
 

 

บทท่ี  2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการเรื่อง ความพึงพอใจของผู�รับบริการท่ีมีต!อการให�บริการของ

เทศบาลนครอุบลราชธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นั้นคณะผู�วิจัยได�ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องเพ่ือนํามาเป1นกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ และเพ่ือให�ผลการประเมินท่ีได�สามารถ
นําไปใช�พัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานขององค5กรปกครองส!วนท�องถ่ิน โดยเสนอแนวคิดตามลําดับ ดังนี้ 

1. สภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 
3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพการทํางาน 
4. แนวคิดเก่ียวกับการบริการ 
5. งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 

สภาพทั่วไปและข�อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

1. ด�านกายภาพ 
1.1 ลักษณะท่ีตั้ง 

พ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ต้ังอยู!บริเวณอําเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี        
เดิมเป1นสุขาภิบาลและได�รับการยกฐานะเป1นเทศบาลเมืองอุบลราชธานี ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง     
เทศบาลเมืองและพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2476 เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2478 โดยมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ      
ในข้ันต�น 1.65 ตารางกิโลเมตร ต!อมาเมืองมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน จึงได�มีการประกาศขยายเขตเทศบาลอีก    
2 ครั้ง และได�รับการยกฐานะข้ึนเป1นเทศบาลนครอุบลราชธานี เม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม 2542  ปBจจุบันมีพ้ืนท่ี
รับผิดชอบท้ังสิ้น 29.04  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 18,150 ไร! คิดเป1นร�อยละ 0.18 ของพ้ืนท่ีจังหวัด
อุบลราชธานี (10.069 ล�านไร!) 

ลักษณะท่ีต้ังของเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ส!วนใหญ!เป1นท่ีราบมีแม!น้ํามูลไหลผ!าน    
ตัวเมืองด�านทิศใต�   บริเวณตอนกลางของเมือง คือ ทุ!งศรีเมืองและบริเวณรอบ ๆ มีลักษณะเป1นท่ีลุ!ม         
คล�ายแอ!งกระทะ ต้ังแต!ถนนอุปราชหน�าศาลเยาวชนและครอบครัวลงมาถึงถนนเข่ือนธานี พิพิธภัณฑสถาน
แห!งชาติ สํานักงานการท!องเท่ียวแห!งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 2 ถึงถนนหลวง     
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บริเวณกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม ท่ีทําการไปรษณีย5โทรเลขไปวัดทุ!งศรีเมือง และวัดมณีวนาราม 
และมีถนนสายหลักท่ีผ!านกลางเมือง 1 สาย คือ ถนนอุปราช เป1นถนนเชื่อมต!อถนนทางหลวง 2 สาย คือ 
ถนนทางหลวงหมายเลข 212 ถนนชยางกูรไปด�านทิศเหนือ (เชื่อมต!อจังหวัดอํานาจเจริญ) และถนน       
ทางหลวงหมายเลข 23 ถนนแจ�งสนิทไปด�านทิศตะวันตก (เชื่อมต!อจังหวัดยโสธร)   

ท่ีตั้งและอาณาเขต 
  ทิศเหนือ :      ติดต!อถนนสายเลี่ยงเมือง (ไปจังหวัดอํานาจเจริญ) พ้ืนท่ีเขตเทศบาลตําบล

อุบลและพ้ืนท่ีเขตทหารอากาศ 
 ทิศใต� : ติดต!อแม!น้ํามูล  และพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองวารินชําราบ 

ทิศตะวันออก :  ติดต!อห�วยวังนอง เขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลปทุม และพ้ืนท่ีเขตทหารอากาศ  
ทิศตะวันตก: ติดต!อลํามูลน�อย ถนนสายเลี่ยงเมือง (ไปจังหวัดยโสธร)  และพ้ืนท่ีเขตเทศบาล

เมืองแจระแม 
 

แผนท่ีเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
จังหวัดอุบลราชธานี มีพ้ืนท่ีรวม 16,112.650 ตารางกิโลเมตร หรือ 10.6 ล�านไร! ต้ังอยู! 

สุดชายแดนด�านทิศตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป1นจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ!
เป1นอันดับ 2 ของภาค รองจากจังหวัดนครราชสีมา และเป1นอันดับ 3 ของประเทศ ซึ่งอยู !ห!างจาก
กรุงเทพมหานครเดินทางโดยรถยนต5 630 กิโลเมตร และทางรถไฟ 575 กิโลเมตร จังหวัดอุบลราชธานี 
จ ัดอยู !กลุ !มจ ังหว ัดในการวางแผนพัฒนายุทธศาสตร 5ของภาคตะว ันออกเฉ ียงเหนือตอนล!าง 2             
(ประกอบด�วยจังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี อํานาจเจริญและยโสธร) และมีเขตพื้นที่ติดต!อกับ    
จังหวัดศรีสะเกษ ยโสธร และอํานาจเจริญ 

จังหวัดอุบลราชธานีเป1นศูนย5กลางเศรษฐกิจ ท่ีมีพ้ืนท่ีติดแนวพรมแดนกับประเทศเพ่ือนบ�าน 
รวมความยาว 428 กิโลเมตร ได�แก! ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (แขวงสะหวันนะเขต 
แขวงสาละวัน และแขวงจําปาสัก ระยะทาง 361 กิโลเมตร) และราชอาณาจักรกัมพูชา (จังหวัดพระวิหาร 
ระยะทาง 67 กิโลเมตร) ลักษณะภูมิสัณฐานของจังหวัดอุบลราชธานี อยู!ในเขตลุ!มแม!น้ํามูล เป1นส!วนหนึ่ง  
ของเขตท่ีราบสูงโคราชหรือต้ังอยู!บริเวณท่ีเรียกว!า แอ!งโคราช (Korat Basin) มีลักษณะคล�ายแอ!งกระทะหงาย 
โดยสูงจากระดับน้ําทะเลเฉลี่ยประมาณ 68 เมตร (227 ฟุต) ลักษณะโดยท่ัวไปเป1นท่ีสูงตํ่า เป1นท่ีราบสูง   
ลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก มีน้ําโขงเป1นแนวเขตก้ันจังหวัดอุบลราชธานีกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มีแม!น้ําชีไหลมาบรรจบกับแม!น้ํามูล ซ่ึงไหลผ!านกลางจังหวัดจากทิศตะวันตกมายัง         
ทิศตะวันออกแล�วไหลลงสู!แม!น้ําโขงท่ีอําเภอโขงเจียม และมีลําน้ําใหญ! ๆ อีกหลายสาย ได�แก! ลําเซบก   
ลําโดมใหญ! ลําโดมน�อย และมีภูเขาสลับซับซ�อนหลายแห!งทางบริเวณชายแดนตอนใต� ท่ีสําคัญคือ        
ทิวเขาบรรทัดและทิวเขาพนมดงรัก ซ่ึงก้ันอาณาเขตระหว!างจังหวัดอุบลราชธานีกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดอุบลราชธานี ข้ึนอยู!กับอิทธิพลของมรสุมท่ีพัดประจําฤดูกาล 

ซ่ึงมี 2 ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงพัดพามวลอากาศเย็นและแห�งจากประเทศจีนเข�าปกคลุม
ประเทศไทยต้ังแต!ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ5 ซ่ึงอยู!ในช!วงฤดูหนาว         
ของประเทศไทยทําให�จังหวัดอุบลราชธานีมีอากาศหนาวเย็นและแห�งท่ัวไป  และมรสุมตะวันตกเฉียงใต�   
ท่ีพัดพามวลอากาศชื้นจากทะเลและมหาสมุทรเข�าปกคลุมประเทศไทยในช!วงฤดูฝน  (ประมาณ
กลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม) ทําให�มีฝนตกชุกท่ัวไป  แบ!งฤดูกาลออกได�เป1น      
3 ฤดู ดังนี้ 
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1) ฤดูหนาว เริ่มต�นประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ5        
ซ่ึงเป1นช!วงท่ีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย อากาศโดยท่ัวไปจะหนาวเย็นและแห�ง  
โดยมีอากาศหนาวจัดในบางวัน และเดือนท่ีมีอากาศหนาวมากท่ีสุดจะอยู!ในช!วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม 
แต!ท้ังนี้ ข้ึนอยู! กับอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนท่ีแผ!ปกคลุมประเทศไทย        
ในช!วงเวลาดังกล!าวด�วย 

2) ฤดูร�อน  เริ่มต�นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ5ถึงกลางเดือนพฤษภาคม  ซ่ึงเป1น   
ช!วงท่ีมีอากาศร�อนอบอ�าวโดยท่ัวไป  โดยเฉพาะเดือนเมษายนเป1นเดือนท่ีมีอากาศร�อนอบอ�าวท่ีสุดของปY 

3) ฤดูฝน  เริ่มต�นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม  เป1นช!วงท่ีมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต�พัดเอาความชื้นจากทะเลและมหาสมุทรมาปกคลุมประเทศไทย  ประกอบกับในช!วงเวลา
ดังกล!าวร!องความกดอากาศตํ่าท่ีพาดอยู!บริเวณภาคใต�ของประเทศไทยจะเลื่อนข้ึนมาพาดบริเวณภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทําให�อากาศเริ่มชุ!มชื้นและมีฝนตกชุกต้ังแต!ประมาณ
กลางเดือนพฤษภาคมเป1นต�นไป โดยเฉพาะเดือนสิงหาคมเป1นเดือนท่ีมีฝนตกชุกหนาแน!นมากท่ีสุดในรอบปY 
แต!อย!างไรก็ตามนอกจากปBจจัยดังกล!าวท่ีให�มีฝนตกชุกแล�ว ยังข้ึนกับอิทธิพลของพายุหมุนเขตร�อน            
ท่ีเคลื่อนตัวเข�ามาใกล�หรือเข�าสู!ประเทศไทยในช!วงเวลาดังกล!าวด�วย 

อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดท้ังปY 27.2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย 22.1 องศาเซลเซียส  และ
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.0 องศาเซลเซียส  ปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดท้ังปY  1,581.7  มิลลิเมตร โดยเดือนสิงหาคม
เป1นเดือนท่ีมีฝนตกชุกมากท่ีสุดในรอบปY 

ท่ีมา : ศูนย5ภูมิอากาศ สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา (เดือนมิถุนายน 2560) 
1.4 ลักษณะของดิน 

คุณสมบัติของดินท่ัวไปของจังหวัดอุบลราชธานี  แบ!งออกเป1นประเภทใหญ! ๆ  ดังนี้ 
 1)  ดินร!วน – ดินร!วนปนทรายส!วนใหญ!จะอยู!บริ เวณท่ีราบลุ!มแม!น้ํ า  ปริมาณ           

ร�อยละ 25.5 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 
 2)  ดินร!วนทราย-ดินร!วนปนทราย เป1นดินตามบริเวณท่ีราบสูงท่ัวไป มีความอุดม

สมบูรณ5ต่ํามีปริมาณร�อยละ 38.5 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 
3)  ดินร!วนทราย-ดินร!วนเหนียว  จะมีอยู!บริเวณท่ีราบลุ!มท่ัวไป  มีความอุดมสมบูรณ5    

ปานกลางมีปริมาณร�อยละ  7.5  ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 
4) ดินร!วนปนทราย  ส!วนใหญ!เป1นดินตามพ้ืนภูเขาและท่ีลาดชัน  ดินมีความอุดมสมบูรณ5

ระดับปานกลางถึงตํ่า มีปริมาณร�อยละ  28.5 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด  
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1.5 การผังเมือง 
ผังเมืองรวมเมืองอุบลราชธานี – วารินชําราบ (ปรับปรุงครั้งท่ี 3) ต้ังอยู!ในพ้ืนท่ีอําเภอเมือง

อุบลราชธานี และอําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี การดําเนินการปรับปรุงผังเมืองรวม เป1น       
ความร!วมมือระหว!างเทศบาลนครอุบลราชธานี เทศบาลเมืองแจระแม เทศบาลตําบลอุบล เทศบาลตําบล  
ขามใหญ! เทศบาลตําบลปทุม องค5การบริหารส!วนตําบลกุดลาด องค5การบริหารส!วนตําบลไร!น�อย ต้ังอยู!     
ในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองอุบลราชธานี และเทศบาลเมืองวารินชําราบ เทศบาลตําบลแสนสุข เทศบาลตําบล       
คําน้ําแซบ องค5การบริหารส!วนตําบลบุ!งไหม องค5การบริหารส!วนตําบลโนนผึ้ง ต้ังอยู!ในพ้ืนท่ีอําเภอ           
วารินชําราบ ซ่ึงท้ัง 12 แห!ง เป1นองค5การปกครองส!วนท�องถ่ินท่ีอยู!ในพ้ืนท่ีวางผัง การดําเนินการวางและ
ปรับปรุงผังจะเป1นไปตามข้ันตอนการออกกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวม ตามพระราชบัญญัติ         
การผังเมือง พ.ศ.2518 ท้ังนี้ เพ่ือใช�เป1นแผนแม!บท แนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีในด�านการใช�ประโยชน5ท่ีดิน 
ระบบคมนาคมขนส!ง และการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ให�เกิดการพัฒนาเมืองอย!างเป1นระบบ สอดคล�อง
กับวิสัยทัศน5ของจังหวัดและท�องถ่ิน รองรับกิจกรรมทางด�านเศรษฐกิจ สังคม ประชากรในอนาคต ให�เป1นไป
อย!างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานี มีการก!อสร�างศาลากลางแห!งใหม! และศาลปกครองจังหวัด 
โดยต้ังอยู!ทางด�านเหนือของพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแจระแม บริเวณอ!างเก็บน้ําห�วยแจระแม ริมเขตผังด�านเหนือ 
ติดทางหลวงแผ!นดินหมายเลข 23 (อุบลราชธานี – ยโสธร) ซ่ึงในอนาคตจะมีความเจริญเติบโตของกิจกรรม
ต!าง ๆ จึงมีความจําเป1นต�องมีการขยายเขตผังและจัดระบบการใช�ประโยชน5ท่ีดินและระบบคมนาคมขนส!ง 
เพ่ือรองรับกิจกรรมต!าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีบริ เวณนี้ ให� มีความเป1นระเบียบ สามารถรองรับ                
ความเจริญเติบโตในอนาคตอย!างมีประสิทธิภาพ รองรับพ้ืนท่ีให�บริการกับศูนย5ราชการแห!งใหม! รวมท้ัง       
มีการปรับเปลี่ยนประเภทการใช�ประโยชน5ท่ีดินในเขตผัง 4 บริเวณ เพ่ือให�เหมาะสมกับสภาพการณ5           ท่ี
เปลี่ยนไป ดังนั้น ในการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองอุบลราชธานี – วารินชําราบ (ปรับปรุงครั้งท่ี 3)            จึง
มีความจําเป1นต�องขยายเขตวางผังให�ครอบคลุมพ้ืนท่ีดังกล!าว โดยขยายเขตวางผังจากเดิม 100.86 ตร.กม. 
เป1น 104.80 ตร.กม. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
14 

2. ด�านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง  เทศบาลนครอุบลราชธานีมีชุมชนในเขตการปกครอง จํานวน  106 ชุมชน 

แยกตามเขตเลือกต้ัง 4 เขต ดังนี้   
  เขต 1   เขต 2 

1 โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก�านเหลือง 1 26 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 1 

2 โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก�านเหลือง 2 27 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 3 

3 โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก�านเหลือง 3 28 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 2 

4 วิทยาลัยโปลีเทคนิค 1 29 ซอยชยางกูร 2.1(2) 

5 วิทยาลัยโปลีเทคนิค 2 30 ซอยชยางกูร 2.1(1) 

6 วัดพระธาตหุนองบัว 1 31 โรงเรียนนารีนุกูล 

7 วัดพระธาตหุนองบัว 2 32 สวนสาธารณะอยู!วงศ5ธรรม 

8 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 33 วัดทองนพคุณ 

9 ศาลาหนองนาควาย 2 34 วัดปทุมมาลัย 2 

10 ศาลาหนองนาควาย 1 35 วัดปทุมมาลัย 1 

11 วัดบ�านนาควาย 1 36 วัดแจ�ง 2 

12 วัดบ�านนาควาย 2 37 วัดแจ�ง 1 

13 โรงเรียนเมืองอุบล 2 38 วัดมหาวนาราม 1 

14 โรงเรียนเมืองอุบล 1 39 วัดมหาวนาราม 2 

15 โรงเรียนอัสสมัชัญอุบลราชธานี 1 40 วัดมณีวนาราม 

16 เฉลิมพระเกียรตฯิ 2 (สวนสุขภาพ 2) 41 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 2 

17 เฉลิมพระเกียรตฯิ 1 (สวนสุขภาพ 1) 42 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 

18 ต�นซอยสุขาอุปถัมภ5 11 43 ศาลาเยาวชนและครอบครัว 

19 วัดป̂าแสนอุดม 3 44 วัดสว!างอารมณ5 2  

20 วัดป̂าแสนอุดม 2 45 วัดสว!างอารมณ5 1 

21 วัดป̂าแสนอุดม 1 46 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 1 

22 ท�ายซอยสุขาอุปถัมภ5 11 47 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 2 

23 สายแยกโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ 1 48 วิทยาลัยเทคนิค 2 

24 สายแยกโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ 2 49 วิทยาลัยเทคนิค 1 

25 โรงเรียนอัสสมัชัญอุบลราชธานี 2 50 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 2 

    51 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 
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  เขต 3   เขต 4 
52 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 3 80 วัดเลียบ 3 

53 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 4 81 วัดพลแพน 

54 วัดท!าวังหิน 82 ตลาดสดเทศบาล ๕ 

55 วัดกุดคูณ 1 83 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

56 วัดกุดคูณ 2 84 วัดสารพัฒนึก  2 

57 หลังโรงเรียนเยาวเรศฯ 2 85 วัดสารพัฒนึก 1 

58 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีฯ 3 86 สํานักงานขนส!งจังหวัดอุบลราชธานี (เก!า) 

59 สํานักงานท่ีดินจังหวัดอุบลราชธานี 87 อุปลีสาน 6 

60 หลังโรงเรียนเยาวเรศฯ 1 88 ดอนเจ�าปู̂ทองแดง 2 

61 ถนนพนม 1 89 ดอนเจ�าปู̂ทองแดง 1 

62 หลังโรงเรียนเยาวเรศฯ 3 90 โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 

63 วัดโรมันคาทอลิค 91 โรงเรียนปทุมวิทยากร 2 

64 ถนนพนม 2 92 ศาลากลางบ�านดู! 4 

65 วิทยาลัยสารพัดช!างอุบลฯ 93 ศาลากลางบ�านดู! 3 

66 วัดไชยมงคล 94 สหกรณ5การเกษตร 1 

67 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 95 วังทอง 

68 วัดสุปBฎนารามวรวิหาร 96 วัดศรีแสงทอง 

69 ศาลาประชาคม 97 สหกรณ5การเกษตร 3 

70 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 98 สหกรณ5การเกษตร 2 

71 วัดทุ!งศรีเมือง 2 99 ศาลากลางบ�านดู! 1 

72 วัดทุ!งศรีเมือง 1 100 ศาลากลางบ�านดู! 2 

73 วัดหลวง 2 101 ทางเข�าคริสตจักร 

74 วัดหลวง 1 102 วัดศรีประดู! 2 

75 วัดกลาง 103 วัดศรีประดู! 1 

76 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลฯ 2 104 วัดบูรพา 3 

77 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลฯ 1 105 วัดบูรพา 1 

78 วัดเลียบ 1 106 วัดบูรพา  2 

79 วัดเลียบ 2     
ท่ีมา  กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลนครอุบลราชธานี (เดือน สิงหาคม 2564) 
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2.2 การเลือกตั้ง  
เทศบาลนครอุบลราชธานี ได�ส!งเสริมให�ประชาชนเข�ามามีส!วนร!วมในกิจกรรมตามระบอบ

ประชาธิปไตย โดยเฉพาะการเลือกต้ังท่ีถือว!าเป1นหน�าท่ีท่ีสําคัญของประชาชนเมืองไทย 
สถิติและข�อมูลเก่ียวกับการเลือกต้ัง 
1) การเลือกต้ังระดับท�องถ่ิน ในระหว!างปY พ.ศ.2554-2564 เทศบาลนครอุบลราชธานี       

มีการเลือกต้ัง 3  ครั้ง   ดังนี้ 

วัน /เดือน /ป4 
จํานวนผู�มีสิทธิ 

เลือกตั้ง 
จํานวนผู�มาใช�สิทธิ์ 

หมายเหตุ 
จํานวน ร�อยละ 

9  ตุลาคม  2554 55,628 33,894 60.89 
การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี 

24 มีนาคม 2556 56,848 38,613 67.92 
การเลือกต้ังนายกเทศมนตรีเทศบาลนคร
อุบลราชธานี 

22 พฤศจิกายน 2561 - - - 
แต!งต้ังตามประกาศคณะกรรมการ   สรร
หาสมาชิกสภาท�องถ่ิน ในกรณีท่ีมีการยุบ
สภาท�องถ่ิน 

28 มีนาคม 2564 54,676 38,831 71.02 
การเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ิน และ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 
2) การเลือกต้ังระดับประเทศ  ในระหว!างปY  พ.ศ.2559-2563  มีการเลือกต้ังจํานวน       

4  ครั้ง  ดังนี้  
-  การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรและนายกองค5การบริหารส!วนจังหวัด

อุบลราชธานี เม่ือวันท่ี  20 ธันวาคม 2563 
-  การเลือกต้ังสมาชิกสภาฯ เม่ือวันท่ี  24 มีนาคม 2562 
-  การแต!งต้ังสมาชิกวุฒิสภาฯ เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2562 
-  การออกเสียงประชามติ เม่ือวันท่ี   7  สิงหาคม  2559 

ท่ีมา : งานธุรการสภา สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครอุบลราชธานี (ณ วันท่ี 20 สิงหาคม 2564) 
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2.3 โครงสร�างและอัตรากําลัง  
1) โครงสร�าง เทศบาลนครอุบลราชธานี เป1นเทศบาลขนาดใหญ! ตามกําหนดขนาดเทศบาล 

มีการกําหนดโครงสร�างและแบ!งส!วนราชการ  ดังนี้  
-   สํานักปลัดเทศบาล         5  ฝ^าย  18  งาน 
-   สํานักคลัง  2  ส!วน  7 ฝ^าย  15  งาน 
-   สํานักช!าง  2  ส!วน  8  ฝ^าย  26  งาน 
-   สํานักการศึกษา    2 ส!วน  5 ฝ^าย   1 หน!วย 18 งาน  5  โรงเรียน   
     3  ศูนย5พัฒนาเด็กเล็ก  
-   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 3    ฝ^าย     14   งาน  7  ศูนย5บริการฯ 
-   กองวิชาการและแผนงาน  3 ฝ^าย    8 งาน 
-   กองสวัสดิการสังคม         3 ฝ^าย 8 งาน 
-   หน!วยตรวจสอบภายใน       1  หน!วย  
-   กองการเจ�าหน�าท่ี 2 ฝ^าย 1 กลุ!มงาน ฯ 4 งาน 

2) อัตรากําลัง เม่ือ ณ วันท่ี  27 พฤษภาคม 2564  เทศบาลนครอุบลราชธานี มี
อัตรากําลัง  ดังนี้ 

บัญชีอัตรากําลังพนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�างเทศบาลนครอุบลราชธานี  
จําแนกตามตําแหน;ง  

ประเภท
ตําแหน!ง 

จํานวนพนักงานเทศบาลนครแยกตามส!วนราชการ (คน) 

นัก
บร

ิหา
รง

าน
เท

ศบ
าล

 

สํา
นัก

ปล
ัดเ

ทศ
บา

ล 

สํา
นัก

คล
ัง 

สํา
นัก

ช!า
ง 

สํา
นัก

กา
รศึ

กษ
า 

กอ
งส

าธ
ารณ

สุข
แล

ะส
ิ่งแ

วด
ล�อ

ม 

กอ
งย

ุทธ
ศา

สต
ร5 

ฯ 
 

กอ
งส

วัส
ดิก

าร
สัง

คม
 

หน
!วย

ตร
วจ

สอ
บภ

าย
ใน

 

กอ
งก

าร
เจ

�าห
น�า

ที่ 

รว
ม 

ประเภทท่ัวไป 
  - ปฏิบัติงาน - 4 3 6 - - 3 2 - 1 19 
- ชํานาญงาน - 19 13 8 1 5 1 - 1 1 49 
- อาวุโส - - - 4 - - - - - - 4 
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ประเภท
ตําแหน!ง 

จํานวนพนักงานเทศบาลนครแยกตามส!วนราชการ (คน) 

นัก
บร

ิหา
รง

าน
เท

ศบ
าล

 

สํา
นัก

ปล
ัดเ

ทศ
บา

ล 

สํา
นัก

คล
ัง 

สํา
นัก

ช!า
ง 

สํา
นัก

กา
รศึ

กษ
า 

กอ
งส

าธ
ารณ

สุข
แล

ะส
ิ่งแ

วด
ล�อ

ม 

กอ
งย

ุทธ
ศา

สต
ร5 

ฯ 
 

กอ
งส

วัส
ดิก

าร
สัง

คม
 

หน
!วย

ตร
วจ

สอ
บภ

าย
ใน

 

กอ
งก

าร
เจ

�าห
น�า

ที่ 

รว
ม 

ประเภทวิชาการ 
- ปฏิบัติการ - 4 1 4 6 5 2 - - 1 23 
- ชํานาญการ - 7 10 6 4 16 10 6 2 5 66 
-ชํานาญการพิเศษ - 2 - - - 1 - - - - 3 
ประเภทอํานวยการ 
- ต�น - 4 5 5 4 3 2 - - 2 25 
- กลาง - 1 1 2 2 1 1 1 - 1 10 
- สูง - - - 1 1 - - - - - 2 
ประเภทบริหารท�องถ่ิน 
- ต�น - - - - - - - - -  - 
- กลาง 2 - - - - - - - -  2 
- สูง 2 - - - - - - - -  2 
จําแนกตามระบบวิทยฐานะ 
-ชํานาญการ - - - - - - - - -  - 
-ชํานาญการเศษ - - - - 1 - - - -  1 
-เชี่ยวชาญ - - - - - - - - -  - 
-เช่ียวชาญพิเศษ - - - - - - - - -  - 

รวมพนักงานเทศบาล 4 41 33 36 19 31 19 9 3 11 206 
ลูกจ�างประจํา 
 

- 4 3 2 1 3 1 - - 1 15 
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ประเภท
ตําแหน!ง 

จํานวนพนักงานเทศบาลนครแยกตามส!วนราชการ (คน) 

นัก
บร

ิหา
รง

าน
เท

ศบ
าล

 

สํา
นัก

ปล
ัดเ

ทศ
บา

ล 

สํา
นัก

คล
ัง 

สํา
นัก

ช!า
ง 

สํา
นัก

กา
รศึ

กษ
า 

กอ
งส

าธ
ารณ

สุข
แล

ะส
ิ่งแ

วด
ล�อ

ม 

กอ
งย

ุทธ
ศา

สต
ร5 

ฯ 
 

กอ
งส

วัส
ดิก

าร
สัง

คม
 

หน
!วย

ตร
วจ

สอ
บภ

าย
ใน

 

กอ
งก

าร
เจ

�าห
น�า

ที่ 

รว
ม 

พนักงานจ�าง 
- ตามภารกิจ - 48 15 63 20 47 11 8 2 2 214 
- ท่ัวไป - 58 123 92 35 210 3 7 11 1 430 
รวมท้ังหมด 4 106 38 155 55 257 14 15 13 3 644 
 
บัญชีอัตรากําลังพนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�างเทศบาลนครอุบลราชธานี จําแนกตาม
เพศ 

 

เพศ พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา พนักงานจ�างตามภารกิจ พนักงานจ�างท่ัวไป รวม 

ชาย 77 10 136 264 487 

หญิง 129 5 78 168 378 

รวม 206 15 214 430 865 

 
ท่ีมา : งานการเจ�าหน�าท่ี เทศบาลนครอุบลราชธานี (ณ วันท่ี 20 สิงหาคม 2564) 

 
2.4 อํานาจหน�าท่ีของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

1)  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม มาตรา 56  กําหนดให�
เทศบาลนครอุบลราชธานี มีหน�าท่ีต�องทําในเขตเทศบาล  ดังต!อไปนี้ 
(1) รักษาความสงบเรียบร�อยของประชาชน 
(2) ให�มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา 

(10) ให�มีน้ําสะอาดหรือการประปา 
(11) ให�มีโรงฆ!าสัตว5 
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(3) รักษาความสงบเรียบร�อย การดูแลการจราจร  
และส!งเสริมสนับสนุนหน!วยงานอ่ืน            
ในการปฏิบัติหน�าท่ีดังกล!าว 

(4) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและ 
ท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดมูลฝอยและ 
สิ่งปฏิกูล 

(5) ปbองกันและระงับโรคติดต!อ 
(6) จัดการ ส!งเสริมและสนับสนุนจัดการศึกษา 

ศาสนา การฝcกอบรมให�แก!ประชาชน รวมท้ัง
การจัดการ หรือสนับสนุนการดุแลและพัฒนา
เด็กเล็ก 

(7) ให�มีเครื่องใช�ในการดับเพลิง 
(8) ให�ราษฎรได�รับการศึกษาอบรม 
(9) หน�าท่ีอ่ืน ๆ ซ่ึงมีคําสั่งกระทรวงมหาดไทยหรือ 
       กฎหมายบัญญัติให�เป1นหน�าท่ีของเทศบาล  

(12) ให�มีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษ5และ
รักษาคนเจ็บไข� 

(13) ให�มีและบํารุงทางระบายน้ํา 
(14) ให�มีและบํารุงส�วมสาธารณะ 
(15) ให�มีและบํารุงการไฟฟbา  หรือแสงสว!าง         

โดยวิธีอ่ืน 
 

(16) ให�มีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือ
สถานสินเชื่อท�องถ่ิน 

(17) ให�มีและบํารุงการสงเคราะห5มารดาและเด็ก 
(18) กิจการอ่ืนซ่ึงจําเป1นเพ่ือการสาธารณสุข 
(19) จัดระเบียบการจราจร หรือร!วมมือกับ

หน!วยงานอ่ืนในการปฏิบัติหน�าท่ี 

 
2)  มาตรา 54 เทศบาลนครอุบลราชธานี อาจจัดทํากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต!อไปนี้ 

(1) ให�มีตลาด ท!าเทียบเรือและท!าข�าม 
(2) ให�มีสุสานและฌาปนสถาน 
(3) บํารุงและส!งเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
(4) ให�มีและบํารุงการสงเคราะห5มารดาและเด็ก 
(5) ให�มีและบํารุงโรงพยาบาล 
(6) ให�มีการสาธารณูปการ 
(7) จัดทํากิจการซ่ึงจําเป1นเพ่ือการสาธารณสุข 

(8) จัดต้ังและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
(9) ให�มีและบํารุงสถานท่ีสําหรับการกีฬา และ       

พลศึกษา 
(10) ให�มีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว5 และ

สถานท่ี พักผ!อนหย!อนใจ 
(11) ปรับปรุงแหล!งเสื่อมโทรม  และรักษาความ

สะอาด เรียบร�อยของท�องถ่ิน 
(12) เทศพาณิชย5 
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3)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจไปสู!องค5กรปกครองส!วน
ท�องถ่ิน พ.ศ.2542 ได�กําหนดอํานาจหน�าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะของเทศบาล (มาตรา 16) 
ดังต!อไปนี้ 
(1)  การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินของตนเอง 
(2)  การจัดให�มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้าํและ 
       ทางระบายน้ํา 
(3)  การจัดให�มีและควบคุมตลาด ท!าเทียบเรือ  
     ท!าข�าม และท่ีจอดรถ 
(4)  การสาธารณูปโภคและการก!อสร�างอ่ืน ๆ 
(5)  การสาธารณูปการ 
(6)  การส!งเสริม การฝcก และประกอบอาชีพ 
(7)  การพาณิชย5 และการส!งเสริมการลงทุน 
(8)  การส!งเสริมการท!องเท่ียว 
(9)  การจัดการศึกษา 

(10)  การสังคมสงเคราะห5 และการพัฒนาคุณภาพ  
ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู�ด�อยโอกาส 

(11)  การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปBญญา 
       ท�องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท�องถ่ิน 
(12)  การปรับปรุงแหล!งชุมชนแออัดและการจัดการ 
      เก่ียวกับท่ีอยู!อาศัย  
(13)  การจัดให�มีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผ!อน 
       หย!อนใจ 
(14)  การส!งเสริมกีฬา 
(15)  การส!งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค 

และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(16)  ส!งเสริมการมีส!วนร!วมของราษฎรในการพัฒนา 
        ท�องถ่ิน 

(17)  การรักษาความสะอาดและความเป1นระเบียบ 
       เรียบร�อยของบ�านเมือง 
(18)  การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
(19)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและ 
        การรักษาพยาบาล 
(20)  การจัดให�มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(21)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว5 
(22)  การจัดให�มีและควบคุมการฆ!าสัตว5 
(23)  การรักษาความปลอดภัย ความเป1นระเบียบ     
       เรียบร�อยและการอนามัยโรงมหรสพ และ 
        สาธารณสถานอ่ืน ๆ 
(24)  การจัดการ การบํารุงรักษา และ 
       การใช�ประโยชน5จากป^าไม� ท่ีดิน  
       ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
(25)  การผังเมือง 
(26)  การขนส!งและการวิศวกรรมจราจร 
(27)  การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
(28)  การควบคุมอาคาร 
(29)  การปbองกันและบรรเทาสาธารณภัย     
(30)  การรักษาความสงบเรียบร�อย การส!งเสริมและ

สนับสนุนการปbองกันและรักษาความปลอดภัย 
       ในชีวิตและทรัพย5สิน 
31)  กิจการอ่ืนใดท่ีเป1นผลประโยชน5ของประชาชน 
      ในท�องถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
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2.5 การคลัง 
ใ น ป Yง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ . 256 3  เ ท ศ บ า ล น ค ร อ ุบ ล ร า ช ธ า น ี ม ีร า ย ร ับ ทั ้ง สิ ้น 

786,353,776.39 บาท (รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ตํ่ากว!ารายรับปY พ.ศ.2562 จํานวน 25,958,993 บาท  
ในด�านรายจ!ายปYงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลมีรายจ!ายทั ้งสิ ้น  (รวมเง ินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
742,240,458.53 บาท เมื่อเปรียบเทียบ เทศบาลมีรายรับสูงกว!ารายจ!าย จํานวน 44,113,317.86 บาท       
ดังตารางต!อไปนี้ 

 
 ตารางแสดงฐานะทางการคลังของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ฐานะการคลัง ปY พ.ศ. 2561 ปY พ.ศ. 2562 ปY พ.ศ. 2563 

รายรับ       
หมวดภาษีอากร  97,400,891 10 102,983,379 67 29,807,347 22 
หมวดค!าธรรมเนียม ค!าปรับ
และใบอนุญาต 

13,723,988 95 13,892,781 85 20,708,452 81 

หมวดรายได�จากทรัพย5สิน 19,122,246 27 20,775,505 71 22,724,923 12 
 หมวดรายได�จาก

สาธารณูปโภคและกิจการ
พาณิชย5 

3,212,649 45 3,663,851 97 3,745,514 94 

หมวดรายได�เบ็ดเตล็ด 2,921,918 90 2,198,825 34 2,944,489 78 
หมวดภาษีจัดสรร 345,259,495 23 344,742,075 85 316,026,300 99 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 321,331,905 - 324,056,349 - 348,367,861 - 
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 5,214,400 - - - - - 
เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค5 

25,037,198 68 - - 42,028,886 53 

รวม 833,224,693 58 812,312,769 39 786,353,776 39 
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 ฐานะการคลัง ปY พ.ศ. 2561 ปY พ.ศ. 2562 ปY พ.ศ. 2563 

รายจ;าย 

รายจ!ายงบกลาง 123,128,996 32 104,832,933 29 107,974,642 62 

 
หมวดเงินเดือนและค!าจ�าง
ประจํา 

248,333,951 63 260,281,305 22 271,747,976 60 

 
หมวดค!าตอบแทนใช�สอย
และวัสดุ 

171,824,536 55 188,894,998 12 185,735,830 50 

 หมวดค!าสาธารณูปโภค 12,595,543 69 - - - - 

 หมวดเงินอุดหนุน 41,908,680 - 45,471,856 - 99,565,080 81 

 
หมวดค!าครุภัณฑ5ท่ีดินและ
สิ่งก!อสร�าง 

66,172,144 - 70,100,937 38 77,116,928 - 

 หมวดรายจ!ายอ่ืน ๆ -  100,000 - 100,000 - 

รวม 663,963,852 19 669,682,030 01 742,240,458 53 

ท่ีมา : ฝ^ายสถิติ สํานักงานคลัง เทศบาลนครอุบลราชธานี (เดือนพฤษภาคม 2564) 
 
2.6 การดําเนินงานกิจการพาณิชยB 

1)  สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี แห!งท่ี 1 ต้ังอยู!ท่ีถนนหลวง   ตําบลในเมือง  
อําเภอเมือง งหวัดอุบลราชธานี  เริ่มเปeดดําเนินการเม่ือวันท่ี  16  ตุลาคม  2507  

2) สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี แห!งท่ี 2  ต้ังอยู!ท่ีถนนชยางกูร ตําบลในเมือง 
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  เริ่มเปeดดําเนินการเม่ือวันท่ี  1  พฤษภาคม  2544 

3) ตลาดสดเทศบาล 2  ต้ังอยู!ท่ีถนนพิชิตรังสรรค5  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัด
อุบลราชธานี  

4) ตลาดสดเทศบาล 3  ต้ังอยู!ท่ีถนนพรหมเทพ  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัด
อุบลราชธานี 

5) ตลาดสดเทศบาล 5  ต้ังอยู!ท่ีถนนบูรพานอก  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัด
อุบลราชธานี 

6) ตลาดเทศบาล 6  (ตลาดอาหารโต�รุ!ง)  ต้ังอยู!ท่ีถนนชยางกูร  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี  
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7) ตลาดท!าวังหิน  (ตลาดอนุโลม)  ต้ังอยู!ท่ีซอยสรรพสิทธิ์ 9  ถนนสรรพสิทธิ์  ตําบลในเมือง  
อําเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี 

8) ตลาดกกยาง  (ตลาดอนุโลม)  ต้ังอยู!ท่ีถนนศรีณรงค5  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัด
อุบลราชธานี 

2.7 การอํานวยการเก่ียวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยBสิน 
 กองอํานวยการปbองกันภัยฝ^ายพลเรือนของเทศบาลนครอุบลราชธานี ได�ดําเนินการวางแผน

และปbองกัน บรรเทาอันตรายอันจะเกิดแก!ชีว ิต และทรัพย5สินของประชาชน หรือความเสียหาย           
แก!ทรัพย5สินของราชการ ปbองกัน ฟfgนฟู บูรณะ ความเสียหายอันเนื่องมาจากสาธารณภัย  การรักษา       
ความสงบเรียบร�อยภายใน  ประสานงาน ระหว!างส!วนราชการ รับแจ�งข!าวต!าง ๆ   ให�หน!วยปbองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหรือหน!วยบรรเทาทุกข5สามารถ ปฏิบัติงานได�ทุกโอกาส ทุกสถานการณ5 กําหนดแผนท่ี
สอดคล�องกับแผนปbองกันภัยฝ^ายพลเรือนของจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีข้ันตอนในการปฏิบัติตาม       
แผนปbองกันภัยฝ^ายพลเรือนเทศบาลนครอุบลราชธานี  ดังนี้ 

1) ข้ันเตรียมการ  การปฏิบัติในข้ันนี้ให�เริ่มต้ังแต!ปBจจุบัน โดยติดตามสถานการณ5  รวบรวม
ข!าวสาร ข�อมูล  ประเมินสถานการณ5ท่ีอาจจะเกิดข้ึน และวางแผนเตรียมการต!าง ๆ เท!าท่ีจําเป1น  เพ่ือให�
สามารถเผชิญกับภัยคุกคามได�ทุกรูปแบบ ได�แก! การเตรียมคนและวัสดุอุปกรณ5 จัดระบบปฏิบัติการ ฝcกอบรม 
และดําเนินการอ่ืน ๆ ให�มีความพร�อมในการปฏิบัติเม่ือเกิดภัย 

2) ข้ันการปฏิบัติเม่ือเกิดภัย  ได�แก!การขจัดลดความรุนแรงของภัย รวมท้ังการรักษา  
ขวัญกําลังใจ  ความเป1นระเบียบในการปฏิบัติของเจ�าหน�าท่ีและประชาชน  เป1นงานท่ีทุกฝ^ายท้ังภาครัฐและ
ประชาชนจะต�องร!วมแรงร!วมใจกันดําเนินการโดยเร!งด!วน  เพ่ือให�ภาวะภัยหมดสิ้นอย!างรวดเร็ว  
อํานวยการให�ทุกส!วนราชการ  องค5กรเอกชนและบุคคลในเขตรับผิดชอบ เข�าดําเนินการปฏิบัติด�วย         
ความรวดเร็ว เรียบร�อย  และมีประสิทธิภาพ 

3) ขั้นการฟf gนฟูบูรณะ  การฟf gนฟูบูรณะจะกระทําเมื่อหลังจากที่ภัยได�ยุติลง  หรือ   
ผ!านพ�นไปแล�ว  เพ่ือช!วยเหลือบรรเทาอันตราย ซ!อมแซมสิ่งท่ีชํารุดเสียหายให�กลับคืนสู!สภาพเดิม         
เป1นหน�าท่ีความรับผิดชอบของทุกหน!วยงาน  ตลอดจนบุคคลที่อยู!ในเขตเทศบาล  เพื่อเป1นการสร�าง
ขวัญกําลังใจของประชาชนให�กลับคืน สู!สภาพปกติ และช!วยเหลือในขั้นต�นแก!ราษฎรผู�ประสบภัย     
ให�สามารถดํารงชีพอยู!ได�ตามควรแก!อัตภาพระหว!างรอการช!วยเหลือในข้ันตอนต!อไป   
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3. ประชากร 
ข�อมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร 
1) ประชากรในเขตเทศบาล 75,885 คน แยกเป1นเพศชาย 35,374 คน และเพศหญิง 

40,511 คน  มีจํานวนบ�าน 32,070 หลังคาเรือน  จํานวนครอบครัว 18,284 ครัวเรือน  
2) จํานวนผู�มีสิทธิเลือกต้ัง  59,382 คน แยกเป1น เพศชาย 28,887 คน และเพศหญิง 

30,495 คน 
3) จํานวนเขตเลือกต้ัง  4  เขต  103  หน!วยเลือกต้ัง 

ตารางแสดงสถิติทะเบียนราษฎร 5 ปY (พ.ศ.2560 – 2564) 

รายการ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
พ.ศ. 2564 

(ม.ค. – เม.ย.) 

จํานวนคนเกิด 5,618 5,826 5,368 5,045 2,294 

จํานวนคนตาย 3,414 3,071 3,132 3,301 1,592 

จํานวนคนย�ายเข�า 2,453 2,653 2,717 1,871 1,005 

จํานวนคนย�ายออก 3,199 3,723 3,123 2,915 1,466 

จํานวนครัวเรือน 18,278 18,275 18,449 18,509 18,527 

จํานวนประชากร 79,273 78,178 77,481 76,408 75,885 

 
สถิติจํานวนประชากรในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี (พ.ศ.2560-2564) 

ปY พ.ศ. เพศชาย เพศหญิง รวม 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 

(ม.ค. - มิ.ย.) 

37,004 
36,457 
36,094 
35,582 
35,374 

 

42,269 
41,721 
41,387 
40,826 
40,511 

 

79,273 
78,178 
77,481 
76,408 
75,885 

 
 

ท่ีมา : สํานักทะเบียนท�องถ่ิน เทศบาลนครอุบลราชธานี (เดือนสิงหาคม 2564) 
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4.  แหล;งท;องเท่ียวในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 - ศาลหลักเมืองอุบลราชธานี   ตั้งอยู!บนถนนศรีณรงค5ทางด�านทิศใต�ของทุ!งศรีเมือง 
เป1นสถานท่ีสักการะของชาวอุบลราชธานีและผู�มาเยี่ยมเยือน ก!อสร�างข้ึนเม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ.2515 
ซ่ึงการตั้งเสาหลักเมืองจะมีพิธีอัญเชิญวิญญาณ "เสด็จเจ�าหอคํา" เป1นญาติผู�ใหญ!ชั้นสูงเป1นตาทวด
ของเจ�าคําผงเข�าสิงสถิตย5 ณ หลักเมือง พิธีการบวงสรวงศาลหลักเมืองได�เริ่มดําเนินการเม่ือปY 2531     
สมัยเรือตรีดนัย เกตุสิริ เป1นผู�ว!าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ต!อจากนั้นทุกวันข้ึน 1 คํ่าเดือน 7 ของทุกปY 
(เดือน 7 เป1นเดือนทําบุญซําฮะหรือบุญบูชาบรรพบุรุษในฮีตสิบสอง) เทศบาลนครอุบลราชธานีร!วมกับ     
ผู�ท่ีเก่ียวข�อง ร!วมกันจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองเป1นประเพณีสืบต!อกันมา  และในปBจจุบันเทศบาลนคร
อุบลราชธานีได�บูรณะศาลหลักเมืองและปรับปรุงพื้นที่โดยรอบให�เป1นสถานที่ประกอบกิจกรรม     
ของจังหวัดอุบลราชธานี 
  - ทุ;งศรีเมือง   เป1น “สนามหลวง” แห!งเมืองอุบลราชธานี ต้ังอยู!กลางเมือง ได�รับ         การ
ปรับปรุงจากเทศบาลนครอุบลราชธานีให�เป1นสวนสาธารณะขนาดใหญ!เป1นสถานท่ีพักผ!อนหย!อนใจ  สถานท่ี
ออกกําลังกายของประชาชนท่ัวไปและเป1นสถานท่ีจัดเทศกาลงานบุญต!าง ๆนอกจากนี้สถานท่ีแห!งนี้ยังเป1น
สถานท่ีต้ังของอนุสาวรีย5พระปทุมวรราชสุริวงศ5 (เจ�าคําผง) ผู�ก!อสร�างเมืองอุบลราชธานี, อนุสาวรีย5แห!ง
ความดี (Monument of Merit) ท่ีเชลยศึกชาวต!างประเทศในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 สร�างไว�     เพ่ือ
ระลึกถึงความเมตตาปราณีและคุณงามความดีของชาวเมืองอุบลราชธานี ท่ีมีต!อเชลยศึกในช!วง        ท่ีถูก
จับกุมอยู!ในจังหวัดอุบลราชธานี, อนุสาวรีย5พระเถระสําคัญ, ประติมากรรมร!วมใจไปข�างหน�า แสดงถึง
มิตรภาพความเป1นพี่น�องสมานฉันท5ระหว!าง 4 ประเทศ คือ ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม,  และเทียน
เฉลิมพระเกียรติ สร�างข้ึนเม่ือปY พ.ศ.2543 เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคล                    เฉลิมพระ
ชนมพรรษา 6 รอบ มีลักษณะต�นเทียนสูง 22 เมตร บนเรือสําเภาพญาครุฑและนาคส!วนฐาน    เป1นรูปวงรี
แบบไข! ใช�ศิลปะแบบพ้ืนบ�านอีสานร!วมสมัยและสื่อความหมายจากเรื่อง “พระมหาชนก”   พระราช
นิพนธ5ของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู!หัวฯ 
 - พิพิธภัณฑสถานแห;งชาติ   ต้ังอยู!ถนนเข่ือนธานี  ช!วงแยกจากถนนราชบุตรถึง         ถนน
อุปราช   แต!เดิมเป1นศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  ภายในพิพิธภัณฑ5มีการจัดแสดงเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร5  โบราณสถาน และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดอุบลราชธานี 
 - วัดทุ;งศรีเมือง ต้ังอยู!ถนนหลวง ด�านหลังโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี มีพระอุโบสถ         
ท่ีสวยงามเป1นสถาปBตยกรรมสมัยรัชกาลท่ี 3 ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังท่ีบ!งบอกถึงอารยธรรมของคน             ใน
สมัยโบราณ นอกจากนี้ยังมีหอพระไตรปeฎกสร�างด�วยไม�ต้ังอยู!กลางสระน้ํา เป1นท่ีเก็บรักษาพระไตรปeฎก 
ลักษณะศิลปะผสมระหว!างไทย พม!าและลาว  
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 -  วัดแจ�ง ต้ังอยู!ถนนสรรพสิทธิ์ สร�างข้ึนในปY พ.ศ.2431 สมัยรัชกาลท่ี 5 สิ่งท่ีทรงคุณค!า
น!าสนใจ คือ “สิมไม�เก!า” (“สิม” หมายถึง พระอุโบสถในภาษาอีสาน) ลักษณะสถาปBตยกรรมเป1นแบบ
ท�องถ่ินสวยงามสมบูรณ5ฝYมือการแกะสลักเป1นช!างพ้ืนบ�านชั้นสูง เป1นอุโบสถขนาดไม!ใหญ!มีบันไดอยู!ด�านหน�า
และราวบันไดปBgนเป1นรูปจระเข�หมอบ คันทวยไม�เป1นรูปทรงพญานาคและแกะสลักไม�เป1นรูปลายดอกบัว กอบัว 
เพ่ือสัมพันธ5กับชื่อเมืองอุบล 
 - วัดหลวง ต้ังอยู!ถนนพรหมเทพ ริมแม!น้ํามูล วัดหลวงเป1นวัดแรกและเป1นวัดคู!บ�านคู!เมือง
ท่ีพระปทุมวรราชสุริยวงศ5 (ท�าวคําผง) เป1นผู�สร�างข้ึนในปY พ.ศ.2324 หลังจากนั้นจึงสร�างพระพุทธรูป         
พระประธานในวิหารชื่อว!า “พระเจ�าใหญ!องค5หลวง” เป1นพระพุทธรูปปางเรือนแก�วท่ีสง!างาม             
(ปางมารวิชัยแต! มี เรือนแก�วครอบอยู !คล �ายก ับพระพ ุทธช ินราช)  ต �องด �วยพ ุทธล ักษณะเป 1น            
“เบ็ญจลักษณะ” ห�าคืบ พระสุคตทุกประการ  
 - วัดกลาง ต้ังอยู!ถนนราชวงศ5 ริมแม!น้ํามูล สร�างข้ึนในปY พ.ศ.2325 โดยเจ�าราชวงศ5กํ่า   
เป1นผู�สร�างในสมัยโบราณมักจะหาทําเลใกล�แม!น้ําสร�างเมืองสร�างวัดควบคู!กัน ชื่อวัดเรียกตามทางน้ําไหล 
วัดกลางจะอยู!ระหว!าง “วัดเหนือท!า” (บริเวณสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปBจจุบัน) และ“วัดใต�ท!า” 
(สํานักงานการไฟฟbาฯ ปBจจุบัน) จึงได�ชื่อว!า “วัดกลาง” พระประธานในวิหาร นามว!า “พระบทม5” เป1น         
พระพุทธปฏิมาปางมารวิชัยท่ีงดงาม สร�างด�วยอิฐดินเหนียวผสมเกสรดอกบัว จึงได�นามว!า“พระบทม5”          
มาจากคําว!า ปทุมปทมบทม5 หมายถึง พระดอกบัว ได�แก! บัวหลวง มีสีแดง กลิ่นหอม เป1นพระพุทธรูป       
ท่ีประสาทพรเก้ือกูล ให�เกิดความสําเร็จตามแรงแห!งสัจจาธิษฐานปรารถนา 
 - วัดใต�พระเจ�าใหญ;องคBตื้อ ต้ังอยู!ถนนสุนทรวิมลสร�างข้ึนในปY พ.ศ.2373 ในสมัยรัชกาล   
ท่ี 3 เป1นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปเก!าแก! นามว!า “พระเจ�าใหญ!องค5ต้ือ” สร�างด�วยเนื้อทองนาคสําริด     
ใช�ทองนาคเงินสําริดหล!อองค5พระ หนักเก�าแสนบาท พระพุทธลักษณะเป1นปางมารวิชัย พระเจ�าใหญ!   
องค5ต้ือท่ีวัดใต�แห!งนี้มีความสําคัญเป1น 1 ใน 5 องค5 ในจํานวนพระเจ�าองค5ต้ือในประเทศไทย คือ ท่ี จังหวัด
เชียงใหม! จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุบลราชธานี มี 2 แห!ง คือ ท่ีวัดพระโต ก่ิงอําเภอ   
นาตาล และวัดใต�ฯ นอกจากนี้ยังมีท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีก 1 องค5  
 - วัดบูรพาราม ต้ังอยู!ถนนบูรพาใน สร�างข้ึนประมาณปY พ.ศ.2436 - 2453 เป1นสถานท่ีปฏิบัติธรรม
ของหลวงปู^สีทา ชยเสโน และหลวงปู^เสาร5 กันตสีโล เนื่องจากสถานท่ีเดิมเป1นป^าโปร!งและเงียบ ต!อมา     
หลวงปู^ม่ัน ภูริทัตโต จึงฝากตัวเป1นศิษย5ร!วมปฏิบัติธรรม ณ สํานักสงฆ5แห!งนี้ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค5 
ข�าหลวงต!างพระองค5 บังเกิดศรัทธาจึงบริจาคท่ีดินและทรัพย5สินให�สร�างเป1น “วัดบูรพา” ซ่ึงเป1นต�นกําเนิด
วัดสายวิปBสสนากรรมฐานของพระอาจารย5สายวัดป^าท่ัวประเทศ ในปBจจุบันวัดบูรพาได�นํารูปหล!อหลวงปู^ 
ผู�เป1นบูรพาจารย5ด�านวิปBสสนากรรมฐาน 5 องค5 ประกอบด�วย พระอาจารย5สีทา ชยเสโน พระอาจารย5เสาร5 
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กันตสีโล พระอาจารย5ม่ัน ภูริทัตโต พระญาณวิศิษย5(สิงห5 ขันตญาคโม) และพระสิทธรรมรังสีคัมภีร5         
เมธาจารย5 (ลี ธัมมธโร) มาประดิษฐานให�ลูกหลานชาวอุบลและประชาชนท่ัวไป ได�กราบไหว�เพ่ือ         
ความเป1นสิริมงคล   
 - วัดมหาวนาราม (วัดปGาใหญ;)  ต้ังอยู!ถนนสรรพสิทธิ์  เป1นวัดเก!าแก!คู!บ�านคู!เมืองของ       
ชาวจังหวัดอุบลราชธานี อายุมากกว!า 200 ปY มีพระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์ คือ“พระเจ�าใหญ!อินทร5แปลง”        
เป1นท่ีเคารพ สักการะของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล�เคียง 
   - วัดศรีอุบลรัตนาราม (วัดศรีทอง) ต้ังอยู!ถนนอุปราชติดกับศาลากลางจังหวัด                   เป1น
ท่ีประดิษฐาน ของพระพุทธรูปที ่แกะสลักจากแก�วบุษราคัมอันล้ําค!า  คือ "พระแก�วบุษราคัม" 
พระพุทธรูปสมัยเชียงแสน อายุมากกว!าพันปY  นอกจากนี้ยังมีพระอุโบสถท่ีสวยงามจําลองมาจาก        
วัดเบญจมบพิตรกรุงเทพมหานคร  
  - วัดพระธาตุหนองบัว ตั้งอยู!ถนนธรรมวิถี ห!างจากถนนชยางกูร ประมาณ 3 กิโลเมตร  
เส�นทางไปจังหวัดอํานาจเจริญ  ภายในวัดมีพระธาตุเจดีย5ศรีมหาโพธิ์ ท่ีจําลองมาจากเจดีย5พุทธคยา        
ในประเทศอินเดีย สร�างข้ึนในปY พ.ศ.2500 เพ่ือเป1นสัญลักษณ5ครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนา 
 - วัดสุปIฏนารามวรวิหาร ตั้งอยู!ถนนสมเด็จ ริมฝBqงแม!น้ํามูล สร�างขึ้นในปY พ.ศ.2396  
เป1นวัดธรรมยุตินิกายแห!งแรกของจังหวัดอุบลราชธานี  มีพระอุโบสถเป1นสถาปBตยกรรมแบบผสมผสาน 
โดยหลังคาเป1นแบบไทยภาคกลาง  มีช!อฟbา ใบระกา และหางหงส5ได�รับอิทธิพลจากจีนและเวียดนาม     
ตัวอาคารเลียนแบบตะวันตก ส!วนฐานเป1นแบบเขมร ภายในพระอุโบสถประดิษฐาน “พระสัพพัญrูเจ�า”       
ซ่ึงเป1นพระพุทธรูปปางมารวิชัย   
 - วัดมณีวนาราม (วัดปGาน�อย)  ต้ังอยู!ถนนหลวง สร�างข้ึนประมาณปY พ.ศ.2332 ก!อสร�างโดย
อุปฮาดกํ่า โอรสพระปทุมวรราชสุริยวงศ5 (เจ�าคําผง) เป1นท่ีประดิษฐานของ “พระแก�วโกเมน” เป1น      
พระบูชาปางมารวิชัย ซ่ึงมีการสันนิษฐานว!าอุบัติข้ึนมาพร�อมกับพระแก�วบุษราคัม ซ่ึงประดิษฐาน ณ       
วัดศรีอุบลรัตนาราม “พระแก�วโกเมน” เป1นพระพุทธรูปอัญมณีในตระกูล “นพรัตนชาติ” คือ แก�วเก�าประการ 
อันได�แก! สีขาวผ!องเพชรดี ทับทิมสีมณีแดง เขียวใสแสงมรกต เหลืองใสสดบุษราคัม แดงแก!กํ่าโกเมนเอก สีหมอก
เมฆนิลกาฬ มุกดาหารหมอกมัว แดงสลัวเพทาย สังวาลสายไพฑูรย5 ซ่ึงคณะกรรมการวัดจะอัญเชิญ                
พระแก�วโกเมนลงมาประดิษฐานให�พุทธศาสนิกชนได�กราบไหว�บูชาและสรงน้ําในเทศกาลวันวิสาขบูชา     
เพ่ือความเป1นสิริมงคล  
   - สวนสาธารณะหนองบัว  ต้ั ง อยู! ถนนธรรมวิ ถี  ตร งข� ามวั ดพระธา ตุหนองบั ว                     
เป1นสวนสาธารณะ ขนาดใหญ!ท่ีมีสภาพภูมิทัศน5สวยงาม มีน้ําพุกลางสระน้ําและเป1นสถานท่ีออกกําลังกาย 
พักผ!อนหย!อนใจของประชาชน นักท!องเท่ียว ตลอดจนการประกอบกิจกรรมนันทนาการต!าง ๆ    
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   - หาดวัดใต�  เป1นเกาะหาดทรายอยู!กลางแม!น้ํามูล  ใกล�กับการไฟฟbาส!วนภูมิภาค
จังหวัดอุบลราชธานี  ในฤดูแล�งจะมีหาดทรายขาวเนียน  บนเกาะจะมีต�นไม�เขียวชอุ!มให�ความร!มรื่น และ
การให�บริการ  อาหารเครื่องด่ืมแก!นักท!องเท่ียวท่ีมาเยือน 
   - อ;างเก็บน้ําห�วยม;วง ต้ังอยู!ถนนแจ�งสนิท ตรงข�ามมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี       
เป1นอ!างเก็บน้ําขนาดใหญ! ด�านทิศตะวันตกของเมือง เดิมเป1นแหล!งน้ําธรรมชาติท่ีไหลลงสู!แม!น้ํามูล       
แต!ปBจจุบันเทศบาลนครอุบลราชธานี ได�ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน5โดยรอบอ!างเก็บน้ําให�สวยงามมากข้ึน 
โดยปรับปรุงให�เป1นอ!างเก็บน้ําท่ีสะอาด ก!อสร�างถนนรอบอ!างเก็บน้ํา ติดต้ังน้ําพุให�สวยงาม                  จัด
สวนสาธารณะ รวมท้ังจัดให�มีสถานท่ีสําหรับออกกําลังกาย ซ่ึงปBจจุบันกําลังดําเนินการก!อสร�าง             อย!าง
ต!อเนื่อง หากแล�วเสร็จจะเป1นสถานท่ีพักผ!อนหย!อนใจ ออกกําลังกายและสถานท่ีท!องเท่ียวของจังหวัด
อุบลราชธานีแห!งใหม!ท่ีมีประชาชนและนักท!องเท่ียวมาใช�บริการจํานวนมาก 
   - อ;างเก็บน้ําห�วยวังนอง ต้ังอยู!บริ เวณบ�านปากห�วยวังนอง ตําบลปทุม อําเภอเมือง
อุบลราชธานี เป1นอ!างเก็บน้ําขนาดใหญ!ด�านทิศตะวันออกของเมือง ได�รับการปรับปรุงภูมิทัศน5โดยรอบ
อย!างสวยงาม เช!น ถนนรอบอ!างเก็บน้ํา ศาลาท่ีพักริมอ!างเก็บน้ํา สันเข่ือนท่ีสวยงาม แหล!งเพาะพันธุ5ปลา
และให�อาหารปลา มีบริการนั่งเรือปBqนชมภูมิทัศน5รอบอ!าง มีสถานท่ีบริการอาหารและเครื่องด่ืม ซ่ึงเหมาะ
สําหรับเป1นสถานท่ีพักผ!อนหย!อนใจ ออกกําลังกายและสถานท่ีท!องเท่ียวของจังหวัดอุบลราชธานี  

2)   แหล;งท;องเท่ียวในเขตอําเภอต;าง ๆ  
 - หาดคูเดื่อ  เป1นหาดทรายริมฝBqงแม!น้ํามูลอยู!ห!างตัวเมืองอุบลราชธานี  ประมาณ              
12 กิโลเมตร  ตามถนนสายเลี่ยงเมือง (ทางหลวงหมายเลข 24) บริเวณหาดจะมีร�านอาหารแพริมน้ําท่ีสร�าง
ด�วยไม�ไผ!ไว�คอย บริการนักท!องเท่ียว ในฤดูแล�งจะเห็นหาดทรายขาว และมีอากาศท่ีเย็นสบาย 
  - วัดหนองปGาพง  อยู!อําเภอวารินชําราบ เส�นทางหลวงหมายเลข 2178 ห!างจากอําเภอ
เมือง  ประมาณ 12 กิโลเมตร แต!เดิมนั้นเคยเป1นวัดร�างและเป1นป^าช�ามาก!อน จนกระท่ังปY พ.ศ.2497         
มีพระอาจารย5ที่ชาวจังหวัดอุบลราชธานีนับถือมาก คือ พระโพธิญาณเถระ (หลวงปู^ชา สุภัทโท) เป1นผู�มา
บุกเบิกปรับปรุงให�เป1นท่ีปฏิบัติธรรม จัดต้ังเป1นสํานักสงฆ5และเป1นวัดในเวลาต!อมา ภายในบริเวณวัด            
มีความเงียบสงบ ร!มรื่นเหมาะแก!การนั่งวิปBสสนากรรมฐาน และบําเพ็ญศาสนกิจ 
  - วัดปGานานาชาติ   อยู!อําเภอวารินชําราบ เส�นทางหลวงหมายเลข 2193 ทางไปจังหวัด        
ศรีสะเกษ   ห!างจากอําเภอวารินชําราบ ประมาณ 12 กิโลเมตร (บ�านบุ!งหวาย) เป1นวัดสายเดียวกับ
วัดหนองป^าพงท่ีมีชาวต!างชาติเลื่อมใสในพุทธศาสนามาบวชเป1นพระหลายองค5 
 - พิพิธภัณฑBเปMด“บ�านก�านเหลือง” ต้ังอยู!ภายในวัดบ�านก�านเหลือง ตําบลขามใหญ!        
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ห!างจากตัวจังหวัดไปตามถนนเลี่ยงเมืองทางทิศเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร 
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เป1นแหล!งโบราณคดี ท่ีเพ่ิงค�นพบเม่ือปY 2539 และได�มีการปรับภูมิทัศน5โดยรอบและจัดให�เป1นพิพิธภัณฑ5เปeด 
เพ่ือให�ผู� ท่ีสนใจได�เข�ามาเยี่ยมชมและศึกษาหาความรู�   จากหลักฐานท่ีค�นพบพอสรุปได�ว!า ชุมชน           
บ�านก�านเหลืองเป1นชุมชนโบราณสมัยกสิกรรมหรืออยู!ในช!วงยุคโลหะตอนปลายท่ีมีการติดต!อกับสังคม  
สมัยประวัติศาสตร5ยุคต�น ๆ อายุไม!น!าจะตํ่ากว!า 2,000 ปY หรืออยู!ในช!วงอายุ 2,500 - 2,800 ปY 
 - วัดสระประสานสุข (วัดบ�านนาเมือง)  ต้ังอยู!ท่ีบ�านนาเมือง  ตําบลปทุม อําเภอเมือง       
ไปตามถนนเลี่ยงเมืองด�านตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณสี่แยกท่ีจะไปยังอําเภอตระการพืชผล มีทางแยก
เข�าหมู!บ�านประมาณ 1 กิโลเมตร สิ่งท่ีน!าสนใจภายในวัด คือ พระอุโบสถศิลปะไทยท่ีต้ังอยู!บนเรือสุพรรณหงส5
จําลอง ซ่ึงประดับตบแต!งด�วยกระเบื้องเซรามิก นับเป1นพระอุโบสถท่ีงดงามและมีเอกลักษณ5   
 - หมู;บ�านหัตถกรรมเครื่องทองเหลืองบ�านปะอาว  ต้ังอยู! ตําบลปะอาว อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี เป1นหมู!บ�านเก!าแก!อายุกว!า 200 ปY อยู!ห!างจากตัวจังหวัดประมาณ 18 กิโลเมตร ตาม      
ทางหลวงหมายเลข 23 และเลี ้ยวเข �าหมู !บ �านประมาณ 3 กิโลเมตร ภายในหมู !บ �านจะผลิต           
เครื่องทองเหลืองจําพวกเครื่องใช�ในชีวิตประจําวันและจําพวกของท่ีระลึกในวิธีการด้ังเดิมแบบภูมิปBญญา
ชาวบ�าน ซ่ึงได�รับการถ!ายทอดจากบรรพบุรุษโดยมีพ!อทอง ล�อมวงศ5 เป1นหัวหน�ากลุ!มซ่ึงเป1นผู�ถ!ายทอด
ความรู�ให�แก!ลูกหลานรุ!นใหม!ในหมู!บ�าน นอกจากนี้บ�านปะอาวยังได�รับการคัดเลือกให�เป1นหมู!บ�านท!องเท่ียว 
OTOP (OTOP Village Champion; OVC) ระดับประเทศ เม่ือปY 2549 จากการคัดเลือกหมู!บ�านท้ังหมด 
80 หมู!บ�านท่ัวประเทศ 
 - วัดศรีนวลแสงสว;างอารมณB  ต้ังอยู! ท่ีบ�านชีทวน ตําบลชีทวน อําเภอเข่ืองใน จังหวัด
อุบลราชธานี เป1นหมู!บ�านเก!าแก! ที่มีแหล!งโบราณคดีสําคัญ และศิลปกรรมที่น!าสนใจ คือ “ธรรมมาสน5
สิงห5เทินบุษบก” เป1นศิลปะแบบญวน สร�างข้ึนเม่ือปY พ.ศ.2468 - 2470 โดยช!างชาวญวน ตามคติความเชื่อ
เรื่องสิงหาสน5บัลลังก5 ลักษณะตัวสิงห5 ปราสาท หลังคาทรงมณฑป เป1นฝYมือผสมผสานของช!างญวน         
ท่ีรับอิทธิพลจากฝรั่งเศส และท่ีเพดานหอแจก (ศาลาการเปรียญ) เหนือธรรมมาสน5มีฮูปแต�ม      
(ภาพเขียนสี) ท่ีงดงาม 
 - ศูนยBศิลปาชีพบ�านยางน�อย  ต้ังอยู!ท่ีตําบลก!อเอ� อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี อยู!ห!าง
จากจังหวัดประมาณ 31 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 23 (อุบล-ยโสธร) เป1นแหล!งท!องเท่ียว        
ตามโครงการ “เปeดทองหลังพระ ท!องเท่ียวสืบสานโครงการพระราชดําริ” มีพ้ืนท่ีในโครงการกว!า 2,000 ไร!        
มีจุดท!องเท่ียวมากมาย อาทิ ฟาร5มตัวอย!างตามแนวทฤษฎีใหม! เป1นพ้ืนท่ีทดลองการเกษตร ศูนย5แสดง
นิทรรศการผ�าพ้ืนเมืองอีสาน  ศูนย5จําหน!ายผลิตภัณฑ5จากชุมชนและจากศูนย5ศิลปาชีพท่ัวประเทศ 
  - วัดภูเขาแก�ว  อยู!บนเนินเขาในอําเภอพิบูลมังสาหาร  ไปตามทางหลวงหมายเลข 217      
ห!างจากตัวจังหวัดประมาณ 44 กิโลเมตร สร�างข้ึนเม่ือปY พ.ศ.2480 เป1นสถานท่ีสําหรับให�พระสงฆ5ปฏิบัติ
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กัมมัฏฐาน สิ่งที่น!าสนใจภายในวัดจะมีอุโบสถทรงพุทธนาวาท่ีสวยงาม ประดับด�วยกระเบื้องเคลือบท้ังหลัง 
เหนือบานประตูและหน�าต!างด�านใน ตกแต!งด�วยภาพนูนสูงบอกเล!าเรื่องราวเก่ียวกับพระธาตุสําคัญใน
ประเทศไทย 
  - หมู;บ�านหัตถกรรมฆ�องทองเหลืองบ�านทรายมูล  อยู!บ�านทรายมูล อําเภอพิบูลมังสาหาร               
จังหวัดอุบลราชธานี อยู!ห!างจากตัวอําเภอพิบูลมังสาหาร ประมาณ 15 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 
2222 (พิบูล-โขงเจียม) ภายในหมู!บ�านผลิตงานหัตถกรรมทําฆ�องจากทองเหลือง 
  - เข่ือนสิรินธร    อยู!อําเภอสิรินธร ห!างจากอําเภอเมืองประมาณ 70 กิโลเมตร เป1นแหล!ง
ผลิตกระแสไฟฟbาพลังน้ําของการไฟฟbาฝ^ายผลิตแห!งประเทศไทยนอกจากนี้ภายในบริเวณเขื่อนยังมี    
การจัดสวนท่ีมีพันธุ5ดอกไม�นานาชนิดสําหรับให�เท่ียวชม และมีบ�านพักสําหรับไว�บริการนักท!องเท่ียว      
ท่ีมาพักผ!อน   
  - เขื ่อนปากมูล อยู !บริเวณบ�านหัวเห!ว ตําบลโขงเจียม อําเภอโขงเจียม ห!างจาก       
ตัวเมืองประมาณ 75 กิโลเมตร เป1นเขื ่อนที่มีล ักษณะคล�ายฝายน้ําล�น ใช�ประโยชน5ในการผลิต
กระแสไฟฟbา และในด�านชลประทาน เส�นทางบนสันเข่ือนยังสามารถลัดจากอําเภอโขงเจียมไปอําเภอ     
สิรินธรได� โดยไม!ต�องย�อนไปท่ีอําเภอพิบูลมังสาหาร 
  - ด;านช;องเม็กประตูสู;อินโดจีน   อยู! ท่ีอําเภอสิรินธร ด!านช!องเม็กห!างจากตัวจังหวัด
ประมาณ  90 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 217 เป1นด!านการค�าชายแดนถาวรไทย – ลาว มีถนน
เชื่อมต!อสู!เมือง  ปากเซ แขวงจําปาสัก ซ่ึงเป1นภาคใต�ของประเทศลาว และเป1นแหล!งท!องเท่ียวระหว!าง
ประเทศท่ีสําคัญอีกแห!ง นอกจากนี้ยังมีสินค�าปลอดภาษีท่ีนักท!องเท่ียวสามารถเดินทางเข�าไปซ้ือ        
ตามบริเวณจุดผ!านแดนในประเทศลาวได�โดยสะดวก เปeดขายทุกวันระหว!างเวลา 06.00 – 18.00 น. 
  - อุทยานแห;งชาติแก;งตะนะ อยู!อําเภอโขงเจียม แก!งตะนะ จะเป1นแก!งหินกั้นแม!น้ํา
มูล มีสายน้ําเชี่ยวและลึก เท่ียวชมได�ในช!วงฤดูร�อน โดยสามารถเดินทางไปได�สองเส�นทาง  คือ ทางหลวง
หมายเลข  2222 และทางหลวงหมายเลข 217 (พิบูล - ช!องเม็ก) ประมาณกิโลเมตรท่ี 78 เลี้ยวซ�ายเข�าไปอีก
ประมาณ 13 กิโลเมตร   
  - อุทยานแห;งชาติผาแต�ม มีเนื้อท่ีครอบคลุมอยู!ในท�องท่ีอําเภอโขงเจียม อําเภอศรีเมืองใหม! 
และอําเภอโพธิ์ไทร เป1นส!วนหนึ่งของเทือกเขาภูพาน บริเวณผาแต�มนี้ มีเสาเฉลียงรูปลักษณะคล�าย      
ดอกเห ็ด  แต!เป1นเสาหินขนาดใหญ!สูงประมาณตึก 2 ชั้น และมีภาพเขียนสี ก!อนประวัติศาสตร5               
อายุประมาณ 4,000 ปY เป1นกลุ!มภาพเขียนและภาพสลักลงบนผนังหินเรียงกันเป1นแนวยาว มากกว!า 300 ภาพ 
ส!วนใหญ!จะเขียนด�วยสีแดงเป1นภาพสัตว5ต!าง ๆ เช!น ปลา ช�าง เต!า ภาพเครื่องมือจับปลา ภาพฝ^ามือแดง 
ฯลฯ  
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  - ผาชะนะได ต้ังอยู!ในป^าดงนาทาม ตําบลนาโพธิ์กลาง อําเภอโขงเจียม เป1นหน�าผา                
ท่ีมีความสูงชัน เป1นจุดท่ีเห็นตะวันข้ึนเป1นจุดแรกของประเทศไทย ทิวทัศน5เบื้องล!างจะเป1นแม!น้ําโขงก้ัน     
แบ!งเขต ไทย – ลาว เบื้องหน�าเป1นภูเขาแดนลาวท่ีสลับซับซ�อน มองดูสวยงาม ฤดูหนาวนักท!องเท่ียว     
จะได�สัมผัสกับความสวยงามของทะเลหมอกเหนือลําน้ําโขง  
  - น้ําตกตาดโตน อยู! อําเภอโขงเจียม เส�นทางหลวงหมายเลข 217 (พิบูล - ช!องเม็ก)               
ช!วงกิโลเมตร ท่ี 78 เลี้ยวซ�ายเข�าทางหลวงหมายเลข 2137 ประมาณ 6 กิโลเมตร เป1นน้ําตกท่ีไหลผ!าน   
ลานหินตกลงสู!ท่ีลุ!มเป1นแอ!งน้ําสามารถลงเล!นน้ําได� และมีป^าไม�อยู!บริเวณโดยรอบ ฤดูท่ีน!าเท่ียว          จะ
เป1นหลังฤดูฝน 
  - น้ําตกสร�อยสวรรคB  อยู!อําเภอโขงเจียม เส�นทางหลวงหมายเลข 2112 ห!างจากตัวอําเภอ 
ประมาณ 30 กิโลเมตร เป1นน้ําตกขนาดใหญ!สูงประมาณ 20 เมตร มีน้ําไหลตลอดปY บริเวณโดยรอบ
น้ําตกยังมีต�นไม�และดอกไม�ป^าเป1นจํานวนมาก ช!วยเสริมบรรยากาศและความงามของน้ําตกแห!งนี้ 
  - แม;น้ําสองสี  หรือดอนด!านปากแม!น้ํามูล เป1นบริเวณท่ีแม!น้ําสองสายมาบรรจบกัน คือ 
แม!น้ําโขงสีปูน แม!น้ํามูลสีคราม อยู!ห!างจากจังหวัดอุบลราชธานี 84 กิโลเมตร จุดท่ีสามารถมองเห็นแม!น้ํา
สองสีได�อย!างชัดเจน คือ บริเวณลาดริมตลิ ่งแม!น้ํามูล แม!น้ําโขงที่วัดโขงเจียม ในเดือนเมษายน         
จะเป1นเดือนท่ีเห็นความแตกต!างของสีน้ําได�ชัดเจนท่ีสุด 
  - น้ําตกแสงจันทรB (น้ําตกรู)   อยู!อําเภอโขงเจียม เส�นทางหลวง  หมายเลข 2112 ห!างจาก
น้ําตก  ทุ!งนาเมือง 1 กิโลเมตร  เป1นน้ําตกท่ีไหลลงปล!องหินตกลงสู!เบื้องล!าง มองดูคล�ายกับแสงจันทร5เต็มดวง
สาดส!องลงมา  
  - สํานักสงฆBภูหล;น อยู!ตําบลสงยาง อําเภอศรีเมืองใหม! ระยะทางห!างจากตัวอําเภอ 20 กิโลเมตร  
พระอาจารย5ม่ัน ภูริทัตโต เคยใช�สถานท่ีแห!งนี้วิปBสสนาธรรม เป1นสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์แห!งหนึ่งท่ีชาวบ�าน
เดินทางไปทําบุญอยู!เสมอ 
  - น้ําตกห�วยหลวง (น้ําตกถํ้าบักเตว)  อยู!บ�านแก�งเรือง อําเภอนาจะหลวย  ห!างจาก         
ตัวอําเภอ ประมาณ 20 กิโลเมตร เป1นน้ําตกท่ีไหลลงมาจากหน�าผาชันตกลงสู!ลานหินขนาดใหญ!           
มีความสูงประมาณ  30 เมตร บริเวณโดยรอบน้ําตกยังคงเป1นป^าทึบและมีสัตว5ป^าอาศัยอยู!  ในช!วงฤดูแล�ง
จะมีน้ําน�อย 
  - อุทยานแห;งชาติภูจองนายอย  ท่ีทําการอุทยานฯต้ังอยู!ทางทิศใต�ของหมู!บ�านแก�งเรือง 
ตําบลนาจะหลวย อําเภอนาจะหลวย มีพ้ืนท่ีประมาณ 686 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีในเขตอําเภอ
บุณฑริก   น้ํายืน นาจะหลวย ของจังหวัดอุบลราชธานี อยู!ห!างจากตัวอําเภอประมาณ 17 กิโลเมตร 
เดินทางตามทางหลวงหมายเลข 24 (อําเภอเดชอุดม) ทางหลวงหมายเลข 2128 (อําเภอบุณฑริก) และ          
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ทางหลวงหมายเลข 2248 (อําเภอนาจะหลวย) พ้ืนท่ีส!วนใหญ!เป1นป^าดิบแล�งอยู!ในเทือกเขาพนมดงรัก
รอยต!อ 3 ประเทศระหว!างไทย ลาว และกัมพูชา พื้นที่เป1นป^าเบญจพรรณและป^าเต็งรังแทรกอยู!      
อุดมสมบูรณ5มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงโดยเฉพาะ “ต�นจอง” หรือพุงทลายเป1นท่ีมาของชื่ออุทยาน
ฯ ส!วน “นายอย” มาจากคําว!า “น้ําย�อย” ท่ีแสดงถึงความสมบูรณ5ของแหล!งต�นน้ําลําธาร เช!น ลําโดมน�อย 
ลําโดมใหญ! 
  - สามพันโบก (แกรนดBแคนยอนแห;งสยาม)  ต้ังอยู!ท่ีบ�านโป^งเปbา ตําบลเหล!างาม อําเภอ    
โพธิ์ไทร เป1นแหล!งท!องเท่ียวมหัศจรรย5แห!งใหม!ท่ีพ่ึงได�รับการยอมรับจากนักท!องเท่ียว ซ่ึงมีจุดเด!นตรงท่ีมี   
แอ!งน้ํามากกว!า 3,000 แอ!ง หรือ 3 พันโบก ซ่ึงแหล!งภูมิประเทศท่ีน!ามหัศจรรย5ของแม!น้ําโขงอีกแห!งหนึ่ง 
ปรากฎการณ5นี้เกิดจากแม!น้ําโขงไหลพาดปะทะเป1นแรงน้ําวนกัดเซาะบริเวณแนวเทือกเขาภูพานตอนปลาย และ
การปะทะกันจึงก!อให�เกิดข้ึนภูเขาหินขนาดใหญ!ท่ีจมหายอยู! ใต�แม!น้ําโขง นักท!องเท่ียวจะสัมผัส           
แหล!งท!องเท่ียวมหัศจรรย5นี้ได�แค!ระยะเวลา 6 เดือนเท!านั้น ตอนท่ีแม!น้ําโขงลดระดับน้ําลงในช!วงปลายปY
เป1นต�นไป  
  - หมู;บ�านสองคอน ต้ังอยู!ท่ีหมู!บ�านสองคอน ตําบลสองคอน อําเภอโพธิ์ไทร เส�นทางหลวง  
หมายเลข 2050 ห!างจากจังหวัดอุบลราชธานีไปทางอําเภอตระการพืชผลระยะทางประมาณ 110 
กิโลเมตร  ม ีแหล !งท !องเที ่ยวในหมู !บ �านที ่น !าสนใจหลายแห!ง เช !น หาดสลึง เป 1นจ ุดที ่มองเห็น           
ความสวยงามของแม!น้ําโขงได�ชัดเจนที่สุดหรือเป1นจุดชมวิวของนักท!องเที่ยวและมีร�านอาหารรองรับ
นักท!องเท่ียวจํานวนมาก ปากข�อง เป1นจุดท่ีแม!น้ําโขงแคบท่ีสุด ซ่ึงมีระยะทางยาวกว!า 700 กิโลเมตร มี
ความกว�างของแม!น้ําเพียง 56 เมตร   หินหัวพะเนียง เป1นเกาะหินขนาดใหญ!กลางแม!น้ําโขง รูปลักษณ5
แปลกตาท่ีขนาบข�างด�วย 2 แก!งหินโดยแยกแม!น้ําโขงออกเป1นสองสายหรือสองคอนในภาษาท�องถ่ิน      
จึงเป1นท่ีมาของชื่อ “บ�านสองคอน” หาดหงสB เป1นเนินทรายอยู!บริเวณชายหาดแม!น้ําโขงท่ีมีขนาดใหญ!มหึมา 
ทุ;งหินเหล่ือม เป1นก�อนทุ!งหินมันวาวคล�ายเซรามิค เป1นต�น 
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ข�อมูลท่ีพักในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และพ้ืนท่ีใกล�เคียง 

ชื่อท่ีพัก ท่ีต้ัง เบอรBโทรศัพทB (045) 

โรงแรมสุนีแกรนด5 & คอนเวนช่ันเซ็นเตอร5 ถ.ชยางกูร 0-4528-3999, 0–4535–2900 

โรงแรมลายทอง ถ.พิชิตรังสรรค5 
0-4526-4290,  
0–4526–4271 ต!อ 120 

โรงแรมอุบลอินเตอร5เนช่ันแนล ถ.ชยางกูร 0–4528–0999, 0–4528–3286 

โรงแรมปทุมรัตน5 ถ.ชยางกูร 0–4524–1501–11 

โรงแรมรีเจ�นท5 พาเลซ ถ.ชยางกูร 0–4526–2920-4 

โรงแรมระพีพรรณ วิลล5 ซ.สุขาอุปถัมภ5 11 ถ.สุขาอุปถัมภ5 0–4531–2841 

โรงแรมเนวาด�า อินน5 ถ.ชยางกูร 0–4531–3352–6 
โรงแรมทอแสง ถ.พโลชัย 0–4524–5331–6 
โรงแรมศรีอีสาณ  ถ.ผาแดง 0–4526–1011 

โรงแรมอุบล ถ.อุบลกิจ 
0–4524–1045–7,  
0-4525-4952-4 

โรงแรมเดอะราชธานี ถ.เข่ือนธานี 0–4524–4388–90 
โรงแรมศรีกมล ถ.อุบลศักดิ์ 0–4524–1136 
โรงแรมบดินทร5 ถ.พโลชัย 0–4524–3000, 0-4525-0500 
โรงแรมสุริยาตร5 ถ.สุริยาตร5 0–4524–1144 

โรงแรมโตเกียว ถ.อุปราช 0–4524–1739, 0-4526-3140 

ศูนย5ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก ถ.แจ�งสนิท 0–4535–2031, 0-4526-2901–2 
ที 3 เฮาส5 (T3 House ) ซ.สรรพสิทธ์ิ 1 ถ.สรรพสิทธ์ิ 045-263119, 092-1618651 
เป1น – ตา – ฮัก (Pen ta hug) ซ.สุขาอุปถัมภ5 9 ถ.สุขาอุปถัมภ5 045-285400, 085-3116088 
ปานจันทร5 เพลส ซ.ชยางกูร 12 ถ.ชยางกูร (หลังห�างโลตัส) 0-4528-0839-40 
จันทร5ฉายเพลส ซ.แจ�งสนิท 15 ถ.แจ�งสนิท 045-316072, 089-7213891 
รุ!งเรือง แมนช่ัน ถ.เทพโยธี (หน�าวัดสารพัฒนึก) 0-4524-4130 
บุญถูก แมนช่ัน ถ.พโลชัย 0-4525-0393 
บารมี แมนช่ัน ถ.พนม 045-262883-4, 089-4231515 
มอนทาน!า โฮเต็ล ถ.อุปราช 0–4526–1748–9 
จตุพร แมนช่ัน ซ.ชยางกูร 4 ถ.ชยางกูร (ติด ธกส.) 0-4528-0132-3 
นาถสิริ แมนช่ัน ถ.จงกลนิธารณ5 0-4526-2980 
K แมนช่ัน ถ.อุปลีสาน 0-452-61256 
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ชื่อท่ีพัก ท่ีต้ัง เบอรBโทรศัพทB (045) 

ผาแดงแมนช่ัน ถ.ผาแดง 0-4525-4600 
มั่นประสิทธ์ิ  ถ.สรรพสิทธ์ิ 081-5487357 
มยุรี แมนช่ัน ถ.พโลรังฤทธ์ิ 0-4524-1194 

มณีจันทร5 รีสอร5ต แอนด5 สปา ถ.แจ�งสนิท (ตรงข�ามปB�มเอสโซ!) 0-4531-7970, 081-967-7088 

ฟeวเจอร5เพลส แมนช่ัน ถ.พิชิตรังสรรค5 (ใกล�กับ สนง.ท่ีดินฯ) 0-4524-0353 

ฟeวเจอร5เพลส แมนช่ัน ถ.พิชิตรังสรรค5 (ใกล�กับ สนง.ท่ีดินฯ) 0-4524-0353 

พีวี แมนช่ัน ถ.สุรศักดิ์ (ใกล� อบจ.อุบลฯ) 
0-4524-4703-4,  
0-4524-2951-60 

ธารนที เพลส ถ.พโลรังฤทธ์ิ 0-4525-5909 
ทองคํา แมนช่ัน ถ.สุริยาตร5 0-4524-1745 
อารีย5 แมนช่ัน ถ.ผาแดง (ใกล�สี่แยกสรรพสิทธ์ิ) 0-4585-5724 

สรรพสิทธ์ิ อพาร5ตเมนต5 ถ.สรรพสิทธ์ิ (ใกล�สี่แยกร.พ.สรรพสิทธิฯ) 
0-4524-0127,  
081-967-8896 

ดวงแก�ว อพาร5ตเม�นต5 ถ.พิชิตรังสรรค5 0-4524-3436-7 
วังนอง รีสอร5ท ถ.ศรีแสงทอง (ริมห�วยวังนอง) 0–4524–1004 
วนิดา แมนช่ัน ถ.นครบาล 0-4524-5750, 0-4524-3738 

สุนีย5 แมนช่ัน ถ.พนม 0-4524-2476 

ฉัตรสุรีย5 แมนช่ัน ถ.จงกลนิธารณ5 0-4520-9211-3 

 
5.  ข�อมูลด�านอุตสาหกรรม 

 จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในอําเภอเมืองอุบลราชธานี   ปY  พ.ศ.2562 

จําพวกท่ี  จํานวนโรงงาน เงินทุน แรงม�า จํานวนคนงาน 

ชาย หญิง รวม 
1 563 43.41 4,834 710 70 780 
2 118 519.62 3,157 516 116 632 
3 188 4,045.13 28,236 1,821 776 2,597 

รวมท้ังสิ้น 869 4,406.16 36,227 3,047 962 4,009 

ท่ีมา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ณ เดือน พฤษภาคม 2562 
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6. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
6.1 ศาสนา 

 1)  ผู�นับถือศาสนาพุทธ ร�อยละ 98.5 ของจํานวนประชากรท้ังหมดในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี  มีวัดท่ีอยู!ในเขตพ้ืนท่ี จํานวน 25 วัด 
 2)  ผู�นับถือศาสนาคริสต5และอิสลาม  ร�อยละ 1.4 ของจํานวนประชากรท้ังหมด              ใน
เขตเทศบาลนคร อุบลราชธานี  มีโบสถ5คริสต5 ท่ีอยู!ในเขตพ้ืนท่ี  จํานวน 2 แห!ง 
 3)  ผู�นับถือศาสนาอ่ืน ร�อยละ 0.1 ของจํานวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี 

6.2 ประเพณีและงานประจําป4 
จังหวัดอุบลราชธานี ประชาชนส!วนใหญ!นับถือศาสนาพุทธ จึงมีความผูกพัน        

กับขนบธรรมเนียมประเพณีท�องถ่ิน และเป1นผู�มีจิตใจเมตตา เอ้ือเฟfgอเผื่อแผ! รักสงบ มีประเพณีเก!าแก!
สําคัญท่ียึดม่ันและถือปฏิบัติ สืบเนื่องกันมานาน  เช!น 

1)ประเพณีมหาสงกรานตB วันผู� สูงอายุแห;งชาติและวันครอบครัว จัดได�ว!าเป1น          
งานประเพณีท่ีชาวไทยยึดถือปฏิบัติกันมาแต!โบราณ และวันสงกรานต5ยังถือเป1นวันข้ึนปYใหม!ทางจันทรคติ
ของชาวไทย เป1นประเพณีท่ีงดงามมีความเอ้ืออาทร สนุกสนาน เต็มไปด�วยบรรยากาศของความกตัญrู 
ความอบอุ!นและการให�เกียรติซ่ึงกันและกัน สะท�อนให�เห็นถึงลักษณะของความเป1นไทยได�อย!างเด!นชัด 
โดยใช�เป1นสื่อการเชื่อมสัมพันธไมตรี ปBจจุบันแม�ไทยจะนับวันท่ี 1 มกราคม เป1นวันข้ึนปYใหม!ตามสากล
นิยม แต!ด�วยลักษณะพิเศษและกิจกรรมท่ีคนในชุมชนได�ถือปฏิบัติสืบเนื่องต!อกันมาอย!างยาวนาน ทําให�
ชาวไทยส!วนใหญ!ถือว!าประเพณีสงกรานต5เป1นปYใหม!แบบไทยๆ ท่ีเป1นเทศกาลแห!งความเอ้ืออาทร เก้ือกูล
ผูกพันซ่ึงกันและกัน โดยกําหนดจัดข้ึนในเดือนห�าหรือเดือนเมษายนของทุกปY ระหว!างวันท่ี 13 - 15 
เมษายน เพ่ือสืบสานงานประเพณีอันดีงามของท�องถ่ิน โดยมีกิจกรรมต!างๆ ในงานครั้งนี้ ประกอบด�วย      
พิธี ทําบุญตักบาตร, สักการะอนุสาวรีย5พระปทุมวรราชสุริยวงศ5 , สรงน้ําพระอุบาลี คุณูปมาจารย5              
สมเด็จพระมหาวีรวงศ5, บวงสรวงศาลหลักเมือง, สรงน้ําพระแก�วบุษราคัม, ไหว�พระศักด์ิสิทธิ์ 9 วัดท่ัวเมือง
อุบลฯ, พิธีรดน้ําขอพรพระเถระ ข�าราชการผู�ใหญ!และผู�สูงอายุ, กิจกรรมถนนดอกไม�และสายน้ํา,    
เทศกาลอาหารไทย – อินโดจีน และการจัดกิจกรรมตุ�มโฮม สงกรานต5 สูงวัย ใจเบิกบาน ท่ีมีกิจกรรมรดน้ํา
ขอพรผู�สูงอายุท่ีเป1นตัวแทนจากทุกชมรมในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ือสืบสานประเพณีท่ีแสดงถึง   
ความเคารพนบน�อมต!อผู�ใหญ! เป1นการแสดงออกถึงความกตัญrูกตเวทีของผู�น�อยและขอขมาลาโทษท่ีผู�น�อย
อาจเคยล!วงเกินผู�ใหญ! อีกท้ังเป1นการขอพรเพ่ือความเป1นสิริมงคลแก!ตนเองตลอดไป 
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2) ประเพณีแห;เทียนพรรษา  อุบลราชธานี ดินแดนแห!งปราชญ5ทางพระพุทธศาสนา เป1น
ถ่ินกําเนิดของพระอาจารย5ทางวิปBสนา คือ พระอาจารย5ม่ัน ภูริทตฺโต พระอาจารย5เสาร5 กนฺตสีโล เป1นต�น 
กล!าวกันว!า เมืองอุบลราชธานีเป1นต�นรากแห!งการขยายพระพุทธศาสนาและวัดวาอารามให�แพร!หลายยิ่ง
กว!าในทุกหัวเมืองในภาคอีสาน เดิมงานประเพณีแห!เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี มีจัดเฉพาะ           ตาม
คุ�มวัดต!าง ๆ เท!านั้น จนกระท่ังปY พ.ศ.2444 เมืองอุบลราชธานีจัดงานบุญบั้งไฟ โดยทุกคุ�มจะนําบั้งไฟมา
รวมกันท่ีวัดหลวง ริมแม!น้ํามูล มีการแห!บั้งไฟไปรอบเมืองและจุดข้ึนไปบนท�องฟbาทําให�เกิดอุบัติเหตุ บั้งไฟ
ตกลงมา ถูกชาวบ�านตายในงาน มีการชกต!อย ตีรันฟBนแทงกัน  ก!อเหตุวุ!นวายไปทั้งงาน  กรมหลวงสรรพ
สิทธิประสงค5 ผู�สําเร็จราชการเมืองอุบลฯสมัยนั้น ให�ยกเลิกงานประเพณีบุญบั้งไฟเสีย แล�วให�มาจัดงาน
ประเพณีแห!เทียนพรรษาแทน ในสมัยแรกๆ นั้นไม!มีการประกวดเทียนพรรษา แต!ชาวบ�านจะกล!าวร่ําลือ
กันไปว!าเทียนคุ�มวัดนั้นงาม เทียนคุ�มวัดนี้สวย ผู�สําเร็จราชการเมืองอุบลฯ จึงเห็นควรให�มี         การ
ประกวดเทียนพรรษาก!อน แล�วแห!รอบเมืองก!อนจะนําไปถวายพระท่ีวัด   

การจัดงานประเพณีแห!เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี มีการจัดข้ึนอย!างต!อเนื่อง
ตลอดมา โดยชาวบ�านในแต!ละคุ�มวัดก็จัดตกแต!งต�นเทียนของวัดตนให�สวยงาม นํามารวมกันท่ีบริเวณ    
ทุ!งศรีเมืองเพ่ือประกวดแข!งขันกัน จากงานของชาวบ�านก็พัฒนามาสู!การสนับสนุนอย!างจริงจัง                  จาก
ส!วนราชการ พ!อค�า ห�างร�านเอกชน ร!วมกับประชาชน ทายกทายิกาคุ�มวัดต!าง ๆ และใน ปY พ.ศ.2519 
จังหวัดอุบลราชธานีได�เชิญ องค5การส!งเสริมการท!องเที ่ยวแห!งประเทศไทย (อ.ส.ท. ในขณะนั้น)            
มาสังเกตการณ5 และต้ังแต!ปY พ.ศ.2520 เป1นต�นมา ทางจังหวัดอุบลราชธานี ได�รับการสนับสนุนจาก          
การท!องเท่ียวแห!งประเทศไทย ให�งานประเพณีแห!เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี เป1นงานประเพณี
ระดับชาติ โดยเฉพาะในปYท!องเท่ียวไทย (Amazing Thailand 2541-2542) งานประเพณีแห!เทียนพรรษา เป1น       
1 ในงานประเพณีที่ถูกโปรโมทเพื่อส!งเสริมการท!องเที่ยวให�กับชาวต!างชาติ เริ ่มตั้งแต!ปY พ.ศ.2522 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ พระราชทานเทียน
หลวงมาเป1นเทียนนําชัยขบวนแห! แล�วจึงนําไปถวายยังอารามหลวงในจังหวัดอุบลราชธานี หมุนเวียนไปเป1น
ประจําทุกปYการจัดงานประเพณีแห!เทียนเข�าพรรษา กําหนดจัดข้ึนในเดือนแปดทุกปY  จะมีนักท!องเท่ียว   
ท้ังชาวไทยและชาวต!างประเทศให�ความสนใจและเดินทางมาชมงานจํานวนมาก เนื่องจากจังหวัด
อุบลราชธานีเป1นต�นกําเนิดงานประเพณีแห!เทียนเข�าพรรษา ในการจัดงานแต!ละปYจะคงไว�ซ่ึงความเป1น   
อัตลักษณ5ของชาวจังหวัดอุบลราชธานี ท่ีนําเสนอผ!านภูมิปBญญาท�องถ่ินเป1นหลัก นักท!องเท่ียวจะได�สัมผัส
กระบวนการจัดทําต�นเทียนเมืองอุบลราชธานีท่ีมีข้ันตอนมากมายและใช�เวลานานนับเดือน ต�องอาศัย
ความเชี่ยวชาญของช!างเทียนพ้ืนบ�าน ซ่ึงแต!ละท!านมีเทคนิคเฉพาะตัวท่ีน!าสนใจ นอกจากนี้ยังต�องอาศัย
พลังศรัทธาและความสามัคคีของคนในชุมชน ภาพความงดงามของวิถีวัฒนธรรมดังกล!าวจะสัมผัสได�



 

 

 
38 

เฉพาะในช!วงของการจัดทําต�นเทียน ณ คุ�มวัดต!าง ๆ เท!านั้น สําหรับกิจกรรมหลักและท่ีสําคัญท่ีสุด    
ของงาน คือ การโชว5ขบวนแห!เทียนพรรษาท่ีมีท้ังประเภทแกะสลัก ติดพิมพ5 และเทียนโบราณ  ท่ีมีการพัฒนา
รูปแบบของต�นเทียนให�มีความสวยงามและดูมีมิติมากข้ึนทุกปYด�วยฝYมือช!างทําเทียนและชาวบ�านท่ีมีหัวคิด 
ด�านการออกแบบ ทําให�ประเพณีแห!เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี เป1นท่ีรู�จักในระดับโลก          
เพราะความยิ่งใหญ! สวยงาม วิจิตร ตระการตา ท้ังขบวนแห!และต�นเทียน ซ่ึงมีมนต5เสน!ห5ท่ีสามารถดึงดูด
นักท!องเท่ียวให�อยากเข�ามาสัมผัสอยู!เสมอทุกปY และแต!ละปYก็จะยิ่งทวีความอลังการท้ังขนาดของต�นเทียน 
ฝYมือท่ีวิจิตรข้ึนเรื่อย ๆ งานประเพณีแห!เทียนเข�าพรรษาอุบลราชธานีมีความน!าสนใจ ส!วนหนึ่งเกิดจาก
กิจกรรมเสริม ได�แก! เทศกาลศิลปะเทียนนานาชาติ ท่ีเชิญศิลปeนนานาชาติและศิลปeนไทยร!วมใช�ข้ีผึ้งหรือ
เทียนท่ีจะมาร!วมกันแสดงงานประติมากรรมเทียน ศิลปะร!วมสมัย เพ่ือเป1นการอนุรักษ5และสืบทอด     
งานศิลปะการแกะสลักเทียนให�กว�างขวางยิ่งข้ึน ณ บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห!งชาติอุบลราชธานี โดย    
การท!องเท่ียวแห!งประเทศไทยและจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ เทศบาลนครอุบลราชธานียังร!วม       จัด
กิจกรรมถนนสายเทียนท่ีแสดงวิถีชาวบ�าน วิถีธรรม และวิถีเทียน บริเวณลานหน�าศาลหลักเมือง
อุบลราชธานี และกิจกรรมถนนคนเดินในสวนสาธารณะทุ!งศรีเมือง เพ่ือสนับสนุนงานประเพณีแห!เทียน
พรรษาและส!งเสริมการท!องเท่ียวจังหวัดอุบลราชธานี 

3)  ประเพณีออกพรรษา   คือ บุญออกพรรษาในเดือนสิบเอ็ด โดยมีการจัดทํา    
ปราสาทผึ้ง ภายในจะมีขนม  ข�าวต�ม  กล�วย  อ�อย  เสื่อ  หมอน  ฝbาย  และอ่ืนๆ  นําไปทอดท่ีวัดเพ่ือ   
ถวายพระ  ขณะแห!ไปจะมีการร�องรําทําเพลงอย!างสนุกสนาน ครึกครื้น นอกจากนี้ยังมีการไหลเรือไฟ 
ที่ชาวอุบลฯ เรียกว!า “ไหลเฮือไฟ” เป1นการนําเอาท!อนกล�วยหรือท!อนไม�มาทําเป1นรูปเรือ เวลา
ประมาณทุ!มเศษ ก็จะนํามาจุดไฟโดยใช�ข้ีไต�หรือน้ํามันยาง แล�วปล!อยเรือให�ไหลไปตามน้ําและตามวัดต!าง ๆ 
พระสงฆ5จะจัดทําเรือไฟเอาไว�ตรงหน�าโบสถ5 ซ่ึงในตอนกลางคืนจะมีการนําดอกไม�ธูปเทียนมาจุดเพ่ือเป1น
พุทธบูชา ในส!วนของเทศบาลนครอุบลราชธานี กําหนดให�มีการจัดงานประเพณีออกพรรษา ไหลเรือไฟ 
ลอยกระทงและแข!งเรือยาวชิงถ�วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี      
โดยจัดทําข้ึนในช!วงวันออกพรรษา เพ่ือเป1นการอนุรักษ5สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท�องถ่ิน   
ได�ยึดถือปฏิบัติและดําเนินการสืบทอดมาต้ังแต!โบราณกาลจึงถึงปBจจุบัน และเป1นการส!งเสริมการท!องเท่ียว
ในเขตเทศบาล โดยได�รับความร!วมมือจากหน!วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนท่ัวไป นอกจากนี้          
การจัดงานดังกล!าวได�จัดให�มีกิจกรรมการบําเพ็ญกุศล ทําบุญตักบาตรเทโวโรหนะ การประกวด    ไหลเรือไฟ 
การประกวดกระทงท่ีประดิษฐ5จากวัสดุธรรมชาติ การประกวดนางนพมาศ และการแข!งเรือยาวชิงถ�วย
พระราชทานฯ ซ่ึงถือเป1นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมและเพณีท่ีแสดงออกถึงความเป1นไทย รักความสมัคร
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สมานสามัคคี ความผูกพันอันดีงามของหมู!คณะ ตลอดจนเป1นการจรรโลงวัฒนธรรมประเพณี สนับสนุน
ส!งเสริมและอนุรักษ5ไว�ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท�องถ่ินให�คงอยู!สืบไป 

4) บุญพระเวส ได�แก! ประเพณีทําบุญฟBงเทศน5มหาชาติ ซ่ึงมักทํากันในเดือนสี่ หรือเดือน
มีนาคม  วันแรกเป1นวันรวมหรือวันโฮม ตอนเช�ามีการนิมนต5พระอุปคุตมาประดิษฐานต้ังแต!เช�ามืด     ตอนบ!าย
มีพิธีอัญเชิญและแห!พระเวสสันดรและพระนางมัทรีเข�าเมือง กลางคืนตอนหัวคํ่ามีอาราธนาพระสวดพระพุทธ
มนต5 เทศน5พระมาลัยหม่ืนมาลัยแสน พอจวนสว!างมีการประกาศป^าวเทวดา และอาราธนาพระเทศน5สังกาส    
และอาราธนาเทศน5มหาชาติต!อ มีท้ังหมด 13 กัณฑ5 เม่ือจบแล�วมีเทศน5ฉลองพระเวสสันดรอีกครั้ง 

5) บุญบ้ังไฟ คือ บุญเดือนหก เป1นประเพณีขอฝนท่ีมีมาต้ังแต!โบราณกาล การแห!บั้งไฟ      
มักจะจัดเป1นขบวนฟbอนรําหรือเซ้ิง มีลีลาอ!อนช�อยงดงามตามประเพณีท�องถ่ิน บั้งไฟจะมี 3 ขนาด ได�แก! บั้งไฟน�อย          
บั้งไฟหม่ืน และบั้งไฟแสน 

6.3 ภูมิปIญญาท�องถ่ินและภาษาถ่ิน 
1) ประเพณีแห!เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี เป1นภูมิปBญญาท�องถ่ิน ท่ีมีความงดงาม

และยิ่งใหญ!ลวดลายท่ีผสมผสานและสร�างสรรค5ข้ึนจากฝYมือการถ!ายทอดงานศิลปะของช!างเทียนทําต�นเทียน
พรรษาท้ังเทียนพรรษาประเภทแกะสลักและเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ5 จากลวดลายง!าย ๆ ท่ีเลียนแบบ
ธรรมชาติ มาเป1นลวดลายท่ีวจิิตรซับซ�อนจนเกิดเป1นความสวยงามท่ีลงตัว ท่ียังคงอนุรักษ5 และสืบสานไว�      
ให�คนรุ!นหลังได�เรียนรู�จนถึงปBจจุบัน 

2) ผ�ากาบบัว  จังหวัดอุบลราชธานี มีชื่อเสียงในด�านการทอผ�าพ้ืนเมือง คือ "ผ�ากาบบัว"  
ผ�าเอกลักษณ5ของเมืองอุบล"มาช�านาน เห็นได�จากวรรณกรรมโบราณอีสานและประวัติศาสตร5 ในส!วน         
ท่ีเก่ียวข�องกับจังหวัดอุบลราชธานี ได�ปรากฏให�เห็นเด!นชัดถึงความประณีตสวยงาม แสดงออกถึงภูมิปBญญา
ของผู�ทอผ�าท่ีได�รังสรรค5บรรจงด�วยจิตวิญญาณ ออกมาเป1นลวดลายอันวิจิตร สืบต!อกันมาจนถึงปBจจุบัน 
ปBจจุบัน ผ�ากาบบัว ได�รับการสืบสานให�เป1นผ�าเอกลักษณ5ทางวัฒนธรรมของจังหวัดอุบลราชธานี เป1นท่ีนิยม
ในวงการแฟชั่นผ�าไทย มีการสวมใส!เสื้อผ�าอาภรณ5ลายกาบบัวต้ังแต!ข�าราชการชั้นผู�ใหญ!ไปจนถึงวัยรุ!น      
ด�วยรูปแบบท่ีหลากหลายภาษาถ่ินท่ีใช� คือ ภาษาลาวหรือภาษาอีสาน 
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7. สินค�าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก  
ข�อมูลร�านจําหน!ายของท่ีระลึกและสินค�า OTOP ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีและพ้ืนท่ีใกล�เคียง 
 

ช่ือร�าน ท่ีตั้ง/เบอรBโทรศัพทB (045) รายการอาหารแนะนํา 

อาหาร 

ตองหนึ่ง 
ถ.พโลชัย (ข�าง ร.พ.เซ็นทรัล) 
0–4526–1552, 0-4524-3688,  
081-9774818 

ไส�กรอก, แหนมซ่ีโครงหมู, 
หมูยอ, กุนเชียง, หมูหยอง แคบหมู 
แหนมห!อใบมะยม 

แม!ฮาย 
ถ.ศรีณรงค5 (หน�าท่ีว!าการอ.เมืองอุบล)
0-4525-4763, 0-4524-1618,  

หมูยอ, หมูหยอง, กุนเชียง 
แหนม และของฝากต!าง ๆ 

นงเยาว5หมูยอ ถ.ศรีณรงค5   0–4524–2632 
หมูยอ, ไส�กรอก, แหนม,  
กุนเชียง หมูหยอง 

ศรีณรงค5หมูยอ ถ.ศรีณรงค5   0–4524–2613 หมูยอ, กุนเชียง 

หมูยอดาวทอง ถ.ศรีณรงค5   0–4525–5131 หมูยอ, กุนเชียง, แหนม 

สุทิน ถ.ศรีณรงค5   0–4524–2730 หมูยอ, กุนเชียง 

อุบลหมูยอ ถ.เข่ือนธานี  (เยื้อง ททท.) หมูยอ, กุนเชียง 

เข่ือนธานี ถ.เข่ือนธานี  0–4526–0393 หมูยอ, กุนเชียง  

ไส�กรอก นวลปราง 
ถ.พโลชัย 0-4525-5356,  
0-4525-4388, 081,876-5047 

ไส�กรอก, หมู-เนื้อ, แหนมหมู, 
แหนมซ่ีโครง, กุนเชียง, หมูยอ 

หมูยอโอชารส  ถ.เข่ือนธานี  0–4524–3262 
หมูยอ, กุนเชียง, แหนม, กระดูก, 
ไส�กรอกอีสาน 

อารีย5เบเกอรี่ ถ.พโลรังฤทธิ์ 0-4524-4967 เค็มบักนัดแม!อารีย5 

ป. อุบล 
ถ. เทพโยธี 0-4525-2669 
ถ. พโลชัย 0-4524-3999 

หมูยอ, กุนเชียง, แหนม, กระดูก, 
ไส�กรอกอีสาน 

ตองหนึ่ง 
ถ.พโลชัย (ข�าง ร.พ.เซ็นทรัล) 
0–4526–1552, 0-4524-3688,  
081-9774818 

ไส�กรอก, แหนมซ่ีโครงหมู, 
หมูยอ, กุนเชียง, หมูหยอง 
แคบหมู, แหนมห!อใบมะยม 
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ช่ือร�าน ท่ีตั้ง/เบอรBโทรศัพทB (045) รายการอาหารแนะนํา 

แม!ฮาย 
ถ.ศรีณรงค5(หน�าท่ีว!าการ อ.เมือง
อุบล) 0-4525-4763, 
0-4524-1618,  

หมูยอ, หมูหยอง, กุนเชียง 
แหนม และของฝากต!าง ๆ 

นงเยาว5หมูยอ ถ.ศรีณรงค5   0–4524–2632 
หมูยอ, ไส�กรอก, แหนม,  
กุนเชียง หมูหยอง 

ศรีณรงค5หมูยอ ถ.ศรีณรงค5   0–4524–2613 หมูยอ, กุนเชียง 

หมูยอดาวทอง ถ.ศรีณรงค5   0–4525–5131 หมูยอ, กุนเชียง, แหนม 

สุทิน ถ.ศรีณรงค5   0–4524–2730 หมูยอ, กุนเชียง 

อุบลหมูยอ ถ.เข่ือนธานี  (เยื้อง ททท.) หมูยอ, กุนเชียง 

เข่ือนธานี ถ.เข่ือนธานี  0–4526–0393 หมูยอ, กุนเชียง  

ไส�กรอก นวลปราง 
ถ.พโลชัย 0-4525-5356,  
0-4525-4388, 081,876-5047 

ไส�กรอก, หมู-เนื้อ, แหนมหมู, 
แหนมซ่ีโครง, กุนเชียง, หมูยอ 

หมูยอโอชารส  ถ.เข่ือนธานี  0–4524–3262 
หมูยอ, กุนเชียง, แหนม, กระดูก, 
ไส�กรอกอีสาน 

อารีย5เบเกอรี่ ถ.พโลรังฤทธิ์ 0-4524-4967 เค็มบักนัดแม!อารีย5 

ป. อุบล 
ถ. เทพโยธี 0-4525-2669 
ถ. พโลชัย 0-4524-3999 

หมูยอ, กุนเชียง, แหนม, กระดูก, 
ไส�กรอกอีสาน 

ตองหนึ่ง 
ถ.พโลชัย (ข�าง ร.พ.เซ็นทรัล) 
0–4526–1552, 0-4524-3688,  
081-9774818 

ไส�กรอก, แหนมซ่ีโครงหมู, 
หมูยอ, กุนเชียง, หมูหยอง 
แคบหมู, แหนมห!อใบมะยม 

แม!ฮาย 
ถ.ศรีณรงค5 (หน�าท่ีว!าการ อ.เมือง
อุบล) 0-4525-4763,  
0-4524-1618,  

หมูยอ, หมูหยอง, กุนเชียง 
แหนม และของฝากต!างๆ 

นงเยาว5หมูยอ ถ.ศรีณรงค5   0–4524–2632 
หมูยอ, ไส�กรอก, แหนม,  
กุนเชียง หมูหยอง 

ศรีณรงค5หมูยอ ถ.ศรีณรงค5   0–4524–2613 หมูยอ, กุนเชียง 



 

 

 
42 

ช่ือร�าน ท่ีตั้ง/เบอรBโทรศัพทB (045) รายการอาหารแนะนํา 

หมูยอดาวทอง ถ.ศรีณรงค5   0–4525–5131 หมูยอ, กุนเชียง, แหนม 

สุทิน ถ.ศรีณรงค5   0–4524–2730 หมูยอ, กุนเชียง 

อุบลหมูยอ ถ.เข่ือนธานี  (เยื้อง ททท.) หมูยอ, กุนเชียง 

เข่ือนธานี ถ.เข่ือนธานี  0–4526–0393 หมูยอ, กุนเชียง  

ไส�กรอก นวลปราง 
ถ.พโลชัย 0-4525-5356,  
0-4525-4388, 081,876-5047 

ไส�กรอก, หมู-เนื้อ, แหนมหมู, 
แหนมซ่ีโครง, กุนเชียง, หมูยอ 

หมูยอโอชารส  ถ.เข่ือนธานี  0–4524–3262 
หมูยอ, กุนเชียง, แหนม, กระดูก, 
ไส�กรอกอีสาน 

อารีย5เบเกอรี่ ถ.พโลรังฤทธิ์ 0-4524-4967 เค็มบักนัดแม!อารีย5 

ป. อุบล 
ถ. เทพโยธี 0-4525-2669 
ถ. พโลชัย 0-4524-3999 

หมูยอ, กุนเชียง, แหนม, กระดูก, 
ไส�กรอกอีสาน 

ของท่ีระลึก 

พันชาติ 
ถ.ราชบุตร 0–4524–3433 
ถ.ผาแดง   0–4526–5751–2 

ผ�าไหม, ผ�าฝbาย, ผ�ากาบบัว, ของท่ี
ระลึก 

คําปุ^น ถ.ผาแดง   0–4525–4830 ผ�าไหม, ผ�าฝbาย, สินค�าพ้ืนเมือง 

ต�นเทียนไหมไทย 
ถ.พลแพน 045-244825, 089-
7220635 

ผ�าไหม, ผ�าฝbาย, ผ�ากาบบัว, ของท่ี
ระลึก 

สมบูรณ5 ไหมไทย 
ถ.พิชิตรังสรรค5 045-254599, 
081-5486217 

ผ�าไหม, ผ�าฝbาย, ผ�ากาบบัว, 

ท่ีมา : การท!องเท่ียวแห!งประเทศไทย สํานักงานอุบลราชธานี หรือ www.tatubon.org   
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8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
8.1 น้ํา 

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มีแม!น้ําสายหลักท่ีมีความสําคัญต!อการอุปโภค
บริโภค และการประกอบอาชีพของประชาชน คือ แม!น้ํามูล เฉพาะท่ีไหลผ!านจังหวัดอุบลราชธานี              
มีความยาวประมาณ 100 กิโลเมตร โดยไหลผ!านอําเภอเมืองอุบลราชธานี อําเภอวารินชําราบ อําเภอ
พิบูลมังสาหาร และอําเภอโขงเจียม ต้ังแต!อําเภอพิบูลมังสาหาร เป1นต�นไป แม!น้ํามูลไหลผ!านทิวเขา         
จึงมีแก!งขวางลําน้ําเกือบตลอดทางท่ีรู�จักกันดี คือ แก!งสะพือ  แก!งตะนะ เป1นต�น ซ่ึงแก!งเหล!านี้ช!วยก้ันน้ํา
ในฤดูแล�ง ปBจจุบันได�มีการทําเข่ือนปากมูลก้ันลําน้ําสายนี้แล�ว     
 แหล!งน้ําในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 1)  หนอง  บึง มีจํานวน  12  แห!ง ดังต!อไปนี้ หนองบัว หนองฮาง  หนองพันพาด หนองนาควาย 
บุ!งกาแซว  บุ!งกลางเฮือน  กุดแสนตอ  ห�วยม!วง  กุดปลาข!อนอก  กุดปลาข!อใน  กุดทิดสา หนองแล�ง และ  
กุดหนองผือ 
 2)  แม!น้ํา  ลําห�วย ลําคลอง มีจํานวน  3  แห!ง ดังต!อไปนี้ แม!น้ํามูล ลํามูลน�อย และคลองดินจี่ 
            ท่ีมา :  สํานักการช!าง เทศบาลนครอุบลราชธานี (เดือนพฤษภาคม 2562) 

8.2 ปGาไม�และพ้ืนท่ีสีเขียว 
พ้ืนท่ีท้ังหมดในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 29.04 ตารางกิโลเมตร แยกออกเป1น

พ้ืนท่ีสีเขียวท้ังหมดจํานวน  5,760,201 ตารางเมตร แยกเป1นพ้ืนท่ีสีเขียว ดังนี้ 
1. พ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเป1นสวนสาธารณะ จํานวน 412,239 ตารางเมตร 
2. พ้ืนท่ีสีเขียวในสถานท่ีราชการและสถานศึกษา จํานวน 2,082,924 ตารางเมตร 
3. พ้ืนท่ีสีเขียวในวัด  จํานวน 200,129 ตารางเมตร 
4. พ้ืนท่ีสีเขียวริมน้ําและเกาะหาดวัดใต� จํานวน 3,032,900 ตารางเมตร 
5. พ้ืนท่ีสีเขียวในเกาะกลางถนน จํานวน 32,009 ตารางเมตร 
สําหรับพ้ืนท่ีป^าไม�ในเขตเทศบาลฯ ค!อนข�างมีน�อย เนื่องจากพ้ืนท่ีส!วนใหญ!เป1นอาคารพาณิชย5  

อาคารบ�านเรือน สถานท่ีราชการ วัด ฯลฯ ดังนั้น พ้ืนท่ีป^าไม�บางส!วนจึงมีการแทรกอยู!ในพ้ืนท่ีดังกล!าว 
8.3 ภูเขา 

พ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีมีลักษณะเป1นพ้ืนท่ีราบ ไม!มีภูเขา 
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8.4 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
1) แม!น้ํามูล เทศบาลนครอุบลราชธานีเป1นเมืองใหญ!มีที่ตั ้งอยู!ริมฝBqงแม!น้ํามูล     

ซึ่งเป1นแหล!งทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามและทําประโยชน5ให�กับชาวอุบลราชธานีมาอย!างยาวนาน
ต้ังแต!เริ่มมีการก!อต้ังเมืองอุบลราชธานี ซ่ึงแม!น้ํามูลมีระยะทางท่ีผ!านเขตเทศบาลฯ ประมาณ           6 
กิโลเมตร มีชุมชนต้ังอยู!ริมฝBqงแม!น้ํามูล จํานวน 16 ชุมชน ประชากร จํานวน 4,013 คน       ครัวเรือน 
1,735 ครัวเรือน แม!น้ํามูลไม!เป1นเพียงแหล!งน้ําสําหรับอุปโภคและบริโภค                     ของชาว
อุบลราชธานี แต!ยังเป1นแหล!งสําหรับการประมงของประชาชน เป1นแหล!งน้ําดิบสําหรับ      การจัดทํา
น้ําประปา อีกท้ังยังเป1นแหล!งท!องเท่ียวพักผ!อนหย!อนใจของประชาชนและนักท!องเท่ียว 

2) หาดวัดใต�  เป1นเกาะหาดทรายอยู !กลางแม!น้ํามูล  ใกล�ก ับการไฟฟbา      
ส!วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี  ในฤดูแล�งจะมีหาดทรายขาวเนียน  บนเกาะจะมีต�นไม�เขียวชอุ!ม           
ให�ความร!มรื่น และการให�บริการ  อาหารเครื่องด่ืมแก!นักท!องเท่ียวท่ีมาเยือน 

3) อ!างเก็บน้ําห�วยม!วง ต้ั งอยู!ถนนแจ�งสนิท ตรงข�ามมหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี เป1นอ!างเก็บน้ําขนาดใหญ! ด�านทิศตะวันตกของเมือง เดิมเป1นแหล!งน้ําธรรมชาติท่ีไหลลง     
สู!แม!น้ํามูล แต!ปBจจุบันเทศบาลนครอุบลราชธานี ได�ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน5โดยรอบอ!างเก็บน้ํา           
ให�สวยงามมากข้ึน โดยปรับปรุงให�เป1นอ!างเก็บน้ําท่ีสะอาด ก!อสร�างถนนรอบอ!างเก็บน้ํา ติดต้ังน้ําพุ        
ให�สวยงาม จัดสวนสาธารณะ รวมท้ังจัดให�มีสถานท่ีสําหรับออกกําลังกาย ซ่ึงปBจจุบันกําลังดําเนินการก!อสร�าง
อย!างต!อเนื่อง หากแล�วเสร็จจะเป1นสถานท่ีพักผ!อนหย!อนใจ ออกกําลังกายและสถานท่ีท!องเท่ียวของจังหวัด
อุบลราชธานีแห!งใหม!ท่ีมีประชาชนและนักท!องเท่ียวมาใช�บริการจํานวนมาก 

8.5 สภาพแวดล�อม 
เทศบาลนครอุบลราชธานี มีพื ้นที ่ร ับผิดชอบ 29.04 ตารางกิโลเมตร มีการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจ  และจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนอย!างรวดเร็ว จากการขยายตัวดังกล!าวได�ก!อให�เกิด
ปBญหาต!าง ๆ ท่ีส!งผลกระทบต!อสภาพแวดล�อมมากกว!าเดิม  
 1)  สภาพปIญหา 

 -  ปBญหาถนน ท!อระบายน้ํา ชํารุดไม!เพียงพอ และน้ําท!วมขัง   
 -  ปBญหาการเก็บขนขยะมูลฝอยไม!ท่ัวถึงหรือครอบคลุมพ้ืนท่ี 
 -  ปBญหาไม!มีแหล!งกําจัดขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมและเพียงพอท้ังปBจจุบันและอนาคต 
 -  ปBญหาระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียยังไม!เพียงพอ   
 -  ปBญหาการขาดจิตสํานึกของประชาชนในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อม 
 -  ปBญหาขาดยานพาหนะเก็บขนขยะมูลฝอย 
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 -  ปBญหาสิ่งแวดล�อมเป1นพิษ  มลภาวะทางอากาศ  เสียง และกลิ่น   
 2)  การกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

-  ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดในเขตเทศบาล  90 ตันวัน 

-  ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเทศบาลสามารถเก็บขนได�      80 ตันวัน 

-  จํานวนเท่ียวท่ีรถยนต5เก็บขนขยะมูลฝอย   จํานวน    2 เท่ียวคันวัน 
-  จํานวนรถบรรทุกขยะมูลฝอย     จํานวน  30 คัน    

1.  รถขนขยะชนิดอัดท�าย  (ใหญ!)   จํานวน    7  คัน     
2.  รถขนขยะชนิดอัดท�าย  (เล็ก)   จํานวน    2   คัน     
3.  รถขนขยะชนิดเปeดข�างเทท�าย   จํานวน       11 คัน    
4.  รถขนขยะชนิดยกถังคอนเทนเนอร5   จํานวน  5 คัน 
5.  รถขนขยะชนิดกระบะเล็ก   จํานวน 4 คัน  
6.  รถขนขยะติดเชื้อ   จํานวน 1 คัน  

-  เครื่องจักรและอุปกรณ5ท่ีใช�ในสถานท่ีเก็บขยะมูลฝอยปBจจุบัน 
1.  รถแบคโฮ   จํานวน    1   คัน     
2.  รถไถ   จํานวน        -  คัน    
3.  รถแทรกเตอร5   จํานวน        1  คัน    

   -  ช!วงเวลาปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีเก็บกวาดถนนและท่ีสาธารณะช!วงเวลา 04.00 - 08.30 น. 
และช!วงเวลา 13.00 - 16.30 น.  

   -  ช!วงเวลาที่รถยนต5เก็บขนขยะมูลฝอยออกปฏิบัติงาน ช!วงเวลา 02.00 – 08.30 น., 
ช!วงเวลา 10.00 – 12.00 น.  และช!วงเวลา 15.30 - 21.00 น. (บางสาย) 

   -  วิธีกําจัดมูลฝอยท่ีเทศบาลใช�คือ วิธีฝBงกลบ(เช!าบ!อกําจัดขยะของเทศบาลเมืองวารินชําราบ)  
   -  สถานที่กําจัดมูลฝอย มี 1 แห!ง คือ บ!อกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองวารินชําราบ 

ตั้งอยู!ที่บ�านดอนผอุง ตําบลคูเมือง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ห!างจากเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ประมาณ  33.5  กิโลเมตร  กําจัดขยะโดยใช�วิธีฝBงกลบ  ตามหลักสุขาภิบาล  (Sanitary  
Land  Fill)   

   -  การจัดการสิ่งปฏิกูล  เทศบาลอนุญาตให�รถสูบสิ่งปฏิกูลของเอกชนเป1นผู�ดําเนินการ 
ท่ีมา :  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม เทศบาลนครอุบลราชธานี (เดือนพฤษภาคม 2559) 
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 3)  การบําบัดน้ําเสีย 
               1. ระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลนครอุบลราชธานี  

- ท่ีตั้ง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
- ระบบบําบัดน้ําเสีย           แบบบ!อเติมอากาศ (Aerated Lagoon) 
- ความสามารถของระบบฯ  22,000 ลบ.ม./วัน มีพ้ืนท่ีประมาณ 110 ไร! งบประมาณ

ก!อสร�างโดยกรมโยธิการ จํานวน 370 ล�านบาท  
- จํานวนสถานีสูบน้ําเสีย  2 สถานี ครอบคลุมพ้ืนท่ี 14.5 ตร.กม. สถานีท่ี 1 บริเวณ ถนน

บูรพานอก สถานีท่ี 2 ถนนพนม หลังวิทยาลัยสารพัดช!าง 
- เดินระบบมาต้ังแต!ปY พ.ศ.2541 จนถึงปBจจุบัน 

 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ  
 

ความหมายของความพึงพอใจ 
มีนักวิชาการหลายท!านได�ให�ความหมาย ความพึงพอใจ ไว�ดังนี้ 
อานนต5  ฉลูศรี (2554 : 25)  ได�กล!าวไว�ว!า ความพึงพอใจ เป1นความรู�สึกของมนุษย5ใน 2 ด�าน   

มีท้ังความพึงพอใจในด�านบวกและความพึงพอใจในด�านลบ ท้ังนี้ข้ึนอยู!กับแต!ละบุคคลท่ีมีความรู�สึก      
ในสิ่งนั้น ๆ แตกต!างกันตามความต�องการของตนเอง 

อาภรณ5รัตน5  เลิศไผ!รอด (2554 : 39) ได�กล!าวไว�ว!า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู�สึกพอใจ    
ต!อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เม่ือความต�องการของมนุษย5ได�รับการตอบสนองท้ังทางด�านร!างกายและจิตใจก็จะเกิด
ความพอใจ ชอบใจ เกิดเป1นทัศนคติด�านบวก ท่ีแสดงให�เห็นถึงสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้น และทัศนคติ
ด�านลบท่ีแสดงให�เห็นถึงสภาพความไม!พึงพอใจ ความพึงพอใจเป1นองค5ประกอบด�านความรู�สึก            
ของทัศนคติซึ่งไม!จําเป1นต�องแสดงหรืออธิบายเชิงเหตุผลเสมอไปก็ได� 

สุวิมล คาย!อย (2555 : 50) ได�กล!าวว!า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู�สึกของบุคคลซ่ึงแสดงออก
ในด�านบวกหรือลบท่ีมีความสัมพันธ5กับการได�รับการตอบสนองต!อสิ่งท่ีต�องการ ซ่ึงความรู�สึกพึงพอใจ   จะ
เกิดข้ึนเม่ือบุคคลได�รับหรือบรรลุจุดหมายในสิ่งท่ีต�องการในระดับหนึ่งและความรู�สึกดังกล!าวจะลดลง
หรือไม!เกิดข้ึนหากความต�องการหรือจุดหมายนั้นไม!ได�รับการตอบสนอง 

ชนะดา วีระพันธ5 (2555 : 25) ได�กล!าวว!า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู�สึกหรือทัศนคติ
ทางบวกของบุคคลท่ีมีต!อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือมีความชื่นชอบพอใจต!อการท่ีบุคคลอ่ืนกระทําการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ตอบสนองความ ต�องการของบุคคลหนึ่งท่ีปรารถนาให�กระทําในสิ่งท่ีต�องการ ซ่ึงจะเกิดข้ึนก็ต!อเม่ือสิ่งนั้น
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สามารถตอบสนองความต�องการให�แก!บุคคลนั้นได� แต!ท้ังนี้ความพึงพอใจของแต!ละบุคคลย!อมมี       
ความแตกต!างกันหรือมีความพึงพอใจมากน�อยข้ึนอยู!กับค!านิยมของแต!ละบุคคลและความสัมพันธ5       
ของปBจจัยท่ีทําให�เกิดความพึงพอใจตลอดจนสิ่งเร�าต!าง ๆ ซ่ึงอาจสามารถทําให�ระดับความพึงพอใจ
แตกต!างกันได� เช!น ความสะดวกสบายท่ีได�รับความสวยงาม ความเป1นกันเอง ความภูมิใจการยกย!อง        
การได�รับการตอบสนองในสิ่งท่ีต�องการและความศรัทธา เป1นต�น 

ลติกา  จองพาณิชย5เจริญ (2555 : 6) ได�กล!าวไว�ว!า ความพึงพอใจ หมายถึง โดยท่ัวไปการประเมิน
เกี่ยวกับความพึงพอใจมักนิยมศึกษากันใน 2 มิติ คือ มิติความพึงพอใจของผู�ปฏิบั ติงาน (Job 
Satisfaction) และมิติความพึงพอใจในบริการท่ีได�รับ (Service Satisfaction) ในการประเมินนี้           
เป1นการประเมินในมิติหลังความพึงพอใจ (Satisfaction) เป1นทัศนคติท่ีเป1นนามธรรม ไม!สามารถมองเห็น
เป1นรูปร!างได� การท่ีเราจะทราบว!าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม! สามารถสังเกตโดยการแสดงออก           
ท่ีค!อนข�างสลับซับซ�อน จึงเป1นการยากท่ีจะวัดความพึงพอใจโดยตรงแต!สามารถวัดได�โดยทางอ�อม      
โดยการวัดความคิดเห็นของบุคคลเหล!านั้น  การแสดงความคิดเห็นตรงนั้นจะต�องตรงกับความรู�สึก        
ท่ีแท�จริงจึงจะสามารถวัดความพึงพอใจนั้นได� 

นอแมน และกิล(Naumann andgiel,1995: 218, อ�างในลติกา จองพาณิชย5เจริญ, 2555 : 7) 
ได�กล!าวไว�ว!า ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนกับประสบการณ5 ท่ีผ!านมาในอดีต                        
มีองค5ประกอบใหญ! ๆ 3 ส!วนได�แก! 

1. คุณภาพของสินค�าและบริการ (Quality Product & Service) ซ่ึงจะมีอิทธิพลต!อการรับรู�               
ของลูกค�า เม่ือลูกค�ารับรู�ว!าสินค�าหรือบริการท่ีได�มามีคุณภาพดี ก็จะรู�สึกพอใจในสินค�าหรือบริการนั้น
โดยท่ัวไปลูกค�าจะดูคุณภาพจากรายละเอียด หรือตัวอย!างของสินค�าหรือบริการ 

2. ราคา (Price) เป1นส!วนประกอบท่ีสอง ท่ีจะทําให�ลูกค�าเกิดความพึงพอใจเม่ือลูกค�า           ได�
เปรียบเทียบความยุติธรรมของราคา ลักษณะของสินค�าและเห็นว!ามีราคาเหมาะสม ลูกค�าก็จะเกิด  ความ
พึงพอใจ แต!เม่ือลูกค�ารู�สึกว!าสินค!านั้นไม!เหมาะสมกับราคาก็จะเกิดความไม!พึงพอใจ 

3. ภาพลักษณ5ร!วม (Corporate image) เป1นส!วนประกอบท่ีสาม การมีภาพลักษณ5ร!วมกัน   
ควรเป1นท่ีรู�จักกันท้ังการดําเนินธุรกิจท่ัวไป การมีคุณธรรม และความรับผิดชอบต!อสังคม 

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม! (2555 : 6) ได�กล!าวไว�ว!า ความพึงพอใจ
หมายถึงความพึงพอใจเป1นความรู�สึกของบุคคลที่มีต!อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในเชิงการประเมินค!าซ่ึงจะเห็น
ว!าแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจน้ีเกี่ยวข�องสัมพันธ5กันทัศนคติอย!างแยกกันไม!ออก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (2561 : 9) ได�กล!าวไว�ว!า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู�สึกท่ีดี              
เจตคติท่ีดีและมีความสุขต!อการปฏิบัติงานท่ีมีต!อ สิ่งแวดล�อมภายในองค5กรโดยมีองค5ประกอบต!าง ๆ เช!น 
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ความม่ันคงในอาชีพ ขนาดของหน!วยงานลักษณะ ของงาน ความก�าวหน�าในงานและอ่ืน ๆ ซ่ึงจะส!งผล   
ให�การทํางานนั้นประสบผลสําเร็จสนองนโยบายและ บรรลุวัตถุประสงค5ขององค5กร ก!อให�เกิด            
การพัฒนาข้ึนในองค5กรอย!างต!อเนื่อง 

จากความหมายท่ีมีนักวิชาการกล!าวไว�อย!างหลากหลาย ผู�วิจัยสามารถสรุปได�ว!า ความพึงพอใจ 
หมายถึง ความรู�สึกท่ีดีหรือทัศนคติท่ีดีของบุคคล ซ่ึงมักเกิดเม่ือได�รับการตอบสนองตามท่ีตนต�องการแล�ว
จะเกิดความรู�สึกท่ีดีต!อสิ่งนั้น ตรงกันข�ามหากความต�องการไม!ได�รับการตอบสนองความไม!พึงพอใจ        
ก็จะเกิดข้ึน 

ความสําคัญของความพึงพอใจ 
มีนักวิชาการหลายท!านได�ให�ความหมาย ความสําคัญความพึงพอใจ ไว�ดังนี้ 
Millet (1954 : 397-400, อ�างใน อานนต5  ฉลูศรี, 2554 : 31) ได�กล!าวไว�ว!า ความสําคัญ       

ของความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจในการให�บริการ (Satisfactory Service) หรือความสามารถ  
ในการสร�างความพึงพอใจให�กับผู�รับบริการโดยพิจารณาจากองค5ประกอบ 5 ด�าน ดังต!อไปนี้ 

1.  การให�บริการอย!าง เสมอภาค (Equitable Service) หมายถึ ง  ความยุ ติธรรม              
ในการบริหารงานของรัฐที่มีทัศนคติที่ว!าคนทุกคนเท!าเทียมกัน ดังน้ัน ประชาชนทุกคนจะได�รับ     
การปฏิบัติอย!างเท!าเทียมกันในแง!มุมของกฎหมาย ไม!มีการแบ!งแยกกีดกันในการให�บริการ ประชาชน
จะได�รับการปฏิบัติในฐานะที่เป1นปBจเจกบุคคลที่ใช�มาตรฐานการให�บริการเดียวกัน 

2. การให�บริการอย!างทันเวลา (Timely Service) หมายถึง การให�บริการต�องมองว!า            
การให�บริการสาธารณะจะต�องตรงเวลา ผลการปฏิบัติของหน!วยงานภาครัฐจะถือว!าไม!มีประสิทธิผล
เลยถ�าไม!มีการตรงต!อเวลาซ่ึงจะสร�างความพึงพอใจให�แก!ประชาชน 

3. การให�บริการอย!างพอเพียง (Ample Service) หมายถึง การให�บริการสาธารณะ            
ต�องมีลักษณะมีจํานวนการให�บริการและสถานที่ให�บริการอย!างเหมาะสม ความเสมอภาค หรือ     
การตรงต!อเวลาจะไม!มีความหมายเลยถ�าจํานวนการให�บริการที่ไม!เพียงพอและสถานที่ต้ังที่ให�บริการ
สร�างความยุติธรรมให�เกิดขึ้นแก!ผู�รับบริการ 

4. การให�บริการอย!างต!อเน่ือง (Continuous Service) หมายถึง การให�บริการที่เป1นไป
อย!างสม่ําเสมอต!อเน่ือง โดยยึดประโยชน5ของสาธารณะเป1นหลัก ไม!ยึดความพึงพอใจของหน!วยงาน              
ที่ให�บริการว!าจะให�หรือหยุดบริการเมื่อไรก็ได� 

5. การให�บริการอย!างก�าวหน�า (Progressive Service) หมายถึง การให�บริการสาธารณะ       
ท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพ และการเพ่ิมประสิทธิภาพ หรือความสามารถท่ีจะทําหน�าท่ีให�บริการได�มากข้ึน
โดยใช�ทรัพยากรเท!าเดิม 
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นงค5เยาว5  วิเชียรเครือ (2555 : 32) ได�กล!าวไว�ว!า ความสําคัญของความพึงพอใจ หมายถึง    
ความพึงพอใจเป1นปBจจัยท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีมีผลต!อความสําเร็จของงานท่ีบรรลุเปbาหมายท่ีวางไว�   
อย!างมีประสิทธิภาพอันเป1นผลจาก การได�รับการตอบสนองต!อแรงจูงใจหรือความต�องการของแต!ละ
บุคคลในแนวทางท่ีเขาประสงค5 ความพึงพอใจโดยท่ัวไปตรงกับคําในภาษาอังกฤษว!า Satisfaction  

ผุส ดี   แสงหล!อ (2555 :  14) ได�กล!าวไว�ว! า  ความสํา คัญของความพึงพอใจ หมายถึง                
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เป1นท่ีพึงปรารถนาของบุคคลทุกคนเพราะช!วยให�การทํางานเป1นไปอย!าง
ราบรื่นและมีประสิทธิภาพผลสูงสุด การสร�างความพึงพอใจนั้น ผู�บริหารจําเป1นต�องรู�  เ ก่ียวกับ
กระบวนการเทคนิคและวิธีการด�วยการอาศัยการจูงใจเป1นเครื่องมือสําคัญ การจูงใจ บุคลากรให�ได�ผลนั้น
ผู�บริหารต�องใช�สิ่งจูงใจท่ีเหมาะสมกับความต�องการของแต!ละบุคคล และมีความรู�พ้ืนฐานท่ีจะนําไปใช�    
ในการเสริมสร�างความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  

สมุทร ชํานาญ (2556 : 77) ได�กล!าวไว�ว!า ความสําคัญของความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจ  
ในงานของพนักงานภายในองค5การทุกระดับ จะมีผลต!อความมีประสิทธิภาพในการทํางานและมีผลต!อ
พฤติกรรมการทํางานของพนักงาน เม่ือพนักงานมีความพอใจในงานและมีความรู�สึกท่ีดี โดยส!วนรวม    
ของคนท่ีมีต!องานของพวกเขามีองค5ประกอบหลายอย!างท่ีชักนําคนไปสู!ความรู�สึก ในทางบวก (มีความรู�สึก
ท่ีดี) หรือในทางลบ (มีความรู�สึกท่ีไม!ดี) ต!องานของพวกเขา กล!าวโดยสรุป ความสําคัญของความพึงพอใจ
ว!าความพึงพอใจเป1นปBจจัยสําคัญ ประการหนึ่งท่ีจะสร�างความรู�สึกหรือทัศนคติท่ีดีต!อผู�ปกครองนักเรียน 
เป1นการสร�างความสัมพันธ5 อันดีระหว!างผู�ปกครองนักเรียนกับโรงเรียน เพ่ือช!วยให�การทํางานอย!างราบรื่น 
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

พัทธนันท5  อ้ึงรัก (2556 : 98) ได�กล!าวไว�ว!า ความสําคัญของความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติท่ีดี
เก่ียวกับงานของพนักงานซ่ึงจะเก่ียวข�องกับปBจจัยแวดล�อม ในงานของเขา เช!น ค!าตอบแทน ในโอกาส  
การเลื่อนตําแหน!ง ความก�าวหน�า หัวหน�างาน ตลอดจน เพ่ือนร!วมงาน ซ่ึงมีอิทธิพลต!อการรับรู�ในงาน 
ของบุคคล ความพอใจในงานยังเกิดข้ึนจากปBจจัย แวดล�อมของงาน ได�แก!รูปแบบการบริหาร นโยบายและ
ข้ันตอนการทํางาน กลุ!มงานท่ีเก่ียวข�อง สภาพแวดล�อมการทํางาน ตลอดจนผลประโยชน5และผลตอบแทน 
อย!างไรก็ดีมีข�อมูลสนับสนุนว!า ความพอใจในงานจะได�รับอิทธิพลจากปBจจัยภายในบุคคลมากกว!าเป1นผล
จากสภาพแวดล�อมภายนอก โดยมีการศึกษาว!าพันธุกรรมมีส!วนเก่ียวข�องกับความพอใจในงานของบุคคล  

จากท่ีกล!าวมาข�างต�น สรุปได�ว!า ความสําคัญของความพึงพอใจเป1นความสําคัญต!อบุคคลต!องาน
และหน!วยงาน คือ ประการหนึ่งความสําคัญต!อบุคคล ได�แก! ทําให�เป1นสุข เกิดแรงจูงใจและกําลังใจดี      
มีความเชื่อม่ันในตนเองและผู�อ่ืน รวมถึงให�บุคคลแสดงศักยภาพของตนเองอย!างเต็มท่ี ประการท่ีสอง 
ความสําคัญต!องาน ได�แก! ทําให�งานบังเกิดความสําเร็จอย!างมีประสิทธิภาพ ทําให�เกิดความร!วมมือร!วมใจ
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ในการปฏิบัติงานทําให�ระบบงาน ดําเนินไปด�วยความราบรื่นเรียบร�อยและประการท่ีสาม ความสําคัญ    
ต!อหน!วยงาน ได�แก! ทําให�หน!วยงาน มีบรรยากาศท่ีดี ทําให�หน!วยงานมีภาพลักษณ5ท่ีดี และทําให�
หน!วยงานมีความรักความสามัคคีและเป1นพลัง ท่ีผลักดันให�หน!วยงานเจริญก�าวหน�า 

ลักษณะของความพึงพอใจ 
สุรศักด์ิ  นาถวิล (2544 : 10, อ�างใน ศักดา พิริยะกิจไพบูลย5, 2554 : 24-25) ได�กล!าวไว�ว!า 

ลักษณะของความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอในการบริการที่มีความสําคัญต!อการดําเนินงาน
บริการให�เป1นแบบอย!างที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีลักษณะทั่วไป ดังน้ี 

1. ความพึงพอใจในการแสดงออกทางอารมณ5 และความรู�สึกในทางบวกของบุคคลจําเป1นต�อง
สัมพันธ5กับสภาพแวดล�อมรอบตัว การตอบสนองความต�องการส!วนบุคคลด�วยการโต�ตอบกับบุคคลอื่นและ
ส่ิงต!าง ๆ ในชีวิตประจําวัน ทําให�แต!ละคนมีประสบการรับรู� เรียนรู� ส่ิงท่ีจะได�รับการตอบแทนแตกต!างกันไป
แต!ละสถานการณ5 

2. ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต!างระหว!างสิ่งท่ีคาดหวังกับสิ่งท่ีได�รับจริง    
ในแต!ละสถานการณ5 ก!อนท่ีจะได�รับการบริการ มักจะมีมาตรฐานของการบริการไว�ในใจอยู!แล�ว ซ่ึงมีแหล!ง
อ�างอิงมากจากคุณค!าหรือเจตคติท่ียึดถือต!อบริการโฆษณา การให�คําม่ันสัญญาของผู�ใช�บริการเหล!านี้   
เป1นปBจจัยพ้ืนฐานท่ีผู�รับบริการใช�เปรียบเทียบกับบริการท่ีได�รับในวงจรของการให�บริการตลอดช!วงเวลา
ของความจริง สิ่งท่ีผู�บริการได�รับรู�เก่ียวกับการบริการก!อนท่ีได�รับบริการ คือ ความคาดหวังในสิ่งท่ีคิดว!า
ควรจะได�รับ มีอิทธิพลต!อช!วงเวลาของการเผชิญความจริงหรือการพบปะระหว!างผู�ให�บริการ และ
ผู�รับบริการเป1นอย!างมากเพราะผู�รับบริการ จะประเมินผลเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีได�รับจริงในกระบวนการ
บริการท่ีเกิดข้ึนกับความคาดหวังท่ีมีผู�รับบริการย!อมเกิดความพึงพอใจกับการบริการดังกล!าว แต!ถ�า       
ไม!เป1นไปตามท่ีคาดหวังอาจจะสูงหรือตํ่ากว!านับว!าเป1นการยืนยันท่ีคาดเคลื่อนจากความคาดหวังดังกล!าว 
ท้ังนี้ ช!วงความแตกต!างท่ีเกิดข้ึนจะชี้ให�เห็นถึงระดับความพึงพอใจมากน�อย ถ�ายืนยันเบี่ยงเบนไปใน
ทางบวกแสดงถึงความพึงพอใจถ�าไปทางลบแสดงถึงความไม!พึงพอใจ 

ศักดา พิริยะกิจไพบูลย5 (2554 : 25) กล!าวว!า ลักษณะความพึงพอใจเป1นการแสดงออก           
ทางอารมณ5ที่แต!ละบุคคลได�แสดงออกมาตามการได�รับการตอบสนองตรงตามความต�องการหรือไม! 
หรือจากส่ิงที่คาดหวังกับส่ิงที่ได�รับจริงตามแต!ละสถานการณ5ไป ซ่ึงสามารถแสดงออกมาทั้งพึงพอใจ
และไม!พึงพอใจ 

สุนันทา เลาหนันทน5(2544 : 8-9, อ�างในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2561: 11)มีความเห็นว!า 
องค5ประกอบท่ีมีส!วนในการจูงใจบุคคลให�มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ได�แก!  
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1. การจัดงานท่ีท�าทายความสามารถให�ทําแต!ต�องคํานึงถึงอยู!เสมอว!างานท่ีมีลักษณะท�าทาย               
ต!อบุคคลหนึ่งอาจจะไม!เป1นสิ่งท�าทายความสามารถของอีกบุคคลหนึ่งได�  

2. การเปeดโอกาสให�มีส!วนร!วมในการวางแผน หากบุคคลถูกขอร�องให�ช!วยในการวางแผนและ 
กําหนดภาวะแวดล�อมในการปฏิบัติงานก็จะเป1นแรงจูงใจในการทํางานทางหนึ่ง  

3. การให�การยกย!องและสถานภาพ บุคคลทุกคนไม!ว!าอยู!ในฐานะไร ต�องการได�รับการยกย!อง               
จากกลุ!มและจากผู�บังคับบัญชาเหมือนกันทุกคน แต!การยกย!องชมเชยต�องทําด�วยความจริงใจและผลของ
การปฏิบัติงานจะต�องสูงกว!าเกณฑ5เฉลี่ย  

4. การให�ความรับผิดชอบมากข้ึน และการให�อํานาจเพ่ิมข้ึน การได�เลื่อนข้ันเลื่อนตําแหน!ง      
การให�อํานาจและการมอบหมายความรับผิดชอบ เป1นเครื่องมือในการจูงใจคนปฏิบัติงานได�อย!าง          
มีประสิทธิภาพ  

5. การให�ความม่ันคงและความปลอดภัย ความกลัวในสิ่งต!าง ๆ เช!น การไม!ให�งานทําการสูญเสีย
ตําแหน!งเป1นสิ่งท่ีแฝงอยู!ภายใต�จิตใจของคน ความต�องการในเรื่องความม่ันคงปลอดภัยจึงสําคัญ แต!ต�อง
คํานึงด�วยว!าความม่ันคงปลอดภัยมากน�อยเท!าใดจึงเป1นตัวกระตุ�นให�เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

6. การให�ความเป1นอิสระในการทํางาน ทุกคนปรารถนาจะมีอิสระในการทํางานด�วยตัวเขาเอง 
โดยเฉพาะกลุ!มท่ีมีความเชื่อม่ันในตัวเองสูง การบอกทุกอย!างว!าควรทําอย!างไรจะเป1นการทําให�แรงจูงใจ                 
ตํ่าลงได�  

7. การเปeดโอกาสให�เจริญก�าวหน�าทางด�านส!วนตัว ความปรารภนาท่ีจะก�าวหน�าในทางด�านอาชีพ
เป1นเปbาหมายของทุกคนในองค5กร การได�มีโอกาสเข�าร!วมฝcกอบรม การศึกษาดูงาน การหมุนเวียนงาน
และการสร�างประสบการณ5จากการใช�เครื่องมือต!าง ๆ ล�วนเป1นแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  

8. การให�เงินรางวัลท่ีเก่ียวกับเงิน  การวิจัยในปBจจุบันยังสรุปได�ไม!ชัดเจนเก่ียวกับความสําคัญ 
ของเงินท่ีมีแรงจูงใจเพียงแต!ชี้แนะว!าเงินเป1นสิ่งท่ีทําให�เกิดความพอใจมากกว!าท่ีจะเป1นแรงจูงใจ แต!คน 
ส!วนมากก็ยังคงคุณค!าเงินไว�สูง  

9. การให�โอกาสแข!งขัน การแข!งขันเป1นแรงจูงใจสําคัญ โดยเฉพาะอย!างยิ่งระดับผู�บริหาร         
ซ่ึงต�องการความเป1นเลิศในการปฏิบัติงานทําให�แรงกระตุ�นท่ีจะแสวงหาแนวคิดใหม! ๆ มาใช�                ใน
การปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

จากท่ีกล!าวมาข�างต�น สรุปได�ว!า ลักษณะความพึงพอใจ มี 2 ลักษณะคือ ความพึงพอใจท่ีเป1น           
การแสดงออกทางอารมณ5 และความพึงพอใจท่ีเกิดจากการประเมินความแตกต!างจากการรับบริการ และ            
ในการรับบริการนั้นถ�าผู�รับบริการได�รับตามความต�องการ     หรือได�รับตามความคาดหวังก็จะเกิด    
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ความพึงพอใจหรือหากไม!ตรงตามความต�องการหรือตามความคาดหวังผู�รับบริการก็จะไม!เกิด           
ความพึงพอใจ 

ปIจจัยท่ีมีผลต;อความพึงพอใจของผู�รับบริการ 
มีนักวิชาการหลายท!านได�ให�ความหมาย ปBจจัยท่ีมีผลต!อความพึงพอใจของผู�รับบริการ ไว�ดังนี้ 
อนงค5นาฎ  แก�วไพฑูรย5 (2554 : 27) ได�กล!าวไว�ว!า ปBจจัยท่ีส!งผลต!อความพึงพอใจเก่ียวกับ      

การบริการ หมายถึง สิ่งจูงใจท่ีใช�เป1นเครื่องมือกระตุ�นให�บุคคลเกิดความพึงพอใจและทําให�เกิดความรู�สึก
ทางบวกเพ่ิมข้ึน ความพึงพอใจของผู�รับริการเป1นสิ่งท่ีผู�รับบริการจะแสดงออกในทางบวกหรือลบต!อสิ่งท่ี
ได�รับจากการบริการและการนําเสนอการบริการโดยเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีได�คาดหวังไว�ซ่ึงสามารถ
เปลี่ยนแปลงไปได�ตามปBจจัยแวดล�อมและ สถานการณ5ท่ีเกิดข้ึน ในระหว!างการบริการผู�ให�บริการจะต�อง
ตระหนักตนเองว!ามีส!วนสําคัญในการสร�าง ความพึง พอใจในการบริการ ผู�ให�บริการจะต�องคํานึง
ผู�รับบริการเป1นสําคัญ พฤติกรรมท่ีแสดงออกในการ ให�บริการต�องแสดงออกด�วยความสนใจเอาใจใส!  
อย!างเต็มท่ีด�วยจิตสํานึกของการบริการผู�ให�บริการ ต!างมุ!งหวังให�เกิดความมีประสิทธิภาพของ            
การจัดระบบบริการเพ่ือเพ่ิมความคล!องตัวและ ความสามารถในการตอบสนองต!อความต�องการ            
ได�     อย!างถูกต�อง แม!นยํา สะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพ การนําเทคโนโลยีเข�ามาร!วมในการพัฒนาระบบ
บริการด�วยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการ ซ่ึงในการบริการท่ีมีประสิทธิภาพและสร�างความพึงพอใจ         
แก!ผู�รับบริการได�นั้นมิได�เกิดจากปBจจัยใดปBจจัยหนึ่ง แต!มีหลายปBจจัยร!วมกัน ดังนั้นการให�บริการท่ีตรงกับ
สิ่งท่ีคาดหวังของผู�รับบริการ จะต�องนํากลยุทธ5การสร�างความพึงพอใจในการบริการมาประยุกต5ใช�         
ให�เป1นรูปธรรมมากท่ีสุดซ่ึงมีอยู! หลายวิธีด�วยกัน ล�วนต้ังอยู!บนพ้ืนฐานความคิดเดียวกัน คือการให�บริการ
ท่ีตรงกับสิ่งท่ีคาดหวังของผู�รับบริการจนกลายเป1นความพึงพอใจ  

ดาวสวรรค5 รื่นรมย5 (2560 : 12-13) ได�กล!าวไว�ว!า ความพึงพอใจของผู�รับบริการเป1น              
การแสดงออกถึงความรู�สึกทางบวกของผู�รับบริการ ต!อการให�บริการ ซ่ึงปBจจัยท่ีมีผลต!อความพึงพอใจ      
ของผู�รับริการ มีดังนี้ 

 1. สถานท่ีบริการ การเข�าถึงการบริการได�สะดวก เม่ือลูกค�ามีความต�องการย!อม ก!อให�เกิด  
ความพึงพอใจต!อการบริการทําเลท่ีต้ังและการกระจายสถานท่ีให�บริการท่ัวถึง เพ่ืออํานวยความสะดวก 
แก!ลูกค�า  จึงเป1นเรื่องสําคัญซ่ึงหากตรงกับความเชื่อถือท่ีมีก็มักจะมีความรู�สึกดีกับการบริการดังกล!าว   
อันเป1นแรงจูงใจผลักดันให�มีความต�องการตามมาได�  

2. ผู�ให�บริการ เป1นบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญต!อการปฏิบัติงานบริการ ให�ผู�ได�รับบริการเกิด     
ความพึงพอใจท้ังสิ้น  
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3. สภาพแวดล�อมของการบริการ โดยในสภาพแวดล�อม และบรรยากาศของการ บริการมีอิทธิพล
ต!อความพึงพอใจของลูกค�า ลูกค�ามักชื่นชมสภาพแวดล�อมของการบริการเก่ียวกับการออกแบบอาคาร
สถานท่ีความสวยงามของการตกแต!งภายในด�วยเฟอร5นิเจอร5และการให�สีสัน การจัดแบ!งพ้ืนท่ีเป1นสัดส!วน   

4. กระบวนการให�บริการ มีวิธีการนําเสนอบริการในกระบวนการเป1นส!วนท่ีสําคัญ ในการสร�าง
ความพึงพอใจให�กับลูกค�าและประสิทธิภาพการจัดระบบการบริการส!งผลให�การ ปฏิบัติงานบริการ      
แก!ลูกค�ามีความคล!องตัวและสนองต!อความต�องการของลูกค�าได�อย!างถูกต�องและมีคุณภาพ  

5. ลักษณะส!วนตัวของผู�มารับบริการ ได�แก! เพศอายุการศึกษา เป1นต�น  
จากท่ีกล!าวมาข�างต�น สรุปได�ว!า ปBจจัยท่ีมีผลต!อผู�รับบริการมีท้ังหมด 5 ด�าน ได�แก! ด�านสถานท่ี

บริการด�านผู�ให�บริการ ด�านสภาพแวดล�อมของการบริการ ด�านกระบวนการให�บริการ และด�านลักษณะ
ส!วนตัวของผู�มารับบริการ และด�านกระบวนการการให�บริการ หรือท่ีเรียกว!า “ส!วนประสมทางการตลาด 
(7P’s)” 

รูปแบบการประเมินความพึงพอใจผู�รับบริการ 
มีนักวิชาการได�ให�ความหมาย รูปแบบการประเมินความพึงพอใจผู�รับบริการ ไว�ดังนี้ 
Millet (2012) อ�างใน เบญชภา แจ�งเวชฉาย, 2559 : 15-16) ได�กล!าวไว�ว!า การประเมิน     

ความพึงพอใจในการให�บริการ (Satisfactory Service) หรือ ความสามารถในการสร�างความพึงพอใจ
ให�กับผู�รับบริการ โดยการพิจารณาจากองค5ประกอบ 5 ด�าน ดังนี้  

1. การให�บริการอย!างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการบริการ   
งานของท่ีมีฐานคติท่ีว!าคนทุกคนเท!าเทียมกัน ดังนั้นผู�ใช�บริการทุกคนจะได�รับการปฏิบัติอย!างเท!าเทียมกัน   
ไม!มีการแบ!งแยกกีดกันในการให�บริการ ผู�ใช�บริการทุกคนจะได�รับการปฏิบัติในฐานะท่ีเป1นปBจเจกบุคคล 
ท่ีใช�มาตรฐานการให�บริการเดียวกัน  

2. การให�บริการอย!างทันเวลา(Timely Service)หมายถึงการบริการจะต�องมองว!าการให�บริการ
สาธารณะจะต�องตรงเวลา ถ�าไม!มีการตรงเวลาจะนํามาซ่ึงการสร�างความไม!พึงพอใจให�แก! ผู�ใช�บริการ  

3. การให�บริการอย!างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึงการให�บริการสาธารณะต�องมีจํานวน
การให�บริการ และสถานท่ีให�บริการอย!างเหมาะสม (The Right Quantity at the Geographical)       
ซ่ึง Millet เห็นว!าความเสมอภาคหรือการตรงเวลาจะไม!มีความหมายเลยถ�ามีจํานวนการให�บริการ         
ท่ีไม!เพียงพอและสถานท่ีตั้งท่ีให�บริการสร�างความไม!ยุติธรรมให�เกิดข้ึนแก!ผู�ใช�บริการ  

4. การให�บริการอย!างต!อเนื่อง (Continuous Service) หมายถึง การให�บริการสาธารณะ          
ท่ีเป1นไปอย!างสมํ่าเสมอโดยยึดประโยชนของสาธารณะเป1นหลักไม!ใช!ยึดความพอใจขององค5กรท่ี ให�บริการ
ว!าจะให�หรือหยุดบริการเม่ือใดก็ได�  
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5. การให�บริการอย!างก�าวหน�า (Progressive Service) หมายถึง การให�บริการสาธารณะท่ีมี   
การปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน   กล!าวอีกนัยหนึ่ง คือการเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความสามารถ
ท่ีทําหน�าท่ีได�มากข้ึนโดยใช�ทรัพยากรเท!าเดิม  

จากท่ีกล!าวมาข�างต�น สรุปได�ว!า การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือการดําเนินการใด ๆ เพ่ือเป1น
การให�ความสะดวกแก!บุคคลอ่ืนซ่ึงกิจกรรมนั้น  ไม!สามารถจับต�องได� แต!สามารถตอบสนองความต�องการ
ของผู�รับได�และสามารถทําให�เกิดความประทับใจ หรือความพึงพอใจกับผู�ใช�บริการได� ซ่ึงหลักการ
ให�บริการประกอบไปด�วยการให�บริการ อย!างเสมอภาค การให�บริการอย!างทันเวลา การให�บริการอย!าง
เพียงพอ การให�บริการอย!างต!อเนื่อง การให�บริการอย!างก�าวหน�า 

ทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 
1. ทฤษฎีลําดับฐานความต�องการของมนุษยB (Hierarchy of Needs Theory)  
   เป1นทฤษฎีท่ีพัฒนาข้ึนโดย Abrahum Maslow นักจิตวิทยาชาวอังกฤษ ซ่ึงระบุว!าบุคคล       

มีความต�องการเรียงลําดับจากระดับพ้ืนฐานท่ีสุดไปยังระดับสูงสุด อธิบายถึงความพึงพอใจและ        
ความต�องการของมนุษย5โดยมีข�อสมมติฐานเก่ียวกับมนุษย5 3 ประการคือ (วรรณา อาวรณ 2559 : 8-11) 

1. มนุษย5มีความต�องการ ความต�องการมีอยู!เสมอและไม!มีท่ีสิ้นสุด แต!สิ่งท่ีมนุษย5 ต�องการนั้น
ข้ึนอยู!กับว!าเขามีสิ่งนั้นอยู!แล�วหรือยังขณะท่ีความต�องการใดได�รับการสนองแล�ว ความต�องการอ่ืน       
จะเข�ามาแทนท่ีกระบวนการนี้ไม!มีวันสิ้นสุดโดยจะเริ่มต้ังแต!เกิดจนตาย  

2. ความต�องการท่ีได�รับการตอบสนองแล�วจะไม! เป1นสิ่ งจู งใจของพฤติกรรมอีกต!อไป             
ความต�องการท่ีไม!ได�รับการตอบสนองเท!านั้นท่ีเป1นสิ่งจูงใจของพฤติกรรม  

3. ความต�องการของมนุษย5มีเป1นลําดับข้ันตามลําดับความสําคัญ กล!าวคือ เม่ือความต�องการ    
ในระดับตํ่าได�รับการตอบสนองแล�วความต�องการในระดับสูงก็จะมีการเรียกร�องให�มีการตอบสนองทันที  

Maslow เชื่อว!า มนุษย5มีความต�องการท้ังหมด 5 ข้ันด�วยกัน ความต�องการท้ัง 5 ข้ัน                 มี
การเรียงลําดับจากข้ันตํ่าสุดไปหาข้ันสูงสุด มนุษย5จะมีความต�องการในข้ันตํ่าสุดก!อน เม่ือได�รับ         การ
ตอบสนองความต�องการในข้ันนี้เป1นท่ีพึงพอใจแล�ว ก็จะเกิดความต�องการในข้ันสูงต!อไป             ความ
ต�องการในข้ันตํ่ากว!าจะต�องได�นับการตอบสนองจนเป1นท่ีพอใจเสียก!อนเสมอมนุษย5จึงจะเกิด    ความ
ต�องการข้ันสูงได�ความต�องการท้ัง 5 ข้ัน เรียงลําดับจากข้ันตํ่าสุดไปยังสูงสุด ดังนี้  

1. ความต�องการทางกายภาพ (Physiological Needs) เป1นความต�องการข้ันแรกหรือข้ันตํ่าสุด
หรือเรียกว!าข้ันพ้ืนฐานของมนุษย5ซึ่งความต�องการดังกล!าวเป1นสิ่งจําเป1นสําหรับการอยู!รอดของชีวิตมนุษย5
ท่ีจะขาดเสียมิได�เช!น ความต�องการอาหาร น้ํา อากาศ เครื่องนุ!งห!ม ยารักษาโรค ท่ีอยู!อาศัย เป1นต�น     สิ่ง
เหล!านี้จําเป1นสําหรับมนุษย5ทุกคนทําให�มนุษย5จําเป1นต�องใฝ^หาสิ่งเหล!านี้มาตอบสนองก!อนสิ่งอ่ืนใด  ด�วย
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เหตุผลดังกล!าวจะเห็นได�ว!าการตอบสนองความต�องการของร!างกาย ก็จะเป1นสิ่งหนึ่งท่ีจูงใจให�มนุษย5เราได�   
ส!วนสิ่งท่ีเก่ียวกับจิตใจหรือความนึกคิดจะมีอิทธิพลก็ต!อเม่ือความต�องการทางร!างกายได�รับ     การ
ตอบสนองเป1นท่ีเรียบร�อยแล�วเท!านั้น ดังนั้นความจําเป1นทางด�านร!างกายเป1นความต�องการลําดับแรกท่ี
มนุษย5จะต�องมีเป1นพ้ืนฐานก!อนจึงจะมีความต�องการลําดับต!อไป  

2. ความต�องการด�านความปลอดภัยหรือความม่ันคง (Safety or Security Needs) เม่ือมนุษย5 
ได�รับการตอบสนองทางด�านร!างกายแล�วตามสมควรมนุษย5ก็จะต�องการในข้ันท่ีสูง ข้ึนต!อไป คือ          
ความต�องการความปลอดภัยหรือความม่ันคงในชีวิตและทรัพย5สิน เช!น ความม่ันคงในหน�าท่ีการงาน 
คนงานจะต�องไม!ถูกปลดให�ออก หรือถูกย�ายง!าย ๆ แต!เขาและเพ่ือนร!วมงานจะต�องได�รับการปฏิบัติอย!าง
ยุติธรรมทัดเทียมกัน เวลาเจ็บป^วยก็มีคนรักษาพยาบาลให�ได�รับการเอาใจใส!ดูแล เม่ือออกจากงาน          
ก็จะต�องได�รับบําเหน็จบํานาญเป1นการตอบแทน นอกจากนี้ยังต�องการมีรายได�ดีพอสมควรหรืออย!างน�อย
ก็พอเพียงแก!การดํารงชีวิตอย!างสุขสบาย มีหลักประกันต!าง ๆ ในการทํางานอย!างเพียงพอตลอดท้ัง
ครอบครัวเป1นสุขปลอดภัยด�วย ในฐานะท่ีผู�บริหารเป1นผู�บังคับบัญชาหรือหัวหน�าหน!วยงาน ผู�บริหาร
จําเป1นต�องสนองสิ่งต!าง ๆ ดังกล!าวแก!ผู�ใต�บังคับบัญชาเพ่ือให�เขามีความรู�สึกว!างานท่ีทําอยู!มีความม่ันคง
ปลอดภัย ซ่ึงจะมีผลทําให�ระดับความร!วมมือร!วมใจในการปฏิบัติงานสูงยิ่งข้ึน  

3. ความต�องการทางสังคม (Social Needs) เ ม่ือมนุษย5ได�รับการตอบสนองตามลํา ดับ          
ความต�องการ 2 ข้ัน ดังกล!าวแล�ว คือท้ังทางกายภาพและความปลอดภัย ความต�องการทางด�านสังคม    
ซ่ึงเป1นข้ันท่ีสูงกว!าตามมา นั่นคือความต�องการสังคมซ่ึงหมายถึงความต�องการเข�าสู!สังคม ต�องการความรัก 
ความห!วงใย ความผูกพันจากผู� อ่ืนในสังคม ความต�องการท่ีจะให�สังคมยอมรับตนเข�าเป1นสมาชิก         
ร!วมอยู!ด�วย หรือต�องการท่ีจะเข�าพวกเข�าหมู!มีส!วนร!วมในกิจกรรมต!าง ๆ ความต�องการ เข�าร!วม          
เป1นสมาชิกขององค5การต!าง ๆ รวมท้ังมิตรภาพและความเห็นใจจากเพ่ือนมนุษย5ด�วย ท้ังนี้ เนื่องจากมนุษย5
เป1นสัตว5สังคม โดยธรรมชาติมนุษย5จึงต�องอยู!ร!วมกับผู�อ่ืนเสมอ ในจิตสํานึกจึงมีความกลัวท่ีจะ      ถูก
ทอดท้ิงกลัวการอยู!อย!างโดดเด่ียว ความต�องการข้ันนี้มักจะมองในแง!ท่ีเกิดความรู�สึก แก!ตนเองว!าเป1น  ผู�มี
ความสําคัญคนหนึ่งในกลุ!มและมีบุคคลรักใคร!เชื่อถือตนเองผู�บังคับบัญชาจะต�องทําให�ผู�ใต�บังคับบัญชามี
ความรู�สึกว!าเขาเป1นส!วนหนึ่งของงานท่ีทําหรือหน!วยงานนั้น โดยให�ผู�ใต�บังคับบัญชามีส!วนร!วม           ใน
กิจกรรมต!าง ๆ ของหน!วยงานท้ังในด�านการทํางานและในด�านสังคม เช!น ให�ผู�ใต�บังคับบัญชามีส!วนร!วมใน
การแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นต!าง ๆ ในการทํางานให�ได�รู�สึกว!าตนเป1นส!วนประกอบสําคัญ  ในความสําเร็จ
ของงาน ตลอดจนให�ได�เข�าร!วมในงานสังคมต!าง ๆ เช!น การเชิญรับประทานอาหารร!วมกัน เป1นต�น อาจ
พูดได�ว!าความต�องการทางด�านสังคมนี้เป1นความต�องการทางจิตใจมากข้ึนนั้นเอง  
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4. ความต�องการการยกย!องและยอมรับนับถือ (Esteem Needs) หรือเรียกว!าความต�องการ   
การยอมรับในสังคมซ่ึงความต�องการด�านนี้จะมีความต�องการสูงกว!าความต�องการด�านสังคม คือ 
นอกเหนือจากมีเพ่ือนร!วมกลุ!มในสังคมแล�วยังต�องการให�ตนมีฐานะเด!นในสังคมนั้นด�วย โดยเป1นท่ียอมรับ
ของบุคคลอ่ืนและมีบุคคลอ่ืนสรรเสริญยกย!องหรือนับหน�าถือตาและนี่คือความต�องการท่ีจะมีความม่ันใจ
เชื่อม่ันในเรื่องของความรู�ความสามารถของตนและความสําคัญของตนเองมากข้ึนนั่นเอง เม่ือบุคคลใด
ได�รับการยกย!องว!ามีความสําคัญในกิจกรรมต!าง ๆ แล�ว เขาผู�นั้นก็จะเกิดความภาคภูมิใจเม่ือจะชักชวนให�
ทําสิ่งใดก็มักจะร!วมมือด�วยเสมอ  

5. ความต�องการท่ีจะได�รับความสําเร็จ (Needs for Self-Actualization) หมายถึงความต�องการ
แสดงศักยภาพภายในออกมาให�ปรากฏและพยายามมุ!งม่ันท่ีจะทําในสิ่งท่ีเป1นความมุ!งหวังให�สําเร็จ หรือ
ทําในสิ่งท่ีเป1นความหวงสูงสุดในชีวิตให�ประสบความสําเร็จเป1นความต�องการของบุคคลท่ีจะบรรลุถึง
ความสําเร็จในสิ่งต!าง ๆ ซ่ึงถือว!าเป1นความสามารถในระดับท่ีมนุษย5พึงกระทําได� ความต�องการข้ันนี้      
จะเกิดข้ึนหลังจากความต�องการต!าง ๆ ท่ีกล!าวมาแล�วทุกข้ันได�รับการตอบสนองแล�วถ�าหากขาด         
การตอบสนองความต�องการดังกล!าวข�างต�น โอกาสท่ีจะทําให�คน ๆ นั้นสามารถเข�าสู!ศักยภาพสูงสุด       
ในตนเองไม!มี  

ความต�องการท้ัง 5 ระดับ อาจจําแนกออกได� เป1น 2 ข้ัน เพ่ือให�มองเห็นความแตกต!างของ   
ความต�องการท่ีง!ายข้ึน คือ  

1. ความต�องการข้ันตํ่า (Lower-Order Needs) เป1นความต�องการท่ีจะต�องได�รับการตอบสนอง 
ก!อนเพ่ือก!อให�เกิดความพอใจภายนอกได�แก!ความต�องการทางด�านร!างกายและความต�องการ          ความ
ปลอดภัย 

2. ความต�องการข้ันสูง (Higher-Order Needs) เป1นความต�องการท่ีได�รับการตอบสนองทีหลัง 
เพ่ือก!อให�เกิดความพอใจภายใน ได�แก! ความต�องการด�านสังคม ความต�องการการยกย!องและยอมรับ   
นับถือและความต�องการความสําเร็จในชีวิต 

จากหลักการของทฤษฎีลําดับข้ันความต�องการของมาสโลว5ท่ีกล!าวมาข�างต�น   เป1นแนวคิด        
ท่ีแสดงให�เห็นว!ามนุษย5แต!ละคนจะมีความต�องการหลาย ๆ อย!างอยู!ในตัว แต!ในขณะหนึ่งจะมี          
ความต�องการอย!างใดอย!างหนึ่งท่ีมีลักษณะเด!นท่ีสุดเกิดข้ึน ซ่ึงจะเป1นแรงกระตุ�นหรือผลักดัน              ให�
ต�องพยายามหาวิธีการท่ีกระทําการเพ่ือให�ได�สิ่งนั้นและความต�องการของคนจะมีลักษณะเป1นลําดับข้ัน
จากตํ่าไปหาสูง ดังนั้น ผู�บริหารหรือผู�บังคับบัญชาสามารถนํามาใช� เป1นแนวทางในสร�างแรงจูงใจ        
ของผู�ปฏิบัติงานให�สอดคล�องกับความต�องการลําดับข้ันต!าง ๆ ได� 
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2. ทฤษฎี 2 ปIจจัย (Two Factor Theory) 
Herzberg (1959, อ�างใน อานนต5 ฉลูศรี, 2554 : 26) ได�ศึกษาปBจจัยต!าง ๆ ที่มีผล           

ต!อการทํางาน ได�ปBจจัยที่ศึกษาได� 2 ประเด็นคือ 
2.1 ปBจจัยการจูงใจ (Motivator) หรือตัวกระตุ�นให�คนทํางาน ได�แก! ลักษณะของงาน                

โดยตัวของมันเองจูงใจให�อยากทํา ความรู�สึกที่เกี่ยวกับความสําเร็จของงานความรับผิดชอบที่มี     
มากขึ้นการยกย!องในงานท่ีทําและโอกาสท่ีจะก�าวหน�า 

2.2 ปBจจัยเกื้อกูล (Hygiene Factor) ได�แก! รูปแบบในการบังคับบัญชา ความสัมพันธ5
ระหว!างบุคคล เงินเดือน นโยบายและการบริหารงาน สภาพแวดล�อมในการทํางาน และความม่ันคง    
ของงานส!วนต!าง ๆ เหล!านี้ไม!ใช!เป1นการจูงใจในการทํางานหรือเพ่ิมผลผลิต แต!จะเป1นข�อกําหนดเบื้องต�น  
ท่ีจะปbองกันมิให�คนไม!พอใจในงานท่ีทําอยู!เท!านั้น ผู�บริหารบางคนเชื่อว!าการให�ผลประโยชน5พิเศษ         
จะเป1นการจูงใจในการเพ่ิมผลผลิต แท�จริงแล�วเป1นเพียงสิ่งบํารุงเท!านั้นไม!ได�สร�างความพอใจให�เกิดข้ึนเลย 

สรุปได�ว!าทฤษฎี 2 ปBจจัย   เป1นทฤษฎีท่ีมีผลต!อการทํางานสามารถแบ!งออกได�เป1นปBจจัย     
การจูงใจเป1นตัวกระตุ�นให�คนทํางาน และปBจจัยเก้ือกูลเป1นสิ่งแวดล�อมในการทํางาน 

3. ทฤษฎี X ทฤษฎี Y ของเมคเกรเกอรB (Mc Gregor) 
McGregor (1996 : 33-45, อ�างใน พิสมัย  จูเกษม, 2553 : 18) ได�นําเสนอทฤษฎีท่ีอธิบาย              

ความแตกต!างในการแสดงพฤติกรรมของมนุษย5 2 ลักษณะคือ ลักษณะแรก เป1นทัศนะในทางลบ 
(Negative View) เรียกว!าทฤษฎี X และลักษณะท่ี 2 เป1นทัศนะในทางบวก (Positive View) เรียกว!า
ทฤษฎี Y หลังจากผู�บริหารองค5การพิจารณากลุ!มผู�ใต�บังคับบัญชาและผู�ใต�บังคับบัญชาเป1นรายบุคคลแล�ว 
ผู�บริหารองค5การจะพิจารณาได�ว!าควรท่ีจะต�องควบคุมหรือบังคับบัญชาและจูงใจให�เขาทําการ บนกรอบ
ของทฤษฎี X หรือทฤษฎี Y ท้ังนี้ข้ึนอยู!กับสมมติฐานในการพิจารณาผู�ใต�บังคับบัญชา ดังนี้ 

3.1 ทฤษฎีเอ็กซ5  (X) มีสมมติฐานเก่ียวกับธรรมชาติของคน คือ 
3.1.1 คนส!วนใหญ!มีสัญชาติญาณเกียจคร�าน ไม!ชอบทํางานจะพยายามหลีกเล่ียง               

การทํางานทุกอย!างเท!าท่ีจะทําได� 
3.1.2 เนื่องจากคนไม!ชอบทํางาน จึงต�องมีการใช�อํานาจบังคับ ควบคุม แนะนํา หรือขู!ว!า

จะลงโทษ เพ่ือให�ทํางานลุล!วงตามวัตถุประสงค5 
3.1.3 คนโดยส!วนใหญ!ชอบให�มีผู�คนคอยแนะนําช้ีแนวทางในการทํางาน พยายาม

หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ มีความทะเยอทะยานน�อย ต�องการความปลอดภัยมากกว!าสิ่งใด 
โดยสาระสําคัญแล�ว ทฤษฎีเอ็กซ5 ชี้ให�เห็นว!า โดยธรรมชาติมนุษย5ไม!ชอบทํางาน พยายาม

หลีกเลี่ยงงานเม่ือมีโอกาส ในขณะเดียวกันมนุษย5สนใจประโยชน5ส!วนตัวเป1นท่ีต้ัง ดังนั้น การจูงใจเพ่ือ     
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ให�คนปฏิบัติงานต�องใช�การบังคับเพ่ือให�เกิดความเกรงกลัว และให�ผลตอบแทนทางกายภาพ ทฤษฎีนี้    
แม�มิได�กล!าวอย!างชัดเจนว!าใช�วิธีลงโทษหรือขู!ด�วยวิธีใดก็ตาม แต!ก็แสดงออกถึงการบังคับโดยทางอ�อม 
ด�วยวิธีการจ!ายผลตอบแทนโดยตรงเท!านั้น  

3.2 ทฤษฎีวาย (Y) มีสมมติฐานเก่ียวกับธรรมชาติของคน คือ 
3.2.1 คนมักจะทุ!มเทแรงกายและแรงใจให�กับงานปกติ ราวกับว!าเป1นการเล!น หรือ                

การพักผ!อน ท้ังนี้ย!อมข้ึนอยู!กับลักษณะงาน และลักษณะของการควบคุมงาน 
3.2.2 การควบคุมจากบุคคลอื่น และการบังคับข!มขู!ไม!ใช!วิธีเดียวที่จะทําให�คนทํางาน

บรรลุวัตถุประสงค5ขององค5การ ทุกคนปรารถนาท่ีจะเป1นตัวของตัวเองและควบคุมตัวเองในการทํางาน 
เพ่ือสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค5ท่ีเขามีส!วนผูกพัน 

3.2.3 การที่คนมีความผูกพันต!อวัตถุประสงค5จะเป1นแรงจูงใจอย!างหน่ึงที่จะผลักดัน    
ให�เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค5ท่ีคนมีส!วนผูกพัน 

3.2.4 คนเราไม!เพียงแต!ต�องการมีความรับผิดชอบด�วยตนเองเท!านั้น แต!ยังแสวงหา                  
ความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึนอีกด�วย 

3.2.5 คนส!วนมากมีความรับผิดชอบค!อนข�างสูงในการใช�จินตนาการ ความเฉลียวฉลาด
และความคิดสร�างสรรค5ในการแก�ปBญหาขององค5การ 

ทฤษฎีวาย (Y) เป1นแนวความคิดท่ีคํานึงถึงจิตวิทยาของมนุษย5อย!างลึกซ้ึงและเป1นการมอง
พฤติกรรมของมนุษย5ในองค5การจากสภาพความเป1นจริง การดําเนินงานในองค5การจะสําเร็จโดยได�รับ                  
ความร!วมมืออย!างจริงใจและมีโอกาสใช�ความรู�ความสามารถของแต!ละบุคคล และโดยให�ตั้งอยู!            ใน
ความพอใจด�วย 

   จากการศึกษาทฤษฎี X และทฤษฎี Y สรุปได�ว!า เป1นแนวความคิดของผู�บริหาร ท่ีจะศึกษา                  
ทําความเข�าใจถึงพฤติกรรมของพนักงานเพ่ือขจัดความไม!พึงพอใจในการทํางานและเสริมสร�างแรงจูงใจ             
ในการทํางานเพ่ือให�เกิดความพึงพอใจ เพ่ือทําให�องค5การบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค5 

4. ทฤษฎีการจูงใจ E.R.G. Model 
    ทฤษฎี ERG ย!อมาจาก Existence Relatedness และ Growth ซ่ึงเป1นตัวแปรหลักของ

ทฤษฎี เป1นทฤษฎีท่ีศึกษาต!อยอดจากทฤษฎีลําดับฐานของมัสโลว5 โดยเคลตัน อัลเดอร5เฟอร5 (Clayton 
Alderfer) แห!งมหาวิทยาลัยเยล (Robbins 1996 : 218 – 219 อ�างถึงใน วรรณา อาวรณ 2559: 14-15) 
อัลเดอร5เฟอร5เสนอว!า ความต�องการหลักของคนเรามีอยู! 3 ส!วน คือ ความต�องการอยู!รอด (Existence) 
ความต�องการความสัมพันธ5 (Relatedness) และความต�องการความเจริญงอกงาม (Growth) จอห5นส5 
(Johns 1996 : 164 – 165 อ�างถึงใน วรรณา อาวรณ 2559: 14-15) อธิบาย เก่ียวกับองค5ประกอบ    
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ของทฤษฎี ERG ว!า ความต�องการความอยู!รอดเป1นความต�องการการตอบสนอง ปBจจัยพ้ืนฐาน และสภาพ
ความเป1นอยู!เพ่ือใช�ชีวิตอยู!รอดปลอดภัย ซ่ึงเทียบได�กับการรวมความ ต�องการทางกายภาพ และ       
ความต�องการความปลอดภัยของมัสโลว5เข�าด�วยกัน ส!วนความต�องการความสัมพันธ5นั้น หมายถึง       
ความต�องการท่ีจะมีสัมพันธ5ท่ีดีระหว!างกันและกัน ความต�องการด�าน ความสัมพันธ5นี้ต�องการ            การ
ปฏิสัมพันธ5และความสัมพันธ5ระหว!างบุคคล ซ่ึงเทียบได�กับความต�องการ ทางสังคม และการได�รับ  การ
ยอมรับนับถือ และในความต�องการส!วนท่ีสามคือ ความต�องการความเจริญก�าวหน�านั้น               เป1น
ความต�องการท่ีจะเติมเต็มความต�องการส!วนบุคคลในการมีส!วนร!วมในการ ทํางาน เป1นความต�องการท่ีจะ
ใช�ความรู�ความสามารถและทักษะของตนเพ่ือพัฒนาทักษะและ ความสามารถใหม!ให�กับตนเอง    เทียบได�
กับลําดับข้ันสูงสุด หรือความสําเร็จแห!งตนตามทฤษฎีฐานของมัสโลว5 ความแตกต!างระหว!างทฤษฎีลําดับ
ฐานของมัสโลว5กับทฤษฎี ERG ของอัลเดอร5เฟอร5 นอกจากการยุบรวมความต�องการห�าข้ันเป1นสามข้ันแล�ว 
อัลเดอร5เฟอร5ยังเสนอว!าคนเราจะตอบสนอง ความต�องการของตนเองในหลายระดับ     ในเวลาเดียวกัน
ได�โดยไม!ต�องรอให�ความต�องการพ้ืนฐาน สมบูรณ5ก!อน และขณะเดียวกัน หาก           ความต�องการใน
ระดับสูงข้ึนไปไม!สามารถตอบสนองได� คนก็จะ หันมาตอบสนองความต�องการ         ระดับตํ่าลงมามาก
ข้ึน ความคับข�องใจท่ีไม!สามารถตอบสนองตนเองใน ความต�องการระดับสูงข้ึนไปได�    จะทําให�คนหาทาง
ออกโดยตอบสนองความต�องการระดับตํ่าลงมาให�มากข้ึนก็เป1นได� 

ท ฤษฎี ก า ร จู ง ใ จ  ERG ( Alderfer, s ERG Theory)  Clayton Alderfer นั ก วิ ช า ก า ร แ ห! ง
มหาวิทยาลัย Yale ได�พัฒนาทฤษฎีความต�องการด�านการดํารงอยู! ความสัมพันธ5และความก�าวหน�า        
ท่ีเรียกร!วมกันว!า ทฤษฎี ERG (ERG Theory) ซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีความต�องการของ Maslow     
โดย Alderfer สรุปว!าความต�องการของมนุษย5สามารถแบ!ง ออกเป1น 3 กลุ!ม ได�แก!  

1. ความต�องการเพ่ือการดํารงชีวิต (Existence needs = E) เป1นความต�องการในระดับตํ่าสุด
ของมนุษย5ท่ีต�องการได�มาในสิ่งท่ีจําเป1นเพ่ือการดํารงชีวิตอยู!รอดจะเก่ียวข�องกับความต�องการทางด�าน
ร!างกายและปรารถนาอยากมีสิ่งของเครื่องใช�ต!าง ๆ เช!น ต�องการอาหารท่ีอยู!อาศัย เป1นต�น สําหรับชีวิต
จริงองค5การนั้น ต�องการค!าจ�างเงินโบนัส และผลประโยชน5ตอบแทน ตลอดจนสภาพ เง่ือนไขการทํางาน 
ท่ีดีและสัญญาการว!าจ�างเหล!านี้ล�วนแต!เป1นเครื่องมือตอบสนองสิ่งจูงใจด�านนี้ท้ังสิ้น  

2. ความต�องการทางด�านความสัมพันธ5 (Relatedness needs = R) เป1นความต�องการท่ีเก่ียวพัน
และเก่ียวข�องกันในเชิงมนุษย5สัมพันธ5เป1นลักษณะของมนุษย5ท่ีต�องการอยู!ร!วมกันท้ังนี้ ตรงกับ Maslow    
ท่ีได�กล!าวไว�ในเรื่องของความต�องการท่ีจะอยู!ร!วมกันในสังคม และ   ความต�องการได�รับการยอมรับนับถือ
ยกย!องสรรเสริญ  
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3. ความตองการความเจริญก�าวหน�า (Growth needs = G) เป1นความต�องการในระดับสูงสุด
เป1นความต�องการก�าวหน�าและเติบโต ความต�องการชนิดนี้จะเป1นความต�องการท่ีเก่ียวกับเรื่องราวของ
การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงฐานะ สภาพ และการเติบโตก�าวหน�าในหน�าท่ีการงานความต�องการประเภทนี้
ประกอบด�วยส!วนท่ีเป1นความต�องการการยกย!องและความต�องการประสบความสําเร็จตามทฤษฎี        
ของ Maslow  

ทฤษฎี ERG นี้จะมีข�อสมมติฐาน 3 ประการ เป1นกลไกสําคัญอยู! คือ  
1. ความต�องการท่ีได�รับการตอบสนอง (Need Satisfaction) นั่นคือ หากความต�องการระดับใด

ได�รับการตอบสนองความต�องการน�อยความต�องการประเภทนั้นจะมีอยู!สูงเช!น ถ�าพนักงาน ได�รับ        
การตอบสนองด�านเงินเดือนน�อยเกินไปดังนั้นความต�องการด�านเงินเดือนก็จะมีอยู!สูง 

2. ขนาดความต�องการ (Desire Strength) ถ�าหากความต�องการประเภทท่ีอยู! ตํ่ากว!า เช!น    
ความต�องการด�านการอยู!รอด ได�รับการตอบสนองมากพอแล�ว ก็จะยิ่งทําให�ความต�องการประเภท         
ท่ีอยู!สูงกว!า เช!น ความต�องการก�าวหน�าและเติบโตมีมากยิ่งข้ึน ตัวอย!าง เช!น ถ�าหัวหน�างานได�รับ         
การตอบแทนด�านค!าจ�างและอ่ืน ๆ (ความต�องการอยู!รอด) มากพอแล�วนั้น หัวหน�างานคนั้นก็จะต�องการ
ได�รับการยอมรับและนับถือจากกลุ!มเพ่ือนร!วมงาน (ความสัมพันธ5ทางสังคม)  

3. ความต�องการท่ีไม!ได�รับการตอบสนอง (Need Frustration) ถาหากความต�องการประเภท    
ท่ีอยู!สูงมีอุปสรรคติดขัดได�รับการตอบสนองน�อย ก็จะทําให�ความต�องการประเภทท่ีอยู! ตํ่าลงไป              
มีความสําคัญมากข้ึน ตัวอย!างเช!น ถ�าหัวหน�างานไม!อาจมีโอกาสท่ีจะได�เปลี่ยนงานใหม!ท่ี ท�าทายมากข้ึน 
(ความก�าวหน�าและเติบโต) กรณีเช!นนี้หัวหน�าคนนี้ก็จะหันมาสนใจและต�องการท่ี จะได�รับความอบอุ!น
สัมพันธ5ใกล�ชิดกับเพ่ือนร!วมงานและลูกน�องในกลุ!ม (ความสัมพันธ5ทางสังคม) แนวคิดจากทฤษฎีนี้แม�จะ
เป1นการศึกษาจากลําดับข้ันความต�องการของ Maslow ก็ตามแต!ก็มีประเด็นท่ีให�เห็นถึงความแตกต!างกัน
ใน 2 ลักษณะ  คือ  

  1. ตามสภาพความเป1นจริงความต�องการท้ัง 5 ข้ัน สามารถจัดกลุ!มรวมกันได� 3 ข้ัน เท!านั้น 
คือความต�องการดํารงชีวิต เปรียบเทียบได�กับความต�องการทางร!างกายและความต�องการทางสังคม 
ทฤษฎีความต�องการซ่ึง หมายถึง ความต�องการในการยังชีพ ท่ีพักอาศัยรวมท้ังความปลอดภัย            
จากอันตรายท้ังปวง ความต�องการความสัมพันธ5มีลักษณะเหมือนกันกับความต�องการทางสังคม ซ่ึง ได�แก!
ความต�องการความสัมพันธ5ระหว!างบุคคลและความต�องการเจริญเติบโตสามารถเปรียบเทียบได�กับ    
ความต�องการการยอมรับนับถือและความต�องการความสําเร็จในชีวิตของมาสโลว5 ซ่ึงหมายถึง 
ความสามารถท่ีจะเอาชนะอุปสรรคต!าง ๆ ท่ีมีอยู!  
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  2. ตามแนวทฤษฎีลําดับข้ันความต�องการของ Maslow เห็นว!าบุคคลจะมีความต�องการ      
ท่ีสูงข้ึนได�นั้นจะต�องได�รับการตอบสนองความต�องการในข้ันต�นก!อน แต!แนวทางทฤษฎีนี้มีความ ยืดหยุ!น
มากกว!า คือ บุคคลอาจจะมีความต�องการหลาย ๆ อย!างพร�อมกัน โดยอาจจะมีความต�องการในระดับสูง
พร�อม ๆ กับความต�องการในระดับตํ่า ในขณะท่ีบุคคลพึงพอใจจากความต�องการท่ีได�รับเพ่ือท่ีจะนําไปสู!
ระดับท่ีสูงข้ึนอีกระดับหนึ่ง บุคคลอาจจะมีความคับข�องใจในความพยายามท่ีจะบรรลุให�ถึงระดับข้ันนั้น ๆ 
ลักษณะเช!นนี้อาจจะเป1นเหตุให�บุคคลมีความพยายามท่ีจะกลับไปแสวงหา สิ่งท่ีตอบสนองความต�องการ
ในระดับตํ่ากว!าก็ได�  

 กล!าวโดยสรุปได�ว!าทฤษฎีความพึงพอใจของนักทฤษฎีทั้ง 4 ท!านคือ Maslow, Herzberg, 
McGregor, Alderfer ผู�ท่ีมีความคิดเห็นแตกต!างจากผู� อ่ืนคือ Herzberg ซ่ึงเขาคิดว!าปBจจัยท่ีมีผลต!อ    
การจูงใจในการทํางาน คือสิ่งท่ีทําให�พนักงานเกิดความพึงพอใจ โดยในส!วนแนวคิดของ Maslow, 
McGregor, และ Alderfer จะคล�ายกันคือความพึงพอใจเกิดจากความต�องการข้ันพ้ืนฐานเป1นสําคัญ   
สรุปได�ว!าความพึงพอใจ คือทัศนคติหรือความรู�สึกของตัวบุคคล ซ่ึงเม่ือได�รับการตอบสนองตาม         
ความต�องการแล�วก็จะทําให�เกิดความรู�สึกในทางบวกแต!เม่ือไม!ได�รับการตอบสนองตามความคาดหวัง      
ก็จะทําให�ตัวบุคคลเกิดความรู�สึกในทางลบ 

 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพการทํางาน 
 

แนวคิด ทฤษฎีต!าง ๆ ท่ีกล!าวถึงประสิทธิภาพในการปฏิบั ติงานโดยท่ัวไป จะกล!าวถึง             
ผลการปฏิบั ติงาน (Performance) ซ่ึงถือได�ว!าเป1นเรื่องเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบั ติงาน 
(Efficiency) คือ เม่ือมีผลการปฏิบัติดีก็ถือว!ามีประสิทธิภาพในการทํางานสูง ถ�าผลการปฏิบัติงานไม!ดี     
ก็ถือว!าประสิทธิภาพการทํางานตํ่า ซ่ึงในส!วนของความหมายของคําว!าประสิทธิภาพ ได�มีผู�ให�ความหมาย
ต!าง ๆ ไว�ดังนี้ 

ประเวศน5  มหารัตน5สกุล (2553) ให�ความเห็นว!า ประสิทธิภาพ (Efficiency) การทํางานท่ีได� 
ผลผลิตหรือผลลัพธ5ตามท่ีต�องการโดยใช�ทรัพยากรท่ีมีมูลค!าน�อยกว!ามูลค!าของผลลัพธ5 

พัณศา คดีพิศาล (2553) ให�ความเห็นว!า ประสิทธิภาพ (Efficiency) การดําเนินงานเพ่ือ        
ให�บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค5ท่ีวางไว� โดยให�ได�ผลผลิตออกมาดีท่ีสุดใช�ทรัพยากรในการดําเนิน
กิจกรรมน�อยท่ีสุด โดยการทํางานนั้นต�องมีกลยุทธ5 ระบบการทํางานในรูปแบบต!าง ๆ ท่ีสมาชิกในทีม     
มีความเห็นร!วมกันและมุ!งไปสู!เปbาหมายเดียวกัน 
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ธงชัย  สันติวงษ5 (2540, อ�างใน จิตราวรรณ  ถาวรวงศ5สกุล, 2554 : 50) ให�ความเห็นไว�ว!า 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนั้น หมายถึงการมีสมรรถนะสูง สามารถมีระบบการทํางานท่ีก!อให�เกิด
ผลได�สูงสุด โดยผลผลิตท่ีมีมูลค!าสูงกว!า มูลค!าของทรัพยากรท่ีใช�ไป   

สมใจ ลักษณะ (2552) ได�ให�ความหมายไว�ว!า ประสิทธิภาพในการทํางาน หมายถึงบุคคลท่ีตั้งใจ
ปฏิบัติงานอย!างเต็มความสามารถ ใช�กลวิธีหรือเทคนิคการทํางานท่ีจะสร�างผลงานได�มากข้ึน เป1นผลงาน 
ท่ีมีคุณภาพเป1นท่ีน!าพอใจโดยสิ้นเปลืองทุน ค!าใช�จ!าย พลังงาน คุณภาพและปริมาณของผลงานคิดค�น 
ดัดแปลงวิธีการทํางานให�ได�ผลดีอยู!เสมอ 

จากความหมายดังกล!าวข�างต�น ทําให�สรุปได�ว!า ประสิทธิภาพการทํางาน หมายถึง              การ
ดําเนินงานท่ีสามารถบรรลุเปbาหมายตามท่ีบุคคลหรือองค5กรท่ีต้ังไว�ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
สอดคล�องกับคุณภาพและปริมาณของงานโดยใช�ทรัพยากรท่ีมีอยู!อย!างจํากัดให�เกิดประโยชน5สูงสุด 
 Harrington Emerson (1931,P : 223, อ�างใน อัครเดช ไม�จันทร5, 2560 : 16-17) ได�กล!าวถึง
หลักการทํางานให�มีประสิทธิภาพในหนังสือ The Twelve Principles of Efficiency ซ่ึงได�รับการยกย!อง 
กล!าวถึงกันมากในหลัก 12 ประการ ของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีสาระสําคัญดังนี้ 
 1. ทําความเข�าใจและกําหนดแนวคิดในการทํางานให�กระจ!างแจ�ง 
 2. ใช�หลักสามัญในการพิจารณาความน!าจะเป1นไปได�ของงาน 
 3. คําปรึกษาแนะนําต�องสมบูรณ5และถูกต�อง 
 4. ต�องรักษาด�วยความยุติธรรม 
 5. ปฏิบัติด�วยความยุติธรรม 
 6. การทํางานต�องเชื่อถือได� มีความฉับพลัน มีสมรรถภาพ และมีการลงทะเบียน (Record)                
เป1นหลักฐาน  
 7. งานควรมีลักษณะแจ�งให�ทราบถึงการดําเนินงานอย!างท่ัวถึง 
 8. งานสําเร็จทันเวลา 
 9. ผลงานได�มาตรฐาน 
 10. การดําเนินงานสามารถยึดเป1นมาตรฐานได� 
 11. กําหนดมาตรฐานท่ีสามารถใช�เป1นเครื่องมือในการฝcกสอนได� 
 12. ให�บําเหน็จรางวัลแก!งานท่ีดี 

ดังนั้นประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจึงเป1นสิ่งท่ีแสดงให�เห็นว!าพนักงานนั้นมีความสามารถ      
ในการปฏิบัติงานได�ตามมาตรฐานการทํางานท่ีกําหนดไว�หรือไม! ไม!ว!าจะเป1นในเรื่องของปริมาณงาน       
ท่ีออกมา คุณภาพของชิ้นงาน อัตราผลผลิต ตลอดจนปริมาณผลผลิตท่ีสูญเสียไป 
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มาตรฐานในการปฏิบัติงานอย!างมีประสิทธิภาพจะช!วยให��พนักงานปฏิบัติงานได�อย!างถูกต�อง  
ช!วยให� �การเปรียบเทียบผลงานท่ีทําได�กับท่ีควรจะมีความชัดเจน ช!วยให� �เห็นแนวทางในการพัฒนา       
การปฏิบัติงานให� �เกิดผลได�มากกว!าปBจจัยท่ีใช�   และช!วยให�มีการฝcกฝนตนเองปรับเข�าสู !มาตรฐาน        
การทํางานได�อย!างมีประสิทธิภาพได� นอกจากนั้นยังอธิบายการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล    
ไว�ดังนี้ 

 1. การสร�างบรรยากาศหรือเง่ือนไขท่ีจะให�คนในองค5การมีความรู�สึกอยากทํางาน ตัวการสําคัญ
ท่ีจะวัดว!าบรรยากาศ หรือเง่ือนไขในองค5การเอ้ืออํานวยต!อการทํางานมากน�อยเพียงใด ระดับขวัญกลังใจ
ของคน 

 2. การใช�ข�อมูลท่ีได�จากการสํารวจ หรือรวบรวมมากําหนดกิจกรรมท่ีสําคัญขององค5การ       
เพ่ือกระตุ�นให�มีการปรับปรุงให�ดีข้ึน การวัดค!าควรปรับปรุงกิจกรรมอะไรนั้น    โดยท่ัวไปจะต�อง
เปรียบเทียบผลได�กับค!าใช�จ!ายของการปรับปรุงนั้น สิ่งท่ีควรปรับปรุง คือ 

2.1 การปรับปรุงระบบการสื่อสาร 
2.2 การกระตุ�นส!งเสริมให�พนักงานมีส!วนร!วมในการตัดสินใจทางการบริหารบางระดับ 
2.3 การกําหนดผลตอบแทนให��กับพนักงานทุกระดับ 
2.4 การกําหนดโครงการ การจ!ายค!าตอบแทนท่ียืดหยุ!นได� 

 3. กําหนดระบบ การประเมิน และการให��ค!าตอบแทนของผู�บริหารสัมพันธ55โดยตรง               กับ
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน โดยสอดคล�องกับแนววัดผลกําไร 

 4. การกําจัดอุปสรรคใด ๆ ท่ีจะไปขัดขวางการบริหารงาน การติดต!อสื่อสาร การมีส!วนร!วม    
ของคนในองค5การ 

 5. ฝ^ายบริหารควรแจ�งให� �ฝ^ายปฏิบัติทราบราบถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญในหลักการและ
นโยบาย 

 6. การวัด หรือการประเมินใด ๆ ท่ีเก่ียวกับบุคคลในองค5การจะต�องใช�เกณฑ55มาตรฐาน 
 7. การวัดความสัมพันธ5ระหว!างข�อมูลทางด�านบุคคลกับข�อมูลอ่ืนขององค5การท่ีเก่ียวกับ

ประสิทธิภาพขององค5การ กําไร การเจริญเติบโต ค!าใช�จ!าย และอ่ืน ๆ ควรกระทําเพ่ือเสริมสร�าง
ประสิทธิภาพของพนักงาน 

ดังนั้นประสิทธิภาพในการทํางานจึงเป1นสิ่งท่ีเกิดจากความพึงพอใจของพนักงานท่ีทํางานเป1นกลุ!ม 
การมีปฏิสัมพันธ5ระหว!างบุคคลโดยพิจารณาถึงภารกิจท่ีปฏิบัติ ความสามารถความพึงพอใจท่ีจะทํางาน
ร!วมกันกันในอนาคต ซ่ึงการบรรลุผลการปฏิบัติงานตามเปbาหมายอยู!ในมาตรฐานด�านปริมาณ คุณภาพ 
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และเหมาะสมกับเวลาในผลงานท่ีออกมาซ่ึงจะช!วยให�องค5กรบรรลุภารกิจขององค5การท่ีสําคัญได�สําเร็จ 
โดยเฉพาะในด�านการแสดงให�ความเห็นถึงศักยภาพในการทํางานร!วมกัน 

องคBประกอบของประสิทธิภาพการทํางาน 
สมใจ ลักษณะ (2552) ได�แบ!งประเภทของประสิทธิภาพไว� 2 ประเภท คือ  
1. ประสิทธิภาพของบุคคล เป1นการทํางานเสร็จโดยสูญเสียพลังน�อย ค!านิยมการทํางาน          

ท่ียึดสังคมคือ การทํางานได�เร็วและได�งานดี บุคคลท่ีมีประสิทธิภาพในการทํางานคือบุคคลท่ีต้ังใจ
ปฏิบัติงานอย!างเต็มความสามารถ  ใช�เทคนิคการทํางานท่ีจะสร�างผลงานได�มากและมีคุณภาพ 

2. ประสิทธิภาพขององค5การ  นับเป1นหัวใจสําคัญของการนําพาองค5กรไปสู!การบรรลุผลสําเร็จ    
ของการดําเนินงานองค5การจะมีผลผลิตท่ีน!าพอใจท้ังในด�านการผลิต การบริการ มีความเจริญก�าวหน�า 
และการสร�างความพึงพอใจท้ังแก!ลูกค�าและแก!บุคลากรขององค5การ ซ่ึงข้ึนอยู! กับความสามารถ           
ขององค5การในการพัฒนาประสิทธิภาพขององค5การเอง ซ่ึงประสิทธิภาพขององค5กรข้ึนอยู!กับองค5ประกอบ
ท่ีสําคัญ ดังจะแสดงในแผนภูมิท่ี 2.1 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 2.1 องค5ประกอบการพัฒนาประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งแวดล�อมภายนอกองค5กร 

ปBจจัย 
- ทุน 
- อาคาร 
- อุปกรณ5 
- เทคโนโลยี 
- บุคลากร 

กระบวนการ 
- การบริหารจัดการ 

ผลผลิต 
- ผลผลิต 
- บริการ 
- ความพึงพอใจ 

สิ่งแวดล�อมในองค5กร, วัฒนธรรมองค5กร 
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แนวคิดเก่ียวกับการบริการ  
 
 ความหมายของการบริการ 

 มีนักวิชาการหลายท!านได�ให�ความหมาย การบริการไว� ดังนี้   
   อรุโณทัย อุ!นไธสง (2552 : 8-9) ได�กล!าวไว�ว!า การบริการเป1นการปฏิบัติงานพฤติกรรม                    

การกระทําหรือกิจกรรมท่ีมีการติดต!อและเก่ียวข�องกับบุคคลต!าง ๆ เพ่ืออํานวยความสะดวก หรือ
ช!วยเหลือและอํานวยประโยชน5ให�แก!ผู�รับบริการ การบริการมีความสําคัญกับบุคคลต!าง ๆ และส!งผลต!อ
ทัศนคติและความรู�สึกท้ังต!อตัวผู�ให�บริการและหน!วยงานท่ีให�บริการเป1นไปในทางบวกหรือทางลบ จึงเป1น
สิ่งสําคัญท่ีทุกคนในองค5กรจะต�องถือเป1นความรับผิดชอบร!วมกัน 
  วีระพงษ5  เฉลิมจิระรัตน5 (2553 : 10) ได�กล!าวว!า บริการ หมายถึง สิ่งท่ีไม!มีตัวตน จับต�องไม!ได� 
และเป1นสิ่งท่ีไม!ถาวร เป1นสิ่งท่ีเสื่อมสลายไปอย!างรวดเร็ว บริการเกิดข้ึนจากการปฏิบัติของผู�ให�บริการ 
โดยส!งมอบการบริการนั้นไปยังผู�รับบริการ หรือลูกค�า เพ่ือใช�บริการนั้น ๆ โดยทันทีหรือภายในระยะเวลา
เกือบจะทันทีท่ีมีการให�บริการ 
  จิตติพร  กุมภาพงษ5 (2555 : 25) ได�กล!าวไว�ว!า การบริการ เป1นกระบวนการที่ไม!มีตัวตน  
งานบริการเป1นงานท่ีต�องตอบสนองในทันที ผู�ใช�บริการต�องการให�ลงมือปฏิบัติในทันที การบริการเป1น 
การกระทําท่ีเกิดจากจิตใจท่ีเปYqยมไปด�วยความต�องการช!วยเหลือ เอ้ืออาทร มีน้ําใจไมตรี ให�ความสะดวก
รวดเร็ว ให�ความเป1นธรรมและความเสมอภาค ถ�าเป1นการบริการท่ีดี เม่ือผู�ให�บริการไปแล�ว ผู�รับบริการ  
ก็จะเกิดความประทับใจ หรือเกิดทัศนคติท่ีดีต!อการบริการ 
  Kotler (2010), อ�างใน เบญชภา แจ�งเวชฉาย, (2559 : 6-7)   ได�กล!าวว!า การบริการ หมายถึง 
ปฏิบัติการใด ๆ ท่ีบุคคลกลุ!มหนึ่งสามารถ นําเสนอให�อีกกลุ!มบุคคลหนึ่ง ซ่ึงไม!สามารถจับต�องได�        
ไม!ได�ส!งผลถึงความเป1นเจ�าของสิ่งใด โดยมี 7 เปbาหมาย และความต้ังใจในการส!งมอบบริการนั้น ท้ังนี้   
การกระทําดังกล!าวอาจจะรวมหรือไม!รวมอยู!กับสินค�าท่ีมีตัวตนก็ได�  
 จากท่ีกล!าวมาข�างต�น สรุปได�ว!า การบริการ หมายถึง การแสดงออกทางการกระทําท่ีฝ^ายหนึ่ง
นําเสนอให�กับอีกฝ^ายหนึ่ง โดยกระบวนการดังกล!าวอาจจะเก่ียวข�องกับสินค�าท่ีมีสามารถจับต�องได� 
หรือไม!สามารถ จับต�องได�เพ่ือเป1นการตอบสนองความต�องการของผู�รับบริการ จนนําไปสู!ความพึงพอใจ
สูงสุดตามความคาดหวังหรือมากกว!าความคาดหวัง 
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 ความหมายของคุณภาพการบริการ 
Lewis และ Booms (1983), อ�างใน ชัชวาล อรวงศ5ศุภทัต, (2554 8-9) กล!าวไว�ว!า คุณภาพ   

การ ให�บริการเป1นสิ่งท่ีชี้วัดระดับในการบริการท่ีสอดคล�องกับความต�องการของผู�รับบริการโดยจะเป1น 
การส!งมอบจากผู�ให�บริการไปยังลูกค�าหรือผู�รับบริการ การให�บริการท่ีมีคุณภาพ (Delivering Service 
Quality) หมายถึง การตอบสนองความต�องการท่ีต้ังอยู!บนพ้ืนฐานของความคาดหวัง ซ่ึงสอดคล�องกับ 
Schmenner (1995 อ�างใน ชัชวาล อรวงศ5ศุภทัต, 2554) ได�กล!าวว!า คุณภาพการให�บริการนั้นจะได�จาก
การท่ีผู�รับบริการเกิดการรับรู�แล�วหักออกด�วยความคาดหวังท่ีคาดว!าจะได�รับจากบริการ ซ่ึงถ�าหากว!า
ได�รับการบริการท่ีน�อยกว!าความคาดหวังก็จะทําให�ผู�รับบริการรับรู�และมอง ถึงคุณภาพการบริการ        
ในด�านลบ หรือรับรู�ว!าการบริการนั้นไม!มีคุณภาพเท!าท่ีควร แต!ถ�าหากว!าได�รับการบริการท่ีมากกว!า    
ความคาดหวัง การรับรู�คุณภาพการให�บริการก็จะเป1นบวก หรือมีคุณภาพในการบริการ และ Lovelock 
(1996) ได�ให�ความหมายว!าเป1นแนวความคิดท่ีเก่ียวข�องกับเรื่องของสินค�า หรือบริการท่ีลูกค�าท่ีมีศักยภาพ
ในการซ้ือหาสามารถและอาจจะทํา การประเมินก!อนท่ีเขาจะเลือก บริโภคสินค�าหรือบริการนั้น          
ส!วน Ziethaml, Parasuraman และ Berry (1990) กล!าวว!า คุณภาพ การบริการเป1นสิ่งท่ีเ กิดข้ึน       
จากความคาดหวังของลูกค�าหรือผู�รับบริการท่ีมีต!อการบริการ 
 จิตติพร  กุมภาพงษ5 (2555 : 36) ได�กล!าวไว�ว!า คุณภาพการบริการ หมายถึง ลักษณะเฉพาะ   
ของ การบริการท่ีสามารถสนองความคาดหวังของผู�มารับบริการ ให�เป1นไปตามมาตรฐานท่ีเหมาะสม     
ทําให�เกิดผลลัพธ5ท่ีดีตรงกับความต�องการหรือความคาดหวังไว�ให�ได�รับการตอบสนองอย!างเต็มท่ี และ
คุณภาพการบริการยังมุ!งหมายท่ีจะทําให�ผู�ใช�บริการเกิดความพึงพอใจในสินค�าหรือบริการความน!าเชื่อถือ
ท่ีเป1นไปตามมาตรฐานการประเมิน ตอบสนองความต�องการของผู�รับบริการอย!างมีคุณภาพ มีความ
เหมาะสมกับประโยชน5ใช�สอยกับผู�ใช�หรือผู�รับบริการ คุณภาพบริการต�องมีความพัฒนาอย!างต!อเนื่อง   
เพ่ือเพ่ิมมาตรฐานในการให�บริการขององค5การให�สามารถบรรลุวัตถุประสงค5ท่ีวางไว�และเกิดประสิทธิภาพ
ในการให�บริการมากท่ีสุด 

Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988), เสรี วงษ5มณฑา (2015) และเชิดชาติ ตะโกจีน 
(2559) ได�กล!าวถึง การสร�างมิติแห!งการบริการ เพ่ือให�ม่ันใจว!าการบริการของเรานั้นดีพอท่ีจะทําให�ลูกค�า
รู�สึกว!าได�รับคุณค!าจากต�นทุนท่ีได�ใช�จ!ายออกไป เพ่ือสร�างความผูกพันระยะยาว ซ่ึงต!างก็กําหนด          
มิติคุณภาพการบริการออกเป1น 5 มิติ ได�แก!  

1. สิ่งท่ีสัมผัสได�และสิ่งท่ีเป1นรูปธรรม (Tangible) เช!น การมีท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ การมีท่ีนั่ง 
สําหรับรับรองลูกค�า การมีห�องน้ําท่ีสะอาด  
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2. ความน!าเชื่อถือและไว�วางใจได� (Reliability) เช!น ทุกกิจกรรมเป1นไปอย!างถูกต�องและตรงกับ
วัตถุประสงค5ของการบริการนั้นในเวลาท่ีเหมาะสม  

3. การตอบสนอง (Responsiveness) ให�บริการด�วยความรวดเร็ว ไม!ควรให�ลูกค�ารอนาน รวมถึง
ให�ความช!วยเหลือเม่ือลูกค�าต�องการใช�บริการอย!างเร็วท่ีสุด  

4. การสร�างความม่ันใจ (Assurance) เป1นการสร�างความม่ันใจว!าพนักงานท่ีให�บริการแก!ลูกค�า
นั้น เป1นผู�มีความรู�ความสามารถท่ีจะให�ความช!วยเหลือได�  

5. การเอาใจใส!ต!อลูกค�า (Empathy) ต�องเข�าใจถึงปBญหา ความต�องการและการแก�ไขปBญหา                
ตามความต�องการท่ีแตกต!างกันไป และจะต�องสื่อสารทําความเข�าใจกับลูกค�าได�อย!างถูกต�อง เป1นต�น 
 จากความหมายท่ีมีนักวิชาการกล!าวไว�อย!างหลากหลายสามารถสรุปได�ว!า คุณภาพการบริการ 
(service quality) หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความต�องการของธุรกิจให�บริการ คุณภาพ              
ของบริการเป1นสิ่งสําคัญท่ีสุดท่ีจะสร�างความแตกต!างของธุรกิจให�เหนือกว!าคู!แข!งขันได� การเสนอคุณภาพ          
การให�บริการท่ีตรงกับความคาดหวังของผู�รับบริการเป1นสิ่งท่ีต�องกระทํา ผู�รับบริการจะพอใจถ�าได�รับ     
สิ่งท่ีต�องการ เม่ือผู�รับบริการมีความต�องการ ณ สถานท่ีท่ีผู�รับบริการต�องการ และในรูปแบบท่ีต�องการ  
 ลักษณะของการบริการ 
 Kotler (2003 : 398-400), อ�างใน ศิริพร เจริญศรีวิริยะกุล, (2554 : 16-17) อธิบายว!า          
การบริการมีลักษณะเฉพาะท่ีแตกต!างไปข้ึนอยู!กับสินค�าหรือผลิตภัณฑ5ท่ัวไป 4 ประการ ดังนี้  
 1. การบริการไม!สามารถจับต�องได� (Intangibility) การบริการนั้นต!างจากสินค�าตรงท่ีสินค�า
สามารถจับต�องได�แต!บริการไม!สามารถจับต�องได� หรืออาจจะหมายความว!าบริการโดยท่ัวไปมีลักษณะ     
ท่ีค!อนข�างเป1นนามธรรม ไม!มีตัวตน ไม!มีรูปร!าง ดังนั้น จึงเป1น การยากท่ีจะสามารถรับรู�ถึงการบริการ  
ผ!านประสาทสัมผัส ต!าง ๆ ของเราได� ทําให�ผู�บริโภคเกิดความเสี่ยงในการเลือกซ้ือบริการนักการตลาด   
จึงต�องหาวิธีลดความเส่ียงให�กับผู�บริโภคโดยการสร�าง หลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) 
ซ่ึงสามารถมองเห็นเป1นรูปธรรมข้ึนมา เพ่ือเป1นสัญลักษณ5แทนการบริการท่ีไม!สามารถจับต�องได� เช!น    
การผ!าตัดเป1นบริการจึงไม!สามารถจับต�องได� ทําให�ต�องใช�การสร�างหลักฐานทางกายภาพ เช!น สถานท่ี     
ท่ีสะอาด แพทย5ท่ีน!าเชื่อถือ มาช!วยให�เกิดความม่ันใจในการบริการ และโดยมีเครื่องมือทางการตลาด ดังนี้ 
  1.1  สถานท่ี อาคารต�องสวยงาม สะดวก และต้ังอยู!ในทําเลท่ีลูกค�าสะดวก 
  1.2 บุคคล พนักงานต�องมีคุณลักษณะของพนักงานบริการท่ีดี 7 ประการ และมีพนักงาน
บริการเพียงพอในการให�บริการ 
  1.3 เครื่องมือ มีเครื่องมือพร�อมสําหรับการปฏิบัติงานทุกอย!างครบครัน 
  1.4 ตราสินค�า เลือกใช�สิ่งท่ีแสดงถึงบริการท่ีเป1นเลิศ 
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  1.5 ราคา ต�องแสดงให�ลูกค�าเห็นว!าการเลือกใช�บริการของเรานั้นคุ�มค!ากับเงินท่ีจ!ายไป 
 2. การบริการไม!สามารถแยกกระบวนการผลิตและกระบวนการบริโภคออกจากกันได� 
(Inseparability) เนื่องจากโดยท่ัวไปการบริการมักจะถูกผลิตและบริโภคในระยะเวลาเดียวกัน         
โดยลูกค�าท่ีเป1นผู�ซ้ือบริการมักจะต�องมีส!วนร!วมในกระบวนการผลิตบริการนั้นด�วย ยกตัวอย!าง เช!น 
กระบวนการในการตัดผม หรือกระบวนการในการผ!าตัด เป1นต�น แต!ถ�ามองในมุมของสินค�าการผลิตและ            
การบริโภคจะถูกแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง 
 3. บริการจัดทํามาตรฐานได�ยาก (Heterogeneity) คนเป1นปBจจัยสําคัญของการบริการ การจัด
มาตรฐานโดยการจัดการคนเป1นเรื่องยาก จะเห็นว!าบริการมีความหลากหลายสูง ข้ึนอยู!กับว!าใครเป1น     
ผู�ให�บริการจะให�บริการเม่ือไร ท่ีไหน และอย!างไร บริการจึงมีความแตกต!างกัน ตัวอย!างเช!น                ใน
โรงพยาบาล แพทย5บางคนชํานาญเรื่องเด็ก แพทย5บางคนชํานาญเรื่องกระดูก ดังนั้น ผู�รับบริการจะต�องมี
ความระมัดระวังในเรื่องความมีมาตรฐานของผู�ให�บริการ และควรมีการสอบถามผู�อ่ืนก!อนตัดสินใจเลือก
ผู�ให�บริการ 
 4. การบริการไม!สามารถเก็บไว�ได� (Perishability) บริการไม!สามารถเก็บรักษาไว�ได�เหมือน
สินค�าอ่ืน เม่ือไม!มีความต�องการใช�บริการก็จะเกิดความสูญเปล!าค!อนข�างสูง ข้ึนอยู!กับความต�องการท่ีจะ
ใช�บริการในแต!ละช!วงเวลา แต!ถ�าความต�องการใช�บริการไม!แน!นอนจะเกิดปBญหา นั่นคือ บริการไม!ทัน
หรือไม!มีลูกค�า ดังนั้น ธุรกิจบริการจึงต�องใช�กลยุทธ5ต!าง ๆ เพ่ือปรับความต�องการซ้ือและปรับ            การ
ให�บริการ เพ่ือไม!ให�เกิดปBญหามากหรือน�อยเกินไป 
  ความสําคัญของคุณภาพการบริการ 
 มีนักวิชาการหลายท!านได�ให�ความหมาย ความสําคัญของคุณภาพการบริการได� ดังนี้ 
  นิติพล ภูตะโชติ (2551 : 29) อ�างใน เบญชภา แจ�งเวชฉาย, (2559 : 9-10) ได�กล!าวถึง 
หลักเกณฑ5ในการพิจารณาคุณภาพของงานบริการไว�ดังนี้  

  1) การเข�าถึงลูกค�า (Access) หมายถึง การท่ีผู�ให�บริการสามารถให�บริการลูกค�าได�       
อย!างรวดเร็ว ลูกค�าสามารถเข�าถึงการบริการได�ง!าย ธุรกิจจึงต�องคํานึงถึงสิ่งอํานวยความสะดวกต!าง ๆ 
เช!น ด�านทําเลท่ีตั้ง สถานท่ีติดต!อ เวลา ข้ันตอนของการให�บริการ ท่ีรวดเร็ว เพ่ือไม!ให�ลูกค�าต�อง เสียเวลา
รอนาน เพราะอาจทําให�ลูกค�าเกิดความรู�สึกเบื่อ และเปลี่ยนไปใช�บริการจากท่ีอ่ืน  

  2) ความพึงพอใจของลูกค�า (Satisfaction) คือเปbาหมายท่ีสําคัญท่ีสุดของการบริการ หาก  
ผู�ให�บริการสามารถตอบสนองความต�องการของลูกค�าได� จะสามารถทําให�ลูกค�าเกิดความพึง พอใจได�  
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  3) ความคาดหวังของผู�ใช�บริการ (Expectation) เกิดข้ึนจากความแตกต!างของ ลักษณะ
ลูกค�าแต!ละราย ซ่ึงลูกค�าอาจจะมีความคาดหวังต!อการบริการท่ีแตกต!างกันออกไป ดังนั้น ลูกค�าย!อมมี
ความคาดหวังท่ีจะได�รับการบริการท่ีแตกต!างกัน  

  4) การติดต!อสื่อสาร (Communication) เป1นการบอกให�ลูกค�าได�รับทราบถึง รายละเอียด
ของสินค�าและบริการต!าง ๆ โดยการใช�ภาษาเพ่ือให�ลูกค�าเข�าใจได�ง!าย  

  5) ความพร�อมในการให�บริการ (Readiness) ความพร�อมเป1นประสิทธิภาพของ             
การ ให�บริการ ซ่ึงจะส!งผลให�ลูกค�าเกิดความพึงพอใจในบริการนั้น ๆ  

  6) ความรู�ของผู�ให�บริการ (Knowledge and competence) ความรู� ความสามารถ และ
ความชํานาญของผู�ให�บริการจะเป1นสิ่งหนึ่งท่ีสามารถสร�างความม่ันใจให�แก!ลูกค�าได�  

  7) คุณค!าของการให�บริการ (Value) คุณค!าของงานบริการข้ึนอยู! กับสิ่งท่ีลูกค�าได�รับ       
การบริการ กล!าวคือลูกค�าจะเกิดความรู�สึกประทับใจ และไม!เสียดายท่ีจะจ!ายเงินค!าบริการ เม่ือลูกค�า 
ได�รับการบริการตรงตามท่ีตาดหวัง 

   8) ความสุภาพอ!อนโยน (Courtesy) หมายถึง ความมีน้ําใจของพนักงาน ความจริงใจ และ
รู�สึกยินดีท่ีจะต�อนรับลูกค�า เพ่ือให�ลูกค�าเกิดความพึงพอใจในบริการท่ีจะได�รับ  

  9) ให�ความสนใจในลูกค�า (Interest) การให�ความสนใจและเอาใจใส!ต!อลูกค�านั้น           เป1น 
สิ่งจําเป1น ไม!ว!าลูกค�าจะเป1นใคร ต�องดูแลเอาใจใส!เขา อย!าทําให�ลูกค�ารู�สึกว!าถูกทอดท้ิงไม!ได�รับ    การ 
เอาใจใส!จากพนักงาน  

  10) ความเชื่อถือได�(Credibility) หมายถึง การท่ีธุรกิจผู�ให�บริการมีการบริการท่ีดีมีการได�รับ
รางวัลหรือการบอกต!อจากลูกค�าท่ีเคยมาใช�บริการ สร�างความน!าเชื่อถือโดยการบริการตาม มาตรฐาน     
ท่ีสมํ่าเสมอ จะสามารถทําให�ลูกค�าเกิดความเชื่อถือและม่ันใจในบริการ 10  

  11) ความไว�วางใจ (Reliability) หมายถึง การท่ีลูกค�าได�รับการบริการอย!างถูกต�อง 
สมํ่าเสมอ เท!าเทียมกับลูกค�ารายอ่ืน ๆ ซ่ึงจะทําให�ลูกค�าจะเกิดความไว�วางใจเม่ือกลับมาใช�บริการอีกครั้ง  

  12) การตอบสนองลูกค�า (Response) หมายถึงการให�บริการตอบสนองทันที เม่ือลูกค�า
ต�องการใช�บริการ หรือเม่ือเกิดปBญหาก็สามารถตอบข�อซักถามได�อย!างรวดเร็ว ปBญหาต!าง ๆ ได�รับ       
การแก�ไขอย!างถูกต�อง  

  13) ความปลอดภัย (Security) ผู�ใช�บริการจะต�องได�รับความปลอดภัยในการใช�บริการ     
ไม!เสี่ยง ไม!เกิดปBญหาต!าง ๆ ตามมาภายหลัง ไม!ผิดพลาดจากการทํางานของพนักงาน ให�บริการ  

  14) การรู�จักและเข�าใจลูกค�า (Understanding the Customer) ผู�ให�บริการจะต�องทราบ
ว!าลูกค�าต�องการอะไร ดังนั้นต�องค�นหาสิ่งต!าง ๆ เหล!านั้นมาบริการเพ่ือตอบสนองความต�องการของลูกค�า 
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ถ�าผู�ให�บริการเข�าถึงความต�องการของลูกค�าและหาสิ่งท่ีลูกค�าต�องการมาตอบสนองเขาได� ก็หมายถึง  
ความมีประสิทธิภาพของบริการ   
 จิตติพร  กุมภาพงษ5 (2555 : 43) ได�กล!าวไว�ว!า ความสําคัญของคุณภาพบริการ มีความจําเป1น
อย!างยิ่งสําหรับผู�ให�บริการต�องถือปฏิบัติในการให�บริการท่ีสามารถตอบสนองความต�องการและ        
ความคาดหวังของผู�รับบริการได�อย!างถูกต�องครบถ�วน และยังมีความสําคัญอย!างยิ่งสําหรับผู�ให�บริการ  
ต�องถือปฏิบัติให�กับผู�รับบริการท่ีสามารถตอบสนองความต�องการและความคาดหวังของผู�รับบริการ     
ได�อย!างถูกต�องครบถ�วน ปราศจากข�อผิดพลาดทําให�ผู�รับบริการเกิดผลสัมฤทธิ์ ท่ีดีตอบสนองต!อ        
ความพึงพอใจต!อการบริการท่ีได�รับ 
 จากท่ีกล!าวมาข�างต�น สรุปได�ว!า ความสําคัญของคุณภาพการบริการ หมายถึง สิ่งท่ีจําเป1น       
ในการปฏิบัติงานทางด�านการบริการ เนื่องจากทางด�านของผู�ให�บริการต�องบริการให�ตรงกับความต�องการ
และความคาดหวังของผู�รับบริการ ทําให�ผู�รับบริการเกิดความพึงพอใจต!อการให�บริการ ส!วนในด�าน
ผู�รับบริการก็ได�รับการสนองความต�องการของตนอย!างถูกต�องเหมาะสม 

การปฏิบัติงานท่ีดีของเจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการ  
1. ความสะอาด สถานท่ีทํางาน พ้ืนอาคาร โต�ะ ห�องน้ํา เครื่องมือ เครื่องใช� ซ่ึงเป1น 

ส!วนประกอบท่ีทําให�เกิดความเป1นระเบียบเรียบร�อย ต�องหม่ันทําความสะอาด เพ่ือสร�างความ น!าเลื่อมใส 
ศรัทธาและดึงดูดความสนใจ  

2. การตรงต!อเวลา ในการปฏิบัติหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานควรมาถึงก!อนเวลาเริ่มงานเพ่ือเตรียม     
การปฏิบัติงานให�ทันเวลา เวลาเลิกงานก็ต�องรักษาให�ตรงเวลา ไม!ควรให�ผู�มาติดต!อ เสียเวลารอคอย และ
ถ�ามีเหตุขัดข�องก็ต�องแจ�งให�ผู�ใช�บริการทราบ  

3. การแต!งกาย ผู�ให�บริการต�องแต!งกายสุภาพหรือแต!งกายตามระเบียบของหน!วยงานท่ีวางไว�            
ต�องสุภาพและสะอาด เป1นท่ีน!าชื่นชมแก!ผู�มาติดต!อ  

4. กริยามารยาทและการต�อนรับ ควรต�อนรับผู�ใช�บริการด�วยกริยามารยาทท่ีดีซ่ึงจะก!อให�เกิด
ทัศนคติท่ีดีต!อหน!วยงานได�ทางหนึ่งเจ�าหน�าท่ีฝ^ายติดต!อกับผู�ใช�บริการจํานวนมากต�องระวังเรื่องนี้อย!างดี  

5. น้ําเสียง เจ�าหน�าท่ีพนักงานบางคนท่ีมีเสียงห�วนห�าว  ต�องรู�จักใช�คําลงท�ายท่ีสุภาพ เช!น ครับ 
หรือ ค!ะ ลงท�าย จะก!อให�เกิดไมตรีแก!ผู�มาติดต!อ  
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งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง  
 

สุธรรม ขนาบศักด์ิ (2561) ได�ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษาระดับและเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของผู�รับบริการต!อการให�บริการขององค5กรปกครองส!วนท�องถ่ินในภาคใต� ปYงบประมาณ พ.ศ.2559     
โดยศึกษาข�อมูลจากองค5กรปกครองส!วนท�องถ่ินท่ีอยู!ในรูปแบบองค5การบริหารส!วนตําบล และเทศบาล   
ซ่ึงได�ทําการสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการท่ีมีต!อการให�บริการขององค5กรปกครองส!วนท�องถ่ิน 
จํานวน 130 องค5กรปกครองส!วนท�องถ่ินในเขตพ้ืนท่ี 11 จังหวัด ประกอบด�วย จังหวัดกระบี่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช  จังหวัดนราธิวาส จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดสตูล 
จังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง และจังหวัดยะลาโดยสํารวจด�านคุณภาพการให�บริการใน 4 ประเด็นหลัก คือ 
ด�านข้ันตอนการให�บริการด�านช!องทางการให�บริการ ด�านเจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการ และด�านสิ่งอํานวย      
ความสะดวก ผลการวิจัยพบว!า ในภาพรวมผู�รับบริการมีความพึงพอใจอยู!ในระดับมากท่ีสุด (ค!าเฉลี่ย = 
4.61) โดยพึงพอใจด�านเจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการ มากท่ีสุด (ค!าเฉลี่ย = 4.65) รองลงมาคือ ด�านข้ันตอน     
การให�บริการและด�านช!องทางการให�บริการ (ค!าเฉลี่ย = 4.6) และด�านสิ่งอํานวยความสะดวก (ค!าเฉลี่ย = 
4.59) ส!วนการเปรียบเทียบความพึงพอใจ พบว!า ผู�รับบริการท่ีอาศัยอยู!ในจังหวัดต!างกัน และรูปแบบ
องค5กรปกครองส!วนท�องถ่ินท่ีแตกต!างกัน มีความพึงพอใจท่ีไม!แตกต!างกัน  

สุวรรณา เพียรมานะ (2561) ได�ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง อิทธิพลของความพึงพอใจ ความไว�ใจ 
คุณภาพการบริการท่ีมีผลต!อการบอกต!อของลูกค�าร�าน JSK พบว!า ลูกค�ามีความพึงพอใจด�านผลิตภัณฑ5                         
ในระดับมากท่ีสุด ตามด�วยด�านช!องทางการจัดจําหน!าย ด�านราคา และด�านการส!งเสริมการตลาด สําหรับ
ความไว�วางใจท่ีมีต!อร�าน JSK ลูกค�ามีระดับความไว�ใจในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาถึงคุณภาพ         
การบริการด�านความน!าเชื่อถือมีคุณภาพในระดับมากท่ีสุด ตามด�วยด�านการสร�างความม่ันใจ            ด�าน
การตอบสนอง และด�านการเอาใจ ใส!ต!อลูกค�า และการบอกต!อ มีคุณภาพในระดับมากท่ีสุด          ผล
การทดสอบสมมติฐานพบว!าความพึงพอใจด�านผลิตภัณฑ5 ด�านการส!งเสริมการตลาด และคุณภาพ   การ
บริการด�านการตอบสนอง ด�านการเอาใจใส!ต!อลูกค�า มีอิทธิพลต!อการบอกต!อของ ลูกค�าร�าน JSK อย!างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

วิจิตรา หลสําโรง และคณะ (2561) ได�ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต!อ  
การให�บริการโรงพยาบาลส!งเสริมสุขภาพตําบล หนองเม็ก อําเภอหนองสองห�อง จังหวัดขอนแก!น พบว!า
โดยภาพรวมอยู!ในระดับมากท่ีสุด เพ่ือพิจารณา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต!อการให�บริการในแต!ละ
ด�านพบว!า 1) ด�านความเสมอภาค อยู!ใน ข ระดับมากท่ีสุด 2) ด�านความสมํ่าเสมอ อยู!ในระดับมากท่ีสุด 
3) ด�านการอํานวยความสะดวก อยู!ใน ระดับมาก 4) ด�านการดูแลเอาใจใส! อยู!ในระดับมากท่ีสุด            
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3. ข�อเสนอแนะอ่ืน ๆ ของความพึงพอใจความพึงพอใจของประชาชนต!อการให�บริการ โรงพยาบาล
ส!งเสริมสุขภาพตําบลหนองเม็ก อําเภอหนองสองห�อง ดังนี้ 1) ด�านความเสมอภาค ควรปรับปรุงเรื่องของ
เจ�าหน�าท่ีควรใช�วาจาท่ีสุภาพ และเหมาะสมมากกว!านี้ร�อยละ 0.52 2) ด�านความสมํ่าเสมอ ควรมี     
ความกระตือรือร�นในการให�บริการมากกว!านี้ และควรบริการด�วยความเต็มใจ ร�อยละ 0.79 3) ด�าน     
การอํานวยความสะดวก ต�องการให�สร�างห�องน้ําเพ่ิม ควรมีเจ�าหน�าท่ีดูแลรักษาความสะอาดบริเวณ
ห�องน้ํา บริเวณทางเข�าด�านหน�าของโรงพยาบาลมีความคับแคบเกินไป ควรมีไฟส!อง สว!างด�าน            
หน�าโรงพยาบาล ควรให�ความสําคัญในเรื่องของความสะอาดของเครื่องมือทีใช�ในการรักษา ให�มากกว!านี้
เครื่องมือและอุปกรณ5ไม!เพียงพอ ทําให�ไม!สามารถรักษาผู�ป^วยในบางกรณีได�และอยากให�เพ่ิมเครื่องมือ 
และอุปกรณ5ให�แก!อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน ร�อยละ 3.67 4) ด�านการดูแลเอาใจใส! เจ�าหน�าท่ี
ควรมีความรู�ความสามารถในการให�คําแนะนําผู�ป^วยมากกว!านี้ร�อยละ 0.26 

พิพัฒน5 มีเถ่ือน (2562) ได�ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน   
บริษัท ฮันนี่ เวลล5 อิเล็คทรอนิค แมธิเรียลส5 ( ประเทศไทย ) จํากัด พบว!า ประชากรท่ีใช�ในการศึกษา   
ครั้งนี้คือ พนักงานบริษัท ฮันนี่ เวลล5 อิเล็คทรอนิค แมธิเรี ยลส5 (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 250 คน    
ซ่ึงพนักงานบริษัท ฮันนี่ เวลล5 อิเล็คทรอนิค แมธิเรียลส5 ( ประเทศไทย ) จํากัด มีความพึงพอใจใน        
การปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู! ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป1นรายด�าน พบว!า พนักงานมี           
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู!ในระดับมากอันดับแรกคือด�านความม่ันคงและความเจริญก�าวหน�า    
ในอาชีพ รองลงมาคือด�านนโยบายและการบริหาร ด�านบังคับบัญชา ด�านสภาพแวดล�อมการทํางาน    
ด�านรายได�และสวัสดิการและอันดับสุดท�ายคือด�านการยอมรับนับถือและความรู�สึกในผลสําเร็จ อยู!ใน
ระดับปานกลาง ตามลําดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว!า พนักงานท่ีมีเพศ อายุ อายุงาน และรายได�ต!อ
เดือนต!างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต!างกันอย!างไม!มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส!วน
พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาและสถานภาพต!างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต!างกัน    อย!างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2563) ได�ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การสํารวจความพึงพอใจ   
ของประชาชนผู�รับบริการจากองค5การบริหาร ส!วนตําบลกะเปอร5 อําเภอกะเปอร5 จังหวัดระนอง พบว!า 
ประชาชนท่ีมาใช�บริการขององค5การบริหารส!วนตําบลกะเปอร5จํานวน 380 คน ส!วนใหญ!เป1นเพศหญิง 
อายุต้ังแต! 51 ปYข้ึนไป มีสถานภาพสมรส สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา/เทียบเท!า ประกอบอาชีพ
เกษตรกร และ มีรายได�เฉลี่ยต!อเดือนตํ่ากว!าหรือเท!ากับ 15,000 บาท ประชาชนท่ีมาใช�บริการ             มี
ความพึงพอใจในการให�บริการขององค5การบริหารส!วนตําบลกะเปอร5งานด�านการให�บริการรับชําระภาษี 
โดยภาพรวม และรายด�าน 4 ด�าน อยู!ในระดับพอใจ ลําดับแรก ด�านเจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการ รองลงมา     
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ด�านสิ่งอํานวยความสะดวก ด�านช!องทาง การให�บริการ และด�านข้ันตอนการให�บริการ มีความพึงพอใจ  
ในงานด�านการให�บริการปbองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยภาพรวม และรายด�าน 4 ด�าน อยู!ในระดับ
พอใจลําดับแรก ด�านเจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการ รองลงมา ด�านข้ันตอนการให�บริการ ด�านสิ่งอํานวยความ
สะดวก และด�านช!องทางการให�บริการ ตามลําดับ มีความพึงพอใจในงานด�านการให�บริการ                
การขออนุญาตก!อสร�าง โดยภาพรวม และรายด�าน 4 ด�าน อยู!ในระดับพอใจ ลําดับแรก ด�านเจ�าหน�าท่ี     
ผู�ให�บริการ รองลงมา ด�านสิ่งอํานวยความสะดวก ด�านข้ันตอนการให�บริการ และด�านช!องทาง            
การให�บริการ ตามลําดับ และมีความพึงพอใจใน งานด�านการให�บริการงานจ!ายเบี้ยยังชีพคนพิการ พบว!า 
โดยภาพรวม และรายด�าน 4 ด�าน อยู!ในระดับพอใจ ลําดับแรก ด�านเจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการ รองลงมา     
ด�านสิ่งอํานวยความสะดวก ด�านข้ันตอนการให�บริการ และด�านช!องทางการให�บริการ ตามลําดับ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (2563) ได�ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชน    
ต!อการให�บริการสาธารณะขององค5การบริหารส!วนจังหวัดสระบุรี อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
ประจําปYงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว!า ประชาชนท่ีมาขอรับบริการจากองค5การบริหารส!วนจังหวัด
สระบุรี จํานวน 4,800 คน โดยค!าระดับความคิดเห็นความพึงพอใจสรุปได�ดังนี้ งานด�านโยธา ได�แก!      
งานบริหารจัดการน้ํา งานพัฒนาแหล!งน้ําและขุดลอกคลองความพึงพอใจ ในการให�บริการสาธารณะของ
องค5การบริหารส!วนจังหวัดสระบุรี มีค!าเฉลี่ยเท!ากับ 4.73 อยู!ในระดับมากท่ีสุด โดยประชาชนถึงร�อยละ 
94.65 มีความพึงพอใจต!อการให�บริการขององค5การบริหารส!วนจังหวัดสระบุรี ในงานด�านโยธา ได�แก!    
งานบริหารจัดการน้ํา งานพัฒนาแหล!งน้ําและขุดลอกคลอง งานด�านรายได�หรือภาษี ได�แก! งานจัดเก็บ
ภาษีขององค5การบริหารส!วนจังหวัดสระบุรี ความพึงพอใจในการให�บริการสาธารณะขององค5การบริหาร
ส!วนจังหวัดสระบุรี มีค!าเฉลี่ยเท!ากับ 4.90 อยู!ในระดับมากท่ีสุด โดยประชาชนถึงร�อยละ 98.00              
มีความพึงพอใจต!อการให�บริการขององค5การ บริหารส!วนจังหวัดสระบุรี ในงานด�านรายได�หรือภาษี   
ได�แก! งานจัดเก็บภาษีขององค5การบริหารส!วนจังหวัดสระบุรี งานด�านสวัสดิการสังคม ได�แก! งานบริการ
สระว!ายน้ํา (สนามกีฬา) ความพึงพอใจในการ ให�บริการสาธารณะขององค5การบริหารส!วนจังหวัดสระบุรี 
มีค!าเฉลี่ยเท!ากับ 4.56 อยู!ในระดับมากท่ีสุด โดยประชาชนถึงร�อยละ 91.12 มีความพึงพอใจต!อ          
การให�บริการขององค5การบริหารส!วนจังหวัด สระบุรีในงานด�านสวัสดิการสังคม ได�แก! งานบริการ       
สระว!ายน้ํา (สนามกีฬา) งานด�านอ่ืน ๆ ได�แก! งานบริการด�านกองทุนฟfgนฟูสมรรถภาพท่ีจําเป1นต!อสุขภาพ
จังหวัดสระบุรี ความพึงพอใจในการให�บริการสาธารณะขององค5การบริหารส!วนจังหวัดสระบุรีมีค!าเฉลี่ย
เท!ากับ 4.62 อยู!ในระดับมากท่ีสุด โดยประชาชนถึงร�อยละ 92.42 มีความพึงพอใจต!อการให�บริการ
องค5การบริหารส!วน จังหวัดสระบุรีในงานด�านอ่ืน ๆ ได�แก! งานบริการด�านกองทุนฟfgนฟูสมรรถภาพ        
ท่ีจําเป1นต!อสุขภาพ จังหวัดสระบุรี ระดับความพึงพอใจในการให�บริการสาธารณะของประชาชนต!อ
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องค5การบริหารส!วนจังหวัดสระบุรีในภาพรวมมีความเฉลี่ยเท!ากับ 4.66 อยู!ในระดับมากท่ีสุด โดยท่ี
ประชาชนเฉลี่ยร�อยละ 93.11 มีความพึงพอใจต!อการให�บริการสาธารณะ 

อรุณลักษณ5 รัตนพันธุ5 และคณะ (2563) ได�ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู�ใช�บริการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พบว!า ผู�ตอบแบบสอบถาม       
ส!วนใหญ! เป1นเพศหญิง คิดเป1นค!าร�อยละ 64.10 สถานภาพเป1นนักศึกษา ชั้นปYท่ี 2 คิดเป1นค!าร�อยละ 
29.40 คณะครุศาสตร5 คิดเป1นค!าร�อยละ 23.60 2. ผลการวิเคราะห5ความพึงพอใจของผู�ใช�บริการ      
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวมอยู!ในระดับพอใจมากท่ีสุด ( X = 4.53) คิดเป1น
ร�อยละ 90.60  เม่ือพิจารณาเป1นรายด�าน พบว!า ด�านท่ีมีค!าเฉลี่ยสูงสุด ได�แก! บริการยืม-คืน รองลงมา คือ 
บริการสื่อโสตทัศนวัสดุและ บริการตอบคําถามและช!วยการค�นคว�า, บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส5 (ฐานข�อมูล
อิเล็กทรอนิกส5) มีค!าเฉลี่ยเท!ากัน บริการสื่อสิ่งพิมพ5ต!อเนื่อง, บริการวิชาการและฝcกอบรม บริการข�อมูล
ท�องถ่ิน ตามลําดับ  
 

 


