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หนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจซอง
ประซาซนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือ งอุด รธานี จังหวัดอุดรธานี
ทำการสุ่ม ตัวอย่างด้วยวิธืก ารสุ่ม อย่างง่าย ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 400 คน เครื่องมือที่ใช้โน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่คณะผู้ประเมินสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใซ้สถิติพื้นฐาน
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บุคลากรผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจสูงสุด (X =4.88) รองลงมา ได้แก่ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (X =4.86)
ด้านซ่องทางการให้บริการ และด้านกระบวนการ/ ขั้นตอนการให้บริการ (X =4.85) เมื่อพิจารณาตาม
เกณฑ์ประเมินความพึงพอใจในภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 97.20
2) ประซาซนมืความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอ
เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี งานทะเบียน มีความพิงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด (x=4.83)
คิดเป็นร้อยละ 96.60 งานโยธา การซออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมาก
ที่สุด (X =4.82) คิดเป็นร้อยละ 96.40 งานเทศกิจหรือปีองกันบรรเทาสาธารณภัย มีความพึงพอใจใน
ภาพรวมระดับมากที่สุด (X =4.89) คิดเป็นร้อยละ 97.80 งานรายได้หรือภาษี มีความพึงพอใจในภาพรวม
ระดับมากที่สุด (X =4.85) คิดเป็นร้อยละ 97.00 และงานสาธารณสุฃ มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับ
มากที่สุด (X =4.92) คิดเป็นร้อยละ 98.40
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บทที่ 1
บทนำ
1. ที่ม าและความสำคัญ ซองป้ญ หา
เทศบาลเมืองหนองสำโรง แต่เดิมซื่อ “สุขาภบาลโพธิสว่าง'’ จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวง
มหาดไทย เมื่อวับที่ 17 พฤศจิกายน 2523 (ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 228 เล่ม 98 ตอนที่ 13
ลงวันที่ 27 มกราคม 2524) มีพื้นที่รับผิดชอบ 11 ตารางกิโลเมตร และได้ขยายเขตพื้นที่ เป็น 24.85
ตารางกิโลเมตร เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2538 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เปลี่ยนแปลงสุขาภิบาล
โพธิสว่าง ประกาศในราชกิจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 228 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2538
หลังจากนั้นสุขาภิบาลโพธิสว่าง ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลโพธิสว่าง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม
2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 และได้เสนอเปลี่ยน
ซื่อเทศบาลไปยังกระทรวงมหาดไทยเป็น “เทศบาลตำบลหนองสำโรง” เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของพื้นที่ ซื่งมืแหล่งนํ้าประวัติศาสตร์ของจังหวัดอุดรธานี คือ หนองสำโรง
ซึ่งเป็นจุดที่พักกองทัพแห่งหนึ่งของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้ทรงก่อตั้ง
เมืองอุดรธานี อีกทั้งยังมืค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒ นศัก ดึ๋ หรือซื่อที่คนทั่วไปรู้จัก คือ ค่ายหนองสำโรง
(ร 13 พัน 2 และ ร 13 พัน 3) และสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของประซาซนในเขตเทศบาล ซึ่งกระทรวง
มหาดไทย ได้ประกาศเปลี่ยนซื่อจาก “เทศบาลตำบลโพธิสว่าง” เป็น “เทศบาลตำบลหนองสำโรง”
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2547
หลังจากความเจริญ ของตัว เมือ งที่ม ีม ากขึ้น เรื่อ ยๆ ขุมซนหนาแน่นขึ้นและมีการขยายตัว
โดยรอบ อีกทั้งเทศบาลมีรายได้ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการให้บริการสาธารณะกับประซาซนตาม
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล ดังนั้น เทศบาลตำบลหนองสำโรงจึงได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบล
เป็นเทศบาลเมืองหนองสำโรง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ได้คำนึงถึงการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ถือเป็นการปฏิบัติราซการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่มีความมุ่งหมายให้บรรลุ
เบ้าหมาย คือ 1) เกิดประโยชน์สุขซองประซาซน 2) เกิดผลสัมฤทธิ้ต่อภารกิจของรัฐ 3) มีประสิทธิภาพ
และเกิด ความคุ้ม ค่าในเซิงภารกิจ ซองรัฐ 4) ไม่ม ืข ั้น ตอนการปฏิบ ัต ิงานเกิน ความจำเป็น 5) มืการ
ปรับปรุงภารกิจของส่วนราซการให้ทับต่อสถานการณ์ 6) ประซาซนได้รับความสะดวก และได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ และ 7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสมรเสมอ
สำนักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลาง
พนัก งานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนัก งานส่วนตำบล ได้เล็งเห็น ความสำคัญ ใบเรื่องการ
ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึง
คุณภาพในการให้บริการและการตอบสนองความต้องการของประซาซนใบท้องถิ่น จึงได้กำหนดแนว
ปฏิบัต ิในการจ่ายเงิน ประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็น กรณีพ ิเศษ สำหรับข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น
และลูกจ้างที่ได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานราซการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ในการ
จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จะต้องมีรายงานการสำรวจความพิงพอใจของผู้รับบริการ
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ฝ็ตอคุณภาพการให้'บริการ-ของ
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรราปิ จังหวัดอุดรราปี ประจำปีงบประมาณ ท.ศ. 2560
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ที่ดำเนินการ โดยหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกที่เป็นกลางเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในมิติที่ 2 คือ
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ซึ่งได้กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวซี้วัดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ โดยการศึกษาจากความพึงพอใจของประซาซนที่ได้รับบริการโดยตรง เป็นการพัฒนา
การทำงานซองบุคลากร รวมถึงแก้ไขป้ญหา อุปสรรคต่างๆ โดยผลจากการสำรวจใช้ป ระกอบการ
พิจารณาการจ่ายเงิน ประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็น กรณีพ ิเศษสำหรับ ข้าราซการ พนักงานส่วนท้องถิ่น
และลูกจ้าง ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการทำงานด้านการบริการประซาซบ ผู้รับบริการจาก
เทศบาลเมือ งหนองสำโรง อำเภอเมือ งอุด รธานี จังหวัด อุด รธานี และเพื่อ ให้ก ารดำเนิน งานของ
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็นไปเพื่อสนองความต้องการของ
ขุมซบและประซาซน จึงได้มีการจัดการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมือง
หนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เพื่อสำรวจและนำข้อสารสนเทศต่างๆ ที่ได้จากการ
ประเมินมาปรับปรุงแก้ไขให้การดำเนินงานต่างๆ ของเทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานีให้สัมฤทธี้ผลตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้
2. ความมุ่งหมายของการประเมิน
2.1 เพื่อ ประเมิน ความพึงพอใจของประซาซนที่ม ืต ่อ คุณ ภาพการให้บ ริก ารของเทศบาล
เมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยทำการประเมินความพึงพอใจของประซาขน
ในด้านต่างๆ ดังนี้
2.1.1 ด้านกระบวนการ/ ขั้นตอนการให้บริการ
2.1.2 ด้านซ่องทางการให้บริการ
2.1.3 ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ
2.1.4 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
2.2 เพื่อ ประเมิน ความพึงพอใจของประซาซนที่ม ืต ่อ คุณ ภาพการให้บ ริก ารของเทศบาล
เมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยทำการประเมินความพึงพอใจของประซาซน
ตามงานที่ฃอรับบริการด้านต่างๆ ดังนี้
2.2.1 งานทะเบียน
2.2.2 งานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
2.2.3 งานเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
2.2.4 งานรายได้หรือภาษื
2.2.5 งาบสาธารณสุข
3. ความสำคัญ ของการประเมิน
ข้อค้นพบการประเมินครั้งนี้จะทำให้ทราบถึงความพึงพอใจของประซาซนที่มีต่อคุณ ภาพ
การให้บริการซองเทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีความสำคัญต่อ
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการซองเทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ในด้านต่างๆ ดังนี้
รายงพการประเป้'นความพึงพอใจชองประชาชนที่มี'ต่อคุณภาพการให้บริการ'ของ
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3.1 ความสำคัญ ในเซิงนโยบาย ข้อ ค้น พบจากการประเมิน ในครั้งนี้จ ะยัง ประโยชน์แ ก่
ผู้บริหาร บุคลากร ผู้กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปฏิบัติงานที่จะนำผลการประเมินไปใข้ในการ
กำหนดนโยบายในการปฏิบัติงาน จัดรูปแบบการให้บริการในหน่วยงานให้เกิดคุณภาพ รวดเร็วและ
พัฒนาไปในทางที่ดีฃึ้น เกิดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ชองหน่วยงาน
3.2 ความสำคัญ ในเซิงปฏิบัติ ข้อ ค้น พบจากการประเมิน ในครั้งนี้จ ะทำให้ผู้บ ริห ารและ
เจ้าหน้าที่ใ นระดับ ปฏิบ ัต ิก าร สามารถกำหนดแนวทางในการปฏิบ ัต ิ จัด รูป แบบการให้บ ริก ารให้
เหมาะสมกับ แต่ล ะหน่ว ยงานเพื่อ ทำให้ก ารพัฒ นาบริก ารและการจัด การภายในหน่ว ยงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
4. ขอบเขตของการประเมิน
4.1 ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่าง
4.1.1 ประชากร
ประชากรในการประเมินครั้งนี้ได้แก่ ประซาซนที่ได้รับบริการภายในหน่วยงานต่างๆ
ของเทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ม ตัวอย่างที่ใข้ใบการประเมิน ครั้งนี้ คือ ประซาซนที่เคยเข้ามาใซ้บ ริก ารภายใน
หน่วยงานต่างๆ ซองเทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ได้มาจากการลุ่ม
อย่างง่าย (Simple random sampling) จำนวน 395 คน และดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม
จากขนาดตัวอย่างที่ค ำนวณไว้อ ีก ร้อ ยละ 15 เพื่อป้องกันการไม,ตอบกลับและตอบกลับไม่สมบูรณ์
เป็นจำนวนทั้งสิ้น 455 คน
4.2 ตัวแปรที่ท ำการศึกษา
ตัวแปรที่ทำการประเมินในครั้งนี้ คือ คุณ ภาพการให้บริการ ขี่งทำการประเมินความ
พึงพอใจในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านกระบวนการ/ ขั้นตอนการให้บริการ ด้านซ่องทางการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่/ บุคลากรผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
5. นิยามศัพทํเฉพาะ
5.1 ประซาซน หมายถึง ประซาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการในหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาล
เมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
5.2 ความพึงพอใจของประซาซนทีมต่อคุณภาพการให้บริการ หมายถึง ความรู้สึกในทางบวก
และ/ หรือความรู้สึกในทางลบที่มีต่อการให้บริการชองเทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี

รายงานการประเมินความพีงฬอใจของประชาชนที่มิ'ต่อคุณภาพการให้'บริการชอง
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี คณะผู้ประเมินได้ทำการศึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้เป็นกรอบการประเมิน ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
3. การปกครองท้องถิ่นกับการให้บริการสาธารณะ
4. สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองหนองสำโรง อำ๓อเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
5. งานวิจัยที่เกี่ยวช้อง
1. แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับ การบริการ
พจนาบุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542)ไดให้ความหมายการบริการว่าเป็นการปฏิบัติรับใช้ให้
ความสะดวกต่างๆ
คิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) กล่าวไว้ว่า การให้บริการเป็นหน้าที่หลักที่สำคัญใน
การบริห ารงานในลัก ษณะที่ต ้อ งมีก ารติด ต่อ พบปะสัง สรรค์ก ับ ลูก ค้า โดยตรง โดยหน่วยงานและ
พนักงานผู้ให้บริการทำหน้าที่ในการให้บริการ (Delivery Services) แก่ผู้รับ บริการ โดยสมาคม
การตลาดแห่งสหรัฐ อเมริก าได้ให้ค วามหมายของการบริก าร (Service) ว่าการบริการเป็นกิจกรรม
ผลประโยชน์หรือความพึงพอใจที่สนองความต้องการแก่ลูกค้า เซ่น โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล โรงแรม
ตามความหมายดังกล่าว ทำให้สามารถอธิบายลักษณะของการบริการได้เป็น 4 ประการ ดือ
1) ไม่สามารถจับต้องได้ (Intangibility) คือ บริการที่ไม่สามารถมองเห็นหรือเกิดความรู้สึก
ได้ก่อนที่จะมารับบริการ ตัวอย่าง คนไขไปหาจิตแพฑย่ไม่สามารถบอกได้ว่าตนจะได้รับบริการในรูปแบบใด
เป็น การล่วงหน้า ดัง นั้น เพื่อ ลดความเสี่ย งของผู้ร ับ บริก าร ผู้ร ับ บริก ารต้อ งพยายามวางกฎเกณฑ์
เกี่ยวกับคุณภาพและประโยชน์จากการบริการที่เขาจะได้รับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการรับบริการในแง่
ของสถานที่ ตัวบุคคล เครื่องมือวัสดุที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร สัญลักษณ์ และราคา สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ขาย
บริการจะต้องจัดหา เพื่อหลักประกันให้ผู้รับบริการสามารถทำการตัดสินใจรับบริการได้เร็วขึ้น
2) ไม่สามารถแบ่งแยกการให้บริการ (Inseparability) การให้บริการเป็นการผลิตและการ
บริโภคในขณะเดียวกัน กล่าวคือ ผู้ขายหนึ่งรายสามารถให้บริการลูกค้าในขณะนั้นได้หนี่งราย เนื่องจาก
ผู้ขายแต่ละรายมีลักษณะเฉพาะตัวไม่สามารถให้คนอื่นให้บริการแทนได้ เพราะต้องผลิตและบริโภคใน
ขณะเดียวกัน ทำให้การขายบริการอยู่ในวงจำกัดในเรื่องของเวลา
3) ไม่แน่นอน (Variability) ลักษณะของการบริการไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับว่าผู้ชายเป็นใคร จะ
ให้บริการเมื่อไหร่ ที่ไหนอย่างไร หมอผ่าตัดหัวใจ คุณภาพในการผ่าตัดขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจและความ
พร้อมในการผ่าตัดแต่ละรอบ ดังนั้นผู้ซื้อบริการจะต้องรู้ถึงความไม่แน่นอนในบริการ และสอบถามผู้อื่น
ก่อนที่จะเลือกรับบริการในแง่ผู้ขายบริการจะต้องมีการควบคุมคุณภาพ
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มิ'ต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรราปี จังหวัดอุดรราปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

5
4)
ไม,สามารถเก็บ ไว้!ด้ (Perish ability) การบริก ารไม่ส ามารถผลิต เก็บ ไว้ได้เหมือน
สินค้าอื่น ถ้าความต้องการมีสมํ่าเสมอ การให้บริการก็จะไม่มีปิญหา แต่ถ้าลักษณะความต้องการไม่
แน่นอนจะทำให้เกิดปีญหาคือ บริการไม่ทันทีหรือไม,มีลูกค้า
วีร พงษ์ เฉลิม จิร ะรัต น์ (2542) กล่า วว่า การบริก าร (Service) หมายถึง กิจกรรม
ผลประโยชน์หรือความพึงพอใจทีสนองความต้องการของลูกค้า การบริการเป็นกระบวนการปฏิบัติเพื่อ
ผู้อื่น ผู้ใ ห้บ ริก ารจึง ควรมีค ุณ สมบัต ิท ี่ส ามารถอำนวยความสะดวกและทำงานเพื่อ ผู้อ ื่น อย่า งมี
ประสิท ธิภ าพ ซึ่ง จากคำในภาษาอัง กฤษคำว่า Service ได้ม ืน ัก บริห ารหลายๆ ท่านได้ให้
ความหมาย โดยแยกเป็นตัวอักษรแล้วมีความหมาย ดังนี้
ร = Service Concept คือ แนวคิดรวบยอดในการบริการและการสร้างความพึงพอใจ
(Satisfaction) ให้ลูกค้าผู้มาติดต่อ หรือมาขอใช้บริการและรับบริการ
E = Enthusiasm คือ ความกระติอรือร้น หมายความว่า พนักงาบทุกคนจะต้องมีความ
กระตือรือร้นพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าตลอดเวลา
R = Readiness Rapidness คือ ความพร้อมและความรวดเร็ว หมายถึง มีความพร้อมอยู่
ตลอดเวลา และความรวดเร็วฉับพลับ ทันใจ และทับเวลา
V = Values คือ ความมีคุณค่า หมายถึง การทำทุกวิถีทางให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกประทับใจ
ตลอดทั้งได้คุณค่าไปจากการบริการ
1 = Interesting, Impression คือ ความสนใจและความประทับใจ หมายถึง การให้ความ
สนใจอย่างจริงใจต่อลูกค้า และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าทุกระดับ
c = Cleanliness, Correctives, Courtesy คือ ความสะอาด ความถูกต้องและมีไมตรีจิต
สิ่งเหล่านี้เป็น ส่วนประกอบของการขายสถานที่ต้อ นรับ ลูกค้า ควรมีความสะอาด และมี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเรื่องความถูกต้องและมีไมตรีจิตต่อลูกค้า ให้การต้อนรับด้วยใบหน้ายิ้ม
แย้มแจ่มใส
E = Endurances คือ ความอดกลั้น และการรู้จักควบคุมอารมณ์
ร = Sincerity คือ ความจริงใจและการรู้จักยิ้มแย้มแจ่มใส
ดวงภรณ์ .ตรีธัญญา (2547) กล่าวว่า การที่จะมาให้บ ริการประสบผลสำเร็จนั้น จะต้อง
ประกอบด้ว ยการเป็น ผู้ท ีข อบคน เข้าใจคน และชอบบริก ารผู้อ ื่น การบริก ารแบบมีช ีว ิต ชีว า มี
อากัปกิริยาและวาจาอ่อนน้อม มีไหวพริบ ซึ่งจะต้องประกอบด้วยการมีความรู้ในงานและความรู้รอบตัว
ดี ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะและวิมังสา คือ ต้องรักงาน
ต้องพากเทียร ต้องตั้งใจ ต้องพัฒนาปรับปรุงงานเสมอ การผีเกเป็นคนรู้จักคุณค่าของเวลา ตรงต่อเวลา
รัก ษาเวลา ยิ้มและแสดงท่าทางสนใจเสมอ แสดงความกระตือรือร้น และแสดงความมีนํ้าใจออกมา
และเตรียมตนเองให้พร้อมเสมอ เตรียมอุปกรณ์ ให้พร้อมที่จะทำหน้าที่บริการ มีความจำดีรู้ข้อมูลใน
งาน และข่าวสารทั่วไปดี
จากการทบทวนแนวคิด และทฤษฎีท ี่เกี่ย วข้อ งกับ การบริก าร สามารถนำหลัก การมา
ประยุกต้ใช้เพื่อการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ คือ การบริการจะต้องให้ผู้มารับบริการ ได้รับการตอบสนอง ได้รับ
ความสะดวกสบาย ช่วยให้บีญหาและความไม่เช้าใจได้รับการแก้ไขระดับหนึ่ง หรือจนปีญหาที่มีอยู่หมด
ไป ทำให้เกิด ความพึงพอใจในด้านการให้บ ริก าร เพื่อ ให้ป ระซาซนผู้รับ บริการเกิด ความพึงพอใจ
ประทับใจ และได้รับประโยชน์ในการบริการสูงสุด
รายงานการประเมิ:นความพึงพอใจของประชาชนทีมต่อคุณภาพการให้'บริการของ
เหศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ ท.ศ. 2560
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2. แนวคิดและทฤษฎีท ี่เกี่ยวข้องกับ ความพึงพอใจ
2.1 ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจหรือความพอใจ (Satisfaction) ได้มีผูให้ความหมายของความพึงพอใจไว้หลาย
ความหมาย ดังนี้
ชัยวัฒน์ เทพสาร (2544) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติ ซึ่งเป็นผลรวมของ
ความรู้ ความเข้าใจ อารมณ์ และพฤติกรรมที่บุคคลได้รับการแสดงออกมาในเซิงของการประเมินค่าต่อ
เรื่องใดเรื่องหนี่งในลักษณะที่เป็นเซิงบวกว่ามีความสุขหรือไม่มีความเครียด เมื่อได้รับสิ่งที่ตรงกับความ
คาดหวัง ตรงตามจุดมุ่งหมาย ความต้องการหรือแรงจูงใจของตน
เศกสิทธี้ สุภาอ้วน (2544) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึก หรือทัศนคติทางด้านบวก
ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะเกิดฃึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคล
นั้นได้ แต่ทั้งนี้ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับค่านิยมและประสบการณ์
ที่ได้รับ
อิทธิพล อิน ทมาตย์ (2543) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใด
สิงหนึ่ง ความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้นเมือได้รับในสิงที่ต้องการหรือบรรลุจุดหมายในระดับหนึ่ง ความรู้สึก
ดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้นหากความต้องการหรือจุดหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง
2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับ ความพึงพอใจ
ทฤษฎีความต้องการของ Abraham Maslow (อ้างถึงใน อภิชาต พุทธบุญ, 2541) Maslow
เป็นนักจิตวิทยาซาวอังกฤษได้สร้างทฤษฎีความต้องการตามลำดับขั้นสมมติฐานอยู่ 3 ประการ คือ
1) มนุษย์มีความต้องการอยู่ตลอดเวลามีการสิ้นสุดตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่
2) ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้ว ก็จะไม่เป็นแรงจูงใจสำหรับพฤติกรรมนั้นอิก
ต่อไป ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองเท่านั้นจึงจะมีอิทธิพลจูงใจต่อไป
3) ความต้องการของคน มีลักษณะเป็นลำดับขั้นจากตํ่าไปหาสูงตามลำดับความสำคัญในเมื่อ
ความต้องการขั้นตํ่าได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการขั้นสูงก็จะตามมาทางด้านร่างกายมนุษย์มี
ความต้องการอยู่ตลอดเวลามีการสิ้นสุด ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่
Maslow ได้แบ่งสำดับความต้องการของมนุษย์ออกเป็น 5 ลำดับ ดังนี้
1) ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) ความต้องการทางด้านร่างกาย
เป็นความต้องการเบื้องต้นเพื่อความอยู่รอด เซ่น ความต้องการในเรื่องอาหาร นํ้า ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยา
รักษาโรค ความต้องการพักผ่อนและความต้องการทางเพศ ฯลฯ ความต้องการทางด้านร่างกายจะมีอิทธิพล
ต่อพฤติก รรมของคนก็ต ่อ เมื่อ ความต้อ งการทางด้านร่างกายยังไม่ไ ด้รับ การตอบสนองเลย ในด้าน
นี้โดยปกติแล้วองค์ก รทุก แห่งมัก จะตอบสนองความต้อ งการของแต่ล ะคนด้วยวิธ ีก ารทางอ้อ ม คือ
การจ่ายเงินค่าจ้าง
2) ความต้องการความปลอดภัยหรือความมั่นคง (Security or safety Needs) ถ้าหากความ
ต้องการทางด้านร่างกายตอบสนองตามสมควรแล้ว มนุษย์ก็จะมีความต้องการในขั้นต่อไปที่สูงขึ้น ความ
ต้องการทางด้านความปลอดภัยหรือความมั่นคงต่างๆ ความต้องการทางด้านความปลอดภัยจะเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับการ'ป็องกับ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับร่างกาย ความสูญเสียทางด้าน
เศรษฐกิจ ส่วนความมั่นคงนั้น หมายถึง ความต้องการความมั่นคงในการดำรงชีพ เซ่น ความมั่นคงใน
หน้าที่การงาน และสถานะทางสังคม
รายงาบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ปีต่อคุณภาพการให้บริการของ
เท่ศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรราปี จังหวัดอุดรราปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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3) ความต้องการทางด้านสังคม (Social or Belongingness Needs) ภายหลังจากที่ได้รับ การ
ตอบสนองในสองขั้น ดังกล่าวแล้วก็ม ีความต้องการสูงขึ้น คือ ความต้อ งการทางสัง คมจะเริ่ม เป็น
สิ่งจูงใจที่สำคัญต่อพฤติกรรมของคน ความต้อ งการทางด้านนี้จ ะเป็น ความต้อ งการเกี่ยวกับ การอยู1
ร่วมกัน และการได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่นและมีความรู้สึกว่าตนเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทาง
สังคมเสมอ
4) ความต้องการที่จะมีฐานะเด่นในสังคม (Esteem or Status Needs) ความต้องการขั้น
ต่อมาจะเป็นความต้องการที่ประกอบด้วยสิ่งต่างๆ ดังนี้ คือ ความมั่นใจในตัวเองในเรื่องความสามารถ
ความรู้ และความสำคัญในตัวของตัวเอง รวมตลอดทั้งความต้องการที่จะมีฐานะเด่นเป็นที่ยอมรับของ
บุคคลอื่น หรืออยากที่จะให้บุคคลอื่นยกย่องสรรเสริญในความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน การดำรง
ตาแหน่งที่สำคัญในองค์กร .
5) ความต้องการที่จะได้รับความสำเร็จในชีวิต (Self-actualization or Self-Realization)
ลำดับขั้นความต้องการที่สูงสุดของมนุษย์ก็คือ ความต้องการที่อยากประสบความสำเร็จในชีวิตตาม
ความนึกคิด หรือความคาดหวังทะเยอทะยานใฝ่ฝืนที่อยากได้รับผลสำเร็จในสิ่งอันสูงส่ง ใบทัศนะของตบ
ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า ทฤษฎีของ Maslow ซื้1ห้เห็นว่ามนุษย์มีความต้องการ 5 ประการ เมื่อ
ความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการสิ่งอื่นๆ ก็จะเกิดขึ้นมาอีก ความ
ต้อ งการทั้ง 5 ขั้น จะมีค วามสำคัญ กับ บุค คลมากน้อ ยเพีย งใดขึ้น อยู่ก ับ การได้ร ับ การตอบสนอง
ตามลำดับขั้น
Maslow มีข้อสังเกตเกี่ยวกับความต้องการของคนที่มีผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกมาจะ
ประกอบด้วย 2 หลักการ คือ
1) หลักการแห่งความขาดตกบกพร่อง (The Deficit Principle) ความขาดตกบกพร่องใน
ชีวิตประจำวันของคนที่ได้รับอยู่เสมอ จะทำให้ความต้องการที่เป็นความพอใจของคนไม่เป็นตัวจูงใจให้
เกิดพฤติกรรมในด้านอื่นๆ อีกต่อไป คนเหล่านี้กลับจะเกิดความพอใจในสภาพที,ตนเป็นอยู่ ยอมรับและพอ
ใจความขาดแคลนต่างๆ ในชีวิต โดยถือเป็นเรื่องธรรมดา
2) หลักการแห่งความเจริญก้าวหน้า (The Progression Principle) กล่าวคือ ลำดับขั้นของ
ความต้องการทั้ง 5 ระดับ จะเป็นไปตามลำดับที่กำหนดไว้จากระดับตํ่าไปสู่ระดับสูงกว่าและความ
ต้อ งการของคนในแต่ล ะระดับ จะเกิด ขึ้น ได้ก ็ต ่อ เมื่อ ความต้อ งการของระดับ ที่ต ํ่า กว่า ได้ร ับ การ
ตอบสนองจนเกิดความพึงพอใจแล้วนั้น จะเห็นว่า ความต้องการสิ่งที่ไม่ได้รับความรู้สึกขาดแคลนของ
มนุษย์ทุกคนรู้สึกปลงตกใจสภาพที่ตนเป็นอยู่ ตัวอย่างเซ่น เมื่อคนได้รับการสนองความต้องอการอยู่ใน
ระดับ หนึ่งแล้วอย่างสมบูร ณ์ก ็อ ยากจะได้ร ับ การตอบสนองความต้อ งการอีก ในระดับ สูงกว่า แต่มี
ข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเต็มที่หรือไม่สำเร็จตามความต้องการ สิ่งนี้จะทำให้
คนเราหยุดการแสวงหา ท้อถอย และจะยอมรับสภาพไม่มีการดิ้นรนอีกต่อไป ในทิศทางตรงกันข้ามถ้า
ความต้องการในระดับตํ่ากว่า ในแต่ละระดับได้รับการตอบสนองอย่างเต็มที่ คบก็จะเกิดความต้องการ
ในขั้นต่อไปอีกจนกระทั่งบรรลุถึงความต้องการระดับสูงสุด คือ การได้รับความสำเร็จใบชีวิต
จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกหรือทัศนคติในทางบวกที่มีต่อสิ่งใด
สิ่งหนึ่งหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง เมื่อบุคคลต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง และสิ่งนั้นสามารถตอบสนอง
ความต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้ ซึ่งจะแสดงออกมาในรูปของระดับความรู้สึกที่ขอบมาก ชอบน้อย หรือพอใจ
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนหี่มืต่อคุณภาพการโห้บรีการของ
เทศ'บาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรราปี จังหวัดอุดรราปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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มาก พอใจน้อย แต่ทั้งนี้ระดับความพึงพอใจฃองแต่ละบุดคลย่อมแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับค่านิยมและ
ประสบการณ์ที่ได้รับ
2.3 แนวทางสร้างความพึงพอใจในการบริการ
ความพึงพอใจของผู้ให้และผู้รับบริการต่างก็สำคัญ คือ ความสำเร็จในการบริการ ดังนั้นการสร้าง
ความพึงพอใจในการบริก าร ต้องทำควบคู่กันไปทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ ดังนี้ (ภฌิด า ขัยปัญ ญา,
2541)
1) การตรวจสอบความพึง พอใจของผู้ร ับ และผู้ใ ห้บ ริก ารอย่า งสมํ่า เสมอ โดยต้องใช้
เครื่องมือต่างๆ ในการสำรวจค่านิยม ความคาดหวังของผู้รับบริการขององค์การเพื่อให้ได้ข้อมูลทั้ง
ภายในภายนอก ซึ่งจะเปีนตัวบ่งขึ้ข้อบกพร่อง ข้อได้เปรียบขององค์การเพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
คุณภาพของการบริการให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้รับบริการ อันนำมาซึ่งความพึงพอใจต่อการ
บริการ
2) การกำหนดเป็าหมายทิศทางขององค์การให้ขัดเจน ผู้ให้บริการจาเป็นต้องนำข้อมูลที่ระบุถึง
ความต้องการและความคาดหวังของผู้ใข้ ข้อบกพร่อง ข้อได้เปรียบขององค์กรมาประกอบการกำหนด
นโยบาย เป้าหมายทิศทางขององค์กร ซึ่งจะส่งผลต่อลักษณะการให้บริการที่มืคุณภาพต่อผู้รับบริการ
3) การกำหนดกลยุทธ์การบริการที่มีประสิทธิภาพ ผู้ให้บริการต้องปรับเปลี่ยนการบริการ
ที่ม ือยู่ให้ส อดคล้องกับ เป้าหมาย ทิศ ทางขององค์ก าร ปัจจุบัน ผู้ให้บริการนิยมนำแนวคิดเห็น การ
บริการ กลยุทธ์ที่คำนึงถึงการให้ความสำคัญกับบรรยากาศการทำงานระหว่างพนักงานในองค์การ
3. การปกครองท้องถิ่น กับการให้บ ริการสาธารณะ
3.1 ความหมายของการปกครองท้องถิ่น
การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การปกครองส่วนหนึ่งของประเทค ซึ่งมือิสระ,ในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามสมควร อำนาจอิสระในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องไม่มากจนมีผลกระทบกระเทือนต่ออำนาจ
อธิปไตยของรัฐ เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิใช่ขุมซนที่มีอำนาจอธิปไตย องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมืสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) และมีองค์กรที่จำเป็น (Necessary Organization) เพื่อ
ประโยซน้ในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2547) ให้ความหมายว่า การปกครองท้องถิ่น
หมายถึง ระบบการปกครองที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระจายอำนาจทางการปกครองของรัฐ และ
โดยนัยนี้จะเกิดองค์การที่ทำหน้าที่ปกครองท้องถิ่น โดยคนในท้องถิ่นนั้นๆ องค์การนี้จะถูกจัดตั้งและ
ควบคุมโดยรัฐบาล แตกมีอำนาจในการกำหนดนโยบาย และควบคุมให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
นโยบายของตนเองได้

รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนทีมต่อคุณภาพการให้'บริการของ
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรราปี จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมารบ พ.ศ. 2560
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3.2 ลักษณะของการปกครองส่วนท้องถิ่น
สกาบันวิจัยและพัฒ นา มหาวิท ยาลัยรามคำแหง (2547) มีลักษณะการปกครองท้องถิ่นที่
สำคัญ ดังนี้
1) มีฐานะตามกฎหมาย (Legal Status) หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีการจัดตั้ง
โดยกฎหมาย
2) มีพื้นที่และระดับ (Area and Levels) หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีพื้นที่ การ
ปกครองที่แน่นอนและชัดเจน และควรจะต้องมีการแบ่งระดับการปกครองท้องถิ่นว่ามีกี่ระดับ เซ่น
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ เป็นต้น เกณฑ์ที่ใข้ในการกำหนดพื้นที่และระดับของการปกครอง
ท้องถิ่นมีมากมาย เซ่น สภาพทางภูม ิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ความสำนึกในการปกครองตนเองของ
ประซาซน ประสิทธิภาพในการบริหาร รายได้ และความหนาแน่นของประขากร เป็นต้น สำหรับ
ประเทศไทยมีเกณฑ์การจัดตั้งและยกฐานะหน่วยการปกครองท้องถิ่น 3 ประการ คือ รายได้ย้อนหลัง 3
ปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน) จำนวนประซากร และขนาดพื้นที่
3) มีการกระจายอำนาจและหน้าที่ (Devolution of Power and Function) การปกครอง
ท้องถิ่นจะต้องมีการกระจายอำนาจการปกครองไปให้ท้องถิ่น โดยการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของ
หน่ว ยการปกครองท้อ งถิ่น ไวิใ นกฎหายอย่างชัด เจน ดังนั้น การที่ห น่วยการปกครองท้อ งถิ่น จะมี
อำนาจและหน้าที่มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับนโยบายทางการเมืองการปกครองเป็นสำคัญ
4) มีความเป็นนิติบุคคล (Artificial Person) หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องเป็นองค์การ
นิต ิบ ุค คลโดยเอกเทศจากองค์ก ารของรัฐ บาลกลาง ทั้งนี้เพื่อ การดำเนิน งานที่ถ ูก ต้อ งตามกฎหมาย
และเพื่อประโยซน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพราะหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีงบประมาณ
ทรัพย์สิน หนี้สิน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นของตบเอง
5) มีการเลือกตั้ง (Election) การปกครองท้องถิ่นจะต้องมีหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มา
จากการเลือกตั้งโดยประซาซนในท้องถิ่นเป็นสำคัญ กล่าวคือ จะต้องให้สิทธิแก่ประซาขนในท้องถิ่นใน
การเลือกตั้งคณะเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารการปกครองท้องถิ่นทั้งหมด หรือบางส่วนเพื่อแสดงถึงการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองการปกครองของประซาซน (Political Participation)
6) มีอ ำนาจอิส ระ (Autonomy) หน่ว ยการปกครองท้อ งถิ่น จะต้อ งไม่อ ยู่ใ นสายการ
บัง คับ บัญ ชาของหน่ว ยงานรัฐ บาลกลาง และมีอ ำนาจอิส ระในการกำหนดนโยบายและการ
บริหารงานภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย สามารถกำหนดนโยบาย ออกกฎ ข้อบังคัเพื่อกำกับควบคุม
ให้มีการปฏิบัติตามนโยบายหรือความต้องการของท้องถิ่นและสามารถใซ้ดุลยพินิจของตนเองในการ
ปฏิบัติกิจการในขอบเขตกฎหมายโดยไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง
7) มีงบประมาณของตนเอง หน่วยการปกครองท้อ งถิ่น จะต้อ งมีอ ำนาจในการจัด เก็บ
รายไต้ (Revenue) จัดเก็บภาษีตามขอบเขตที่กฎหมายให้อำนาจในการจัดเก็บเพื่อให้ท้องถิ่นมีรายได้
เพียงพอที่จะทำนุบำรุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า
8) มีก ารกำกับ ดูแ ลซองรัฐ หน่ว ยการปกครองท้อ งถิ่น จะต้อ งมีฐ านะเป็น หน่ว ยการ
ปกครองระดับรองของรัฐ และอยู่ในการกำกับดูแลของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของประชาซนส่วนรวม และ
ความมั่นคงแห่งรัฐ
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ปีต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทคบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรราปี จังหวัดอุดรราปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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3.3 การให้บ ริก ารสาธารณะ (Public Service Delivery)
3.3.1 ความหมายของการให้บริการสาธารณะ
ปรัชญา เวสารัชซ์ (2540) ให้ความหมายของการให้บริการประซาซนโดยหน่วยงาน
ของรัฐว่า หมายถึง การอำนวยความสะดวกที่หน่วยงานของรัฐจัดให้แก่ประชาชนทั่วไป หน่วยงาน
อาจให้ประซาซนไปรับบริการที่หน่วยงานชองรัฐ หรืออาจส่งเจ้าหน้าที่ออกไปให้บริการในจุดที่สะดวก
สำหรับประซาซนก็ได้ และเห็น ว่าองค์ป ระกอบชองการให้บ ริก าร ประกอบด้วยผู้รับ บริการ ระบบ
บริการ ผลการบริการ และระบบสนับสนุน ดังภาพที่ 1
ผู้รับบริการ
1. ความรู้ความเข้าใจ
2. ความพร้อม
3. การตอบสนอง
4. ลักษณะเฉพาะตัว

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

3

ผ ู้

0

ผลการบริการ
1. ผลจริง
2. ภาพพจน์
3. ผลสาธิต

XL
ระบบสนับส'นุน
1. นโยบายและมาตรฐาน
2. การสนับสนุนทรัพยากร
3. การประเมินผล
ภาพที' 1 ตัวแบบระบบบริการประซาซนแจกแจงรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ
จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า องค์ประกอบของบริการสาธารณะ ประกอบด้วยผู้ให้บริการ
กระบวนการให้บริการ และผู้รับบริการสาธารณะ
3.3.2 หลักการให้บริการสาธารณะ
ปรัชญา เวสารัชซ์ (2540) กล่าวถึง หลักการพื้นฐานในการให้บริการไว้ 6 ประการ ดังนี้
1) ทำให้ผู้รับบริการเต็มใจ และไม่เกิดความทุกข์ ความเครียดในการมารับบริการ
2) อย่าปล่อยให้ผู้รับบริการอยู่ที่หน่วยบริการนานเกินไป
3) อย่าทำผิดพลาดจนผู้รับบริการเดือดร้อน
4) สร้างบรรยากาศชองหน่วยบริการให้น่ารื่นรมย์
5) ทำให้ผู้รับบริการเกิดความคุ้นเคยกับบริการ เซ่น การจัดทำป้ายประขาสัมพันธ์
6) เตรียมความสะดวกให้พร้อม เซ่น อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ
เสน่ห์ จุ้ยโต (2544) กล่าวถึง ผู้บ ริห ารองค์ก ารสมัย ใหม่ว ่า ต้อ งเป็น ผู้ท ี่ร ู้จ ัก ปรับ
บทบาท หน้าที่ และความรับ ผิดชอบของตนเองให้สอดคล้องกับ ยุค โลกาภิวัตน์ นั่นคือ มุ่งเน้นที่จะ
ปรับปรุงองค์การไปสู่การตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ (Customer-Oriented) โดย
วิธีการดังนี้
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประจาชนที่มืต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรรานี จังหวัดอุดรร'านี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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1) สร้างคุณค่าความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด ลูกค้าคือพระราซา ดังนั้น องค์การจึงต้อง
ให้ความสนใจต่อลูกค้า และประซาซนที่เข้ามาใช้บริการ ต้องมีจิตสำนึกในการบริการ ต้องมีการจัดบริการที่
ดีนั้งตัวบุคคลผู้ให้บริการและวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการ
พึงพอใจมากที่สุด
2) ต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต้ใช้ในการให้บริการ (Must - utilize
Information Technology)
3) ต้องเลิกซาถ้วยเก่า (Must Break The Chaina) นั่นคือ ต้องแหวกวงล้อมแห่งความคิด
เก่า คือ การแหวกตัวเองออกจากการเป็นช้าราชการที่ทำงานแบบเจ้าขุนมูลนาย แต่เปลี่ยนมาเป็นการ
มุ่งตอบสนองต่อลูกค้าและผู้มารับบริการ มุ่งเน้นการบริการที่เดียวเบ็ดเตล็ด (One Stop Services)
เพื่อขจัดปัญหาต่างคนต่างทำ และการทำงานซํ้าซ้อน
4) ต้อ งเพิ่ม ความรวดเร็ว การตลาด ความยืด หยุ่น และบริก าร (Must increase
speed market, flexibility and services) ด้วยการลดสายการบังคับบัญชาลงให้เป็นองค์กรแบบ
แนวราบ (flat-organization) และออกแบบกระบวนการให้บริการใหม่ให้สอดคล้องต่อการบริการ
อย่างรวดเร็ว
Parsuraman และคณะ (อ้างถึงใน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2543) กล่าว
ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพบริการ ได้แก่
1) ความเชื่อ ถือ ได้ข องบริก าร (Reliability) คือ ให้บ ริก ารได้ถ ูก ต้อ งโดยเฉพาะ
เกี่ยวกับการเริยกเก็บเงิน การเก็บรักษาข้อมูลถูกต้อง และการให้บริการตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้
2) การตอบสนองความต้อ งการซองลูก ค้า (R esponsiveness) คือ การที่ผู้ให้
บริการยินดีและมีความพร้อมที่จะให้บริการ รวมทั้งการให้บริการโดยรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ส่งเอกสารโดยเร็ว การตอบสนองข้อร้องเรียนของผู้รับบริการโดยเร็ว และการให้บริการตรงเวลา
3) ความสามารถของผู้ให้บริการ (Competence) คือ ผู้ให้บริการต้องมีทักษะและความรู้
ในการให้บริการ รวมทั้งความรู้และทักษะของพนักงานสนับสนุนในการติดต่อกับผู้รับบริการ และ
ความสามารถซององค์กรโดยรวม
4) ความสะดวกใบการติดต่อ (Access) รวมทั้งให้ผู้รับบริการสามารถติดต่อซอรับ
บริการได้ทางโทรศัพท์ ไม่ต้องเสียเวลาคอยนาน มีขั่ว'โมงบริการเหมาะสม และสถานที่ให้บริการตั้งอยู่ใน
ที่ที่ลูกค้าติดต่อได้สะดวก
5) ความสุภาพของพนักงาน (Courtesy) รวมทั้งให้ความเคารพนับถือ แสดงความ
เป็นมิตรต่อผู้รับบริการ ตลอดจนรู้จักรักษาสมบัติของผู้รับบริการ มีการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย
6) ความสามารถในการสื่อสาร (Communication) ใช้ภ าษาสุภาพให้ผู้รับ บริก าร
เช้าใจได้ อาจรวมถึงการให้คำแนะนำ บอกราคาอัตราค่าบริการอย่างซัดเจนและช่วยแก้ปัญ หาให้แก่
ผู้รับบริการ
7) ความเชื่อถือได้ของพนักงาน (Credibility) พนักงานต้องซื่อสัตย์และเชื่อใจได้สิ่งนี้มี
ผลเกี่ยวช้องกับซื่อหน่วยงานที่ให้บริการและชื่อเสียงซองหน่วยงานโดยตรง
8) ความปลอดภัย (Security) ผู้รับบริการจะต้องปลอดภัย ไม่เสี่ยงหรือไม่มีช้อสงสัย
ในเรื่อ งความปลอดภัย ทางกายและความปลอดภัย ทางการเงิน รวมทั้งผู้ให้บ ริการจะต้องรักษา
ความลับของผู้รับบริการ
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประจาชนที่มิต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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9) ความรู้ความเข้าใจในผู้รับบริการ (บทderstanding/Knowing the customer)
ผู้โห้บริการต้องพยายามเข้าใจความต้องการของผู้รับบริการหรือลูกค้า ให้ความลนใจลูกค้ารายตัวและ
รู้จักลูกค้าประจำ
10) สิ่งที่จับต้องได้ (Tangibles) หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่แสดง
เป็นรูปร่างได้ เซ่น สิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารสำนัก งาน การแต่งกายของพนัก งาบการมี
เครื่องใช้ในการให้บริการ การมีหลักฐานในการบริการ เซ่น ใบเสร็จรับเงิน รายงานสิน ค้า และสิ่ง
อำนวยความสะดวกอื่นๆ
จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่พงพอใจของ
ประซาซนมีหลักการที่สำคัญ คือ การให้บ ริก ารอย่างเสมอภาค เพียงพอ ต่อเนื่อง ตรงเวลา และที่
สำคัญที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการต้องสุภาพ อ่อนโยน มีความรู้ในงานที่ให้บริการ ยินดีให้บริการ
และเห็บว่าลูกค้าคือ พระเจ้า (Customer Oriented)
3.4 การให้บ ริการสาธารณะในต่างประเทศ
สมาน รังสิโยกฤษณ์ (2543) กล่าวถึง การให้บริการประซาซนในประเทศต่างๆ ดังนี้
1) สหรัฐ อเมริก า มีก ารกำหนดให้ม ีก ารจัด ทำแผนการให้บ ริก ารลูก ค้า (Customer
Service Plans) โดยมีก ารกำหนดมาตรฐานขั้น ตอนซองการให้บ ริก าร (Customer Service
Standards) มีก ารสำรวจความพึง พอใจของลูก ค้าเป็น เกณฑ์ พร้อมทั้งจัด'ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้ม ี
ความรู้และทักษะในการให้บริการ
2) สหราซอาณาจักร ให้บริการประซาซนภายใต้แนวคิดว่าประซาซนต้องได้รับบริการที่ดี
จากรัฐและประกาศเป็น “สัญญาประซาซน” (Citizen Chanter) และยึดหลักการปฏิบัติราซการเพื่อ
ประซาซน (Principle of Public Service) 6 ประการ ได้แก, มาตรฐานการบริการ (Standards)
ข้อ มูล ข่าวสารและการเปีด เผย (Information and Openness) ทางเลือกและการปรึก ษาหารือ
(Choice and Openness) ความสุภาพและความช่วยเหลือเกื้อกูล (Courtesy and Helpfulness)
อธิบายและแกไขให้ถูกต้อง (Patting things Right) และคุ้มค่าซองเงิน (Value for money)
3) สิงคโปร์ เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการปรับปรุงบริการของรัฐโดย
ประกาศนโยบายการบริการประชาซนสำหรับศตวรรษที่ 21 (PS21) เมื่อปี 2538 โดยกำหนด ให้มี
แนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (The Way of Excellent in Public Service) และกำหนดให้เจ้าหน้าที่
รัฐยึดหลัก 6 ประการในการปฏิบัติงาน คือ การให้บริการที่มีคุณภาพ (We want to Give You
Quality Service) สุภาพและเป็นธรรม (We are Country and Fair) ให้ความช่วยเหลืออย่างดีที่สุด
(We do our Best to Help) มีความภูมิใจในงาน (We Have Pride Our Work) ปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง (We W ant to Keep Improving) และรับพีงข้อเสนอแนะและปรับปรุง (Feed Back and
Suggestion Improve)

รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ป็ตอคุณ'ภาพการให้บริการของ
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3.5 การปรับกระบวนการให้บริการเพื่อความพึงพอใจของประซาซน
ขั้นตอนการปรับกระบวนการให้บริการ มีดังนี้
1) กำหนดวิสัยทัศน์และเปัาหมายการบริการ
1.1)
มองไปข้างหน้าว่าการบริการ ณ วันนี้มีความเหมาะสมเพียงใด จะปรับ เปลี่ยน
อย่างไร เพื่อความพึงพอใจของประซาซน
1.2) นึกคิดและสร้างสรรค์งานบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของประซาซน และ
มีคุณภาพทัดเทียมกับองค์กรต่างๆ
1.3) หาคำตอบว่าประขาซนต้องการบริการอย่างไรจากเรา
1.4) เราจะสร้างความพึงพอใจให้เขาได้อย่างไร ■
1.5) ต้องยึดมั่นว่าความพึงพอใจของประซาซน คือ ผลสำเร็จของงานบริการ
1.6) ต้องพัฒนาคุณภาพการบริการโดยไม่หยุดยั้ง
1.7) ตอบคำถามตัวเองให้ได้ว่า เราพร้อมจะให้บริการที่ดีแก่เขาหรือยัง
2) ค้นหาก.ระบวนการให้บริการโดยไม,หยุดยั้ง
2.1) ดูว ่า กระบวนการให้บ ริก ารใดบ้า ง ที่ไ ม่ส ามารถสนองตอบต่อ วิส ัย ทัศ น์แ ละ
เป๋าหมายดังกล่าว
2.2) ศึก ษากระบวนการขั้น ตอนการบริก ารที่ม ีอ ยู่เดิม เขีย นเป็น ลัก ษณะดัง กล่า ว
(Work Flow Chart) ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนสิ้นสุด เพื่อดูว่ามีกี่ขั้นตอน
2.3) หาจุดอ่อนของกระบวนการให้บริการ โดยตรวจสอบความซํ้าซ้อน ความยุ่งยาก
ซับซ้อนที่ไม่จำเป็น
3) ออกแบบกระบวนการให้บริการใหม่
พิจารณาแต่ละขั้นตอน โดยตอบคำถามให้ได้ว่าขั้นตอบนั้นสามารถ
- ตัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นทิ้งได้หรือไม่
- ทำให้ง่ายขึ้นได้หรือไม, เซ่น มอบอำนาจ ลดจำนวนหลักฐาน
- รวมกับขั้นตอนอื่นได้หรือไม่ เพื่อให้เหลือขั้นตอบน้อยที่สุด
- รวมขั้นตอนที่ต้องปรับลด และที่คงไว้เข้าด้วยกันเป็นกระบวนการใหม่
- หรืออาจออกแบบกระจายการให้บริการใหม่ที่สั้นและเรียบง่ายโดยไม่สนใจว่าเคย
ทำอย่างไร เพื่อตอบสนองผลลัพธ์ของหน่วยงานได้ดีที่สุด โดยอาจใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย

รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ปีต่’อคุณภาพการให้'บริการของ
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรราน จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาพ พ.ศ. 2560
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4. สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
4.1 สภาพทั่วไปทางภูมิศาสตร์
4.1.1 ประวัติความเป็นมา
เทศบาลเมืองหนองสำโรง แต่เดิมซื่อ “สุขาภิบาลโพธิสว่าง” จัดตั้งขึ้นตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2523 (ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 228 เล่ม 98
ตอนที่ 13 ลงวันที่ 27 มกราคม 2524) มีพื้นที่รับผิดชอบ 11 ตารางกิโลเมตร และได้ขยายเขตพื้นที่เป็น
24.85 ตารางกิโลเมตร เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2538 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เปลี่ยนแปลง
สุขาภิบาลโพธิสว่าง ประกาศในราชกิจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 228 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2538
หลังจากนั้นสุขาภิบาลโพธิสว่าง ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลโพธิสว่าง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม
2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 และได้เสนอเปลี่ยน
ซื่อเทศบาลไปยังกระทรวงมหาดไทยเป็น “เทศบาลตำบลหนองสำโรง” เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของพื้นที่ ซึ่งมีแหล่งนํ้าประวัติศาสตร์ของ จังหวัดอุดรธานี คือ หนองสำโรง
ซึ่งเป็นจุดที่พักกองทัพแห่งหนึ่งของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้ทรงก่อตั้ง
เมืองอุดรธานี อีก ทั้งยังมีค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒ นศัก ดึ๋ หรือซื่อที่คนทั่วไปรู้จัก คือ ค่ายหนองสำโรง
(ร 13 พัน 2 และ ร 13 พัน 3) และสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตเทศบาล ซึ่งกระทรวง
มหาดไทย ได้ประกาศเปลี่ยนซื่อจาก “เทศบาลตำบลโพธิสว่าง” เป็น “เทศบาลตำบลหนองสำโรง”
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2547
หลังจากความเจริญ ของตัว เมือ งที่ม ีม ากขึ้น เรื่อ ยๆ ชุมขนหนาแน่นขึ้น และมีก ารขยายตัว
โดยรอบ อีกทั้งเทศบาลมีรายได้ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการให้บริการสาธารณะกับประซาซนตาม
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล ดังนั้น เทศบาลตำบลหนองสำโรงจึงได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบล
เป็นเทศบาลเมืองหนองสำโรง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
4.1.2 ที่ตั้ง
เทศบาลเมืองหนองสำโรง ตั้งอยู่ เลขที่ 89 หมู่ 9 ถนนอุดร-หนองสำโรง ตำบลหมู่ม่น
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-230133, 042-230-072, 042-230073
โทรสาร 042-222071 โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ด้านทิศเหนือ
ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมหนองสำโรงผิงใต้ ตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนบ้าน
บ่อนํ้า-นาทราย ตรงจุดที่อยู่ห่างจากถนนบ้านบ่อนํ้า-บาทราย บรรจบกับถนนบ้านเลื่อม-นาทราย ตาม
แนวถนนบ้านบ่อนํ้า-นาทราย ไปทางทิศตะวันตก ระยะ 200 เมตร
จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นเรียบถนนริมหนองสำโรงผิงใติไปทางทิศตะวันออก ทิศตะวันออก
เฉียงเหนือถึงหลักที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ฝายบํ้าล้นฟากเหนือบรรจบกับดินหนองสำโรง
จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ตามแนว
เส้นตั้งฉากระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางคอสะพานทางนํ้าล้นถนนบ้านไก่เถื่อน-หมูม่น ฟากเหนือ
จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นขยานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางบ้านไก่เถื่อน-หมูม่น ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนบ้านไก่เถื่อน-หมูม่น ตรงจุดระหว่าง
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ปีต่อคุฌภาพการให้บริการของ
เทคบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรราปี จังหวัดอุดรราปี ประจำปีงบประมาณ พ.ค. 2560

15
บ้านไก่เถื่อน-หมู่ม่น บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 สระบุรี-หนองคาย ตามแนวถนนบ้านไก,
เถื่อน-หมู่ม่นไปทางทิศตะวันออกเฉลียงเหนือ ระยะทาง 1,000 เมตร
จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉลียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ริม
ทางรถไฟสายตะวันออกเฉลียงเหนือ ฟากตะวันออก ตรงจุดที่ริมทางรถไฟสายตะวันออกเฉลียงเหนือ
ฟากตะวันออกติดกับริมทางหลวงหมายเลข 2 สระบุรี-หนองคาย ฟากตะวันออก
ด้านทิศตะวันออก
จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นเรียบริมทางรถไฟสายตะวันออกเฉลียงเหนือ ฟากตะวันออกไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่แนวเส้นแบ่งเขตตำบลหนองบัว ตำบลหมู่ม่นตรง
จุดที่ตัดกับริมทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากตะวันออก
จากหลัก เขตที่ 6 เป็นเส้นเรียบแนวเส้นแบ่งเขตตำบลหนองบัวกับตำบลหมูม่นไปทางทิศ
ตะวัน ตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งอยู่แนวเส้น แบ่งเขตตำบลหนองบัวและตำบลหมูม่น ตรงจุดที่
บรรจบกับแนวเส้นแบ่งเขตตำบลหนองบัวกับตำบลบ้านเลื่อม
จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นเรียบแนวเขตตำบลหนองบัวกับตำบลบ้านเลื่อมไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210 อุดร-วังสะพุง (ตอนเลี่ยงเมือง)
ฟากใต้ ตรงจุด ที่แ นวเส้น แบ่งเขตตำบลหนองบัวกับ ตำบลบ้านเลื่อ ม ติดริมถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 210 อุดรธานี-วังสะพุง (ตอนเลี่ยงเมือง) ฟากใต้
ด้านทิศใต้
จากหลัก เขตที่ 8 เป็นเส้นเรียบทางหลวงแผ่นดิบหมายเลข 210 อุดรธานี-วังสะพุง (ตอน
เลี่ยงเมือง) ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข 210
อุดรธานี-วังสะพุง (ตอนเลี่ยงเมือง) ฟากใต้ ตรงจุดที่บรรจบกับทางแผ่นดินหมายเลข 210 อุดรธานีวังสะพุง (ตอนเลี่ยงเมือง) ฟากตะวับตก
จากหลักที่ 9 เป็นเส้นเรียบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210 อุดร-วังสะพุง (ตอนเลี่ยงเมือง)
ฟากใต้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 10 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 210 อุดรธานีวังสะพุง ฟากใต้ตรงจุดที่ห ่างจากการบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210 อุดรธานี-วังสะพุง
(ตอนเลี่ยงเมือง) ตามแนวทางหลวงแผ่นดิบหมายเลข 210 อุดรธานี-วังสะพุง ไปทางทิศตะวันตกเฉียง
ใต้ ระยะ 1,200 เมตร
ด้านทิศตะวันตก
จากหลักเขตที่ 10 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 11 ซึ่งตั้งอยู่
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2139 ต่อเขตนครอุดรธานี ควบคุม-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
210 (บ้านถ่อน) ฟากเหนือ ตรงจุด ทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข 2139 ต่อเขตเทศบาลนครอุด รธานี
ควบคุม-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210 ต่อเขตเทศบาลนครอุดรธานี ควบคุม-บรรจบทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 210 (บ้านถ่อน) ไปทางทิศตะวันตก ระยะ 1,600 เมตร

รายงานการประเมินความพึงพอใจ'ของประชาชนที่ปีต่อคุณภาพการให้,บริการของ
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ภาพที่ 2 แผนที่แลดงเขตชุมชนเทคบาลเมืองหนองสำโรง
จากหลักเขตที่ 11 เป็นเส้นตรงไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือหลักเขตที่ 12 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนน
ร.พ.ซ.อด 1104 บ้านเลื่อม-เชียงพิณ ฟากเหนือตรงจุดที่อยู่ห่างถนน ตรงจุดที่อยู่ห่างถนน ร.พ.ช.อด
11004 บ้านเลื่อม-เชียงพิณ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ 1,900 เมตร
จากหลักเขตที่ 12 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บรรจบหลักเขตที่ 1 เทศบาล
เมืองหนองสำโรง มีเนื้อที่ทั้งหมด 24.85 ตารางกิโลเมตร
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประVาชนที่นีตอคุณภาพการM vfการพง
เทศนาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเนืองอุดรราปี จังหวัดอุดรราปี ปรรiจำปีงบประมา(น ท.ศ. 2560
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4.1.3 ลักษณะภูม ิป ระเทศ/ ภูมิอากาศ
เทศบาลเมืองหนองสำโรงมีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบ มีลำห้วยไหลผ่าน
เพีย งสายเดีย ว คือ ห้วยดาน ชุมซนส่วนใหญ่เป็นชุมชนดั้งเดิมประกอบอาชีพเกษตรกรรม ต่อมาเมื่อ
ชุมขนไต้พ ัฒ นาให้มิความเจริญ ขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง จึงไต้มีการขยายตัวของชุมขน
ออกไปหลายทิศทางตามเส้นทางคมนาคม และโครงข่ายสาธารณูปโภค ธุรกิจการพัฒนาที่ดินและที่
พักอาศัยไต้ฃยายตัวเป็นอย่างมาก ดังนั้น สภาพของชุมซนในบึจจุบันจึงกลายเป็นชุมซนกึ่งเมือง
ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ
-ฤลูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม
-ฤดูฝน
เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน-ตุลาคม
-ฤดู-หนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์
4.2 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคซองเทศบาลเมืองหนองสำโรง ประกอบด้วย ถนน
การคมนาคม/ การจราจร มีถนนลูกรัง 22 สาย ถนนลาดยาง 7 สาย และถนนคอนกรีต 496 สาย
สะพานคอนกรีต 20 แห่ง แหล่งนํ้า ประกอบด้วยห้วย/ หนอง/ คลอง/ บึง 13 แห่ง/สาย การประปา
ครัวเรือนมีนํ้าประปา,ไซ้ 12,484 ครัวเรือน และครัวเรือนที่ไม่มีบํ้าประปาใช้ 33 ครัวเรือน
ส่วนต้านไฟฟ้านั้นเป็นไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คิดเป็นร้อยละ 100 ซองพื้นที่ โดยครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 12,462 ครัวเรือน และครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้า
ใช้ 55 ครัวเรือน
4.3 ด้านเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจของของเทศบาลเมืองหนองสำโรง ประกอบด้วย การท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
สวบกล้วยไม้หอมอุดรชันไฌน์ ถ.อุดร-หนองสำโรง นอกจากนี้ยังพบว่ารายได้ประซากรมีรายไต้เฉลี่ย
ประมาณ 167,211 บาท/คบ/ปี ซึ่งประซากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง
4.4 ด้านสังคม
เทศบาลเมืองหนองสำโรง ประกอบด้วย 29 ชุมซน 12,607 ครัวเรือน ประซากรทั้งหมด
27,497 คน เป็นเพศซาย 13,721 คน และเพศหญิง 13,776 คน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1
ขณะเดียวกันประขาซนที่ไต้รับเบี้ยยังชีพ ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ 2,378 คน ผู้พิการ
326 คบ ผู้ป่วยโรคเอดส์ 40 คน

รายงานการประเมินความพีงพอใจของประชาชนที่มื'ต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรราปี ประจำปีงบประมาณ พ.ค. 2560
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลประซากรในเขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง
ช่วงอายุ
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม
1 จ เต็ม - 2 ปี
3 ปีเต็ม - 5 ปี
6 ปีเต็ม - 11 ปี
12 ปีเต็ม - 14 ปี
15 ปีเต็ม - 17 ปี
18 จ เต็ม - 25 ปี
26 ปีเต็ม - 49 ปี
51 ปีเต็ม - 60 ปี
มากกว่า 60 ปีเต็ม ขึ้นไป
รวม

เพศขาย
จำนวน
4
31
167
468
235
306
1,236
5,738
3,133
2,040
13,358

ร้อยละ
0.03
0.23
1.25
3.51
1.76
2.29
9.25
42.96
23.45
15.27
100.00

เพศหญิง
จำนวน ร้อยละ
4
0.03
0.22
31
1.28
180
411
2.91
231
1.63
277
1.96
1,154
8.16
6,176
43.68
3,511
24.83
2,164
15.30
14,139 100.00

รวม
จำนวน
8
62
347
879
466
583
2,390
11,914
6,644
4,204
27,497

ร้อยละ
0.03
0.22
1.26
3.20
1.70
2.12
8.69
43.33
24.16
15.29
100.00

ที่มา: จำนวนประซากร จำแนกตามช่วงอายุ ปี 2559 (อ้างอิงข้อมูลพื้นฐานจาก จปฐ.)
4.5 ด้านสาธาร๓ สุข
เทศบาลเมืองหนองสำโรง ประกอบด้วย สถานบริการสาธารณสุข คือ สถานีอนามัย
จำนวน 3 แห่ง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลสถานบริการสาธารณสุฃฃองเทศบาลเมืองหนองสำโรง
ลำดับ
ซื่อสถานีอนามัย
1 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองหนอง
สำโรง แห่งที่ 1
2 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองหนอง
สำโรง แห่งที่ 2
3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลื่อม

สถานที่ตั้ง
สนง. เทศบาลเมืองหนองสำโรง 89 ม.9
ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
วัดปาบ้านถ่อน ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง
จ.อุดรธานี
รพสต. ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี

รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มื'ต่อคุณภาพการให้'บริการ'ของ
เทศบาลเมืองหนองสำใรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรราปี ประจำปีงบประมาณ พ.ค. 2560
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นอกจากนี้ ปี พ.ศ. 2559 ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 แห่ง ให้บ ริก ารตรวจรัก ษาพยาบาล
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลการให้บริการตรวจรักษาพยาบาลของศูนย์บริการสาธารณสุข 2 แห่ง ประจำปี 2559
เดือน
ตุลาคม 2558
พฤศจิกายน 2558
ธันวาคม 2558
มกราคม 2559
กุมภาพันธ์ 2559
มีนาคม 2559
เมษายน 2559
พฤษภาคม 2559
มิถุนายน 2559
กรกฎาคม 2559
สิงหาคม 2559
กันยายน 2559
รวมทั้งสิ้น

ศูนย์บริการ 1
222
215
131
149
132
114
106
83
229
139
214
243
1,977

ศูนย์บริการ 2
133
106
125
81
126
123
85
103
125
109
138
114
1,368

รวม
355
321
256
230
258
237
191
186
354
248
352
357
3,345

4.6 ด้านการป็องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองหนองสำโรง ประกอบด้วย
1. จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง) จำนวน 23 คน
2. รถดับเพลิง
จำนวน 1 คัน
จำนวน 2 คัน
3. รถยนต์บรรทุกนี้าช่วยดับเพลิง
4. รถบรรทุกนํ้าอเนกประสงค์ติดตั้งกระเซ้า
จำนวน 1 คับ
5. รถกู้ภัย/เคลื่อนที่เร็ว
จำนวน 2 คัน
จำนวน 1 คัน
6. รถกู้ชีพ
7. รถโดยสาร 6 ล้อ
จำนวน 1 คัน
4.7 ด้านสิ่งแวดล้อม
งานด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองหนองสำโรง ประกอบด้วย ปริมาณขยะและสิ่ง
ปฏิกูลที่จัดเก็บ 24 ตัน/วับ จำนวนหลังคาเรือนที่จัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล 4,104 หลังคาเรือน/ปีงบ
ประมาณ รถเก็บขยะ 14 คัน สวนสาธารณะ 1 แห่ง และลานกีฬา 28 แห่ง

รายงานการประเมินความพิงพอใจของประชาชนที่มืต่อคุณภาพการให้บริทารของ
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรราปี จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ ท.ศ. 2560
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4.8 ด้านการเงิน การคลัง
รายรับเทศบาลเมืองหนองสำโรง ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอีย ดแสดงดัง
ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงรายรับเทศบาลเมืองหนองสำโรง ประจำปีงบประมาณ 2559
รายรับ
หมวดภาษีอากร
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายรับ
อุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์
เงินอุดหนุนเอพาะกิจ
เงินก (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. หรือสถาบันการเงิน หรืออื่นๆ)
เงินสะสม
อื่นๆ
รวมรายรับทั้งสิ้น

จำนวนเงิน
12,895,440.94
98,154,520.55
3,034,136.80
1,584,557.65
808,555.74
27,260,959
143,738,170.68
24,180,048.50
10,180,000
14,013,720
401,100
1,830,100
194,343,139.18

รายจ่ายเทศบาลเมืองหนองสำโรง ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงรายจ่ายเทศบาลเมืองหนองสำโรง ประจำปีงบประมาณ 2559
รายจ่าย
งบกลาง
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
หมวดค่าจ้างชั่วคราว
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
หมวดค่าสาธารณปโภค
หมวดเงินอุดหนุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หมวดรายจ่ายอื่น
รวมรายจ่าย

จำนวนเงิน
10,927,272.17
32,682,785
14,047,138
45,939,363.53
2,159,493.59
3,709,919.16
21,334,502
100,000
130,900,473.45

รายงานการประเมินความพึงพอใจชองประชาชนที่ปีต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ตารางที่ 5 แสดงรายจ่ายเทศบาลเมืองหนองสำโรง ประจำปีงบประมาณ 2559 (ต่อ)
รายจ่าย
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
จ่ายจากเงินสะสม
จ่ายจากเงิน คู้
อื่นๆ
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

จำนวนเงิน
34,360,048.50
401,100
14,013,720
1,830,100
181,505,441.95

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผลงาบวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การประเมิน ความพึงพอใจของประซาขนที่ม ีต ่อ คุณ ภาพการให้
บรื่การของเทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี คณะผู้ประเมินได้นำเสนอ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
วิระศักดึ๋ ฮาดดา (2553) งานวิจัยเรื่อง “ผลส้มฤทธิ้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของ
องค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดภาคกลาง” การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา(1)ผลส้มถุทธี้
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดภาคกลาง (2) การมี
ส่วนร่วมของประซาขนตามหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล
ในเขตจังหวัดภาคกลาง (3) ความสัมพันธ์ระหว่างป้จจัยการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมกับดัชนีชี้
วัด (4) ปีจจัยการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่มีผลต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลในเขตจังหวัดภาคกลาง และ (5) รูปแบบผลสัมฤทธิ้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมขององค์การ
บริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดภาคกลาง กลุ่มตัวอย่างที่ใซในการวิจัยคือ ประซาขนที่อาศัยในพื้นที่
เขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดภาคกลาง ในปีการศึกษา 2552 จากองค์การ
บริหารส่วนตำบล 333 แห่ง จำนวน 497 ตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม สถิติ
ที่ใข้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าส้มประสิทธี้สหสัมพันธ์ สมการ
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลส้มฤทธี้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของ
องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดภาคกลาง ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และพบว่าระดับ
ผลส้มฤทธี้ของการดำเนินงานในด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิบีญ ญาท้องถิ่นอยู่'ใบ
ระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการพัฒนาคุณภาพซืวิต ด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหาร
จัดการ ด้านการพัฒนาสิงแวดล้อมและการอนุรักษ์ธรรมชาติ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน
การพัฒ นาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว โดยด้านที่เห็นว่ามีระดับผลส้มถุทธี้ของการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลน้อยที่สุดคือ ด้านการจัดระเบียบชุมซบสังคมและการรักษาความสงบเริยบร้อย
(2) การมีส่วนร่วมของประซาซนตามหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบล ในเขตจังหวัดภาคกลาง ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง จำแนกตามปีจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ผลส้มฤทธี้ของการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล พบว่า ด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่
ประซาซนอย่างโปร่งใส มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านระบบการรับพึงความคิดเห็น
ของประซาซนมีระดับ การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการนำความคิดเห็นของประซาซนไป
รายงานการประเมินความหึงทอใจของประชาชนทิม'ต่อคุณ'ภาพทารให้‘บริการของ
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประร่เาณ ห.ศ. 2560
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ประกอบการบริหารงานมีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านมีที่ปรึกษามาจากภาคประซาซน
มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง และด้านการมีกระบวนการ/กลไกการติดตามตรวจสอบ
โดยภาคประซาซนมีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง (3) ผลจากการศึก ษาปีจจัยทั้ง 5 ตัว ที่
มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเซตจังหวัดภาคกลางในภาพรวม พบว่า
ปีจจัยแรกที่มีอิทธิพล คือ การมีที่ปรึกษามาจากภาคประซาซน'ปิจจัยตัวที่ 2 คือ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
แก่ประซาซนอย่างโปร่งใส ปีจจัยตัวที่ 3 คือ การรับพึงความคิดเห็บของประซาซบ ป้จจัยตัวที่ 4 คือ การ
นำความคิดเห็นซองประซาซนไปประกอบการบริหารงาน และป้จจัยตัวที่ 5 คือ มีกระบวนการ/กลไก
การติดตามตรวจสอบโดยภาคประซาซน (4) รูปแบบผลสัมฤทธี้การบริหารราซการแบบมีส่วนร่วมของ
องค์การบริหารส่วนตำบล ในเซตจังหวัดภาคกลาง พบว่า รูปแบบ COLIBP Model เป็นรูปแบบที่
เหมาะสมต่อการดำเนินงาน การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมซององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต
พื้นที่ภาคกลาง
อำภร ศรราช (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจและความต้องการของประซาซบที่มีต่อ
การพัฒนาซองท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม งาบวิจัยนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของประซาซนที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม 2) เปรียบเทียบคุณลักษณะของประขาซนกับความพึงพอใจซอง
ประซาชนในแต่ละด้านที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม โดยวิธีการวิจัย
เซิงสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประซาซนในตำบลไทรงาม จำนวน 132 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
อย่างง่าย สถิติที่ใซัวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Tukey
ผลการวิจัย พบว่า 1) ด้านการบริการภายในอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ด้านการบริการภายนอก
โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และด้านสวัสดิการมีความพึงพอใจในด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและการอบรมเสริมสร้างความรู้แก่ อสม. หรือผู้นำชุมซนหรือแกนนำสุขภาพอยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด ประซาซนต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงามแก้ไขและปรับปรุงเรื่อง
การพัฒนาสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น 2) ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของ
ประซาซบกับความพึงพอใจของประซาซนในแต่ละด้านที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่นซององค์การบริหาร
ส่วนตำบลไทรงาม พบว่า ความพึงพอใจของประซาซน ด้านการบริการภายนอกมีความแตกต่างกัน
อย่างน้อย 2 หมู่บ้าน ส่วนความพึงพอใจของประซาซน ด้านการบริการภายในและด้านสวัสดิการไม'มี
ความแตกต่างกัน
อำนวย บุญรัตนไมตรี และนิพนธ์ ไตรสรณะกุล (2558) ได้ทำการศึกษา การบริหารงาน
บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีการบริหารเทศบาลตามมาตรฐานการจัดทำ
บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาบ พบว่า การบริหารงานสาธารณะมีความสำคัญมากในประเทศ
ที'มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีบทบาทหลักใน
การจัด ทำบริก ารสาธารณะ มีการบริห าร งานบริก ารสาธารพะท้อ งถิ่น มีล ัก ษณะแตกต่า งจากการ
บริหารงานบริการสาธารณะซองรัฐบาลโดยทั่วไป ทั้งใบด้านกระบวนการและผลงาน ซึ่งแนวคิดที่
สำคัญเกี่ยวกับมาตรฐานการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการบริหารเทศบาล
ตามมาตรฐานการจัดทำบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นแนวทางและการประยุกต์ใข้ใน
การบริหารงานสาธารณะของเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 1) ความหมาย
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มิตอคุณภาพการให้บริการ'ชอง
เพบาลเมืองหนองสำใรง อำเภอเมืองอุดรราปี จังหวัดอุดรราปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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และลักษณะของการบริหารงานท้องถิ่น 2) ระบบมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 3) การจัดทำบริการสาธารณะขั้นมาตรฐาน 4) องค์ประกอบของการจัดทำบริการสาธารณะ
ขั้นมาตรฐาน
5) องค์ประกอบของการบริหารเทศบาลตามมาตรฐานการจั
ดทำบริการสาธารณะด้าน
เต่เ '
*3
โครงสร้างพื้นฐาน
บดินทร์ธร บัวรอด (2559) ได้ท ำการศึก ษา การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อเมืองที่น่าอยู่และยั่งยืน พบว่า กลยุทธ์ในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อความเป็นเมืองที่น่าอยู่และยั่งยืน โดยใบอดีตที่ผ่านมานั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีบทบาทหน้าที่ในการกวาดถนน ดูดส้วม เก็บขยะ ลอกคูคลอง จนกระทั่งช่วงยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการจัดบริการสาธารณะให้กับประซาซนบนพื้นฐานของ
ความพึงพอใจในการให้บริการระดับสูงสุด กลยุทธ์ในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อทำให้เมืองมีความ
น่าอยู่และยั่งยืน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับแต่ละพื้นที่ ประกอบไปด้วย การควบคุมปัจจัยนำเข้า
การบริหารจัดการพลังงาน การนำกลับมาใช้ใหม่ การจัดวางผังเมือง การบริหารจัดการระบบการจราจร
การจัดสรรพื้นที่สีเขียวเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี การมีส่วนร่วมของประซาซนจะช่วยให้พัฒนาระบบ
การจัดบริการสาธารณะเพื่อความเป็นเมืองที่น่าอยู่และยั่งยืนประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจ ัยที่เกี่ยวข้อ ง คณะผู้ประเมินกำหนด
ความพึงพอใจของประซาซนที่มีต่อการให้บริการซองเทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 4 องค์ประกอบ คือ ด้านกระบวบการ/ ขั้นตอนการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/ บุคลากรผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

รายงานการประเป็นความพึงพอใจของประชาชนที่ปีต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทคบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรราปี จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

บทที่ 3
วิธีดำเนินการประเมิน
การประเมิน ความพึง พอใจของประซาขนที่ม ีต ่อ คุณ ภาพการพ'บริก ารของเทศ‘บาลเมือง
หนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี คณะผู้ประเมินกำหนดวิธีดำเนินการประเมิน ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่าง
1.1 ประชากร
........
ประชากรที่ใช้!.นการประเมินครั้งนี้ได้แก่ ประชากรในเขตเทคบาลเมืองหนองสำโรง จำนวน
27,497 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใซในประเมินครั้งนี้ได้แก่ ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง
โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1970) โดยกำหนดค่า
ความคลาดเคลื่อนจากการลุ่มตัวอย่างได้ไม่เกินร้อยละ 5 มีสตรในการคำนวณ ดังบี้
เมื่อ ท
N

<2
แทนค่า

•ฯ&- 1.'

= ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
= ขนาดประชากร
= ความคลาดเคลือ่ นของการลุ่มตัวอย่าง (0.05)

ท = --------------------- -- ^ 394.28
1+27,497 (0.05)2
ท = 395

จากการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรคำนวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 395 คน ทำการลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการลุ่มอย่างง่าย (Simple random
sampling) และดำเนิน การเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากขนาดตัวอย่างที่คำนวณไว้อีกร้อยละ 15
เพื่อป้องกันการไม่ตอบกลับและตอบกลับไม่สมบูรณ์ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 455 คน และได้รับแบบสอบถาม
ที่มืความครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งสิ้น 400 ฉบับ ซึ่งมากกว่าขนาดตัวอย่าง ที่คำนวณไว้
2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
เครื่องมือที่ใซ้ในการประเมินครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของประซาซนที่มืต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองหนองสำโรง มีฃั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
ที่ใข้ในการประเมินตามลำดับ ดังนี้
2.1 ลักษณะของเครื่องมีอที่ใช้ในการประเมิน
รายงานการประเป้•นความพึงพอใจของประชาชนที่ปีต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลเป้องหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรราปี จังหวัดอุดรราปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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เครื่องมือที่ใซในการประเมินครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของประซาซน
ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองหนองสำโรง แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ตอน มีลักษณะดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพประจำ รายได้เฉลี่ยส่วนบุคคล และเขตที่อยู่อาศัย แบบสอบถามมีลักษณะเป็นคำถาม
ปลายปิด (Close-ended question) มีหลายคำตอบให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว (Multiple choice
question)
ตอนที่ 2 สอบถามงานที่ฃอรับบริการ แบบสอบถามมีลักษณะเป็นคำถามปลายปิด (Closeended question) และมีหลายคำตอบให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว (Multiple choice question)
ตอนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นระดับความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมือง
หนองสำโรง เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีตัวเลือก 5 ระดับ โดยกำหนดเกณฑ์
ในการพิจารณาดังต่อไปนี้
ระดับที่ 5 หมายถึง พึงพอใจมากที,สุด
ระดับที่ 4 หมายถึง พึงพอใจมาก
ระดับที่ 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
ระดับที่ 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
ระดับที่ 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด/ควรปรับปรุง
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการของเทศบาลเมืองหนองสำโรง มีลักษณะ
เป็นคำถามปลายเปิด (open-ended questions)
2.2 ขั้นตอนการสร้างและพัฒ นาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
การดำเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใซ้ในการประเมิน เพื่อให้เครื่องมือมีคุณภาพ และทำ
การศึกษาได้อย่างเที่ยงตรง มืวิธึดำเนินการต่อไปนี้
2.2.1 กำหนดจุดประสงคํโนการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใข้ในการประเมินเพื่อสร้าง
และพัฒนาเครื่องมือที่ใซในการประเมินคุณภาพการให้บริการประซาขนของเทศบาลเมืองหนองสำโรง
2.2.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการประเมิน โดยค้นคว้าจาก
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิที่หลากหลายเพื่อศึกษาโครงสร้างกรอบเนื้อหาที่จะทำการประเมินให้ครอบคลุม
และสอดคล้องกับประเด็นที่ต้องการศึกษา โดยยึดเนื้อหาการประเมินตามแบบประเมินซองกรมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการร่างข้อคำถาม หลังจากนั้นจึงทำการลังเคราะห้โครงสร้าง
กรอบเนื้อหา พร้อมกับศึกษาแบบเครื่องมีอที่สอดคล้องกับการประเมินในครั้งนี้
2.2.3 เขียนข้อคำถามตามโครงสร้างกรอบเนื้อหาการประเมิน ที่ได้จากการลังเคราะห์
2.2.4 ตรวจสอบพิจารณาข้อคำถาม โดยคณะผู้ป ระเมิน พิจ ารณาจากการวิเคราะห์ต าม
โครงสร้างที่ได้สังเคราะห์ขึ้น หากมีฃ้อคำถามใดยังไม่ซัดเจนในความสอดคล้องกับโครงสร้างจะทำการ
พิจารณากับโครงสร้างกรอบเนื้อหาอีกครั้ง โดยการปรับปรุงข้อคำถาม ภาษาที่ใข้ให้มีความกระซับรัดกุม
และเข้าใจง่าย
2.2.5 นำเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินที่ได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการประเมินคุณภาพ
การให้บริการประซาซนซองเทศบาลเมืองหนองสำโรง ต่อไป
ร?£

กำหนดจดประสงค์
ในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
จ

]การของ
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือ งอุด รราC{ จังหวัดอุดรราปี ประจำปีงบประภาณ พ.ศ. 2560
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ไม่ผ่าน

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใซ้ไนการประเมิน
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการประเมินในครั้งนี้ในขั้นต้นคณะผู้ประเมินทำการ‘ฝิกอบรม
เจ้าหน้าที่ภาคสนาม เพื่อให้เกิดความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการประเมิน วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
และบทบาทของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม ข้อมูลถูกเก็บรวบรวมใบช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ.
2560 แสดงกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
3.1 ขออนุญาตจากผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใข้ในการประเมิน
3.2 เจ้าหน้าที่ภาคสนามให้คำอธิบายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การประเมิน และวิธีการประเมิน
ให้กับผู้ตอบแบบสอบถามได้รับทราบ
3.3 ผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละคน จะตอบคำถาม 4 ส่วน คือ ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบ
สอบถาม งานที่ฃอรับบริการ ระดับความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล
เมืองหนองสำโรง โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะใช้เวลาในการตอบคำถามประมาณ 5-10 นาที
3.4 หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ภาคสนามทำการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มิตอคุณภาพการให้''บริการของ
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์แล้วนำมาจัดลำดับแบบสอบถาม และลง
รหัส หลังจากนั้นทำการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ซึ่งกำหนด
ขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับความพึงพอใจของ
ประขาซนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองหนองสำโรง วิเคราะห์โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ
(Percentage)
.4.2 กำหนดช่วงคะแนนค่าเฉลี่ยในการแปลความหมายข้อมูลเซิงปริมาณ ดังนี้
การแปลความหมาย
ค่าเฉลี่ย
พึงพอใจมากที่สุด
4.51 - 5.00
พึงพอใจมาก
3.51 - 4.50
พึงพอใจปานกลาง
2.51 - 3.50
พึงพอใจน้อย
1.51 - 2.50
พึงพอใจน้อยที่สุด/ ควรปรับปรุง
1.00 - 1.50
4.3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินร้อยละของความพึงพอใจของประขาซนที่มีต่อคุณภาพ
การให้บริการของเทศบาลเมืองหนองลำโรง โดยใช้การเทียบร้อยละจากค่าเฉลี่ย โดยกำหนดให้ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 5.00 มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 100 โดยกำหนดเกณฑ์ร้อยละความพึงพอใจตามเกณฑ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มิติที่ 2 คือ ด้านคุณภาพการให้บริการ ซึ่งเกณฑ์
การประเมินมีการกำหนดดัวซี้วัดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ คือ ต้องมีระดับ
ความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป
4.4 นำผลการวิเคราะห์ทางสถิติมาจัดตาราง แปลความหมาย ตีความจากตาราง อภิปรายผล
และสรุปผลการวิจัย ในรูปของการบรรยาย และการอธิบายแบบความเรียง

รายงานการประเมินความพีงพอใจของประชาชนที่มีต่'อคุณภาพการให้บริการของ
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ผลการวเคราะหขอมูล
การประเมิน ความพึงพอใจของประซาซนที่ม ีต ่อ คุณ ภาพการให้บ ริก ารของเทศบาลเมือ ง
หนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี หลังจากที่ได้ทำการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ซึ่งนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. การประเมินความพึงพอใจของประซาซนที,มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมือง
หนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในภาพรวม
3. การประเมินความพึงพอใจของประซาซนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมือง
หนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จำแนกตามรายข้อ
4. การประเมินความพึงพอใจของประขาซนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมือง
หนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จำแนกตามงานบริการ
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
การประเมิน ความพึงพอใจของผู้มารับ บริก ารจากเทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือ ง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 400 คน จากการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏผล
แสดงดังตารางที่ 6 ดังนี้
ตารางที่ 6 แสดงจำนวน และร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จำนวน (คน)

ร้อยละ

ชาย
หญิง

185
215

46.25
53.75

ตํ่ากว่า 21 ปี
21 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 - 60 ปี
61 ปี ขึ้นไป

45
82
110
90
55
18

11.25
20.50
27.50
22.50
13.75
4.50

ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
2. อายุ

รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มิต'อคุณภาพการให้บริการของ
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ตารางที่ 6 แสดงจำนวน และร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
3. สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
ม่า ย/ หย่า / แยกกันอยู่
4. ระดับ การศึกษา
ประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า/ ไม่ได้เรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
5. อาชีพประจำ
รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
ลูก จ้าง/ พนักงานบริษัท
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
นัก เรียน/ นักศึกษา
รับจ้างทั่วไป
เกษตรกร/ ประมง
แม่บ ้าน/ พ่อบ้าน/ เกษียณ
อื่นๆ
6. รายได้ส่วนดัวเฉลี่ยต่อเดือน
ตํ่ากว่า 10,001 บาท
10,001 - 15,000 บาท
15,001 - 20,000 บาท
มากกว่า 20,000 บาท
ไม่ระบุ
7. งานที่ฃอรับบริการ
งานทะเบียน
งานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
งานเทศกิจหรือบีองกันบรรเทาสาธารณภัย
งานรายได้หรือภาษี
งานสาธารณสุข

จำนวน (คน)

ร้อยละ

130
226
44

32.50
56.50
11.00

55
70
115
70
65
25

13.75
17.50
28.75
17.50
16.25
6.25

62
66
80
50
65
50
12
15

15.50
16.50
20.00
12.50
16.25
12.50
3.00
3.75

150
75
65
45
65

37.50
18.75
16.25
11.25
16.25

65
60
95
75
105

16.25
15.00
23.75
18.75
26.25

รายงานการ1เระเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ปีต่อคุณภาพการให้บริการของ
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จากตารางที่ 6 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 400 คน ส่วนมากเป็นเพศหญิง จำนวน
215 คน คิดเป็นร้อยละ 53.75 อายุ ระหว่าง 31-40 ปี จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 สถานภาพ
สมรสแล้ว จำนวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.50 ระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า จำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.75 อาชีพประจำเป็นประกอบธุรกิจส่วนตัว จำนวน 80 คน
คิดเป็นร้อยละ 20.00 รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 10,001 บาท จำนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ
37.50
ส่วนงานที่ฃอรับบริการมีทั้งสิ้น 5 งานบริการ ได้แก่ งานทะเบียน จำนวน 65 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.25 งานโยธา การขออนุญาตปลูกลี่งก,อสร้าง จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 งานเทศกิจ
หรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.75 งานรายได้หรือภาษี จำนวน
75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 และงานสาธารณสุข จำนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.25
2. การประเมิน ความพึงพอใจของประซาขนที่ม ีต ่อคุณ ภาพการให้บ ริการของเทศบาลเมืองหนอง
สำโรง อำ๓ อเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในภาพรวม
ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของประซาซนที่มีต่อคุณภาพ
การให้บริการของเทศบาลเมืองหนองสำโรง ในภาพรวม
ประเด็นการประเมิน
ด้านกระบวนการ/ ขั้นตอนการให้บริการ
ด้านซ่องทางการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่/ บุคลากรผูให้'บริการ
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
ภาพรวม

X

S.D.

ร้อยละ

4.85
4.85
4.88
4.86
4.86

0.45
0.46
0.40
0.46
0.40

97.00
97.00
97.60
97.20
97.20

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที,สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 7 ผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x=4.86)
เมื่อ พิจ ารณารายด้าน พบว่า ด้า นเจ้า หน้า ที่/ บุคลากรผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจสูงสุด (X =4.88)
รองลงมา ได้แก่ ด้านลี่งอำนวยความสะดวก (X =4.86) ด้านซ่องทางการให้บริการ และด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ (X =4.85) ตามลำดับ
เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ประเมินความพึงพอใจในภาพรวม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 97.20

รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มิตอคุณภาพการให้'บริการของ
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3. การประเมิน ความพึงพอใจของประซาซนที่ม ีต ่อคุณ ภาพการให้บ ริการของเทศบาลเมืองหนอง
สำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จำแนกตามรายข้อ
การประเมินความพึงพอใจของประซาซนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองหนอง
สำโรง จำแนกตามรายข้อ จากการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏผลแสดงดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และระดับความพึงพอใจของประซาซนที่มี
ต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองหนองสำโรง จำแนกตามรายข้อ
X

ร.อ.

ร้อยละ

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.82

0.54

96.40

มากที่สุด

4.89
4.85

0.40
0.47

97.80
97.00

มากที่สุด
มากที่สุด

4.86

0.43

97.20

มากที่สุด

4.85
4.82

0.47
0.53

97.00
96.40

มากที่สุด
มากที่สุด

4.85

0.45

97.00

มากที่สุด

4.81
4.89
4.83
4.86

0.56
0.42
0.52
0.45

96.20
97.80
96.60
97.20

มากที่สุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

ภาพรวม
ด้า นเจ้า หน้า ที่/ บุค ลากรผู้ให้บ ริก าร

4.85

0.46

97.00

มากที่สุด

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการ
2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทาง
ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3. ความเอาใจใส่ กระตือรีอร้น และความพร้อมในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่
4. เจ้าหน้าที่มิความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เซ่น
การตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาได้
5. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย
โดยไม่เลือกปฏิบัติ
6. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เซ่น ไม่รับ
สินบน ไม่หาประโยชงมีนทางมิขอบ ฯลฯ
ภาพรวม

4.90
4.88

0.38
0.43

98.00
97.60

มากทีส่ ุด
มากที่สุด

4.88

0.45

97.60

มากที่สุด

4.82

0.56

96.40

มากที่สุด

4.92

0.36

98.40

มากที่สุด

4.90

0.37

98.00

มากที่สุด

4.88

0.40

97.60

มากที่สุด

ประเด็นการประเมิน
ด้านกระบวนการ/ ขั้น ตอนการให้บ ริการ

1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมิความ
คล่องตัว
2: ความรวดเร็วในการให้บริการ
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอน
ในการให้บริการ
4. ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ (เรียง
ตามลำดับก่อนหลังมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน)
5. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน
6. ระยะเวลาการให้บริการมิความเหมาะสมตรงต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการ
ภาพรวม
ด้านซ่องทางการให้บ ริการ

1.
2.
3.
4.
เช้าถึง

จำนวนซ่องทางการให้บริการ มีความเพีย่งพอ
ซ่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย
การใช้บริการผ่านซ่องทางต่างๆ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
การใช้บริการผ่านซ่องทางต่างๆ มิความสะดวกต่อการ

รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มี'ต่อคุณภาพการให้'บริการของ
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ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และระดับความพึงพอใจของประซาซนที่มี
ต่อคุณภาพการให้บริการซองเทศบาลเมืองหนองสำโรง จำแนกตามรายข้อ (ต่อ)
ประเดนการประเมิน
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับ
บริการ
2 : ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เซ่น ที่จอด
รถ ห้องนํ้า โรงอาหาร โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ
3. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม
4. “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/ เครื่องมือในการ
ให้บริการ
5. “คุณภาพและความทันสมัย” 1ของอุปกรณ์/ เครื่องมือ
6. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวก
ต่อการติดต่อใช้บริการ
7. ปีาย ข้อความบอกจุดบริการ/ ป็ายประซาสัมพันธ์ มี
ความซัดเจนและเช้าใจง่าย
8. ความพอใจต่อสื่อประซาสัมพันธ์/ คู่มือและเอกสารให้
ความรู้
ภาพรวม

X

S.D.

ร้อยละ

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.83

0.54

96.60

มากที่สุด

4.84

0.51

96.80

มากที่สุด

4.91
4.85

0.39
0.50

98.20
97.00

มากที่สุด
มากที่สุด

4.83
4.88

0.52
0.41

96.60
97.60

มากที่สุด
มากที่สุด

4.86

0.48

97.20

มากที่สุด

4.86

0.48

97.20

มากที่สุด

4.86

0.46

97.20

มากที่สุด

จากตารางที่ 8 การประเมินความพึงพอใจของประซาซนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลเมืองหนองสำโรง จำแนกตามรายข้อ พบว่า
ด้านกระบวนการ/ ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด
(X =4.85) เมื่อ พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ 2 ความรวดเร็วในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจสูงสุด (X =4.89) รองลงมา ได้แก่ ข้อ 4 ความเป็นธรรมซองขั้นตอน วิธีการให้บริการ (เรียงตาม
ลำดับก่อนหลังมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน) (X =4.86) เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ประเมินความพึงพอใจ
ในภาพรวม ด้านกระบวนการ/ ขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีค วามพึง พอใจ
คิดเป็นร้อยละ 97.00
ด้านซ่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด (X =4.85)
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ 2 ซ่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย มืค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
สูงสุด (X =4.89) รองลงมา ได้แก่ ข้อ 4 การใช้บริการผ่านซ่องทางต่างๆ มีความสะดวกต่อการเข้าถึง
(X =4.86) เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ประเมินความพึงพอใจในภาพรวม ด้านซ่องทางการให้บริการ พบว่า
ผูต้ อบแบบ สอบถามมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 97.00
ด้า นเจ้า หน้า ที่/ บุคลากรผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมระดับ มากที่ส ุด
(X =4.88) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดย
ไม่เลือกปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจสูงสุด(X=4.92) รองลงมาได้แก่ ข้อ 1 ความสุภาพกิริยา
มารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และข้อ 6 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เซ่น ไม่รับสินบน
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มื'ต่อคุณภาพการให้บริการของ
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ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ (X =4.90) เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ประเมินความพึงพอใจในภาพรวม
ด้านเจ้าหน้าที่/ บุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 97.60
ส่วนด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด (X =4.86)
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ 3 ความสะอาดชองสถานที่ให้บริการโดยรวม มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
สูงสุด (X =4.91) รองลงมา ได้แก่ ข้อ 6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการ
ติดต่อใช้บริการ (X =4.88) เมือพิจารณาตามเกณฑ์ประเมินความพึงพอใจในภาพรวม ด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 97.20
4. การประเมิน ความพึงพอใจของประซาซนที่ม ีต ่อคุณ ภาพการให้บ ริการของเทศบาลเมืองหนอง
สำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จำแนกตามงานบริการ
การประเมิน ความพึงพอใจของประซาซนที่ม ีต ่อ คุณ ภาพการให้บ ริก ารของเทศบาลเมือ ง
หนองสำโรง จำแนกตามงานบริการ จากการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏผลแสดงดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และระดับความพึงพอใจของประซาซนที่มี
ต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองหนองสำโรง จำแนกตามงานบริการ
ผลการประเมิน จำแนกตามงานบริการ
งานทะเบียน
งานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
งานเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
งานรายได้หรือภาษี
งานสาธารณสุข
ภาพรวม

X

ร.อ.

ร้อยละ

4.83 0.42
4.82 0.41
4.89 0.39
4.85 0.39
4.92 0.38
4.86 0.40

96.60
96.40
97.80
97.00
98.40
97.20

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 9 การประเมินความพึงพอใจของประซาซนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลเมืองหนองสำโรง จำแนกตามงานบริการ พบว่า
งานทะเบียน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด (X =4.83) เมื่อพิจารณา
ตามเกณฑ์ประเมินความพึงพอใจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 96.60
งานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด
(X =4.82) เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ประเมินความพึงพอใจ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.40
งาบเทศกิจหรือป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมระดับมาก
ที่สุด (X =4.89) เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ประเมินความพึงพอใจ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.80
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ปีต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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งานรายได้หรือภาษี มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด (x=4.85) เมื่อพิจารณา
ตามเกณฑ์ประเมินความพึงพอใจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 97.00
งานสาธารณสุข มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที,สุด (x=4.92) เมือพิจารณา
ตามเกณฑ์ประเมินความพึงพอใจ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็น
ร ้อ ย ล ะ 98.40

รายงานการประเมินความหึงพอใจของประชาชนที่มืต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ
การประเมินความพึงพอใจของประซาซนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองหนอง
สำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของประซาซน
ที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ใน 4 ด้าน ได้แก่
ด้านขั้นตอน/ กระบวนการให้บริการ ด้านซ่องทางการให้บริการ ด้านเจ้า หน้าที่/ บุคลากรให้บริการ
และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่าง คือ ประซาซนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดซอบของ
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จำนวน 455 คน ทำการสุ่มตัวอย่าง
ด้วยวิธีการลุ่มอย่างง่าย ซึ่งมืผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 400 คน เครื่องมือที่ใข้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถามที่คณะผู้ประเมินสร้างขึ้น โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นคำถามปลายปีด และมีหลายคำตอบให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว
ตอนที่ 2 งานที่มาขอรับบริการ ตอนที่ 3 ความพึงพอใจที่มืต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองหนอง
สำโรง เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และตอนที, 4 ข้อเสนอแนะที่มืต่อการให้บริการของ
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีลักษณะเป็นคำถามปลายเปิด
คณะผู้ประเมินแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจของประซาซนที่มืต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาล
เมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในภาพรวม ตอนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจ
ของประซาซนที่มืต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี จำแนกตามรายข้อ และตอนที่ 4 การประเมินความพึงพอใจของประซาซนที่มืต่อคุณภาพการ
ให้บริการของเทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จำแนกตามงานบริการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใข้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความถี่ และร้อยละโดยใข้
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
1. สรุปผลการประเมิน
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้
1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
การประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการจากเทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือ ง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 400 คน ส่วนมากเป็นเพศหญิง จำนวน 215 คน
คิดเป็นร้อยละ 53.75 อายุ ระหว่าง 31-40 ปี จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 สถานภาพสมรส
แล้ว จำนวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.50 ระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
จำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.75 อาซีพประจำเป็นประกอบธุรกิจส่วนตัว จำนวน 80 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.00 รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือนตรกว่า 10,001 บาท จำนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มี'ต่อคุณ'ภาพการให้'บริการของ
เหศ'บาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรราปี จังหวัดอุดรราปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

36
ส่วนงาน ที่ฃอรับบริการมี 5 งานบริการ ได้แก่ งาบทะเบียน จำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ
16.25 งานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 งาบเทศกิจหรือ
บีองกันบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.75 งานรายได้หรือภาษี จำนวน 75 คน
คิดเป็นร้อยละ 18.75 และงานสาธารณสุข จำนวน 105 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 26.25
การประเมิบ ความพึงพอใจของประฃาขนที่ม ีต ่อคุณ ภาพการให้บ ริการของเทศบาล
เมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในภาพรวม
การประเมินความพึงพอใจของประซาซบที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองหนอง
สำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในภาพรวม มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (X =4.86)
เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านเจ้าหน้าที่/ บุคลากรผู้ให้'บริการ มีความพึงพอใจสูงสุด (X =4.88) รองลงมา
ได้แก่ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (X =4.86) ด้านซ่องทางการให้บริการ และด้านกระบวนการ/ ขั้นตอน
การให้บริการ (X =4.85) เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ประเมินความพึงพอใจในภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 97.20
1 .2

1.3 การประเมิน ความพึงพอใจของประซาซนที่ม ืต่อคุณ ภาพการให้บ ริการของเทศบาล
เมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จำแนกตามรายข้อ
ประซาซนมิค วามพึงพอใจต่อคุณ ภาพการให้บ ริก ารของเทศบาลเมืองหนองสำโรง ด้าน
กระบวนการ/ ขั้นตอนการให้บริการ มืความพึงพอใจใบภาพรวมระดับมากที่สุด (X =4.85) คิดเป็นร้อยละ
97.00 ด้านซ่องทางการให้บริการ มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด (X =4.85) คิดเป็นร้อยละ
97.00 ด้านเจ้าหน้าที่/ บุคลากรผู้ไห้,บริการ มืความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด (X =4.88) คิดเป็น
ร้อยละ 97.60 ส่วนด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด (X =4.86)
คิดเป็นร้อยละ 97.20
1.4 การประเมิน ความพึงพอใจซองประซาซนที่ม ีต ่อคุณ ภาพการให้บ ริการของเทศบาล
เมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จำแนกตามงานบริการ
ประซาซนมืความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองหนองสำโรง จำแนกตาม
งานบริการ งานทะเบียน มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด (X =4.83) คิดเป็นร้อยละ 96.60
งานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง มิความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด (X =4.82) คิดเป็น
ร้อยละ 96.40 งานเทศกิจหรือบีองกันบรรเทาสาธารณภัย มิความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด
(X =4.89) คิดเป็นร้อยละ 97.80 งานรายได้หรือภาษี มิความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด (X =4.85)
คิดเป็นร้อยละ 97.00 และงานสาธารณสุข มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด (X =4.92) คิดเป็น
ร้อยละ 98.40

รายงานการป-ระเมินความพึง'ทอใ'จของประชาชนทีมต่อคุณภาพการให้‘บริ!ทารขอ'ง
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2. ข้อเสนอแนะ
จากการประเมินความพึงพอใจที่มิต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สามารถสรุปข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินได้ ดังนี้
2.1 การบริห ารจัด การเทศบาลเมือ งหนองสำโรง ควรมีก ารนำทรัพ ยากรกลับ มาใช้ใหม่
(Recycle resource) กิจกรรมทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการผลิตภายในท้องถิ่น จะมีการผลิต
ของเสียออกมาเป็นจำนวนมาก ถ้าหากมีการบริหารจัดการของเสียได้อย่างดีแล้ว ก็จะสามารถนำกลับ
มาใช้ใหม่ได้เพื่อเป็นการลดปริมาณของเสียพร้อมกับช่วยลดการใช้ทรัพยากรภายในท้องถิ่นอีกด้วย
เช่น การส่งเสริมให้ประซาซนในชุมชนมีการแยกขยะ คือ ขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะอันตราย ใน
กระบวนการขั้นตอนของการนำกลับมาใช้ใหม่ จะสามารถดำเนินการได้ เข่น ขยะเปียกนำมาหมักเป็น
ปุยชีวภาพใช้ในการเกษตร ขยะแห้งประเภทแก้ว ขวด สามารถนำไปผ่านกระบวนการนากลับมาใช้
ใหม่ได้ เป็นต้น
2.2 การจัดทำแผนพัฒนาของหน่วยงาบ การทำแผนงานไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงการติดตาม
ประเมินผล จะต้องให้ทุกฝ่ายเข้าใจในบทบาทความรับผิดชอบของตนเอง และได้รับความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนในองค์กร โดยแผนพัฒนาดังกล่าวต้องเกิดจากความต้องการของประซาซนในพื้นที่อย่าง
แท้จริง
2.3 การบริหารจัดการของเทศบาลเมืองหนองสำโรง นั้น บริบทความต้องการของ ในแต่ละ
พื้นที่มิความหลากหลายแตกต่างกัน การมีส่วนร่วมของประซาซน (Participation of population)
จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ อย่างยิ่ง การยอมรับฟ้งความคิดเห็นของประซาซนภายในพื้นที่ เนื่องด้วยเป็นผู้ที่
ทราบถึงปีญ หาได้เป็นอย่างดี ซึ่งเทศบาลเมืองหนองสำโรง นำป็ญหาดังกล่าวประกอบในการตัดสินใจ
กำหนดแผน เปีาหมาย และแนวทางการแก้ไขป้ญหาเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประซาซนและภาค
ส่วนต่างๆ ให้มีลักษณะเป็นแนวคิดประซาสังคม (Civil Society) โดยภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกซน และ
ภาคประซาซน ต่างระดมสมองเพื่อ แก้ไขป็ญ หาการจัด บริก ารก่อ ให้เกิด การพัฒ นาที่ต ่อ เนื่อ งไปยัง
อนาคต
2.4 การพัฒนาและการปรับปรุงการดำเนินงานของเทศบาลเมืองหนองสำโรง ควรกำหนด
ทิศ ทางการพัฒ นาและปรับ ปรุง โดยอยู่บ นพื้น ฐานของผลการประเมิน การปฏิบ ัต ิร าขการทั้ง จาก
ภายนอกองค์กร รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ โดยนำผลการประเมินมากำหนดแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
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สถานที่สำรวจ...................................................................วันที่สำรวจ............/ ................/...............

V.

J

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ
□ 1. ชาย
2. อาย ...............ปี
3 . สถานภาพสมรส

□ 1. โสด
□ 3. ม่าย/ หย่า/ แยกกันอยู่

4. ระดับการศึกษาสูงสุด

5. อาชีพประจำ

A

□ 1. ประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า/ไม่ได้เรียน
□ 3. มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
□ 5. ปริญญาตรี

□ 2. หญิง
□ 2. สมรส
□ 2. มัธยมศึกษาตอนต้น
□ 4. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
□ 6. สูงกว่าปริญญาตรี

□
□
□
□

1. รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
□ 2. ลูกจ้าง/ พนักงานบริษัท
□ 4. นักเรียน/ นักศึกษา
3. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
5. รับจ้างทั่วไป
□ 6. เกษตรกร/ ประมง
7. แม่,บ้าน/ พ่อบ้าน/ เกษียณ
□ 8 .อื่น ๆ .....................................................
6. รายได้ส ่ว นบคคลเฉลี่ย ต่อ เดือ น ................................ บาท
7. ที่อ ย่อ าศัย บัจ จ บัน เซต/ อ ำเภ อ ...................................................... ............จังหวัด...............................................................
ตอนที่ 2 งานที่ฃอรับบริการ (เลือกตอบเพียงข้อเดียวเท่านั้น)

□ 1. งานทะเบียน
n 3. งานเทศกิจหรือบีองกันบรรเทาสาธารณภัย
อ 5. งานสาธารณสุข

□ 2. งานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
Q 4. งานรายได้หรือภาษี

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ ของหน่วยงาน
ความพึงพอใจต่อ ด้านต่างๆ ของหน่วยงาน
ด้านกระบวนการ/ ขั้น ตอนการให้บริการ

1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว
2. ความรวดเร็วในการให้บริการ
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ
4. ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ (เรียงตามลำดับก่อนหลังมีความ
เสมอภาคเท่าเทียมกัน)
5. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน
6. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผ้รับบริการ
ด้านซ่องทางการให้บ ริการ

1. จำนวนซ่องทางการให้บริการ มีความเพียงพอ
2. ซ่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย
3. การใช้บริการผ่านซ่องทางต่างๆ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
4. การใช้บริการผ่านซ่องทางต่างๆ มีความสะดวกต่อการเช้าถึง

มาก ทีส่ ุด
(5 )’

ความพึงพอใจ
มาก

(4)

ปานกลาง

(3)

น้อย
(2)

น้อ ยที่ส ฺด
(1 )’

ความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ ของหน่วยงาน

ความพึงพอใจ
มากที่ล ุด
(5)

มาก

(4)

ด้านเจ้าหน้าที่/ บุคลากรผู้ให้บริการ
1. ความสุภาพ กิริยามารยาท'ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้'บริการ
2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผให้บริการ
3. ความเอาใจใส่ กระสือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถใบการให้บริการ เซ่น การตอบคำถาม ขี้แจง
ข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปีญหาได้
5. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผ้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ
6. ความซี่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์
ในทางมืซอบ าลๆ
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
2. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องนํ้า โรงอาหาร
โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ
3. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม
4. “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ
5. “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์/ เครื่องมือ
6. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ
7. ปีาย ข้อความบอกจุดบริการ/ ปีายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
8. ความพอใจต่อสื่อประซาสัมพันธ์/ ค่มือและเอกสาร'ให้ความรู้
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ
□ จุดเด่นของการให้บริการ

□ จุดที่ควรปรับปรุงของการให้บริการ

*** ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ***

ปานกลาง

(3)

น้อ ย

(2)

น้อ ยที่ส ฺด
(1 )’

ภาคผนวก ข
ตารางสรุปผลการประเมิน
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การประเมิน ความพึงพอใจของประขาซนที่มีต ่อคุณ ภาพการให้บ ริการของ
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตาราง แลดงค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ร.อ.) ร้อยละ และระดับความพึงพอใจของประขาซน
ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองหนองสำโรง ในภาพรวม
ด้านการให้บริการของเทศบาลเมืองหนองสำโรง
ด้านกระบวนการ/ ขั้นตอบการให้บริการ
ด้านซ่องทางการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่/ บุคลากรผู้ให้บริการ
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
ภาพรวมทุกด้าน

X

S.D.

ร้อยละ

4.85
4.85
4.88
4.86

0.45
0.46
0.40
0.46

97.00
97.00
97.60
97.20

4.86

0.40

97.20

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ตาราง แสดงค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละ และระดับความพึงพอใจของประซาซน
ที่มืต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองหนองสำโรง จำแนกตามงานบริการ
หน่วยงาบให้บริการของเทศบาลเมืองหนองสำโรง
งานทะเบียน
งานโยธา การขออนุญาตปลกสิ่งก่อสร้าง
งานเทศกิจหรือฟ้องกันบรรเทาสาธารณภัย
งานรายได้หรือภาษี
งานสาธารณสุข
4
ภาพรวมทุกดาน
/

X

S.D.

ร้อยละ

4.83
4.82
4.89
4.85
4.92

0.42
0.41
0.39
0.39
0.38

96.60
96.40
97.80
97.00
98.40

4.86

0.40

„
ท ผ ่/iv lit ผํ
m

.

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
นิ
ากทสุ
ด

(นายเอกราช ดนาง)
ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราซภัฏอุดรธานี

ภาคผนวก ค
ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน
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ผลการดำเนินงาน
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำ๓ อเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ภาคผนวก ง
คณะกรรมการดำเนินงานการประเมินความพึงพอใจของประขาซนทีมต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

54
คณะกรรมการดำเนินงานการประเมินความพึงพอใจของประชาซนทีมต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิ,ชัย พิลาโชย
คณะกรรมการดำเนินงาน
ดร.เอกราช ดีนาง
ดร.ซาลี เกตุแก้ว
นางโสภิตา เลิศสุบิน
นางกาญจนา มูลอาจ
นางสาวณิซา พันธุควณิซย์
นายไกรทอง โสมศรี
นายธราดล ปราบภัย
นางพิมลพรรณ ศรีภูธร

รักษาราชการแทนอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสถาบันวิจัยและพัฒนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา

