ความถูก ต้ องแม่ น ยำของการให้ บ ริการ ได้รับ ความน่ าเชื่อ ถื อและ
ไว้วางใจจากผู้ให้บ ริการ ให้บ ริการตรงต่อเวลา ให้ บริการที่รวดเร็ว ระบบการให้ บริการครบถ้วน
สมบูรณ์และทันสมัย ในการบริการ
ฉัตราพร เสมอใจ (2549: 109) ได้กล่าวถึงคุณภาพบริการคือ บริการที่มาจากผู้ให้บริการที่มี
ความรู้ ทักษะ ความสามารถดี เครื่องมือเครื่องใช้ทันสมัย และมีคุณภาพ จะส่งผลให้บริการนั้นมี
คุณภาพดี ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ต้นทุนของการบริการสูงตามไปด้วย
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
คุณภาพการให้บริการ เป็นการประเมินของผู้รับบริการโดยทำการเปรียบเทียบระหว่างการ
บริ การที่ค าดหวัง (Expectation Service) กั บ การบริการที่ รับ รู้จริ ง (Perception Service) จาก
ผู้ให้บริการ ซึ่งหากผู้ให้บริการสามารถให้บริการที่สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ
หรือสร้างการบริการที่มีระดับ สูงกว่าที่ผู้ รับบริการได้คาดหวังจะส่ งผลให้ การบริการดังกล่ าวเกิด
คุณภาพการให้บริการซึ่งจะทำให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจจากบริการที่ได้รับเป็นอย่างมากและ
ได้มีนักวิชาการได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ ดังนี้
Buzzell and Gale (1987: 187) กล่ าวว่าแนวคิดด้ านคุณ ภาพการให้ บริการเป็ น เรื่อ งที่
ได้รับความสนใจและมีการให้ค วามสำคัญ อย่างมากดังที่ได้ กล่าวไปแล้วนั้น มีผลงานวิจัยที่ค้นคว้ า
พฤติกรรมของผู้บริโภคและผลของความคาดหวังของผู้บริโภคซึ่ง พบว่า คุณภาพการให้บริการเป็น
เรื่องที่ซับซ้อนขึ้นอยู่กับการมองหรือทัศนะของผู้บริโภคที่เราเรียกกันโดยทั่วไปว่า “ลูกค้า”
Gronroos (1984: 152) ได้เสนอแนวความคิ ดว่า คุ ณ ภาพเทคนิ ค (Technical quality)
และคุณ ภาพเชิงหน้าที่ (Functional quality) เป็น ภาพแห่ งมิติของคุณ ภาพที่ส่งผลกระทบไปถึง
ทั้งความคาดหวังและการรับ รู้ต่อคุณภาพการให้บริการ และคุณภาพการให้บริการจะมีมากน้อย
เพี ย งใดขึ้น อยู่ ร ะดับ ของ คุณ ภาพเชิงเทคนิค และคุ ณ ภาพเชิ งหน้าที่ นั่ น เอง ทั้ งนี้ Gronroos ได้
กล่ าวถึงเกณฑ์ การพิ จ ารณาคุณ ภาพการบริก ารว่า สามารถสร้างให้ เกิ ด ขึ้ นตามหลั ก 6 ประการ
กล่าวคือ
1) การเป็นมืออาชีพและการมีทักษะของผู้ให้บริการ เป็นการพิจารณาว่าผู้รับบริการรับรู้ได้
จากการเข้ารับบริการจากผู้ให้บริการที่มีความรู้และทักษะในงานบริการ ซึ่งสามารถดำเนินการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีระบบและแบบแผน
2) ทัศคติและพฤติกรรมของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการจะเกิดความรู้สึกได้จากการที่ผู้ให้บริการ
สนใจที่จะดำเนินการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยท่าทีที่ เป็นมิตร และดำเนินการแกไข้ปัญหา
อย่างวน
3) การเข้าพบได้อย่างง่ายและมีความยืดหยุ่นในการให้บริการ ผู้ รับบริการจะพิจารณาจาก
สถานที่ตั้งไว้ให้บริการ และเวลาที่ได้รับบริการจากผู้ให้บริการ รวมถึงระบบการบริการที่จัดเตรียมไว้
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ
4) ความไว้ว่างใจและความเชื่อถือไป ผู้รับบริการจะทำการพิจารณาหลังจากที่ได้รับบริการ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการให้บริการของผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติตามที่ได้รับการตกลงกัน
5) การแก้ไขสถานการณ์ให้กับสู่ภาวะปกติ พิจารณาจากการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์
ล่ว งหน้ าเกิ ดขึ้น หรือเกิดเหตุการณ์ ที่ผิ ดปกติ และผู้ ให้ บ ริการสามารถแก้ไขสถานการณ์ นั้น ๆ ได้
ทันท่วงทีด้วยวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งทำให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ
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6) ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ ผู้รับบริการจะเชื่อถือในชื่อเสียงของผู้ให้บริการจากการที่
ผู้ให้บริการดำเนินกิจการด้วยดีมาตลอด
Napaporn Khantanapha (2000: 58) ได้เสนอแนวคิด เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการว่า
เป็นการให้บริการที่มากกว่าหรือตรงกับความคาดหวังของผู้รับบริการ ซึ่งเป็นเรื่องของการประเมิน
หรือการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นเลิศของการบริการในลักษณะของภาพรวมในมิติของ
การรับรู้ ผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการกลุ่มนี้ ช่วยให้ เห็นว่า การประเมินคุณภาพการให้บริการ
ตามการรับรู้ของผู้บริโภคเป็นไปในรูปแบบของการเปรียบเทียบทัศนคติที่มีต่อบริการที่คาดหวังและ
การบริ ก ารตามที่ รั บ รู้ ว ามี ค วามสอดคล้ อ งกั น เพี ย งไรข้ อ สรุป ที่ น่ า สนใจประการหนึ่ งก็ คื อ การ
ให้บริการที่มีคุณภาพนั้นหมายถึง การให้บริการที่สอดคล้ องกบความคาดหวังของผู้รับบริการหรือ
ผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น ความพึงพอใจต่อการบริการ จึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการทำให้
เป็ น ไปตามความคาดหวั ง หรื อ การไม่ เป็ น ไปตามความคาดหวั ง (confirm or disconfirm
expectation) ของผู้บริโภคนั่นเอง
สมิต สัชฌุกร (2547: 58-60) เห็นว่าเป็นแนวคิดในการดำเนินการสำหรับองค์กรต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องกับงานด้านการให้การบริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ และก่อให้เกิดความสำเร็จต่อองค์กร
นั้นๆ การให้บริการเป็นกระทำของบุคคลซึ่งมีบุคลิกภาพ อุปนิสัยและอารมณ์แตกต่างกนไปในแต่ละ
บุคคลและแต่ละสถานการณ์ จึงมีการประพฤติปฏิบัติที่หลากหลายออกไป แต่อย่างไรก็ตามการ
บริการที่ดีอันเป็นที่ยอมรับกันทัว่ ไป มีดังนี้
1) ทำด้วยความเต็มใจ: การบริการเป็นเรื่องของจิตใจ ถ้ามีความรักในงานบริการก็จะทำ
ทุกสิ่งทุกอย่างในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นด้วยความตั้งใจและเต็มใจ ผลของการกระทำก็มักจะ
เกิดขึ้นด้วยดี
2) ทำด้วยความรวดเร็ว: ผู้รับบริการส่วนใหญ่อยู่ในอาการรีบร้อนจึงต้องการความช่วยเหลือ
ที่ทันอกทันใจ การแสดงออกอย่างกุลีกุจอในการให้บริการจึง เป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้บริการมีความสุขและ
ความพอใจ
3) ทำถูกต้อง: ดังได้กล่าวไว้ในหลักของการให้บริการว่า การให้บริการที่ครบถ้วนสมบูรณ์
จะเป็นการตอบสนองความต้องการและทำความพอใจให้แก่ผู้รับบริการอย่างชัดแจ้งการบริการที่ดี
จึงต้องเน้นการทำให้ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ
4) ทำอย่างเท่าเทียมกัน: คนส่วนมากต้องการสิทธิพิเศษ และเรียกร้องที่จะรับบริการที่ดีกว่า
หรือเหนือกว่าผู้อื่น หากเราแสดงออกให้คนต่างๆ เห็นว่าเราให้แก่คนเดียว แต่ทำความไม่พอใจให้แก่
คนเดียว แต่ทำความไม่พอใจให้แก่คนอีกจำนวนมาก
5) ทำให้เกิดความชื่นใจ: การบริการที่ดีจะต้องทำให้ผู้รับบริการมีความสุข ซึ่งทุกคนต่าง
ตระหนักดีว่า เมื่อใดที่ผู้รับบริการตอบสนองความต้ องการให้ความช่วยเหลืออย่างดี จะเกิดความปีติ
ดังนั้น ผู้ให้บริการจึงต้องพยายามให้ความช่วยเหลือจนผู้รับบริการชื่นใจ
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สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2550: 96) ได้เสนอแนวคิดว่า คุณภาพการให้ บริการเป็นทัศนคติที่
ผู้ รั บ บริ การสะสมข้อมู ล ความคาดหวังไว้ว่าจะได้ รับ จากบริการ ซึ่งหากอยู่ ในระดั บ ที่ ยอมรับ ได้
(tolerance zone) ผู้ รั บ บริ ก ารก็ จะมี ค วามพึ งพอใจในการให้ บ ริ ก าร ซึ่ งจะมี ร ะดั บ แตกต่ างกั น
ออกไปตามความคาดหวังของแต่ละบุคคล และความพึงพอใจนี้เอง เป็นผลมาจากการประเมินผลที่
ได้รับจากบริการนั้น ณ ขณะเวลาหนึ่ง
2.3 ลักษณะเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
คุณภาพการบริการเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบริการที่ตอบสนองต่ อความคาดหวังของลูกค้า
หรือผู้มารับบริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในบริการนั้น ๆ และมีนักวิชาการหลายท่านได้ กำหนด
ลักษณะสำคัญทีเ่ กี่ยวกับคุณภาพการบริการไว้ดังนี้
Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985: 158-159) กล่ า วไว้ ว่า คุ ณ ภาพในสายตา
ผู้บริโภคเกิดจากการเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้ที่ได้จากการบริการที่ประสบความสำเร็จ
จะต้องสามารถจำแนกคุณลักษณะของคุณภาพการบริการประกอบด้วย 10 ประการ ดังนี้
1) ความเชื่อถือได้ (Reliability) หมายถึง การปฏิบัติงานในการบริการได้อย่างสม่ำเสมอ
ไม่มีข้อผิดพลาด และการให้บริการได้ตรงตามเวลาที่ระบุ
2) การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ความเต็มใจและความพร้อมของพนักงาน
ในการบริการอย่างรวดเร็วโดยลูกค้าไม่ต้องรอคอย
3) ความรู้ความชำนาญ (Competence) หมายถึง มีความรู้และทักษะในการบริ การ เช่น
ความสามารถในการให้บริการ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในความรู้วิชาการ
4) การเข้าถึงบริการ (Access) หมายถึง ความสะดวกในการติดต่อและเข้าใช้บริการหรือรับ
บริการได้สะดวกไม่ซับซ้อนเกินไป
5) อัธยาศัย (Courtesy) หมายถึง การแสดงความสุภาพต่อผู้ใช้บริ การ และการให้บริการ
ต้อนรับที่เหมาะสมมีบุคลิกภาพที่ดี
6) การสื่อสาร (Communication) หมายถึง การสื่อสารข้อมูลชี้แจงขอบเขตและลักษณะ
งานบริการให้ลูกค้าเข้าใจโดยง่าย
7) ความน่าเชื่อถือ (Credibility) หมายถึง ชื่อเสียงขององค์การความซื่อสัตย์ และคุณภาพ
ของงานบริการมีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือ
8) ความมั่นคง (Security) หมายถึง บริการที่ปราศจากซึ่งอันตรายความเสี่ ยงและข้อสงสัย
ไม่มนั่ ใจต่างๆ
9) การเอาใจใส่ (Understanding) หมายถึง ความพยายามที่จะเข้าถึงความต้องการของ
ลูกค้าและให้ความสำคัญแก่ลูกค้าทุกคน
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10) การสร้างสิ่งที่จับต้องได้ (Tangibility) หมายถึง การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับ
ให้บริการและการจัดสถานที่บริการสวยงาม สะอาด รวมทั้งบุคลิกภาพของพนักงานผู้ให้บริการ
2.4 ปัจจัยเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
ปัจจัยเกี่ยวกับคุณภาพการบริการนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งองค์กร หรือหน่วยงานด้านการบริการ Zeithaml and Bitner (1996: 55-56) ได้รวบรวม
ปัจจัยต่างๆ ซึ่งจะมีอิทธิพลหรือส่งผลกระทบการบริการของลูกค้า โดยปัจจั ยเบื้องต้น 4 ประการจะ
มีอิทธิพลต่อลูกค้า นั่นคือ การติดต่อระหว่างผู้ให้บริการและลูกค้า (Service Encounter) หลักฐาน
ของการให้บริการ (Evidence Service) ภาพพจน์ (Image) และราคา (Price) ปัจ จัยเหล่านี้ถือ
เป็น หลักฐานหรือประจักษ์พยานซึ่ง ผู้ให้บริการจำเป็นต้องยอมรับและมีความเข้าใจเพื่อจะนำไปสู่
การวางแผนและการกำหนดกลยุทธ์เพื่ อช่วยในการจัดการรูปแบบการรับรู้ของลูกค้าเกี่ยวกั บการ
บริการ ให้อยู่บนพื้นฐานเกีย่ วกับการเพื่อคุณภาพ ความพึงพอใจและคุณค่าของการบริการ
Zeithaml and Bitner (2000: 15-16) ได้แบ่งปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบที่ผู้รับบริการจะใช้
วัดคุณภาพการส่งมอบบริการของผู้ให้บริการไว้ทั้งหมด 5 ข้อ ได้แก่ 1) สิ่งที่สัมผัสได้ (Tangibles)
2) ความเชื่อถือ ไว้ว่า งใจได้ (Reliability) 3) ความรวดเร็ว (Responsiveness) 4) การรับประกั น
(Assurance) และ 5) การเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล (Empathy)
3. แนวคิดธรรมาภิบาล
แนวคิดของ “การปกครอง” “การบริห ารจัด การ” หรือ governance ไม่ใช่เรื่อ งใหม่
แต่เ ป็น สิ ่ ง ที ่ มี ม าพร้อ มกับ การมีอ ารยธรรมของมนุ ษ ย์ ดัง นั ้น เราอาจให้ ค วามหมายของ
“การปกครอง” หรือ “การบริหารจัดการ” ว่า เป็นกระบวนการของการตัดสินใจและกระบวนการที่
มีการนำผลของการตัด สิน ใจไปปฏิบัติ คำว่าการปกครองหรือการบริห ารจัดการอาจถูกใช้ไปใน
หลายสถานะ เช่ น ในเรื่ อ งของการปกครองหรือ การบริห ารงานเอกชน การปกครองหรือ การ
บริหารงานในระดับนานาชาติ ระดับชาติ หรื อระดับท้องถิ่น อย่างไรก็ดี มีคนจำนวนมากที่ไม่เข้าใจ
เรื่องของธรรมาภิบาลแม้กระทั่งคำจำกัดความของธรรมาภิบาล ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด คำว่า
governance เป็นเรื่องของ การอภิบาล เป็นวิธีการใช้ อำนาจ ขณะที่ good governance เป็นการ
รวมคำของ ธรรม และ อภิบาล เป็น ธรรมาภิบาล เป็นวิธีการที่ ดีในการอำนาจ เพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรขององค์กร โดยหลักธรรมาภิบาลสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในภาคต่างๆ อาทิ ภาครัฐ
ภาคธุร กิจ ประชาสัง คม ปัจ เจกชน และองค์ก รระหว่า งประเทศ โดยมีเ ป้า หมายของการใช้
หลักธรรมาภิบาล คือ เพื่อการมีความเป็นธรรม ความสุจริต ความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ซึ่ง วิธีก ารที่จ ะสร้า งให้เกิด มีธ รรมาภิบ าลขึ้น มาได้ คือ การมีค วามโปร่ง ใส มีค วามรับ ผิด ชอบ
ถูก ตรวจสอบได้ และการมีส่ ว นร่วมเป็น สำคัญ แต่ อาจประกอบไปด้วยหลั กการอื่น ๆ อีกได้ด้ว ย
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แล้วแต่ผู้นำไปใช้ โดยสภาพแวดล้อมของธรรมาภิ บาลอาจประกอบไปด้วยกฎหมาย ระเบียบต่างๆ
ประมวลจริย ธรรม ประมวลการปฏิบัติที่เป็ น เลิศ และวัฒ นธรรม (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2545)
ซึ่งล้วนเอื้อหรือไม่เอื้อต่อการบริหารจัดการที่ดี
ธรรมาภิบาลจึงเป็นเรื่องของหลักการบริหารแนวใหม่ ที่มุ่งเน้นหลักการ โดยมิใช่หลัก การที่
เป็ น รู ป แบบทฤษฎี ก ารบริ ห ารงาน แต่ เป็ น หลั ก การการทำงาน ซึ่ งหากมี ก ารนำมาใช้ เพื่ อ การ
บริหารงานแล้ว จะเกิดความเชื่อมั่นว่าจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคือ ความเป็นธรรม , ความสุจริต,
ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล (ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ, 2545)
เนื่องด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และ
พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ านเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 ที่ ให้
ความสำคัญ กับหลักการสำคัญ 6 หลักการดังกล่าวแล้ว ในที่นี้จึงขอนำเสนอรายละเอียดของการ
พัฒนาดัชนีวัดธรรมาภิบาล บนพื้นฐานของหลักการทั้ง 6 หลักการของสถาบันพระปกเกล้า (ถวิลวดี
บุรีกุลและคณะ, 2545) ดังต่อไปนี้
3.1 ด้านหลักนิติธรรม (Rule of Laws)
หลั กการสำคัญ อัน เป็ น สาระสำคัญ ของ “หลั ก นิติธ รรม ” ประกอบด้ว ย 7 หลั กการคื อ
หลักการแบ่งแยกอำนาจ หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่าย
ตุลาการและฝ่ายปกครอง ความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหา หลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษา
หลั ก “ไม่ มี ค วามผิ ด และไม่ มี โทษโดยไม่ มี ก ฎหมาย” และ หลั ก ความเป็ น กฎหมายสู งสุ ด ของ
รัฐธรรมนูญ
3.2 หลักด้านหลักคุณธรรม (Ethics)
ประกอบด้วยหลักการสำคัญ 3 หลักการคือหน่วยงานปลอดการทุจริต หน่วยงานปลอดจาก
การทำผิ ด วิ นั ย และหน่ ว ยงานปลอดจากการทำผิ ด มาตรฐานวิ ช าชี พ นิ ย มและจรรยาบรรณ
องค์ป ระกอบของคุณ ธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ ปลอดจากคอร์รัปชั่น หรือมีคอร์รัปชั่น
น้อยลง คอร์รัปชั่น การฉ้อราษฎร์บังหลวงหรือ corruption โดยรวมหมายถึง การทำให้ เสียหาย
การทำลาย หรือการละเมิดจริยธรรม ธรรมปฏิบัติและกฎหมาย สำหรับพิษภัยของคอร์รัปชั่นได้สร้าง
ความเสียหายและความเดือดร้อน และเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลในทางลบต่อคุณธรรมของการบริหาร
จัดการอย่างร้ายแรง
3.3 ด้านความโปร่งใส (Transparency)
ประกอบไปด้ ว ยหลั ก การย่อ ย 4 หลั ก การคือ หน่ ว ยงานมี ความโปร่งใสด้ านโครงสร้ าง
หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการให้คุณ หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการให้โทษ หน่วยงานมีความ
โปร่งใสด้านการเปิดเผยข้อมูล
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเทศบาลนครอุดรธานี (Citizen Surveys)
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4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
การมีส่ วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการซึ่งประชาชน หรือผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสี ยได้มี
โอกาสแสดงทัศนะ และเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งมี
การนำความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย และการตัดสินใจของรัฐ การมี
ส่ว นร่วมของประชาชนเป็ นกระบวนการสื่อสารในระบบเปิด กล่าวคือ เป็นการสื่ อสารสองทาง
ทั้ง อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่ งประกอบไปด้วยการแบ่งสรรข้อมูลร่วมกันระหว่า งผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในสังคม
5. หลักความรับผิดชอบ (Accountability)
มีความหมายกว้างกว่าความสามารถในการตอบคำถามหรืออธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมได้
เท่านั้น ยังรวมถึงความรับผิดชอบในผลงาน หรือปฏิบัติหน้าที่ให้ บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
รวมทั้งการตอบสนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ เป็นเรื่องของความพร้อมที่จะรับผิดชอบ ความ
พร้อมที่จะถูกตรวจสอบได้ โดยในแง่มุมของการปฏิบัติถือว่า สำนักรับผิดชอบเป็นคุณสมบัติหรือ
ทักษะที่บุคคลพึงแสดงออกเพื่อเป็นเครื่องชี้ว่าได้ยอมรับในภารกิจที่ได้รับมอบหมายและนำไปปฏิบัติ
ด้วยความรับผิดชอบ
6. หลักความคุ้มค่า (Value for Money)
หลักการนี้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมในการบริหารการจัดการและการใช้ทรัพยากร
ที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งจำกั ด สิ่ ง เหล่ า นี้ เป็ น ผลในการปฏิ บั ติ อั น เกิ ด จากการใช้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลนั่ น เอง
ประกอบด้วย การประหยัด การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีความสามารถในการ
แข่งขัน หมายถึง
เมื่อมีหลั กการที่ เป็ นแนวทางในการสร้างธรรมาภิ บาลแล้ ว หน่วยงานที่ต้ องการใช้หลั กการ
บริหารแนวใหม่ที่มุ่งสร้างธรรมาภิ บาลสามารถประยุกต์ ใช้ได้และวัดระดับการมีธ รรมาภิบาลของ
หน่วยงานตนได้ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ตลอดจนรวบรวม
ข้อมูลที่มีอยู่แล้วในหน่วยงาน ภาพข้างล่างนี้เป็นตัวอย่างของการนำหลักการข้างต้นไปสร้างตัวชี้วัด
และนำไปทดสอบจริงในหน่วยงาน และสามารถแสดงผลให้เข้าใจได้ง่าย ทำให้ผู้บริหารสามารถนำไป
ปรับปรุงแก้ไขการทำงานของหน่วยงานให้มีธรรมาภิบาลมากขึ้นได้
4. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผล
กล่าวได้ว่า “แนวคิดเกี่ยวกับ การประเมินผล” ถือเป็นแนวคิดที่สำคัญสำหรับการจะต้อง
ประเมินอะไรสักอย่าง ดังนั้น ในหัวข้อนี้จึงเป็นการกล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลที่ลงลึกไป
อีกขึ้นหนึ่ง ซึ่งจะประกอบไปด้วย ความหมายของการประเมินผล และตัวแบบในการประเมินผล
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4.1 ความหมายของการประเมินผล
สิ น พั น ธุ์ พิ นิ จ (2555) เห็ น ว่ า สั งคมวิ ช าการและวิช าชี พ ด้ า นการประเมิ น ผลได้ ใช้ ศั พ ท์
วิชาการคำภาษาอังกฤษว่า Evaluation (Merriam-Webster, 1987: 420 อ้างถึงใน สิน พันธุ์พินิจ,
2555: 134) แตกต่างกัน กล่าวคือ บางคนใช้คำว่า “การประเมิน” บางคนใช้คำว่า “ประเมินผล” หรือ
บางคนก็ใช้ทดแทนกัน อย่างไรก็ตาม นอกจากคำศัพท์ในภาษาไทยที่ถูกแปลและใช้สลับกันไปมาแล้ว
แม้แต่ในภาษาอังกฤษก็ยังมีศัพท์อีกคำ นั่นคือ “Assessment” มาสร้างความสับสบให้ผู้ที่สนใจใน
เรื่องนี้ด้วย ซึ่งนักวิชาการไทยอย่าง เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2551) ได้กล่าวถึงความหมายและ
ความแตกต่ างของคำศั พ ท์ ทั้ งสอง โดยเห็ น ว่า “Assessment” หมายถึ ง กระบวนการของการ
รวบรวมข้อมูลให้เป็นระเบียบ เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับนำไปสู่การตัดสินใจในขั้นประเมินผล ส่วน
คำว่า “Evaluation” หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณค่าของสิ่ง ใดสิ่งหนึ่งอย่างมีหลักเกณฑ์ ดังนั้น
Evaluation จึงเป็นกระบวนการในการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลจาก Assessment ซึ่งมโนทัศน์นี้ตรงกับ
สิ่ งที่ Anderson, Ball & Murphy (1975) ก ล่ าว เอ าไว้ นั่ น คื อ “ Assessment” ห ม าย ถึ ง
กระบวนการรวบรวมข้ อ มูล ให้ อยู่ ในรูป ที่ ส ามารถตี ค วามได้ เพื่ อ ใช้เป็ น ฐานสำหรับ นำไปสู่ ก าร
ตัดสินใจในขั้นประเมินผล (Evaluation) ต่อไป อย่างไรก็ตาม เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2551)
กล่ าวต่อไปว่า คำศัพท์ “Assessment” ถูก นำมาใช้ท างด้ านจิตวิท ยาเป็ นครั้งแรกในหนังสื อชื่ อ
Assessment of Men ซึ่งตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1948 หนังสือดังกล่าวเป็นรายงานกิจการของสำนักงาน
บริการยุทธศาสตร์ (Office Strategic Service) ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งทำหน้าที่คัดเลือกชายฉกรรจ์
ให้องค์กรพิเศษในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง
อย่างไรก็ตาม ในงานวิจัยเล่มนี้ จะให้ความสำคัญกับคำว่า “Evaluation” มากกว่าจะเป็น
“Assessment” ทั้งนี้ สำหรับคำในภาษาไทยอาจจะมีการใช้สลับกันบ้างระหว่ าง “การประเมิน”
“ประเมินผล” หรือแม้กระทั่ง “การประเมินผล” ทว่า นัยของการใช้คำดังกล่าว ผู้วิจัยต้องการให้สื่อ
ถึงศัพท์ในภาษาอังกฤษคำว่า “Evaluation” ดังนี้แล้ ว ส่ วนนี้จึงเป็นการอุทิศหน้ากระดาษ เพื่ อ
พิจารณาความหมายของคำว่า “Evaluation” หรือ “การประเมินผล” ดังนี้ Shertzer & Linden
(1979) ให้ ค วามหมายคำดั งกล่ าวว่า การมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง การตั ด สิ น ความ
เพี ย งพอของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง หรื อการตัด สิ นคุ ณ ค่าของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ขณะที่ Mehrens & Lehman
(1984) ให้ความหมายว่าการตัดสินความสอดคล้องต้องกันระหว่างการปฏิบัติกับวัตถุประสงค์ ส่วน
Brown (1983: 14) กล่าวว่าการตีความหมายในเชิงปฏิบัติการของบุคคลโดยตีค่าตีราคาสิ่งนั้น เพื่อ
ตอบคำถามว่ า ดี แ ค่ ไหน ทำนองเดี ย วกั น กั บ ที่ Chase (1987) กล่ าวว่ า Evaluation คื อ การนำ
จำนวนที่ได้จากการวัดมาเทียบกับเกณฑ์ เพื่อตัดสินคุณค่าของจำนวนที่สังเกตได้ และนักวิชากการอ
ย่ า ง Stufflebeam (1971) เห็ น ว่ า คำนี้ ห มายถึ ง กระบวนการรวบรวมและเตรี ย มข้ อ มู ล ที่ เป็ น
ประโยชน์ ซึ่งจะช่วยการตัดสินใจที่ดีสำหรับทางเลื อกที่เป็นไปได้หลายๆ ทาง ส่วนนักวิชาการไทย
อย่ าง เยาวดี รางชัย กุล วิบู ล ย์ ศรี (2551) เห็ นว่า “Evaluation” เป็ นคำที่ ใช้ ในการอธิบ ายและ
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ตัดสินคุณสมบัติบางอย่างของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล รวมทั้งกระบวนการและโครงการต่างๆ แล้ว
พิจารณาคุณลักษณะนั้น ทั้งในด้านความเหมาะสมและระดับของการยอมรับ ดังนั้น เขาจึงให้ข้อสรุป
ว่า กระบวนการประเมินผลประกอบด้วยขั้นตอน 3 ขั้นตอน คือ (1) การเลือกสิ่งที่ต้องการประเมิน
(2) การพัฒนาและใช้กระบวนการเพื่ ออธิบายสิ่งที่ต้องการประเมินนั้นอย่างถูกต้องแม่นยํา และ (3)
การสังเคราะห์หลักฐานที่เป็นผลจากกระบวนการเหล่านี้ไปสู่การตัดสินใจขั้นสุดท้าย
เช่นเดียวกับในบริบ ทของไทย คำว่า “การประเมินผล” ก็ถูกใช้ในความหมายที่แตกต่าง
หลากหลาย ดังจะเห็นได้จาก ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ได้ให้ความหมาย ประเมินผล (คำกริยา) ว่า
หมายถึง พิ จ ารณาและวัดคุ ณ ค่าของกิ จการใดๆ ตามวัตถุป ระสงค์ ที่ ตั้งไว้ เช่น ประเมิน ผลการ
สัมมนา ประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปีของบริษัท (การศึกษา) วัดคุณค่าหรือผลความก้าวหน้า
การศึกษา เช่น การสอบไล่เป็ นวิธีประเมินผลการศึกษาวิธีหนึ่ง ขณะที่ เชาว์ อินใย (2555) ได้ให้
ความหมายว่า กระบวนการพิจารณาคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด โดยนำ
สารสนเทศหรือผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อช่วยในการตัดสินใจ ตีค่าผลการ
ดำเนิน การนั ้น ว่า บรรลุวัต ถุป ระสงค์ห รือ ไม่ สามารถเป็น ส่ว นหนึ่ง ของกระบวนการจัด การ
ส่ว น สิน พัน ธุ์ พินิจ (2555) เห็นว่าการประเมินผลเป็นการพิจารณาเปรียบเทียบตัดสินคุณค่าของ
สิ่งที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ทำการประเมินคุณค่าในระหว่างที่กําลังดำเนินโครงการ ทั้งนี้ เพื่อจะได้หาทางป้องกันมิให้มีปัญหา
บางประการเกิด ขึ้นก่อนที่โครงการนั้น ๆ จะสิ้นสุดลง ผลจากการประเมินที่กล่าวมานี้จะต้องบ่งชี้
หลักฐาน และเทคนิคการประเมิน รวมทั้งคุณภาพของรายงานการประเมินต้องเป็นที่น่าเชื่อถือได้
4.2 ตัวแบบในการประเมินผล
กล่าวอย่างตรงไปตรงมา สิ่งที่จะต้องเอามาใช้จริงในการประเมินผล ไม่ว่ าจะเป็นในลักษณะ
ของการวิจัย ลักษณะของการประเมินกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ หรือการประเมินผลโครงการ นั่นคือ
ตัว แบบ, แบบจำลอง หรือ รูปแบบ ซึ่งตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า Model ซึ่ง เยาวดี รางชัยกุล
วิบู ล ย์ ศ รี (2551) ให้ ความเห็ น เอาไว้ว่า “โมเดล” ไม่เพี ย งแต่เป็ น แบบจําลองภาพหรือความคิ ด
เท่านั้น แต่ยังมุ่งสื่อสารภาพ รวมทั้งแนวคิด หลักการ ตลอดจนปรากฏการณ์ในเชิงสัมพันธ์อย่างเป็น
ระบบอีกด้วย ดังนั้น การกำหนดโมเดลที่เป็นระบบและมีหลักการที่ สมเหตุสมผล จะทำให้การวาง
แผนการทำงานต่างๆ เข้าใจได้ง่ายขึ้น ในศาสตร์ของการประเมินก็เช่นเดียวกัน มีผู้พยายามเสนอ
แนวคิด และโมเดลที่ ช่ว ยให้ ส ามารถทำการประเมิ นได้ดี ขึ้น จนอาจกล่ าวได้ว่า “รูป แบบ” หรื อ
“โมเดล” การประเมินนี้ สามารถที่จะถือว่าเป็นทฤษฎีการประเมินก็ได้ เพราะมีลักษณะของความ
สมเหตุส มผลบนพื้น ฐานของข้อตกลงเบื้องต้นในเชิงทฤษฎีเช่นกั น นอกจากนั้น “รูปแบบ” การ
ประเมินยังสามารถเป็นที่เข้าใจและนําไปประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติได้ตามโครงการต่าง ทำให้สามารถ
สร้ างองค์ ความรู้ใหม่ ๆ ให้ กั บ ศาสตร์ของการประเมิ น ดั งจะเห็ น ว่า “รูป แบบ” การประเมิ น ได้
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แพร่หลายไปทั่วโลก แม้แต่ในประเทศไทยเอง นักประเมินก็มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการ
ประเมินต่าง ตลอดจนมีการนําไปใช้ในการปฏิบัติ เพื่อช่วยการตัดสินความต้องการและคุณภาพของ
โครงการต่างๆ เป็นต้น จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากเกี่ยวกับการใช้ “รูปแบบ” หรือ “โมเดล”
การประเมิน ซึ่งบ่งชี้ว่าเมื่อเป็นทฤษฎีประเมินแล้วก็ย่อมจะต้องมีการตรวจสอบถึงคุณภาพด้านความ
เป็นมา (Objectivity) ว่า ปราศจากอคติหรือไม่ มีความตรงของการประเมิน (Validity) และวิธีการ
ประเมินที่มีความเชื่อถือได้ (Reliability) มากน้อยเพียงใด
4.1.2.1 ตั วแบบการประเมิน ผลซิปป์ ของสทัพ เฟิ ลบีมและคูบา (Stufflebeam and
Guba)
การประเมิ น ผลตามแบบจำลองซิ ป ป์ (CIPP) เป็ น ตั ว แบบประเมิ น ผลโครงการตาม
แนวความคิดของ Stufflebeam & Guba (1971 อ้างถึงใน สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2554) มุ่งเน้น
การให้ข้อค้นพบ/ข้อสนเทศแก่ผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจ
สิ่งที่เป็นลักษณะสำคัญของแบบจำลองนี้อยู่ที่การระบุ (Identification) การเก็บรวบรวม
ข้อมูล และการให้ข้อมูลข้อสนเทศที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาทางเลือกเพื่อการตัดสินใจ (Decision
Alternatives)
การระบุข้อมูลเป็นการกระทำร่วมกันระหว่างผู้ประเมินผลและผู้มีอำนาจในการตัดสินใจใน
การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของข้อมูลที่เป็นข้อสนเทศตามที่ผู้มีอำนาจในการตัดสิน ใจ
ต้องการ กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเป็นบทบาทของผู้ประเมินผล อย่างไรก็ตาม ภารกิจของ
ผู้ป ระเมิน ผลอาจจะลดลงน้ อยลง หากได้ รับความร่วมมือกับบุคลากรของโครงการ ทั้งนี้ เพราะ
อาจจะมีข้อมูลที่ต้องใช้ในการตัดสินใจในระบบการดำเนินงานของโครงการอยู่แล้วและการให้ข้อมูล/
การป้อนข้อมูล /ข้อสนเทศที่จะใช้ใ นการตัดสินใจนั้น ควรเป็นความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่าง
ผู้ประเมินผลและผู้มีอำนาจในการตัด สินใจ ผู้ประเมินผลอาจต้องทำแผนภูมิและตารางข้อมูลต่างๆ
ตลอดจนการตีความที่จะช่วยให้ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจใช้ข้อค้นพบได้อย่างถูกต้อง
ตามแบบจำลองดังกล่าวนี้ ผู้ประเมินผลต้องไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการโดยตรง แต่
บุคคลที่ต้องทำงานกับบุคลากรของโครงการ (เช่ น ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ) ผู้ประเมินผลทำงาน
ร่วมกับบุคลากรในการระบุข้อมูลและการให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดหาและการตีความข้อมูลที่ใช้
ในการตัดสินใจ
แบบจำลองดังกล่าวนี้มี ชื่อเรียกว่า ซิปป์ (CIPP) เพราะมีการนำองค์ประกอบของโครงการ
มาใช้เรียกชื่อองค์ประกอบที่สำคัญของโครงการ/แผนงาน แผนปฏิบัติการ คือ (1) บริบท (Context)
ของโครงการ (2) ปัจจัยเข้า (Inputs) (2) กระบวนการ (Process) และ (4) ผลิตผล (Product) ของ
โครงการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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C เป็ น อั ก ษรย่ อ ของ Context ซึ่ งแปลเป็ น ไทยว่า บริบ ท บริ บ ทของโครงการ
หมายถึง สภาวะแวดล้อมต่างๆ ของโครงการที่ก่อให้เกิดโครงการ และที่จะทำให้โครงการประสบ
ความสำเร็จหรือล้มเหลว เช่น สภาวะแวดล้อมของโครงการศึกษานอกโรงเรียน ได้แก่ ประชากรใน
วัย เรีย นที่อ ยู่ น อกระบบการศึก ษาที่ค วรได้รับ การศึก ษา สภาวะทางด้า นเศรษฐกิ จ และสัง คม
การจ้า งงาน การประกอบอาชี พ เกษตรกรรมหรื อ อุ ต สาหกรรมของชุ ม ชน สภาพภู มิ ศ าสตร์
ประชากรศาสตร์ ความยากจนของครัวเรือนในพื้นที่ที่มีการจัดทำโครงการศึกษานอกโรงเรียน
I เป็ น อั ก ษรย่ อ ของ Input ซึ่ ง แปลเป็ น ไทยว่ า ปั จ จั ย เข้ า ปั จ จั ย เข้ า โครงการ
หมายถึง ปัจจัยพื้นฐานแรกเริ่มที่ทำให้เกิดโครงการหรือเริ่มต้นโครงการได้ว่ามีลักษณะอย่างไร และ
เพียงพอหรือไม่ อาทิเช่น งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และกลุ่มประชากรเป้าหมายตามที่ได้
กล่าวมาแล้วข้างต้น
P เป็นอักษรย่อของ Process ซึ่งแปลเป็นไทยว่า กระบวนการ ซึ่งหมายถึง การ
ดำเนินการบริหารและจัดการโครงการ เช่น แปรสภาพปัจจัยเข้าให้เป็นผลผลิต
P เป็ น อักษรย่อของ Product ซึ่งแปลเป็นไทยว่า ผลผลิ ต ซึ่งหมายถึงผลที่เป็น
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ
จะเห็นได้ว่าการตัดสินใจในกระบวนการของการจัดทำโครงการหรือแผนงานที่ดี จะต้องมี
การกำหนดวัตถุป ระสงค์และเป้าหมายของโครงการให้ ชัดเจน ซึ่งจะต้องศึกษาบริบทหรือสภาวะ
แวดล้ อมที่ จ ะนำโครงการ/แผนงานไปดำเนิน การ ในขณะเดียวกันบริบ ทจะมีผ ลกระทบต่อการ
บริ ห ารและการจั ด การโครงการในเวลาต่อ มาจะต้อ งมีการตัด สิ นใจกำหนดโครงการสร้างความ
ต้องการของโครงการว่าต้องการปัจจัยเข้าอะไรบ้าง ทั้งนี้เพราะประเภท/ปริ มาณ และคุณภาพของ
ปัจจัยเข้ามีผลต่อ (การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ) โครงการและในการนำไปปฏิบัตินั้น
จะต้ องมีกระบวนการใช้และการปรับปรุงพัฒ นาอะไรบ้ าง เมื่อ นำกระบวนการปฏิบั ติ ไปใช้แล้ ว
กระบวนการปฏิบัติได้ผลหรือไม่อย่างไร ข้อค้นพบจากการประเมินผลจะนำไปสู่แนวทางในการแก้ไข
กระบวนการต่อไป
4.1.2.2 ตัวแบบการประเมินผลเชิงบูรณาการ
ในการประเมินผลไม่ว่าจะเป็นเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ หรือเป็นโครงการพัฒนาทั่วไป
หรือโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สิ่งที่จำเป็นที่สุดคือข้อมูล/ข้อสนเทศที่ต้องการที่ถูกต้องตรงกับ
สภาพความจริงในแต่ละขั้นตอนของการวางแนวคิดและจัดทำแผนโครงการไปจนถึงผลลั พธ์ที่เกิดขึ้น
จากการดำเนินการ
ข้อมูลดังกล่าวจะสมบูรณ์ครบถ้วนต่อเมื่อผู้บริหารโครงการได้วางระบบข้อมูลไว้ตั้ งแต่แรก
ก่ อ นที่ จ ะดำเนิ น โครงการ และทำการติ ด ตามเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งการในทุ ก ขั้ น ตอนใน
ทุกประเด็นที่ต้องการประเมินผล การประเมินผลดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีการบูรณาการให้การ
ประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของโครงการตั้งแต่แรกเริ่มทำโครงการ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการได้ทราบ
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ล่วงหน้ าว่าตนต้องมีความรับผิดชอบในการติดตาม (Monitoring) โครงการ ประเมินผลโครงการ
(Evaluation) ซึ่งมีข้อมูลสำคัญอะไรบ้างที่ต้องจัดเก็บ และจะใช้กระบวนการอะไรในการวิเคราะห์
และลักษณะที่พึงประสงค์ของการรายงานผลการประเมินผล ไม่ว่าผู้ประเมินผลจะใช้แนวทางใด
เชิงคุณภาพ หรือเชิงปริมาณ หรือทั้งสองทางร่วมกัน หรือจะใช้ตัวแบบจำลองใดในการประเมินผล
ในการบูรณาการที่จะทำให้การประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็น
การประเมินผลภายใน (Internal Evaluation) แต่ด้วยเหตุที่การประเมินผลที่กระทำโดยบุคคล หรือ
หน่วยภายในองค์กรมักไม่ได้รับความเชื่อถือ หรือถูกแทรกแซง บิดเบือนโดยผู้บริห ารที่ต้องการให้
ทุกอย่างออกมาดูดี จึงควรกำหนดให้มีการประเมินผลภายนอก (External Evaluation) ซึ่งเป็นกลาง
ไม่ถูกควบคุมโดยฝ่ ายบริ ห ารหรือผู้ มีส่ วนได้ส่วนเสี ย ทั้งทางตรงและทางอ้อมกั บโครงการ ซึ่งการ
ประเมินผลภายนอกจะประสบความสำเร็จต่อเมื่อมีกระบวนการที่เอื้ออำนวยต่ อความร่วมมือของ
บุ ค คลภายในองค์ ก รใน การให้ (ได้ มาซึ่ ง) ข้ อมู ล ที่ ใช้ ในการประเมิ น ผลโครงการ (Timeliness)
ประหยัด และทันความต้องการผู้ใช้ประโยชน์จากการประเมินผล หากได้รับความร่วมมื อที่แท้จริง
จากบุคลากรภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ต้องการใช้ในการประเมินผลภายนอก
5. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
5.1 ความหมายของความพึงพอใจ
วิมลสิทธิ์ หรยางกูร (2549) เห็นว่าว่าความพึงพอใจเป็นการให้ค่าความรู้สึ กของเรา และมี
ความสัมพันธ์กับโลกทัศน์ที่เกี่ยวกับความหมายของสภาพแวดล้อม ค่าความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมจะแตกต่างกัน เช่น ความรู้สึก เลว-ดีพอใจ-ไม่พอใจ สนใจ-ไม่สนใจ เป็นต้น
จิตใส เกตุแก้ว (2556) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกที่ดีความรู้สึกรักชอบในสิ่ง
ที่สอดคล้องกับความต้องการของตนเองความพึงพอใจก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจความเข้าใจอันดี
ต่อกันและเป็ นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จความรู้สึกนี้จะ
ช่วยจูงใจให้เกิดความรักในงานโดยเฉพาะเมื่อบุคคลนั้นได้มีส่วนร่วมในนโยบายวัตถุของการทำงาน
ในองค์การซึ่งทำให้มีความรู้สึกภาคภูมิใจมีความกระตือรือร้นมีความรู้สึกมั่นคงและมีความมุ่งมั่นที่จะ
อุทิศตนและทุ่มเทให้กับการทางานอย่างเต็มที่แล้วงานทุกอย่างจะดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
รัตนาภรณ์ ศรีหาพล (2556) เห็นว่าความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์
ที่ไม่เหมือนกันซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างไร ถ้าคาดหวังหรือมี
ความตั้งใจมากและได้รับ การตอบสนองด้วยดี จะมีค วามพึ งพอใจมากแต่ในทางตรงกันข้ามอาจ
ผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตน
ตั้งใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อย
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หากกล่าวโดยสรุป ความพึงพอใจก็คือความรู้สึกที่อยู่ภ ายในจิตใจของมนุษย์ ซึ่งค่าของ
ความรู้ส ึก นี ้จ ะแตกต่างกั น ไปในแต่ล ะบุ คคลและแต่ล ะสถานการณ์ โดยขึ้น อยู่กับ การรับ รู้และ
ประสบการณ์ที่สั่งสมมาของแต่ละคน
5.2 องค์ประกอบของการเกิดความพึงพอใจ
เติมศักดิ์ คทวณิช (2546) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการเกิดความพึงพอใจ ดังนี้
1) ความพึ งพอใจที่ เกิ ดจากการได้ รับ การตอบสนองความต้ องการของร่างกายเป็ น การ
ตอบสนองความต้ อ งการในปั จ จั ยที่ จ ำเป็ น เพื่ อ (1.1) การดำรงชี วิต (Existence Needs) ได้ แ ก่
อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค (1.2) ความปลอดภัย เกิดความอบอุ่นและมั่นคงใน
ชีวิต เป็ น ความต้ อ งการระดับ แรกของมนุ ษ ย์ เมื่ อได้ รับ การตอบสนองแล้ ว จะเกิด ความต้ อ งการ
องค์ประกอบอื่นต่อไป
2) ความพึงพอใจที่เกิดจากการได้รับการตอบสนองความต้องการของจิตใจเป็นแรงจูงใจใน
การตอบสนองความต้องการทางด้าน (2.1) ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น (Relatedness Needs) เช่น
สมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อนร่วมงาน เป็นความปรารถนาที่จะสร้างมิตรภาพหรือมีความสัมพันธ์
อัน ดีกับ ผู้ อื่น หรื อต้อ งการควบคุม ผู้ อื่น ความต้อ งการอำนาจ (Needs for Power) (2.2) ความ
ต้องการทางสังคม (Social or Belonging Needs) ได้แก่ ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมของสังคม
ได้รับการยอมรับ ในสังคมได้รับการยกย่องหรือมีชื่อเสียง รวมถึงความสำเร็จความรู้ค วามสามารถ
ความเป็นอิสระและเสรีภาพ และการเป็นที่ยอมรับนับถือของคนทั้งหลาย และ (2.3) ความต้องการที่
จะได้รับความสำเร็จในชีวิต (Self-actualization) เป็นความต้องการระดับสูงสุดของมนุษย์ ส่วนมาก
เป็นเรื่องการอยากจะเป็น อยากจะได้ตามความคิดของตนเอง แต่ไม่สามารถเสาะแสวงหาได้
3) ความพึงพอใจที่เกิดจากการได้รับการตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ การเรียนรู้
เกิดจากการสร้างความสั มพันธ์บางอย่างระหว่างสิ่งเร้ากับพฤติกรรมการตอบสนอง กล่าวคือ เมื่อ
สถานการณ์หรือสิ่งที่เป็ นปัญหาเกิดขึ้นร่างกายจะเกิดความพยายามที่จะแก้ปัญหานั้น โดยแสดง
พฤติกรรมการตอบสนองออกมาหลายๆ รูปแบบ ซึ่งบุคคลจะเลือกพฤติกรรมตอบสนองที่พอใจที่สุด
ไปเชื่อมโยงสิ่งเร้าหรือปัญหานั้น ทำให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์เดิม ซึ่งประสบการณ์จะมี
อิทธิพลต่อการรับรู้สถานการณ์และเกิดแรงจูงใจสู่เป้าหมาย เมื่อถึงเป้าหมายแล้ว จะเกิดความพึง
พอใจ เมื่อบุคคลได้รับการตอบสนองความต้องการของร่างกายและจิตใจจนเป็นที่พึงพอใจแล้วจะ
เกิดความต้องในการเรียนรู้ที่เกิดจากแรงจูงใจเพื่อสนองความต้องการสิ่งใหม่เพิ่มขึ้น ไม่ซ้ำสิ่งเดิม
โดยที่บุคคลนั้นต้องมีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจก่อนจึงจะมีความต้องการในการกระทำ
หรือปฏิบัติการเพื่ อตอบสนองความต้องการนั้น ๆ เมื่อได้ปฏิบัติแล้วจะเกิดความพอใจ หากไม่ได้
กระทำหรือปฏิบัติการเพื่อตอบสนองความต้องการจะเกิดความรำคาญใจ และหากบุคคลไม่พร้อม
แต่ถูกบังคับ ให้กระทำหรือปฏิบัติการบางอย่างก็จะเกิดความ ไม่พอใจอาจกล่าวได้ว่า (1) ความ
พึงพอใจนำไปสู่การเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการจนเกิดความพึงพอใจ ทำให้เกิดแรงจูงใจใน
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การเพิ่มประสิทธิภ าพการเรียนรู้สูงขึ้น (2) ผลของการเรียนรู้น ำไปสู่ความพึงพอใจ ความสัมพันธ์
ระหว่างความพึงพอใจและผลการเรียน จะถูกเชื่อมโยงด้วยปัจจัยอื่น ๆ ผลการเรียนรู้ที่ดีจะนำไปสู่
การตอบสนองความพึ งพอใจในรูป ของรางวั ล หรื อ ผลตอบแทน ทั้ งที่ เป็ น ผลตอบแทนภายใน
(Intrinsic Rewards) หรือผลตอบแทนภายนอก (Extrinsic Rewards)
5.3 การสร้างความพึงพอใจ
การสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นในบุคคลอาจกล่าวโดยรวมได้ดังนี้ (สุนันทา เลาหนันท์,
2555)
1) จัดหาหรือให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้า นร่างกายด้วยสิ่งที่มีคุณภาพตาม
ความต้องการของบุคคล
2) อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสิ่งที่บุคคลต้องการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันตาม
ความสามารถ และมีการอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม
3) ในการส่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ควรจัดแนวปฏิบัติที่เหมาะสมและ
ท้าทายตามความสามารถของแต่ละบุคคล
4) เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิ บัติงานมีส่วนร่วมในสังคมหรือในการวางแผนการดำเนินงาน ซึ่งเป็น
แรงจูงใจในการทำงานประการหนึ่งที่นำไปสู่การเกิดความพึงพอใจ
5) ให้การยกย่องชมเชยด้วยความจริงใจ
6) มอบความไว้ว่างใจให้รับผิดชอบมากขึ้น ให้อำนาจเพิ่มขึ้น เลื่อนขั้นหรือเลื่อนตำแหน่งให้
สูงขึ้น
7) ให้ความมั่นคงและความปลอดภัย
8) ให้ความเป็นอิสระในการทำงาน
9) เปิดโอกาสให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ได้มีโอกาสเข้าร่วมฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
การหมุนเวียนงานและการสร้างประสบการณ์จากการใช้เทคโนโลยีต่างๆ
10) ให้เงินรางวัลหรือรางวัลตามลักษณะงาน
11) ให้ โอกาสในการแข่ งขั น เพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ ในการปฏิ บั ติ งานอั น เป็ น แรงกระตุ้ น ใน
แสวงหาแนวคิดใหม่ๆ สำหรับนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วิจิตร วิชัยสาร, อรทิณี ทวยนาค, พรภัทร์ หวังดี และ ธนพล สราญจิตร์ (2561) ได้สำรวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี (ประจำปีงบประมาณ 2560) โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึก ษาระดับความพึงพอใจของ
ผู้ รั บ บริ ก ารที่ มีต่ อ งานบริ ก ารที่ เป็ น ภารกิ จหลั ก ของเทศบาลเมือ งบึ ง ยี่ โถ อำเภอธัญ บุ รี จั งหวั ด
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ปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ 2560 (2) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่องาน
บริการที่เป็นภารกิจหลักของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวั ดปทุมธานี (3) เพื่อเสนอแนะ
แนวทางการพัฒ นางานบริการที่เป็ นภารกิจหลั กของเทศบาลเมืองบึง ยี่โถ อำเภอธัญ บุ รี จังหวัด
ปทุมธานี ซึ่งการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างที่ทำการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่
อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลบึงยี่โถ โดยมีจำนวนกลุ่มตัวอย่า ง 400 คน โดยวิธีของ Taro Yamane สถิติ
ที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)
ผลการวิจัย พบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.00 มีอายุระหว่าง 51-60 ปี
ร้อยละ 22.00 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช./ปวส. ร้อยละ 38.80 ประกอบอาชีพธุรกิจ
ส่ วนตัว ร้อยละ 21.00 มี รายได้ต่ำกว่า 5,000 บาท ร้อ ยละ 28.00 โดยกลุ่ มประชากรตั วอย่าง
ส่วนมากมาใช้บริการสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ร้อยละ 32.00 (2) ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ต่องานบริการที่เป็นภารกิจหลักของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีในภาพรวม
อยู่ ในระดับ มากที่ สุ ด (x=4.59, SD.= .501) โดยพิ จารณาจากผลการสำรวจความพึ งพอใจของ
ผู้ รั บ บริ ก ารที่ มีต่ อ งานบริ ก ารที่ เป็ น ภารกิ จหลั ก ของเทศบาลเมือ งบึ งยี่ โถ อำเภอธัญ บุ รี จั งหวั ด
ปทุมธานี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความพึงพอใจสูงสุด
(x=4.63, SD.= .493) คิดเป็นร้อยละ 92.60 รองลงมาคื อด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
(x=4.63 ,SD.= .482) คิดเป็นร้อยละ 92.60 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (x=4.54 , SD.= .517)
คิดเป็นร้อยละ 90.80 และด้านช่องทางการให้บริการ (x=4.56 ,SD.= .513) คิดเป็นร้อยละ 91.20
ตามลำดับ
อัษฎา ผาใต้ (2557) ได้ศึก ษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้ บริการของเทศบาล
ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรี สุ พ รรณ จั ง หวั ด สกลนคร โดยมี ค วามมุ่ ง หมายเพื่ อ ศึ ก ษาและ
เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบล
ตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร กลุ่ มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบล ตองโขบ รวมทั้ ง สิ้ น 375 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เป็ น
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า มีค่า ความเชื่อมั่น .98 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการทาง
สถิ ติ เพื่ อ หาค่ าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (mean) ค่ าส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard
deviation) และการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยใช้ t-test และ F-test แบบ One Way
ANOVA การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe ทั้งนี้ ผลการวิจัยพบว่า
(1) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ
จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน (2) การเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้ บริการของเทศบาลตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ
จั งหวั ดสกลนคร ในกลุ่ ม ตั ว อย่ าง จำนวน 375 คน จำแนกตามคุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล ได้ดั งนี้
(2.1) จำแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มที่มีเพศต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาล
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเทศบาลนครอุดรธานี (Citizen Surveys)
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ตำบลตองโขบ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน (2.2) จำแนกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มที่มี
อาชีพต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลตองโขบ โดยภาพรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน (2.3) จำแนกตามรายได้ พบว่า กลุ่มที่มีรายได้ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจ
ในการให้บริการของเทศบาลตำบลตองโขบ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ได้แก่ ด้านการให้บริการที่น่า เชื่อถือ จึงทำ
การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ พบว่ากลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่า 5,000
บาท กลุ่มที่มีรายได้ตั้งแต่ 5,001-10,000 บาท และกลุ่มที่ มีรายได้ตั้งแต่ 10,001-20,000 บาท
มีความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ
จังหวัดสกลนคร ด้านการให้บริการที่น่าเชื่อถือมากกว่ากลุ่มที่มีรายได้ 20,001 บาท ขึ้นไป อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (2.4) จำแนกตามเขตที่อยู่อาศัย พบว่า กลุ่มที่มีเขตที่อยู่อาศัย
ต่างกัน มีระดับความ พึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลตองโขบ โดยภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่าง
มี นั ย สำคั ญ ทางสถิติ ที่ ร ะดั บ .05 จำนวน 3 ด้ าน ได้ แ ก่ ด้านการให้ บ ริก ารที่ ตรงเวลา ด้านการ
ให้ บริการที่ มีความก้าวหน้า และด้านการให้บริการอย่างถูกต้ อง จึงทำการทดสอบความแตกต่าง
ค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ พบว่า ด้านการให้บริการที่ตรงเวลากลุ่มที่มีเขตที่อยู่อาศัยทาง
ทิศเหนือ มีความพึงพอใจของประชาชนต่ อการให้บริการของเทศบาลตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรี
สุพรรณ จังหวัดสกลนคร มากกว่า กลุ่มที่มีเขตที่อยู่อาศั ยทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก อย่างมี
นั ย สำคัญ ทางสถิติ ที่ ร ะดับ .05 ส่ ว นด้านการให้ บ ริก ารอย่างถูก ต้อ ง กลุ่ มที่ มี เขตที่ อยู่ อาศัย ทาง
ทิศตะวันออก มีความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลตองโขบ อำเภอ
โคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร มากกว่ากลุ่มที่มีเขตที่อยู่อาศัยทางทิศใต้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และโดยภาพรวม ไม่พบรายคู่ใดที่มีระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ของเทศบาลตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรี -สุพรรณ จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ศิริกาญจน์ ดุจ จานุทัศน์ (2560) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการ เทศบาลตำบล
ลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับความพึงพอใจของ
ผู้ร ับ บริก ารต่อ การให้บ ริก ารของเทศบาลตำบลลำลูก กา อำเภ อลำลูก กา จั ง หวัด ปทุม ธานี
(2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลลำลูกกา อำเภอ
ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ช่วงวันที่มา
รับบริการ และช่วงเวลาที่มารับบริการ กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ประชาชนที่
เป็นผู้มารับบริการโดยตรงหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการ
จากเทศบาลตำบลลำลูกกา ประจำปี พ.ศ.2558 ได้มาโดยการสุ่มวิธีแบบแบ่งชั้น จำนวนทั้งสิ้น 400
คน ซึ่งผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็ บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละเฉลี่ยเลขคณิต
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเทศบาลนครอุดรธานี (Citizen Surveys)
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ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยทำการศึกษา
งานบริการที่เป็นภารกิจจำนวน 5 งาน ได้แก่ งานทะเบียนราษฎร์ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานการ
จัดเก็บขยะมูลฝอย งานการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และ ผู้พิการ และงานการ
กวาดถนนและเก็ บ กิ่ งใบไม้ ในที่ ส าธารณะ ในขอบเขตการบริก าร 4 ด้าน คื อ ด้ านขั้ น ตอนการ
ให้ บริการ ด้านช่องทางการให้บ ริการ ด้านเจ้ าหน้าที่ผู้ให้ บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
ทั้งนี้ ผลการศึกษาแสดงให้เ ห็นว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบล
ลำลูกกาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจจำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ช่วงวันที่มารับบริการ และช่วงเวลาที่มารับ
บริการ พบว่า ผู้รับบริการที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกันจะมีระดับความ
พึงพอใจในการให้ บ ริการของเทศบาลลำลู กกาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่งเทศบาลตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สามารถนำผลการศึกษาวิจัยนี้เป็นปัจจั ย
นำเข้าที่สำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการดำเนินงานและบริหารจัดการการบริการให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป
อนั น ต์ อุป สอด (2562) ได้ศึกษาการใช้ห ลักธรรมาภิบาลในการบริห ารราชการของกลุ่ ม
ประเทศสามเหลี่ยมทองคำ โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของการบริหารราชการของ
กลุ่ ม ประเทศสามเหลี่ ย มทองคำ (2) เพื่ อ วิ เคราะห์ ก ารใช้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลของกลุ่ ม ประเทศ
สามเหลี่ยมทองคำ (3) เพื่อเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้หลักธรรมภิบาลในการบริหารราชการของ
กลุ่มประเทศสามเหลี่ยมทองคำ เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้า ง
ด้ว ยการสั ม ภาษณ์ ผู้ ให้ ข้อมูล สำคั ญ ได้แก่ พระสงฆ์ ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ผู้ น ำชุ มชน เจ้าหน้ าที่ รัฐ บาล
ประชาชน ใน 3 ประเทศสามเหลี่ยมทองคำ ประเทศละ 8 รูป/คน ซึ่งผู้วิจัยจะทำการสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง รวมจำนวน 24 คน เพื่ อสำหรับ การหาลั กษณะร่ว ม และข้อ สรุป ร่ว มในการสร้าง
แนวทางประยุกต์ใช้หลักธรรมภิบาลในการบริห ารราชการของกลุ่มประเทศสามเหลี่ยมทองคำ ทั้งนี้
ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพทั่วไปของการบริหารราชการของกลุ่มประเทศสามเหลี่ยมทองคำ พบว่า
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว รัฐ บาลกลางได้ว างระบบการปกครองโดยการ
พยายามจะให้สิทธิแก่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นภายใต้กรอบความมั่นคงของประเทศ ส่วนรัฐบาลยัง
ใช้กฎหมายเป็นหลักในการบริหารราชการแผ่นดินเมียนมา สิ่งที่เป็นจุดแข็งภายในคือการปฏิบัติตาม
กฎหมายของประเทศ หัวหน้าชุมชนชองไทเขินในชุมชนใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นแนว
ทางการปกครองชุมชน ส่วนประเทศไทยปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็งคือ กฎหมาย เป็นนิติรัฐใช้ให้เป็น
นิ ติ ธ รรม (2) การวิเคราะห์ ก ารใช้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลของกลุ่ ม ประเทศสามเหลี่ ย มทองคำ พบว่า
นโยบายของรั ฐ บาลทั้ ง 3 ประเทศ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายของรั ฐ บาลกลาง และต้ อ งมี ห ลั ก
ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนากำกั บ ซึ่ง หลั กการที่ ท ำให้ เกิ ดความสั น ติ ในสั งคมได้ โดยใช้ น โยบายที่
เกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนามาเป็นกลยุทธ์ (3) แนวทางการประยุกต์ใช้หลักธรรมภิบาล
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเทศบาลนครอุดรธานี (Citizen Surveys)
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ในการบริหารราชการของกลุ่มประเทศสามเหลี่ยมทองคำ พบว่าควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวคิด หลักการ กระบวนการ และเทคนิค การบริห ารจัดการงานด้ว ยหลักธรรมภิบาล เพื่อนำ
องค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน พัฒนาบุคลากร และพัฒนาองค์กรต่อไป
นิรัญ สุดประเสริฐ (2564) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล ของเทศบาลเมืองดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุร าษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษาระดั บ ความคิดเห็ นของประชาชนที่มีต่อการบริห ารงานตามหลั กธรรมาภิบาลของ
เทศบาลเมืองดอนสั ก อำเภอดอนสั ก จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี (2) เพื่ อเปรียบเที ยบความคิดเห็ นของ
ประชาชนที่ มี ต่ อการบริ หารงานตามหลั กธรรมาภิ บาลของเทศบาลเมื องดอนสั ก อำเภอดอนสั ก
จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี จำแนกตามสภาพส่ วนบุคคล (3) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒ นาการ
บริห ารงานตามหลักธรรมภิบ าลของเทศบาลเมือ งดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัด สุ ราษฎร์ธานี
ประชากรที่ ใช้ เป็ น กลุ่ ม ตัว อย่ าง ได้ แก่ ประชากรในเขตเทศบาลเมือ งดอนสั ก จำนวน 387 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่
ค่าร้อยละ สถิติค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-Test) การทดสอบค่า (F-Test)
วิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว แบบ one-way ANOVA โดยกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติ .05
หากพบความแตกต่างที่ มีค่าในสำคัญ ดังกล่ าวจะทำการวิเคราะห์ เป็ นรายคู่โดยวิธีการของ LSD
ผลการวิจัยพบว่า (1) ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลเมืองดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามลำดับได้ดังนี้ หลักการกระจายอำนาจ หลักการตอบสนอง หลักการ
มีส่ว นร่ว ม หลัก ความเสมอภาค หลัก ประสิท ธิผ ล หลัก มุ่งเน้น ฉัน ทามติ หลัก ภาระรับ ผิด ชอบ
หลักประสิทธิภาพ หลักความโปร่งใส และหลักนิติธรรม (2) ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น
ของประชาชนกับการบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาล ของ เทศบาลเมื องดอนสัก อำเภอดอนสัก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ประชากร จำแนกตามระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
บริห ารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองดอนสั ก อำเภอดอนสั ก จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 ส่วนบุคลากรที่มี เพศ อายุ และอาชี พ มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลเมืองดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 (3) ข้อสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการบริหารงาน
ตามหลั ก ธรรมภิ บ าลของเทศบาลเมื อ งดอนสั ก อำเภอดอนสั ก จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี ผู้ วิ จั ย มี
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ก็คือผู้บริหารเทศบาลเมืองดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ควรรักษาและพัฒนาการใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงานของเทศบาลเมืองดอนสัก ต่อไปอีก
ให้ถึงที่สุด โดยผู้บริหารต้องเป็นผู้ ที่มีวิสัยทัศน์ในการบริหาร มีความรับผิดชอบ มีจิ ตสำนึกในการ
ทำงาน คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักสำคัญ
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บทที่ 3
วิธีดำเนินการวิจัย
การสำรวจความคิ ดเห็ น ของประชาชนที่ มี ต่อ เทศบาลนครอุด รธานี (Citizen Surveys)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการดำเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล
3.5 ระยะเวลาในการดำเนินงานการศึกษาวิจัย
3.6 แนวทางการนำเสนอข้อมูล
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1.1 ประชากร
1. ประชากรที่ ใช้ ในการสำรวจความคิ ดเห็ น ของประชาชนที่ มีต่อเทศบาลนครอุด รธานี
(Citizen Surveys) ประจำปีงบประมาณ 2564 คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
จำนวน 130,094 คน แบ่ง เป็น เพศชาย 62, 834 คน และเพศหญิง 67,260 คน จำนวน
60,977 ครัว เรือน จาก 105 ชุมชน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 จากกองทะเบียนราษฎร
และบัตรประจำตัวประชาชน เทศบาลนครอุดรธานี)
2. กลุ่ม ตัว อย่า ง การคำนวณขนาดของกลุ่ม ตัว อย่า งและได้ใ ช้สูต รการหาขนาดของ
กลุ ่ม ตัวอย่างแบบทราบจำนวนประชากรโดยกำหนดความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 95 ความผิ ดพลาด
ไม่เกิน ร้อยละ 5 ดังสูตรของ Taro Yamane (1973) ดังนี้
n=
เมื่อ

n

แทน

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา

N

แทน

ขนาดประชากรทั้งหมดที่จะศึกษา

e

แทน

ความคลาดเคลื่ อนที่ ยอมให้ ผิ ดพลาดได้ ไม่ เกิ น
ร้อยละ 5 (0.05)

รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเทศบาลนครอุดรธานี (Citizen Surveys)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

29

จากการคำนวณขนาดของตัวอย่างที่ได้เท่ากับ 386.038 เพื่ อให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์
ครบถ้วน คณะผู้วิจัยจึงได้ทำการเพิ่มกลุ่มตัวอย่างเป็นทั้งสิ้น จำนวน 1,220 กลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้เกิด
ความครอบคลุมในทุกลักษณะงานให้บริการของเทศบาลนครอุดรธานี ทั้งนี้ การเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างให้
มีมากกว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ ำที่กำหนดไว้ จะทำให้อำนาจการทดสอบ (Power of test) สูงขึ้น
(Gravetter and Wallnau, 2007) อ้างถึงใน ชัยวิชิต เชียรชนะ, สิทธิพงศ์ วัฒ นานนท์ส กุล และ
ประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น, 2553: 5) คณะผู้วิจัยซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ได้กำหนดที่จะศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในเทศบาลนครอุดรธานี แบบโควตา (Quota Sampling) กำหนดจำนวนตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาและเลือกตั วอย่างในแต่ละภารกิจแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยจะต้องเป็น
กลุ่มตัวอย่างที่เคยมาใช้บริการของเทศบาลนครอุดรธานี ดังรายละเอียดตามตาราง
ตาราง 1 จำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นที่เทศบาลนครอุดรธานี
หน่วยงานเข้ามาใช้บริการ

จำนวน (คน)

ร้อยละ

สำนักช่าง

35

2.87

กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

27

2.21

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

53

4.35

กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

479

39.27

กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (สนามกีฬาเทศบาล)

117

9.60

กองการแพทย์ ณ โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี

181

14.82

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 8

92

7.54

ศูนย์บริการสาธารณสุขเก่าจาน

75

6.15

ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี

134

10.98

ท้องฟ้าจำลอง

27

2.21

1,220

100.00

รวม
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ข้อจำกัดประการสำคัญ ของการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เป็ นผลมาจากการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรน่า-19 ส่งผลให้บางหน่วยงานปิดให้บริการเป็นระยะเวลาอย่างยาวนาน และเพิ่งเปิด
ให้บริการในช่วงดำเนินการวิจัยได้เพียงไม่กี่สัปดาห์ เพื่อลดการอยู่ใกล้ชิดกันในพื้นที่จำกัด อันเป็น การ
แสดงความรับ ผิดชอบต่อส่ วนรวม จึงส่งผลให้จำนวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ในบางหน่วยงาน มีอัตรา
สั ดส่ วนที่ แ ตกต่างกัน เป็ น อย่ างมาก อย่างไรก็ดี คณะผู้ วิจัยได้ เล็ งเห็ นถึงปั ญ หาดั ง กล่ าว จึงได้ท ำการ
วิเคราะห์ผลของข้อมูล จำแนกเป็นรายหน่วยงาน และจำแนกเป็นด้าน เพื่อให้ เห็ นถึงความชั ดเจนของ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการของหน่วยงานนั้น
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของหน่วยงานการให้บริการของเทศบาลนครอุดรธานี มี 2 หน่วยงานที่
ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ในช่วงเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้มา
รับบริการอันเนื่ องสถานการณ์การพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า -19 ได้แก่ สถานธนานุบาล 1 และ
สถานธนานุบาล 2 จึงส่งผลให้ในการการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ไม่ได้ดำเนินการประเมินจาก
ทั้งสองหน่วยงานนี้
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ให้ ข้ อ มู ล ความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารสาธารณะ ในการ
ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานีและ การบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิ บ าลของเทศบาลนครอุดรธานีในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ทำการสุ่ มตัวอย่างแบบ
หลายขั้ น ตอน (Multi-stage random sampling) โดยสุ่ ม ตั ว อย่ างแบบแบ่ งชั้ น (Stratified random
sampling) ออกเป็ น 4 เขต จากนั้ น สุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบกลุ่ ม (Cluster sampling) จากชุ ม ชนทั้ ง 105
ชุ ม ชนๆ ละ 20 คน รวมกลุ่ ม ตั ว อย่ า งทั้ ง สิ้ น 2,100 คน เมื่ อ ทำการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล พบว่ า
มีแบบสอบถามมีสมบูรณ์สามารถนำไปใช้ได้ทั้งหมด รายละเอียดปรากฏ ดังตารางที่ 2
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ตาราง 2 แสดงจำนวนและร้อ ยละ ของกลุ่ ม ตัว อย่างในการแสดงความคิด เห็ น ของประชาชนที่ มี ต่ อ
การให้บริการสาธารณะ ในการดำเนินงานตามโครงการ/ กิจกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนคร
อุดรธานี
หน่วยงานเข้ามาใช้บริการ

จำนวน (คน)

ร้อยละ

ชุมชน เขต 1 (21 ชุมชน)

420

20.00

ชุมชน เขต 2 (23 ชุมชน)

460

21.90

ชุมชน เขต 3 (34 ชุมชน)

680

32.38

ชุมชน เขต 4 (27 ชุมชน)

540

25.72

2,100

100.00

รวม

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสอบถาม จำนวน 2 ชุด คือ
ชุดที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับ
บริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครอุดรธานี
ชุดที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อ
การให้บริการสาธารณะ ในการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
นครอุดรธานี
ชุ ด ที่ 3 เป็ น แบบสอบถามเพื่ อ ประเมิ น ความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ มี ต่ อ การ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครอุดรธานี
ชุดที่ 4 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการเด่น
1. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา การดำเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้
ในการประเมินเพื่อให้เครื่องมือมีคุณภาพและทำการศึกษาได้อย่างเที่ยงตรง มีวิธีดำเนินการต่อไปนี้
1) กำหนดจุดประสงค์ใ นการสร้างและพัฒ นาเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจความ
พึงพอใจของ ประชาชนผู้มารับบริการต่อการให้บริ การของเทศบาลนครอุดรธานี ความคิด เห็นของ
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ประชาชนที่มีต่อการให้ บริการสาธารณะในการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒ นา
ท้อ งถิ่น ของเทศบาลนครอุด รธานี แ ละความคิด เห็น ของประชาชนที่มีต่อ การบริห ารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของเทศบาล นครอุดรธานี
2) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการสำรวจความ
คิดเห็น โดยค้นคว้า จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิที่หลากหลาย เพื่อ ศึกษาโครงสร้างกรอบเนื้อหาที่จะ
ทำการศึกษาให้ครอบคลุม และสอดคล้องกับประเด็นที่ต้องการศึกษา โดยยึดเนื้อหาการประเมินตาม
แบบประเมินของกรมการปกครองท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการร่างข้อคำถาม หลังจากนั้นจึงทำ
การสังเคราะห์โครงสร้าง กรอบเนื้อหา พร้อมกับศึกษาแบบเครื่องมือที่สอดคล้องกับการประเมิน
ในครั้งนี้
3) เขียนข้อคำถามตามโครงสร้างกรอบเนื้อหาการประเมินที่ได้จากการสังเคราะห์
4) ตรวจสอบพิจารณาข้อคำถาม โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์ตามโครงสร้างที่ได้
สังเคราะห์ขึ้น หากมีข้อคำถามใดยังไม่ชัดเจนในความสอดคล้องกับโครงสร้างจะทำการพิจารณากับ
โครงสร้างกรอบเนื้อหาอีกครั้ง โดยการปรับปรุงข้อคำถาม ภาษาที่ใช้ให้มีความกระชับรัดกุมและ
เข้าใจง่าย
5) นำเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาความคิดเห็นที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการ
สำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเทศบาลนครอุดรธานีต่อไป
6) ทำการทดสอบเครื่องมื อโดยการ try out กั บประชาการที่ ไม่ ใช่ กลุ่ มตั วอย่ าง
จำนวน 30 ชุด ได้ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์ครอนบาค เท่ากับ 0.96
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดกระทำข้อมูล
3.3.1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผู้วิจัย ได้ดำเนิ น การเก็บรวบรวมข้อมูล ทุติยภูมิ จากข้อมูล เอกสาร (Documentary
Data) ที่เกี่ยวข้องกับสถิติ ข้อมูลทั่วไป รวมถึงสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการต่อ
การให้บริการของเทศบาลนครอุดรธานีและทำการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ จากความคิดเห็นของ
ประชาชนผู้ที่มารับบริการจากเทศบาลนครอุดรธานี โดยใช้เครื่องมือที่เป็นแบบสอบถาม
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3.3.2. การจัดกระทำข้อมูล
หลังจากที่ได้รวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่ มตัวอย่าง คณะผู้วิจัยจะตรวจสอบความสมบูรณ์
ในการตอบ (Editing) และนำไปวิเคราะห์เพื่อสรุปผลการวิจัยต่อไป โดยดำเนินการดังนี้
แบบสอบถามชุดที่ 1 แบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ
ต่อการให้บริการของเทศบาลนครอุดรธานี
ตอนที่ 1 - 2 แบบสอบถามข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลจะนำมาหาค่าความถี่และค่าร้อยละ
ตอนที่ 3 - 4 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการต่อ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ต่อสิ่งอำนวยความสะดวก และต่อช่องทางการให้บริการ ซึ่งเป็นคำถาม
แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดั บ (Rating Scale) จะนำไปหาค่ า ร้อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย ค่ า ส่ ว น
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน รวมถึงค่าเฉลี่ ยร้อยละของความพึ งพอใจ โดยคณะผู้ วิจัยได้ กำหนดคะแนน
สำหรับการตอบแบบสอบถามทั้ง 5 ระดับ ดังนี้
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด

เท่ากับ 5 คะแนน

ระดับความพึงพอใจมาก

เท่ากับ 4 คะแนน

ระดับความพึงพอใจปานกลาง

เท่ากับ 3 คะแนน

ระดับความพึงพอใจน้อย

เท่ากับ 2 คะแนน

ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด

เท่ากับ 1 คะแนน

การแปลความหมายของคะแนน คณะผู้ วิ จั ย ได้ ก ำหนดค่ า เฉลี่ ย อิ ง เกณฑ์ (Criterion
Reference)
โดยใช้ช่วง 5 คะแนน ดังนี้ (ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ, 2544, หน้า 60)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการรับบริการระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการรับบริการระดับมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการรับบริการระดับพอใช้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 -2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการรับบริการระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการรับบริการระดับน้อยที่สุด
นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้กำหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยร้อยละ ดังนี้
มากกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 90.00 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการรับบริการมากที่สุด
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ค่าเฉลี่ยร้อยละ 70.00 - 89.99 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการรับบริการมาก
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 50.00 - 69.99 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการรับบริการปานกลาง
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 30.00 -49.99 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการรับบริการน้อย
น้อยกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 29.99 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการรับบริการน้อยที่สุด
ในส่วนของระดับคุณภาพการให้บริการ คณะผู้วิจัยได้กำหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย
ร้อยละ ดังนี้
ร้อยละ 100 – 90 หมายถึง ระดับคุณภาพการให้บริการระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ 89 – 80 หมายถึง ระดับคุณภาพการให้บริการระดับดีมาก
ร้อยละ 79 – 70 หมายถึง ระดับคุณภาพการให้บริการระดับดี
ร้อยละ 69 – 60 หมายถึง ระดับคุณภาพการให้บริการระดับพอใช้
ต่ำกว่าร้อยละ 60 หมายถึง ระดับคุณภาพการให้บริการระดับต้องปรับปรุง
ตอนที่ 5 - 6 แบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของเทศบาลนคร
อุดรธานี ซึ่งจะได้นำเสนอเป็นค่าความถี่
แบบสอบถามชุ ด ที่ 2 แบบสอบถามสำรวจความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ มี ต่ อ การ
ให้บริการสาธารณะ กิจกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งแบบสอบถาม
แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ตอน มีลักษณะดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพหลัก
และชุมชนที่พักอาศัย มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ ในการ
ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี พร้อมทั้งปัญหา
และข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ 10 ประเด็น ได้แก่ 1) การก่อสร้างปรับปรุ งระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่เทศบาลนครอุดรธานีด ำเนินการ เช่น ก่อสร้างถนน ร่องระบายน้ ำ 2) การจัดการ
ระบบจราจร 3) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เทศบาลนครอุดรธานี
ดำเนินการ เช่น การติดตั้งกล้อง CCTV, สายด่วน 199 เป็นต้น 4) การส่งเสริมและพัฒนาระบบการ
จัดการศึกษาแก่ประชาชนและเยาวชน 5) การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและป้องกันโรค
ต่าง ๆ 6) การแก้ไขปัญหาและการสงเคราะห์เด็ก คนชราและผู้ด้อยโอกาส 7) การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพ แก่ประชาชน เช่น พัฒนาสินค้า OTOP แก่ประชาชน 8) การพัฒ นาแหล่ง
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นันทนาการและส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น การปรับปรุงสวนสาธารณะ การจัดงานเทศกาลตรุษจีน
เทศกาลสงกรานต์ 9) การส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีและ 10) ประชาสัมพันธ์การ
ด ำเนิ น งาน ข อ งเท ศ บ าล น ค รอุ ด ร ธ านี เพื่ อ ส่ งเส ริ ม ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ งป ร ะ ช าช น
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีตัวเลือก 5 ระดับ โดยกำหนดเกณฑ์ในการ
พิจารณาดังต่อไปนี้
5 = มีความคิดเห็นว่าการให้บริการสาธารณะในด้านนั้น อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง
4 = มีความคิดเห็นว่าการให้บริการสาธารณะในด้านนั้น อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
3 = มีความคิดเห็นว่าการให้บริการสาธารณะในด้านนั้น อยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย
2 = มีความคิดเห็นว่าการให้บริการสาธารณะในด้านนั้น อยู่ในระดับเห็นด้วยน้อย
1 = มีความคิดเห็นว่าการให้บริการสาธารณะในด้านนั้น อยู่ในระดับไม่เห็นด้วยเลย
ปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนผู้ที่อาศัยในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ที่มีต่อการ
ให้บริการสาธารณะ ในการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนคร
อุดรธานีเป็นลักษณะข้อคำถามปลายเปิด
แบบสอบถามชุดที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครอุดรธานี พร้อมทั้งปัญหาและข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ
6 ประเด็น ดังนี้ 1) หลักนิติธรรม 2) หลั กคุณ ธรรม 3) หลั กความโปร่งใส 4) หลั กการมีส่ วนร่ว ม
5) หลักความรับผิดชอบ และ 6) หลักความคุ้มค่า เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ซึ่งมีตัวเลือก 5 ระดับ โดยกำหนด เกณฑ์ในการพิจารณาดังต่อไปนี้ 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง 4 = เห็น
ด้วยมาก 3 = ค่อนข้างเห็นด้วย 2 = เห็นด้วยน้อย 1 = ไม่เห็นด้วยเลย ปัญหา และข้อเสนอแนะของ
ประชาชนผู้ที่อาศัยในเขตเทศบาลนครอุดรธานีที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ ในการดำเนินงานตาม
โครงการ/ กิ จ กรรม เพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของเทศบาลนครอุ ด รธานี เป็ น ลั ก ษณะข้ อ คำถาม
ปลายเปิด
แบบสอบถามชุดที่ 4 แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการ
เด่นของเทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งแบบสอบถามแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ตอน มีลักษณะดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพหลัก
และชุมชนที่พักอาศัย มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 การประเมิ น ความพึ งพอใจของประชาชนที่ มี ต่ อ โครงการของเทศบาลนคร
อุดรธานีที่ดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี
ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนา
3.4 วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล
คณะผู้ วิจั ย ใช้ โปรแกรมสำเร็จ รูป ทางสถิ ติ เพื่ อ การประมวลผลข้ อ มู ล สำหรั บ ใช้ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยจำแนกการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ ความพึ งพอใจของประชาชนผู้ รับ บริก ารจากเทศบาลนครอุด รธานี โดยใช้
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.5 ระยะเวลาทำการวิจัย และแผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัย
ระยะเวลาในการดำเนิ น งานการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่ เดือนกันยายน 2564 – ตุล าคม
2564
3.6 แนวทางการนำเสนอข้อมูล
จากการศึกษาข้อมูลที่ได้จากการวิ จัยทั้งการสังเกตลงพื้นที่เทศบาลนครอุดรธานี และการ
ตอบแบบสอบถาม (Questionnaire Survey) ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด เมื่อนำมาแปลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยทั้ง 3 ข้อ ดังนี้
1. ผลวิจัยเชิงปริมาณการศึกษาและสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลนคร
อุดรธานี
2. ผลวิจัยเชิงปริมาณระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลนครอุดรธานี ที่มีต่อ
คุณภาพการให้บริการ และความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการพร้อมทั้งปัญหาและข้อเสนอแนะ
ในประเด็ น ต่ า งๆ 6 ประเด็ น ดั ง นี้ 1) หลั ก นิ ติ ธ รรม 2) หลั ก คุ ณ ธรรม 3) หลั ก ความโปร่ ง ใส
4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ และ 6) หลักความคุ้มค่า
3. ผลวิจัยเชิงคุณภาพด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและ
ประชาชนกับความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานบริการของเทศบาลนครอุดรธานี
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเทศบาลนครอุดรธานี (Citizen Surveys)
ประจำปี 2564 คณะผู้วิจัย ขอนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในประเด็ นต่างๆ ตามลำดับ ดังนี้
1) ความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครอุ ดรธานี 2) ความ
คิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานีและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ในภาพรวม 3) ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ ในการ
ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานีและความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แบ่งตามเขต 4) ความพึงพอใจโครงการ
ของเทศบาลนครอุดรธานีที่ดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และ 5) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อ
งานบริการของเทศบาลนครอุดรธานี ที่ดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้
นำเสนอตามลำดับ ดังรายละเอียดต่อไป
4.1 ความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครอุดรธานี
4.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้ มารับบริการต่อการให้ บริการของเทศบาลนคร
อุดรธานี ภายใต้โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเทศบาลนครอุดรธานี (Citizen
Surveys) ประจำปี 2564 ซึ่งสอบถามกับผู้ที่เข้ามาใช้บริการในหน่วยงานบริการต่างๆ ของเทศบาล
นครอุด รธานี ทั้ ง 8 หน่ ว ยงาน รวมจำนวน 1,220 คน จากการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล ทั่ วไปของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม ปรากฏผลดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงความถี่ ร้อยละของข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

จำนวน (คน)

ร้อยละ

420
800

34.40
65.60

64
290
296
337
165
74

5.20
23.80
24.30
27.60
13.50
6.10

134
265
419
366
19
17

11.00
21.70
34.30
30.00
1.60
1.40

537
658
12
13

44
53.9
1.00
1.10

106
531
152
69
158
119
85

8.70
43.50
12.50
5.70
13.00
9.80
6.80

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ำกว่า 20 ปี
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
60 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อื่นๆ เช่น ไม่ได้เรียน ปวท.
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หม้าย
หย่าร้าง/แยกกันอยู่
อาชีพหลัก
เกษตรกร
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
รับจ้าง
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
นักเรียน/นักศึกษา
พนักงานบริษัทเอกชน
อื่น ๆ เช่น ไม่ได้ประกอบอาชีพ แม่บ้าน ว่างงาน
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ตารางที่ 3 แสดงความถี่ ร้อยละของข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ภูมิลำเนาที่ท่านพักอาศัย
ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
นอกเขตเทศบาล
หน่วยงานที่มาใช้บริการ
สำนักช่าง ณ ศูนย์บริการนานาชาติเทศบาลนครอุดรธานี
กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์บริการนานาชาติ
เทศบาลนครอุดรธานี
กอ งท ะเบี ยน ราษ ฎ รและบั ต รป ระจำตั วป ระช าช น
ณ ศูนย์บริการนานาชาติเทศบาลนครอุดรธานี
กอ งท ะเบี ยน ราษ ฎ รและบั ต รป ระจำตั วป ระช าช น
ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ 2 (สนามกีฬาเทศบาล)
กองการแพทย์ ณ โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 8
ศูนย์บริการสาธารณสุขเก่าจาน
ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี
ท้องฟ้าจำลอง

จำนวน (คน)

ร้อยละ

1,101
119

90.20
9.80

35
27
53

2.90
2.20
4.30

479

39.3

117

9.60

181
92
75
134
27

14.80
7.50
6.10
11.00
2.20

จากการวิเคราะห์ ข้อมูล ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลในตารางที่ 1 พบว่า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่ว นใหญ่เป็น เพศหญิง จำนวน 800 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 85.60 อายุอ ยู่ใ นช่ว ง
ระหว่าง 41 – 50 ปี จำนวน 337 คน คิดเป็นร้อยละ 27.60 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จำนวน 419 คน คิดเป็นร้อยละ 34.30 มีสถานพสมรส จำนวน 658 คน คิดเป็นร้อยละ 53.9
อาชีพหลักเป็นธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จำนวน 531 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50 ภูมิลำเนาที่พักอาศัยใน
เขตเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน 1,101 คน คิดเป็นร้อยละ 90.20 และหน่วยงานที่ประชาชนมาใช้
บริการมากเป็ นลำดับ แรก คือ กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ณ ศูนย์บริการ
นานาชาติเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน 479 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3
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4.1.2 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครอุดรธานี
การวิเคราะห์ผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครอุดรธานี
พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถาม ได้เข้ามาใช้ บ ริการในหน่ว ยงานของเทศบาลนครอุ ด รธานี จำนวน
10 หน่วยงาน ซึ่งจะได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในภาพรวมของเทศบาลนครอุดรธานี และ
ผลการวิเคราะห์จำแนกตามหน่วยงานที่ผู้ตอบแบบสอบถามเข้ามาใช้บริการ ปรากฏผล ดังนี้
4.1.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
เทศบาลนครอุดรธานี ในภาพรวม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บ ริการของเทศบาลนคร
อุดรธานี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ในภาพรวม มีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 1,220 คน ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละ และระดับความพึงพอใจของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ในภาพรวม
X

S.D.

ร้อยละ

ระดับ
ความพึงพอใจ

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ

4.72

0.59

92.78

มากที่สุด

2. ด้านช่องทางการให้บริการ

4.60

0.61

90.57

มากที่สุด

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4.74

0.57

93.12

มากที่สุด

4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้บริการ

4.65

0.51

91.36

มากที่สุด

5. ด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.59

0.53

92.14

มากที่สุด

6. ด้านระยะเวลาการให้บริการประชาชน

4.56

0.57

90.83

มากที่สุด

4.65

0.56

91.67

มากทีส่ ุด

การให้บริการของเทศบาลนครอุดรธานี

โดยรวม
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละ และระดับความพึงพอใจของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จำแนกรายด้าน
การให้บริการของเทศบาลนครอุดรธานี

X

S.D.

ร้อยละ

ระดับ
ความพึงพอใจ

1. ขั้นตอนการใช้บริการมีความชัดเจนและไม่ซ้ำซ้อน

4.76

0.58

92.10

มากที่สุด

2. มีการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนการขอใช้
บริการ เช่น มีบอร์ดแจ้งขั้นตอนต่าง ๆ

4.69

0.63

90.70

มากที่สุด

3. ขั้นตอนการให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็ว

4.72

0.59

92.20

มากที่สุด

4. หากมี ข้ อ คำถามเกี่ ย วกั บ กระบวนการ/ขั้ น ตอนการ
ขอใช้ บ ริ ก าร สามารถสอบถามจากเจ้ า หน้ าที่ ได้ อ ย่ า ง
ชัดเจน

4.71

0.61

93.50

มากที่สุด

5. การให้ บ ริก ารในแต่ ล ะขั้ น ตอนเป็ น ไปอย่างยุ ติ ธ รรม
และไม่เลือกปฏิบัติ

4.73

0.56

94.00

มากที่สุด

6. การให้ บ ริการในแต่ล ะกระบวนการ/ขั้ นตอนมีความ
เชื่อมโยงกันเป็นอย่างดี ผู้มาใช้บริการไม่เกิดความสับสน

4.70

0.61

94.20

มากที่สุด

ภาพรวมด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ

4.72

0.59

92.78

มากที่สุด

1. มี ก ารจั ด ช่ อ งทางการให้ บ ริ ก ารที่ ห ลากหลาย เช่ น
การมาติดต่อด้วยตนเอง การสอบถามทางโทรศัพท์ และ
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการติดต่อ

4.73

0.58

93.00

มากที่สุด

2. มีการจัดช่องทางการให้บริการที่ความครอบคลุมและ
เพียงพอ

4.69

0.65

89.80

มากที่สุด

3. ในแต่ละช่องทางของการขอรับบริการมีความสะดวก
และรวดเร็ว

4.61

0.62

89.30

มากทีส่ ุด

4. การให้ บ ริ ก ารในแต่ ล ะช่ อ งทางนั้ น สะดวกและ
เข้าใจง่าย

4.74

0.57

93.10

มากที่สุด

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ

ด้านช่องทางการให้บริการ
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละ และระดับความพึงพอใจของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จำแนกรายด้าน (ต่อ)
S.D. ร้อยละ

ระดับ
ความพึงพอใจ

การให้บริการของเทศบาลนครอุดรธานี

X

5. หากมีข้อสงสั ยในการติดต่อ สามารถสอบถามได้ใ น
หลากหลายช่องทาง

4.13

0.62

85.4

มาก

6. มีการปรับ ปรุงและพัฒ นาช่องทางการใช้บริการให้
ตรงตามความต้องการและทันสมัย

4.71

0.58

92.8

มากที่สุด

ภาพรวมด้านช่องทางการให้บริการ

4.60

0.61 90.57

มากทีส่ ดุ

1. เจ้ า หน้ า ที่ มี ค วามชั ด เจนในการอธิ บ าย การตอบ
ข้อสงสัย/ข้อคำถาม ได้อย่างเหมาะสม

4.83

0.38

94.26

มากที่สุด

2. เจ้าหน้าที่สามารถชี้แจง และแนะนำขั้นตอนในการ
ให้บริการได้อย่างเหมาะสม

4.68

0.64

92.52

มากที่สุด

3. เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น ความพร้อม
และเต็มใจให้บริการ

4.73

0.59

92.61

มากที่สุด

4. เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ มีบุคลิกและลักษณะท่าทาง
ที่เหมาะสมในการให้บริการ

4.87

0.66

94.50

มากที่สุด

5. การให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความรวดเร็ว

4.70

0.53

92.70

มากที่สุด

6. การพูดจาของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความสุภาพและ
เรียบร้อย

4.61

0.60

92.17

มากที่สุด

ภาพรวมด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4.74

0.57 93.12

มากที่สุด

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละ และระดับความพึงพอใจของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จำแนกรายด้าน (ต่อ)
การให้บริการของเทศบาลนครอุดรธานี

X

S.D. ร้อยละ ระดับความ
พึงพอใจ

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้บริการ
1. จุดบริการนั่งพักรอรับบริการมีความสะดวก

4.61

0.58

90.60

มากที่สุด

2. อุณหภูมิภายในห้องที่มารับบริการมีความเหมาะสม
(ไม่ร้อน ไม่เย็นจนเกินไป)

4.47

0.46

86.73

มาก

3. ส ถ าน ที่ ที่ ม ารั บ บ ริ ก ารมี ค ว าม ส ะอ าด แ ล ะ
มีทัศนียภาพสวยงาม

4.72

0.49

92.7

มากที่สุด

4. สถานที่จอดรถของผู้มาใช้บริการมีความเพียงพอ

4.53

0.58

86.90

มาก

5. ห้องน้ำที่ให้บริการมีความสะอาดและถูกสุขอนามัย

4.76

0.55

93.41

มากที่สุด

6. มีการให้บริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมืออย่าง
เหมาะสม

4.84

0.43

97.80

มากที่สุด

ภาพรวมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้บริการ

4.65

0.51 91.36

มากที่สุด

1. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมแก่การใช้
งาน

4.63

0.49

92.60

มากที่สุด

2. เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อน

4.54

0.66

91.45

มากที่สุด

3. เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บริการที่
หลากหลายและตอบโจทย์การใช้งาน

4.67

0.61

93.10

มากที่สุด

4. เมื่อมีปั ญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ใช้บริการ
สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง

4.55

0.37

91.58

มากที่สุด

ด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละ และระดับความพึงพอใจของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จำแนกรายด้าน (ต่อ)
การให้บริการของเทศบาลนครอุดรธานี

X

S.D. ร้อยละ ระดับความ
พึงพอใจ

ด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)
5. มีคำอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานสารสนเทศที่ชัดเจน
และทำความเข้าใจได้ง่าย

4.58

0.42

91.64

มากที่สุด

6. จุดให้บริการสารสนเทศมีอย่างเพียงพอ

4.60

0.57

92.45

มากที่สุด

4.59

0.53 92.14

มากที่สุด

1. การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว

4.54

0.88

90.65

มากที่สุด

2. การให้บริการเป็นไปในทันที ที่มายื่นคำร้องขอรับ
บริการ

4.67

0.54

91.25

มากที่สุด

3. ระยะเวลาการให้ บ ริ ก ารมี ค วามเหมาะสมกั บ
ลักษณะงานที่มาติดต่อขอรับบริการ

4.72

0.46

93.50

มากทีส่ ุด

4. หากจำเป็ น ต้องนั่ งพั กคอยเพื่ อรอใช้บ ริการ จะมี
เจ้ าหน้ าที่มาชี้แจงอย่างชัดเจนถึงกำหนดระยะเวลา
แล้วเสร็จ

4.32

0.61

88.50

มาก

5. ขั้ น ตอนการติ ด ต่ อ ขอรั บ บริ ก ารเป็ น ไปโดยง่ า ย
สะดวก และไม่มีความซ้ำซ้อนของขั้นตอน

4.51

0.53

90.23

มากที่สุด

6. การติ ด ต่อ ประสานงานเพื่ อ ขอรับ บริก ารมี ความ
คล่องตัวและรวดเร็ว

4.58

0.41

90.85

มากที่สุด

ภาพรวมด้านระยะเวลาการให้บริการประชาชน

4.56

0.57 90.83

มากที่สุด

ภาพรวมด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านระยะเวลาการให้บริการประชาชน
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จากตารางที่ 4 – 5 แสดงผลระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
เทศบาลนครอุดรธานี ในภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย 4.65) คิดเป็นร้อยละ 91.67 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจมาก
ที่สุดเป็นลำดับแรก คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.74) คิดเป็นร้อยละ 93.12 รองลงมา
คือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.72) คิดเป็นร้อยละ 92.78 ลำดับที่สาม คือ
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.65) คิดเป็นร้อยละ 91.36 ลำดับ ที่สี่ คือ ด้าน
ช่องทางการให้ บ ริก าร (ค่าเฉลี่ ย 4.60) คิดเป็นร้อยละ 90.57 ลำดับที่ห้ า คือ ด้านการให้ บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ค่าเฉลี่ย 4.59) คิดเป็นร้อยละ 92.14 และลำดับสุดท้าย คือ ด้านระยะเวลา
การให้บริการประชาชน (ค่าเฉลี่ย 4.56) คิดเป็นร้อยละ 90.83
เมื่อพิจารณาเป็ น รายด้าน พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ ประเด็ นที่ประชาชนมีความ
พึงพอใจเป็นลำดับแรก คือ เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ มีบุคลิกและลักษณะท่าทางที่เหมาะสมในการ
ให้ บ ริการ (ค่าเฉลี่ย 4.87) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ประเด็นที่ประชาชนมีความ
พึงพอใจเป็นลำดับแรก คือ ขั้นตอนการใช้บริการมีความชัดเจนและไม่ซ้ำซ้อน (ค่าเฉลี่ย 4.76) ด้าน
สิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้บริการ ประเด็นที่ประชาชนมีความพึงพอใจเป็นลำดับแรก คือ มีการ
ให้บริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมืออย่างเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.84) ด้านช่องทางการให้บริการ
ประเด็นที่ประชาชนมีค วามพึงพอใจเป็นลำดับแรก คือ การให้บริการในแต่ละช่องทางนั้น สะดวก
และเข้าใจง่าย (ค่าเฉลี่ย 4.74) ด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเด็นที่ประชาชนมีความ
พึงพอใจเป็นลำดับแรก คือ เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บริการที่หลากหลายและตอบ
โจทย์การใช้งาน (ค่าเฉลี่ย 4.67) ด้านระยะเวลาการให้บริการประชาชน ประเด็นที่ประชาชนมีความ
พึงพอใจเป็นลำดับแรก คือ ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมกับลักษณะงานที่มาติดต่อขอรับ
บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.72)
อย่ างไรก็ ต าม จากการพิ จ ารณาเป็ น รายประเด็ น นั้ น พบว่ า เทศบาลจำเป็ น ต้ อ งมี ก าร
พัฒนาการให้บริการใน 3 ประเด็นหลักนี้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่มีระดับความพึงพอใจในสามลำดับ
สุดท้ าย ได้ แก่ หากมีข้อสงสั ยในการติดต่อ สามารถสอบถามได้ในหลากหลายช่องทาง (ค่าเฉลี่ ย
4.13) หากจำเป็ น ต้องนั่ งพักคอยเพื่ อรอใช้บริการ จะมีเจ้าหน้าที่มาชี้แจงอย่างชัดเจนถึงกำหนด
ระยะเวลาแล้ ว เสร็ จ (ค่ าเฉลี่ ย 4.32) และอุ ณ หภู มิ ภ ายในห้ อ งที่ ม ารับ บริก ารมี ค วามเหมาะสม
(ค่าเฉลี่ย 4.47)

รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเทศบาลนครอุดรธานี (Citizen Surveys)
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4.1.2.2 ผลการวิเคราะห์ข้ อมูลความพึ งพอใจที่ มีต่อการให้บ ริการของสำนักช่า ง ณ
ศูนย์บริการนานาชาติเทศบาลนครอุดรธานี
การวิเคราะห์ผลการความพึงพอใจที่มีต่อการให้ บริการของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเข้ามาใช้
บริการสำนักช่างเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน 35 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละ และระดับความพึงพอใจของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีต่อการให้บริการของสำนักช่าง ณ ศูนย์บริการนานาชาติเทศบาลนครอุดรธานี
X

S.D.

ร้อยละ

ระดับ
ความพึงพอใจ

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ

4.57

0.49

90.78

มากที่สุด

2. ด้านช่องทางการให้บริการ

4.65

0.65

91.25

มากที่สุด

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4.82

0.57

94.50

มากที่สุด

4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้บริการ

4.60

0.35

91.30

มากที่สุด

5. ด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.67

0.55

92.00

มากที่สุด

6. ด้านระยะเวลาการให้บริการประชาชน

4.52

0.47

90.53

มากที่สุด

4.63

0.52

91.72

มากที่สดุ

การให้บริการของสำนักช่าง

ระดับความพึงพอใจสำนักช่างโดยรวม

จากตารางที่ 6 แสดงความพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารของหน่ ว ยงานส ำนั ก ช่ า ง
ณ ศูนย์บริการนานาชาติ เทศบาลนครอุดรธานี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.63 คิดเป็นร้อยละ 91.72 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับจาก
มากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริ การ (ค่าเฉลี่ย 4.82) คิดเป็นร้อยละ 94.50
รองลงมา คือ ด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค่าเฉลี่ย 4.67) คิดเป็นร้อยละ 92 และ ด้าน
ช่องทางการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.65) คิดเป็นร้อยละ 91.25

รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเทศบาลนครอุดรธานี (Citizen Surveys)
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4.1.2.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของกองสารสนเทศ
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลนครอุดรธานี
การวิเคราะห์ผลการความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของผู้ ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเข้ามาใช้
บริการกองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 27 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏ
ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละ และระดับความพึงพอใจของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีตอ่ การให้บริการของกองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลนครอุดรธานี
X

S.D.

ร้อยละ

ระดับ
ความพึงพอใจ

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ

4.65

0.69

91.50

มากที่สุด

2. ด้านช่องทางการให้บริการ

4.68

0.60

91.85

มากที่สุด

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4.70

0.33

92.35

มากที่สุด

4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้บริการ

4.55

0.48

91.20

มากที่สุด

5. ด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.55

0.59

91.15

มากที่สุด

6. ด้านระยะเวลาการให้บริการประชาชน

4.52

0.45

90.85

มากที่สุด

4.60

0.54

91.48

มากที่สดุ

การให้บริการของ
กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ระดับความพึงพอใจ
กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
โดยรวม

จากตารางที่ 7 แสดงความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานกองสารสนเทศภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลนครอุดรธานี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.60 คิดเป็นร้อยละ 91.48 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับจากมากไป
หาน้อย 3 ลำดับแรก คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.70) คิดเป็นร้อยละ 92.35 รองลงมา
คือ ด้ านช่ องทางการให้ บ ริ การ (ค่ าเฉลี่ ย 4.68) คิด เป็ น ร้อยละ 91.85 และ ด้ านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.65) คิดเป็นร้อยละ 91.50
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเทศบาลนครอุดรธานี (Citizen Surveys)
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4.1.2.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของสำนักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์บริการนานาชาติเทศบาลนครอุดรธานี
การวิเคราะห์ผลการความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเข้ามาใช้
บริการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์บริการนานาชาติเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน 53 คน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละ และระดับความพึงพอใจของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีต่อการให้บริการของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์บริการนานาชาติ
เทศบาลนครอุดรธานี
X

S.D.

ร้อยละ

ระดับ
ความพึงพอใจ

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ

4.69

0.69

92.50

มากที่สุด

2. ด้านช่องทางการให้บริการ

4.88

0.60

94.50

มากที่สุด

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4.73

0.45

92.95

มากที่สุด

4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้บริการ

4.75

0.48

93.25

มากที่สุด

5. ด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.65

0.55

91.55

มากทีส่ ุด

6. ด้านระยะเวลาการให้บริการประชาชน

4.68

0.40

91.85

มากที่สุด

4.73

0.52

92.65

มากที่สดุ

การให้บริการของ
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ระดับความพึงพอใจ
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยรวม

จากตารางที่ 8 แสดงความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานสำนักสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.73 คิดเป็นร้อยละ 92.65 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับจากมากไปหา
น้อย 3 ลำดับแรก คือ ด้านช่องทางการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.88) คิดเป็นร้อยละ 94.50 รองลงมา
คื อ ด้ า นสิ่ งอำนวยความสะดวกที่ ใ ห้ บ ริก าร (ค่ า เฉลี่ ย 4.75) คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 93.25 และ ด้ า น
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.73) คิดเป็นร้อยละ 92.95
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเทศบาลนครอุดรธานี (Citizen Surveys)
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4.1.2.5 ผลการวิเคราะห์ ข้อ มูลความพึ งพอใจที่มี ต่อการให้ บริ การของกองทะเบี ย น
ราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ณ ศูนย์บริการนานาชาติเทศบาลนครอุดรธานี
การวิเคราะห์ผลการความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเข้ามาใช้
บริการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ณ ศูนย์บริการนานาชาติเทศบาลนครอุดรธานี
จำนวน 479 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ ดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละ และระดับความพึงพอใจของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารของกองทะเบี ย นราษฎรและบั ต รประจำตั ว ประชาชน ณ
ศูนย์บริการนานาชาติเทศบาลนครอุดรธานี
X

S.D.

ร้อยละ

ระดับ
ความพึงพอใจ

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ

4.75

0.55

93.50

มาก

2. ด้านช่องทางการให้บริการ

4.78

0.63

93.85

มากที่สุด

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4.77

0.45

93.75

มากที่สุด

4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้บริการ

4.57

0.38

91.50

มาก

5. ด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.52

0.41

90.85

มาก

6. ด้านระยะเวลาการให้บริการประชาชน

4.42

0.38

89.90

มาก

4.64

0.46

92.23

มากที่สดุ

การให้บริการของ
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัว
ประชาชน

ระดับความพึงพอใจ
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัว
ประชาชน โดยรวม

จากตารางที่ 9 แสดงความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานกองทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจำตัวประชาชน เทศบาลนครอุดรธานี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวม
อยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.64 คิดเป็นร้อยละ 92.23 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับจาก
มากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ ด้านช่องทางการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.78) คิดเป็นร้อยละ 93.85
รองลงมา คื อ ด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร (ค่ า เฉลี่ ย 4.77) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 93.75 และ ด้ า น
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.75) คิดเป็นร้อยละ 93.50
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเทศบาลนครอุดรธานี (Citizen Surveys)
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4.1.2.6 ผลการวิเคราะห์ ข้อ มูลความพึ งพอใจที่มี ต่อการให้ บริ การของกองทะเบี ย น
ราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ 2 (สนามกีฬา
เทศบาล)
การวิเคราะห์ผลการความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเข้ามาใช้
บริการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ 2
(สนามกีฬาเทศบาล) จำนวน 117 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ ดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละ และระดับความพึ งพอใจของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีต่อการให้บริการของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ณ
ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ 2 (สนามกีฬาเทศบาล)
X

S.D.

ร้อยละ

ระดับ
ความพึงพอใจ

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ

4.66

0.43

91.85

มากที่สุด

2. ด้านช่องทางการให้บริการ

4.58

0.53

91.50

มากที่สุด

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4.50

0.44

91.35

มาก

4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้บริการ

4.36

0.38

90.50

มาก

5. ด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.45

0.40

90.75

มาก

6. ด้านระยะเวลาการให้บริการประชาชน

4.48

0.38

90.85

มาก

4.51

0.42

91.14

มากที่สดุ

การให้บริการของ
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัว
ประชาชนแห่งที่ 2 (สนามกีฬาเทศบาล)

ระดับความพึงพอใจ
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัว
ประชาชนแห่งที่ 2 โดยรวม

จากตารางที่ 10 แสดงความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่ว ยงานกองทะเบียนราษฎร
และบัตรประจำตัวประชาชน ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ 2 (สนามกีฬาเทศบาล)
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.51 คิดเป็น
ร้ อ ยละ 91.14 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็น รายด้า นเรีย งลำดั บ จากมากไปหาน้ อ ย 3 ลำดั บ แรก คื อ
ด้านกระบวนการ/ขั้น ตอนการให้บ ริก าร (ค่าเฉลี ่ย 4.66) คิด เป็น ร้อ ยละ 91.85 รองลงมา คือ
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเทศบาลนครอุดรธานี (Citizen Surveys)
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ด้านช่องทางการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.58) คิดเป็นร้อยละ 91.50 และ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
(ค่าเฉลี่ย 4.50) คิดเป็นร้อยละ 91.35
4.1.2.7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของกองการแพทย์ ณ
โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี
การวิเคราะห์ผลการความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเข้ามาใช้
บริการกองการแพทย์ ณ โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน 181 คน ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ปรากฏ ดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละ และระดับความพึงพอใจของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีต่อการให้บริการของกองการแพทย์ ณ โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี
X

S.D.

ร้อยละ

ระดับ
ความพึงพอใจ

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ

4.59

0.55

92.25

มากที่สุด

2. ด้านช่องทางการให้บริการ

4.65

0.51

92.50

มากที่สุด

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4.74

0.35

94.20

มากที่สุด

4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้บริการ

4.70

0.52

93.50

มากที่สุด

5. ด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.68

0.40

92.75

มากที่สุด

6. ด้านระยะเวลาการให้บริการประชาชน

4.58

0.37

91.90

มากที่สุด

4.66

0.45

92.85

มากที่สดุ

การให้บริการของ
กองการแพทย์ ณ โรงพยาบาลเทศบาลนคร
อุดรธานี

ระดับความพึงพอใจ
กองการแพทย์ ณ โรงพยาบาลเทศบาลนคร
อุดรธานี โดยรวม

จากตารางที่ 11 แสดงความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองการแพทย์ ณ โรงพยาบาล
เทศบาลนครอุดรธานี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
4.66 คิดเป็นร้อยละ 92.85 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.74) คิดเป็นร้อยละ 94.20 รองลงมา คือ ด้านสิ่งอำนวยความ
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเทศบาลนครอุดรธานี (Citizen Surveys)
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สะดวกที่ ให้ บ ริ ก าร (ค่ าเฉลี่ ย 4.70) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 93.50 และ ด้ า นการให้ บ ริ ก ารเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ค่าเฉลี่ย 4.68) คิดเป็นร้อยละ 92.75
4.1.2.8 ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ความพึ งพอใจที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารของศู น ย์ บ ริ ก าร
สาธารณสุขเทศบาล 8
การวิเคราะห์ผลการความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเข้ามาใช้
บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 8 จำนวน 92 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ ดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละ และระดับความพึงพอใจของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีต่อการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 8
X

S.D.

ร้อยละ

ระดับ
ความพึงพอใจ

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ

4.52

0.45

89.00

มากที่สุด

2. ด้านช่องทางการให้บริการ

4.54

0.62

89.90

มากที่สุด

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4.58

0.44

90.75

มากที่สุด

4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้บริการ

4.42

0.38

93.50

มาก

5. ด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.40

0.41

88.25

มาก

6. ด้านระยะเวลาการให้บริการประชาชน

4.56

0.46

90.25

มากที่สุด

4.51

0.47

90.28

มากที่สดุ

การให้บริการของ
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 8

ระดับความพึงพอใจ
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 8 โดยรวม

จากตารางที่ 12 แสดงความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 8
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.51 คิดเป็นร้อยละ
90.28 เมื่ อพิ จารณาเป็ น รายด้ านเรี ยงลำดั บจากมากไปหาน้ อย 3 ลำดั บแรก คื อ ด้ า นเจ้ าหน้ า ที่
ผู้ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.58) คิดเป็นร้อยละ 90.75 รองลงมา คือ ด้านระยะเวลาการให้บริการประชาชน
(ค่าเฉลี่ย 4.56) คิดเป็นร้อยละ 90.25 และ ด้านช่องทางการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.54) คิดเป็นร้อยละ
89.90
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเทศบาลนครอุดรธานี (Citizen Surveys)
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4.1.2.9 ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ความพึ งพอใจที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารของศู น ย์ บ ริ ก าร
สาธารณสุขเก่าจาน
การวิเคราะห์ผลการความพึงพอใจที่มีต่อการให้ บริการของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเข้ามาใช้
บริการศูนย์บริการสาธารณสุขเก่าจาน จำนวน 75 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ ดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละ และระดับความพึงพอใจของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีต่อการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขเก่าจาน
X

S.D.

ร้อยละ

ระดับ
ความพึงพอใจ

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ

4.45

0.58

89.00

มาก

2. ด้านช่องทางการให้บริการ

4.50

0.51

90.50

มาก

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4.35

0.36

88.50

มาก

4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้บริการ

4.31

0.57

87.85

มาก

5. ด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.32

0.42

88.25

มาก

6. ด้านระยะเวลาการให้บริการประชาชน

4.47

0.44

89.50

มาก

4.40

0.48

88.93

มาก

การให้บริการของ
ศูนย์บริการสาธารณสุขเก่าจาน

ระดับความพึงพอใจ
ศูนย์บริการสาธารณสุขเก่าจาน โดยรวม

จากตารางที่ 13 แสดงความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขเก่ าจาน
พบว่ า ผู้ ตอบแบบสอบถามมี ความพึ งพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ ย 4.40 คิดเป็นร้อยละ
88.93 เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้านเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ ด้านช่องทางการ
ให้ บ ริ ก าร (ค่ า เฉลี่ ย 4.50) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 90.50 รองลงมา คื อ ด้ า นระยะเวลาการให้ บ ริ ก าร
ประชาชน (ค่าเฉลี่ ย 4.47) คิดเป็ นร้อยละ 89.50 และ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้ บริการ
(ค่าเฉลี่ย 4.45) คิดเป็นร้อยละ 89

รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเทศบาลนครอุดรธานี (Citizen Surveys)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

54

4.1.2.10 ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารของห้ อ งสมุ ด
ประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี
การวิเคราะห์ผลการความพึงพอใจที่มีต่อการให้ บริการของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเข้ามาใช้
บริ ก าร ห้ องสมุ ดประชาชนเทศบาลนครอุ ดรธานี จำนวน 134 คน ผลการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลปรากฏ
ดังตารางที่ 14
ตารางที่ 14 ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละ และระดับความพึงพอใจของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีต่อการให้บริการของห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี
X

S.D.

ร้อยละ

ระดับ
ความพึงพอใจ

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ

4.56

0.36

90.15

มากที่สุด

2. ด้านช่องทางการให้บริการ

4.51

0.51

89.10

มาก

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4.55

0.47

90.00

มากที่สุด

4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้บริการ

4.58

0.28

91.55

มากที่สุด

5. ด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.52

0.40

89.35

มาก

6. ด้านระยะเวลาการให้บริการประชาชน

4.65

0.37

92.00

มากที่สุด

4.57

0.39

90.36

มากที่สดุ

การให้บริการของ
ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี

ระดับความพึงพอใจ
ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี
โดยรวม

จากตารางที่ 14 แสดงความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุดประชาชนเทศบาลนคร
อุดรธานีพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.57 คิดเป็น
ร้อยละ 90.36 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ ด้านระยะเวลา
การให้บริการประชาชน(ค่าเฉลี่ย 4.65) คิดเป็นร้อยละ 92 รองลงมา คือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่
ให้ บริ การ (ค่ าเฉลี่ ย 4.58) คิ ดเป็ นร้อยละ 91.55 และ ด้ านกระบวนการ/ขั้น ตอนการให้ บ ริก าร
(ค่าเฉลี่ย 4.56) คิดเป็นร้อยละ 90.15
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4.1.2.11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของท้องฟ้าจำลอง
การวิเคราะห์ผลการความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเข้ามาใช้
บริการ ท้องฟ้าจำลอง จำนวน 27 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ ดังตารางที่ 15
ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละ และระดับความพึงพอใจของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีต่อการให้บริการของท้องฟ้าจำลอง
X

S.D.

ร้อยละ

ระดับ
ความพึงพอใจ

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ

4.63

0.66

91.50

มากทีส่ ุด

2. ด้านช่องทางการให้บริการ

4.66

0.57

92.00

มาก

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4.57

0.32

90.50

มากที่สุด

4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้บริการ

4.61

0.29

91.00

มากที่สุด

5. ด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.58

0.44

90.75

มากที่สุด

6. ด้านระยะเวลาการให้บริการประชาชน

4.68

0.35

92.20

มากที่สุด

4.62

0.43

91.33

มากที่สดุ

การให้บริการของ
ท้องฟ้าจำลอง

ระดับความพึงพอใจ
ท้องฟ้าจำลอง โดยรวม

จากตารางที่ 15 แสดงความพึ งพอใจต่ อการให้ บ ริก ารของท้ อ งฟ้ าจำลอง พบว่า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.62 คิดเป็นร้อยละ 91.33 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ ด้านระยะเวลาการให้บริการ
ประชาชน (ค่าเฉลี่ย 4.68) คิดเป็นร้อยละ 92.20 รองลงมา คือ ด้านช่องทางการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.66)
คิดเป็ นร้อยละ 92 และ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้ บริการ (ค่าเฉลี่ ย 4.63) คิดเป็นร้อยละ
91.50
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4.2 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ ในการดำเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี และความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวม
การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ ในการดำเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี ภายใต้โครงการสำรวจความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีต่อเทศบาลนครอุดรธานี (Citizen Surveys) ประจำปี 2564 คือ แบบสอบถาม
สำรวจความคิดเห็ น ของประชาชนที่มี ต่อการให้ บริการสาธารณะ การดำเนิน งานตามโครงการ/
กิจกรรม เพื่อพัฒ นาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานีพร้อมทั้งปัญหาและข้อเสนอแนะในประเด็น
ต่างๆ ซึ่งสอบถามกับประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี รวมจำนวน 2,100 คน
4.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะในการดำเนินงานตามโครงการ/
กิจ กรรม เพื่ อพั ฒ นาท้ องถิ่น ของเทศบาลนครอุด รธานี ภายใต้ โครงการสำรวจความคิดเห็ นของ
ประชาชนที่มีต่อเทศบาลนครอุดรธานี (Citizen Surveys) ประจำปี 2564 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ปรากฏผลดังตารางที่ 16
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ตารางที่ 16 แสดงความถี่ ร้อยละของข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

จำนวน (คน)

ร้อยละ

980
1120

46.67
53.33

106
515
523
618
226
112

5.08
24.52
24.91
29.43
10.76
5.30

328
547
772
339
85
29

15.62
26.05
36.76
16.14
4.05
1.38

846
951
86
217

40.29
45.28
4.10
10.33

198
695
616
213
118
195
65

9.43
33.10
29.33
10.14
5.62
9.28
3.10

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ำกว่า 20 ปี
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
60 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อื่นๆ เช่น ไม่ได้เรียน ปวท.
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หม้าย
หย่าร้าง/แยกกันอยู่
อาชีพหลัก
เกษตรกร
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
รับจ้าง
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
นักเรียน/นักศึกษา
พนักงานบริษัทเอกชน
อื่น ๆ เช่น ไม่ได้ประกอบอาชีพ แม่บ้าน ว่างงาน
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ตารางที่ 16 แสดงความถี่ ร้อยละของข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ภูมิลำเนาที่ท่านพักอาศัย
ชุมชนเขต 1
ชุมชนเขต 2
ชุมชนเขต 3
ชุมชนเขต 4

จำนวน (คน)

ร้อยละ

420
460
680
540

20.00
21.90
32.38
25.72

4.2.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ
ในการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี
การวิเคราะห์ผลความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ ในการดำเนินงาน
ตามโครงการ/กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของเทศบาลนครอุ ด รธานี จำนวน 2,100 คน ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ ดังตารางที่ 15
ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละ และความคิดเห็นของประชาชนที่มี
ต่อการให้บริการสาธารณะ ในการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนคร
อุดรธานี
ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานด้าน
สาธารณะ

X

S.D.

ร้อยละ ระดับความคิดเห็น

1.ด้ า น ระบ บ สาธารณู ป โภ ค แล ะระบ บ
สาธารณูปการ

4.68

0.51

94.00

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

2. ด้านระบบจราจร

4.46

0.38

89.25

เห็นด้วยมาก

3. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4.63

0.34

93.00

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

4. ด้านระบบการศึกษา

4.74

0.33

95.10

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

5. ด้านสุขภาพอนามัย

4.70

0.45

94.85

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

6. ด้านปัญหาและการสงเคราะห์เด็ก คนชรา
และผู้ด้อยโอกาส

4.67

0.41

93.75

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

7. ด้านคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมอาชีพ

4.48

0.28

89.50

เห็นด้วยมาก
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ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละ และความคิดเห็นของประชาชนที่
มีต่อการให้บริการสาธารณะ ในการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
นครอุดรธานี (ต่อ)

X

S.D.

ร้อยละ ระดับความคิดเห็น

8. ด้านการประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน

4.66

0.25

93.75

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

9. ด้านส่ งเสริม และอนุ รั กษ์ศิ ล ปวัฒ นธรรม
และประเพณี

4.61

0.47

92.50

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานด้าน
สาธารณะ โดยรวม

4.62

0.38

92.85 เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานด้าน
สาธารณะ

จากตารางที่ 15 การวิเคราะห์ผลความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ
ในการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน 2,100
คน ผลการวิเคราะห์ ข้อมู ล จากกิจ กรรมบริการสาธารณะ จำนวน 9 ด้าน พบว่า ความคิ ดเห็ น
โดยรวมของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลนครอุดรธานี อยู่ในระดับเห็นด้วย
อย่างยิ่ง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความคิดเห็นด้วยต่อการจัดบริ การสาธารณะของเทศบาล
นครอุดรธานี สามลำดับแรกที่ประชาชนเห็นด้วยอย่างยิ่ง ได้แก่ ด้านระบบการศึกษา (ค่าเฉลี่ย 4.74)
คิดเป็นร้อยละ 95.10 รองลงมา คือ ด้านสุขภาพอนามัย (ค่าเฉลี่ย 4.70) คิดเป็นร้อยละ 94.85 และ
ลำดับที่สาม คือ ด้านระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ (ค่าเฉลี่ย 4.68) คิดเป็นร้อยละ 94.00
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ในด้านระบบการศึกษา นั้น ประเด็นเรื่องการส่งเสริม
ระบบการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างเหมาะสมแก่ผู้เรียน เป็นประเด็นที่ประชาชนมีความคิดเห็นด้วย
อย่างยิ่งเป็นลำดับแรก ในด้านสุขภาพอนามัย นั้น ประเด็นเรื่องมีการติดตามและเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรั สโคโรน่า-19 (โควิด -19) อย่างใกล้ชิด เป็นประเด็นที่ประชาชนมีความคิดเห็น
ด้วยอย่างยิ่งเป็นลำดับแรก และในด้านระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ นั้น ประเด็น
เรื่ อ ง มี ก ารพั ฒ นาระบบสาธารณู ป โภคและระบบสาธารณู ป การอย่ างต่ อ เนื่ อ ง เป็ น ประเด็ น ที่
ประชาชนมีความคิดเห็นด้วยอย่างยิ่งเป็นลำดับแรก
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อย่างไรก็ตาม การแสดงความคิดเห็นของประชาชนในลักษณะเห็นด้วยในสามลำดับสุดท้าย
มีข้อน่าสังเกตเพื่อการพัฒนา ดังนี้ ด้านระบบจราจร (ค่าเฉลี่ย 4.46) คิดเป็นร้อยละ 89.25 เป็นด้าน
ที่ประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อการจัดบริการสาธารณะในลักษณะเห็นด้วยเป็น ลำดับสุดท้ายจาก
งานบริการสาธารณะของเทศบาลนครอุดรธานี โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องความเชื่อมโยงของระบบ
จราจรสามารถบรรเทาปัญหาการจราจรได้ เป็นปัญหาของการไม่ค่อยเห็นด้วยกับการดำเนินการของ
เทศบาลนครอุดรธานี ลำดับต่อมา ด้านด้านคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมอาชีพ (ค่าเฉลี่ย 4.48) คิดเป็น
ร้อยละ 89.50 โดยประเด็น เรื่องที่ ประชาชนไม่ค่อยเห็นด้วยกับการดำเนินการของเทศบาลนคร
อุดรธานี คือ มีการเพิ่มทักษะวิชาชีพให้กับกลุ่มแรงงานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการบริการสาธารณะใน
สองด้านนี้ ถือเป็นประเด็นเร่งด่วนที่เทศบาลนครอุดรธานีต้องเร่งดำเนินการ เพื่อให้สอดรับกับความ
คิดเห็นของประชาชน อันจะนำไปสู่การให้บริการสาธารณะที่เป็นเลิศของเทศบาลนครอุดรธานี
4.2.2.2 ผลการวิเ คราะห์ข้อ มูล ความคิด เห็น ของประชาชนที่มีต่อ การบริห ารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
4.2.2.2.1 ความคิด เห็น ของประชาชน จำนวน 2,100 คน ที่มีต่อ การบริห ารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ในภาพรวม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ ดังตารางที่ 16
ตารางที่ 16 ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละ และความคิดเห็นของประชาชนที่
มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวม
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

X

S.D.

ร้อยละ ระดับความคิดเห็น

1. ด้านนิติธรรม

4.58

0.43

92.75

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

2. ด้านคุณธรรม

4.59

0.45

92.40

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

3. ด้านความโปร่งใส

4.49

0.48

90.90

เห็นด้วยมาก

4. ด้านการมีส่วนร่วม

4.63

0.48

93.15

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

5. ด้านความรับผิดชอบ

4.62

0.46

93.10

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

6. ด้านความคุ้มค่า

4.53

0.44

91.45

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

4.57

0.46

92.30 เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ระดับธรรมาภิบาล
ของเทศบาลนครอุดรธานี โดยรวม

รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเทศบาลนครอุดรธานี (Citizen Surveys)
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4.2.2.2.2 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล รายด้าน
ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ ดังตารางที่ 17
ตารางที่ 17 ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละ และความคิดเห็นของประชาชน
ที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล รายด้าน

X

S.D.

ร้อยละ ระดับความคิดเห็น

1. การดำเนิ น งานของเทศบาลฯ เป็นไปโดย
ยึดหลักความถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับ
อย่างเคร่งครัด

4.55

0.35

92.75

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

2. การดำเนินงานของเทศบาลฯ มีการกำหนด
แนวทางการเพื่อการนำไปปฏิบัติอย่างรัดกุม
และเป็นไปตามระเบียบ

4.72

0.47

94.50

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

3. การออกระเบี ย บปฏิ บั ติ ใด เทศบาลให้
ความสำคัญกับความเสมอภาค

4.68

0.52

93.00

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

4. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ประกาศใช้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาของ
พื้นที่

4.53

0.48

92.00

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

5. การออกระเบี ย บปฏิ บั ติ ใด เทศบาลให้
ความสำคั ญ กั บ ประโยชน์ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ
ประชาชนเป็ น หลั ก โดยประโยชน์ นั้ น ต้ อ ง
ถูกต้องตามกฎหมาย

4.44

0.36

91.50

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ด้านนิติธรรม โดยรวม

4.58

0.43

92.75 เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ด้านนิติธรรม

รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเทศบาลนครอุดรธานี (Citizen Surveys)
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ตารางที่ 17 ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละ และความคิดเห็นของประชาชน
ที่มีตอ่ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล รายด้าน (ต่อ)
X

S.D.

ร้อยละ ระดับความคิดเห็น

1. เทศบ าลฯ มี ก ารบ ริ ห ารงานอย่ า งมี
คุณธรรมเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน

4.65

0.66

93.00

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

2. การบริหารงานของเทศบาลฯ ยึดและน้อม
นำเอาหลั ก คุ ณ ธรรมมาใช้ เป็ น แนวทางการ
ปฏิบัติ

4.80

0.54

95.10

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

3. มี ก ารประกาศแจ้ งเกี่ ย วกั บ ระเบี ย บการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน

4.54

0.41

92.50

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

4. การสรรหาและคั ด เลื อ กบุ ค ลากรนั้ น
เทศบาลฯยึดแนวทางคุณธรรมเป็นหลักอย่าง
ชัดเจน

4.47

0.39

89.50

เห็นด้วยมาก

5. เทศบาลฯ มี กิ จ กรรม/โครงการ ที่ มุ่ ง
ส่ งเสริ ม ให้ ป ระชาชนยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรมเป็ น
แนวทางในการดำเนินชีวิต

4.52

0.25

92.00

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ด้านคุณธรรม โดยรวม

4.59

0.45

92.40 เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ด้านคุณธรรม

รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเทศบาลนครอุดรธานี (Citizen Surveys)
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ตารางที่ 17 ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละ และความคิดเห็นของประชาชน
ที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล รายด้าน (ต่อ)
X

S.D.

ร้อยละ ระดับความคิดเห็น

1. เทศบาลฯ มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการ
บริหารงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบอย่าง
สม่ำเสมอ

4.57

0.33

92.75

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

2. เทศบาลฯ มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการ
บริหารงานงบประมาณ เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ทราบในทุกสิ้นปีงบประมาณ

4.35

0.45

88.00

เห็นด้วยมาก

3. การประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ขั้ น ตอนและ
วิธีการติดต่อประสานงานกับเทศบาลฯ มีการ
เผยแพร่อย่างชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย

4.67

0.65

93.25

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

4. เท ศ บ าลฯ มี ก ารเปิ ด โอ กาสให้ ภ าค
ประชาชนเข้าตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงาน
ของเทศบาลฯ

4.37

0.51

88.50

เห็นด้วยมาก

5. มี เ อกสารสรุ ป ผลการดำเนิ น การของ
เทศบาลฯ ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละแจกจ่ า ยให้
ประชาชนได้รับรู้อย่างทั่วถึง

4.50

0.50

92.00

เห็นด้วยมาก

ด้านความโปร่งใส โดยรวม

4.49

0.48

90.90

เห็นด้วยมาก

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ด้านความโปร่งใส

รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเทศบาลนครอุดรธานี (Citizen Surveys)
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ตารางที่ 17 ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละ และความคิดเห็นของประชาชน
ที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล รายด้าน (ต่อ)
X

S.D.

ร้อยละ ระดับความคิดเห็น

1. เทศบาลฯ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาใน
ท้องถิ่น

4.66

0.39

93.00

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

2. เทศบาลฯ มีการสนับสนุนและส่งเสริมการ
รวมกลุ่มของภาคประชาชน/ภาคประชาสังคม
อย่างชัดเจน

4.52

0.55

92.50

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

3. เทศบาลฯ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

4.69

0.52

94.00

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

4. เมื่ อมีปั ญ หา/ข้อขัดแย้ งเกิดขึ้นในท้องถิ่น
เทศบาลจะเปิ ด ช่ อ งทางให้ ทุ ก คนที่ มี ส่ ว น
เกี่ ย วข้ อ งได้ เข้ า ร่ ว มเพื่ อ หาแนวทางแก้ ไ ข
ปัญหา/ข้อขัดแย้ง

4.64

0.54

93.10

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

5. การบริหารงานของเทศบาลฯ มุ่งเน้น การมี
ส่วนร่วมของของทีมงานและประชาชน

4.67

0.48

93.25

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ด้านการมีส่วนร่วม โดยรวม

4.63

0.48

93.15 เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ด้านการมีส่วนร่วม

รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเทศบาลนครอุดรธานี (Citizen Surveys)
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ตารางที่ 17 ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละ และความคิดเห็นของประชาชน
ที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล รายด้าน (ต่อ)
X

S.D.

ร้อยละ ระดับความคิดเห็น

1. เทศบาลฯ ให้ความเอาใจใส่กับปัญหาในทุก
ระดับชั้น

4.71

0.35

94.50

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

2. หากเกิ ด ปั ญ หาใดขึ้ น เทศบาลฯ พร้ อ ม
เส ม อ ที่ จ ะ เป็ น ด่ าน ห น้ าใน ก ารเข้ าม า
รับผิดชอบและพร้อมแก้ไขปัญหานั้น

4.43

0.57

89.75

เห็นด้วยมาก

3. ผู้ ป ฏิ บั ติ งานของเทศบาลฯ เป็ น ผู้ มีค วาม
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ การปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ เป็ น
อย่างดี

4.80

0.52

95.10

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

4. เทศบาลฯ ให้ ค วามสำคั ญ กับ ภารกิจ ของ
หน่วยงานอย่างชัดเจน

4.68

0.43

94.00

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

5. เทศบาลฯ ให้ ค วามสำคั ญ ต่ อ สิ ท ธิ แ ละ
หน้ า ที่ ขั้ น พื้ น ฐานที่ จ ะต้ อ งตอบสนองต่ อ
ประชาชน

4.50

0.45

92.00

เห็นด้วยมาก

ด้านความรับผิดชอบ โดยรวม

4.62

0.46

93.10 เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ด้านความรับผิดชอบ

รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเทศบาลนครอุดรธานี (Citizen Surveys)
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ตารางที่ 17 ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละ และความคิดเห็นของประชาชน
ที่มีตอ่ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล รายด้าน (ต่อ)
X

S.D.

ร้อยละ ระดับความคิดเห็น

1. เทศบาลฯ มีมาตรการอย่างชัดเจนในการใช้
ทรัพยากรเพื่อการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า

4.45

0.38

89.50

เห็นด้วยมาก

2 . ก า ร บ ริ ห า ร งบ ป ร ะ ม า ณ มุ่ งเน้ น ที่
ประสิทธิภ าพเป็ น หลัก (ต้องคุ้มทุน ทันเวลา
และได้ผลผลิตมาก)

4.55

0.45

91.50

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

3. เทศบาลฯ จัดให้มีกิจกรรม/โครงการ เพื่อ
การรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด

4.57

0.42

92.75

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

4. มีการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ

4.51

0.53

90.50

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

5. เทศบาลฯ เป็ น องค์กรตั วอย่ างที่ดีในด้าน
การใช้ทรัพยากร อย่างรู้คุณค่า

4.58

0.44

93.00

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ด้านความคุ้มค่า โดยรวม

4.53

0.44

91.45 เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ด้านความคุ้มค่า

จากตารางที่ 16 – 17 ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ มี ต่ อ การ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครอุดรธานี ในภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
เห็นด้วยว่า เทศบาลนครอุดรธานี มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งในเรื่องหลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม หลัก ความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า
โดยเฉพาะในเรื่องหลักการมีส่วนร่วม พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นด้วย เป็นลำดับแรก
(ค่าเฉลี่ย 4.63, คิดเป็นร้อยละ 93.15) รองลงมา คือ ด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย 4.62, คิดเป็น
ร้อยละ 93.10) ซึ่งเป็นสองด้านที่มีค่าเฉลี่ยในระดับที่ใกล้เคียงกัน
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เมื่อ พิ จ ารณาเป็น รายด้า น พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถาม เห็น ว่า เทศบาลนครอุด รธานี
มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในแต่ละด้าน ดังนี้
ด้านนิติธรรม อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (ค่าเฉลี่ย 4.58) คิดเป็นร้อยละ 92.75 โดยประเด็นที่
ประชาชนเห็นด้วยอย่างยิ่งเป็นลำดับแรก คือ การดำเนินงานของเทศบาลฯ มีการกำหนดแนวทาง
การเพื่อการนำไปปฏิบัติอย่างรัดกุมและเป็นไปตามระเบียบ (ค่าเฉลี่ย 4.72) คิดเป็นร้อยละ 94.50
ด้านคุณ ธรรม อยู่ ในระดั บ เห็ น ด้ว ยอย่างยิ่ ง (ค่าเฉลี่ ย 4.59) คิด เป็ น ร้อยละ 92.40 โดย
ประเด็นที่ประชาชนเห็นด้วยอย่างยิ่งเป็นลำดับแรก คือ การบริหารงานของเทศบาลฯ ยึดและน้อมนำ
เอาหลักคุณธรรมมาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ (ค่าเฉลี่ย 4.80) คิดเป็นร้อยละ 95.10
ด้านความโปร่งใส อยู่ ในระดับเห็ น ด้วยมาก (ค่าเฉลี่ ย 4.49) คิดเป็ นร้อยละ 90.90 โดย
ประเด็นที่ประชาชนเห็นด้วยอย่างยิ่งเป็นลำดับแรก คือ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลขั้นตอนและวิธีการ
ติดต่อประสานงานกับเทศบาลฯ มีการเผยแพร่อย่างชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย (ค่าเฉลี่ย 4.67) คิดเป็น
ร้อยละ 93.25
ด้านการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (ค่าเฉลี่ย 4.63) คิดเป็นร้อยละ 93.15 โดย
ประเด็นที่ประชาชนเห็นด้วยอย่างยิ่งเป็นลำดับแรก คือ เทศบาลฯ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ค่าเฉลี่ย 4.69) คิดเป็นร้อยละ 94.00
ด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับเห็ นด้วยอย่างยิ่ง (ค่าเฉลี่ย 4.62) คิดเป็นร้อยละ 93.10
โดยประเด็นที่ประชาชนเห็นด้วยอย่างยิ่งเป็นลำดับแรก คือ ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลฯ เป็นผู้มีความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอย่างดี (ค่าเฉลี่ย 4.80) คิดเป็นร้อยละ 95.10
ด้านความคุ้มค่า อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (ค่าเฉลี่ย 4.53) คิดเป็นร้อยละ 91.45 โดย
ประเด็นที่ประชาชนเห็นด้วยอย่างยิ่งเป็นลำดับแรก คือ เทศบาลฯ เป็นองค์กรตัวอย่างที่ดีในด้านการ
ใช้ทรัพยากร อย่างรู้คุณค่า (ค่าเฉลี่ย 4.58) คิดเป็นร้อยละ 93
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4.2.2.3 ความพึงพอใจโครงการของเทศบาลนครอุดรธานีที่ดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
การศึกษาความพึงพอใจโครงการของเทศบาลนครอุดรธานีที่ด ำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
(Citizen Surveys) ประจำปี 2564 ซึ่ งสอบถามกั บ ประชาชนที่ พั กอาศัย อยู่ในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี รวมจำนวน 2,100 คน สามารถตอบได้ไม่เกิน 3 ข้อ จากการวิ เคราะห์ข้อมูล ปรากฏผล
ดังตารางที่ 18
ตารางที่ 18 ความถี่ ร้อยละ ความพึงพอใจโครงการของเทศบาลนครอุดรธานีที่ด ำเนินงานในรอบปี
ที่ผ่านมา
โครงการของเทศบาลนครอุดรธานีที่ดำเนินงานในรอบปีที่
ผ่านมา

ความถี่

ร้อยละ

การก่อสร้างปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

493

23.47

การก่อสร้างปรับปรุงร่องระบายน้ำ

405

19.28

การจัดการสิ่งแวดล้อม

690

32.85

การปรับปรุงภูมทิ ัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

720

34.28

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

650

30.95

การจัดการศึกษาในระบบ และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
(เรียนรู้ด้วยตนเอง)

380

18.10

การจัดการสงเคราะห์และสวัสดิการ

640

30.47

การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

330

15.71

การป้องกันปัญหาทางอาชญากรรม

280

13.33

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

120

5.71

การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

418

19.90

การเสริมสร้างอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิน่

635

30.23

การส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจและทักษะอาชีพ

115

5.47

การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

620

29.52
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ตารางที่ 18 ความถี่ ร้อยละ ความพึงพอใจโครงการของเทศบาลนครอุดรธานีที่ด ำเนินงานในรอบปี
ที่ผ่านมา (ต่อ)
โครงการของเทศบาลนครอุดรธานีที่ดำเนินงานในรอบปีที่
ผ่านมา

ความถี่

ร้อยละ

การบริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมและบูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ

530

25.23

การติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (โควิด-19)

780

37.14

จากตารางที่ 18 ความพึงพอใจโครงการของเทศบาลนครอุดรธานี ที่ด ำเนินงานในรอบปี
ที่ผ่านมา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโครงการของเทศบาลนครอุดรธานี เรียงลำดับ
จากมากไปหาน้อยสามลำดับแรก ได้แก่ การติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-19
(โควิด-19) จำนวน 780 คน คิดเป็นร้อยละ 37.14 รองลงมา คือ การปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่
สีเขียว จำนวน 720 คน คิดเป็นร้อยละ 34.28 และลำดับที่ สามคือ การจัดการสิ่งแวดล้อม จำนวน
690 คน คิดเป็นร้อยละ 32.85
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4.2.2.4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่องานบริการของเทศบาลนครอุดรธานีที่ด ำเนินงานใน
รอบปีที่ผา่ นมา
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่องานบริการเทศบาลนครอุดรธานี
ที่ด ำเนิน งานในรอบปีที่ผ่า นมา (Citizen Surveys) ประจำปี 2564 ซึ่ง สอบถามกับ ประชาชน
ที ่พ ัก อาศั ย อยู่ ในเขตเทศบาลนครอุ ด รธานี รวมจำนวน 2,100 คน จากการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล
ปรากฏผลดังตารางที่ 19
ตารางที่ 19 ความถี่ ร้อยละ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่องานบริการของเทศบาลนครอุดรธานี
ที่ดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่องานบริการ
เทศบาลนครอุดรธานี ในรอบปีที่ผ่านมา

ความถี่

ร้อยละ

การให้บริการอย่างเท่าเทียม

642

30.57

การให้บริการที่เสมอภาค

729

34.72

การให้บริการที่ตรงเวลา

339

16.14

การให้บริการอย่างต่อเนื่อง

510

24.28

การให้บริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง

370

17.62

การให้บริการที่ทันสมัย

480

22.85

การให้บริการอย่างก้าวหน้า/เชิงรุก

444

21.14

การให้บริการจากจิตใจพร้อมให้บริการ

653

31.10

การให้ บ ริการอย่ างทั น ท่วงที เช่น การเกิดภัยพิบัติ มาตรการ
เฝ้าระวังการแพร่กระจายของโรคระบาด

755

35.95

จากตารางที่ 19 ปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่องานบริการของเทศบาลนครอุดรธานี
ที่ ดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจโครงการของเทศบาลนครอุดรธานี
โดยปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่องานบริการของเทศบาลนครอุดรธานีที่ด ำเนินงานในรอบปี
ที่ผ่านมา 3 อันดับแรก ได้แก่ การให้บริการอย่างทันท่วงที เช่น การเกิดภัยพิบัติ มาตรการเฝ้าระวัง
การแพร่กระจายของโรคระบาด จำนวน 755 คน คิดเป็นร้อยละ 35.95 รองลงมา คือ การให้บริการ
ที่เสมอภาค จำนวน 729 คน คิดเป็นร้อยละ 34.72 และลำดับที่สาม คือ การให้บริการจากจิตใจ
พร้อมให้บริการ จำนวน 653 คน คิดเป็นร้อยละ 31.10
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ

การสำรวจความคิ ดเห็ น ของประชาชนที่ มี ต่อ เทศบาลนครอุด รธานี (Citizen Surveys)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับ
การบริการจากประชาชนผู้มารับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครอุ ดรธานี 2) เพื่อศึกษา
คุณภาพการให้บริการตามภารกิจและความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีที่มีต่อ
การให้บริการสาธารณะในการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
นครอุดรธานี และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาองค์กรจากความคิดเห็นของประชาชนที่ มีต่อการ
บริห ารงานตามหลัก ธรรมาภิบ าลในการให้บ ริก ารที่ดีแ ก่ป ระชาชนของเทศบาลนครอุด รธานี
กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้แบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างตามแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง คือ 1) กลุ่ม
ตัวอย่างที่ให้ข้อมูลในการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการภายในหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาล
นครอุ ด รธานี จำนวน 10 หน่ ว ยงาน ได้ ม าจากการสุ่ ม แบบบั ง เอิ ญ (Accidental random
sampling) จำนวน 1,220 คน 2) กลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลในความคิดเห็นของประชาชนผู้ที่อาศัยใน
เขตเทศบาลนครอุดรธานีที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ ต่อการพัฒนาท้องถิ่นในการดำเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม ความคิดเห็ น ต่อการบริห ารงานตามหลั กธรรมาภิบาล และความคิดเห็ นของ
ประชาชนต่อผลสำเร็จที่ได้รับจากการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของเทศบาลนครอุดรธานี ความ
พึงพอใจต่อการพัฒ นาท้องถิ่นในการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ จำนวน 105 ชุมชน
จำนวน 2,100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 4 ชุด ประกอบด้วย 1) การศึกษาความ
พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครอุดรธานี 2) การศึกษาความคิดเห็นของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีที่ มีต่อการให้บริการสาธารณะ 3) การศึกษาความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มตี ่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครอุดรธานี และ 4) แบบสอบถาม
ประเมิน ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการเด่น ในปีที่ผ่านมาของเทศบาลนครอุดรธานี
จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ ดังนี้
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5.1 สรุปผลการศึกษา
5.1.1 ข้อมูลทั่วไปของคุณลักษณะ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จำนวน 800 คน คิดเป็นร้อยละ 85.60 อายุอยู่ในช่วงระหว่าง 41 – 50 ปี จำนวน 337 คน
คิดเป็นร้อยละ 27.60 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 419 คน คิดเป็นร้อยละ
34.30 มีส ถานภาพสมรส จำนวน 658 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 53.9 อาชีพ หลั ก เป็ น ธุรกิ จส่ ว นตัว /
ค้าขาย จำนวน 531 คน คิดเป็น ร้อยละ 43.50 ภูมิลำเนาที่พักอาศัยในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
จำนวน 1,101 คน คิดเป็นร้อยละ 90.20 และหน่วยงานที่ประชาชนมาใช้บริการมากเป็นลำดับแรก
คือ กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ณ ศูนย์บริการนานาชาติเทศบาลนครอุดรธานี
จำนวน 479 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3
5.1.2 ความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนคร
อุดรธานี โดยรวมและจำแนกรายด้าน
ระดั บ ความพึ งพอใจของประชาชนที่ มี ต่ อ การให้ บ ริก ารของเทศบาลนครอุ ด รธานี ใน
ภาพรวม พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.65) คิดเป็น
ร้อยละ 91.67 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุดเป็นลำดับแรก คือ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.74) คิดเป็นร้อยละ 93.12 รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.72) คิดเป็นร้อยละ 92.78 ลำดับที่สาม คือ ด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวกที่ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.65) คิดเป็นร้อยละ 91.36 ลำดับที่สี่ คือ ด้านช่องทางการให้บริก าร
(ค่าเฉลี่ ย 4.60) คิด เป็ น ร้ อยละ 90.57 ลำดั บ ที่ ห้ า คื อ ด้ านการให้ บ ริก ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(ค่าเฉลี่ย 4.59) คิดเป็นร้อยละ 92.14 และลำดับสุดท้าย คือ ด้านระยะเวลาการให้บริการประชาชน
(ค่าเฉลี่ย 4.56) คิดเป็นร้อยละ 90.83
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ประเด็นที่ประชาชนมีความพึงพอใจเป็นลำดับแรก คือ เจ้าหน้าที่
แต่งกายสุภาพ มีบุคลิกและลักษณะท่าทางที่เหมาะสมในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.87)
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ประเด็นที่ประชาชนมีความพึงพอใจเป็นลำดับแรก
คือ ขั้นตอนการใช้บริการมีความชัดเจนและไม่ซ้ำซ้อน (ค่าเฉลี่ย 4.76)
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ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้บริการ ประเด็นที่ประชาชนมีความพึงพอใจเป็นลำดับแรก
คือ มีการให้บริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมืออย่างเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.84)
ด้า นช่อ งทางการให้บ ริก าร ประเด็น ที่ป ระชาชนมีค วามพึง พอใจเป็น ลำดับ แรก คือ
การให้บริการในแต่ละช่องทางนั้น สะดวกและเข้าใจง่าย (ค่าเฉลี่ย 4.74)
ด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเด็นที่ประชาชนมีความพึงพอใจเป็นลำดับแรก
คื อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศมี ก ารเข้ า ถึ งกลุ่ ม ผู้ ใช้ บ ริก ารที่ ห ลากหลายและตอบโจทย์ ก ารใช้ งาน
(ค่าเฉลี่ย 4.67)
ด้านระยะเวลาการให้บริการประชาชน ประเด็นที่ประชาชนมีความพึงพอใจเป็นลำดับแรก
คือ ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมกับลักษณะงานที่มาติดต่อขอรับบริการ (ค่าเฉลี่ย 4.72)
อย่ างไรก็ ต าม จากการพิ จ ารณาเป็ น รายประเด็ น นั้ น พบว่า เทศบาลจำเป็ น ต้ อ งมี การ
พัฒนาการให้บริการใน 3 ประเด็นหลักนี้ เนื่องจากเป็นประเด็นที่มีระดับความพึงพอใจในสามลำดับ
สุดท้าย ได้แก่ หากมีข้อสงสัยในการติดต่อ สามารถสอบถามได้ในหลากหลายช่องทาง (ค่าเฉลี่ ย
4.13) หากจำเป็ น ต้องนั่ งพักคอยเพื่อรอใช้บริการ จะมีเจ้าหน้าที่มาชี้แจงอย่างชัดเจนถึงกำหนด
ระยะเวลาแล้ ว เสร็ จ (ค่ าเฉลี่ ย 4.32) และอุ ณ หภู มิ ภ ายในห้ อ งที่ ม ารับ บริ ก ารมี ค วามเหมาะสม
(ค่าเฉลี่ย 4.47)
5.1.3 ความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนคร
อุดรธานี จำแนกหน่วยงาน
สำนักช่าง ณ ศูนย์บริการนานาชาติเทศบาลนครอุดรธานี
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ความพึ งพอใจที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารของสำนั ก ช่ าง ณ ศู น ย์ บ ริก าร
นานาชาติเทศบาลนครอุดรธานี โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.63 คิดเป็นร้อยละ 91.72
เมื่อ พิจ ารณาเป็ น รายด้าน พบว่า ด้านที่ป ระชาชนพึงพอใจเป็น ลำดับแรก คือ ด้านเจ้า หน้าที่
ผู้ ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.82) คิดเป็นร้อยละ 94.50
กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลนครอุดรธานี
การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานกองสารสนเทศภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลนครอุดรธานี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ใน
ระดั บ มากที่ ส ุ ด ค่ า เฉลี ่ ย 4.60 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 91.48 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า
ด้ า นที ่ ป ระชาชนพึงพอใจเป็ น ลำดับ แรก คือ ด้านเจ้าหน้าที่ ผู้ ให้ บริการ (ค่า เฉลี่ ย 4.70) คิดเป็ น
ร้อยละ 92.35
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สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี
การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลนครอุดรธานี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุ ด
ค่าเฉลี่ย 4.73 คิดเป็นร้อยละ 92.65 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนพึงพอใจเป็น
ลำดับแรก คือ ด้านช่องทางการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.88) คิดเป็นร้อยละ 94.50
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ณ ศูนย์บริการนานาชาติ เทศบาลนคร
อุดรธานี
การวิเคราะห์ข้อ มูลความพึงพอใจที่ มีต่อการให้บริการของหน่วยงานกองทะเบียนราษฎร
และบัตรประจำตัวประชาชน เทศบาลนครอุดรธานี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวม
อยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ ย 4.64 คิดเป็นร้อยละ 92.23 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่
ประชาชนพึงพอใจเป็น ลำดับ แรก คือ ด้านช่องทางการให้บ ริการ (ค่าเฉลี่ย 4.78) คิดเป็นร้อยละ
93.85
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี
แห่งที่ 2 (สนามกีฬาเทศบาล)
การวิเคราะห์ ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อการให้ บริการของกองทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจำตัวประชาชน ณ ศูน ย์บ ริการเทศบาลนครอุดรธานี แห่ งที่ 2 (สนามกีฬาเทศบาล) พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุ ด ค่าเฉลี่ย 4.51 คิดเป็นร้อยละ
91.14 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า ด้ า นที่ ป ระชาชนพึ ง พอใจเป็ น ลำดั บ แรก คื อ ด้ า น
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.66) คิดเป็นร้อยละ 91.85
กองการแพทย์ ณ โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี
การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของกองการแพทย์ ณ โรงพยาบาล
เทศบาลนครอุดรธานี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ ในระดับมากที่สุ ด
ค่าเฉลี่ย 4.66 คิดเป็นร้อยละ 92.85 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนพึงพอใจเป็น
ลำดับแรก คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.74) คิดเป็นร้อยละ 94.20

รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเทศบาลนครอุดรธานี (Citizen Surveys)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

75

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 8
การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 8
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.51 คิดเป็นร้อยละ
90.28 เมื ่อ พิจ ารณาเป็น รายด้า น พบว่า ด้า นที ่ป ระชาชนพึง พอใจเป็น ลำดับ แรก คือ ด้า น
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.58) คิดเป็นร้อยละ 90.75
ศูนย์บริการสาธารณสุขเก่าจาน
การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขเก่าจาน
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.40 คิดเป็นร้อยละ
88.93 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนพึงพอใจเป็นลำดับแรก คือ ด้านช่องทาง
การให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.50) คิดเป็นร้อยละ 90.50
ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี
การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของห้องสมุดประชาชนเทศบาลนคร
อุดรธานีพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดั บมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.57
คิดเป็นร้อยละ 90.36 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนพึงพอใจเป็นลำดับแรก คือ
ด้านระยะเวลาการให้บริการประชาชน(ค่าเฉลี่ย 4.65) คิดเป็นร้อยละ 92
ท้องฟ้าจำลอง
การวิเคราะห์ ข้อมูล ความพึ งพอใจที่ มีต่อการให้ บ ริการของท้องฟ้าจำลอง พบว่า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีความพึง พอใจโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.62 คิดเป็นร้อยละ 91.33
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนพึงพอใจเป็นลำดับแรก คือ ด้านระยะเวลาการ
ให้บริการประชาชน (ค่าเฉลี่ย 4.68) คิดเป็นร้อยละ 92.20
5.1.4 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะในการดำเนินงานตาม
โครงการ/ กิจกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี
การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ ในการดำเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี ภายใต้โครงการสำรวจความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีต่อเทศบาลนครอุดรธานี (Citizen Surveys) ประจำปี 2564 คือ แบบสอบถาม
สำรวจความคิดเห็ น ของประชาชนที่มีต่อการให้ บริการสาธารณะ การดำเนินงานตามโครงการ/
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเทศบาลนครอุดรธานี (Citizen Surveys)
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กิจกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานีพร้อมทั้งปัญหาและข้อเสนอแนะในประเด็น
ต่างๆ ซึ่งสอบถามกับประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี รวมจำนวน 2,100 คน
จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จำนวน 1,120 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 อายุอยู่ในช่วงระหว่าง 41 – 50 ปี จำนวน
618 คน คิดเป็น ร้อยละ 29.43 สำเร็จการศึกษาระดับมัธ ยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 772 คน
คิด เป็น ร้อยละ 36.76 มีสถานภาพสมรส จำนวน 951 คน คิดเป็นร้อยละ 45.28 อาชีพหลักเป็น
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จำนวน 695 คน คิดเป็นร้อยละ 33.10
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ ในการ
ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี จากกิจกรรมบริการ
สาธารณะ จำนวน 10 ด้าน พบว่า ความคิดเห็นโดยรวมของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ
ของเทศบาลนครอุดรธานี อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความคิดเห็น
ด้วยต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครอุดรธานี สามลำดับแรกที่ประชาชนเห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง ได้แก่ ด้านระบบการศึกษา (ค่าเฉลี่ย 4.74) คิดเป็นร้อยละ 95.10 รองลงมา คือ ด้านสุขภาพ
อนามัย (ค่าเฉลี่ย 4.70) คิดเป็นร้อยละ 94.85 และลำดับที่สาม คือ ด้านระบบสาธารณู ปโภคและ
ระบบสาธารณูปการ (ค่าเฉลี่ย 4.68) คิดเป็นร้อยละ 94.00
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ในด้านระบบการศึกษา นั้น ประเด็นเรื่องการส่งเสริม
ระบบการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างเหมาะสมแก่ผู้เรียน เป็นประเด็นที่ประชาชนมีความคิดเห็นด้วย
อย่า งยิ่ง เป็ น ลำดับ แรก ในด้า นสุข ภาพอนามั ย นั้น ประเด็น เรื่อ งมีก ารติด ตามและเฝ้า ระวั ง
การแพร่ ร ะบาดของเชื้อ ไวรั ส โคโรน่า -19 (โควิ ด -19) อย่า งใกล้ชิด เป็นประเด็น ที่ประชาชน
มีความคิดเห็นด้วยอย่างยิ่งเป็นลำดับแรก และในด้านระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ นั้น
ประเด็นเรื่อง มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการอย่างต่อเนื่อง เป็นประเด็นที่
ประชาชนมีความคิดเห็นด้วยอย่างยิ่งเป็นลำดับแรก
อย่างไรก็ตาม การแสดงความคิดเห็นของประชาชนในลักษณะเห็นด้วยในสามลำดับสุดท้าย
มีข้อน่าสังเกตเพื่อการพัฒนา ดังนี้ ด้านระบบจราจร (ค่าเฉลี่ย 4.46) คิดเป็นร้อยละ 89.25 เป็น
ด้านที่ประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อการจัดบริการสาธารณะในลักษณะเห็นด้วยเป็นลำดับสุดท้าย
จากงานบริการสาธารณะของเทศบาลนครอุดรธานี โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องความเชื่อมโยง
ของระบบจราจรสามารถบรรเทาปัญ หาการจราจรได้ เป็น ปัญ หาของการไม่ค่อ ยเห็น ด้ว ยกับ
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเทศบาลนครอุดรธานี (Citizen Surveys)
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การดำเนิ นการของเทศบาลนครอุดรธานี รองลงมา คือ ด้านคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมอาชีพ
(ค่ า เฉลี่ ย 4.48) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 89.50 โดยประเด็ น เรื่ อ งที่ ป ระชาชนไม่ ค่ อ ยเห็ น ด้ ว ยกั บ การ
ดำเนินการของเทศบาลนครอุดรธานี คือ ต้องการให้มีการเพิ่มทักษะวิชาชีพให้กับกลุ่มแรงงาน โดย
ต้องการให้เพิ่มทักษะแรงงานให้กับทุกกลุ่มทักษะวิชาชีพ ทุกช่วงวัย โดยเฉพาะเป็นอาชีพเสริมในช่วง
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรั สโคโรน่า-19 ซึ่งการบริการสาธารณะในสองด้านนี้ ถือ
เป็น ประเด็น เร่งด่ว นที่เทศบาลนครอุด รธานีต้อ งเร่ง ดำเนินการ เพื่อให้ส อดรับ กับความคิดเห็น
ความต้องการของประชาชน อันจะนำไปสู่การให้บริการสาธารณะที่เป็นเลิศของเทศบาลนครอุดรธานี
5.1.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิด เห็น ของประชาชนที่มีต่อการบริห ารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล
ผลการวิเ คราะห์ข้อ มูล ความคิด เห็น ของประชาชนที ่มีต ่อ การบริห ารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของเทศบาลนครอุดรธานี ในภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เห็นด้วยว่า เทศบาล
นครอุด รธานีมีก ารบริห ารงานตามหลัก ธรรมาภิบ าล ทั้ง ในเรื่อ งหลัก นิติธ รรม หลัก คุณ ธรรม
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า โดยเฉพาะในเรื่อง
หลักการมีส่วนร่วม พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นด้วย เป็นลำดับแรก (ค่าเฉลี่ย 4.63,
คิดเป็นร้อยละ 93.15) รองลงมา คือ ด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย 4.62, คิดเป็นร้อยละ 93.10)
ซึ่งเป็นสองด้านทีม่ คี ่าเฉลี่ยในระดับที่ใกล้เคียงกัน
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เห็นด้วยว่ า เทศบาลนครอุดรธานีมี
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ด้านนิ ติ ธรรม อยู่ ในระดับ เห็ นด้ วยอย่ างยิ่ง (ค่าเฉลี่ ย 4.58) คิดเป็ น ร้อยละ 92.75 โดย
ประเด็นที่ประชาชนเห็นด้วยอย่างยิ่งเป็นลำดับแรก คือ การดำเนินงานของเทศบาลฯ มีการกำหนดแนวทาง
การเพื่อการนำไปปฏิบัติอย่างรัดกุมและเป็นไปตามระเบียบ (ค่าเฉลี่ย 4.72) คิดเป็นร้อยละ 94.50
ด้านคุณ ธรรม อยู่ ในระดับ เห็ นด้ว ยอย่างยิ่ง (ค่าเฉลี่ ย 4.59) คิดเป็นร้อยละ 92.40 โดย
ประเด็นที่ประชาชนเห็นด้วยอย่างยิ่งเป็นลำดับแรก คือ การบริหารงานของเทศบาลฯ ยึดและน้อมนำ
เอาหลักคุณธรรมมาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ (ค่าเฉลี่ย 4.80) คิดเป็นร้อยละ 95.10
ด้านความโปร่งใส อยู่ ในระดับเห็ นด้วยมาก (ค่าเฉลี่ ย 4.49) คิดเป็นร้อยละ 90.90 โดย
ประเด็นที่ประชาชนเห็นด้วยอย่างยิ่งเป็นลำดับแรก คือ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลขั้นตอนและวิธีการ
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเทศบาลนครอุดรธานี (Citizen Surveys)
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ติดต่อประสานงานกับเทศบาลฯ มีการเผยแพร่อย่างชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย (ค่าเฉลี่ย 4.67) คิดเป็น
ร้อยละ 93.25
ด้านการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (ค่าเฉลี่ย 4.63) คิดเป็นร้อยละ 93.15 โดย
ประเด็นที่ประชาชนเห็นด้วยอย่างยิ่งเป็นลำดับแรก คือ เทศบาลฯ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ค่าเฉลี่ย 4.69) คิดเป็นร้อยละ 94.00
ด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (ค่าเฉลี่ย 4.62) คิดเป็นร้อยละ 93.10
โดยประเด็นที่ประชาชนเห็นด้วยอย่างยิ่งเป็นลำดับแรก คือ ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลฯ เป็นผู้มีความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอย่างดี (ค่าเฉลี่ย 4.80) คิดเป็นร้อยละ 95.10
ด้านความคุ้มค่า อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (ค่าเฉลี่ย 4.53) คิดเป็นร้อยละ 91.45 โดย
ประเด็นที่ประชาชนเห็นด้วยอย่างยิ่งเป็นลำดับแรก คือ เทศบาลฯ เป็นองค์กรตัวอย่างที่ดีในด้านการ
ใช้ทรัพยากร อย่างรู้คุณค่า (ค่าเฉลี่ย 4.58) คิดเป็นร้อยละ 93
5.1.6 ความพึงพอใจโครงการของเทศบาลนครอุดรธานีที่ดำเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมา
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการของเทศบาลนครอุดรธานีที่ดำเนินงานในรอบปี
ที่ผ่านมา ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโครงการของเทศบาลนครอุดรธานี เรียงลำดับจากมาก
ไปหาน้อยสามลำดับแรก ได้แก่ การติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า -19
(โควิด-19) จำนวน 780 คน คิดเป็นร้อยละ 37.14 รองลงมา คือ การปรั บปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่
สีเขียว จำนวน 720 คน คิดเป็นร้อยละ 34.28 และลำดับที่สามคือ การจัดการสิ่งแวดล้อม จำนวน
690 คน คิดเป็นร้อยละ 32.85
5.1.7 ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจต่ อ งานบริ ก ารของเทศบาลนครอุ ด รธานี
ที่ ดำเนินงานใน รอบปีที่ผ่านมา
ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจโครงการของเทศบาลนครอุดรธานี โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจต่องานบริการของเทศบาลนครอุดรธานีที่ดำเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมา 3 อันดับแรก
ได้แก่ การให้บริการอย่างทันท่วงที เช่น การเกิดภัยพิบัติ มาตรการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของโรค
ระบาด จำนวน 755 คน คิดเป็นร้อยละ 35.95 รองลงมา คือ การให้บริการที่เสมอภาค จำนวน 729 คน
คิดเป็นร้อยละ 34.72 และลำดับที่สาม คือ การให้บริการจากจิตใจพร้อมให้บริการ จำนวน 653 คน
คิดเป็นร้อยละ 31.10
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเทศบาลนครอุดรธานี (Citizen Surveys)
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การอภิปรายผล
จากผลการศึ กษา พบว่า ประชาชนมี ความพึ งพอใจต่ อการให้ บ ริก ารของเทศบาลนคร
อุดรธานี โดยรวม จำแนกรายด้าน และจำแนกรายหน่วยงานในระดับมากที่สุด ซึ่งถือได้ว่าเป็นการ
ให้บริการที่ตรงตามความต้องการของประชาชน จึงแสดงออกในรูปแบบของความพึงพอใจ มีความ
สอดคล้องกับแนวคิดของ Napaporn Khantanapha (2000: 58) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ
การให้บริการว่าเป็นการให้บริการที่มากกว่าหรือตรงกับความคาดหวังของผู้รับบริการ ซึ่งเป็นเรื่อง
ของการประเมิ นหรือการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นเลิศของการบริการในลักษณะของ
ภาพรวมในมิติของการรับรู้ การให้บริการที่มีคุณภาพ สอดคล้องกบความคาดหวังของผู้รับบริการ
หรือผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น ความพึงพอใจต่อการบริการ จึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการ
ทำให้ เป็ น ไปตามความคาดหวังหรือ การไม่ เป็ น ไปตามความคาดหวั ง (confirm or disconfirm
expectation) ของผู้บริโภค อันหมายถึงประชาชนนั่นเอง

ข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเทศบาลนครอุดรธานี (Citizen Surveys)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะผู้วิจัยได้จัดทำข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาในภาพรวม
เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ทั้งในด้านนโยบาย แผน และแผนปฏิบัติการ ดังนี้
1. ด้านการจัดระบบจราจร ซึ่งเป็นด้านที่ประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อการจัดบริการ
สาธารณะในลักษณะเห็นด้วยเป็นลำดับสุดท้ายจากงานบริการสาธารณะของเทศบาลนครอุดรธานี
โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องความเชื่อมโยงของระบบจราจรสามารถบรรเทาปัญหาการจราจรได้ เป็น
ปัญหาของการไม่ค่อยเห็นด้วยกับการดำเนินการของเทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี จึง
ควรเร่งดำเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อการพัฒนาระบบเครือข่ายความเชื่อมโยงใน
การจราจร เนื่ องด้ว ยเทศบาลนครอุดรธานี มีความครอบคลุ มในพื้ นที่ที่ มีความเป็น เมือง ดังนั้ น
สภาพแวดล้ อมในด้านการเดินทางในช่วงระยะเวลาเร่งด่วน อาจต้องมีการปรับระบบการจราจร
เพื่อให้เท่าทันต่อปริมาณรถ และการปริมาณการสัญจรบนท้องถนน
2. ด้า นการคุณ ภาพชีวิต และการส่ ง เสริ ม อาชีพ ควรมี ก ารเพิ่ ม ทัก ษะวิช าชีพ ให้กั บ
กลุ่มแรงงานได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากสภานการณ์ในปัจจุบัน สภาพการจ้างงานที่ล ดค่าจ้าง
การจ้างงานต่ำระดับ รวมไปถึงการดำรงชีวิตในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า-19 ที่ส่งผลต่อ
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเทศบาลนครอุดรธานี (Citizen Surveys)
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ขวัญและกำลังใจของประชาชน ดังนั้น เทศบาลนครอุดรธานี ควรจัด กิจกรรมและการฝึกอบรมเพื่อ
การพัฒนาและการส่งเสริมอาชีพให้มีความครอบคลุมกับกลุ่มแรงงานใหม่ ที่เคลื่อนย้ายมาจากเมือง
หลวง หรือ หั วเมืองใหญ่ รวมถึงลักษณะการปฏิบัติงานที่บ้านอย่างสร้างสรรค์ ในรูปแบบ Work
from Home แบบ Work life and balance เพื่ อ ลดความตึ งเครี ย ดในการทำงานที่ บ้ า น และ
สามารถแบ่งปันจัดสรรเวลาการทำงานกับเวลาส่วนตัวได้อย่างลงตัว เพื่อให้สอดรับกับความคิดเห็น
ของประชาชน อันจะนำไปสู่การให้บริการสาธารณะที่เป็นเลิศของเทศบาลนครอุดรธานี
3. ด้านการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า -19 แม้ว่าในปัจจุบันเทศบาลนคร
อุดรธานี ได้ดำเนินการและการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อการป้องกัน การป้องปราม และการเฝ้าระวัง
การแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี เห็นได้จากผลการศึกษา อย่างไรก็ตาม การเฝ้าระวังและการส่งเสริมให้
องค์ความรู้กับประชาชนในลักษณะ NEXT Normal ถือเป็นประเด็นสำคัญในการพัฒ นาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนในยุ คหลั งของวิถีชีวิตใหม่ ที่ต้องมีการปรับเปลี่ ยนและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา โดยเทศบาลนครอุดรธานี อาจมุ่งเน้นไปในด้านการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสุขอนามัย เช่น
การออกกำลังกายกลางแจ้ง การเลือกรับประทานอาหารเป็นยา ไม่ใช่การรับประทานยาเป็นอาหาร
การออกกำลังกายในสถานที่พักอาศัยเพื่อลดความเสี่ยงในการพบปะ ลดหรือละเว้น การสังสรรค์
เป็น กลุ่ม รวมไปถึง การสร้า งจิต สำนึก สาธารณะร่ว มกัน ในด้า น การร่ว มรับ ผิด ชอบต่อ สัง คม
เพื่อ ลดการแพร่ร ะบาดได้อย่างยั่ งยืน อันจะเป็น แนวปฏิบัติที่ ดี และเป็น ต้น แบบที่ ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศในด้านการให้บริการ
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แบบวิเคราะห์ผลสำเร็จการปฏิบัติงานของเทศบาลนครอุดรธานี
จากการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2564)
ด้วยวิธี SOAR
Strategic

Strengths

Opportunities

Inquiry

1. ทรัพยากรหรือสิ่งที่ดที ี่สุด =

สิ่งที่ต้องค้นหาใน
เชิงกลยุทธ์

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
(เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ มีบุคลิก
และลักษณะท่าทางที่เหมาะสม
ในการให้บริการ)

1. มีโอกาสภายในและภายนอก
ที่เป็นไปได้ =
การให้บริการสาธารณะที่เปี่ยม
ศักยภาพ
- ด้านระบบการศึกษา
- ด้านสุขภาพอนามัย
- ด้านระบบสาธารณูปโภคและ
ระบบสาธารณูปการ
ระดับธรรมาภิบาล
ประชาชนเห็นว่า เทศบาลนคร
อุดรธานี มีการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
หลักการมีส่วนร่วม และ
ด้านความรับผิดชอบ

2. สิ่งที่เราทำได้ดีกว่า =
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ (มีความชัดเจน
ไม่ซ้ำซ้อน)
3. ผู้มีส่วนร่วมประทับใจ =
- การติดตามและเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-19
(โควิด-19)
- การปรับปรุงภูมิทัศน์และ
การเพิ่มพื้นทีส่ ีเขียว
- การจัดการสิ่งแวดล้อม

Appreciative

Aspirations

Intent

สิ่งดีๆทีอ่ ยากเห็น อยากให้เกิด
ขึ้นกับเทศบาลในอนาคต =
1. ด้านการจัดระบบจราจร
2. ด้านการคุณภาพชีวิตและการ
ส่งเสริมอาชีพ
3. ด้านการเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-19
สู่ยุค NEXT Normal

สิ่งที่อยากเห็นเพือ่
เทศบาลฯ

Results
ผลลัพธ์ที่ประชาชนอยากเห็น
และสามารถวัดผลออกมาเป็น
รูปธรรมได้ =
1. เทศบาลฯ เพิ่มช่องทางการ
เผยแพร่ขอ้ มูลเกี่ยวกับการ
บริหารงานงบประมาณให้
ประชาชนได้รับทราบ
2. การเปิดโอกาสให้
ภาคประชาชนเข้าตรวจสอบ
ข้อมูลการดำเนินงานของ
เทศบาลฯ

ผลสำเร็จของการปฏิบัติงานของเทศบาลนครอุดรธานี
ผลการปฏิบัติงานของเทศบาลนครอุดรธานี ในปีงบประมาณ 2564 พบว่า
ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลนครอุดรธานี โดยรวม
อยู่ในระดับมากทีส่ ุด (ค่าเฉลี่ย 4.65) คิดเป็นร้อยละ 91.67

แนวทางในการพัฒนางานเทศบาลนครอุดรธานีอย่างเปี่ยมศักยภาพ
การพัฒนาในด้านการจัดระบบจราจร ด้านการคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมอาชีพ
และการเตรียมความพร้อมประชาชน เพื่อก้าวสู่ยุค NEXT Normal
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ภาคผนวก

ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่เพื่อการสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของ
ประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลนครอุดรธานี

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการจากเทศบาลนครอุดรธานี
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
 ชาย  หญิง
2. อายุ
............ปี
3. ระดับการศึกษา
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
 อื่น ๆ โปรดระบุ ...............................................
4. สถานภาพสมรส
 โสด
 สมรส
 หม้าย
 หย่าร้าง/แยกกันอยู่
5. อาชีพหลัก
 เกษตร
 ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
 รับจ้าง
 ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 นักเรียน/นักศึกษา
 พนักงานบริษัทเอกชน
 ไม่ได้ประกอบอาชีพ
 อื่น ๆ โปรดระบุ ..................................................
6. ภูมิลำเนาที่ท่านพักอาศัย
 ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ชุมชน................. นอกเขตเทศบาล/ พักอยู่ที่...................................
7. หน่วยงานที่ท่านมาติดต่อเรียงลำดับจากหน่วยงานที่เคยติดต่อใช้บริการเป็นประจำเป็น 3 ลำดับแรก
(โดยใส่ตัวเลข 1 2 และ 3 หน้าชื่อหน่วยงานนั้น)
 สำนักช่าง ณ ศูนย์บริการนานาชาติเทศบาลนครอุดรธานี
 กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์บริการนานาชาติเทศบาลนครอุดรธานี
 กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ณ ศูนย์บริการนานาชาติเทศบาลนครอุดรธานี
 กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ 2
(สนามกีฬาเทศบาล)
 กองการแพทย์ ณ โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี
 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 8
 ศูนย์บริการสาธารณสุขเก่าจาน
 สถานธนานุบาล 1
 สถานธนานุบาล 2
 ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี
 ท้องฟ้าจำลอง

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการจากเทศบาลนครอุดรธานี
โดยมีเกณฑ์วัดระดับดังนี้
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = พอใช้ 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด NA = ไม่สามารถประเมินได้ /ไม่เคยใช้บริการ
ระดับความพึงพอใจ
NA
น้อย
มาก
ประเด็นการประเมินความพึงพอใจ
ที่สุด

1
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
1 ขั้นตอนการใช้บริการมีความชัดเจนและไม่ซ้ำซ้อน
2 มีการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนการขอใช้
บริการ เช่น มีบอร์ดแจ้งขั้นตอนต่าง ๆ
3 ขั้นตอนการให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็ว
4 หากมีข้อคำถามเกี่ยวกับกระบวนการ/ขั้นตอนการขอใช้
บริการ สามารถสอบถามจากเจ้าหน้าที่ได้อย่างชัดเจน
5 การให้บริการในแต่ละขัน้ ตอนเป็นไปอย่างยุติธรรมและ
ไม่เลือกปฏิบัติ
6 การให้บริการในแต่ละกระบวนการ/ขั้นตอนมีความ
เชื่อมโยงกันเป็นอย่างดี ผู้มาใช้บริการไม่เกิดความ
สับสน
ด้านช่องทางการให้บริการ
1 มีการจัดช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย เช่น
การมาติดต่อด้วยตนเอง การสอบถามทางโทรศัพท์ และ
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการติดต่อ
2 มีการจัดช่องทางการให้บริการที่ความครอบคลุมและ
เพียงพอ
3 ในแต่ละช่องทางของการขอรับบริการมีความสะดวก
และรวดเร็ว
4 การให้บริการในแต่ละช่องทางนั้น สะดวกและเข้าใจง่าย
5
6

หากมีข้อสงสัยในการติดต่อ สามารถสอบถามได้ใน
หลากหลายช่องทาง
มีการปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการใช้บริการให้ตรง
ตามความต้องการและทันสมัย

น้อย พอใช้

2

3

มาก

4

ที่สุด

5

ไม่
สามารถ
ประเมิน
ได้

ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นการประเมินความพึงพอใจ

น้อย
ที่สุด

1
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1 เจ้าหน้าที่มีความชัดเจนในการอธิบาย การตอบข้อ
สงสัย/ข้อคำถาม ได้อย่างเหมาะสม
2 เจ้าหน้าทีส่ ามารถชี้แจง และแนะนำขั้นตอนในการ
ให้บริการได้อย่างเหมาะสม
3 เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น ความพร้อม
และเต็มใจให้บริการ
4 เจ้าหน้าทีแ่ ต่งกายสุภาพ มีบุคลิกและลักษณะท่าทางที่
เหมาะสมในการให้บริการ
5 การให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความรวดเร็ว
6 การพูดจาของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความสุภาพและ
เรียบร้อย
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้บริการ
1 จุดบริการนั่งพักรอรับบริการมีความสะดวก
2 อุณหภูมภิ ายในห้องที่มารับบริการมีความเหมาะสม
(ไม่ร้อน ไม่เย็นจนเกินไป)
3 สถานที่ทมี่ ารับบริการมีความสะอาด และมีทัศนียภาพ
สวยงาม
4 สถานที่จอดรถของผู้มาใช้บริการมีความเพียงพอ
5 ห้องน้ำทีใ่ ห้บริการมีความสะอาดและถูกสุขอนามัย
6 มีการให้บริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมืออย่าง
เหมาะสม
ด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมแก่การใช้งาน
2 เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อน
3 เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บริการที่
หลากหลายและตอบโจทย์การใช้งาน
4 เมื่อมีปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ใช้บริการ
สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง

น้อย พอใช้

2

3

มาก

มาก
ที่สุด

4

5

NA
ไม่
สามารถ
ประเมิน
ได้

ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นการประเมินความพึงพอใจ

น้อย
ที่สุด

1

น้อย พอใช้

2

3

มาก

มาก
ที่สุด

4

5

NA
ไม่
สามารถ
ประเมิน
ได้

5

มีคำอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานสารสนเทศที่ชัดเจน และ
ทำความเข้าใจได้งา่ ย
6 จุดให้บริการสารสนเทศมีอย่างเพียงพอ
ระยะเวลาการให้บริการประชาชน
1 การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว
2 การให้บริการเป็นไปในทันที ทีม่ ายื่นคำร้องขอรับ
บริการ
3 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมกับ
ลักษณะงานที่มาติดต่อขอรับบริการ
4 หากจำเป็นต้องนั่งพักคอยเพื่อรอใช้บริการ จะมี
เจ้าหน้าที่มาชี้แจงอย่างชัดเจนถึงกำหนดระยะเวลา
แล้วเสร็จ
5 ขั้นตอนการติดต่อขอรับบริการเป็นไปโดยง่าย สะดวก
และไม่มีความซ้ำซ้อนของขั้นตอน
ภาพรวมการรับบริการ
1 การให้บริการมีความรวดเร็ว และเท่าทันความต้องการ
2 การให้บริการมีความเหมาะสมและเจ้าหน้าที่มีจิตใจ
พร้อมให้บริการ
3 การติดต่อประสานงานเพื่อขอรับบริการมีความคล่องตัว
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นเพื่อการพัฒนาการให้บริการ
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูล
และข้อมูลนี้จะใช้เพื่อการพัฒนาการให้บริการของเทศบาลนครอุดรธานี
ดำเนินการโดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

แบบประเมินความคิดเห็นจากประชาชนผู้ที่อาศัยในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลนครอุดรธานี
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
 ชาย  หญิง
2. อายุ
............ปี
3. ระดับการศึกษา
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 สูงกว่าปริญญาตรี
4. สถานภาพสมรส
 โสด
 หม้าย
5. อาชีพหลัก
 เกษตร
 รับจ้าง
 นักเรียน/นักศึกษา
 ไม่ได้ประกอบอาชีพ

 มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
 ปริญญาตรี
 อื่นๆ โปรดระบุ ...............................................
 สมรส
 หย่าร้าง/แยกกันอยู่
 ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
 ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 พนักงานบริษัทเอกชน
 อื่น ๆ โปรดระบุ ..................................................

6. พักอาศัย(ตามทะเบียนบ้าน) ในเขตชุมชน ....................................

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของประชาชนจากประชาชนผู้ที่อาศัยในเขตเทศบาลนครอุดรธานีที่มีต่อการให้บริการ
สาธารณะของเทศบาลนครอุดรธานี
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
5 = มีความคิดเห็นว่าการให้บริการสาธารณะในด้านนั้น อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง
4 = มีความคิดเห็นว่าการให้บริการสาธารณะในด้านนั้น อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
3 = มีความคิดเห็นว่าการให้บริการสาธารณะในด้านนั้น อยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย
2 = มีความคิดเห็นว่าการให้บริการสาธารณะในด้านนั้น อยู่ในระดับเห็นด้วยน้อย
1 = มีความคิดเห็นว่าการให้บริการสาธารณะในด้านนั้น อยู่ในระดับไม่เห็นด้วยเลย
ระดับความคิดเห็น
ประเด็นการประเมินความคิดเห็น
ด้านระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ

1
2
3

ไม่เห็น
ด้วย
เลย

เห็น
ด้วย
น้อย

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

เห็น
ด้วย
มาก

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง

ไม่แน่ใจ/
ไม่
สามารถ
ประเมิน
ได้

การก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคอย่างมีประสิทธิภาพ
เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบท่อระบายน้ำ
การก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปการอย่างมีประสิทธิภาพ
เช่น สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น
มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ
อย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาการให้บริการ
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

ระดับความคิดเห็น
ประเด็นการประเมินความคิดเห็นด้านระบบจราจร

1
2
3

ไม่เห็น เห็น ค่อนข้าง
ด้วยเลย ด้วย เห็นด้วย
น้อย

เห็น
ด้วย
มาก

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง

ไม่แน่ใจ/
ไม่
สามารถ
ประเมิน
ได้

การจัดระบบจราจรมีศักยภาพ
ความเชื่อมโยงของระบบจราจรสามารถบรรเทาปัญหา
การจราจรได้
มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับจัดระบบจราจรเพื่อสร้างความเข้าใจ
ต่อการใช้งานให้กับประชาชน
ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาการให้บริการ
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ระดับความคิดเห็น
ประเด็นการประเมินความคิดเห็น
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ

1
2
3

ไม่เห็น เห็น ค่อนข้าง เห็น
ด้วยเลย ด้วย เห็นด้วย ด้วย
น้อย
มาก

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง

ไม่แน่ใจ/
ไม่
สามารถ
ประเมิน
ได้

การรักษาความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนมีอย่างเหมาะสม
การรักษาความปลอดภัยในส่วนของทรัพย์สินของประชาชนมี
อย่างเหมาะสม
มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยสอดส่องความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน เช่น กล้องวงจรปิด ไฟฟ้าส่องสว่าง
ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาการให้บริการ
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

ระดับความคิดเห็น
ประเด็นการประเมินความคิดเห็น
ด้านระบบการศึกษา

1
2
3

ไม่เห็น เห็น ค่อนข้าง เห็น
ด้วยเลย ด้วย เห็นด้วย ด้วย
น้อย
มาก

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง

ไม่แน่ใจ/
ไม่
สามารถ
ประเมิน
ได้

การส่งเสริมระบบการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างเหมาะสมแก่
ผู้เรียน
การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษาอย่างเหมาะสม
ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาการให้บริการ
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

ระดับความคิดเห็น
ประเด็นการประเมินความคิดเห็น
ด้านสุขภาพอนามัย

1
2
3

ไม่เห็น เห็น ค่อนข้าง เห็น
ด้วยเลย ด้วย เห็นด้วย ด้วย
น้อย
มาก

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง

ไม่แน่ใจ/
ไม่
สามารถ
ประเมิน
ได้

การส่งเสริมสุขอนามัยของประชาชนเป็นไปอย่างเหมาะสม
การดำเนินการเพื่อการป้องกันโรคต่างๆ มีความเท่าทันต่อโรค
ที่เกิดขึ้น
มีการติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรน่า-19 (โควิด -19) อย่างใกล้ชิด
ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาการให้บริการ
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

ระดับความคิดเห็น
ประเด็นการประเมินความคิดเห็น
ด้านปัญหาและการสงเคราะห์เด็ก คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

1
2
3

ไม่เห็น เห็น ค่อนข้าง เห็น
ด้วยเลย ด้วย เห็นด้วย ด้วย
น้อย
มาก

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง

ไม่แน่ใจ/
ไม่
สามารถ
ประเมิน
ได้

การแก้ไขปัญหาและการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีความเป็นรูปธรรม
การแก้ไขปัญหาและการสงเคราะห์คนชราอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความเป็นรูปธรรม
การแก้ไขปัญหาและการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีความเป็นรูปธรรม
ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาการให้บริการ
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

ระดับความคิดเห็น
ประเด็นการประเมินความคิดเห็น
ด้านคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมอาชีพ

1
2
3

ไม่เห็น เห็น ค่อนข้าง เห็น
ด้วยเลย ด้วย เห็นด้วย ด้วย
น้อย
มาก

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง

ไม่แน่ใจ/
ไม่
สามารถ
ประเมิน
ได้

มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างความเหมาะสม
มีการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตามความถนัดและ
ความสามารถ
มีการเพิ่มทักษะวิชาชีพให้กับกลุ่มแรงงานได้อย่างเหมาะสม
ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาการให้บริการ
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

ระดับความคิดเห็น
ประเด็นการประเมินความคิดเห็น
ด้านพัฒนาแหล่งนันทนาการและส่งเสริมการท่องเที่ยว

1

2
3

ไม่เห็น เห็น ค่อนข้าง เห็น
ด้วยเลย ด้วย เห็นด้วย ด้วย
น้อย
มาก

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง

ไม่แน่ใจ/
ไม่
สามารถ
ประเมิน
ได้

มีการพัฒนาแหล่งนันทนาการให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน เช่น สถานที่ออกกำลังกายแบบ
กลางแจ้ง แหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การส่งเสริมแหล่งนันทนาการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่าง
เหมาะสม เช่น พิพิธภัณฑ์ ท้องฟ้าจำลอง กิจกรรมเสริมเพื่อ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาการให้บริการ
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ระดับความคิดเห็น
ประเด็นการประเมินความคิดเห็น
ด้านส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

1
2

3

ไม่เห็น เห็น ค่อนข้าง เห็น
ด้วยเลย ด้วย เห็นด้วย ด้วย
น้อย
มาก

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง

ไม่แน่ใจ/
ไม่
สามารถ
ประเมิน
ได้

การจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อการส่งเสริม และอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอย่างต่อเนื่อง
การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการเพื่อการส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีอย่างเหมาะสม
การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาการให้บริการ
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

ระดับความคิดเห็น
ประเด็นการประเมินความคิดเห็น
ด้านการประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน

1
2

3

ไม่เห็น เห็น ค่อนข้าง เห็น
ด้วยเลย ด้วย เห็นด้วย ด้วย
น้อย
มาก

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง

ไม่แน่ใจ/
ไม่
สามารถ
ประเมิน
ได้

การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาลเพื่อส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชนมีความเหมาะสม
สื่อการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาลเพื่อส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนเข้าถึงประชาชนได้ง่ายและ
ครอบคลุม
การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาล
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาการให้บริการ
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูล
และข้อมูลนี้จะใช้เพื่อการพัฒนาการให้บริการสาธารณะของเทศบาลนครอุดรธานี
ดำเนินการโดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

แบบประเมินความคิดเห็นของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครอุดรธานี
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
 ชาย  หญิง
2. อายุ
............ปี
3. ระดับการศึกษา
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 สูงกว่าปริญญาตรี
4. สถานภาพสมรส
 โสด
 หม้าย
5. อาชีพหลัก
 เกษตร
 รับจ้าง
 นักเรียน/นักศึกษา
 ไม่ได้ประกอบอาชีพ

 มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
 ปริญญาตรี
 อื่นๆ โปรดระบุ ...............................................
 สมรส
 หย่าร้าง/แยกกันอยู่
 ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
 ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 พนักงานบริษัทเอกชน
 อื่น ๆ โปรดระบุ ..................................................

6. พักอาศัย(ตามทะเบียนบ้าน) ในเขตชุมชน ....................................
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของประชาชนแบบประเมินความคิดเห็นของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลนครอุดรธานี
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
5 = มีความคิดเห็นว่าการดำเนินงานของเทศบาลนครอุดรธานีในด้านนั้น อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง
4 = มีความคิดเห็นว่าการดำเนินงานของเทศบาลนครอุดรธานีในด้านนั้น อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
3 = มีความคิดเห็นว่าการดำเนินงานของเทศบาลนครอุดรธานีในด้านนั้น อยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย
2 = มีความคิดเห็นว่าการดำเนินงานของเทศบาลนครอุดรธานีในด้านนั้น อยู่ในระดับเห็นด้วยน้อย
1 = มีความคิดเห็นว่าการดำเนินงานของเทศบาลนครอุดรธานีในด้านนั้น อยู่ในระดับไม่เห็นด้วยเลย

ระดับความคิดเห็น
ประเด็นการประเมินความคิดเห็นตามหลักธรรมาภิบาล
ด้านนิติธรรม

1
2
3
4
5

ไม่เห็น
ด้วย
เลย

เห็น
ด้วย
น้อย

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

เห็น
ด้วย
มาก

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง

ไม่แน่ใจ/
ไม่
สามารถ
ประเมิน
ได้

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง

ไม่แน่ใจ/
ไม่
สามารถ
ประเมิน
ได้

การดำเนินงานของเทศบาลฯ เป็นไปโดยยึดหลักความถูกต้อง
ตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
การดำเนินงานของเทศบาลฯ มีการกำหนดแนวทางการเพื่อ
การนำไปปฏิบัติอย่างรัดกุมและเป็นไปตามระเบียบ
การออกระเบียบปฏิบัติใด เทศบาลให้ความสำคัญกับความ
เสมอภาค
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ประกาศใช้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที่
การออกระเบียบปฏิบัติใด เทศบาลให้ความสำคัญกับประโยชน์
ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนเป็นหลัก โดยประโยชน์นั้นต้อง
ถูกต้องตามกฎหมาย

ระดับความคิดเห็น
ประเด็นการประเมินความคิดเห็นตามหลักธรรมาภิบาล
ด้านคุณธรรม

1
2
3
4
5

เทศบาลฯ มีการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมเป็นที่ประจักษ์
ชัดเจน
การบริหารงานของเทศบาลฯ ยึดและน้อมนำเอาหลักคุณธรรม
มาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ
มีการประกาศแจ้งเกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรนั้น เทศบาลฯยึดแนวทาง
คุณธรรมเป็นหลักอย่างชัดเจน
เทศบาลฯ มีกิจกรรม/โครงการ ที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชน
ยึดหลักคุณธรรมเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

ไม่เห็น เห็น ค่อนข้าง
ด้วยเลย ด้วย เห็นด้วย
น้อย

เห็น
ด้วย
มาก

ระดับความคิดเห็น
ประเด็นการประเมินความคิดเห็นตามหลักธรรมาภิบาล
ด้านความโปร่งใส

1
2

3
4
5

ไม่เห็น เห็น ค่อนข้าง เห็น
ด้วยเลย ด้วย เห็นด้วย ด้วย
น้อย
มาก

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง

ไม่แน่ใจ/
ไม่
สามารถ
ประเมิน
ได้

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง

ไม่แน่ใจ/
ไม่
สามารถ
ประเมิน
ได้

เทศบาลฯ มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงาน เพื่อให้
ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ
เทศบาลฯ มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงาน
งบประมาณ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบในทุกสิ้น
ปีงบประมาณ
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลขั้นตอนและวิธีการติดต่อประสานงาน
กับเทศบาลฯ มีการเผยแพร่อย่างชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย
เทศบาลฯ มีการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้าตรวจสอบ
ข้อมูลการดำเนินงานของเทศบาลฯ
มีเอกสารสรุปผลการดำเนินการของเทศบาลฯ ประชาสัมพันธ์
และแจกจ่ายให้ประชาชนได้รับรู้อย่างทั่วถึง
ระดับความคิดเห็น
ประเด็นการประเมินความคิดเห็นตามหลักธรรมาภิบาล
ด้านการมีส่วนร่วม

1
2
3
4

5

เทศบาลฯ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตัดสินเพื่อแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น
เทศบาลฯ มีการสนับสนุนและส่งเสริมการรวมกลุ่มของ
ภาคประชาชน/ภาคประชาสังคมอย่างชัดเจน
เทศบาลฯ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
เมื่อมีปัญหา/ข้อขัดแย้งเกิดขึ้นในท้องถิ่น เทศบาลฯ จะเปิด
ช่องทางให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าร่วมเพื่อหาแนว
ทางแก้ไขปัญหา/ข้อขัดแย้ง
การบริหารงานของเทศบาลฯ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของของ
ทีมงานและประชาชน

ไม่เห็น เห็น ค่อนข้าง เห็น
ด้วยเลย ด้วย เห็นด้วย ด้วย
น้อย
มาก

ระดับความคิดเห็น
ประเด็นการประเมินความคิดเห็นตามหลักธรรมาภิบาล
ด้านความรับผิดชอบ

1
2
3
4
5

ไม่เห็น เห็น ค่อนข้าง เห็น
ด้วยเลย ด้วย เห็นด้วย ด้วย
น้อย
มาก

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง

ไม่แน่ใจ/
ไม่
สามารถ
ประเมิน
ได้

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง

ไม่แน่ใจ/
ไม่
สามารถ
ประเมิน
ได้

เทศบาลฯ ให้ความเอาใจใส่กับปัญหาในทุกระดับชั้น
หากเกิดปัญหาใดขึ้น เทศบาลฯ พร้อมเสมอที่จะเป็นด่านหน้า
ในการเข้ามารับผิดชอบและพร้อมแก้ไขปัญหานั้น
ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลฯ เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอย่างดี
เทศบาลฯ ให้ความสำคัญกับภารกิจของหน่วยงานอย่างชัดเจน
เทศบาลฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิและหน้าที่ขั้นพื้นฐานที่
จะต้องตอบสนองต่อประชาชน
ระดับความคิดเห็น
ประเด็นการประเมินความคิดเห็นตามหลักธรรมาภิบาล
ด้านความคุ้มค่า

1
2
3
4
5

เทศบาลฯ มีมาตรการอย่างชัดเจนในการใช้ทรัพยากรเพื่อการ
ปฏิบัติงานอย่างคุม้ ค่า
การบริหารงบประมาณมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพเป็นหลัก (ต้อง
คุ้มทุน ทันเวลา และได้ผลผลิตมาก)
เทศบาลฯ จัดให้มีกจิ กรรม/โครงการ เพื่อการรณรงค์การใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด
มีการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
เทศบาลฯ เป็นองค์กรตัวอย่างที่ดีในด้านการใช้ทรัพยากร
อย่างรู้คุณค่า

ไม่เห็น เห็น ค่อนข้าง เห็น
ด้วยเลย ด้วย เห็นด้วย ด้วย
น้อย
มาก

ตอนที่ 3 ข้อชื่นชม / เสนอแนะ/ แนวทางการพัฒนา
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูล
และข้อมูลนี้จะใช้เพื่อการพัฒนาการให้บริการสาธารณะของเทศบาลนครอุดรธานี
ดำเนินการโดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

แบบประเมินความคุ้มค่าของโครงการเด่นในการพัฒนาท้องถิ่น
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
 ชาย  หญิง
2. อายุ
............ปี
3. ระดับการศึกษา
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
 อื่น ๆ โปรดระบุ ...............................................
4. สถานภาพสมรส
 โสด
 สมรส
 หม้าย
 หย่าร้าง/แยกกันอยู่
5. อาชีพหลัก
 เกษตร
 ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
 รับจ้าง
 ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 นักเรียน/นักศึกษา
 พนักงานบริษัทเอกชน
 ไม่ได้ประกอบอาชีพ
 อื่น ๆ โปรดระบุ ..................................................
6. ภูมิลำเนาที่ท่านพักอาศัย
 ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ชุมชน.................
7. โครงการของเทศบาลนครอุดรธานีที่ดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ท่านคิดเห็นว่า โครงการใดเป็นโครงการที่มี
ความคุ้มค่าในการดำเนินการของเทศบาลนครอุดรธานี เป็น 3 ลำดับแรก
(โดยใส่ตัวเลข 1 2 และ 3 หน้าโครงการนั้น)
 การก่อสร้างปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
 การก่อสร้างปรับปรุงร่องระบายน้ำ
 การจัดการสิ่งแวดล้อม
 การปรับปรุงภูมทิ ัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 การจัดการศึกษาในระบบ และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (เรียนรู้ด้วยตนเอง)
 การจัดการสงเคราะห์และสวัสดิการ
 การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 การป้องกันปัญหาทางอาชญากรรม
 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
 การเสริมสร้างอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
 การส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจและทักษะอาชีพ
 การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
 การบริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการในการพัฒนา
แบบประชารัฐ
 การติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 (โควิท-19)
8. เหตุผลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของท่านที่คิดเห็นว่าโครงการของเทศบาลนครอุดรธานีที่ดำเนินงานในรอบปีที่ผ่าน
มานั้น มีความคุ้มค่าต่อการดำเนินการ (ตอบได้ไม่เกิน 3 ข้อ)
 การให้บริการอย่างเท่าเทียม
 การให้บริการที่ตรงเวลา
 การให้บริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
 การให้บริการอย่างก้าวหน้า/เชิงรุก

 การให้บริการที่เสมอภาค
 การให้บริการอย่างต่อเนื่อง
 การให้บริการที่ทันสมัย
 การให้บริการจากจิตใจพร้อมให้บริการ

 อื่น ๆ โปรดระบุ ...................................................................................................................................
ตอนที่ 2 ท่านมีข้อเสนอแนะเพื่อ การดำเนิ นงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานีให้มีความ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนา “นครอุดรธานีน่าอยู่อาศัย ร่วมใจพัฒนา ศูนย์การค้าการลงทุน บริการด้วย
หลักธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
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