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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานและแนวทางการยกระดับการให้บริการ            
ปัญหาของการยกระดับการให้บริการ เพ่ือรวบรวมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปปรับใช้ใน
การพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานราชการอ่ืนๆเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งมี
โครงสร้าง (Semi-Structrrt Interview) กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้มี 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ก าหนด
นโยบายเทศบาลนครขอนแก่น กลุ่มผู้ให้บริการเทศบาลนครขอนแก่น กลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่ม
ตัวแทนผู้รับบริการเทศบาลนครขอนแก่น จ านวน 18 คน วิธีการศึกษา คือ การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ 
ข้อมลูจากการสัมภาษณ์และวิธีการสังเกตุการณ์อย่างมีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า 
  1. สภาพการด าเนินงานและแนวทางการยกระดับการให้บริการ พบว่า เทศบาลนครขอนแก่นมี
การก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ที่มีความชัดเจน ตรงจุด และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงในการพัฒนา
เทศบาลนครขอนแก่น และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในฐานะเจ้าของบ้าน และได้น าความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะของประชาชนไปสู่การปฏิบัติจริง โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม จึงท าให้เทศบาล
นครขอนแก่นได้มีการปรับปรุงระบบการใช้เทคโนโลยีโดยน าเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาร่วมกับการปฏิบัติงานเพ่ิม
มากขึ้น มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมการให้บริการอยู่เสมอเพ่ือการให้การบริการที่ดีต่อประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการและเพ่ือก่อให้เกิดความสะดวกในการใช้บริการของประชาชน เช่น การใช้เครื่องกดบัตรคิวเพ่ือ
การรับบริการท าให้การรับบริการเป็นระเบียบ การใช้เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดโดยไม่ต้องถ่ายส าเนาบัตร
ประชาชน การร้องทุกข์ผ่านระบบ You Phee การช าระภาษีผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีการจัดการข้อมูลของ
ผู้รับบริการโดยน าระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตมาใช้อย่างเหมาะสมและน าความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้รับบริการมาปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  
  2. สภาพปัญหาของการยกระดับการให้บริการ พบว่า ประชาชนบางกลุ่มยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล
ในการให้บริการต่างๆ ได้ เช่น ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตหรือแอพพลิเคชั่นที่เทศบาลนครขอนแก่น
เปิดให้บริการ ท าให้ประชาชนผู้รับบริการไม่ทราบรายละเอียดต่างๆ ในการเข้ารับบริการ ขาดการพัฒนาระบบ
บุคลากรในการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการท าให้บางครั้งประสิทธิภาพในการให้บริการไม่ดีเท่าที่ควร  
 
____________________________________________________________________________________________ 

1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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รวมถึงปริมาณงานในการให้บริการต่อวันนั้นค่อนข้างมาก แต่มีระยะเวลาในการให้บริการที่จ ากัด จึงท าให้การ
ท างานไม่เต็มประสิทธิภาพเนื่องจากงานของแต่ละฝ่ายมีความเฉพาะด้านไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนกันได้  
  3. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปปรับใช้ในการพัฒนาระบบการให้บริการของ
หน่วยงานราชการอ่ืนๆ พบว่า เทศบาลนครขอนแก่นควรปรับปรุงและติดตามระบบแอพพลิเคชั่นส าหรับ
ให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เพ่ือเพ่ิมความสะดวก หลากหลาย และครอบคลุมการ
ให้บริการของส่วนงานด้านต่างๆ ของเทศบาลนครขอนแก่น และควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลช่องทางการรับ
บริการให้เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือน าไปสู่การประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและคุ้มค่าอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และก่อให้เกิดความสะดวกสบายในการติดต่อราชการ เพ่ือที่จะสามารถน าร่องและพัฒนาและต่อ
ยอดไปยังองค์กรและหน่วยงานอื่นๆได้  
 
ค าส าคัญ: การบริหารราชการ, การปฏิรูประบบราชการ, การยกระดับ, นวัตกรรม, การให้บริการ 
 
Abstract 
 Purposes of this research are : 1) to study the situation and guideline for the 
development of  the innovation for service, 2) to investigate the problems and obstacles of 
the development for the innovation, and 3) to recommend guideline(s) for the development 
of the governmental service system. Tool of this research was the semi-structure interviewing 
conducted on 18 samples from 4 target populations consisted of the policy makers of  Khon 
Kaen Municipality, service providers of Khon Kaen Municipality, concerned agencies, and 
representatives of service recipients . Research methodology  were the study of primary data 
and the participatory observation. Results of this research revealed that: 
  1. In terms of the situation and guideline for the development of  the innovation 
for service, Khon Kaen Municipality had created the precise and practicable development 
policies and strategies aligned with the citizens’ participation in proposing of their needs 
which was brought directly to the Municipality’s actions with technology and  innovation. In 
addition, the frequently improvement and introduction of new technology and  innovation 
such as the queue card dispenser booth for the  provision of the service in appropriated 
order , the smart identification card reader for the reduction of photocopied documents, the 
introduction of You Phee complaint system and internet system, the tax payment via smart 
phone , the digital data collection and management regarding the service recipients, had 
significantly met the need of the citizens.   
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  2. In terms of problems and obstacles of the development for the service, there 
were some group of citizens who could not receive the Municipality’s service due to their 
limitation to access the internet system and the Municipal’s digital application. Moreover, 
the lack of information technology competencies development in a concerned officials as 
well as the excessive quantity of routine duties in limited working hours without the shifting 
or replacing of staffs with specific expertise ,were considered as the key problems and 
obstacles of this aspect. 
  3. In terms of the guideline(s) for  the development of the governmental service 
system, Khon Kaen Municipality  was recommended to improve the existing digital service 
application therefore it could provide more convenient and wider range of services covering 
the Municipal’s duties and responsibilities. In addition, there should be a distribution of 
information regarding the service channel to the service recipients therefore they could 
contact with the Municipality effectively and conveniently. The aforementioned 
improvement was also expected as the guideline for the improvement of excellent service 
of another  government agencies. 

 
Keywords: Public Administration, Reforming the bureaucracy, Enhancement, Innovation, 
Service 
 
บทน า 
 การบริหารราชการของภาครัฐนั้นเป็น
กลไกหลักในการบริหารราชการแผ่นดินและเป็น
กิจกรรมที่มีความส าคัญต่อประเทศเป็นอย่างมาก 
เพราะหากการบริหารราชการขาดประสิทธิภาพ 
ระบบการปกครองประเทศก็จะอ่อนแอตามไปด้วย 
ทั้ งนี้ เพราะการบริหารราชการนั้น เป็นการน า
นโยบายของรัฐไปปฏิบัติและเป็นกลไกส าคัญที่จะ
ด ารงรักษาและพัฒนาประเทศ การบริหารราชการ
จึงเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้ง
ยังเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญที่จะก าหนดลักษณะ
กิจกรรมของทั้งในระดับประเทศ ระดับกระทรวง 
ทบวง กรม และในระดับท้องถิ่น ที่เป็นฟันเฟือง

ส าคัญในการด าเนินงาน ซึ่งโดยทั่วไปนโยบายอาจจะ
อยู่ ในรูปแบบของกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ 
แผนงาน และโครงการต่างๆ เมื่อรัฐได้ก าหนด
นโยบายในการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
แล้ว ส่วนราชการจะเป็นผู้ที่น านโยบายเหล่านั้นไป
แปรสภาพให้เป็นการกระท า ให้เกิดเป็นความจริง
ขึ้นมาเพ่ือท าให้นโยบายของรัฐบรรลุผล เช่น การ
จัดการทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชาชน และเพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
 ในอดี ต ก า รบ ริ ห า ร ร าชกา รยั ง ไ ม่ มี
ความส าคัญต่อชีวิตของประชาชนมากนัก เนื่องจาก
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มีบทบาทเป็นเพียงการดูแลให้เกิดความเป็นระเบียบ
ในสังคมหรือเป็นเพียงการป้องกันประเทศ กล่าวคือ 
ยังไม่ได้มุ่งเน้นทางด้านการให้บริการดังเช่นปัจจุบัน 
แต่ทุกวันนี้หน่วยงานภาครัฐมีกิจกรรมที่เพ่ิมมากขึ้น 
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม พาณิชยก
รรม รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ การเป็นผู้ผลิต ผู้
แจกจ่าย และผู้รับใช้ประชาชน นับได้ว่าชีวิตของ
ประชาชนในสังคมทุกวันนี้มีความเกี่ยวเนื่องกับการ
บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร ตั้ ง แ ต่ เ กิ ด จ น ต า ย  ดั ง นั้ น
ความก้ าวหน้ าของสั งคมจึ งขึ้ นอยู่ กับความมี
ประสิทธิภาพในการบริหารราชการของหน่วยงาน
ภาครัฐ หากการบริหารราชการขาดประสิทธิภาพก็
จะมีผลกระทบต่อประชาชนและสังคมเป็นอย่างมาก 
อีกท้ังในปัจจุบันประชาชนมีการเรียกร้องการบริการ
ที่ดีขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหม่เปิดโอกาสให้
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงองค์กรต่างๆ และ
สามารถเปิดเผยความต้องการให้สังคมได้รับรู้ง่ายขึ้น 
ด้วยแรงกดดันดังกล่าวหน่วยงานภาครัฐจึงมีความ
จ า เป็นที่ จะต้องตอบสนองความต้อ งการของ
ประชาชน ที่จะต้องปรับปรุงคุณภาพให้ตอบสนอง
ความต้องการดังกล่าวให้เพ่ิมมากข้ึน 
 จากกระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง รวมทั้งมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็นแรงผลักดันที่
ส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้ เกิดความตื่นตัวและ
ปรับตัวทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศที่
ก าลังพัฒนา ระบบการบริหารราชการจึงคงต้อง
ปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะ
การท างานโดยไม่มีการวางแผน การท างานที่ขาด
ความรับผิดชอบ ขาดการติดตาม และขาดความ
กระตือรือร้นของบุคคลากรในระบบการบริหาร
ราชการ จึงเปรียบเสมือนตัวถ่วงในการพัฒนา

ประเทศ เป็นการท าลายความศรัทธาของภาค
ประชาชน การน านโยบายไปสู่การปฎิบัติจะสัมฤทธิ์
ผลได้มากน้อยเพียงใดจึงขึ้นอยู่กับสมรรถนะกลไก
ของระบบการบริหารราชการเป็นส าคัญ ซึ่งมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรีบแก้ไข เพ่ือประโยชน์สุข
อันจะน าความผาสุขมาสู่ประชาชนและสังคมของ
ประเทศ ทั้งนี้ก็เพ่ือความอยู่รอดและการเจริญเติบโต
ของระบบราชการอีกด้วย  
 ปัญหาของระบบการบริหารราชการไทย
จากการที่เป็นระบบที่มีการด าเนินงานมายาวนาน
และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ ระบบการบริหาร
ราชการของไทยจึงมีปัญหาที่สั่ งสมไว้มาอย่าง
ยาวนาน  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ปัญหาโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อน 
ขาดความยืดหยุ่น และมีอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก 
ท าให้การบริหารงานไม่คล่องตัว ปัญหาบุคลากรขาด
คุณภาพและขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปัญหา
การบริหารงานที่ยึดติดกับกรอบตามอ านาจหน้าที่ที่
กฎหมายก าหนดเป็นหลัก ท าให้การบริหารราชการ
ไม่สอดคล้องกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคม
ได้อย่างเท่าทันเหตุการณ์ ปัญหาการบริหารงานที่ให้
ความส าคัญกับกระบวนการมากกว่าเป้าหมาย 
ปัญหาด้านกฎ ระเบียบ เทคโนโลยี และวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ไม่ทันสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ ปัญหา
เรื่องประสิทธิภาพในการบริหารราชการที่ระบบ
ราชการไทยถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงประสิทธิภาพการ
บริหารงานอยู่เสมอเมื่อเทียบกับการบริหารงานใน
ภาคเอกชน เป็นต้น 
 จากสภาพปัญหาของระบบการบริหาร
ราชการจึงจ าเป็นต้องมีการปฏิรูประบบราชการ 
เนื่องจากระบบราชการนั้นเป็นระบบที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศ มีบุคลากรอยู่ในระบบเป็นจ านวนมาก และ
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มีงบประมาณจ านวนมหาศาล มีอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมายหลายฉบับ ซึ่งการบริหารราชการล้วนส่งผล
ต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและสถานะของ
ประเทศชาติ 
  ปัญหาส าคัญของการบริหารราชการที่ถือ
เป็นเรื่องที่ต้องให้ความส าคัญและควรเร่งด าเนินการ
แก้ไข คือ ประสิทธิภาพในการบริหารราชการที่
ระบบราชการ ไทยถู กวิพากษ์ วิ จ ารณ์มากถึ ง
ประสิทธิภาพการบริหารงานที่มีความล่าช้าในการ
ด าเนินงานและความไม่สะดวกในการติดต่อขอรับ
บริการ ซึ่งมีสาเหตุอันเนื่องมาจากทั้งตัวบุคคลและ
ระบบงาน การมีระบบงานที่ดีแต่ขาดบุคลากรที่มี
คว ามช านาญในการปฎิบั ติ ง าน  ขาดความรู้
ความสามารถ หรือการที่มีบุคลการที่มีความรู้
ความสามารถแต่ขาดระบบงานที่ดี ก็ท าให้ระบบการ
ท างานนั้นๆ ขาดประสิทธิภาพได้เช่นเดียวกัน ซึ่ง
แน่นอนว่าความล่าช้าในการบริหารราชการนั้น 
หน่วยงานราชการต่างๆ ล้วนไม่สามารถปฏิเสธได้ 
เนื่องจากความล่าช้าในการปฏิบัติงานนั้นถือได้ว่า
เป็นจุดอ่อนและปัญหาส าคัญของระบบราชการ 
ถึงแม้จะมีการด าเนินการแก้ไข แต่ก็ไม่สามารถ
ด าเนินการแก้ไขได้อย่างเป็นที่น่าพอใจแก่ผู้มาขอรับ
บริการได ้
 ผลเสียของความล่าช้าของการบริหาร
ราชการนั้นส่งผลทั้งต่อองค์กรและประชาชน ที่ถือ
เป็นสาเหตุหนึ่งของความล้มเหลวในการบริหาร
ราชการ เพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน
ต่อระบบการบริหารราชการที่ดีขึ้น จึงจ าเป็นต้องมี
การบูรณาการร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ มี
แผนการด าเนินงานร่วมกันอย่างชัดเจน เพ่ือมุ่งเน้น
ให้ เกิดผลสัมฤทธิ์  โดยการยึดประชาชนเป็น

ศูนย์กลางและมีการให้บริการที่เป็นเลิศเพ่ือให้เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วและจ าเป็นต้องมีการ
พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถภาพสูงและทันสมัย มี
นวัตกรรมการบริการที่ทันต่อเหตุการณ์และเท่าทัน
ต่อกระแสการเปลี่ ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์  
เน้นความคล่องตัว รวดเร็ว ประหยัดมีประสิทธิภาพ 
มีการลดขั้นตอนและการก าหนดขั้นตอนในการ
บริหารราชการ รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคม
เพ่ือประโยชน์ขององค์กรและประชาชน  
 นับตั้งแต่การปฏิรูประบบราชการ เมื่อปี 
พ.ศ. 2545 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทยขึ้น เพ่ือเป็นกรอบทิศทางและแนวทาง
ในการด าเนินการมาแล้ว 2 ฉบับ ส่งผลให้ระบบการ
บริหารราชการไทย มีความก้าวหน้าและเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและขับเคลื่อนนโยบาย
ต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล จนเป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ และต่อเนื่องด้วยแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ฉบับที่ 3 
(พ.ศ.2556-2561) โดยมีวิสัยของการพัฒนาระบบ
ราชการ คือ ระบบราชการไทยมุ่งเน้นพัฒนาการ
ท างาน เพ่ือประชาชนและรักษาผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติ ภายใต้หลักธรรมมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยกระดับขีดสมรรถนะ
ไปสู่ความเป็นเลิศ บูรณาการและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารงานของภาครัฐ ประสานการท างานกับ
ทุกภาคส่วน สร้างความโปร่งใสต่อต้านการทุจริต
และประพฤติชอบเป็นที่น่าเชื่อมั่นและศรัทธาของ
ประชาชน (เยาวเรศว์ นุตเดชานันท์, 2558)  
 รวมทั้งได้มีการออกพระราชบัญญัติความ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
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ราชการ พ.ศ. 2558 ที่มีหัวใจส าคัญ คือ “ติดต่อ
ราชการรวดเร็ว ถูกลง ง่ายขึ้น” ซึ่งกฎหมายนี้เป็น
ส่วนหนึ่งในการปฏิรูประบบราชการ ที่ควรจะมีมา
นานแล้วแต่เพ่ิงมีการบังคับใช้อย่างจริงจัง เนื่องจาก
บางครั้งในชีวิตประจ าวันของประชาชน จ าเป็นต้องมี
การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ การไปติดต่อนั้นมี
ทั้งเรื่องของการขอใบอนุญาต การขออนุมัติ การขึ้น
ทะเบียน การจดทะเบียนรายงานตัว จดแจ้ง บอก
กล่าวหรือแสดงตนว่ายังมีชี วิตอยู่  เป็นต้น และ
นอกจากนี้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต บาง
ฉบับไม่ได้มีการก าหนดระยะเวลา จนท าให้เป็นภาระ
และเป็นอุปสรรคต่อประชาชนในการด าเนินการ
ต่างๆ ซึ่งท าให้ส่งผลต่อการเพ่ิมขีดความสามารถและ
ท าให้ประเทศไทยเสียโอกาสทางการค้าและการ
แข่งขันกับประเทศต่างๆอีกดว้ย 
 ทุกวันนี้กระแสการปฏิรูปหน่วยงานของ
ภาครัฐและองค์กรเอกชนนับว่ามีกระแสที่ถูก
กล่าวถึงและถูกน าเสนอในรูปแบบต่างๆ ที่สะท้อนให้
เห็นถึงความสนใจของคนในสังคมที่มีความสนใจต่อ
การปฏิรูประบบราชการ การปฏิรูประบบราชการจึง
มีความจ าเป็นที่จะต้องมีการตั้ ง เป้าหมายแห่ง
ความส าเร็จ เพราะหากไม่มีการตั้งเป้าหมาย การจะ
ท าการสิ่งใดให้ส าเร็จนั้นย่อมเป็นไปได้ยาก ทั้งนี้เพ่ือ
เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถและสร้างความพร้อม
ของระบบราชการไทย เพ่ือเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนอย่างเต็มรูปแบบและเพ่ือขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติราชการให้ก้าวไปบนความไว้วางใจและความ
เชื่อถือของประชาชนเพ่ือน าพาไปสู่ความเจริญรุ่ง
เรื่องและความยั่งยืนในระบอบประชาธิปไตยอย่าง
แท้จริง  
 ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการนั้นเป็นเรื่อง
ส าคัญในทุกรัฐบาล ซึ่งมักถูกบรรจุเป็นนโยบายของ

รัฐบาลและรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยก็ให้ความสนใจ
ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่สามารถด าเนินการ
ได้อย่างจริงจัง ปัจจุบันประเทศก าลังพัฒนาสู่ความ
เป็นสากล การปฏิรูประบบราชการจึงนับเป็นภารกิจ
ที่รัฐบาลต้องด าเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่าง
ชัดเจน เพ่ือยกระดับขีดความสามารถและสร้าง
ประสิทธิภาพของหน่วยงานราชการ การน าบริการที่
ดีมีคุณภาพมาสู่ประชาชน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
บริหารราชการให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการที่หลากหลายของส่วนรวม และการพัฒนา
ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ที่ผ่านมาระบบ
ราชการไทยมีการปฏิ รูปกันมาอย่ างยาวนาน 
หน่วยงานของรัฐได้ด าเนินยุทธศาสตร์ร่วมกันในการ
พัฒนาระบบราชการไทย ทั้งมีการขับเคลื่อนในระดับ
กระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจ แต่การ
ขับเคลื่อนยังเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างท า แยก
ส่วนและขาดความเชื่อมโยงต่อเนื่อง จนมาถึงยุค
ปัจจุบันที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. มี
นโยบายในการปฏิรูประบบราชการไทยไปพร้อมกับ
การปฏิรูปการเมือง และปฏิรูปประเด็นปัญหาของ
ประเทศด้านอ่ืนๆเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูประบบราชการในหลายมิติ และสร้างความ
เชื่อมั่นศรัทธาแก่ประชาชน บนความโปร่งใสและ
เป็นธรรม (เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์,2558) 
 ในสภาวะการณ์ปัจจุบันที่ประเทศก าลัง
พัฒนาสู่ความเป็นสากล การปฏิรูประบบราชการจึง
เป็นภารกิจหลักที่รัฐบาลต้องด าเนินการให้เห็นอย่าง
เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนโดยเร็ว เ พ่ือเป็นการ
ยกระดับขีดความสามารถและสร้างประสิทธิภาพ
โดยรวมของหน่วยงานราชการ การน าบริการที่ดีมี
คุณภาพมาสู่ประชาชน และการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การบริหารราชการให้สามารถตอบสนองต่อความ
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ต้องการที่หลากหลายของส่วนรวม เพื่อให้การพัฒนา
ประเทศเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 การด าเนินการปฏิรูประบบราชการให้
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนั้น ทุกภาคส่วนจะต้อง
ร่วมกันขับเคลื่อนเพ่ือให้การด าเนินงานก้าวเดินไป
พร้อมกันบนความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
อันจะน ามาซึ่ งการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครองตามระบบประชาธิปไตย 
รวมถึงการให้บริการของภาครัฐที่มีคุณภาพจะเป็นสิ่ง
ที่สะท้อนสมรรถนะของการปฏิบัติงาน รวมถึงการ
ให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนซึ่ง
เป็นผู้รับบริการของรัฐ ภายใต้รากฐานของการ
บริหารราชการหรือการบริหารงานภาครัฐ ตาม
แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public 
Management : NPM) ที่ระบบราชการของหลาย
ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยรับมาเป็นกระบวนการ
ทัศน์ในการขับเคลื่อนการจัดการระบบงานภาครัฐ
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา    
 ปัจจุบันรัฐบาลได้น าหลักการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่เข้ามาใช้ในการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และมีความ
ทันสมัยที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมหรือกระแสโลกาภิวัตน์ที่เกิดขึ้น 
ด้วยเหตุนี้จึงท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของภาครัฐ จ าเป็นที่จะต้องน าหลักการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่เข้ามาใช้ในการบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้องค์กรการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและมีความทันสมัย แต่การน าหลักการ
บริหารจัดการดังกล่าวมาปรับใช้กับองค์กรหรือ
หน่วยงานต่างๆ นั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความ
เข้าใจและค านึงถึงบริบทขององค์กรนั้นๆ เป็นส าคัญ  

 ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือว่า
มีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมากในการตอบสนองต่อ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละ
ท้องถิ่น แต่การบริหารจัดการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังคงขาดประสิทธิภาพในการให้บริการ
และไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่มากนัก ซึ่งสาเหตุดังกล่าวท าให้
ภาครัฐได้พยายามพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพเพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ ส าหรับองค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ นที่ ส ามา รถมอง เห็นการ
พัฒนาการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่ชัดเจน ได้แก่ เทศบาล เพราะ
ลักษณะของพ้ืนที่ที่จัดตั้งต้องมีความเป็นเมืองที่มี
ประชากรหนาแน่น มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่สามารถ
จัดการตนเองได้ในระดับหนึ่งซึ่งรูปแบบเทศบาลนี้ก็มี
การจัดแบ่งระดับการพัฒนาออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
เทศบาลต าบล เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร 
โดยเฉพาะรูปแบบที่มีความเจริญสูงสุดคือ “เทศบาล
นคร” ซึ่งมีความเป็นชุมชนเมืองที่มีความก้าวหน้า
และพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมสูงที่สุดใน
ประเทศไทย โดยมีอยู่เพียง 30 แห่ง และในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีพ้ืนที่และประชากรจ านวน
ม า ก ไ ด้ มี ก า ร จั ด ตั้ ง ขึ้ น เ พี ย ง  5 แ ห่ ง  ไ ด้ แ ก่ 
นครราชสีมา อุบลราชธานี อุดรธานี สกลนครและ
ขอนแก่น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,2560) 
 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นนี้จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องศึกษาแนวการยกระดับการให้บริการ 
โดยใช้พ้ืนที่ศึกษาของเทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอ
เมือง จั งหวัดขอนแก่น เ พ่ือให้ข้อมูลที ได้จาก
การศึกษาในครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ สามารถ
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น าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแนวการยกระดับ
การให้บริการ และเกิดการพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต่างๆให้ดียิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1..เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานและ
แนวทางการยกระดับการให้บริการของเทศบาลนคร
ขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
 2..เ พ่ื อ ศึ ก ษ า ส ภ า พปั ญ ห า ข อ ง ก า ร
ยกระดับการให้บริการของเทศบาลนครขอนแก่น 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
 3..เ พ่ื อรวบรวมปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปปรับใช้ในการพัฒนา
ระบบการให้บริการของหน่วยงานราชการอ่ืนๆ
  
วิธีการวิจัย 
 ในการศึกษา การยกระดับการให้บริการ
ของเทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่ น เ ป็ น วิ จั ย เ ชิ ง คุณภ าพ  ( Qualitative 
research) เพ่ือให้ได้ข้อมูลและปรากฏการณ์ในเชิง
ลึกการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น (Primary Research) 
เป็นการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
ทางวิชาการ ต ารา รายงาน แนวความคิดและ
บทความทางวิชาการจากวารสารต่างๆ ที่ เป็น
หลักการ แนวคิด ทฤษฏี ที่เกี่ยวกับการยกระดับการ
ให้บริการ สภาพปัญหาของการยกระดับการ
ให้บริการของเทศบาลนครขอนแก่น เพ่ือรวบรวม
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในการ
พัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานราชการ
อาศัยแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-
Structure Interview) โดยการการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth-Interview) ประกอบด้วยค าถามที่

เกี่ยวข้องกับการยกระดับการให้บริการของเทศบาล
นครขอนแก่น  อ า เภอเมือง  จั งหวัดขอนแก่น 
ตามล าดับดังนี้ 
   1..ด้านนวัตกรรมเชิงนโยบายและ
ยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลนคร
ขอนแก่น การน าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรน าไปสู่
การปฏิบัติรวมถึงการวางแผนยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลนครขอนแก่นต่อการพัฒนาองค์กรใน
อนาคต  
  2..ด้านนวัตกรรมสินค้าและการบริการ 
นวัตกรรมการให้บริการ ความสะดวก รวดเร็ว ลด
ขั้นตอนและลดระยะเวลาในการให้บริการ การ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์การออกแบบสินค้า
และบริการใหม่ๆ  
  3..นวัตกรรมด้านรูปแบบการให้บริการ
และการส่งมอบงาน ภาพรวมของการให้บริการของ
เทศบาลนครขอนแก่น ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญ
ของการให้บริการประชาชนของเทศบาลนคร
ขอนแก่น การลดขั้นตอนการให้บริการ การลด
ระยะเวลาในการบริการ การสร้างความพึงพอใจให้
รับริการการลดข้อร้องเรียนของผู้รับบริการการ
ปรับเปลี่ยนแนวทางและรูปแบบการให้บริการของ
เทศบาลนครขอนแก่น การให้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต
หรือแอพพลิเคชั่น  
  4..นวัตกรรมด้านกระบวนการและการ
บริหารองค์การ การออกแบบการจัดการข้อมูล
ผู้รับบริการการปรับปรุงกระบวนการการด าเนินงาน 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในเทศบาลนครขอนแก่น 
  5..นวัตกรรมด้านการปฏิสัมพันธ์เชิง
กระบวนการติดต่อประสานงานของเทศบาลนคร
ขอนแก่นและภาคส่วนอ่ืนๆ การด าเนินงานของ
เทศบาลนครขอนแก่นต่อการก ากับดูแลองค์กรและ
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ความรับผิดชอบต่อสังคมรวมถึงผลกระทบทางการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร 
 โดยศึกษาจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key – 
Informants) แบบเฉพาะเจาะจง 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 
1) กลุ่มผู้ก าหนดนโยบาย 2) กลุ่มผู้ให้บริการ 3) 
กลุ่มหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 4) กลุ่มตัวแทน
ผู้รับบริการโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีเชิงพรรณนาและวิเคราะห์
เนื้อหาน าข้อมูลมาสรุปและเสนอแนะ น าแนวคิด
ทฤษฎี  งานวิ จั ยที่ เ กี่ ยวข้องของปัจจั ยน า เข้ า 
กระบวนการ ไปสู่ผลของการพัฒนา ที่ได้จากการ
ค้นคว้าเอกสารข้างต้น น ามาอธิบายปรากฎการณ์
ความเป็นจริงที่ เกิดขึ้นในการศึกษา เรื่องการ
ยกระดับการให้บริการของเทศบาลนครขอนแก่น ซึง
ภาครัฐนั้นเป็นระบบการบริหารองค์การขนาดใหญ่ 
มีโครงสร้างที่สลับซับซ้อน การริเริ่มคิดค้นจนถึงการ
น านวัตกรรมไปปฏิบัติในองค์กร จึงเป็นสิ่งที่มีความ
ท้าทายอย่างมาก ส าหรับนักบริหารสมัยใหม่ด้วย
เหตุผลที่ว่านวัตกรรม คือ เครื่องมือหรือกระบวนการ
ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยนวัตกรรมทางการบริหารเป็นเรื่อง
ที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับนโยบาย โครงสร้าง
องค์การ ระบบ รูปแบบ และกระบวนการจัดการใน
องค์การ ซึ่งปัจจุบันจะเห็นได้ว่าภาครัฐมีการน า
นวัตกรรมต่างๆ  เข้ามาใช้กับการบริหารงานที่มาก 
ขึ้นเพ่ือให้การท างาน การบริหารงานของรัฐเกิด
ความคล่องตัวและสามารถน าไปปฏิบัติ ให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์การได้อย่างมีคุณภาพ  
 
ผลการวิจัย 
 1. นวัตกรรมเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ 
  กา รยกระดั บ ก าร ให้ บ ริ ก า รขอ ง

เทศบาลนครขอนแก่น ด้านนวัตกรรมเชิงนโยบาย
ของเทศบาลนครขอนแก่นนั้น ด้วยวิสัยทัศน์พัฒนา
เมืองสู่สากลและสร้างสังคมแห่งความสุข เทศบาล
นครขอนแก่นจึ ง มี ก า รก าหนดน โยบายและ
ยุทธศาสตร์ที่มีความชัดเจน ตรงจุด และสามารถ
น าไปปฏิบัติ ได้จริ งในการพัฒนาเทศบาลนคร
ขอนแก่น อีกทั้งยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในฐานะเจ้าของบ้าน เป็นผู้ตัดสินใจมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนชุมชนเพ่ือก าหนดออกแบบภารกิจใน
การด าเนินงาน และเทศบาลนครขอนแก่นยังมีการ
สนับสนุนการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือจัดท า
แผน อีกทั้งยังได้น าความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของ
ประชาชนไปสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งการก าหนดนโยบาย
และยุทธศาสตร์ที่มีความชัดเจน ตรงจุด ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานต่างๆ นั้นมีเป้าหมาย มีวัตถุประสงค์ที่จะ
น าไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือ
เป็นแนวทางส าหรับเจ้าพนักงานในการปฏิบัติงาน
ตามแผนด าเนินงานต่างๆ ที่ทางเทศบาลนคร
ขอนแก่นได้ก าหนดไว้ และน าไปสู่การปฏิบัติเป็น
รูปแบบโครงการต่างๆ เช่น คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้ง
กัน ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุพระธรรมวิสุทธาจารย์ 
โรงงานก าจัดแปรพลังงานไฟฟ้า และรวมถึงโครงการ
รถไฟ LRT จัดตั้งบริษัท 5 เทศบาล 
  นอกจากนี้เทศบาลนครขอนแก่นยังได้
มีนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลนครขอนแก่นให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสั งคม  และ เทศบาลนครขอนแก่นยั ง ได้
ด า เนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้ก าร
บริหารงานของผู้บริหารที่มีนโยบายและยุทธศาสตร์
ใหม่ๆ อยู่เสมอ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม เพ่ือให้สอดคล้องทั้งกับปัจจุบัน และเพ่ือการ
วางแผนในอนาคตเพ่ือนโยบายและยุทธศาสตร์ที่
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เหมาะสมกับการน าไปปฏิบัติจริง 
 2. นวัตกรรมด้านสินค้าและการบริการ 
  กา รยกระดั บ ก าร ให้ บ ริ ก า รขอ ง
เทศบาลนครขอนแก่น ด้านนวัตกรรมสินค้าและ
บริการของเทศบาลนครขอนแก่นนั้น ปัจจุบัน
เทศบาลนครขอนแก่นได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
และพัฒนานวัตกรรมต่างๆขึ้นเป็นอย่างมาก เพราะ
ผู้บริหารเป็นบุคลากรที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ การ
ท างานปัจจุบันจึงเป็นแบบเชิงรุกตามความต้องการ
ของประชาชน เช่น มีหน่วยบริการออกไปดูแลผู้ป่วย
ติดเตียง และกลุ่มดาวฤกษ์เป็นเจ้าหน้าที่ออกพ้ืนที่
ชุมชนเ พ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน มีบริการการท าบัตรประจ าตัวประชาชน
นอกสถานที่ให้คนชรา ผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งไม่สามารถ
มาใช้บริการที่ส านักทะเบียนได้ อีกทั้งยังมีบริการ
การท าบัตรประจ าตัวประชาชนในห้างสรรสินค้าซึ่ง
ได้ผลตอบรับที่ดีเนื่องจากเป็นการกระจายแหล่ง
ให้บริการและสะดวกในการใช้บริการมากขึ้น การ
ให้บริการแอพพลิเคชั่น youphee ส าหรับการรับข้อ
ร้องเรียน เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอน
จากการที่ต้องเดินทางมายังเทศบาลนครขอนแก่น 
ซึ่งรูปแบบการให้บริการผ่านแอพพลิ เคชั่นของ
เทศบาลนครขอนแก่นนี้ท าให้มีความทันสมัยและ
รวดเร็ ว  ซึ่ ง ในปัจจุบันระบบเทคโนโลยีต่ างๆ 
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้เป็นอย่างดี การตอบข้อ
ร้อง เรียนผ่ านอินเตอร์ เน็ต  การให้ข้อมูลผ่ าน
อินเตอร์เน็ต ถือเป็นเรื่องที่ทันสมัยและมีความส าคัญ 
และท าให้มีความหลากหลายในการเลือกรับบริการ 
แล้วแต่ความสะดวกของบุคคล และเป็นการพัฒนา
ตามเทคโนโลยีเพ่ือความทันสมัย 
  อีกทั้งยังได้มีการปรับปรุงระบบการใช้
เทคโนโลยีโดยน าเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาร่วมกับการ

ปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ้น มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
นวัตกรรมการให้บริการอยู่ เสมอเพ่ือการให้การ
บริการที่ดีต่อประชาชนผู้มาติดต่อราชการและเพ่ือ
ก่อ ให้ เกิ ดความสะดวกในการ ใช้บริ การของ
ประชาชน เช่น การกดบัตรคิวเพ่ือการรับบริการ ท า
ให้การรับบริการเป็นระเบียบ และมีการปรับปรุง
ขั้นตอนเพ่ือลดระยะเวลาการให้บริการให้สะดวก
รวดเร็วเพ่ือตอกย้ าการเข้าสู่ปีแห่งการให้บริการ
อย่างมืออาชีพ เช่น ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล
นครขอนแก่น ได้ให้บริการประชาชน โดยใช้เครื่อง
อ่านบัตรสมาร์ทการ์ด อ่านข้อมูลจากไมโครชิพ ซึ่งไม่
ต้องถ่ายส าเนาบัตรประชาชนเหมือนในอดีตที่ผ่านมา 
ท าให้การบริการประชาชนเกิดความสะดวกรวดเร็ว
เป็นอย่างมาก           
 3. นวัตกรรมด้านรูปแบบการให้บริการ
และการส่งมอบงาน 
  กา รยกระดั บ ก าร ให้ บ ริ ก า รขอ ง
เทศบาลนครขอนแก่น ด้านรูปแบบการให้บริการ
และการส่งมอบงานของเทศบาลนครขอนแก่นนั้น 
ในภาพรวมนั้นการให้บริการแก่ประชาชนของ
เทศบาลนครขอนแก่น มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น 
ด้ ว ยก า รท า ง านที่ มี ร ะบบคอม พิว เตอร์ แ ล ะ
อินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้เพิ่มมากขึ้น ดังนี้ 
   3.1.การลดขั้นตอนการให้บริการ 
เทศบาลนครขอนแก่น ได้ปรับปรุงนวัตกรรมในการ
ให้บริการ มีการลดขั้นตอนการให้บริการ เพ่ือการ
ให้บริการที่รวดเร็ว เช่น ไม่มีการกรอกค าร้องในบาง
จุดให้บริการ โดยใช้เพียงแค่บัตรประชาชนก็สามารถ
รับบริการได้ทันที โดยเทศบาลนครขอนแก่นจะมี
ฐานข้อมูลในระบบท าให้สามารถให้บริการได้ทันที 
อีกทั้งยังมีจุดให้บริการการตรวจสอบเอกสารเพ่ือให้
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ผู้รับบริการได้จัดเตรียมเอกสารอย่างครบถ้วนก่อน
การด าเนินการ 
   3.2.การลดระยะเวลาในการบริการ 
เทศบาลนครขอนแก่นได้มีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ
เพ่ือให้เกิดความสะดวกสบายในการติดต่อราชการ 
เช่น เว็บไซด์ แอพพลิเคชั้น ลดขั้นตอนในการกรอก
เอกสาร หรือบางจุดบริการจบที่จุดเดียว เพ่ือเป็น
การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่ชุมชนและ
สังคมได้อย่างเต็มรูปแบบ และยังคงพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการประชาชนของทุกส านัก/กองให้เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง 
   3.3.การสร้างความพึงพอใจให้
ผู้รับบริการปัจจุบันนอกจากการพัฒนาระบบการ
ให้บริการแล้วนั้น เทศบาลนครขอนแก่นยังเล็งเห็น
ถึงความส าคัญในการสร้างความพึงพอใจให้แก่
ผู้รับบริการ โดยมีการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการให้มี
ความรักในงานบริการ ท าให้เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้ม และ
ให้ค าปรึกษาในการรับบริการเป็นอย่างดี พูดคุย
อย่างเป็นกันเองกับประชาชนที่มารับบริการ และมี
การส า รวจหรื อ เก็บข้ อมู ลคว าม พึงพอใจต่ อ
ผู้รับบริการเพื่อน าไปพัฒนาต่อในอนาคต 
   3 . 4 . กา ร ลดข้ อ ร้ อ ง เ รี ยนขอ ง
ผู้รับบริการเทศบาลนครขอนแก่นมีหน้าที่ปฏิบัติตาม
ความประสงค์ของประชาชน เมื่ อประชาชน
เดื อ ด ร้ อน  และท า ง าน ใน เ ชิ ง รุ ก ต ร ว จสอบ
สถานการณ์ที่จะเกิดการร้องเรียนจึงท าให้ลดข้อ
ร้องเรียนจากผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี จากการ
สอบถามพูดคุยกับกลุ่มผู้รับบริการนั่นยังไม่เคย
ร้องเรียนด้านการด าเนินงานของเทศบาลนคร
ขอนแก่น 
  ในปัจจุบันการให้บริการจึงเป็นแบบมือ
อาชีพตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของผู้บริหาร เมื่อ

ความสะดวกและรวดเร็วขึ้นจึงท าให้ผู้ให้บริการมี
ความตั้งใจบริการ ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นเป็น
หน่วยงานที่เปิดบริการประชาชนในภาพรวมสามารถ
ให้การบริการที่ดี มีการรับรองที่ดี จากการได้รับ
รางวัลในด้านการบริการต่างๆ มากมาย และยังคงมี
การพัฒนาให้ทันสมัยขึ้น มากขึ้นอยู่เสมอ 
 4..นวัตกรรมด้านกระบวนการและการ
บริหารองค์การ 
    กา รยกระดั บ ก าร ให้ บ ริ ก า รขอ ง
เทศบาลนครขอนแก่น ด้านกระบวนการและการ
บริหารองค์การของเทศบาลนครขอนแก่นนั้น 
เทศบาลนครขอนแก่นได้มีการจัดการข้อมูลของผู้มา
รั บ บ ริ ก า ร  โ ด ย น า ร ะบ บค อม พิ ว เ ต อร์ แ ล ะ
อินเตอร์เน็ตมาใช้ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว มีการ
จัดการระบบฐานข้อมูลอย่างเหมาะสม โดยความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้รับบริการมา
สรุปและน าไปปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน และมีการส ารวจความพึง
พอใจและความคิดเห็นของประชาชนผู้มารับบริการ 
รวมถึงประชาชนที่มาร่วมงานหรือกิจกรรมประเพณี
ต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีการปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอและปรับปรุง
ในทุกส่วนงาน มีการประชุมติดตามงาน รายงานผล
การด าเนินงานพร้อมสรุปประเด็นปัญหาเพ่ือหาแนว
ทางแก้ไขร่วมกัน 
 5. .นวัตกรรมด้านการปฏิสัมพันธ์เชิง
กระบวนการ  
  กา รยกระดั บ ก าร ให้ บ ริ ก า รขอ ง
เทศบาลนครขอนแก่น ด้านการปฏิสัมพันธ์เชิง
กระบวนการของเทศบาลนครขอนแก่นนั้น เทศบาล
นครขอนแก่นเป็นหน่วยงานที่มีการติดต่อสื่อสารและ
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ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้
เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีความร่วมมือกัน
ดีในทุกส่วน เจ้าหน้าที่มีความสนิทสนมคุ้นเคยกัน 
อีกทั้งคณะผู้บริหารยังมีนโยบายการมีส่วนร่วมใน
การท างาน ท าให้เทศบาลนครขอนแก่นมีทักษะและ
ประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
หรือองค์กรอ่ืน ๆ ได้ดีมากนอกจากนี้เทศบาลนคร
ขอนแก่นยังมีแผนด าเนินงานที่ท าเพ่ือสังคมตาม
นโยบายของแต่ละฝ่าย และคณะผู้บริหารมีความ
รับผิดชอบต่อสั งคมสู ง  ส่ ง ผลให้ เทศบาลนคร
ขอนแก่นมีแนวทางหรือทิศทางที่รับผิดชอบต่อสังคม
ตามไปด้วย ดังนี้ 
   5.1.มีรูปแบบสอดคล้องต่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน เทศบาลนครขอนแก่นมีการพัฒนาที่
ยั่งยืนท าให้พนักงานหรือองค์กรต้องมีการปรับตัว
อย่างรวดเร็วให้ทันเหตุการณ์ จึงส่งผลให้พนักงาน
ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีการปรับปรุงในทุกด้าน
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
   5.2.สามารถปรับปรุงภาพลักษณ์
ขององค์กรไดเ้ทศบาลนครขอนแก่นมีการพัฒนาและ
ปลูกฝังให้พนักงานเกิดความรักและศรัทธาในองค์กร
ท าให้ปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
   5.3.การลดค่าใช้จ่ายในการเข้าถึง
บริการของประชาชน5เทศบาลนครขอนแก่นมีช่อง
ทางการติดต่อสื่อสารหรือร้องเรียนโดยใช้เว็บไซต์
หรือแอพพลิเคชั่นเพ่ือลดค่าใช้จ่ายของประชาชน 
โดยน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการเพ่ิม
มากขึ้น ไม่ต้องมีการถ่ายเอกสาร การใช้บัตร
ประชาชนสามารถติดต่อได้ครบวงจร มีบริการท า
บัตรประชาชนนอกสถานที่  
   5.4.การลดต้นทุนของหน่วยงานใน
การให้บริการ5เทศบาลนครขอนแก่นมีช่องทางการ

ติดต่อสื่อสารและให้บริการโดยใช้เว็บไซต์หรือ
แอพพลิเคชั่นนอกจากจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการ
เข้าถึงบริการของประชาชนแล้วนั้น ยังเป็นการลด
ต้นทุนของหน่วยงานในการให้บริการอีกด้วย 
เนื่องจากเป็นการลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองต่าง 
ๆ   
   5.5.การให้บริการมีความคุ้มค่า 
สะดวก รวดเร็ว5เทศบาลนครขอนแก่นมีการช าระ
ภาษี        โดยสามารถให้ผู้รับบริการโอนพร้อมเพย์
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ทันที ซึ่งเป็นการเน้นย้ าการ
ให้บริการที่รวดเร็วตามนโยบายของเทศบาลนคร
ขอนแก่น 
    
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 1 .  สภาพการด า เนินงานและแนว
ทางการยกระดับการให้บริการ 
  กา รยกระดั บ ก าร ให้ บ ริ ก า รขอ ง
เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
นั้น ด้วยวิสัยทัศน์พัฒนาเมืองสู่สากลและสร้างสังคม
แห่งความสุข เทศบาลนครขอนแก่นจึงมีการก าหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์ที่มีความชัดเจน ตรงจุด 
และสามารถน าไปปฏิบัติ ได้จริ งในการพัฒนา
เทศบาลนครขอนแก่น อีกทั้งยังได้เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในฐานะเจ้าของบ้าน เป็นผู้
ตัดสินใจมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนชุมชนเพ่ือ
ก าหนดออกแบบภารกิจในการด าเนินงาน และได้น า
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนไปสู่การ
ปฏิบัติจริง อีกทั้งภายใต้แนวคิดของนายกเทศมนตรี
เพ่ือรองรับประเทศไทย 4.0 เพ่ือการสอดรับกับ
นโยบายประเทศไทย 4.0 คือ การพัฒนาในพ้ืนที่ให้มี
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจสังคมเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น 
โดยเน้นการใช้เทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรม เพ่ือ
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รองรับประเทศไทย 4.0 จึงท าให้เทศบาลนคร
ขอนแก่นได้มีการปรับปรุงระบบการใช้เทคโนโลยี
โดยน าเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาร่วมกับการปฏิบัติงาน
เพ่ิมมากขึ้น มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนวัตกรรม
การให้บริการอยู่เสมอเพ่ือการให้การบริการที่ดีต่อ
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการและเพ่ือก่อให้เกิดความ
สะดวกในการใช้บริการของประชาชน เช่น มีการกด
บัตรคิวเพ่ือการรับบริการ ท าให้การรับบริการเป็น
ระ เบี ยบ  และมี การปรั บปรุ งขั้ นตอน เ พ่ือลด
ระยะเวลาการให้บริการให้สะดวกรวดเร็วเพ่ือตอกย้ า
การเข้าสู่ปีแห่งการให้บริการอย่างมืออาชีพ มีการ
ให้บริการประชาชนโดยการใช้เครื่องอ่านบัตรสมาร์ท
การ์ด อ่านข้อมูลจากไมโครชิพ ซึ่งไม่ต้องถ่ายส าเนา
บัตรประชาชนเหมือนในอดีตที่ผ่านมา ท าให้การ
บริการประชาชนเกิดความสะดวกรวดเร็วเป็นอย่าง
มาก ในปัจจุบันการให้บริการจึงเป็นแบบมืออาชีพ
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของผู้บริหาร มีการ
จั ดการข้ อมู ล ของผู้ รั บบริ ก าร  โดยน า ร ะบบ
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตมาใช้ให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็ว มีการจัดการระบบฐานข้อมูลอย่าง
เหมาะสม โดยความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ 
จากผู้รับบริการมาสรุปและน าไปปรับปรุงแก้ไขให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน มีการ
ส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชน
ผู้มารับบริการและยังมีการปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอและปรับปรุงในทุกส่วน
งาน มีการประชุมติดตามงาน รายงานผลการ
ด าเนินงานพร้อมสรุปประเด็นปัญหาเพ่ือหาแนว
ทางแก้ไขร่วมกัน 
 2. สภาพปัญหาของการยกระดับการ
ให้บริการ 
  สภาพปัญหาของการยกระดับการ

ให้ บ ริ ก า ร ของ เทศบาลนครขอนแก่ นพบว่ า 
ประชาชนบางกลุ่มยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลในการ
ให้บริการต่างๆ เช่น ยังไม่เข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต
หรือแอพพลิ เคชั่นที่ เทศบาลนครขอนแก่นเปิด
ให้บริการ ท าให้ประชาชนผู้รับบริการไม่ทราบ
รายละเอียดต่างๆ ในการเข้ารับบริการ จึงควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้เ พ่ิมมากขึ้น รวมถึงการ
วางแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ผู้บริหารเป็นการตี
กรอบทางความคิดท าให้ผู้ปฏิบัติไม่กล้าคิด/ตัดสินใจ
ด้วยตนเองและยังขาดการพัฒนาระบบบุคลากรใน
เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่ชุมชนและสังคม
ได้อย่ า ง เต็มรูปแบบ และปริมาณงานในการ
ให้บริการต่อวันนั้นค่อนข้างมาก แต่มีระยะเวลาใน
การให้บริการที่จ ากัด ท าให้บางครั้งประสิทธิภาพใน
การให้บริการไม่ดี เท่าที่ควร การท างานไม่ เต็ม
ประสิทธิภาพเนื่องจากงานของแต่ละฝ่ายมีความ
เฉพาะด้านไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนกันได้ ซึ่งใน
ภาพรวมนั้นประชาชนผู้รับบริการมีความคิดเห็นว่า 
ปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการของเทศบาล
นครขอนแก่นไม่ได้อยู่ในกระบวนการให้บริการ แต่
เป็นในด้านของการจัดสรรพ้ืนที่ ให้บริการ เช่น 
สถานที่ในการให้บริการถือว่ายังไม่เพียงพอ สถานที่
จอดรถไม่เพียงพอ ในช่วงที่มีประชาชนเข้ามาใช้
บริการเป็นจ านวนมากท าให้พื้นที่บริการดูคับแคบ 
  3. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ส าหรับการน าไปปรับใช้ในการพัฒนาระบบการ
ให้บริการของหน่วยงานราชการอื่นๆ 
  สภาพปัญหาของการยกระดับการ
ให้บริการนั้น พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นว่าการให้บริการในปัจจุบันเป็นที่พีงพอใจของ
ผู้รับบริการแล้ว แต่ควรปรับปรุงอาคารสถานที่จอด
รถเ พ่ือให้บริการประชาชน และแนวทางการ
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ป รั บ ป รุ ง ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ล ะ ติ ด ต า ม ร ะ บ บ
แอพพลิเคชั่นส าหรับให้บริการประชาชน เพ่ือเพ่ิม
ความสะดวก และหลากหลายและครอบคลุมในการ
รับบริการของส่วนงานด้านต่างๆ ของเทศบาลนคร
ขอนแก่นให้สอดคล้องกับการเป็นเทศบาลดิจิตอล 
ซึ่งการด าเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่นส าเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรมแล้วนั้น เทศบาลนครขอนแก่นจะ
สามารถน าร่องและพัฒนาและต่อยอดไปยังองค์กร
และหน่วยงานอื่นๆ ได้ เพื่อน าไปสู่การประยุกต์ใช้ให้
ถูกต้อง เหมาะสมและคุ้มค่าอย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ สิ่งที่ส าคัญที่ สุดเพ่ือให้เกิดความ
สะดวกสบายในการติดต่อราชการ เพ่ิมช่องทาง
สื่อสารกับประชาชนในทุกช่องทาง การรับเรื่อง
ร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ ซึ่งสอดคล้องกับการที่
รัฐบาลก าลังประกาศนโยบายรัฐบาลดิจิทัล เทศบาล
นครขอนแก่น จึงต้องพัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสุดท้ายคือ
การพัฒนาระบบบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ให้บริการแก่ชุมชนและสังคมได้อย่างเต็มรูปแบบ
และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาผลการวิ จัยครั้ งนี้ การ
ยกระดับการให้บริการของเทศบาลนครขอนแก่น ได้
ดังนี้ 
  1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  ผลการศึกษาวิจัยในครั้ งนี้สามารถ
น าไปใช้ในการก าหนดนโยบายเ พ่ือพัฒนาการ
ยกระดับการให้บริการของเทศบาลนครขอนแก่น 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้ดังนี้ 
 

   1.1 จ า ก แ น ว ง า น พั ฒ น า ก า ร
ยกระดับการให้บริการของเทศบาลนครขอนแก่น 
ดังนั้นเ พ่ือให้ เกิดความสอดคล้องของแผนงาน 
ภาครัฐจึงควรที่จะเร่งด าเนินการให้ความช่วยเหลือ
ในด้านการประชาสัมพันธ์ให้เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจาก
การน าเทคโนโลยีต่างๆ มาปรับใช้ในการให้บริการ 
เช่น เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น ประชาชนบางกลุ่ม
ยังไม่สามารถเข้าถึงได้ 
   1.2 ควรมีการการ พัฒนา เรื่ อ ง
ทัศนคติในการท างานและการอยู่ร่วมกันในองค์กร 
โดยจัดการอบรมบุคลากรอยู่เสมอเพราะบุคลากรมี
การผลัดเปลี่ยนเข้ามาใหม่ตลอด และควรมุ่งเน้นการ
พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยต่างๆ ไป
พร้อมๆ กัน 
   1.3 ควรมีการเพ่ิมศักยภาพในด้าน
การให้บริการต่างๆ เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับ
แผนงาน และมีความครอบคลุมทั้งองค์กร เพ่ือเป็น
การยกระดับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
   2.1 ก า รศึ กษ า วิ จั ย ใ น ครั้ ง นี้ เ ป็ น
การศึกษากลุ่ มที่ อยู่ ในระยะแรกเริ่ มของการ
ด าเนินงานและอยู่ในระยะแรกเริ่มในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งท าให้ผลของการด าเนินงานหรือผล
ของการด าเนินกิจกรรมนั้นๆ ยังไม่เป็นรูปธรรมมาก
นัก การศึกษาในครั้งต่อไปจึงควรศึกษาในเรื่องของ
ความก้าวหน้าและพัฒนาการที่เกิดข้ึน 
  2.2 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็น
การศึกษาที่กลุ่มประชากรเป้าหมายนั้นมีจ านวนไม่
มากนั กและยั ง ไม่ ค รอบคลุ ม ในทุ กภาคส่ วน 
การศึกษาครั้ งต่อไปจึงควรที่จะเ พ่ิมประชากร
เป้าหมายให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
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