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ระดับมากที่สุด (X =4.83) คิดเปนรอยละ 96.60 งานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล มีความพึงพอใจใน
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พึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด (X =4.87) คิดเปนรอยละ 97.40 และงานรายไดหรือภาษี มีความ
พึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด (X =4.82) คิดเปนรอยละ 96.40
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บทที่ 1
บทนํา
1. ที่มาและความสําคัญของปญหา
เทศบาลตําบลหนองบัว เดิมเปนสุขาภิบาลหนองบัว จัดตั้งขึ้นโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2516 มีพื้นที่ 22.50 ตารางกิโลเมตร ในพื้นที่อําเภอเมืองอุดรธานี 4 ตําบล 21
หมูบาน คือ ตําบลหนองบัว ตําบลหนองขอนกวาง ตําบลหนองนาคํา และตําบลบานจั่น เมื่อวันที่ 28
พฤศจิกายน 2536 กระทรวงมหาดไทย ไดประกาศเปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลหนองบัว ในราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับพิเศษ เลมที่ 110 ตอนที่ 228 หนาที่ 3 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2536 จํานวนพื้นที่เพิ่มขึ้น
เปน 31.50 ตารางกิโลเมตร คลอบคลุมพื้นที่ 4 ตําบล 19 หมูบาน คือ ตําบลหนองบัว ตําบลหนอง
ขอนกวาง ตําบลหนองนาคํา ตําบลสามพราว
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 กระทรวงมหาดไทย ไดประกาศพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลง
ฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542 ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลมที่ 116 ตอนที่ 9 ก.
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2542
สํานักงานเทศบาลตําบลหนองบัว ตั้งอยูเลขที่ 999 หมู 4 ถนนเลี่ยงเมืองอุดร-ขอนแกน ตําบล
หนองขอนกวาง อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งอยูหางจากตัวเมืองอุดรธานี ประมาณ 5 กิโลเมตร
มีลักษณะที่ตั้งเปนแนวยาวทอดไปตามทางหลวงหมายเลข 2 (สายอุดร-หนองคาย) และทางหลวง
หมายเลข 22 ( สายอุดรธานี-สกลนคร) และสายรอบเมืองฝงตะวันออก โดยเทศบาลตําบลหนองบัว
มีพื้นที่ทั้งหมด 31.50 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 4 ตําบล (15 หมูบาน) ทั้งหมดจํานวน 38 ชุมชน
มีประชากรทั้งสิน้ 32,390 คน แยกเปน ชาย 15,486 คน หญิง 16,904 คน จํานวนครัวเรือน 14,403
ครัวเรือน แยกเปนตําบลหนองบัว 8,590 ครัวเรือน ตําบลหนองนาคํา 2,844 ครัวเรือน ตําบลสามพราว
1,173 ครัวเรือน และตําบลหนองขอนกวาง 1,796 ครัวเรือน
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองบัว สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทํานา ทําไร
และเลี้ยงสัตว บางสวนทํางานรับราชการ รับจางในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ โดยสภาพเศรษฐกิจ
ของเทศบาลตําบลหนองบัว กําลังเติบโตและขยายตัว เพราะมีการคาการลงทุนในธุรกิจขนาดใหญเพิ่ม
มากขึ้น และมีสภาพภูมิประเทศสวนใหญเปนที่ราบ ใชสําหรับเปนที่อยูอาศัย พื้นที่สวนนอยเปนที่ราบต่ํา
มีปญหาน้ําทวมขัง และการระบายน้ําไมทัน ในชวงฤดูฝนพื้นที่บางสวนเปนที่ลุม มีลําหวย และลําคลอง
เปนทางระบายน้ําออกจากตัวเมือง ซึ่งสามารถชวยแกปญ
 หาน้ําทวมเมืองอุดรธานีไดเปนอยางดี นอกจากนี้
ยังมีหนองน้ําขนาดใหญเปนพื้นที่ชลประทานและเปนแหลงกักเก็บน้ําสํารองของการประปาที่สําคัญ คือ
หนองตาไก และหนองเหล็กนอย สวนสระน้ําขนาดเล็ก ใชประโยชนเพื่อการเกษตรกรรมเปนสวนใหญ
ไดแก สระน้ําบานพรสวรรค สระน้ําบานนาดอน สระน้ําบานดอนหัน และสระน้ําบานนาทราย เปนตน
ขนบธรรมเนียมประเพณี/ ศิลปวัฒนธรรมของเทศบาลตําบลหนองบัว มีลักษณะดั้งเดิมโดยยึด
ประเพณีที่สืบทอดตอกันมาชานาน และงานประเพณีที่สําคัญของชาวเทศบาลตําบลหนองบัว คือ งาน
ประเพณีอนุรักษโบราณสถานพระธาตุโพนทอง ซึ่งจะจัดขึ้นในชวงวันสงกรานตของทุกป กิจกรรมที่สําคัญ
ในงาน ไดแก การทําบุญตักบาตร พิธีรําบวงสรวงองคพระธาตุ โพนทอง พิธีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ
พรอมทั้งการจัดงาน “สัตยาธิษฐาน สืบสานประเพณี ไหวสาพระธาตุโพนทอง” ซึง่ จัดขึ้นในชวงตนเดือน
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มิถุนายน มีการบวงสรวง แสดงแสง สี เสียง การประดับประดาโคมไฟบริเวณองคพระธาตุและบริเวณ
โดยรอบ นับเปนการจัดงานประเพณีที่มีผูเขารวมงานเปนจํานวนมาก ซึ่งนอกจากเปนการอนุรักษงาน
ประเพณีแลว ยังชวยสงเสริมการทองเที่ยวและสรางรายไดในพื้นที่อีกดวย นอกจากนี้ยังมีประเพณีที่
สืบทอดกันมายาวนานของชาวอีสาน เชน ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีงานบุญกฐิน ประเพณีบุญพระ
เวสสันดร ซึ่งเทศบาลตําบลหนองบัว ไดมีการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามนี้ไวใหคง
อยูตอไป
เทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไดคํานึงถึงการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี ถือเปนการปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่มีความมุงหมายใหบรรลุ
เปาหมาย คือ 1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน 2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 3) มีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 4) ไมมขี ั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 5) มีการปรับปรุง
ภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 6) ประชาชนไดรับความสะดวก และไดรับการตอบสนอง
ความตองการ และ 7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ
สํานักงานคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ไดเล็งเห็นความสําคัญในเรื่องการ
ปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งครอบคลุมถึ ง
คุณภาพในการใหบริการและการตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น จึงไดกําหนดแนว
ปฏิบัติในการจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ สําหรับขาราชการพนักงานสวนทองถิ่น
และลูกจางที่ไดใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานราชการอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการ
จายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ จะตองมีรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูร ับบริการ
ที่ดําเนินการ โดยหนวยงานหรือสถาบันภายนอกที่เปนกลางเพื่อใชประกอบการพิจารณาในมิติที่ 2 คือ
มิติดานคุณภาพการใหบริการ ซึ่งไดกําหนดเกณฑการประเมินตัวชี้วัดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ โดยการศึกษาจากความพึงพอใจของประชาชนที่ไดรับบริการโดยตรง เปนการพัฒนา
การทํางานของบุคลากร รวมถึงแกไขปญหา อุปสรรคตางๆ โดยผลจากการสํารวจใชประกอบการ
พิจารณาการจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
และลูกจาง กอใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการทํางาน ดานการบริการประชาชน ผูรับบริการจาก
เทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี และเพื่อใหการดําเนินงานของเทศบาล
ตําบลหนองบัว อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เปนไปเพื่อสนองความตองการของชุมชนและ
ประชาชน จึงไดมีการจัดการประเมินความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการของเทศบาลตําบลหนองบัว
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เพื่อสํารวจและนําขอสารสนเทศตางๆ ที่ไดจากการประเมินมา
ปรับปรุงแกไขใหการดําเนินงานตางๆ ของเทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ใหสัมฤทธิ์ผลตามเปาประสงคที่ตั้งไว
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2. ความมุงหมายของการประเมิน
2.1 เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบล
หนองบัว อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยทําการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในดาน
ตางๆ ดังนี้
2.1.1 ดานกระบวนการ/ ขั้นตอนการใหบริการ
2.1.2 ดานชองทางการใหบริการ
2.1.3 ดานเจาหนาที/่ บุคลากรผูใหบริการ
2.1.4 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบล
หนองบัว อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยทําการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตาม
งานที่ขอรับบริการดานตางๆ ดังนี้
2.2.1 งานทะเบียนราษฎร
2.2.2 งานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
2.2.3 งานปองกันบรรเทาสาธารณภัย
2.2.4 งานรายไดหรือภาษี
3. ความสําคัญของการประเมิน
ขอคนพบการประเมินครั้งนี้จะทําใหทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพ
การใหบริการของเทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีความสําคัญตอ
การพัฒนาคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ในดานตางๆ ดังนี้
3.1 ความสําคัญในเชิงนโยบาย ขอคนพบจากการประเมินในครั้งนี้จะยังประโยชนแกผูบริหาร
บุคลากร ผูกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการปฏิบัติงานที่จะนําผลการประเมินไปใชในการกําหนด
นโยบายในการปฏิบัติงาน จัดรูปแบบการใหบริการในหนวยงานใหเกิดคุณภาพ รวดเร็วและพัฒนาไป
ในทางที่ดีขึ้น เกิดผลสําเร็จตามเปาประสงคของหนวยงาน
3.2 ความสําคั ญในเชิงปฏิบัติ ข อคนพบจากการประเมินในครั้งนี้ จะทําใหผูบ ริหารและ
เจ าหนาที่ ในระดั บปฏิบั ติ การ สามารถกํ าหนดแนวทางในการปฏิบั ติ จัด รู ปแบบการให บ ริการให
เหมาะสมกั บแตล ะหนว ยงานเพื่ อทํ าใหการพัฒ นาบริ การและการจั ดการภายในหนว ยงานให เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด
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4. ขอบเขตของการประเมิน
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
4.1.1 ประชากร
ประชากรในการประเมินครั้งนี้ ไดแก ประชาชนที่ไดรับบริการภายในหนวยงานตางๆ
ของเทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
4.1.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการประเมินครั้งนี้ คือ ประชาชนที่เคยเขามาใชบริการภายในหนวยงาน
ตางๆ ของเทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไดมาจากการสุมอยางงาย
(Simple random sampling) จํานวน 396 คน และดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมจากขนาด
ตัวอยางที่คํานวณไวอีกรอยละ 15 เพื่อปองกันการไมตอบกลับและตอบกลับไมสมบูรณ เปนจํานวน
ทั้งสิ้น 456 คน
4.2 ตัวแปรที่ทําการศึกษา
ตัวแปรที่ทําการประเมินในครั้งนี้ คือ คุณภาพการใหบริการ ซึ่งทําการประเมินความ
พึงพอใจในดานตางๆ ไดแก ดานกระบวนการ/ ขั้นตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ
ดานเจาหนาที่/ บุคลากรผูใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก
5. นิยามศัพทเฉพาะ
5.1 ประชาชน หมายถึง ประชาชนทั่วไปที่เขามาใชบริการในหนวยงานตางๆ ของเทศบาล
ตําบลหนองบัว อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
5.2 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการ หมายถึง ความรูสึกในทางบวก
และ/ หรือความรูสึกในทางลบที่มีตอการใหบริการของเทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การประเมินความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการของเทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี คณะผูประเมินไดทําการศึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ที่
เกี่ยวของ เพื่อใชเปนกรอบการประเมิน ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ
3. การปกครองทองถิ่นกับการใหบริการสาธารณะ
4. สภาพทั่วไป และขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) ไดใหความหมายการบริการวาเปนการปฏิบัติรับใชให
ความสะดวกตางๆ
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541) กลาวไววา การใหบริการเปนหนาที่หลักที่สําคัญใน
การบริ ห ารงานในลั กษณะที่ ต องมี การติ ด ต อพบปะสั งสรรค กั บ ลู ก ค าโดยตรง โดยหน วยงานและ
พนั กงานผูให บริ การทํ าหน าที่ ในการให บริการ (Delivery Services) แก ผู รับ บริ การ โดยสมาคม
การตลาดแหงสหรัฐอเมริกาไดใหความหมายของการบริการ (Service) วาการบริการเปนกิจกรรม
ผลประโยชนหรือความพึงพอใจที่สนองความตองการแกลูกคา เชน โรงภาพยนตร โรงพยาบาล โรงแรม
ตามความหมายดังกลาว ทําใหสามารถอธิบายลักษณะของการบริการไดเปน 4 ประการ คือ
1) ไมสามารถจับตองได (Intangibility) คือ บริการที่ไมสามารถมองเห็นหรือเกิดความรูสึก
ไดกอนที่จะมารับบริการ ตัวอยาง คนไขไปหาจิตแพทยไมสามารถบอกไดวาตนจะไดรับบริการในรูปแบบใด
เป นการลว งหน า ดังนั้น เพื่ อลดความเสี่ ย งของผูรั บบริการ ผูรั บบริการต องพยายามวางกฎเกณฑ
เกี่ยวกับคุณภาพและประโยชนจากการบริการที่เขาจะไดรับเพื่อสรางความเชื่อมั่นในการรับบริการในแง
ของสถานที่ ตัวบุคคล เครื่องมือวัสดุที่ใชในการติดตอสื่อสาร สัญลักษณ และราคา สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ผูขาย
บริการจะตองจัดหา เพื่อหลักประกันใหผูรับบริการสามารถทําการตัดสินใจรับบริการไดเร็วขึ้น
2) ไมสามารถแบงแยกการใหบริการ (Inseparability) การใหบริการเปนการผลิตและการ
บริโภคในขณะเดียวกัน กลาวคือ ผูขายหนึ่งรายสามารถใหบริการลูกคาในขณะนั้นไดหนึ่งราย เนื่องจาก
ผูขายแตละรายมีลักษณะเฉพาะตัวไมสามารถใหคนอื่นใหบริการแทนได เพราะตองผลิตและบริโภคใน
ขณะเดียวกัน ทําใหการขายบริการอยูในวงจํากัดในเรื่องของเวลา
3) ไมแนนอน (Variability) ลักษณะของการบริการไมแนนอนขึ้นอยูกับวาผูขายเปนใคร จะ
ใหบริการเมื่อไหร ที่ไหนอยางไร หมอผาตัดหัวใจ คุณภาพในการผาตัดขึ้นอยูกับ สภาพจิตใจและความ
พรอมในการผาตัดแตละรอบ ดังนั้นผูซื้อบริการจะตองรูถึงความไมแนนอนในบริการ และสอบถามผูอื่น
กอนที่จะเลือกรับบริการในแงผูขายบริการจะตองมีการควบคุมคุณภาพ
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการของ
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4) ไมส ามารถเก็บ ไวได (Perish ability) การบริการไมส ามารถผลิต เก็บไวไดเ หมือน
สินคาอื่น ถาความตองการมีสม่ําเสมอ การใหบริการก็จะไมมีปญหา แตถาลักษณะความตองการไม
แนนอนจะทําใหเกิดปญหาคือ บริการไมทันทีหรือไมมีลูกคา
วี ร พงษ เฉลิ ม จิ ร ะรั ต น (2542) กล า วว า การบริ ก าร (Service) หมายถึ ง กิ จ กรรม
ผลประโยชนหรือความพึงพอใจที่สนองความตองการของลูกคา การบริการเปนกระบวนการปฏิบัติเพื่อ
ผู อื่ น ผู ให บ ริ ก ารจึ งควรมี คุ ณ สมบั ติ ที่ ส ามารถอํ า นวยความสะดวกและทํ างานเพื่ อผู อื่ น อยา งมี
ประสิท ธิภ าพ ซึ ่ง จากคํา ในภาษาอัง กฤษคํ า วา Service ไดมีน ัก บริห ารหลายๆ ทา นได ให
ความหมาย โดยแยกเปนตัวอักษรแลวมีความหมาย ดังนี้
S = Service Concept คือ แนวคิดรวบยอดในการบริการและการสรางความพึงพอใจ
(Satisfaction) ใหลูกคาผูมาติดตอ หรือมาขอใชบริการและรับบริการ
E = Enthusiasm คือ ความกระตือรือรน หมายความวา พนักงานทุกคนจะตองมีความ
กระตือรือรนพรอมที่จะตอบสนองความตองการของลูกคาตลอดเวลา
R = Readiness Rapidness คือ ความพรอมและความรวดเร็ว หมายถึง มีความพรอมอยู
ตลอดเวลา และความรวดเร็วฉับพลัน ทันใจ และทันเวลา
V = Values คือ ความมีคุณคา หมายถึง การทําทุกวิถีทางใหลูกคาเกิดความรูสึกประทับใจ
ตลอดทั้งไดคุณคาไปจากการบริการ
I = Interesting, Impression คือ ความสนใจและความประทับใจ หมายถึง การใหความ
สนใจอยางจริงใจตอลูกคา และสรางความประทับใจใหกับลูกคาทุกระดับ
C = Cleanliness, Correctives, Courtesy คือ ความสะอาด ความถูกตองและมีไมตรีจิต
สิ่งเหลานี้เปนสวนประกอบของการขายสถานที่ตอนรับลูกคา ควรมีความสะอาด และมี
ความเปนระเบียบเรียบรอยในเรื่องความถูกตองและมีไมตรีจิตตอลูกคา ใหการตอนรับดวยใบหนายิ้ม
แยมแจมใส
E = Endurances คือ ความอดกลั้น และการรูจักควบคุมอารมณ
S = Sincerity คือ ความจริงใจและการรูจักยิ้มแยมแจมใส
ดวงภรณ ตรีธัญญา (2547) กลาววา การที่จะมาใหบริการประสบผลสําเร็จนั้น จะตอง
ประกอบดว ยการเปน ผูที่ช อบคน เขา ใจคน และชอบบริก ารผูอื่น การบริ ก ารแบบมีชีวิต ชีว า มี
อากัปกิริยาและวาจาออนนอม มีไหวพริบ ซึ่งจะตองประกอบดวยการมีความรูในงานและความรูรอบตัว
ดี ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะตองประกอบดวย ฉันทะ วิริยะ จิตตะและวิมังสา คือ ตองรักงาน
ตองพากเพียร ตองตั้งใจ ตองพัฒนาปรับปรุงงานเสมอ การฝกเปนคนรูจักคุณคาของเวลา ตรงตอเวลา
รักษาเวลา ยิ้มและแสดงทาทางสนใจเสมอ แสดงความกระตือรือรน และแสดงความมีน้ําใจออกมา
และเตรียมตนเองใหพรอมเสมอ เตรียมอุปกรณ ใหพรอมที่จะทําหนาที่บริการ มีความจําดีรูขอมูลใน
งาน และขาวสารทั่วไปดี
จากการทบทวนแนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การบริ ก าร สามารถนํ า หลั ก การมา
ประยุกตใชเพื่อการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ คือ การบริการจะตองใหผูมารับบริการ ไดรับการตอบสนอง ไดรับ
ความสะดวกสบาย ชวยใหปญหาและความไมเขาใจไดรับการแกไขระดับหนึ่ง หรือจนปญหาที่มีอยูหมด
ไป ทํ าให เกิ ด ความพึ งพอใจในดานการให บริ การ เพื่อใหป ระชาชนผู รั บบริการเกิด ความพึ งพอใจ
ประทับใจ และไดรับประโยชนในการบริการสูงสุด
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ีตอคุณภาพการใหบริการของ
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2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ
2.1 ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจหรือความพอใจ (Satisfaction) ไดมีผูใหความหมายของความพึงพอใจไวหลาย
ความหมาย ดังนี้
ชัยวัฒน เทพสาร (2544) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติ ซึ่งเปนผลรวมของ
ความรู ความเขาใจ อารมณ และพฤติกรรมที่บุคคลไดรับการแสดงออกมาในเชิงของการประเมินคาตอ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งในลักษณะที่เปนเชิงบวกวามีความสุขหรือไมมีความเครียด เมื่อไดรับสิ่งที่ตรงกับความ
คาดหวัง ตรงตามจุดมุงหมาย ความตองการหรือแรงจูงใจของตน
เศกสิทธิ์ สุภาอวน (2544) กลาววา ความพึงพอใจเปนความรูสึก หรือทัศนคติทางดานบวก
ของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความตองการใหแกบุคคล
นั้นได แตทั้งนี้ความพึงพอใจของแตละบุคคลยอมมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับคานิยมและประสบการณ
ที่ไดรับ
อิทธิพล อินทมาตย (2543) กลาววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกของบุคคลที่มีตอ สิ่งใด
สิ่งหนึ่ ง ความรูสึ กพอใจจะเกิ ดขึ้ นเมื่ อไดรั บในสิ่งที่ ตองการหรื อบรรลุ จุดหมายในระดั บหนึ่ ง ความรู สึ ก
ดังกลาวจะลดลงหรือไมเกิดขึ้นหากความตองการหรือจุดหมายนั้นไมไดรับการตอบสนอง
2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ทฤษฎีความตองการของ Abraham Maslow (อางถึงใน อภิชาต พุทธบุญ, 2541) Maslow
เปนนักจิตวิทยาชาวอังกฤษ ไดสรางทฤษฎีความตองการตามลําดับขั้นสมมติฐานอยู 3 ประการ คือ
1) มนุษยมีความตองการอยูตลอดเวลามีการสิ้นสุดตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู
2) ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลว ก็จะไมเปนแรงจูงใจสําหรับพฤติกรรมนั้นอีก
ตอไป ความตองการที่ยังไมไดรับการตอบสนองเทานั้นจึงจะมีอิทธิพลจูงใจตอไป
3) ความตองการของคน มีลักษณะเปนลําดับขั้นจากต่ําไปหาสูงตามลําดับความสําคัญในเมื่อ
ความตองการขั้นต่ําไดรับการตอบสนองแลว ความตองการขั้นสูงก็จะตามมาทางดานรางกายมนุษยมี
ความตองการอยูตลอดเวลามีการสิ้นสุด ตราบใดที่ยงั มีชีวิตอยู
Maslow ไดแบงลําดับความตองการของมนุษยออกเปน 5 ลําดับ ดังนี้
1) ความตองการทางดานรางกาย (Physiological Needs) ความตองการทางดานรางกาย
เปนความตองการเบื้องตนเพื่อความอยูรอด เชน ความตองการในเรื่องอาหาร น้ํา ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม ยา
รักษาโรค ความตองการพักผอนและความตองการทางเพศ ฯลฯ ความตองการทางดานรางกายจะมีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมของคนก็ตอเมื่อความตองการทางดานรา งกายยังไมไดรับ การตอบสนองเลย ในดา น
นี้โ ดยปกติแ ลว องคก รทุก แหง มักจะตอบสนองความตองการของแตละคนดวยวิธีการทางออม คือ
การจายเงินคาจาง
2) ความตองการความปลอดภัยหรือความมั่นคง (Security or safety Needs) ถาหากความ
ตองการทางดานรางกายตอบสนองตามสมควรแลว มนุษยก็จะมีความตองการในขั้นตอไปที่สูงขึ้น ความ
ตองการทางดานความปลอดภัยหรือความมั่นคงตางๆ ความตองการทางดานความปลอดภัยจะเปนเรื่อง
เกี่ยวกับการปองกัน เพื่อใหเกิดความปลอดภัยจากอันตรายตางๆ ที่เกิดขึ้นกับรางกาย ความสูญเสียทางดาน
เศรษฐกิจ สวนความมั่นคงนั้น หมายถึง ความตองการความมั่นคงในการดํารงชีพ เชน ความมั่นคงใน
หนาที่การงาน และสถานะทางสังคม
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3) ความตองการทางดานสังคม (Social or Belongingness Needs) ภายหลังจากที่ไดรับ การ
ตอบสนองในสองขั้ น ดังกล าวแล วก็ มีความตองการสู งขึ้น คือ ความต องการทางสั งคมจะเริ่มเป น
สิ่งจูงใจที่สําคัญตอพฤติกรรมของคน ความตองการทางดานนี้จะเปนความตองการเกี่ยวกับการอยู
รวมกัน และการไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่นและมีความรูสึกวาตนเองนั้นเปนสวนหนึ่งของกลุมทาง
สังคมเสมอ
4) ความตองการที่จะมีฐานะเดนในสังคม (Esteem or Status Needs) ความตองการขั้น
ตอมาจะเปนความตองการที่ประกอบดวยสิ่งตางๆ ดังนี้ คือ ความมั่นใจในตัวเองในเรื่องความสามารถ
ความรู และความสําคัญในตัวของตัวเอง รวมตลอดทั้งความตองการที่จะมีฐานะเดนเปนที่ยอมรับของ
บุคคลอื่น หรืออยากที่จะใหบุคคลอื่นยกยองสรรเสริญในความรับผิดชอบในหนาที่การงาน การดํารง
ตําแหนงที่สําคัญในองคกร
5) ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จในชีวิต (Self-actualization or Self-Realization)
ลําดับขั้นความตองการที่สูงสุดของมนุษยก็คือ ความตองการที่อยากประสบความสําเร็จในชีวิตตาม
ความนึกคิด หรือความคาดหวังทะเยอทะยานใฝฝนที่อยากไดรับผลสําเร็จในสิ่งอันสูงสง ในทัศนะของตน
ดังนั้น จึงกลาวไดวา ทฤษฎีของ Maslow ชี้ใหเห็นวามนุษยมีความตองการ 5 ประการ เมื่อ
ความตองการอย างใดอยางหนึ่งไดรับการตอบสนองแลวความตองการสิ่งอื่นๆ ก็จะเกิดขึ้นมาอีก ความ
ต องการทั้ ง 5 ขั้ น จะมี ความสํ าคั ญ กั บ บุ คคลมากน อยเพี ย งใดขึ้ น อยู กับ การได รั บ การตอบสนอง
ตามลําดับขั้น
Maslow มีขอสังเกตเกี่ยวกับความตองการของคนที่มีผลตอพฤติกรรมที่แสดงออกมาจะ
ประกอบดวย 2 หลักการ คือ
1) หลักการแหงความขาดตกบกพรอง (The Deficit Principle) ความขาดตกบกพรองใน
ชีวิตประจําวันของคนที่ไดรับอยูเสมอ จะทําใหความตองการที่เปนความพอใจของคนไมเปนตัวจูงใจให
เกิดพฤติกรรมในดานอื่นๆ อีกตอไป คนเหลานี้กลับจะเกิดความพอใจในสภาพที่ตนเปนอยู ยอมรับและพอ
ใจความขาดแคลนตางๆ ในชีวิต โดยถือเปนเรื่องธรรมดา
2) หลักการแหงความเจริญกาวหนา (The Progression Principle) กลาวคือ ลําดับขั้นของ
ความตองการทั้ง 5 ระดับ จะเปนไปตามลําดับที่กําหนดไวจากระดับต่ําไปสูระดับสูงกวาและความ
ต อ งการของคนในแต ล ะระดั บ จะเกิ ด ขึ้ น ได ก็ ต อ เมื่ อ ความต อ งการของระดั บ ที่ ต่ํ า กว า ได รั บ การ
ตอบสนองจนเกิดความพึงพอใจแลวนั้น จะเห็นวา ความตองการสิ่งที่ไมไดรับ ความรูสึกขาดแคลนของ
มนุษยทุกคนรูสึกปลงตกใจสภาพที่ตนเปนอยู ตัวอยางเชน เมื่อคนไดรับการสนองความตองอการอยูใน
ระดับ หนึ่งแลวอยางสมบูร ณก็อยากจะได รับการตอบสนองความตองการอีกในระดับสูงกวา แต มี
ขอจํากัดที่เปนอุปสรรคไมไดรับการตอบสนองอยางเต็มที่หรือไมสําเร็จตามความตองการ สิ่งนี้จะทําให
คนเราหยุดการแสวงหา ทอถอย และจะยอมรับสภาพไมมีการดิ้นรนอีกตอไป ในทิศทางตรงกันขามถา
ความตองการในระดับต่ํากวา ในแตละระดับไดรับการตอบสนองอยางเต็มที่ คนก็จะเกิดความตองการ
ในขั้นตอไปอีกจนกระทั่งบรรลุถึงความตองการระดับสูงสุด คือ การไดรับความสําเร็จในชีวิต
จากที่กลาวมาสรุปไดวา ความพึงพอใจ เป นความรูสึกหรือทัศนคติในทางบวกที่มีตอสิ่งใด
สิ่งหนึ่งหรือเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง เมื่อบุคคลตองเขาไปเกี่ยวของ และสิ่งนั้นสามารถตอบสนอง
ความตองการใหแกบุคคลนั้นได ซึ่งจะแสดงออกมาในรูปของระดับความรูสึกที่ชอบมาก ชอบนอย หรือพอใจ
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ีตอคุณภาพการใหบริการของ
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มาก พอใจนอย แตทั้งนี้ระดับความพึ งพอใจของแตละบุคคลย อมแตกตางกันไปขึ้ น อยู กับ ค านิ ย มและ
ประสบการณที่ไดรับ
2.3 แนวทางสรางความพึงพอใจในการบริการ
ความพึงพอใจของผูใหและผูรับบริการตางก็สําคัญ คือ ความสําเร็จในการบริการ ดังนั้นการสราง
ความพึงพอใจในการบริการ ตองทําควบคูกันไปทั้ งผูใหและผูรับบริการ ดังนี้ (ภณิดา ชัยปญญา,
2541)
1) การตรวจสอบความพึ งพอใจของผู รั บ และผู ให บ ริ การอย า งสม่ํ า เสมอ โดยต อ งใช
เครื่องมือตางๆ ในการสํารวจคานิยม ความคาดหวังของผูรับบริการขององคการเพื่อใหไดขอมูลทั้ง
ภายในภายนอก ซึ่งจะเปนตัวบงชี้ขอบกพรอง ขอไดเปรียบขององคการเพื่อปรับปรุงแกไขและพัฒนา
คุณภาพของการบริการใหสอดคลองกับความคาดหวังของผูรับบริการ อันนํามาซึ่งความพึงพอใจตอการ
บริการ
2) การกําหนดเปาหมายทิศทางขององคการใหชัดเจน ผูใหบริการจําเปนตองนําขอมูลที่ระบุถึง
ความตองการและความคาดหวังของผูใช ขอบกพรอง ขอไดเปรียบขององคกรมาประกอบการกําหนด
นโยบาย เปาหมายทิศทางขององคกร ซึ่งจะสงผลตอลักษณะการใหบริการที่มีคุณภาพตอผูรับบริการ
3) การกําหนดกลยุทธการบริการที่มีประสิทธิภาพ ผูใหบริการตองปรับเปลี่ยนการบริการ
ที่มีอยูใหสอดคลองกับเป าหมาย ทิศทางขององคการ ปจจุบัน ผูใหบริการนิยมนําแนวคิดเห็นการ
บริการ กลยุทธที่คํานึงถึงการใหความสําคัญกับบรรยากาศการทํางานระหวางพนักงานในองคการ
3. การปกครองทองถิ่นกับการใหบริการสาธารณะ
3.1 ความหมายของการปกครองทองถิ่น
การปกครองทองถิ่น หมายถึง การปกครองสวนหนึ่งของประเทศ ซึ่งมีอิสระในการปฏิบัติ
หนาที่ตามสมควร อํานาจอิสระในการปฏิบัติหนาที่จะตองไมมากจนมีผลกระทบกระเทือนตออํานาจ
อธิปไตยของรัฐ เพราะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมิใชชุมชนที่มีอํานาจอธิปไตย องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) และมีองคกรที่จําเปน (Necessary Organization) เพื่อ
ประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2547) ใหความหมายวา การปกครองทองถิ่น
หมายถึง ระบบการปกครองที่เปนผลสืบเนื่องมาจากการกระจายอํานาจทางการปกครองของรัฐ และ
โดยนัยนี้จะเกิดองคการที่ทําหนาที่ปกครองทองถิ่น โดยคนในทองถิ่นนั้นๆ องคการนี้จะถูกจัดตั้งและ
ควบคุมโดยรัฐบาล แตก็มีอํานาจในการกําหนดนโยบาย และควบคุมใหมีการปฏิบัติใหเปนไปตาม
นโยบายของตนเองได
3.2 ลักษณะของการปกครองสวนทองถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2547) มีลักษณะการปกครองทองถิ่นที่
สําคัญ ดังนี้
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ีตอคุณภาพการใหบริการของ
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1) มีฐานะตามกฎหมาย (Legal Status) หนวยการปกครองทองถิ่นจะตองมีการจัดตั้ง
โดยกฎหมาย
2) มีพื้นที่และระดับ (Area and Levels) หนวยการปกครองทองถิ่นจะตองมีพื้นที่ การ
ปกครองที่แนนอนและชั ดเจน และควรจะต องมีการแบงระดับการปกครองท องถิ่นวามีกี่ระดับ เช น
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ เปนตน เกณฑที่ใชในการกําหนดพื้นที่และระดับของการปกครอง
ทองถิ่ นมี มากมาย เช น สภาพทางภูมิศาสตร ประวั ติศาสตร ความสํ านึ กในการปกครองตนเองของ
ประชาชน ประสิทธิภาพในการบริหาร รายได และความหนาแนนของประชากร เปนตน สําหรับ
ประเทศไทยมีเกณฑการจัดตั้งและยกฐานะหนวยการปกครองทองถิ่น 3 ประการ คือ รายไดยอนหลัง 3
ป (ไมรวมเงินอุดหนุน) จํานวนประชากร และขนาดพื้นที่
3) มีการกระจายอํานาจและหนาที่ (Devolution of Power and Function) การปกครอง
ทองถิ่นจะตองมีการกระจายอํานาจการปกครองไปใหทองถิ่ น โดยการกําหนดอํ านาจและหนาที่ ของ
หน วยการปกครองทองถิ่ น ไว ในกฎหายอย างชัด เจน ดั งนั้น การที่ ห นว ยการปกครองท องถิ่ นจะมี
อํานาจและหนาที่มากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับนโยบายทางการเมืองการปกครองเปนสําคัญ
4) มีความเปนนิติบุคคล (Artificial Person) หนวยการปกครองทองถิ่นจะตองเปนองคการ
นิติบุคคลโดยเอกเทศจากองคการของรัฐบาลกลาง ทั้งนี้ เพื่อการดําเนินงานที่ถูกตองตามกฎหมาย
และเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน เพราะหนวยการปกครองทองถิ่นจะตองมีงบประมาณ
ทรัพยสิน หนี้สิน และเจาหนาที่ปฏิบัติงานเปนของตนเอง
5) มีการเลือกตั้ง (Election) การปกครองทองถิ่นจะตองมีหนวยการปกครองทองถิ่นที่มา
จากการเลือกตั้งโดยประชาชนในทองถิ่นเปนสําคัญ กลาวคือ จะตองใหสิทธิแกประชาชนในทองถิ่นใน
การเลือกตั้งคณะเจาหนาที่ ผูบริหารการปกครองทองถิ่นทั้งหมด หรือบางสวนเพื่อแสดงถึงการมีสวน
รวมทางการเมืองการปกครองของประชาชน (Political Participation)
6) มี อํ านาจอิ ส ระ (Autonomy) หน ว ยการปกครองท องถิ่ น จะต อ งไม อยู ใ นสายการ
บั ง คั บ บั ญ ชาของหน ว ยงานรั ฐ บาลกลาง และมี อํา นาจอิ ส ระในการกํา หนดนโยบายและการ
บริหารงานภายใตขอบเขตของกฎหมาย สามารถกําหนดนโยบาย ออกกฎ ขอบังคั เพื่อกํากับควบคุม
ใหมีการปฏิบัติตามนโยบายหรือความตองการของทองถิ่นและสามารถใชดุลยพินิจของตนเองในการ
ปฏิบัติกิจการในขอบเขตกฎหมายโดยไมตองขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง
7) มีงบประมาณของตนเอง หน วยการปกครองท องถิ่ นจะต องมี อํานาจในการจัด เก็ บ
รายได (Revenue) จัดเก็บภาษีตามขอบเขตที่กฎหมายใหอํานาจในการจัดเก็บเพื่อใหทองถิ่นมีรายได
เพียงพอที่จะทํานุบํารุงทองถิ่นใหเจริญกาวหนา
8) มี ก ารกํ า กั บ ดู แ ลของรั ฐ หน ว ยการปกครองท อ งถิ่ น จะต อ งมี ฐ านะเป น หน ว ยการ
ปกครองระดับรองของรัฐ และอยูในการกํากับดูแลของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของประชาชนสวนรวม และ
ความมั่นคงแหงรัฐ
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3.3 การใหบริการสาธารณะ (Public Service Delivery)
3.3.1 ความหมายของการใหบริการสาธารณะ
ปรัชญา เวสารัชช (2540) ใหความหมายของการใหบริการประชาชนโดยหนวยงาน
ของรัฐวา หมายถึง การอํานวยความสะดวกที่หนวยงานของรัฐจัดใหแกประชาชนทั่วไป หนวยงาน
อาจใหประชาชนไปรับบริการที่หนวยงานของรัฐ หรืออาจสงเจาหนาที่ออกไปใหบริการในจุดที่สะดวก
สําหรับประชาชนก็ได และเห็นวาองคประกอบของการใหบริการ ประกอบดวยผูรั บบริการ ระบบ
บริการ ผลการบริการ และระบบสนับสนุน ดังภาพที่ 1
ผูรับบริการ
1. ความรูความเขาใจ
2. ความพรอม
3. การตอบสนอง
4. ลักษณะเฉพาะตัว

ระบบบริการ
1. ผูบริหาร
2. กฎระเบียบ
3. ขั้นตอน
4. เงื่อนไข
5. การบริหารจัดการ
6. วัสดุอุปกรณ

ผลการบริการ
1. ผลจริง
2. ภาพพจน
3. ผลสาธิต

ระบบสนับสนุน
1. นโยบายและมาตรฐาน
2. การสนับสนุนทรัพยากร
3. การประเมินผล
ภาพที่ 1 ตัวแบบระบบบริการประชาชนแจกแจงรายละเอียดของแตละองคประกอบ
จากที่ กล าวมาสรุ ปได ว า องค ประกอบของบริ การสาธารณะ ประกอบด วยผู ใ ห บ ริ การ
กระบวนการใหบริการ และผูรับบริการสาธารณะ
3.3.2 หลักการใหบริการสาธารณะ
ปรัชญา เวสารัชช (2540) กลาวถึง หลักการพื้นฐานในการใหบริการไว 6 ประการ ดังนี้
1) ทําใหผูรับบริการเต็มใจ และไมเกิดความทุกข ความเครียดในการมารับบริการ
2) อยาปลอยใหผูรับบริการอยูที่หนวยบริการนานเกินไป
3) อยาทําผิดพลาดจนผูรับบริการเดือดรอน
4) สรางบรรยากาศของหนวยบริการใหนารื่นรมย
5) ทําใหผูรับบริการเกิดความคุนเคยกับบริการ เชน การจัดทําปายประชาสัมพันธ
6) เตรียมความสะดวกใหพรอม เชน อุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆ
เสน ห จุ ย โต (2544) กล า วถึ ง ผู บ ริ ห ารองค ก ารสมั ย ใหม ว า ต องเป น ผู ที่รู จั ก ปรั บ
บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของตนเองใหสอดคลองกับยุคโลกาภิวัตน นั่นคือ มุงเนนที่ จะ
ปรับปรุงองคการไปสูการตอบสนองความตองการของลูกคาเปนสําคัญ (Customer-Oriented) โดย
วิธีการดังนี้
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1) สรางคุณคาความพึงพอใจของลูกคาสูงสุด ลูกคาคือพระราชา ดังนั้น องคการจึงตอง
ใหความสนใจตอลูกคา และประชาชนที่เขามาใชบริการ ตองมีจิตสํานึกในการบริการ ตองมีการจัดบริการที่
ดีทั้งตัวบุคคลผูใหบริการและวัสดุอุปกรณ รวมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใหลูกคาหรือผูมาใชบริการ
พึงพอใจมากที่สุด
2) ตองนําเทคโนโลยี สารสนเทศมาประยุ กต ใช ในการให บริการ (Must – utilize
Information Technology)
3) ตองเลิกชาถวยเกา (Must Break The Chaina) นั่นคือ ตองแหวกวงลอมแหงความคิด
เกา คือ การแหวกตัวเองออกจากการเปนขาราชการที่ทํางานแบบเจาขุนมูลนาย แตเปลี่ยนมาเปน
การมุ งตอบสนองตอลู กคาและผู มารั บบริ การ มุ งเน น การบริการที่ เดี ย วเบ็ ด เตล็ ด (One Stop
Services) เพื่อขจัดปญหาตางคนตางทํา และการทํางานซ้ําซอน
4) ตองเพิ่มความรวดเร็ว การตลาด ความยืดหยุนและบริการ (Must increase
speed market, flexibility and services) ดวยการลดสายการบังคับบัญชาลงใหเปนองคกรแบบ
แนวราบ (flat-organization) และออกแบบกระบวนการใหบริการใหมใหสอดคลองตอการบริการ
อยางรวดเร็ว
Parsuraman และคณะ (อางถึงใน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2543) กลาว
วา ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพบริการ ไดแก
1) ความเชื่ อ ถื อ ได ข องบริ ก าร (Reliability) คื อ ให บ ริ ก ารได ถู ก ต อ งโดยเฉพาะ
เกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน การเก็บรักษาขอมูลถูกตอง และการใหบริการตามกําหนดเวลาที่ระบุไว
2) การตอบสนองความต อ งการของลู ก ค า (Responsiveness) คื อ การที่ผูให
บริการยินดีและมีความพรอมที่จะใหบริการ รวมทั้งการใหบริการโดยรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
สงเอกสารโดยเร็ว การตอบสนองขอรองเรียนของผูรับบริการโดยเร็ว และการใหบริการตรงเวลา
3) ความสามารถของผูใหบริการ (Competence) คือ ผูใหบริการตองมีทักษะและความรู
ในการใหบริการ รวมทั้งความรูและทักษะของพนักงานสนับสนุนในการติดตอกับผูรับบริการ และ
ความสามารถขององคกรโดยรวม
4) ความสะดวกในการติดตอ (Access) รวมทั้งใหผูรับบริการสามารถติดตอขอรับ
บริการไดทางโทรศัพท ไมตองเสียเวลาคอยนาน มีชั่วโมงบริการเหมาะสม และสถานที่ใหบริการตั้งอยูใน
ที่ที่ลูกคาติดตอไดสะดวก
5) ความสุภาพของพนักงาน (Courtesy) รวมทั้งใหความเคารพนับถือ แสดงความ
เปนมิตรตอผูรับบริการ ตลอดจนรูจักรักษาสมบัติของผูรับบริการ มีการแตงกายสะอาดเรียบรอย
6) ความสามารถในการสื่อสาร (Communication) ใชภาษาสุภาพใหผูรับบริการ
เขาใจได อาจรวมถึงการใหคําแนะนํา บอกราคาอัตราคาบริการอยางชัดเจนและชวยแกปญหาใหแก
ผูรับบริการ
7) ความเชื่อถือไดของพนักงาน (Credibility) พนักงานตองซื่อสัตยและเชื่อใจไดสิ่งนี้มี
ผลเกี่ยวของกับชื่อหนวยงานที่ใหบริการและชื่อเสียงของหนวยงานโดยตรง
8) ความปลอดภัย (Security) ผูรับบริการจะตองปลอดภัย ไมเสี่ยงหรือไมมีขอสงสัย
ในเรื่องความปลอดภั ย ทางกายและความปลอดภั ย ทางการเงิ น รวมทั้ ง ผูใหบริการจะตองรักษา
ความลับของผูรับบริการ
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9) ความรูความเขาใจในผูรับบริการ (Understanding/Knowing the customer)
ผูใหบริการตองพยายามเขาใจความตองการของผูรับบริการหรือลูกคา ใหความสนใจลูกคารายตัวและ
รูจักลูกคาประจํา
10) สิ่งที่จับตองได (Tangibles) หมายถึง สิ่งตางๆ ที่เกี่ยวของกับการใหบริการที่แสดง
เปนรูปรางได เชน สิ่งอํานวยความสะดวกภายในอาคารสํานักงาน การแตงกายของพนักงานการมี
เครื่องใชในการใหบริการ การมีหลักฐานในการบริการ เชน ใบเสร็จรับเงิน รายงานสินคา และสิ่ง
อํานวยความสะดวกอื่นๆ
จากที่กลาวมาสรุปไดวา การใหบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและเปนที่พึงพอใจของ
ประชาชนมีหลักการที่สําคัญ คือ การใหบริการอย างเสมอภาค เพียงพอ ตอเนื่อง ตรงเวลา และที่
สําคัญที่สุด คือ เจาหนาที่ผูใหบริการตองสุภาพ ออนโยน มีความรูในงานที่ใหบริการ ยินดีใหบริการ
และเห็นวาลูกคาคือ พระเจา (Customer Oriented)
3.4 การใหบริการสาธารณะในตางประเทศ
สมาน รังสิโยกฤษณ (2543) กลาวถึง การใหบริการประชาชนในประเทศตางๆ ดังนี้
1) สหรั ฐ อเมริ ก า มี ก ารกํ า หนดให มี ก ารจั ด ทํ า แผนการให บ ริ ก ารลู ก ค า (Customer
Service Plans) โดยมีการกําหนดมาตรฐานขั้น ตอนของการใหบ ริการ (Customer Service
Standards) มีการสํ ารวจความพึ งพอใจของลูกคาเปน เกณฑ พรอมทั้งจั ด ฝ กอบรมเจ าหน าที่ให มี
ความรูและทักษะในการใหบริการ
2) สหราชอาณาจักร ใหบริการประชาชนภายใตแนวคิดวาประชาชนตองไดรับบริการที่ดี
จากรัฐและประกาศเปน “สัญญาประชาชน” (Citizen Chanter) และยึดหลักการปฏิบัติราชการเพื่อ
ประชาชน (Principle of Public Service) 6 ประการ ไดแก มาตรฐานการบริการ (Standards)
ขอมูลขาวสารและการเปดเผย (Information and Openness) ทางเลือกและการปรึกษาหารือ
(Choice and Openness) ความสุภาพและความชวยเหลือเกื้อกูล (Courtesy and Helpfulness)
อธิบายและแกไขใหถูกตอง (Patting things Right) และคุมคาของเงิน (Value for money)
3) สิงคโปร เปนอีกประเทศหนึ่งที่ประสบความสําเร็จในการปรับปรุงบริการของรัฐ โดย
ประกาศนโยบายการบริ การประชาชนสํ าหรั บศตวรรษที่ 21 (PS21) เมื่ อป 2538 โดยกํ าหนด ให มี
แนวทางปฏิบัติงานที่เปนเลิศ (The Way of Excellent in Public Service) และกําหนดใหเจาหนาที่
รัฐยึดหลัก 6 ประการในการปฏิบัติงาน คือ การใหบริการที่มีคุณภาพ (We want to Give You
Quality Service) สุภาพและเปนธรรม (We are Country and Fair) ใหความชวยเหลืออยางดีที่สุด
(We do our Best to Help) มีความภูมิใจในงาน (We Have Pride Our Work) ปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง (We Want to Keep Improving) และรับฟงขอเสนอแนะและปรับปรุง (Feed Back and
Suggestion Improve)
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3.5 การปรับกระบวนการใหบริการเพื่อความพึงพอใจของประชาชน
ขั้นตอนการปรับกระบวนการใหบริการ มีดังนี้
1) กําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายการบริการ
1.1) มองไปข างหน าว าการบริ การ ณ วั นนี้ มีความเหมาะสมเพี ยงใด จะปรั บเปลี่ ยน
อยางไร เพื่อความพึงพอใจของประชาชน
1.2) นึกคิดและสรางสรรคงานบริการใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน และ
มีคุณภาพทัดเทียมกับองคกรตางๆ
1.3) หาคําตอบวาประชาชนตองการบริการอยางไรจากเรา
1.4) เราจะสรางความพึงพอใจใหเขาไดอยางไร
1.5) ตองยึดมั่นวาความพึงพอใจของประชาชน คือ ผลสําเร็จของงานบริการ
1.6) ตองพัฒนาคุณภาพการบริการโดยไมหยุดยั้ง
1.7) ตอบคําถามตัวเองใหไดวา เราพรอมจะใหบริการที่ดีแกเขาหรือยัง
2) คนหากระบวนการใหบริการโดยไมหยุดยั้ง
2.1) ดู ว า กระบวนการให บ ริ ก ารใดบ า ง ที่ ไ ม ส ามารถสนองตอบต อ วิ สั ย ทั ศ น แ ละ
เปาหมายดังกลาว
2.2) ศึ กษากระบวนการขั้ น ตอนการบริ การที่ มีอยู เ ดิ ม เขี ย นเป น ลั ก ษณะดั งกล า ว
(Work Flow Chart) ตั้งแตขั้นตอนแรกจนสิ้นสุด เพื่อดูวามีกี่ขั้นตอน
2.3) หาจุ ดอ อนของกระบวนการให บริ การ โดยตรวจสอบความซ้ํ าซ อน ความยุ งยาก
ซับซอนที่ไมจําเปน
3) ออกแบบกระบวนการใหบริการใหม
พิจารณาแตละขั้นตอน โดยตอบคําถามใหไดวาขั้นตอนนั้นสามารถ
- ตัดขั้นตอนที่ไมจําเปนทิ้งไดหรือไม
- ทําใหงายขึ้นไดหรือไม เชน มอบอํานาจ ลดจํานวนหลักฐาน
- รวมกับขั้นตอนอื่นไดหรือไม เพื่อใหเหลือขั้นตอนนอยที่สุด
- รวมขั้นตอนที่ตองปรับลด และที่คงไวเขาดวยกันเปนกระบวนการใหม
- หรืออาจออกแบบกระจายการใหบริการใหมที่สั้นและเรียบงายโดยไมสนใจวาเคย
ทําอยางไร เพื่อตอบสนองผลลัพธของหนวยงานไดดีที่สุด โดยอาจใชเทคโนโลยีเขามาชวย
4. สภาพทั่วไป และขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
เทศบาลตําบลหนองบัว เดิมเปนสุขาภิบาลหนองบัว จัดตั้งขึ้นโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2516 มีพื้นที่ 22.50 ตารางกิโลเมตร ในพื้นที่อําเภอเมืองอุดรธานี ประกอบดวย 4
ตําบล 21 หมูบาน คือ ตําบลหนองบัว ตําบลหนองขอนกวาง ตําบลหนองนาคํา และตําบลบานจั่น โดย
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2536 กระทรวงมหาดไทย ไดประกาศเปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลหนองบัว ใน
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลมที่ 110 ตอนที่ 228 หนาที่ 3 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2536 จํานวนพื้นที่
เพิ่มขึ้นเปน 31.50 ตารางกิโลเมตร คลอบคลุมพื้นที่ 4 ตําบล 19 หมูบาน คือ ตําบลหนองบัว ตําบล
หนองขอนกวาง ตําบลหนองนาคํา ตําบลสามพราว และเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 กระทรวงมหาดไทย
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ีตอคุณภาพการใหบริการของ
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ไดประกาศพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542 ในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เลมที่ 116 ตอนที่ 9 ก. ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2542
4.1 สภาพทั่วไปทางภูมิศาสตร
4.1.1 สถานที่ตั้ง
สํ า นั ก งานเทศบาลตํ า บลหนองบั ว ตั้ ง อยู เ ลขที่ 999 หมู 4 ถนนเลี่ ย งเมื อ งอุ ด รขอนแกน ตําบลหนองขอนกวาง อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งอยูหางจากตัวเมืองอุดรธานี
ประมาณ 5 กิโลเมตร
4.1.2 ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต
ลักษณะที่ตั้งเปนแนวยาวทอดไปตามทางหลวงหมายเลข 2 (สายอุดร-หนองคาย) และ
ทางหลวงหมายเลข 22 (สายอุดรธานี -สกลนคร) และสายรอบเมืองฝงตะวันออก โดยมีอาณาเขต
ติดตอ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับตําบลหมูมน ตําบลกุดสระ
ทิศใต
ติดตอกับตําบลหนองขอนกวาง (พื้นที่ที่ไมอยูในเขตเทศบาลฯ)
ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลสามพราว ตําบลหนองนาคํา (พื้นที่ที่ไมอยูในเขต
เทศบาลฯ)
ทิศตะวันตก ติดตอกับตําบลบานเลื่อมเทศบาลนครอุดรธานี
4.1.3 เขตการปกครอง
เทศบาลตําบลหนองบัว มีพื้นที่ทั้งหมด 31.50 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 4 ตําบล
(14 หมูบาน) ทั้งหมดจํานวน 38 ชุมชน ดังนี้
1. ตําบลหนองบัว (จํานวน 7 หมูบาน 23 ชุมชน)
2. ตําบลหนองขอนกวาง (จํานวน 2 หมูบาน 3 ชุมชน)
3. ตําบลหนองนาคํา (จํานวน 4 หมูบาน 10 ชุมชน)
4. ตําบลสามพราว (จํานวน 1 หมูบาน 2 ชุมชน)
4.1.4 สภาพภูมิประเทศ
ภูมิประเทศสวนใหญเปนที่ราบ ใชสําหรับเปนที่อยูอาศัย พื้นที่สวนนอยเปนที่ราบต่ํามี
ปญหาน้ําทวมขัง และการระบายน้ําไมทัน ในชวงฤดูฝนพื้นที่บางสวนเปนที่ลุม มีลําหวย และลําคลอง
เปนทางระบายน้ําออกจากตัวเมือง ซึ่งสามารถชวยแกปญหาน้ําทวมเมืองอุดรธานีไดเปนอยางดี
นอกจากนี้ ยังมีหนองน้ําขนาดใหญเปนพื้นที่ชลประทานและเปนแหลงกักเก็บน้ําสํารอง
ของการประปาที่สําคัญ คือ หนองตาไก และหนองเหล็กนอย สวนสระน้ําขนาดเล็กใชประโยชนเพื่อ
การเกษตรกรรมเปนสวนใหญ ไดแก สระน้ําบานพรสวรรค สระน้ําบานนาดอน สระน้ําบานดอนหัน
และสระน้ําบานนาทราย เปนตน
4.1.5 สภาพภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป แบงออกเปน 3 ฤดูกาล ดังนี้
1. ฤดูรอน ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ผานทะเลจีนใตนําพาความรอน
ชวงปลายเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ีตอคุณภาพการใหบริการของ
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2. ฤดูฝน ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ผานมหาสมุทรอินเดียนําพาฝน
มาชวงปลายเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม
3. ฤดูหนาว ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ นําพาความหนาวเย็น
ชวงปลายเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ
4.1.6 สภาพเศรษฐกิจและสังคม
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองบัว สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทํานา
ทําไร และเลี้ยงสัตว บางสวนทํางานรับราชการ รับจางในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ สภาพ
เศรษฐกิจของเทศบาลตําบลหนองบัวกําลังเติบโตและขยายตัว เพราะมีการคาการลงทุนในธุรกิจขนาด
ใหญเพิ่มมากขึ้น
ลักษณะการตั้งชุมชนในเขตเทศบาล แบงเปน 2 ลักษณะ คือ
1. ในพื้นที่รอบนอก จะอยูรวมกลุมแบบชาวบานในลักษณะเครือญาติ ความสัมพันธ
แนบแนน ประกอบอาชีพในลักษณะใกลเคียงกัน สวนใหญทําไร ทํานา มีขนบธรรมเนียมประเพณีแบบ
ดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาตั้งแตสมัยรุนปูรุนยา ไดแก ชุมชนหนองใส ชุมชนโพนทอง ชุมชนนาทราย ชุมชน
นาดอน เปนตน
2. บริเวณพื้นที่ติดตอกับเขตเมือง และที่เปนหมูบานจัดสรร เปนการอยูรวมกันของคน
หลากหลายอาชีพ ความสัมพันธและการติดตอประสานงานในชุมชนมีนอย การรวมกลุมเปนแบบหลวมๆ
ไดแก ชุมชนพี.เค.ธานี 3 ชุมชนอุดรแลนด ชุมชนพลอยวิลลา 1 ชุมชนพลอย วิลลา 2 ชุมชนการเคหะฯ
เปนตน
4.2 ดานโครงสรางพื้นฐาน
4.2.1 การคมนาคม/ ขนสง
เสนทางการคมนาคมขนสงหลักในเขตเทศบาลตําบลหนองบัว และพื้นที่ใกลเคียง คือ
การคมนาคมทางบก ที่สําคัญ ไดแก ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 ใชในการเดินทางไปจังหวัดหนองคาย
หมายเลข 22 ใชในการเดินทางไปจังหวัดสกลนคร สวนการเดินทางสัญจรระหวางชุมชนและหมูบาน
ใชถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง และถนนลูกรัง
4.2.2 สะพาน
- สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 17 แหง เปนเสนทางเชื่อมระหวางพื้นที่เขต
เทศบาลนครอุดรธานี และเทศบาลตําบลหนองบัว
- สะพานลอยคนเดินขาม จํานวน 2 แหง
4.2.3 การไฟฟา
ชุมชนและหมูบานในเขตเทศบาลตําบลหนองบัว เปนชุมชนในเขตพื้นที่บริการของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค จึงมีไฟฟาเขาไปในทุกชุมชนและหมูบาน และมีจํานวนผูใชไฟฟาตอครัวเรือน คิดเปน
ประมาณรอยละ 95 ไฟฟาแสงสวางสาธารณะ เทศบาลไดดําเนินการขยายเขตสายพาดดับ และติดตั้ง
โคมไฟฟาสาธารณะครอบคลุมประมาณ รอยละ 75 ของถนนและถนนซอย
4.2.4 การประปา
ชุมชนที่มีพื้นที่ติดเขตเทศบาลนครอุดรธานี และบริเวณใกลเคียงใชน้ําจากการประปา
สวนภูมิภาค สวนชุมชนและหมูบานที่หางไกลออกไป จะใชน้ําจากโครงการประปาหมูบานที่เทศบาล
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ีตอคุณภาพการใหบริการของ
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ดําเนินการไปแลว คือ โครงการประปาหมูบานพรสวรรค โครงการประปาหมูบาน นาดอน และโครงการ
ประปาหมูบานนาทราย ซึ่งยังไมเพียงพอเพราะยังมีบางพื้นที่ที่มีปญหาการขาดแคลนน้ํา เนื่องจากเขต
ประปาไมทั่วถึง ปจจุบันจึงใชน้ําบาดาลและบอน้ําตื้นในการอุปโภคบริโภค และจากการสํารวจครัวเรือน
ที่มีน้ําใชเพียงพอตลอดป จํานวน 5,044 ครัวเรือน
4.2.5 การสื่อสารโทรคมนาคม
การติดตอสื่อสาร สวนใหญใชโทรศัพท มีโทรศัพทสาธารณะติดตั้งอยูเกือบทุกหมูบาน
แตยังไมเพียงพอกับความตองการของประชาชนและพื้นที่ในเขตเทศบาลสามารถใชโทรศัพทเคลื่อนที่
ไดทุกระบบ นอกจากนี้ยังมีสถานีวิทยุในพื้นที่ 11 แหง ขณะเดียวกันภายในเขตพื้นที่ยังไมมี ที่ทําการ
ไปรษณียโทรเลข ประชาชนใชบริการที่ทําการไปรษณีย ซึ่งตั้งอยูในตัวเมือง การประสานงานและการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ ภายในชุมชนใชระบบเสียงตามสาย ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น จํานวน 32 จุด
4.2.6 การจราจร
การจราจรในชวงเรงดวนจะมีปญหารถติดตามสี่แยกรอบเมืองที่สําคัญ คือ สี่แยกทาง
ไปสามพราวและบริเวณสะพานทางเขาชุมชนดงอุดม-หนองใส สี่แยกสันตพล เนื่องจากประชาชนสวน
ใหญจะเดินทางไปสงบุตรหลานไปเรียนและเดินทางไปทํางานในตัวเมือง
4.2.7 การใชที่ดิน
พื้นที่บริเวณรอบนอกสวนใหญเปนพื้นที่การเกษตร ใชในการทํานา ทําไรและปลูกพืช
หมุนเวียนตามฤดูกาล และเลี้ยงสัตว เชน วัว ควาย เปด ไก เปนตน บางสวนใชเปนพื้นที่อุตสาหกรรม
ขนาดกลางและเล็ก เชน โรงสีขาว โรงมัน พื้นที่การพาณิชยกรรมกระจายอยูตามแนวถนนเสนทางหลัก
ไดแก ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 และหมายเลข 22
เขตพื้นที่สําหรับการอยูอาศัยกระจายตามชุมชนตางๆ และปจจุบันมีโครงการหมูบาน
จัดสรรเพิ่มจํานวนขึ้นอยางรวดเร็ว ในบริเวณพื้นที่รอบเมืองทําใหมีการถมที่เปน จํานวนมาก ในฤดูฝน
มักเกิดปญหาน้ําทวมขังอันมีสาเหตุมาจากการระบายน้ําไมทัน เนื่องจากทางระบายน้ําเดิมถูกถมเปน
พื้นทีป่ ลูกสรางบานเรือนที่อยูอาศัย
4.3 ดานเศรษฐกิจ
โครงสรางของเศรษฐกิจ ลักษณะและประเภทของการประกอบอาชีพ ของประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบลหนองบัว ประกอบดวย เกษตรกรรม คาขาย/ธุรกิจสวนตัว ขาราชการ/ พนักงาน
รัฐ/ บริษัทเอกชน พนักงานหางราน/ บริษัทเอกชน อาชีพอิสระ/ รับจางทั่วไป นักเรียน/นักศึกษา
แมบาน และอื่นๆ
ดานการเกษตรกรรม พื้นที่ที่ใชในการเกษตรกรรมคิดเปนรอยละ 60.32 ของพื้นทีท่ ั้งหมด
ประชาชนสวนใหญทํานา ทําไร ทําสวน ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ คือ ขาว สวนดานอุตสาหกรรม
การประกอบการอุ ต สาหกรรม ส วนใหญ เป นอุ ต สาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ ก ที่ สํ าคั ญ คื อ
อุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร ดังนี้
อุตสาหกรรมขนาดกลาง ไดแก
1. โรงสีขาวขนาดใหญ
จํานวน 4 แหง
2. โรงงานแปรรูปไม
จํานวน 2 แหง
3. โรงงานบรรจุแกส
จํานวน 2 แหง
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4.
5.
6.
7.
8.

โรงงานผลิตเฟอรนิเจอร
โรงงานผลิตยางรถยนต
ปมแกส
โรงงานผลิตนม
โรงงานผลิตหลังคาเหล็ก

อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ไดแก
1. โรงงานผลิตน้ําดื่ม
2. โรงงานผลิตน้ําแข็ง
3. โรงกลึง

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
1
2
1
3
4
3
2

แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง

4.4 ดานการพาณิชยกรรม การบริการ
การลงทุนดานการพาณิชยกําลังขยายตัวอยางรวดเร็ว เนื่องจากทําเลที่ตั้ง มีสิ่งที่เอื้อ
อํานวยตอการคาและการลงทุน โดยเฉพาะเสนทางคมนาคมที่สะดวกสบาย การจราจรไมติดขัด ไมมี
ปญหาเรื่องที่จอดรถอยางเชนในเมือง ราคาที่ดินไมสูงมาก จํานวนประชากรยายมาอาศัยเพิ่มจํานวน
ขึ้นเรื่อยๆ ประชาชนมีงานทําใกลบาน มีรายได และมีกําลังในการจับจายซื้อสินคาและบริการคอนขางสูง
ซึ่งมีการประกอบธุรกิจที่สําคัญ ไดแก
- ธุรกิจการคาปลีกและการคาสงประเภทรานคาวัสดุขนาดใหญ ไดแก รานโกลบอลเฮาท
(Global House) ทูลโปรพลัส (Toolpro plus) และเซนตมอลล (ST.Mall) ประเภทศูนยกลางการคา
ผาและเสื้อผาสําเร็จรูปขนาดใหญ ไดแก ตลาดโบเบ ไทวัสดุ พาวเวอรบาย
- ธุรกิจรานอาหาร (สวนอาหาร) ขนาดใหญ ที่สําคัญ ไดแก ไทวัสดุ รานระเบียงริมน้ํา เปนตน
- ธุรกิจบริการที่พัก (Service Apartment) ไดแก อินเตอร เฮาท บานวรชาญ โชคดี
อพารทเมนท ทรายทองรีสอรท ชบารีสอรท โทมัสรีสอรท และพิมลรัตนแมนชั่น เปนตน ซึ่งใหบริการที่
พักทั้งรายวันและรายเดือนแกผูที่เดินทางเขามาเยี่ยมเยือน สรุปธุรกิจที่สําคัญดังตอไปนี้
1. รานจําหนายวัสดุกอสรางขนาดใหญ
จํานวน
7
แหง
2. สถานีบริการน้ํามัน/ปมแกส
จํานวน
10
แหง
3. รานจําหนายไมและผลิตภัณฑจากไม
จํานวน
2
แหง
4. รานจําหนายอะไหล
จํานวน
4
แหง
5. รานอาหารขนาดกลางและใหญ
จํานวน
9
แหง
6. รานขายยา
จํานวน
9
แหง
7. รานจําหนายยางรถยนต
จํานวน
7
แหง
8. รานจําหนายเฟอรนิเจอร
จํานวน
5
แหง
9. บริการที่พัก
จํานวน
42
แหง
10. รานจําหนายสินคาขนาดใหญ
จํานวน
6
แหง
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ดานสังคม
- จํานวนประชากรในเขตเทศบาลตําบลหนองบัว ทั้งสิ้น 32,390 คน แยกเปน ชาย
15,486 คน หญิง 16,904 คน
- จํานวนครัวเรือนในเขตเทศบาลตําบลหนองบัว จํานวน 14,029 ครัวเรือน แยกเปน
-- ตําบลหนองบัว
8,590 ครัวเรือน
- ตําบลหนองนาคํา
2,844 ครัวเรือน
- ตําบลสามพราว
1,173 ครัวเรือน
- ตําบลหนองขอนกวาง 1,796 ครัวเรือน
ความหนาแนนของประชากร 1,028 คน/ ตารางกิโลเมตร (ขอมูล ณ เดือน เมษายน 2559)
ตารางที่ 1 แสดงสถิตจํานวนประชากรแยกตามตําบล ตั้งแต ป 2551-2559
ป พ.ศ.

2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559

หนองบัว
ชาย
หญิง

7,977
8,210
8,205
8,387
8,610
8,615
8,654
8,760
8,742

8,823
8,999
9,040
9,365
9,422
9,444
9,497
9,599
9,578

หนองนาคํา
ชาย
หญิง

3,744
3,779
3,785
3,895
3,959
3,955
4,039
4,078
4,112

3,866
3,938
3,949
4,060
4,118
4,130
4,202
4,280
4,316

สามพราว
ชาย
หญิง

792
767
756
788
802
796
800
811
804

919
878
875
893
897
903
912
941
949

หนองขอนกวาง
ชาย
หญิง

1,620
1,646
1,651
1,714
1,720
1,731
1,781
1,797
1,828

1,766
1,803
1,805
1,904
1,925
1,933
1,964
2,012
2,061

รวม

29,507
30,020
30,066
31,006
31,444
31,507
31,849
32,278
32,390

4.5 ดานคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม
ขอมูลสถาบันการศึกษา
โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา
1 แหง
โรงเรียนสังกัดสํานักงานประถมศึกษาแหงชาติ
5 แหง
โรงเรียนเอกชน
1 แหง
อื่นๆ
2 แหง
โรงเรียนระดับอนุบาล , ศูนยเด็กเล็ก
3 แหง
โรงเรียนระดับประถม
5 แหง
โรงเรียนระดับมัธยม
3 แหง
วิทยาลัย
2 แหง
สถาบันการศึกษาที่อยูในการดูแลและความรับผิดชอบโดยตรงของเทศบาลตําบลหนองบัว
ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งมีจํานวน 2 แหง คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองบัวและศูนย
พัฒนาเด็กเล็กดอนหัน รับสมัครนักเรียนอายุตั้งแต 2 ปครึ่งถึง 5 ป
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สถาบันการศึกษาที่อยูในเขตเทศบาลตําบลหนองบัว ประกอบดวย
ระดับประถมศึกษา ไดแก
1. โรงเรียนบานเกานอย
2. โรงเรียนบานพรสวรรค
3. โรงเรียนบานหนองขาม ( คายเสนียอุปถัมภ )
4. โรงเรียนสหกิจวิทยา
โรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาสถึงระดับมัธยมศึกษา)
1. โรงเรียนบานดงอุดม
ระดับมัธยมศึกษา ไดแก โรงเรียนประจักษศิลปาคม
ระดับอาชีวศึกษา และปริญญาตรี ไดแก โรงเรียนเทคนิคพาณิชยการสันตพล, วิทยาลัยสันตพล
โรงเรียนสําหรับเด็กพิเศษ ไดแก โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี และศูนยการศึกษาพิเศษ
ประจําจังหวัดอุดรธานี สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ขอมูลโรงเรียนเทศบาล
เดิมคือโรงเรียนบานหนองใส ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2547 มีนายผอง กงบุราณ เปน
ครูใหญคนแรก ปจจุบันโรงเรียนเทศบาล 1 มีพื้นที่ 10 ไร 2 งาน 16 ตารางวา มี นายณรงคศักดิ์ พันชะโก
เปนผูอํานวยการโรงเรียน เขตบริการ หมู 3, 10, 11, 17 ตําบลหนองนาคํา อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
เปดสอนระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลหนองบัว 1 แหง คือ โรงเรียน
เทศบาล 1 (หนองใส)
ศาสนา
ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 92.00 ศาสนาคริสต รอยละ 7.24 ศาสนา
อิสลาม รอยละ 0.67
- วัดพุทธ
จํานวน
11
แหง
- โบสถ (ศาสนาคริสต) จํานวน
1
แหง
วัดสําคัญๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลหนองบัว ไดแก
1. วัดศิริธรรมนิมิต
ชุมชนบงคํา
2. วัดอินทราวาส
ชุมชนเกานอย
3. วัดสีหนาทศาดาราม
ชุมชนหนองขาม
4. วัดปาหนองมวง
ชุมชนดงอุดม
5. วัดปาดอนหัน
ชุมชนโนนขมิ้น
6. วัดโพธิ์ศรีใสสะอาด
ชุมชนหนองใส
7. วัดปานาดอน
ชุมชนนาดอน
8. วัดศรีโพธิ์ทองรัตนาราม
ชุมชนนาดอน
9. วัดศรีสุข
ชุมชนโพนทอง
10. วัดใหมชัยมงคล
ชุมชนนาทราย
11. วัดโสมนัสสันตยาราม
ชุมชนคายเสนียฯ 1
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ีตอคุณภาพการใหบริการของ
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กีฬา นันทนาการ และพักผอน
- สวนสาธารณะ 2 แห ง ได แก สวนสาธารณะเทศบาล (บ านค ายเสนี ย ฯ) และสวน
สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (บานนาดอน)
- ศูนยนันทนาการชุมชน จํานวน 2 แหง ไดแก ศูนยนันทนาการบานโนนขมิ้น และ
ศูนยนันทนาการบานเกานอย
- ลานกีฬา จํานวน 32 แหง ไดแก
1. ลานกีฬาชุมชนบานพรสวรรค
2. ลานกีฬาชุมชนโนนขมิ้น
3. ลานกีฬาชุมชนดงอุดม
4. ลานกีฬาชุมชนเกานอย
5. ลานกีฬาชุมชนหนองขาม
6. ลานกีฬาชุมชนบงคํา
7. ลานกีฬาชุมชนการเคหะ
8. ลานกีฬาบานหนองใส 4
9. ลานกีฬาชุมชนคายเสนีย
10. ลานกีฬาชุมชนดอนหัน
11. ลานกีฬาชุมชนนาทราย
12. ลานกีฬาชุมชนพลอยวิลลา
13. ลานกีฬาชุมชนมิตรภาพเกานอย
14. ลานกีฬาชุมชนบานเดื่อ
15. ลานกีฬาชุมชนแสงเจริญ
16. ลานกีฬาชุมชนหนองใส
17. ลานกีฬาชุมชนสุขเกษม
18. ลานกีฬาชุมชนรมเย็น
19. ลานกีฬาชุมชนประปาเขต 7
20. ลานกีฬาชุมชนแสนสราญ
21. ลานกีฬาชุมชนทรัพยสมบูรณ
22. ลานกีฬาชุมชนร.ร.เทศบาล1 หนองใส
23. ลานกีฬาชุมชนพลอยวิลลา 2
24. ลานกีฬาชุมชนศรีสุราษฎร
25. ลานกีฬาชุมชนหนองขามนอย
26. ลานกีฬาชุมชนนาดอน
27. ลานกีฬาชุมชนโพนทอง
28. ลานกีฬาชุมชนนาทราย1
29.ลานกีฬาชุมชนคายเสนียฯ1
30. ลานกีฬาชุมชนมั่งคั่ง
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ีตอคุณภาพการใหบริการของ
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31.ลานกีฬาชุมชนอุดรแลนด
32. ลานกีฬาชุมชนเฟรทสโฮม
สนามกีฬา จํานวน 16 แหง ไดแก
1. สนามกีฬากลางเทศบาล (ชุมชนบานคายเสนียฯ)
2. สนามกีฬาชุมชนเกานอย
3. สนามกีฬาโรงเรียนบานหนองขาม
4. สนามกีฬาชุมชนการเคหะฯ
5. สนามกีฬาชุมชนหนองขาม
6. สนามกีฬาโรงเรียนบานดงอุดม
7. สนามกีฬาคายเสนียรณยุทธ
8. สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส
9. สนามกีฬาชุมชนดอนหัน
10. สนามกีฬาโรงเรียนประจักษศิลปาคาร
11. สนามกีฬาชุมชนพรสวรรค
12. สนามกีฬาชุมชนคายเสนีย 2
13. สนามกีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล
14. สนามกีฬาชุมชนคายเสนีย 1
15. สนามกีฬาโรงเรียนบานเกานอย
16. สนามกีฬาชุมชนนาทราย 2
ขนบธรรมเนียมประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม มีลักษณะดั้งเดิมโดยยึดประเพณีที่สืบทอดตอกัน
มาชานาน และงานประเพณีที่สําคัญของชาวเทศบาลตําบลหนองบัว คือ งานประเพณีอนุรักษโบราณ
สถานพระธาตุโพนทอง ซึ่งจะจัดขึ้นในชวงวันสงกรานตของทุกป กิจกรรมที่สําคัญในงาน ไดแก การทํา
บุญตักบาตร พิธีรําบวงสรวงองคพระธาตุโพนทอง พิธีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ พรอมทั้งการจัดงาน “สัตยา
ธิษฐาน สืบสานประเพณี ไหวสาพระธาตุโพนทอง” ซึ่งจัดขึ้นในชวงตนเดือนมิถุนายน มีการบวงสรวง
แสดงแสง สี เสียง การประดับประดาโคมไฟบริเวณองคพระธาตุและบริเวณโดยรอบ นับเปนการจัด
งานประเพณีที่มีผูเขารวมงานเปนจํานวนมาก ซึ่งนอกจากเปนการอนุรักษงานประเพณีแลว ยังชวย
สงเสริมการทองเที่ยวและสรางรายไดในพื้นที่อีกดวย
นอกจากนี้ยังมีประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานของชาวอีสาน เชน ประเพณีบุญพระเวสสันดร
ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีงานบุญกฐิน ซึ่งเทศบาลตําบลหนองบัว ไดมีการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีอันดีงามนี้ไวใหคงอยูตอไป
การสาธารณสุข
เทศบาลตําบลหนองบัวเปนเทศบาลที่อยูติดกับเทศบาลนครอุดรธานี มีการคมนาคมสะดวก
ประชาชนสามารถเดินทางไปรับการรักษาจากสถานบริการที่เปนของรัฐและเอกชนไดสะดวกตามอาการ
เจ็บปวย และภายในเขตเทศบาลตําบลหนองบัวเองประชาชนที่มีอาการเจ็บปวยเล็กนอยสามารถเขา
รับการรักษาพยาบาลเบื้องตนได ณ ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลหนองบัว และโรงพยาบาล
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ีตอคุณภาพการใหบริการของ
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สงเสริมสุขภาพตําบลหนองใส ซึ่งเปนสถานบริการสาธารณสุขที่ตั้งอยูในเขตเทศบาล สวนผูปวยที่มี
อาการเจ็บปวยหนัก มักจะเขารับการพยาบาลของรัฐที่โรงพยาบาลศูนยอุดรธานี โรงพยาบาลคาย
ประจักษศิลปาคม หรือเอกชน เชน โรงพยาบาลชัยเกษม โรงพยาบาลเอกอุดร โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปนตน
สวนการใหบริการดานการสงเสริมสุขภาพแกประชาชน เทศบาลตําบลหนองบัวมีโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพที่มีเขตรับผิดชอบครอบคลุมทั้งพื้นที่เขตเทศบาลตําบลหนองบัวจํานวน 4 แหง และศูนย
บริการสาธารณสุข 1 แหง เพื่อใหบริการรักษาพยาบาลขั้นปฐมภูมิแกประชาชน รวมทั้งกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพ เชน การตรวจคัดกรองเบาหวาน ตรวจวัดความดันโลหิต ไดแก
1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองบัว รับผิดชอบใหบริการใน 8 ชุมชน
2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองขอนกวาง รับผิดชอบใหบริการใน 3 ชุมชน
3. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองนาคํา รับผิดชอบใหบริการใน 1 ชุมชน
4. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองใส รับผิดชอบใหบริการใน 8 ชุมชน
5. ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลหนนองบัว รับผิดชอบใหบริการใน 17 ชุมชน
4.6 ดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ดานทรัพยากรธรรมชาติ เทศบาลตําบลหนองบั วไม มีพื้นที่ ปาไม มี เพี ยงแหลงน้ําผิวดิน มี
ลักษณะเปนลําหวย และหนองน้ําสาธารณ ไดแก หวยบง หวยหมากแขง หวยมั่งและหวยเชียงหลวง
สวนหนองสาธารณะ (ขนาดใหญ) ไดแก หนองเหล็กนอย และหนองตาไก
ขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลหนองบัวมีการดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยเองมีปริ มาณขยะ
มูลฝอยที่เกิดขึ้นจํานวนมาก เฉลี่ยวันละ 25-30 ตัน วัน เนื่องจากแนวโนมการเติบโตทางเศรษฐกิจ
มีการประกอบกิจการพาณิชยและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น มีแนวโนมการขยายตัวของชุมชนและการตั้ง
บานเรือนเพิ่มขึ้นทําใหปริมาณขยะมีแนวโนมสูงขึ้นในแตละป สวนการกําจัดขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
เทศบาลไมมีสถานที่กําจั ดขยะมูลฝอยเปนของคนเอง แตนําไปกําจัดกับ สถานที่กําจั ดขยะมูลฝอย
เทศบาลนครอุดรธานี โดยตองเสียคากําจัดขยะมูลฝอยใหกับเทศบาลนครอุดรธานีปละไมนอยกวา
3,000,000 บาท และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป สวนดานการกําจัดน้ําเสียเทศบาลยังไมมีระบบบําบัดน้ํา
เสียรวม
วิธีการจัดเก็บขยะ แบบจัดเก็บเอง
ปริมาณขยะมูลฝอย 25 ตัน/ 1 วัน
รถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาดความจุ 14 ลบ.หลา จํานวน 3 คัน ขนาดความจุ 10 ลบ.หลา
จํานวน 6 คัน ขนาดความจุ 6 ลบ.หลา จํานวน 1 คัน ขนาดความจุ 8 ลบ.ม. แบบตะขอเกี่ยว จํานวน 1 คัน
ขนาดความจุ 1 ตัน จํานวน 1 คัน
ถังรองรับขยะมูลฝอย 3,000 ใบ
พนักงานเก็บขนและกวาดขยะมูลฝอย เก็บขน 50 คน กวาดขยะมูลฝอย 150 คน
รถยนตเก็บและขนสิ่งปฏิกูล จํานวน 12 คัน
อัตราการเก็บคาธรรมเนียม กําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
1) หลังคาเรือน ราคา 20 บาท/ เดือน
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ีตอคุณภาพการใหบริการของ
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2) รานคา ราคา 20-300 บาท/ เดือน, รานคาขนาดใหญ ราคา 2,000 – 3,000 บาท/ เดือน
3) โรงงานอุตสาหกรรม ราคา 300-1,500 บาท/ เดือน
4.7 ดานการบริหารจัดการ
โครงสราง การแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป เปน 1 สํานัก 6 กอง 1 หนวย ดังนี้
1. สํานักปลัดเทศบาล
5. กองวิชาการและแผนงาน
2. กองสวัสดิการและสังคม
6. กองคลัง
3. กองชาง
7. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
4. กองการศึกษา
8. หนวยตรวจสอบภายใน
สถานะคลังทองถิ่น
ปจจุบันเทศบาลมียอดเงินสะสมที่นํามาใชได ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 จํานวน
16,303,242.32 บาท และสะสมไวที่กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) อีกจํานวน 18,541,449.71 บาท
มีเงินกูคงคางกับกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) จํานวน 74,812,582.23 และฐานะการคลังของ
เทศบาลมั่นคงพอควร
ความปลอดภัยเกี่ยวกับชีวิตและทรัพยสิน
เทศบาลตําบลหนองบัว อยูในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองอุดรธานี
และเทศบาลมีงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่มีเครื่องมือ อุปกรณ ยานพาหนะ ใชสําหรับปองกัน
ภัยพิบัติตางๆ ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนอยางพอเพียง และเตรียมพรอมตลอดเวลา พรอมการรวมมือ
กับอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
เนื่องจากในปจจุบันเทศบาลตําบลหนองบัว มีภารกิจหนาที่ที่จะตองดําเนินการเปนการเรงดวน
เพื่อเปนการเฝาระวังถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศที่เสด็จมาประทับที่จังหวัดอุดรธานี และ
เพื่อเปนการเฝาระวัง วางมาตรการเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชนจึงได
ดําเนินโครงการติดตั้งโทรทัศนวงจรปด CCTV ในพื้นที่ชุมชนหนาแนน ทางรวม ทางแยกของถนนสาย
หลักและพื้นที่จุดเสี่ยงมุมอับของชุมชนในเขตเทศบาลตําบลหนองบัว โดยเปนกลองโทรทัศนชนิด
หมุ น รอบทิ ศทาง สามารถบัน ทึ กภาพไดทั้งกลางวัน และกลางคื นอย างชั ด เจน ตลอด 24 ชั่ว โมง
ประกอบดวย
1. ตําแหนงที่ 1 บริเวณทางเขาหมูบานพลอยวิลลา 2 (เพื่อสองไปดานหนาของธนาคาร
ออมสิน) 1 ชุด
2. ตําแหนงที่ 2 บริเวณแยกถนนบายพาสอุดรธานี – หนองคาย 3 ชุด
3. ตําแหนงที่ 3 บริเวณแยกสามพราว 3 ชุด
4. ตําแหนงที่ 4 บริเวณแยกเขาหมูบานหนองใส – ดงอุดม 3 ชุด
5. ตําแหนงที่ 5 บริเวณแยกบายพาสอุดรธานี – สกลนคร 2 ชุด
6. ตําแหนงที่ 6 บริเวณหนาตลาดไทยศิริ 1 ชุด
7. ตําแหนงที่ 7 บริเวณหนาวัดบานหนองใส 1 ชุด
8. ตําแหนงที่ 8 บริเวณหนาพระธาตุโพนทอง 1 ชุด
9. ตําแหนงที่ 9 บริเวณหนาสํานักงานเทศบาลตําบลหนองบัว 1 ชุด
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ีตอคุณภาพการใหบริการของ
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และยังไดดําเนินการติดตั้งกลองวงจรปดเพิ่มตามจุดตางๆของเทศบาล ดังนี้
1. ตําแหนงที่ 1 บริเวณทางกลับรถหนาแขวงการทางบานเกานอย 1 ชุด
2. ตําแหนงที่ 2 บริเวณหนาสถานีตํารวจชุมชน พีระจิตร 1 ชุด
3. ตําแหนงที่ 3 บริเวณหนาชุมชนการเคหะแหงชาติ 1 ชุด
4. ตําแหนงที่ 4 บริเวณบริเวณแยกเขาคุมโนนมะเขือ (ชุมชนดงอุดม) 1 ชุด
5. ตําแหนงที่ 5 บริเวณหนาชุมชนประปาเขต 7 จํานวน 2 ชุด
6. ตําแหนงที่ 7 บริเวณหนาชุมชนคายเสนียฯ 1 ชุด
7. ตําแหนงที่ 8 บริเวณหนาชุมชนพี.เค.ธานี 1 ชุด
8. ตําแหนงที่ 9 บริเวณหนาชุมชนพรสวรรค 1 ชุด
9. ตําแหนงที่ 10 บริเวณหนาชุมชนนาทราย 1 ชุด
10. ตําแหนงที่ 11 บริเวณหนาชุมชนนาดอน 1 ชุด
11. ตําแหนงที่ 12 บริเวณหนาอาคารสํานักงานเทศบาลฯ (แหงใหม) 5 ชุด
12. ตําแหนงที่ 13 บริเวณหนาตลาดบานดงอุดม 1 ชุด
13. ตําแหนงที่ 14 บริเวณหนาสถานบริการน้ํามันบานหนองใส 1 ชุด
14. ตําแหนงที่ 15 บริเวณสามแยกหนองใส – ดอนภู 2 ชุด
15. ตําแหนงที่ 16 บริเวณชุมชนการเคหะ(สามแยกซอยการเคหะ 1) 2 ชุด
16. ตําแหนงที่ 17 บริเวณชุมชนการเคหะ (สามแยกโครงการ 2) 2 ชุด
17. ตําแหนงที่ 18 บริเวณภายในสํานักงานเทศบาลตําบลหนองบัว 2 ชุด
18. ตําแหนงที่ 19 บริเวณหนาชุมชน พี.เค.ธานี 3 จํานวน 1 ชุด
19. ตําแหนงที่ 20 บริเวณหนาชุมชนพลอยวิลลา2 จํานวน 2 ชุด
20. ตําแหนงที่ 21 บริเวณหนาการเคหะฯ 2 ชุด
21. ตําแหนงที่ 22 บริเวณหนาชุมชนมิตรภาพเกานอย 1 ชุด
22. ตําแหนงที่ 23 บริเวณหนาชุมชนเฟรสโฮม 1 ชุด
23. ตําแหนงที่ 24 บริเวณหนาชุมชนพลอยวิลลา1 จํานวน 1 ชุด
24. ตําแหนงที่ 25 บริเวณหนาชุมชนทรัพยสมบูรณ 1 ชุด
25. ตําแหนงที่ 26 บริเวณหนาหมูบานสวนพฤกษา 1 ชุด
สถิติสาธารณภัยในรอบปที่ผานมา
ในป 2558 การเกิดสาธารณภัยทั้งวาตภัย อัคคีภัย อุทกภัย และภัยแลง ในพื้นที่ในเขต
เทศบาลไมมีความรุนแรงอยางเชนปที่ผานมาการเกิดเหตุ สามารถประเมินความเสียหายไดเพีย ง
เล็กนอยเทานั้น และเทศบาลตําบลหนองบัวไดบรรเทาและใหความชวยเหลือไปแลวอยางทันทวงที
- อัคคีภัย จํานวน 35 ครั้ง ทั้งภายในพื้นที่และนอกพื้นที่ สวนใหญเปนไฟไหมหญา
ลุกลามและไฟไหมอาคารเปนบางสวน
- อุทกภัย พื้นที่ประสบปญหาน้ําทวม คือ ชุมชนมั่งคั่ง เทศบาลไดดําเนินการติดตั้งและ
สูบน้ําออกในชวงฤดูฝนและไดมีโครงการวางทอระบายน้ําแกปญหาอยางถาวรแลว ป 2558
- ภัยแลง เทศบาลมีพื้นที่ประสบภัยแลง เทศบาลไดออกแจกจายน้ําเพื่อบรรเทาภัยแลง
ป 2558 ไดรับการรองเรียนเรื่องภัยแลง (ประชาชนขาดแคลนน้ําในการอุปโภค/บริโภค) จํานวน 70 ราย
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ีตอคุณภาพการใหบริการของ
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โดยเฉพาะในพื้ นที่ชุมชนเกานอย ชุมชนนาทราย ชุมชนพรสวรรค ชุมชนนาดอน
ชุมชนดอนหันชุมชนโนนขมิ้น ชุมชนบงคํา ชุมชนคายเสนีย 1
อัตรากําลังและเครื่องมือ
อุปกรณงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลหนองบัว ดังนี้
พนักงาน

จํานวน 2

คน

ลูกจางประจํา

จํานวน 1

คน

พนักงานจาง

จํานวน 15

คน

รถยนตดับเพลิงชนิดมีถังน้ําในตัว ความจุ 2,500 ลิตร

จํานวน 1

คัน

รถยนตบรรทุกน้ํา ชนิดความจุ 6,000 ลิตร

จํานวน 1

คัน

รถยนตบรรทุกน้ํา ความจุ 12,000 ลิตร

จํานวน 1

คัน

รถยนตดับเพลิงโฟมเคมี ชนิดมีถังน้ําในตัว ความจุ 4,500 ลิตร จํานวน 1

คัน

รถยนตดับเพลิงโฟมเคมี ชนิดมีถังน้ําในตัว ความจุ 6,000 ลิตร จํานวน 1

คัน

รถยนตตรวจการณ

จํานวน 1

คัน

รถยนตกูชีพ

จํานวน 1

คัน

รถยนตกูภัย

จํานวน 1

คัน

เครื่องสูบน้ําขนาดใหญ

จํานวน 2

เครื่อง

เครื่องสูบน้ําขนาดเล็ก

จํานวน 1

เครื่อง

วิทยุสื่อสาร

จํานวน 40

เครื่อง

ชุดดับเพลิงนอกอาคาร

จํานวน 13

ตัว

ชุดดับเพลิงไฟในอาคาร

จํานวน 14

ตัว

เครื่องชวยหายใจ

จํานวน 10

เครื่อง

ชุดเครื่องดําน้ํา

จํานวน 4

ชุด

เครื่องอัดอากาศ

จํานวน 1

เครื่อง

รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ีตอคุณภาพการใหบริการของ
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4.8 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรน้ํา
แหลงน้ําในเขตเทศบาลตําบลหนองบัว มีลักษณะเปนลําหวยและหนองน้ําสาธารณะ ดังนี้
- ลําหวย ไดแก หวยบง หวยหมากแขง หวยมั่ง และหวยเชียงรวง
- สระน้ํา ไดแก สระน้ําบานพรสวรรค บานนาดอน ดอนหัน นาทราย (โรงเรียนหนอง
หิน-ดอนหันเดิม) บานหนองใส และหนองไฮ
- หนองน้ําสาธารณะ (ขนาดใหญ) ไดแก หนองเหล็กนอย และหนองตาไก
สภาพสิ่งแวดลอม
สภาพสิ่งแวดลอมในเขตเทศบาลฯ สวนใหญอยูในลักษณะคอนขางมีปญหา โดยเฉพาะ
ปญหาขยะ เนื่องจากเทศบาลตําบลหนองบัว ไมมีสถานที่ในการกําจัดขยะเปนของตัวเอง ปจจุบัน
เทศบาลมีรถเก็บขนขยะ จํานวน 13 คัน มีปริมาณขยะที่ตองทําการเก็บขนและกําจัด เฉลี่ยวันละ 2530 ตัน เสียคาใชจายในการใชพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอยใหกับเทศบาลนครอุดรธานี ปประมาณ พ.ศ. 2558
จํานวน 3,000,000.-บาท และคาดวาจะตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้นทุกป
อีกทั้งเนื่องจากการที่มีการกอสรางบานพักอาศัยเพิ่มจํานวนขึ้นอยางรวดเร็ว ประกอบกับ
เทศบาลตําบลหนองบัวยังไมมีระบบบําบัดน้ําเสียรวม ทําใหเทศบาลประสบปญหาขยะและน้ําเสียจาก
บานเรือนแตเทศบาลฯ ไดหาทางปองกันและแกไขปญหาโดยความรวมมือจากสํานักงานสิ่งแวดลอม
ภาค 9 ในการรณรงคและกระตุนเตือนใหประชาชน เห็นความสําคัญของการคัดแยกขยะกอนทิ้ง การ
อบรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแกเด็กและเยาวชน การปลูก
ตนไมตามสองขางทาง การจัดโครงการขยะรีไซเคิลเพื่อลดปริมาณขยะในเขตเทศบาล การออกเทศ
บัญญัติ เรื่องการติดตั้ง บอดักไขมันขึ้นมาบังคับใช โดยกําหนดใหบานที่ขออนุญาตทําการปลูกสราง
ขึ้นใหม ทําการติดตั้งบอดักไขมัน นอกจากนี้ยังไดจัดซื้อรถกวาดดูดฝุนและรถดูดโคลนเลน เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะใหสอดคลองกับการขยายตัวและความเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของ
พื้นที่
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการให
บริการของเทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี คณะผูประเมินไดนําเสนอ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้
วิระศักดิ์ ฮาดดา (2553) งานวิจัยเรื่อง “ผลสัมฤทธิ์การบริหารราชการแบบมีสวนรวมของ
องคการบริหารสวนตําบล ในเขตจังหวัดภาคกลาง” การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) ผลสัมฤทธิ์
การบริหารราชการแบบมีสวนรวมขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดภาคกลาง (2) การมี
สวนรวมของประชาชนตามหลักการบริหารราชการแบบมีสวนรวมในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล
ในเขตจังหวัดภาคกลาง (3) ความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารราชการแบบมีสวนรวมกับดัชนีชี้
วัด (4) ปจจัยการบริหารราชการแบบมีสวนรวมที่มีผลตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ีตอคุณภาพการใหบริการของ
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ตําบลในเขตจังหวัดภาคกลาง และ (5) รูปแบบผลสัมฤทธิ์การบริหารราชการแบบมีสวนรวมขององคการ
บริหารสวนตําบล ในเขตจังหวัดภาคกลาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่
เขตการปกครองขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดภาคกลาง ในปการศึกษา 2552 จากองคการ
บริหารสวนตําบล 333 แหง จํานวน 497 ตัวอยาง เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเครื่องมือแบบสอบถาม สถิติ
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ สมการ
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบวา (1) ผลสัมฤทธิ์การบริหารราชการแบบมีสวนรวมของ
องคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดภาคกลาง ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และพบวาระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานในดานการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นอยูใน
ระดับมากที่สุด รองลงมา ไดแก ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดานการพัฒนาองคกรและการบริหาร
จัดการ ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมและการอนุรักษธรรมชาติ ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดาน
การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว โดยดานที่เห็นวามีระดับผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลนอยที่สุดคือ ดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย
(2) การมีสวนรวมของประชาชนตามหลักการบริหารราชการแบบมีสวนรวมในพื้นที่องคการบริหาร
สวนตําบล ในเขตจังหวัดภาคกลาง ในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง จําแนกตามปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล พบวา ดานการเปดเผยขอมูลขาวสารแก
ประชาชนอยางโปรงใส มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง ดานระบบการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนมีระดับ การมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง ดานการนําความคิดเห็นของประชาชนไป
ประกอบการบริหารงานมีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง ดานมีที่ปรึกษามาจากภาคประชาชน
มีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง และดานการมีกระบวนการ/กลไกการติดตามตรวจสอบ
โดยภาคประชาชนมีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง (3) ผลจากการศึกษาปจจัยทั้ง 5 ตัว ที่
มีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดภาคกลางในภาพรวม พบวา
ปจจัยแรกที่มีอิทธิพล คือ การมีที่ปรึกษามาจากภาคประชาชนปจจัยตัวที่ 2 คือ การเปดเผยขอมูลขาวสาร
แกประชาชนอยางโปรงใส ปจจัยตัวที่ 3 คือ การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ปจจัยตัวที่ 4 คือ การ
นําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน และปจจัยตัวที่ 5 คือ มีกระบวนการ/กลไก
การติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน (4) รูปแบบผลสัมฤทธิ์การบริหารราชการแบบมีสวนรวมของ
องคการบริหารสวนตําบล ในเขตจังหวัดภาคกลาง พบวา รูปแบบ COLIBP Model เปนรูปแบบที่
เหมาะสมตอการดําเนินงาน การบริหารราชการแบบมีสวนรวมขององคการบริหารสวนตําบลในเขต
พื้นที่ภาคกลาง
อําภร ศรราช (2553) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจและความตองการของประชาชนที่มีตอ
การพัฒนาของทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลไทรงาม อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม งานวิจัยนี้
มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจและความตองการของประชาชนที่มีตอการพัฒนาทองถิ่น
ขององคการบริหารสวนตําบลไทรงาม 2) เปรียบเทียบคุณลักษณะของประชาชนกับความพึงพอใจของ
ประชาชนในแตละดานที่มีตอการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลไทรงาม โดยวิธีการวิจัย
เชิงสํารวจจากกลุมตัวอยางที่เปนประชาชนในตําบลไทรงาม จํานวน 132 คน ดวยวิธีการสุมตัวอยาง
อยางงาย สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาเฉลี่ยเลขคณิต
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความแตกตางรายคูดวยวิธี Tukey
ผลการวิจัย พบวา 1) ดานการบริการภายในอยูในระดับความพึงพอใจมาก ดานการบริการภายนอก
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ีตอคุณภาพการใหบริการของ
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โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก และดานสวัสดิการมีความพึงพอใจในดานการสงเสริมสุขภาพ
ชีวิตผูสูงอายุและการอบรมเสริมสรางความรูแก อสม. หรือผูนําชุมชนหรือแกนนําสุขภาพอยูในระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด ประชาชนตองการใหองคการบริหารสวนตําบลไทรงามแกไขและปรับปรุงเรื่อง
การพัฒนาสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา ประปา โทรศัพท เปนตน 2) ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของ
ประชาชนกับความพึงพอใจของประชาชนในแตละดานที่มีตอการพัฒนาทองถิ่น ขององคการบริหาร
สวนตําบลไทรงาม พบวา ความพึงพอใจของประชาชน ดานการบริการภายนอกมีความแตกตางกัน
อยางนอย 2 หมูบาน สวนความพึงพอใจของประชาชน ดานการบริการภายในและดานสวัสดิการไมมี
ความแตกตางกัน
อํานวย บุญรัตนไมตรี และนิพนธ ไตรสรณะกุล (2558) ไดทําการศึกษา การบริหารงาน
บริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น : กรณีการบริหารเทศบาลตามมาตรฐานการจัดทํา
บริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐาน พบวา การบริหารงานสาธารณะมีความสําคัญมากในประเทศ
ที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนองคกรที่มีบทบาทหลักใน
การจัดทําบริการสาธารณะ มีการบริหาร งานบริการสาธารณะทองถิ่นมีลักษณะแตกตางจากการ
บริหารงานบริการสาธารณะของรัฐบาลโดยทั่วไป ทั้งในดานกระบวนการและผลงาน ซึ่งแนวคิดที่
สําคัญเกี่ยวกับมาตรฐานการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีการบริหารเทศบาล
ตามมาตรฐานการจัดทําบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐาน เปนแนวทางและการประยุกตใชใน
การบริหารงานสาธารณะของเทศบาลและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย 1) ความหมาย
และลักษณะของการบริหารงานทองถิ่น 2) ระบบมาตรฐานบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 3) การจัดทําบริการสาธารณะขั้นมาตรฐาน 4) องคประกอบของการจัดทําบริการสาธารณะ
ขั้นมาตรฐาน 5) องคประกอบของการบริหารเทศบาลตามมาตรฐานการจัดทําบริการสาธารณะดาน
โครงสรางพื้นฐาน
บดินทรธร บัวรอด (2559) ไดทําการศึกษา การจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเพื่อเมืองที่นาอยูและยั่งยืน พบวา กลยุทธในการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเพื่อความเปนเมืองที่นาอยูและยั่งยืน โดยในอดีตที่ผานมานั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีบทบาทหนาที่ในการกวาดถนน ดูดสวม เก็บขยะ ลอกคูคลอง จนกระทั่งชวงยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทสําคัญในการจัดบริการสาธารณะใหกับประชาชนบนพื้นฐานของ
ความพึงพอใจในการใหบริการระดับสูงสุด กลยุทธในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อทําใหเมืองมีความ
นาอยูและยั่งยืน สามารถนําไปประยุกตใชไดกับแตละพื้นที่ ประกอบไปดวย การควบคุมปจจัยนําเขา
การบริหารจัดการพลังงาน การนํากลับมาใชใหม การจัดวางผังเมือง การบริหารจัดการระบบการจราจร
การจัดสรรพื้นที่สีเขียวเพื่อเสริมสรางสุขภาพที่ดี การมีสวนรวมของประชาชนจะชวยใหพัฒนาระบบ
การจัดบริการสาธารณะเพื่อความเปนเมืองที่นาอยูและยั่งยืนประสบความสําเร็จไดเปนอยางดี
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ คณะผูประเมิน กําหนด
ความพึ งพอใจของประชาชนที่ มีต อการให บริ การของเทศบาลตํ าบลหนองบั ว อํ าเภอเมื องอุ ดรธานี
จังหวัดอุดรธานี มีองคประกอบที่เกี่ยวของ 4 องคประกอบ คือ ดานกระบวนการ/ ขั้นตอนการใหบริการ
ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่/ บุคลากรผูใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการประเมิน
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบล
หนองบัว อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี คณะผูประเมินกําหนดวิธีดําเนินการประเมิน ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ใชในการประเมินครั้งนี้ ไดแก ประชากรในเขตเทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จํานวน 32,390 คน
1.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในประเมินครั้งนี้ ไดแก ประชากรที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลหนองบัว
โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1970) ซึ่งไดกําหนดคา
ความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยางไดไมเกินรอยละ 5 มีสูตรในการคํานวณ ดังนี้
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จากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane)
ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 396 คน ทําการสุมตัวอยางดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple random
sampling) และดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมจากขนาดตัวอยางที่คํานวณไวอีกรอยละ 15 เพื่อ
ปองกันการไมตอบกลับและตอบกลับไมสมบูรณ เปนจํานวนทั้งสิ้น 456 คน และไดรับแบบสอบถามที่มี
ความครบถวนสมบูรณทั้งสิ้น 400 ฉบับ ซึ่งมากกวาขนาดตัวอยาง ที่คํานวณไว
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2. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
เครื่องมือที่ใชในการประเมินครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่สรางขึ้นเพื่อประเมิน ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลหนองบัว มีขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ
ที่ใชในการประเมินตามลําดับ ดังนี้
2.1 ลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการประเมิน
เครื่องมือที่ใชในการประเมินครั้งนี้ เปนแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลหนองบัว แบงเนื้อหาออกเปน 4 ตอน มีลักษณะดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพประจํา รายไดเฉลี่ยสวนบุคคล และเขตที่อยูอาศัย แบบสอบถามมีลักษณะเปนคําถาม
ปลายปด (Close-ended question) มีหลายคําตอบใหเลือกตอบเพียงขอเดียว (Multiple choice
question)
ตอนที่ 2 สอบถามงานที่ขอรับบริการ แบบสอบถามมีลักษณะเปนคําถามปลายปด (Closeended question) และมีหลายคําตอบใหเลือกตอบเพียงขอเดียว (Multiple choice question)
ตอนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นระดับความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการของเทศบาลตําบล
หนองบัว เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ซึ่งมีตัวเลือก 5 ระดับ โดยกําหนดเกณฑ
ในการพิจารณาดังตอไปนี้
ระดับที่ 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
ระดับที่ 4 หมายถึง พึงพอใจมาก
ระดับที่ 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
ระดับที่ 2 หมายถึง พึงพอใจนอย
ระดับที่ 1 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด/ควรปรับปรุง
ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการของเทศบาลตําบลหนองบัว มีลักษณะ
เปนคําถามปลายเปด (open-ended questions)
2.2 ขั้นตอนการสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมิน
การดําเนินการสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมิน เพื่อใหเครื่องมือมีคุณภาพ และทํา
การศึกษาไดอยางเที่ยงตรง มีวิธีดําเนินการตอไปนี้
2.2.1 กําหนดจุดประสงคในการสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมินเพื่อสราง
และพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณภาพการใหบริการประชาชนของเทศบาลตําบลหนองบัว
2.2.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวของสําหรับการประเมิน โดยคนควาจาก
แหลงขอมูลทุติยภูมิที่หลากหลายเพื่อศึกษาโครงสรางกรอบเนื้อหาที่จะทําการประเมินใหครอบคลุม
และสอดคลองกับประเด็นที่ตองการศึกษา โดยยึดเนื้อหาการประเมินตามแบบประเมินของกรมการ
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใชเปนตนแบบในการรางขอคําถาม หลังจากนั้นจึงทําการสังเคราะหโครงสราง
กรอบเนื้อหา พรอมกับศึกษาแบบเครื่องมือที่สอดคลองกับการประเมินในครั้งนี้
2.2.3 เขียนขอคําถามตามโครงสรางกรอบเนื้อหาการประเมิน ที่ไดจากการสังเคราะห
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2.2.4 ตรวจสอบพิจารณาขอคําถาม โดยคณะผูประเมินพิจารณาจากการวิเคราะหตาม
โครงสรางที่ไดสังเคราะหขึ้น หากมีขอคําถามใดยังไมชัดเจนในความสอดคลองกับโครงสรางจะทําการ
พิจารณากับโครงสรางกรอบเนื้อหาอีกครั้ง โดยการปรับปรุงขอคําถาม ภาษาที่ใชใหมีความกระชับรัดกุม
และเขาใจงาย
2.2.5 นําเครื่องมือที่ใชในการประเมินที่ไดปรับปรุงเรียบรอยแลว ดําเนินการประเมิน
คุณภาพการใหบริการประชาชนของเทศบาลตําบลหนองบัว ตอไป
กําหนดจุดประสงคในการสรางและพัฒนาเครื่องมือ
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของในการประเมิน
เขียนขอคําถามตามโครงสรางกรอบเนื้อหาที่จะประเมิน
ไมผาน
ตรวจสอบพิจารณา
ขอคําถามใหครอบคลุม
และมีความตรงเชิงเนื้อหา

ผาน
นําเครื่องมือดําเนินการรวบรวมขอมูลและประเมินตอไป
ภาพที่ 2 ขั้นตอนการสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมิน
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการประเมินในครั้งนี้ ในขั้นตนคณะผูประเมินทําการฝกอบรม
เจาหนาที่ภาคสนาม เพื่อใหเกิดความเขาใจวัตถุประสงคของการประเมิน วิธีการเก็บ รวบรวมขอมูล
และบทบาทของเจาหนาที่ภาคสนาม ขอมูลถูกเก็บรวบรวมในชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 แสดง
กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
3.1 ขออนุญาตจากผูตอบแบบสอบถาม เพื่อทําการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการประเมิน
3.2 เจาหนาที่ภาคสนามใหคําอธิบายเกี่ยวกับวัตถุประสงคการประเมิน และวิธีการประเมิน
ใหกับผูตอบแบบสอบถามไดรับทราบ
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3.3 ผูตอบแบบสอบถามแตละคน จะตอบคําถาม 4 สวน คือ ลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบ
สอบถาม งานที่ขอรับบริการ ระดับความพึงพอใจ และขอเสนอแนะที่มีตอการใหบริการของเทศบาล
ตําบลหนองบัว โดยผูตอบแบบสอบถามจะใชเวลาในการตอบคําถามประมาณ 5–10 นาที
3.4 หลังจากนั้นเจาหนาที่ภาคสนามทําการตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของ
แบบสอบถามเพื่อนําไปใชในการวิเคราะหขอมูลตอไป
4. การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลที่ผานการตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณแลวนํามาจัดลําดับแบบสอบถาม และลง
รหัส หลังจากนั้นทําการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งกําหนด
ขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
4.1 การวิเคราะหขอมูลลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มตี อคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลหนองบัว วิเคราะหโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก
คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาความถี่ (Frequency) และรอยละ
(Percentage)
4.2 กําหนดชวงคะแนนคาเฉลี่ยในการแปลความหมายขอมูลเชิงปริมาณ ดังนี้
คาเฉลี่ย
การแปลความหมาย
4.51 – 5.00
พึงพอใจมากที่สุด
3.51 – 4.50
พึงพอใจมาก
2.51 – 3.50
พึงพอใจปานกลาง
1.51 – 2.50
พึงพอใจนอย
1.00 – 1.50
พึงพอใจนอยที่สุด/ ควรปรับปรุง
4.3 การกําหนดเกณฑการประเมินรอยละของความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพ
การใหบริการของเทศบาลตําบลหนองบัว โดยใชการเทียบรอยละจากคาเฉลี่ย โดยกําหนดใหคาเฉลี่ย
เทากับ 5.00 มีคาเทากับ รอยละ 100 โดยกําหนดเกณฑรอยละความพึงพอใจตามเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการกลางขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น มิติที่ 2 คือ ดานคุณภาพการใหบริการ ซึ่งเกณฑ
การประเมินมีการกําหนดตัวชี้วัดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ คือ ตองมีระดับ
ความพึงพอใจมากกวารอยละ 80 ขึ้นไป
4.4 นําผลการวิเคราะหทางสถิติมาจัดตาราง แปลความหมาย ตีความจากตาราง อภิปรายผล
และสรุปผลการวิจัย ในรูปของการบรรยาย และการอธิบายแบบความเรียง
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลหนองบัว
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี หลังจากที่ไดทําการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล ซึ่งนําเสนอ
ผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
2. การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบล
หนองบัว อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในภาพรวม
3. การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบล
หนองบัว อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามรายขอ
4. การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบล
หนองบัว อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามงานบริการ
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
การประเมินความพึงพอใจของผูมารับบริการจากเทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน จากการวิเคราะหขอมูลปรากฏผล แสดงดัง
ตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงจํานวน และรอยละ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. อายุ

ขอมูลทั่วไป

จํานวน (คน)

รอยละ

ชาย
หญิง

185
215

46.25
53.75

ต่ํากวา 21 ป
21 – 30 ป
31 – 40 ป
41 – 50 ป
51 – 60 ป
61 ป ขึ้นไป

47
80
110
95
50
18

11.75
20.00
27.50
23.75
12.50
4.50
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ตารางที่ 2 แสดงจํานวน และรอยละ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ)
ขอมูลทั่วไป

3. สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
มาย/ หยา/ แยกกันอยู
4. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรือต่ํากวา/ ไมไดเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
อนุปริญญาหรือเทียบเทา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
5. อาชีพประจํา
รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
ลูกจาง/ พนักงานบริษัท
ประกอบธุรกิจสวนตัว
นักเรียน/ นักศึกษา
รับจางทั่วไป
เกษตรกร/ ประมง
แมบาน/ พอบาน/ เกษียณ
อื่นๆ
6. รายไดสวนตัวเฉลี่ยตอเดือน
ต่ํากวา 10,001 บาท
10,001 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
มากกวา 20,000 บาท
ไมระบุ
7. งานที่ขอรับบริการ
งานทะเบียนราษฎร
งานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
งานปองกันบรรเทาสาธารณภัย
งานรายไดหรือภาษี

จํานวน (คน)

รอยละ

127
233
40

31.75
58.25
10.00

50
60
110
75
70
35

12.50
15.00
27.50
18.75
17.50
8.75

55
66
82
45
60
45
12
35

13.75
16.50
20.50
11.25
15.00
11.25
3.00
8.75

125
80
70
50
75

31.25
20.00
17.50
12.50
18.75

101
106
102
91

25.25
26.50
25.50
22.75
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จากตารางที่ 2 พบวา มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน สวนมากเปนเพศหญิง จํานวน
215 คน คิดเปนรอยละ 53.75 อายุ ระหวาง 31–40 ป จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 27.50 สถานภาพ
สมรสแลว จํานวน 233 คน คิดเปนรอยละ 58.25 ระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทา จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 27.50 อาชีพประจําเปนประกอบธุรกิจสวนตัว จํานวน 82 คน
คิดเปนรอยละ 20.50 รายไดสวนตัวเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 10,001 บาท จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ
31.25
สวนงานที่ขอรับบริการมีทั้งสิ้น 4 งานบริการ ไดแก งานทะเบียนราษฎร จํานวน 101 คน
คิดเปนรอยละ 25.25 งานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 26.50 งานปองกัน
บรรเทาสาธารณภัย จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 25.50 และงานรายไดหรือภาษี จํานวน 91 คน
คิดเปนรอยละ 22.75
2. การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลหนองบัว
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในภาพรวม
ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพ
การใหบริการของเทศบาลตําบลหนองบัว ในภาพรวม
ประเด็นการประเมิน
ดานกระบวนการ/ ขั้นตอนการใหบริการ
ดานชองทางการใหบริการ
ดานเจาหนาที/่ บุคลากรผูใหบริการ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ภาพรวม

X

4.85
4.85
4.88
4.86
4.86

S.D.

รอยละ

0.45
0.46
0.40
0.46
0.40

97.00
97.00
97.60
97.20
97.20

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 3 ผูตอบแบบสอบถามในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (X =4.86)
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานเจาหนาที่/ บุคลากรผูใหบริการ มีความพึงพอใจสูงสุด (X =4.88)
รองลงมา ไดแก ดานสิ่งอํานวยความสะดวก (X =4.86) ดานชองทางการใหบริการ และดานกระบวนการ/
ขั้นตอนการใหบริการ (X =4.85) ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาตามเกณฑประเมินความพึงพอใจในภาพรวม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจ คิดเปนรอยละ 97.20
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3. การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลหนองบัว
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามรายขอ
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลหนองบัว
จําแนกตามรายขอ จากการวิเคราะหขอมูลปรากฏผลแสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละ และระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลหนองบัว จําแนกตามรายขอ
ประเด็นการประเมิน
ดานกระบวนการ/ ขั้นตอนการใหบริการ
1. ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอน และมีความ
คลองตัว
2. ความรวดเร็วในการใหบริการ
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนําขั้นตอน
ในการใหบริการ
4. ความเปนธรรมของขั้นตอน วิธีการใหบริการ (เรียง
ตามลําดับกอนหลังมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน)
5. ความสะดวกที่ไดรับจากการบริการแตละขั้นตอน
6. ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมตรงตอความ
ตองการของผูรับบริการ
ภาพรวม
ดานชองทางการใหบริการ
1. จํานวนชองทางการใหบริการ มีความเพียงพอ
2. ชองทางการใหบริการมีความหลากหลาย
3. การใชบริการผานชองทางตางๆ ไมยุงยากซับซอน
4. การใชบริการผานชองทางตางๆ มีความสะดวกตอการ
เขาถึง
ภาพรวม
ดานเจาหนาที่/ บุคลากรผูใหบริการ
1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจาหนาที่ผูใหบริการ
2. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทาง
ของเจาหนาที่ผูใหบริการ
3. ความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอมในการ
ใหบริการของเจาหนาที่
4. เจาหนาที่มีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน
การตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัย ใหคําแนะนํา ชวยแกปญหาได
5. เจาหนาที่ใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย
โดยไมเลือกปฏิบัติ
6. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัตหิ นาที่ เชน ไมรับ
สินบน ไมหาประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ
ภาพรวม

X

S.D.

รอยละ

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
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.85

0.46

97.00

มากที่สุด

4.90
4.88

0.38
0.43

98.00
97.60

มากที่สุด
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

รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการของ
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ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละ และระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลหนองบัว จําแนกตามรายขอ (ตอ)
ประเด็นการประเมิน
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
1. สถานที่ตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับ
บริการ
2. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ที่จอด
รถ หองน้ํา โรงอาหาร โทรศัพทสาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ
3. ความสะอาดของสถานที่ใหบริการโดยรวม
4. “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ/ เครื่องมือในการ
ใหบริการ
5. “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ/ เครื่องมือ
6. การจัดสถานที่และอุปกรณความเปนระเบียบ สะดวก
ตอการติดตอใชบริการ
7. ปาย ขอความบอกจุดบริการ/ ปายประชาสัมพันธ มี
ความชัดเจนและเขาใจงาย
8. ความพอใจตอสื่อประชาสัมพันธ/ คูมือและเอกสารให
ความรู
ภาพรวม

X

S.D.

รอยละ

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 4 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการของ
เทศบาลตําบลหนองบัว จําแนกตามรายขอ พบวา
ดานกระบวนการ/ ขั้นตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด
(X =4.85) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอ 2 ความรวดเร็วในการใหบริการ มีคาเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจสูงสุด (X =4.89) รองลงมา ไดแก ขอ 4 ความเปนธรรมของขั้นตอน วิธีการใหบริการ (เรียงตาม
ลําดับกอนหลังมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน) (X =4.86) เมื่อพิจารณาตามเกณฑประเมินความพึงพอใจ
ในภาพรวม ดานกระบวนการ/ ขั้นตอนการใหบริการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
คิดเปนรอยละ 97.00
ดานชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด (X =4.85)
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอ 2 ชองทางการใหบริการมีความหลากหลาย มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
สูงสุด (X =4.89) รองลงมา ไดแก ขอ 4 การใชบริการผานชองทางตางๆ มีความสะดวกตอการเขาถึง
(X =4.86) เมื่อพิจารณาตามเกณฑประเมินความพึงพอใจในภาพรวม ดานชองทางการใหบริการ พบวา
ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ คิดเปนรอยละ 97.00
ดานเจาหนาที่/ บุคลากรผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด
(X =4.88) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอ 5 เจาหนาที่ใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย โดย
ไมเลือกปฏิบัติ มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจสูงสุด (X =4.92) รองลงมา ไดแก ขอ 1 ความสุภาพ กิริยา
มารยาทของเจาหนาที่ผูใหบริการ และขอ 6 ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน ไมรับสินบน
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการของ
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ไมหาประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ (X =4.90) เมื่อพิจารณาตามเกณฑประเมินความพึงพอใจในภาพรวม
ดานเจาหนาที่/ บุคลากรผูใหบริการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ คิดเปนรอยละ 97.60
สวนดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด (X =4.86)
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอ 3 ความสะอาดของสถานที่ใหบริการโดยรวม มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
สูงสุด (X =4.91) รองลงมา ไดแก ขอ 6 การจัดสถานที่และอุปกรณความเปนระเบียบ สะดวกตอการ
ติดตอใชบริการ (X =4.88) เมื่อพิจารณาตามเกณฑประเมินความพึงพอใจในภาพรวม ดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 97.20
4. การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลหนองบัว
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามงานบริการ
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลหนองบัว
จําแนกตามงานบริการ จากการวิเคราะหขอมูลปรากฏผลแสดงดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละ และระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลหนองบัว จําแนกตามงานบริการ
ผลการประเมินจําแนกตามงานบริการ
งานทะเบียนราษฎร
งานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
งานปองกันบรรเทาสาธารณภัย
งานรายไดหรือภาษี
ภาพรวม

X

4.83
4.91
4.87
4.82
4.86

S.D. รอยละ
0.42
0.39
0.39
0.41
0.40

96.60
98.20
97.40
96.40
97.20

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 9 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการของ
เทศบาลตําบลหนองบัว จําแนกตามงานบริการ พบวา
งานทะเบียนราษฎร มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด (X =4.83) เมื่อ
พิจารณาตามเกณฑประเมินความพึงพอใจ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด
คิดเปนรอยละ 96.60
งานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด (X =4.91)
เมื่อพิจารณาตามเกณฑประเมินความพึงพอใจ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 98.20
งานปองกันบรรเทาสาธารณภัย มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด (X =4.87)
เมื่อพิจารณาตามเกณฑประเมินความพึงพอใจ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 97.40
งานรายไดหรือภาษี มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด (X =4.82) เมื่อพิจารณา
ตามเกณฑประเมินความพึงพอใจ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 96.40
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการของ
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บทที่ 5
สรุปผลการประเมิน และขอเสนอแนะ
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลหนองบัว
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ
การใหบริการของเทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ใน 4 ดาน ไดแก ดาน
ขั้นตอน/ กระบวนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่/ บุคลากรใหบริการ และ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก กลุมตัวอยาง คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล
ตําบลหนองบัว อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จํานวน 456 คน ทําการสุมตัวอยางดวยวิธีการสุม
อยางงาย ซึ่งมีผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 400 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม
ที่คณะผูประเมินสรางขึ้น โดยแบงเนื้อหาออกเปน 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบ
สอบถาม มีลักษณะเปนคําถามปลายปด และมีหลายคําตอบใหเลือกตอบเพียงขอเดียว ตอนที่ 2 งานที่
ขอรับบริการ ตอนที่ 3 ความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการของเทศบาลตําบลหนองบัว เปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ และตอนที่ 4 ขอเสนอแนะที่มีตอการใหบริการของเทศบาลตําบลหนองบัว
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีลักษณะเปนคําถามปลายเปด
คณะผูประเมินแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาล
ตําบลหนองบัว อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในภาพรวม ตอนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี จําแนกตามรายขอ และตอนที่ 4 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการ
ใหบริการของเทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามงานบริการ
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความถี่ และรอยละ โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
1. สรุปผลการประเมิน
ผลจากการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลการประเมินได ดังนี้
1.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
การประเมินความพึงพอใจของผูมารับบริการจากเทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน สวนมากเปนเพศหญิง จํานวน 215 คน คิดเปน
รอยละ 53.75 อายุ ระหวาง 31–40 ป จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 27.50 สถานภาพ สมรสแลว
จํานวน 233 คน คิดเปนรอยละ 58.25 ระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 27.50 อาชีพประจําเปนประกอบธุรกิจสวนตัว จํานวน 82 คน คิดเปน
รอยละ 20.50 รายไดสวนตัวเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 10,001 บาท จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 31.25
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สวนงานที่ขอรับบริการ จํานวน 4 งานบริการ ไดแก งานทะเบียนราษฎร จํานวน 101 คน
คิดเปนรอยละ 25.25 งานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 26.50 งานปองกัน
บรรเทาสาธารณภัย จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 25.50 และงานรายไดหรือภาษี จํานวน 91 คน
คิดเปนรอยละ 22.75
1.2 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาล
ตําบลหนองบัว อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในภาพรวม
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบล
หนองบัว อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในภาพรวม มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (X =4.86)
เมื่อพิจารณารายดาน ดานเจาหนาที่/ บุคลากรผูใหบริการ มีความพึงพอใจสูงสุด (X =4.88) รองลงมา
ไดแก ดานสิ่งอํานวยความสะดวก (X =4.86) ดานชองทางการใหบริการ และดานกระบวนการ/ ขั้นตอน
การใหบริการ (X =4.85) เมื่อพิจารณาตามเกณฑประเมินความพึงพอใจในภาพรวม ผูตอบแบบสอบถาม
มีความพึงพอใจ คิดเปนรอยละ 97.20
1.3 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาล
ตําบลหนองบัว อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามรายขอ
ประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลหนองบัว ดานกระบวน
การ/ ขั้นตอนการใหบริการ มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด (X =4.85) คิดเปนรอยละ 97.00
ดานชองทางการใหบริการ มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด (X =4.85) คิดเปนรอยละ 97.00
ดานเจาหนาที่/ บุคลากรผูใหบริการ มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด (X =4.88) คิดเปน
รอยละ 97.60 สวนดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด (X =4.86)
คิดเปนรอยละ 97.20
1.4 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาล
ตําบลหนองบัว อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามงานบริการ
ประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลหนองบัว จําแนกตาม
งานบริการ งานทะเบียนราษฎร มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด (X =4.83) คิดเปนรอยละ
96.60 งานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด (X =4.91) คิดเปน
รอยละ 98.20 งานปองกันบรรเทาสาธารณภัย มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด (X =4.87)
คิดเปนรอยละ 97.40 และงานรายไดหรือภาษี มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด (X =4.82)
คิดเปนรอยละ 96.40
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2. ขอเสนอแนะ
จากการประเมินความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการของเทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สามารถสรุปขอเสนอแนะที่ไดจากการประเมินได ดังนี้
2.1 การบริหารจัดการเทศบาลตําบลหนองบัว ควรมีการนําทรัพยากรกลับมาใชใหม (Recycle
resource) กิจกรรมทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการผลิตภายในทองถิ่น จะมีการผลิตของเสียออก
มาเปนจํานวนมาก ถาหากมีการบริหารจัดการของเสียไดอยางดีแลว ก็จะสามารถนํากลับมาใชใหมได
เพื่อเปนการลดปริมาณของเสียพรอมกับชวยลดการใชทรัพยากรภายในทองถิ่นอีกดวย เชน การสงเสริม
ใหประชาชนในชุมชนมีการแยกขยะ คือ ขยะเปยก ขยะแหง และขยะอันตราย ในกระบวนการขั้นตอน
ของการนํากลับมาใชใหม จะสามารถดําเนินการได เชน ขยะเปยกนํามาหมักเปนปุยชีวภาพใชในการ
เกษตร ขยะแหงประเภทแกว ขวด สามารถนําไปผานกระบวนการนากลับมาใชใหมได เปนตน
2.2 การจัดทําแผนพัฒนาของหนวยงาน การทําแผนงานไปสูการปฏิบัติ รวมถึงการติดตาม
ประเมินผลจะตองใหทุกฝายเขาใจในบทบาทความรับผิดชอบของตนเอง และไดรับความรวมมือจาก
ทุกภาคสวนในองคกร โดยแผนพัฒนาดังกลาวตองเกิดจากความตองการของประชาชนในพื้นที่อยาง
แทจริง
2.3 การบริหารจัดการของเทศบาลตําบลหนองบัวนั้น บริบทความตองการของ ในแตละ
พื้นที่มีความหลากหลายแตกตางกัน การมีสวนรวมของประชาชน (Participation of population)
จึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง การยอมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนภายในพื้นที่ เนื่องดวยเปนผูที่
ทราบถึงปญหาไดเปนอยางดี ซึ่งเทศบาลตําบลหนองบัว นําปญหาดังกลาวประกอบในการตัดสินใจ
กําหนดแผน เปาหมาย และแนวทางการแกไขปญหาเพื่อสรางความรวมมือระหวางประชาชนและภาค
สวนตางๆ ใหมีลักษณะเปนแนวคิดประชาสังคม (Civil Society) โดยภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและ
ภาคประชาชน ตางระดมสมองเพื่อแกไขปญหาการจัดบริการกอใหเกิดการพัฒนาที่ตอเนื่องไปยังอนาคต
2.4 การพัฒนาและการปรับปรุงการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหนองบัว ควรกําหนด
ทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงโดยอยูบนพืน้ ฐานของผลการประเมินการปฏิบัติราชการทั้งจากภายนอก
องคกร รวมทั้งผูมีสวนไดเสียตางๆ โดยนําผลการประเมินมากําหนดแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
การดําเนินงานอยางตอเนื่อง
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เครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการของ
เทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

แบบสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการของเทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถานที่สํารวจ......................................................................วันที่สํารวจ............/................./................

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
 1. ชาย
 2. หญิง
2. อายุ ...............ป
3. สถานภาพสมรส
 1. โสด
 2. สมรส
 3. มาย/ หยา/ แยกกันอยู
4. ระดับการศึกษาสูงสุด
 1. ประถมศึกษาหรือต่ํากวา/ ไมไดเรียน
 2. มัธยมศึกษาตอนตน
 3. มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
 4. อนุปริญญาหรือเทียบเทา
 5. ปริญญาตรี
 6. สูงกวาปริญญาตรี
5. อาชีพประจํา
 1. รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
 2. ลูกจาง/ พนักงานบริษัท
 3. ประกอบธุรกิจสวนตัว
 4. นักเรียน/ นักศึกษา
 5. รับจางทั่วไป
 6. เกษตรกร/ ประมง
 7. แมบาน/ พอบาน/ เกษียณ
 8. อื่น ๆ ...................................................................
6. รายไดสวนบุคคลเฉลี่ยตอเดือน ..................................บาท
7. ที่อยูอาศัยปจจุบนั เขต/ อําเภอ .....................................................................จังหวัด...................................................................
ตอนที่ 2 งานที่ขอรับบริการ (เลือกตอบเพียงขอเดียวเทานั้น)
 1. งานทะเบียนราษฎร
 3. งานปองกันบรรเทาสาธารณภัย

 2. งานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
 4. งานรายไดหรือภาษี

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจตอดานตางๆ ของหนวยงาน
ความพึงพอใจตอดานตางๆ ของหนวยงาน
ดานกระบวนการ/ ขัน้ ตอนการใหบริการ
1. ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอน และมีความคลองตัว
2. ความรวดเร็วในการใหบริการ
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนําขั้นตอนในการใหบริการ
4. ความเปนธรรมของขั้นตอน วิธีการใหบริการ (เรียงตามลําดับกอนหลังมีความ
เสมอภาคเทาเทียมกัน)
5. ความสะดวกทีไ่ ดรับจากการบริการแตละขั้นตอน
6. ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมตรงตอความตองการของผูรับบริการ
ดานชองทางการใหบริการ
1. จํานวนชองทางการใหบริการ มีความเพียงพอ
2. ชองทางการใหบริการมีความหลากหลาย
3. การใชบริการผานชองทางตางๆ ไมยุงยากซับซอน
4. การใชบริการผานชองทางตางๆ มีความสะดวกตอการเขาถึง

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ความพึงพอใจ
ปานกลาง
(3)

นอย
(2)

นอยที่สุด
(1)

ความพึงพอใจตอดานตางๆ ของหนวยงาน
ดานเจาหนาที่/ บุคลากรผูใหบริการ
1. ความสุภาพ กิรยิ ามารยาทของเจาหนาที่ผูใหบริการ
2. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของเจาหนาที่ผูใหบริการ
3. ความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอมในการใหบริการของเจาหนาที่
4. เจาหนาที่มีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน การตอบคําถาม ชี้แจง
ขอสงสัย ใหคําแนะนํา ชวยแกปญหาได
5. เจาหนาที่ใหบริการตอผูร ับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเลือกปฏิบัติ
6. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบตั ิหนาที่ เชน ไมรับสินบน ไมหาประโยชน
ในทางมิชอบ ฯลฯ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
1. สถานที่ตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
2. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ที่จอดรถ หองน้ํา โรงอาหาร
โทรศัพทสาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ
3. ความสะอาดของสถานที่ใหบริการโดยรวม
4. “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ/ เครื่องมือในการใหบริการ
5. “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ/ เครื่องมือ
6. การจัดสถานที่และอุปกรณความเปนระเบียบ สะดวกตอการติดตอใชบริการ
7. ปาย ขอความบอกจุดบริการ/ ปายประชาสัมพันธ มีความชัดเจนและเขาใจงาย
8. ความพอใจตอสื่อประชาสัมพันธ/ คูมือและเอกสารใหความรู

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ความพึงพอใจ
ปานกลาง
(3)

นอย
(2)

นอยที่สุด
(1)

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการ
 จุดเดนของการใหบริการ
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
 จุดที่ควรปรับปรุงของการใหบริการ
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
*** ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงที่ใหความรวมมือเปนอยางดี ***
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ตารางสรุปผลการประเมิน
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การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการของ
เทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตาราง แสดงคาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รอยละ และระดับความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลหนองบัว ในภาพรวม
ดานการใหบริการของเทศบาลตําบลหนองบัว
ดานกระบวนการ/ ขั้นตอนการใหบริการ
ดานชองทางการใหบริการ
ดานเจาหนาที/่ บุคลากรผูใหบริการ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ภาพรวมทุกดาน

4.85
4.85
4.88
4.86
4.86

S.D.

รอยละ

0.45
0.46
0.40
0.46
0.40

97.00
97.00
97.60
97.20
97.20

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ตาราง แสดงคาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รอยละ และระดับความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลหนองบัว จําแนกตามงานบริการ
หนวยงานใหบริการของเทศบาลตําบลหนองบัว
งานทะเบียนราษฎร
งานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
งานปองกันบรรเทาสาธารณภัย
งานรายไดหรือภาษี
ภาพรวมทุกดาน

4.83
4.91
4.87
4.82
4.86

S.D.

รอยละ

0.42
0.39
0.39
0.41
0.40

96.60
98.20
97.40
96.40
97.20

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ลงชื่อ ...................................................
(นายเอกราช ดีนาง)
ผูอํานวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ภาพกิจกรรมการดําเนินงาน
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ผลการดําเนินงาน

เทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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คณะกรรมการดําเนินงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการของ
เทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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คณะกรรมการดําเนินงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ีตอคุณภาพการใหบริการของ
เทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่ปรึกษา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาติชาย มวงปฐม รักษาราชการแทนอธิการบดี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฤทธิชยั พิลาไชย รองอธิการบดี
คณะกรรมการดําเนินงาน
ดร.เอกราช ดีนาง
ดร.ชาลี เกตุแกว
นางโสภิตา เลิศสุบิน
นางกาญจนา มูลอาจ
นางสาวณิชา พันธุควณิชย
นายไกรทอง โสมศรี
นายธราดล ปราบภัย
นางพิมลพรรณ ศรีภูธร

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา

