บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ

การส ารวจความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ มี ต่ อ เทศบาลนครอุ ด รธานี (Citizen Surveys)
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับ
บริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครอุดรธานี 2) ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีที่มีต่อการให้บริการสาธารณะและการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี 3) ศึกษา
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครอุดรธานี กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในประเมินครั้งนี้แบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างตามแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง คือ 1) กลุ่มตัวอย่างที่ให้
ข้อมูลในการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการภายในหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนครอุดรธานี
จานวน 9 หน่วยงาน ได้มาจากการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental random sampling) จานวน 1,288
คน 2) กลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลในความคิดเห็นของประชาชนผู้ที่อาศัยในเขตเทศบาลนครอุดรธานีที่มี
ต่อการให้ บริการสาธารณะ ต่อการพัฒ นาท้องถิ่นในการดาเนินงานตามโครงการ/ กิจกรรม ความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และความคิดเห็นของประชาชนต่อผลสาเร็จที่ได้รับ
จากการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของเทศบาลนครอุดรธานี ความพึงพอใจต่อการพัฒนาท้องถิ่นใน
การดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ จานวน 104 ชุมชน จานวน 1,019 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 2 ชุด ประกอบด้วย 1) การศึกษาความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการให้บ ริการของเทศบาลนครอุดรธานี และ 2) การศึกษาความคิดเห็ นของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีที่มีต่อการให้ บริการสาธารณะ จากผลการศึกษา สามารถ
สรุปได้ ดังนี้
1. สรุปผลการศึกษา
1.1 การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการต่อการให้ บริการของเทศบาล
นครอุดรธานี ภายใต้ โครงการสารวจความคิด เห็น ของประชาชนที่มี ต่อเทศบาลนครอุ ดรธานี
(Citizen Surveys) ประจาปี 2561
โดยทาการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ จากแบบสอบถามชุดที่ 1 คือ
แบบสอบถามสารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้ มารับบริการต่อการให้ บริการของเทศบาลนคร
อุดรธานี ซึ่งสอบถามกับผู้ที่เข้ามาใช้บริการในหน่วยงานบริการต่างๆ ของเทศบาลนครอุดรธานี ทั้ง 9
หน่วยงาน รวมจานวน 1,019 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 659 คน
คิดเป็นร้อยละ 51.16 อายุ ระหว่าง 21 – 30 ปี จานวน 426 คน คิดเป็นร้อยละ 33.07 อาชีพหลัก
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พนักงานบริษัท จ านวน 336 คน คิดเป็นร้อยละ 26.09 ภูมิล าเนาที่ท่านพักอาศัยในเขตเทศบาล
จานวน 966 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00
1.1.1 ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครอุดรธานีในภาพรวม
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดต่อการให้บริการ
ของเทศบาลนครอุดรธานี โดยเฉพาะด้านขั้นตอนการให้บริการที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
สูงสุด (X̅=3.73) ทั้งในเรื่องของการให้บริการอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน มีความสะดวกที่ได้รับ
จากการบริการแต่ละขั้นตอน การให้บริการแต่ละขั้นตอนไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว การ
แจ้งข้อมูลขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน และการให้บริการมีความเสมอภาค ยุติธรรม และโปร่งใส
เมื่อพิจารณาในภาพรวมการให้บริการของเทศบาลนครอุดรธานี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅=3.68) คิดเป็นร้อยละ 92.00
1.1.2 ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของสานักการช่าง
ผู้ ตอบแบบสอบถามมี ความพึ งพอใจอยู่ในระดับพึ งพอใจมากที่สุ ด โดยเฉพาะด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความพึงพอใจสูงสุด (X̅ = 3.65) ทั้งในเรื่องของมีความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน มี
ความสะดวกในการใช้ช่องทางการให้บริการ และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความกระตือรือร้นและตั้งใจ
ทางาน เมื่อพิจารณาในภาพรวมการให้บริการของสานักการช่าง เทศบาลนครอุดรธานี พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (̅X = 3.62) คิดเป็นร้อยละ 90.50
1.1.3 ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของสานักการคลัง
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยเฉพาะด้าน
ขั้นตอนการให้บริการที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุด (X̅ = 3.71) โดยเฉพาะในเรื่องของ
การให้บริการมีความเสมอภาค ยุติธรรม และโปร่งใส เมื่อพิจารณาในภาพรวมการให้บริการของ
สานักการคลัง เทศบาลนครอุดรธานี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (X̅ = 3.65) คิดเป็นร้อยละ 91.25
1.1.4 ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารของส านั ก การสาธารณสุ ข และ
สิ่งแวดล้อม
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยเฉพาะด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุด (X̅ = 3.85) ทั้งในเรื่องของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการมีความกระตือรือร้นและตั้งใจทางาน และมีบุคลิกภาพที่ดีและการแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย
เมื่อพิจารณาในภาพรวมการให้บริการของสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนคร
อุดรธานี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (̅X = 3.69) คิดเป็นร้อยละ
92.25
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1.1.5 ความพึ งพอใจที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารของกองทะเบี ย นราษฎรและบั ต ร
ประจาตัวประชาชน
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด พบว่า โดยเฉพาะ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ และด้านช่องทางการให้บริการที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุด
(̅X = 3.70) ทั้งในเรื่องของการให้บริการอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน มีความสะดวกที่ได้รับจาก
การบริ การแต่ล ะขั้ น ตอน การให้ บ ริการมีค วามเสมอภาค ยุติธ รรม และโปร่งใส มีการให้ ข้ อมู ล
เกี่ยวกับ วิธีใช้ในแต่ละช่องทางการให้ บริการ มีการพัฒ นาและปรับปรุงช่องทางการให้บริการให้ มี
คุณ ภาพอย่ างสม่าเสมอ และมีช่องทางการให้บริการที่ห ลากหลาย เมื่อพิจารณาในภาพรวมการ
ให้บริการของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน เทศบาลนครอุดรธานี พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด (̅X= 3.65) คิดเป็นร้อยละ 91.25
1.1.6 ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของกองการแพทย์
ผู้ ตอบแบบสอบถามมี ความพึ งพอใจอยู่ในระดั บพึ งพอใจมากที่ สุ ด โดยเฉพาะด้าน
ขั้น ตอนการให้ บ ริ การ และด้านเจ้ าหน้าที่ ผู้ ให้ บ ริการที่ ผู้ ตอบแบบสอบถามมี ความพึ งพอใจสู งสุ ด
(̅X = 3.77) ทั้งในเรื่องของการให้บริการอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน การให้บริการมีความเสมอ
ภาค ยุ ติ ธ รรม และโปร่ ง ใส เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ให้ บ ริ ก ารมี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น และตั้ ง ใจท างาน และมี
บุคลิกภาพที่ดีและการแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เมื่อพิจารณาในภาพรวมการให้บริการของกอง
การแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
(̅X = 3.72) คิดเป็นร้อยละ 93.00
1.1.7 ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของสถานธนานุบาล 1 และ 2
ผู้ ตอบแบบสอบถามมี ความพึ งพอใจอยู่ในระดับพึ งพอใจมากที่สุ ด โดยเฉพาะด้าน
ขั้นตอนการให้บริการที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุด ( ̅X = 3.78) ทั้งในเรื่องของการแจ้ง
ข้อมูลขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน และการให้บริการมีความเสมอภาค ยุ ติธรรม และโปร่งใส เมื่อ
พิจารณาในภาพรวมการให้บริการของสถานธนานุบาล 1 และ 2 เทศบาลนครอุดรธานี พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 3.70) คิดเป็นร้อยละ 92.50
1.1.8 ความพึงพอใจที่มีต่อการให้ บริการของห้องสมุ ดประชาชน เทศบาลนคร
อุดรธานี
ผู้ ตอบแบบสอบถามมี ความพึ งพอใจอยู่ ในระดั บพึ งพอใจมากที่ สุ ดโดยเฉพาะด้ าน
ขั้นตอนการให้บริการ และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุด (X̅ =
3.76) ทั้ งในเรื่ องของการให้ บ ริ การอย่ างเป็ น ระบบและเป็ น ขั้ นตอน เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ให้ บริการมี ความ
กระตือรือร้นและตั้งใจทางาน และมีบุคลิกภาพที่ดีและการแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เมื่อพิจารณาใน
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ภาพรวมการให้บริการของห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 3.71) คิดเป็นร้อยละ 92.75
1.1.9 ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของท้องฟ้าจาลอง
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ต่อการให้บริการ
ของท้องฟ้าจาลอง โดยเฉพาะด้านขั้นตอนการให้บริการ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุด
(̅X = 3.69) ทั้งในเรื่องการให้บริการแต่ละขั้นตอนไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว ตลอดจนการ
ให้บริการมีความเสมอภาค ยุติธรรม และโปร่งใส เมื่อพิจารณาในภาพรวมการให้บริการของท้องฟ้า
จาลองเทศบาลนครอุด รธานี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีค วามพึ งพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
(̅X = 3.69) คิดเป็นร้อยละ 92.25
1.1.10 ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยเฉพาะด้าน
ขั้น ตอนการให้ บ ริการ ที่ ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความพึ งพอใจสู งสุ ด ( ̅X = 3.80) ทั้ งในเรื่องของการ
ให้บริการอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน มีความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน และ
การให้บริการมีความเสมอภาค ยุติธรรม และโปร่งใส เมื่อพิจารณาในภาพรวมการให้บริการของ
พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (X̅ = 3.71) คิดเป็นร้อยละ 92.75
1.2 ความคิดเห็ นของประชาชนที่ มีต่ อการให้ บริ การสาธารณะ ในการด าเนิ น งานตาม
โครงการ/ กิจกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี
การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้ บริการสาธารณะ ในการดาเนินงานตาม
โครงการ/ กิจกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี ภายใต้โครงการสารวจความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีต่อเทศบาลนครอุดรธานี (Citizen Surveys) ประจาปี 2561 โดยทาการวิเคราะห์
ข้อมูลความความคิดเห็นจากแบบสอบถามชุดที่ 2 คือ แบบสอบถามสารวจความคิดเห็นของประชาชน
ที่มี ต่อการให้ บ ริ การสาธารณะ ในการด าเนิ น งานตามโครงการ/ กิ จกรรม เพื่ อ พั ฒ นาท้ องถิ่น ของ
เทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งสอบถามกับประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี รวมจานวน
1,019 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะในด้าน
การก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ในส่วนของโครงการ/กิจกรรมการก่อสร้าง
ปรับ ปรุงระบบสาธารณู ป โภค สาธารณู ปการ เช่น ก่อสร้างถนน ร่องระบายน้า เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงที่สุด ( X̅ = 3.81)
เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อ การให้บริการสาธารณะ
ในการดาเนินงานตามโครงการ/ กิจกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานีอยู่ในระดับ
มากที่สุด (̅X= 3.59) คิดเป็นร้อยละ 89.75
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1.3 ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลสาเร็จที่ได้รับจากการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
โครงการที่ผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจสู งสุด 5 ล าดับแรก ประกอบด้วย 1) การบริการ
ประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ
จานวน 979 คน คิดเป็นร้อยละ 96.07 2) การเสริมสร้างอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการ
ท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน จ านวน 893 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 87.63 3) การส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและ
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี จ านวน 872 คน คิดเป็นร้อยละ 85.57 4) การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติ ด จ านวน 871 คน คิด เป็ น ร้อยละ 85.48 และ 5) การจัดการสงเคราะห์ และสวัส ดิการ
จานวน 837 คน คิดเป็นร้อยละ 82.14 ตามลาดับ
ส่วนปัจจัยที่ส่งผลถึงระดับความพึงพอใจต่อโครงการของเทศบาลนครอุดรธานีที่ดาเนินงาน
ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า ปัจจัยที่ส่งผลถึงระดับความพึงพอใจต่อ
โครงการของเทศบาลนครอุดรธานี ได้แก่ ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า จานวน 903 คน คิดเป็น
ร้อยละ 88.62 รองลงมาได้แก่ ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค จานวน 848 คน คิดเป็นร้อยละ
83.22
1.4 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
การศึกษาความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครอุดรธานี
ภายใต้โครงการสารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเทศบาลนครอุดรธานี (Citizen Surveys)
ประจาปี 2561 โดยทาการวิเคราะห์ข้อมูลความความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ซึ่งสอบถามกับผู้ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ของเทศบาลนครอุดรธานี รวม
จานวน 1,019 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสารวจเห็นด้วยว่า เทศบาลนครอุดรธานีมีการบริหารงานตาม
หลั กธรรมาภิ บ าล ทั้ งในเรื่ องหลั กนิ ติ ธรรม หลั กคุ ณ ธรรม หลั กความโปร่งใส หลั กการมี ส่ วนร่ วม
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า โดยเฉพาะในเรื่อง หลักคุณธรรม ที่ผู้ตอบแบบสารวจมี
ความคิดเห็ น ในระดับ เห็ น ด้วยอย่ างยิ่ง (X̅ = 3.61) นั่นคื อ หลั กคุณ ธรรม ซึ่ งประกอบด้วย คณะ
ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีนโยบายในการปฏิบัติงานที่ยึดมั่น
ในความถูกต้องดีงาม การคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงาน ยึดหลักความสามารถมากกว่าใช้ระบบ
อุปถัมภ์ มีการส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพด้วยความสุจริต และมีการส่งเสริมให้ ประชาชน
ดาเนินชีวิตตามหลักศีลธรรมอันดี
เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครอุดรธานี อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (̅X = 3.57) คิดเป็น
ร้อยละ 89.25
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2. ข้อเสนอแนะ
จากการสารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครอุดรธานี
ซึ่งมีการดาเนินการประเมินอย่างต่อเนื่อง และนาผลการประเมินที่ได้ ไปปรับปรุงกระบวนการทางาน
ให้ ดีขึ้น ในปี ถัด ไป ส่ งผลให้ คะแนนระดับ ความพึ งพอใจอยู่ ในระดั บมากที่สุ ด ดั งนั้ น เมื่อ กล่ าวถึ ง
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จึงให้คาตอบว่า มีการ
ด าเนิ น การที่ ดี อ ยู่ แ ล้ ว ทั้ งในส่ ว นของการให้ บ ริก ารของพนั ก งาน ความสะดวกรวดเร็ ว ของการ
ให้บริการ ตลอดจนความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ให้บริการ แต่อย่างไรก็ตาม
ก็ ยั ง มี ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ งานบริ ก ารในพื้ น ที่ เทศบาลนครอุ ด รธานี ที่ ผู้ ต อบแบบสอบถามมี
ความเห็ น ว่ า ควรมี ก ารด าเนิ น การให้ ดี ยิ่ ง ๆ ขึ้ น อาทิ ปั ญ หาเรื่ อ งการจั ด การขยะและของเสี ย
การแก้ ปั ญ หาการจราจรและการจัด ระเบี ย บสถานที่ จอดรถ ตลอดจนข้อ เสนอแนะเพื่ อ เพิ่ มการ
ให้ บ ริ ก ารที่ ต อบสนองต่ อ ผู้ รั บ บริ ก ารทุ ก กลุ่ ม ให้ ม ากขึ้ น ทั้ งในเรื่ อ งของการติ ด ตั้ ง Wi-Fi ฟรี แ ก่
ประชาชน และการเพิ่มการอธิบายเอกสารหรือขั้นตอนการติดต่องานให้มีภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น

