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คานา
การศึกษาเพื่อประเมินผลระดับความพึงพอใจของประชาชนในการให๎บริการขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในครั้งนี้ดําเนินการภายใต๎ข๎อตกลงรํวม (Term of Reference) ระหวํางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดย
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อําเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ต๎องการเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการนํ านโยบายไปสูํ ก ารปฏิ บัติ ใ ห๎ ส อดคล๎ อ งกั บแผนการบริ ห ารราชการแผํ น ดิ น ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2548
การศึกษาประเมินผลครั้งนี้มีความมุํงหมายที่จะประเมินผลระดับความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให๎ บ ริ ก ารของเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ที่ เ น๎ น การประเมิ น ผลเชิ ง ระบบเพื่ อ ให๎ เ ห็ น ถึ ง ความเชื่ อ มโยงของ
องค์ประกอบในระบบบริการประชาชน นอกจากนั้น ยังได๎ทําการประเมินผลสําหรับใช๎เป็นข๎อมูลในการ
พัฒนาศักยภาพและปรับปรุงระบบการให๎บริการเพื่อยกระดับคุณภาพบริการและใช๎เป็นแนวทางวางแผน
ปรับปรุงการให๎บริการขององค์กรที่ดีในอนาคต
การศึกษาเพื่อประเมินผลครั้งนี้สําเร็จลงได๎เพราะความรํวมมือของนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
และคณะผู๎บริหาร บุคลากรขององค์กร ที่อํานวยความสะดวกในทุกขั้นตอนของการประเมินและขอขอบคุณ
คณะผู๎ชํวยนักวิจัยทุกทํานที่ใช๎ความทุํมเทในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ตลอดจนผู๎ให๎ข๎อมูลทุ กทําน ทําให๎การ
ดําเนินงานศึกษาประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์ ในการนี้ทางสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จึงขอขอบคุณไว๎ ณ โอกาสนี้

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
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ข

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นสํวนราชการในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ซึ่งจะต๎องมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2562 ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ในมิติที่ 2 คุณภาพการให๎บริการพิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผู๎รับบริการโดยประสาน
หรือจ๎างหนํวยงานหรือสถาบันภายนอกที่เป็นกลางมาดําเนินการสํารวจ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นหนํวยงานอิสระและเป็น
สถาบันการศึกษาที่มีหนํวยงานรับผิดชอบด๎านการวิจัยเพื่อประเมินโครงการและมีบุคลากรที่เพียงพอในการ
ดําเนินการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสิ นธุ์ จึงประสานให๎มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็น
สถาบันที่ดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจของผู๎รับบริการใน 4 ด๎าน ด๎วยกัน คือ ด๎านกระบวนการขั้นตอน
การให๎บริการ ด๎านชํองทางการให๎บริการ ด๎านเจ๎าหน๎าที่ผู๎ให๎บริการ และด๎านสิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งการ
ประเมินความพึงพอใจของผู๎รั บบริการ สํวนราชการต๎องให๎ ความสําคัญกับผู๎ รับบริการในการให๎บริการที่มี
คุณภาพ และสร๎างความพึงพอใจแกํผู๎ รับบริการ การวิจัยนี้จะดําเนินการเฉพาะกิจกรรมที่อยูํในอํานาจหน๎าที่
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รวม 15 งานบริการ คือ 1) งานพัฒนาการจัดการศึกษา 2) งานพัฒนาศักยภาพ
ผู๎เรียน 3) งานสํงเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณีฯ 4) งานความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน 5) งานกีฬาและ
นันทนาการ 6) งานเสริมสร๎างเครือขํายภาครัฐ เอกชนและประชาชน 7) งานความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 8) งานประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสาร 9) งานสุขาภิบาล อาหารปลอดภัย 10) งาน
พัฒนาระบบบริการด๎านสาธารณสุข 11) งานสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล๎อม 12) งานพัฒนาพื้นที่
สาธารณะให๎เชื่อมโยงภาคการทํองเที่ยว 13) พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 14) พัฒนา
ชุมชนให๎เข๎มแข็งพึ่งพาตนเอง และ 15) การจัดเก็บภาษี
โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู๎รับบริการของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ อําเภอเมือง จังหวั ดกาฬสินธุ์ใน 15 งานบริการ 2. เพื่อประเมินคุณภาพการให๎บริการของเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสิน ธุ์ ตามตัวชี้วัด ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผู๎ รับบริการ
ผลการวิจัยครั้งนี้คาดวําจะเป็นประโยชน์สําหรับ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในการปรับปรุงคุณภาพการให๎บ ริการ
เพื่อผู๎รับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้น และเป็นสารสนเทศสําหรับผู๎บริหารใช๎ประกอบการพิจารณาในการ
จัดสรรเงินรางวัลบําเหน็จความชอบ ให๎กับข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ในสังกัดตํอไป
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ค

ผลการวิจัย พบว่า
ผู๎รับบริการมีความพึงพอใจตํอการให๎บริการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
สามารถสรุปผลในภาพรวมของทั้ง 15 งานบริการ ดังนี้ การให๎บริการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ผู๎รับบริการมี
คําเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจดี คิดเป็นร๎อยละ 81.44 และผลการประเมินการให๎บริการของเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ ตามตัวชี้วัดร๎อยละของความพึงพอใจในการให๎บริการได๎ 7 คะแนน ในภาพรวม
เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบวํา 1) ด๎านกีฬาและนันทนาการ ผู๎รับบริการมีคําเฉลี่ยความพึงพอใจ
ในระดับ ดี คิดเป็ นร๎อยละ 85.20 ผลการประเมินได๎ 8 คะแนน 2) ด๎านพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน ด๎านการ
เสริมสร๎างเครือขํายภาครัฐ เอกชนและประชาชน อยูํในระดับ ดีเทํากัน คิดเป็นร๎อยละ 83.20 ผลการประเมิน
ได๎ 7 คะแนน 3) ด๎านการพัฒนาการจัดการศึกษา อยูํในระดับ ดี คิดเป็นร๎อยละ 82.80 ผลการประเมินได๎
คะแนน ผลการประเมินได๎ 7 คะแนน 4) ด๎านสร๎างความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน อยูํในระดับ ดี คิดเป็น
ร๎อยละ 82.20 ผลการประเมินได๎ 7 คะแนน 5) ด๎านสํงเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น และการทํองเที่ยว อยูํในระดับ ดี คิดเป็นร๎อยละ 81.40 ผลการประเมินได๎ 7 คะแนน 6) ด๎าน
สร๎างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และด๎านพัฒนาพื้นที่สาธารณะให๎เชื่อมโยงภาคการ
ทํองเที่ยว อยูํในระดับดีเทํากัน คิดเป็นร๎อยละ 81.20 ผลการประเมินได๎ 7 คะแนน 7) ด๎านการประชาสัมพันธ์
ข๎อมูลขําวสาร อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 81.00 ผลการประเมินได๎ 7 คะแนน 8) ด๎านพัฒนาระบบบริการ
ด๎านสาธารณสุขคนและสัตว์ อยูํในระดับ ดี คิดเป็นร๎อยละ 80.60 ผลการประเมินได๎ 7 คะแนน 9) ด๎าน
สุขาภิบาล อาหารปลอดภัย ด๎านสร๎างสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล๎อม และด๎านการจัดเก็บภาษี อยูํใน
ระดับดีเทํากัน คิดเป็นร๎อยละ 80.20 ผลการประเมินได๎ 7 คะแนน 10) ด๎านพัฒนาและปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อยูํในระดับ ดี คิดเป็นร๎อยละ 79.80 ผลการประเมินได๎ 6 คะแนน และ11) ด๎าน
พัฒนาชุมชนให๎เข๎มแข็งพึ่งพาตนเอง อยูํในระดับ ดี คิดเป็นร๎อยละ 79.20 ผลการประเมินได๎ 6 คะแนน ตาม
ตัวชี้วัดร๎อยละของความพึงพอใจในการให๎บริการ
สําหรับข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายโดยภาพรวม ที่ได๎รับการประเมินจากผู๎รับบริการวํามีความพึงพอใจ
มากก็ ค วรรั ก ษามาตรฐานการบริ ก ารไว๎ ควรมีก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ งอยํ างตํอ เนื่อ ง และให๎ ค วามสํ า คัญ กั บ
ข๎อเสนอแนะตํางๆ ที่มาจากผู๎รับบริการและผลการวิจัย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู๎รับบริการ ซึ่งจะสะท๎อน
ถึงประสิทธิภาพที่ดีในการทํางานของหนํวยงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ที่มีลักษณะของการมีสํวนรํวม ความ
โปรํงใส ความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง การปกครองโดยหลักนิติธรรม เพื่อความมีประสิทธิผลและ
ความเทีย่ งธรรมตํอไป
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บทที่ 1 บทนา
1.1 ทีม่ าและความสาคัญ
หลังจากประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ปพุทธศักราช 2540 การปกครองทองถิ่นของ
ประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงเปนอยางมาก ทั้งนี้รัฐธรรมนูญไดกําหนดเจตนารมณ เพื่อใหประชาชนในท
องถิ่นไดมีสวนรวมในการปกครองตนเอง และกําหนดทิศทางการพัฒนาทองถิ่นไดดวยตนเอง เชน การเลือกตั้ง
โดยตรงของผู บ ริ ห ารทองถิ่น พระราชบั ญญั ติกํ าหนดแผนและขั้ นตอนการกระจายอํ านาจให แกองคกร
ปกครองทองถิ่น ซึ่งจากเจตนารมณดังกลาว ทําให๎องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เปนหนวยงานที่มีความ
ใกลชิดกับประชาชนในดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสังคมสงเคราะห การสาธารณสุข การจัดการศึกษา
ฯลฯ ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจําเปนตองมีความพรอมในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในทุก ๆ ดาน
เพื่อที่จะสามารถใหบริการสาธารณะเปนไปอยางมีสัมฤทธิ์ผลจากการปฏิรูประบบบริหารราชการแผนดิน ซึ่ง
กํ า หนดให มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพของการให บริ ก ารของหน วยราชการต างๆ ตามเกณฑ ที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) กําหนด โดยหนึ่งมิติในการประเมินได แก การประเมินความพึง
พอใจของผูรับบริการ เพื่อเปนตัวชี้วัดถึงสัมฤทธิ์ผลของการใหบริการสาธารณะ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2546 เห็นชอบตามคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ข๎าราชการ (ก.พ.ร.) เสนอเกี่ยวกับมาตรการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนและ
ได๎จัดให๎ องค์กรปกครองสํ วนท๎องถิ่น ได๎รางวัลตามโครงการการบริการประชาชนขององค์กรปกครองสํ ว น
ท๎องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล พิจารณาคัดเลือกงานบริการและจัดทําข๎อเสนอการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน เพื่อนําไปลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ
เพื่อบริการประชาชน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
หนึ่ ง ที่ ได๎ ใ ห๎ ค วามสํ า คั ญกั บ การบริ ก ารตํอ ประชาชน เนื่อ งจากการให๎ บริ ก ารมีค วามสํ าคั ญ คื อ เป็ น การ
ดําเนินการเพื่อประโยชน์ของผู๎มาใช๎บริการ โดยจะต๎องมีหลักยึดถือปฏิบัติทั้งในเรื่องของความสอดคล๎องตรง
ตามความต๎อ งการของผู๎ รั บ บริ ก าร ผู๎ รั บ บริ ก ารเกิ ดความพอใจปฏิ บัติ โ ดยถู ก ต๎ องสมบูร ณ์ ค รบถ๎ ว น และ
เหมาะสมแกํสถานการณ์ เป็นไปตามใจของเราผู๎ซึ่งเป็นผู๎ให๎บริการเป็นการลดความไมํแนํนอนและปัญหาความ
ยุํงยากซับซ๎อนที่จะเกิดขึ้น ในอนาคต อันได๎แกํสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เป็นต๎น ทําให๎เกิดการ
ยอมรับแนวความคิดใหมํเข๎ามาในองค์กร ทําให๎การดําเนินการขององค์การบรรลุถึงเปูาหมายที่ปรารถนา เป็น
การลดความสูญเปลําของหนํวยงานที่ซ้ําซ๎อนทําให๎เห็นภาพรวมขององค์การที่ชัดเจน เป็นการจําแนกงาน แตํ
ละแผนกไมํให๎เกิดความซ้ําซ๎อนกัน
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ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสํวนตําบล (ก.อ.บ.ต) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)
และคณะกรรมการกลางพนักงานสํวนจังหวัด (ก.อ.บ.จ) ได๎เล็งเห็นความสําคัญในเรื่ องการปฏิบัติราชการอยําง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในการจัดบริการสาธารณะตามขอบเขตอํานาจ
หน๎าที่รับผิดชอบ และที่สําคัญคือการให๎บริการของหนํวยงานภาครัฐนั้นจําเป็นต๎องหันมาพิจารณาถึงคุณภาพ
ของการให๎บริการ ซึ่งเป็นการให๎ความสําคัญกับการตอบสนองความต๎องการของผู๎รับบริการเป็นหัวใจสําคัญ
เนื่องจากผู๎รับบริการที่มารับบริการมักมีความคาดหวังวําจะได๎รับบริการที่ดี ที่สอดคล๎องกับความต๎องการ
โดยหนํวยงานภาครัฐจําเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องตระหนักถึงในเรื่องเวลาที่ผู๎รับบริการต๎องเสียไปในการมาติดตํอ
ขอรับบริการจากหนํวยงานภาครัฐ ซึ่งจะเป็นการสํารวจความพึงพอใจจากหนํวยงานหรือสถาบันกลาง เพื่อ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและนําผลการสํารวจและการประเมินผลการให๎บริการขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นมาแก๎ไขปรับปรุงการให๎บริการและกําหนดนโยบายในการพัฒนางานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ 2562อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ใน 15 งานบริการ
1.2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจการให๎บริการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ 2562
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามตัวชี้วัด ร๎อยละของระดับความพึงพอใจของผู๎รับบริการ

1.3 ขอบเขตในการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
ดําเนินการประเมินคุณภาพการให๎บริการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ 2562โดย
ดําเนินการสํารวจผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ใน 14 งานบริการ ได๎แกํ
1. ด๎านการพัฒนาการจัดการศึกษา
2. ด๎านพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน
3. ด๎านสํงเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท๎องถิ่น และการทํองเที่ยว
4. ด๎านสร๎างความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน (การสงเคราะห์ การดูแลผู๎สูงอายุ ผู๎ด๎อยโอกาส ยา
เสพติด)
5. ด๎านกีฬาและนันทนาการ (สนามกีฬา ลานกีฬา พื้นที่สร๎างสรรค์ด๎านสุขภาพ การแขํงกีฬา)
6. ด๎านการเสริมสร๎างเครือขํายภาครัฐ เอกชนและประชาชน (ความรํวมมือในการพัฒนารํวมกับภาคี
เครือขําย)
7. ด๎านสร๎างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (ปูองกันอาชญากรรม/ภัยพิบัติ/จราจร
ชํวยเหลือ บรรเทา เยียวยา)
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8. ด๎านการประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสาร (การเผยแพรํ การสร๎างการรับรู๎)
9. ด๎านสุขาภิบาล อาหารปลอดภัย (สถานประกอบการ/โรงเรียน/ตลาด/การตรวจคุณภาพอาหาร)
10. ด๎านพัฒนาระบบบริการด๎านสาธารณสุข (ควบคุมโรค ปูองกัน ฟื้นฟู สํงเสริม) คนและสัตว์
11. ด๎า นสร๎ างสมดุล ของระบบนิ เวศน์ และสิ่ ง แวดล๎ อ ม (ขยะ น้ําเสี ย มลพิษ ความเป็น ระเบีย บ
บ๎านเมือง)
12. ด๎านพัฒนาพื้นที่สาธารณะให๎เชื่อมโยงภาคการทํองเที่ยว (สวนสาธารณะ การจัดกิจกรรมใน
สวนสาธารณะ)
13. ด๎านพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณู ปโภคขั้นพื้นฐาน (การกํอสร๎างถนน ทํอระบายน้ํา ขยาย
เขตไฟฟูา จราจร ทางเท๎า ไฟฟูา แสงสวําง)
14. ด๎านพัฒนาชุมชนให๎เข๎มแข็งพึ่งพาตนเอง (การสํงเสริมอาชีพ เพิ่มรายได๎ ภาวะผู๎นํา การมีสํวน
รํวม)
15. ด๎านการจัดเก็บภาษี (ทั่วถึง เป็นธรรม โปรํงใส ตรวจสอบได๎)
อีกทั้งประเมินความพึงพอใจการให๎บริการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ใน 4 ด๎าน ประกอบด๎วย
1. ด๎านกระบวนการขั้นตอนการให๎บริการ 2. ด๎านชํองทางการให๎บริการ 3. ด๎านเจ๎าหน๎าที่ผู๎ให๎บริการ
4. ด๎านสิ่งอํานวยความสะดวก
1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร
การศึกษาครั้ งนี้ เก็บรวบรวมข๎อมูลจากประชาชนผู๎รับบริการตํอการให๎บริการการปฏิบัติงานของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่อาศัยอยูํใน 36 ชุมชน (เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ,
2556)
1.3.3 ขอบเขตด้านเวลา
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ทํ า การศึ ก ษาการประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานของเทศบาลเมื องกาฬสิ น ธุ์ ประจํ า ปี
งบประมาณ 2562โดยมีระยะเวลาตั้งแตํเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
1.3.3 ขอบเขตด้านพื้นที่
การศึกษาครั้งนี้ดําเนินการโดยเก็บรวบรวมข๎อมูลจากชุมชนตํางๆในเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 36 ชุมชน (เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์, 2556)

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.4.1 ผลของการศึกษาสามารถนําไปใช๎ในการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ แกํ
ผู๎ที่สนใจในสาขาวิชาตํางๆ
1.4.2 เป็นการพัฒนาและเสริมสร๎างความทันสมัยทางวิชาการให๎แกํวงการวิชาการ
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บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การประเมินผลการปฏิบั ติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจําปี
งบประมาณ 2562 คณะผู๎วิจัยได๎ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องเพื่อนํามาเป็นกรอบแนวคิดใน
การวิจั ยครั้งนี้ และเพื่อให๎ผลการประเมินที่ได๎สามารถนําไปใช๎พัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น โดยเสนอแนวคิดตามลําดับ ดังนี้
2.1 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข๎อง
2.1.1 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ
2.1.2 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการให๎บริการ
2.1.3 แนวคิด และทฤษฎีการปกครองสํวนท๎องถิ่น
2.1.4 การปกครองท๎องถิ่นในรูปแบบเทศบาล
2.2 บริบททั่วไปของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
2.4 กรอบแนวคิดการประเมิน
2.1 แนวคิด

และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ (satisfaction) เป็นทัศนคติที่เป็นนามธรรม ไมํสามารถมองเห็นเป็นรูปรํางได๎ การที่เรา
จะทราบวํา บุคคลมีความพึงพอใจหรือไมํ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่คํอนข๎างสลับซับซ๎อน จึงเป็นการ
ยากที่จะวัดความพึงพอใจโดยตรง แตํสามารถวัดได๎โดยทางอ๎อม โดยการวัดความคิดเห็นของบุคคลเหลํานั้น
และการแสดงความคิดเห็นนั้นจะต๎องตรงกับความรู๎สึกที่แท๎จริงจึงสามารถวัดความพึงพอใจนั้นได๎
ความหมายของความพึงพอใจ
จาริณี อิศรางกูร ณ อยุธยา (2559) ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ทัศนคติที่เป็นนามธรรม
เกี่ยวกับจิตใจ อารมณ์ ความรูสึกที่บุคคลมีตํอหนึ่งสิ่งใด นอกจากนี้ความพึงพอใจเป็นความรูสึกด๎านบวกของ
บุคคลที่มี ตํอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจจะเกิดขึ้นจากความคาดหวังหรือเกิดขึ้นตํอเมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนอง วาม
ต๎องการให๎แกบุคคลไดซึ่งความพึงพอใจที่เกิดขึ้นสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามคํานิย มหรือ ประสบการณของตัว
บุคคล
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สถาบันวิจัย และพัฒนา (2559) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู๎สึ ก ความคิดเห็น หรือทัศนคติใน
ทางบวกของประชาชน ที่มีตํอคุณภาพการให๎บริการของเทศบาลเมืองทําเรือพระแทํน อําเภอทํามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี โดยจําแนกออกเป็นความพึงพอใจด๎านกระบวนการขั้น ตอนการให๎บริการ ความพึงพอใจด๎าน
ชํองทาง การให๎บริการ ความพึงพอใจด๎านเจ๎าหน๎าที่ผู๎ให๎บริการ และความพึงพอใจด๎านสิ่งอํานวยความสะดวก
วิณารัตน์ ภูวพัฒน์ชัยกิจ (2559) ความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) หมายถึง ระดับความรู๎สึก
ของผู๎มาใช๎ บริการที่เป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหวํางผลประโยชน์จากการใช๎บริการทําอากาศยานตามที่
เห็น หรือเข๎าใจกับการคาดหวังของบุคคล
Pham, & Ahammad (2017) และ Oliver (1997) ศึกษาพบวํา ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่ สําคัญที่สุด
ในการตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า ซึ่งความพึงพอใจนี้จะเป็นประโยชน์ตํอผลิตภัณฑ์ เป็นอยํางมาก และ
มีความเป็นไปได๎ที่จะมีการบอกตํอให๎ผู๎อื่นทราบอยํางแพรํหลาย สํวน Shelly (1975) ได๎กลําวไว๎วํา เป็น
ความรู๎สึกที่สามารถแบํงได๎เป็น 2 ลักษณะคือความรู๎สึกในทางบวกและ ความรู๎สึกในทางลบ สําหรับความรู๎สึก
ในทางบวกเป็นความรู๎สึกที่หากเกิดขึ้นแล๎วจะทําให๎มีความสุข ซึ่งจะเกิดความพึงพอใจ ในทางตรงกันข๎ามกับ
ความรู๎สึกทางลบเป็นความรู๎สึกที่ผิดหวัง ไมํบรรลุ จุดมุํงหมาย ก็จะเกิดความไมํพึงพอใจ
Shelly (1975) (อ๎างอิงใน รัตนะ พุทธรักษา และ พีรภาว์ ทวีสุข, 2560) ได๎สรุปทฤษฎีความพึงพอใจ
ไว๎วํา ความพึงพอใจเป็นทฤษฎี วําด๎วยความรู๎สึกสอง แบบของ มนุษย์คือ ความรู๎สึกทางบวก และความรู๎สึก
ทางลบ ความรู๎สึกทุกชนิด ของมนุษย์จะอยูํในกลุํมของ ความรู๎สึกสอง แบบนี้ความรู๎สึกทางบวกเมื่อเกิดขึ้น
แล๎วจะทําให๎เกิดความสุข ความรู๎สึกนี้เป็นความรู๎สึกที่ แตกตํางจากความรู๎สึก ทางบวกอื่นๆ กลําวคือ เป็น
ความรู๎ สึ กที่มีร ะบบย๎อนกลั บ ทําให๎เกิดความสุ ข หรือความรู๎สึ กทางบวกเพิ่มขึ้นได๎อีกซึ่ง ความสุขเป็น
ความรู๎สึกที่สลับซับซ๎อนและมีผลตํอบุคคลมากกวํา ความรู๎สึกทางบวกอื่นๆ ความรู๎สึกทางบวก ความรู๎สึก ทาง
ลบ และความสุข มีความสัมพันธ์กันอยํางสลับซับซ๎ อน และระบบความสัมพันธ์ของความรู๎สึกทั้ง 3 นี้ เรียกวํา
ระบบ ความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจนั้นจะเกิดขึ้นก็ตํอเมื่อมีความรู๎สึกทางบวกมากกวําความรู๎สึกทางลบ
ความพอใจ สามารถแสดงออกมาในรูปของความรู๎สึกทางบวกแบบตํางๆ ได๎ และความรู๎สึกทางบวกนี้ยังเป็นตัว
ชํวยให๎เกิดความพึง พอใจเพิ่มขึ้นได๎
สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ (2560) ความพึงพอใจในการทํางาน หมายถึง ความรู๎สึกหรือทัศนคติที่มีตํอ
งานด๎านบวกที่เกี่ยวข๎องกับการทํางาน ได๎แกํ สภาพแวดล๎อมของสถานที่ทํางาน ผลตอบแทน ความมั่นคงใน
งาน ความสัมพันธ์ระหวํางหัวหน๎างาน เพื่อนรํวมงาน และความก๎าวหน๎าในตําแหนํงหน๎าที่การงานซึ่งทําให๎
บุคลากรในองค์การมีความสุขและรู๎สึกกระตือรือร๎นในการทํางานด๎วยความมุํงมั่นตั้งใจในการทํางาน ซึ่งสํงผล
ให๎การทํางานประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเปูาหมายขององค์การ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ (2561) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู๎สึกหรือทัศนคติ
ของบุคคลที่มีตํอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันเกิดจากพื้นฐานการรับรู๎คํานิยมและประสบการณ์ที่แตํละบุคคลได๎รับ และจะ
เกิดขึ้นก็ตํอเมื่อสามารถ ตอบสนอง ความต๎องการให๎แกํบุคคลนั้ นได๎ซึ่งระดับความพึงพอใจของแตํละบุคคล
ยํอมมีความแตกตํางกันไป
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เทศบาลนครนนทบุรี (2561) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู๎สึกที่ดีตํอการดําเนินงาน โดยอาศัย
เกณฑ์การประเมินขององค์กรสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ตามขั้นตอนการมีสํวนรํวมของประชาชนในการ
ดําเนิน งานโครงการ/กิจกรรม ในประเด็นการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวม การประชาสัมพันธ์ให๎
ประชาชนรับรู๎ข๎อมูล การเปิด โอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็น มีการรายงานผลการดําเนินงานตํอ
สาธารณะ การเปิดโอกาสให๎ ประชาชนตรวจสอบ ระยะเวลาที่กําหนดการดําเนินงานเป็นไปตามผลการดําเนิน
โครงการหรือกิจกรรม นําไปสูํการแก๎ไขปัญหาและการตอบสนองความต๎องการของประชาชน และประโยชน์ที่
ประชาชน ได๎รับจากการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม
จากความหมายข๎างต๎น สรุปได๎วําความพึงพอใจ หมายถึง ความรู๎สึก ทัศนคติสํวนบุคคลตํอกิจกรรม
ตํางๆ แสดงออกโดยการประเมิน คําทั้งทางบวกและทางลบ เชํน สายตา คําพูด ลั กษณะทําทาง เป็นต๎น
เจ๎าหน๎าที่ทุกฝุายให๎สามารถทํางานทดแทนกันได๎ ปรับปรุงระบบการบริการประชาชนให๎เกิดความสะดวก
รวดเร็ว ยุ ติธรรมมากขึ้น แก๎ไขระเบี ย บ กฎหมาย ขั้นตอนตํางๆ ที่มีความล๎าสมัย ซ้ําซ๎อน พัฒ นาความรู๎
ความสามารถ และทักษะตํางๆ แกํเจ๎าหน๎าที่ในด๎านการให๎บริการแกํประชาชน และปลูกจิตสานึกของการเป็น
ผู๎ให๎บริการ มีการประเมินและติดตามผลงานของบุคลากรอยํางสม่ําเสมอ สร๎างขวัญ กําลังใจ และทัศนคติของ
เจ๎าหน๎าที่เพื่อให๎ประชาชนเกิดความพึงพอใจเมื่อมารับบริการ
องค์ประกอบของความพึงพอใจ
จิตตินันท์ เดชะคุปต์, วีรวัฒน์ ปันนิตามัย และสุรกุล เจนอบรม (2542, อ๎างถึงในปานจิต บูรณสมภพ.
2548 : 27) ได๎กลําววําองค์ประกอบของความพึงพอใจในการบริการ เป็นความพึงพอใจในการบริการที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการบริการระหวํางผู๎ให๎บริการและผู๎รับบริการ เป็นผลของการรับรู๎และประเมินคุณภาพของก าร
บริ การในสิ่ งที่ ผู๎ รั บ บริ การคาดหวั งวําควรจะได๎ รับและสิ่ ง ที่ผู๎ รั บบริ การได๎รับ จริง จากการบริการในแตํล ะ
สถานการณ์การบริการหนึ่ง ซึ่งระดับของความพึงพอใจอาจไมํคงที่ผันแปรไปตามชํวงเวลาที่แตกตํางกันได๎
ทั้งนี้ความพึงพอใจในการบริการประกอบด๎วย
1. ด๎านการรับรู๎คุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการ ผู๎รับบริการจะรับรู๎วําผลิตภัณฑ์บริการที่ได๎รับมีลักษณะ
ตามพันธะสัญญาของกิจการบริการแตํละประเภทตามที่ควรจะเป็นมากน๎อยเพียงใด
2. ด๎านการรับรู๎คุณภาพของการนําเสนอบริการ ผู๎รับบริการจะรับรู๎วําวิธีการนําเสนอบริการใน
กระบวนการบริการของผู๎ให๎บริ การมีความเหมาะสมมากน๎อยเพียงใด ไมํวําจะเป็นความสะดวกในการเข๎าถึง
บริการ พฤติกรรมการแสดงออกของการให๎บริการตามบทบาทหน๎าที่และปฏิกิริยาการตอบสนองการบริการ
ของผู๎ให๎บริการตํอผู๎รับบริการในด๎านความรับผิดชอบตํองาน การใช๎ภาษาสื่อความหมายและการปฏิบัติตนใน
การให๎บริการ สิ่งเหลํานี้เกี่ยวข๎องการการสร๎างความพึงพอใจให๎กับลูกค๎าด๎วยไมตรีจิตของการบริการที่แท๎จริง
นิธิศ สระทองอยูํ (2562) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู๎สึกชอบหรือไมํชอบ ซึ่งเป็นการรับรู๎ของ
ผู๎รับบริการ ที่ ได๎รับการตอบสนองจากการให๎บริการของผู๎ให๎บริการ ซึ่งผู๎รับบริการมีความสุขและเกิดความพึง
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พอใจ เมื่อได๎รับบริการและเกิดผลสําเร็จตามความมุํงหวังหรือเกินความคาดหมายแตํระดับความพึงพอใจที่
เกิดขึ้นจะแตกตํางกันขึ้นอยูํกับองค์ประกอบของการบริการ และเกิดความไมํชอบเมื่อความต๎องการ ไมํได๎รับ
การตอบสนอง ประกอบด๎วยความพึงพอใจ 4 ด๎าน ดังนี้คือ
1. ด๎านการดําเนินการ หมายถึง กระบวนการ การให๎บริการของเจ๎าหน๎าที่ เชํน ความสะดวก ความ
รวดเร็ว ในการให๎บริการ ความถูกต๎องของเอกสาร การให๎คําปรึกษา การให๎คําแนะนําในเรื่องตํางๆ
2. ด๎านลักษณะการให๎บริการ หมายถึง การให๎ความชํวยเหลือหรือการดําเนินการ หรือลักษณะของ
การแสดงออกในให๎บ ริการของเจ๎าหน๎ าที่สํ านักสํ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เชํน ความเต็มใจที่จะ
ให๎บริการ มี มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย๎มแจํมใสและกระตือรือร๎น ความรู๎ ความสามารถที่จะตอบปัญหาของทําน
ได๎ อยํางชัดเจน ให๎คําแนะนําและเอาใจใสํให๎ความสนใจ ความตรงตํอเวลา และสม่ําเสมอตํอหน๎าที่ที่ ให๎บริการ
มีวัสดุอุปกรณ์สํานักงานไว๎บริการอยํางเพียงพอ อยํางใจเย็นและสุภาพ เป็นต๎น
3. ด๎านการบริหารดําเนินงาน หมายถึง กระบวนการบริหารการดําเนินการอยํางเป็นระบบ เชํน มี
เวลาเปิด ปิดเหมาะสม สภาพแวดล๎อมมีความสะอาดและเป็นระเบี ยบ มีความ เป็นสัดสํวนและสะดวกตํอการ
ติดตํอ มี เป็นต๎น
4. ด๎านให๎บริการด๎านเทคโนโลยี หมายถึง ระบบสารสนเทศที่ให๎บริการ ผํานระบบเครือขําย
อินเตอร์เน็ต เพื่ออํานวยความสะดวก และรวดเร็วในการใช๎บริการในด๎านตํางๆ พร๎อมทั้งเพิ่มคุณภาพและลด
ข๎อผิดพลาดของผู๎ให๎บริการด๎วย
Hallar B. Gilmer ได๎จําแนกองค์ประกอบของความพึงพอใจ ดังนี้
1. ลักษณะทางสังคม (Social Aspects) การมีสัมพันธ์ที่ดีกํอให๎เกิดความพึงพอใจใน ลักษณะของ
กิจกรรมที่ทํา
2. ลักษณะของกิจกรรมที่ทํา (Intrinsic Aspects) การมีความสัมพันธ์ที่ดีกํอให๎เกิดความ พึงพอใจวํา
ทุกสิ่งทุกอยํางที่ลดความเครียด โดยที่ความเครียดได๎รับการตอบสนอง และลดลงก็จะเกิด ความพึงพอใจ
ตามมา
Allport ได๎กลําวถึงองค์ประกอบด๎านตํางๆ ดังนี้
1. องค์ประกอบด๎านความรู๎สึก (Affective Component) เป็นลักษณะทางความรู๎สึก หรืออารมณ์
ของบุคคล องค์ประกอบทางความรู๎สึกมี 2 ลักษณะ คือ ความรู๎สึกทางบวก ได๎แกํ ชอบ พอใจ เห็นใจ และ
ความรู๎สึกทางลบ ได๎แกํ ไมํชอบ ไมํพอใจ กลัว รังเกียจ
2. องค์ประกอบด๎านความคิด (Cognitive Component) เป็นการที่สมองของบุคคลรับรู๎ และวินิจฉัย
ข๎อมูลตํางๆ ที่ได๎รับเกิดเป็นความรู๎ ความคิดเกี่ยวกับวัตถุ บุคคลหรือสภาพการณ์ขึ้นอยูํกับ องค์ประกอบทาง
ความคิด เกี่ยวข๎องกับการพิจารณาที่มาของทัศนคติออกมาวําถูกหรือผิด ดีหรือไมํดี
3. องค์ประกอบด๎านพฤติกรรม (Behavioral Component) เป็นความพร๎อมที่จะทํา หรือพร๎อมที่จะ
ตอบสนองตํอที่มาของทัศนคติ ทฤษฎีที่แสวงหาความพึงพอใจ ระบุวําบุคคลพอใจกระทําสิ่งใดๆ ที่ให๎ความสุข

การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุป์ ระจาปีงบประมาณ 2562

12

และจะหลี กเลี่ ย งไมํ กระทํ าสิ่ ง ใดที่ จ ะได๎ รั บ ความทุ กข์คื อความลํ า บาก โดยความพอใจจะแบํงออกเป็น 3
องค์ประกอบคือ
1. ความพอใจด๎านจิตวิทยา เป็นทัศนะของความพอใจวําโดยธรรมชาติแล๎ว มนุ ษย์ต๎องการแสวงหา
ความสุขสํวนตน หรือหลีกเลี่ยงจากความทุกข์ใดๆ
2. ความพอใจเกี่ยวกับตน เป็นทัศนะของความพอใจวํามนุษย์จะพยายามแสวงหา ความสุขสํวนตน
แตํไมํจําเป็นวําการแสวงหาความสุขจะต๎องเป็นธรรมชาติของมนุษย์เสมอไป
3. ความพอใจเกี่ยวกับตนถือวํามนุษย์แสวงหาความสุข เพื่อผลประโยชน์ของมวลมนุษย์ หรือสังคมที่
ตนเป็นสมาชิกอยูํและจะเป็นผู๎ได๎รับผลประโยชน์ผู๎หนึ่ง

จิตตินันท์ เดชะคุปต์ (2542)
นิธิศ สระทองอยูํ (2562)
Hallar B. Gilmer
Allport

ผลผลิตความคิด

ความรู๎สึก

กิจกรรมที่ทํา

ทางสังคม

เทคโนโลยี

การบริหาร

การให๎บริการ

การดําเนินการ

งานการนําเสนอ

ตัวผลิตภัณฑ์

ตาราง 1 องค์ประกอบของความพึงพอใจ

 
   
 
 

รูปแบบความพึงพอใจ
Oliver (1997 อ๎างใน ยุรมาศ อุดมศิริ , 2559) กลําววํา ความพึงพอใจ หมายถึง ภาวการณ์ที่
แสดงออกที่ เกิดจากการประเมิน ประสบการณ์ ซึ่งอาจขยายความได๎วํา ความพึงพอใจเป็นภาวการณ์
แสดงออกถึงความรู๎สึกในทางบวกที่ เกิดจากการประเมินเปรียบเทียบ ประสบการณ์การได๎รับ การวัดระดับ
ความพึงพอใจ โดยสามารถแบํงได๎ 3 ระดับ ดังตํอไปนี้
1) การยืนยัน (Confirmation) คือ สินค๎าหรือการบริการสามารถตอบสนองความต๎องการ ของ
ผู๎บริโภคตรงตามที่ คาดหวังเอาไว๎ทําให๎เกิดความพึงพอใจ
2) ความไมํสอดคล๎องเชิงบวก (Positive Disconfirmation) คือ สินค๎าหรือการบริการ สามารถ
ตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคมากกวําที่คาดหวังเอาไว๎เกิดเป็นความพึงพอใจใน ระดับที่สูงขึ้น
3) ความไมํสอดคล๎องเชิงลบ (Negative Disconfirmation) คือ สินค๎าหรือการบริการ ตอบสนอง
ความต๎องการของผู๎บริโภคน๎อยกวําที่ได๎คาดหวังเอาไว๎ทําให๎เกิดความไมํพึงพอใจ
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ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ฟาร์มาเน็ต (PharmaNet, ม.ป.ป.) กลําววํา ผู๎ให๎บริการทุกประเภท ไมํวําภาครัฐหรือเอกชน ตํางก็
มุํงหวังที่จะสร๎างความพึงพอใจสูงสุด ให๎กับผู๎รับบริการด๎วยกันทั้งสิ้น ปัจจุบันองค์กรชั้นนําทั่วโลก จะมีการวิจัย
เพื่อประเมิน ระดับความพึงพอใจของผู๎รับบริการอยํางจริงจัง และตํอเนื่อง เพื่อนํามาปรับปรุงการบริการให๎ดี
ยิ่งๆขึ้น สูํความสําเร็จที่ยั่งยืนถาวรขององค์กรสืบไป เมื่อกลําวถึงการบริการ ทุกคนเคยมีประสบการณ์ในการ
ให๎ บริ การมาแล๎ ว เพีย งแตํอาจจะนึ กไมํออก เพราะมีภ าพการบริการวําเป็นงานของ พนักงานร๎านอาหาร
พนักงานโรงแรม พนักงานโทรศัพท์ หรือพนักงานขาย เพราะคิดวํา บริการเป็นงานในอาชีพเทํานั้น ที่ถูกต๎อง
แล๎ว การบริการหมายถึง การกระทําใดๆ เพื่อตอบสนองความต๎องการของผู๎อื่น จึงเป็นเรื่องของคนสองฝุาย
คือ ผู๎ให๎บริการ และผู๎รับบริการ เมื่อกลําวถึงการให๎บริการในเชิงความสัมพันธ์ทางสังคม เชํน พํอแมํกับลูก
หรือระหวํางเพื่อน ผู๎ ให๎บริการอาจไมํสนใจความพึงพอใจของผู๎รับบริการ แตํในการให๎บริการทางอาชีพนั้น
ความพึงพอใจสู งสุดของผู๎ รั บ บริ การ เป็ น เปูาหมายสํ าคัญ ซึ่งจะเกิดจากการได๎รับบริการที่ตรงกับความ
ต๎องการที่แท๎จริง พร๎อมกับความสุขเทํานั้น ดังนั้น การรู๎ถึงความต๎องการที่แท๎จริง จึงเป็ นสิ่งสําคัญ ที่ต๎องหาให๎
ได๎ เพื่อให๎บริการนั้น สร๎างความพึงพอใจได๎สูงสุด
ไรแลนเดอร์ และโพรโวสท์ (Rylander and Provost, 2006) ได๎กลําวถึงผลของเทคโนโลยีตํอความ
พึงพอใจของลูกค๎า โดยในปัจจุบันผู๎ให๎บริการสํวนใหญํมักจะพึ่งพาเทคโนโลยีในการดูแลลูกค๎า เชํนให๎ลูกค๎า ฝาก
ข๎อความทางโทรศัพท์ หรื อให๎ ฟังรายละเอียดจากเทปบันทึ กเสี ยงเองจากการกดหมายเลขทางโทรศัพ ท์
ตํอเนื่องกันไป ซึ่งบางครั้งอาจทําให๎ลูกค๎ายิ่งทวีความไมํพอใจมากขึ้น การที่ผู๎ให๎บริการอาศัยเทคโนโลยีในการ
ดูแลความพึงพอใจของลูกค๎า เนื่ องจากขาดแคลนงบประมาณในการดําเนินการ ทําให๎ต๎องจํากัดจํานวน
พนั ก งาน ซึ่ง สาเหตุ ห ลั กประการหนึ่ งที่ ทํ า ให๎ ลู ก ค๎ าไมํ พึ งพอใจ คื อ ขาดการติ ด ตํ อสื่ อ สารกั บ พนัก งาน/
เจ๎ าหน๎ าที่ ดังนั้ น สิ่ งสํ าคัญ สํ าหรั บ ผู๎ ให๎ บ ริ การคือ ควรจัดหา พนักงาน/เจ๎าหน๎ าที่ที่มีความสามารถในการ
ดําเนินงานแก๎ไขปัญหาตํางๆ ที่อาจมีจากการให๎บริ การ ซึ่งจะทําให๎ลูกค๎าเกิดความภักดีและใช๎บริการอยําง
ตํอเนื่องตลอดไป การใช๎เทคโนโลยีในการให๎บริการควรเป็นเพียงสิ่งสนับสนุน แตํไมํใชํมาแทนที่พนักงาน/
เจ๎าหน๎าที่
ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกตํางระหวํางสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได๎รับจริงในสถานการณ์
หนึ่ง สามารถเปลี่ยนแปลงได๎ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล๎อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ผํานการแสดงออกทาง
อารมณ์และความรู๎สึกในทางบวกของบุคคลตํอสิ่งหนึ่งสิ่งใด เป็นความรู๎สึกชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผันแปรได๎ตาม
ปัจจัยที่ไมํเกี่ยวข๎องกับความคาดหวังของบุคคลในแตํละสถานการณ์ ซึ่งความพึ งพอใจเป็นความรู๎สึกที่แสดง
ออกมาในระดับมากน๎อยได๎ ขึ้นอยูํกับความแตกตํางของการประเมินสิ่งที่ได๎รับจริงกับสิ่งที่คาดหวังไว๎
นอกจากนี้ความพึงพอใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะถูกกําหนดจากความรู๎สึกของแตํละบุคคล โดยจาก
การพิจารณาความแตกตํางระหวํางผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง และผลตอบแทนที่เขามีความรู๎สึกวําเขาควรจะ
ได๎รับแล๎ว ถ๎าหากผลตอบแทนที่ได๎รับจริงมากกวําผลตอบแทนที่เขาคาดวําจะได๎รับยํอมจะกํอให๎เกิดความพึง
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พอใจขึ้น ซึ่งความพอใจจะมากหรือน๎อยหรือไมํพึงพอใจนั้น ขึ้นอยูํกับความยุติธรรมของผลตอบแทน (อัจฉรา
สมสวย, 2545)
การวัดความพึงพอใจที่มีต่อการบริการ
ภณิดา ชัยปั ญญา (2541) กลําววําความพึงพอใจที่มีตํอการใช๎บริการจะเกิดขึ้นหรือไมํนั้นจะต๎อง
พิจารณาถึงลักษณะของการให๎บริการขององค์กร ประกอบกับระดับความรู๎สึกของผู๎มารับบริการของแตํละ
บุคคล หากจะวัดความพึงพอใจในการใช๎บริการสามารถทําได๎หลายวิธี ดังนี้ เชํน การใช๎แบบสอบถาม การ
สัมภาษณ์ และการสังเกต
1. การใช๎แบบสอบถาม ซึ่งเป็นวิธีการที่นิยมใช๎กันแพรํหลายวิธีหนึ่ง โดยการขอความรํวมมือจากกลุํม
บุคคลที่ต๎องการ สามารถแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่กําหนดคําตอบไว๎ให๎เลือกตอบหรือเป็นคําตอบ
อิสระ เชํน ลักษณะของการให๎บริการ สถานที่ให๎บริการ บุคลากรที่ให๎บริการ เป็นต๎น
2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่ต๎องอาศัยเทคนิคและความชํานาญพิเศษของผู๎สัมภาษณ์ที่จะจูงใจให๎ผู๎
ถูกสัมภาษณ์ตอบคําถามให๎ตรงกับข๎อเท็จจริง
3. การสังเกต เป็นวิธีการสังเกตจากพฤติกรรมทั้งกํอนมารั บบริการ ขณะรับบริการ และหลังจากการ
ได๎รับบริการแล๎ว เชํน การสังเกตกิริยาทําทาง การพูด สีหน๎า และความถี่ของการมาขอรับการบริการ เป็นต๎น
ผู๎วิจัยจะต๎องกระทําอยํางจริงจังและมีแบบแผนที่แนํนอน (ชานันท์ ถ๎าคูํ, 2545)
การวัดความพึงพอใจนั้น บุญเรียง ขจรศิลป์ (2529) ได๎ให๎ทรรศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้วํา ทัศนคติหรือเจต
คติเป็นนามธรรม เป็นการแสดงออกคํอนข๎างซับซ๎อน จึงเป็นการยากที่จะวัด ทัศนคติได๎โดยตรง แตํเราสามารถ
ที่จะวัดทัศนคติได๎โดยอ๎อมโดยวัดความคิดเห็นของบุคคล เหลํานั้นแทน ฉะนั้นการวัดความพึงพอใจก็มีขอบเขต
ที่จํากัดด๎วย อาจมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น ถ๎าบุคคลเหลํานั้นแสดงความคิดเห็นไมํตรงกับความรู๎สึกที่แท๎จริง
ซึ่งความคลาดเคลื่อนเหลํานี้ยํอม เกิดขึ้นได๎เป็นธรรมดาของการวัดโดยทั่วๆ ไป
ความพึ ง พอใจในการบริ ก ารมี ค วามสํ า คั ญ ตํ อ การดํ า เนิ น งานบริ ก ารให๎ ส ามารถเป็ น ไปอยํ า งมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งลักษณะทั่วไปมีดังนี้
1. ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ และความรู๎สึกในทางบวกของบุคคลตํอสิ่งหนึ่งสิ่งใด
บุคคลจําเป็นต๎องปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล๎อมรอบตัว การตอบสนองความต๎องการสํวนบุคคลด๎วยการโต๎ตอบกับ
บุคคลอื่น และสิ่งตํางๆ ในชีวิตประจํ าวัน ทําให๎แตํละคนมีประสบการณ์การเรียนรู๎สิ่งที่จะได๎รับตอบแทน
แตกตํางกันไป ในสถานการณ์การบริการก็เป็นเชํนเดียวกันบุคคลรับรู๎หลายสิ่งหลายอยํางเกี่ยวกับการบริการ
ไมํวําจะเป็นประเภทของการบริการหรือคุณภาพของการบริการ ซึ่งประสบการณ์ที่ได๎รับจากการสัมผัสบริการ
ตํางๆ หากเป็นไปตามความต๎องการของผู๎รับบริการ โดยทําให๎ผู๎รับบริการได๎รับสิ่งที่คาดหวังก็ยํอมกํอให๎เกิด
ความรู๎สึกที่ดีและพึงพอใจ
2. ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกตํางระหวํางสิ่งที่คาดหวังกับสิ่ งที่ได๎รับจริงใน
สถานการณ์บริการกํอนที่ประชาชนจะมาใช๎บริการ
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จากแนวคิดดังกลําวข๎างต๎นพอจะสรุปได๎วํา “ความพึงพอใจ” เป็นการแสดงความรู๎สึกดีใจยินดีของ
เฉพาะบุคคลในการตอบสนองความต๎องการในสํวนที่ขาดหายไป ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง โดย
ปัจ จั ยเหลํานั้นสามารถสนองความต๎องการของบุคคลทั้งทางรํางกายและจิตใจได๎เหมาะสม และเป็นการ
แสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลที่จะเลือกปฏิบัติในกิจกรรมนั้นๆ

2.1.2 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการให้บริการ
การให๎บริการ เป็นหน๎าที่หลักสําคัญในการบริการงานในภาครัฐ โดยเฉพาะงานที่จะต๎องมีการติดตํอ
สั ม พั น ธ์ กั บ ประชาชนโดยตรง โดยหนํ ว ยงานและเจ๎ า หน๎ า ที่ ผู๎ ใ ห๎ บ ริ ก ารมี ห น๎ า ที่ ใ นการสํ ง ตํ อ การบริ ก าร
(Delivery Service) ให๎แกํผู๎รับบริการ กลําวคือ คุณคําประการแรกของการบริการงานรัฐกิจทั้งหมดคือ การ
ปฏิบัติงานด๎วยการให๎บริการที่กํอให๎เกิดความพึงพอใจซึ่งมีลักษณะสําคัญ 5 ประการ คือ
การให๎บริการอยํางเทําเทียมกัน (Equivalent Service)
การให๎บริการอยํางรวดเร็วทันเวลา (Timely Service)
การให๎บริการอยํางเพียงพอ (Ample Service)
การให๎บริการอยํางตํอเนื่อง (Continuous Service)
การให๎บริการอยํางก๎าวหน๎า (Progressive Service) (John D. Millett, 1951)
ความหมายของการบริการ
สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับการบริการหรือการให๎บริการ ได๎มีผู๎ให๎ความหมายไว๎ดังนี้
กิจดี ยงประกิจ (2559) กลําววํา คุณภาพการให๎บริการ หมายถึง การปฏิบัติการที่กระทํา หรือติดตํอ
และเกี่ยวข๎องกับผู๎ใช๎บริการการให๎บุคคลตําง ๆ ได๎ใช๎ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่งทั้งด๎วยความพยายามใด ๆ ก็
ตาม ด๎วยวิธีการหลากหลายในการทําให๎คนตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องได๎รับความชํว ยเหลือ ซึ่งความต๎องการของ
ผู๎ บ ริ โ ภคแตํ ล ะคนมี ค วามแตกตํ า งกั น จึ ง เป็ น เรื่ อ งที่ ท๎ า ทายของผู๎ ใ ห๎ บ ริ ก ารในการเข๎ า ถึ ง ความต๎ อ งการที่
หลากหลายของผู๎บริโภคแตํละคน
นิธิศ สระทองอยูํ (2562) การให๎บริการ หมายถึง ปัจจัยด๎านการให๎บริการที่มีประสิทธิภาพ แล๎วนํามา
หาข๎อ เปรียบเทียบระหวํางสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่รับรู๎ ได๎จริงจากการให๎บริการ ได๎แกํ ความเป็นรูปธรรมของการ
บริการ การตอบสนองลูกค๎า และการเข๎าใจและรู๎จักลูกค๎า
มหาวิทยาลัยบูรภา (2562) การให๎บริการ หมายถึง การที่หนํวยบริการทําให๎ผู๎รับบริการเกิด ความ
ประทับใจในทางที่ดี คือเกิดความสุข ซึ่งสามารถวัดหรือประเมินผลการปฏิบัติงานได๎จาก การรับรู๎ของบุคคลซึ่ง
ขึ้นอยูํกับประสบการณ์ของแตํละบุคคลที่จะใช๎เกณฑ์ในการตัดสินใจ ซึ่งปัจจัย ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องและเป็นสาเหตุ
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ที่ทําให๎การบริการเกิดความพึงพอใจหรือไมํพอใจในการรับบริการ ประกอบด๎วย ตัวแปร 3 ประการ ได๎แกํ ตัว
แปรด๎านระบบบริการ ตัวแปรด๎านเจ๎าหน๎าที่/ บุคลากร ผู๎ให๎บริการและตัวแปรด๎านสถานที่/ สิ่งอํานวยความ
สะดวก
ภาคภูมิ รักเกียรติยศ (2558) คุณภาพการให๎บริการ หมายถึง ความพึงพอใจของผู๎รับบริการที่รับรู๎ได๎
จากการใช๎บริการ ซึ่งผู๎ให๎บริการดําเนินการได๎สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎รับบริการ สามารถตอบสนอง
ตํอความต๎องการเบื้องต๎น ครอบคลุมไปถึงความคาดหวังของผู๎รับบริการตลอดจนขั้นตอนการดูแลภายหลัง
บริการด๎วย
ราชัน นาสมพงษ์ (2562) การบริการ (Service) คือ การให๎ความชํวยเหลือ หรือการดําเนินการเพื่อ
ประโยชน์ของผู๎อื่นการบริการที่ดี ผู๎รับบริการก็จะได๎รับความประทับใจ และชื่นชมองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งดีสิ่งหนึ่ง
อันเป็นผลดีกับองค์กรของเรา เบื้องหลังความสําเร็จเกือบทุกงาน มักพบวํางานบริการเป็นเครื่องมือสนับสนุน
งานด๎านตําง ๆ เชํน งานประชาสัมพันธ์ งานบริการวิชาการ เป็นต๎น ดังนั้น ถ๎าบริการดี ผู๎รับบริการเกิดความ
ประทับใจ ซึ่งการบริการถือเป็นหน๎าเป็นตาขององค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กรก็จะดีไปด๎วย
Kasiri, Guan Cheng, Sambasivan & Sidim (2017) คุณภาพการให๎บริการ (Service Quality)
กลําวไว๎วํา คุณภาพการให๎บริการที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎สินค๎าและบริการเพื่อกํอให๎เกิดการใช๎
บริการอยํางตํอเนื่อง
Jang, Kim & Lee (2016) กลําวไว๎วํา คุณภาพการให๎บริการนั้น คือ ความประใจของ ลูกค๎าที่ได๎รับ
สินค๎าและบริการจากบริษัทหรือผู๎ให๎บริการเป็นอยํางดี
จากแนวคิดดังกลําวข๎างต๎นสรุปได๎วํา การบริการ คือ กิจกรรมหรืองานที่ไมํมีตัวตนและสัมผัสไมํได๎ แตํ
สามารถสร๎างความพึงพอใจให๎กับผู๎บริโภคได๎ ซึ่งสินค๎าเกี่ยวกับบริการมีลักษณะที่แตกตํางจากสินค๎าทั่วไป คือ
การตัดสินใจซื้อบริการจะขึ้นอยูํกับความไว๎วางใจของลูกค๎า เป็นสินค๎าที่จับต๎องไมํได๎ การผลิตและการบริโภค
บริการจะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันหรือใกล๎เคียงกัน ไมํสามารถกําหนดได๎แนํนอนเก็บรักษาสินค๎าไว๎ไมํไ ด๎ และไมํ
สามารถแสดงความเป็นเจ๎าของ
ลักษณะเฉพาะของงานบริการ
งานบริการมีลักษณะเฉพาะ ดังตํอไปนี้
1. ได๎รับความพอใจหรือไมํพอใจ ก็จะเกิดความรู๎สึกในทันที งานบริการเป็นงานให๎ความชํวยเหลือและ
อํา นวยความสะดวก ดั งนั้ น เมื่อ ผู๎ รั บ บริ ก ารได๎ รับ การสนองตอบตรงตามความต๎อ งการก็จ ะแสดงออกถึ ง
ความรู๎สึกที่ดี แตํในทางกลับกันถ๎าไมํได๎รับความพอใจก็จะเกิดความรู๎สึกในทางที่ไมํดีตํอผู๎ให๎บริการและองค์กร
ที่ให๎บริการในทันทีเชํนกัน
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2. ผลของการบริการเกิดขึ้นได๎ตลอดเวลาและแปรผลได๎รวดเร็ ว งานบริการเริ่มต๎นและดําเนินการได๎
ในทุกขณะ ทั้งในตอนต๎น ทํามกลางและในตอนท๎าย เพราะไมํมีข๎อจํากัดวําจะต๎องให๎บริการเฉพาะในเวลาหนึ่ง
เวลาใด
3. ผลของบริการเชื่อมโยงไปถึงคนและองค์กร งานบริการสร๎างความรู๎ในทันทีที่ได๎รับบริการจึง
สามารถแปรเปลี่ยนเป็นผลจากการให๎บริการได๎ทั้งในแงํดีและไมํดี อาจจะแปรผลจากการให๎บริการได๎ทั้งในแงํดี
และไมํดี
4. ผิดพลาดแล๎วชดเชยด๎วยสิ่งอื่นก็เพียงแคํบรรเทาความไมํพอใจ การบริการที่ผิดพลาดบกพรํองไมํ
สามารถจะเปลี่ยนความรู๎สึกของผู๎รับบริการให๎กลับมาดีได๎ นอกจากเป็นการลดความพอใจที่เกิดขึ้นได๎น๎อยลง
5. สร๎างทัศนคติตํอบุคคล องค์กรและองค์การได๎อยํางมาก การบริการสามารถจะสร๎างความรู๎สึกชอบ
หรือไมํชอบ ที่มีตํอผู๎ให๎บริการหรือองค์กรอยํางมากมายไมํมีขีดจากัดขึ้นอยูํกับลักษณะของการให๎บริการที่มี
มากน๎อยเพียงใดสําคัญมากน๎อยเทําใด
6. สร๎างภาพลักษณ์ให๎องค์กรและองค์การเป็นเวลานาน การบริการทั้งที่ดีและไมํดีจะติดอยูํในความ
ทรงจําของผู๎บริการอยูํตลอดไป แม๎เมื่อมีการปรับปรุงแก๎ไขบริการให๎ดีขึ้นมากแล๎ว แตํภาพเกําที่ไมํดียังคง
หลงเหลืออยูํกวําที่จะล๎างภาพลักษณ์ที่อัปลักษณ์ได๎ต๎องใช๎เวลานั้นเป็นสิบๆ ปี
7. หากเกิดการบกพรํองจะเห็นได๎ชัด บริการเป็นสิ่งที่ไวตํอการรับรู๎เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดไมํสมบูรณ์หรือ
ขาดตกบกพรํองก็จะปรากฏให๎เห็นได๎ในทันทีทันใด จึงต๎องระมัดระวังในเรื่องบริการให๎มาก
8. ต๎องการคนเป็นสํวนสําคัญในการสร๎างบริการที่ดี บริการจะดีหรือไมํดีมากน๎อยเพียงใดขึ้นอยูํกับ
ผู๎ให๎บริการ ถ๎าได๎คนดีมีจิตสํานึกในการให๎บริการดี มีทัศนคติตํอการให๎บริการดีและได๎รับการปลูกฝังนิสัยใน
การให๎บริการและฝึกฝนตนเองมาดี ก็จะทําให๎เกิดการบริการที่เป็นเลิศ ในทางกลับกันถ๎าได๎คนไมํดีมาเป็นผู๎
ทํางานให๎บริการก็จะเทํากับผิดพลาดตั้งแตํต๎นแล๎วจะหวังให๎เกิดบริการที่ดีคงเป็นไปได๎ยาก
9. คนเป็นตัวแปรที่สําคัญในการสร๎างและทําลายงานบริการ บริการที่ผิดพลาดบกพรํอง นําความ
เสียหายมากสูํองค์กรจะพบวําสํวนใหญํเกิดจากคน องค์กรหลายแหลํงเคยได๎รับชื่อเสียงยกยํองวําให๎บริการดี
แตํพอเปลี่ยนทีมงานที่ให๎บริการก็มีเสียงสะท๎อนวําให๎ บริการด๎วยคุณภาพหรือให๎บริการไมํดีดังเดิมและอาจถึง
ขั้นทําให๎เสียผู๎รับบริการเดิมไปก็ได๎
องค์ประกอบของงานบริการ
ไกรฤกษ์ ไมตรีวงศ์ (2552) ได๎อธิบายถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวข๎องกับการให๎บริการที่ดี ได๎แกํ
1. อาคารสถานที่ โดยเฉพาะห๎องน้ําต๎องสะอาด ปราศจากกลิ่นเหม็น มีภูมิทัศน์ที่ดี ภายในอาคารมีกฎ
ระเบียบตํางๆ ที่สามารถชี้แจงให๎ประชาชนรับทราบได๎อยํางชัดเจน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช๎สํานักงานมี
จํานวนที่เพียงพอและเหมาะสมในการทํางาน
2. บุคลากร ทั้งในระดับ ผู๎บั งคับบัญชา และผู๎ปฏิบัติงาน ควรมีความรู๎ความสามารถและความ
รับผิดชอบ พัฒนาการให๎บริการ มีจิตบริการ โดยจิตบริการที่สําคัญๆ มีดังนี้
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2.1 พูดจาไพเราะ นิ่มนวล
2.2 ไมํดูถูก เหยียดหยาม ลามปาม หรือรังเกียจ
2.3 ให๎ข๎อมูลให๎คําแนะนําได๎ถูกต๎อง
2.4 แก๎ไขปัญหาได๎ทุกเรื่อง
2.5 ไมํปฏิเสธทันทีแตํมีทางเลือกให๎
นอกจากนี้ วิณารัตน์ ภูวพัฒน์ชัยกิจ (2559) คุณภาพการบริการ (Service Quality) หมายถึง
ความสามารถในการตอบสนอง ความต๎องการของทําอากาศยานในการให๎ บริการผู๎ มาใช๎บริการ โดย
ประกอบด๎วยด๎านตําง ๆ ดังนี้
1. ความนําเชื่อถือ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการให๎บริการ ให๎ตรงกับสัญญาที่ให๎ไว๎กับ
ผู๎รับบริการ การบริการทุกครั้งต๎องมีความสม่ําเสมอ สามารถให๎ความไว๎วางใจได๎
2. การตอบสนองความต๎องการ (Responsiveness) หมายถึง ความพร๎อม และเต็มใจ ยินดีที่จะ
ให๎บริการในทันทีที่ได๎รับการร๎องขอ โดยสามารถตอบสนองความต๎องการของ ผู๎รับบริการได๎อยํางทันทํวงที
ผู๎รับบริการสามารถเข๎ารับบริการได๎งําย และได๎รับความสะดวกจาก การใช๎บริการ
3. การให๎ความมั่นใจ (Assurance) หมายถึง ความสามารถในการสร๎าง ความเชื่อมั่นให๎เกิดขึ้นกับ
ผู๎รับบริการ ใช๎การติดตํอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและให๎ความมั่นใจวําผู๎รับบริการจะได๎รับการบริการที่ดีที่สุด
4. ความเข๎าใจและการรับรู๎ความต๎องการ (Empathy) หมายถึง ความสามารถ ในการดูแลเอาใจใสํ
ผู๎รับบริการตามความต๎องการท ี่ แตกตํางของลูกค๎าแตํละคน
5. ความเป็นรูปธรรม (Tangibility) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏ ให๎เห็นถึงสิ่งอํานวยความ
สะดวกตําง ๆ รวมทั้งสภาพแวดล๎อมที่ทําให๎ผู๎รับบริการรู๎สึกวําได๎รับการดูแล หํวงใยและความตั้งใจจากผู๎
ให๎บริการ
ความสาคัญของการบริการ
คอทเลอร์ (Kotler, 2000: 29) ได๎กลําวถึงการบริการวําเป็นกิจกรรม ผลประโยชน์ หรือความพึงพอใจ
ที่สนองความต๎องการแกํลูกค๎า การบริการมีลักษณะสําคัญ 4 ประการ ได๎แกํ
1. ไมํสามารถจับต๎องได๎ (Intangibility) บริการไมํสามารถจับต๎องได๎ ดังนั้น กิจการต๎องหาหลักประกัน
ที่แสดงถึงคุณภาพและประโยชน์จากการบริการ ได๎แกํ
1.1 สถานที่ (Place) ต๎องสามารถสร๎างความเชื่อมั่นและความสะดวกให๎กับผู๎มาติดตํอ
1.2 บุคคล (People) พนักงานที่ให๎บริการต๎องแตํงกายเหมาะสม บุคลิกดี พูดจาดี เพื่อให๎
ลูกค๎าเกิดความประทับใจและเกิดความเชื่อมั่นวําบริการจะดีด๎วย
1.3 เครื่องมือ (Equipment) เครื่องมือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข๎องการการบริการต๎องมี
ประสิทธิภาพให๎บริการได๎อยํางรวดเร็ว และลูกค๎ามีความพึงพอใจ
1.4 วัสดุสื่อสาร (Communication material) สื่อโฆษณา และเอกสารเพื่อการโฆษณา
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ตํางๆ ต๎องสอดคล๎องกับลักษณะของการบริการที่เสนอตํอลูกค๎า และสอดคล๎องกับลักษณะของลูกค๎าด๎วย
1.5 สัญลักษณ์ (Symbols) ชื่อ หรือ เครื่องหมาย ตราสินค๎าที่ใช๎ในการบริการต๎องสื่อ
ความหมายได๎ชัดเจน ผู๎บริโภคเรียกได๎ถูกต๎อง
1.6 ราคา (Price) การกําหนดราคาควรเหมาะสมกับระดับการให๎บริการ และงํายตํอการ
จําแนกระดับบริการที่แตกตําง
2. ไมํสามารถแบํงแยกการให๎บริการ (Inseparability) การให๎บริการเป็นทั้งการผลิตและการบริโภค
ในขณะเดียวกัน ผู๎ขายแตํละรายจะมีลักษณะเฉพาะตัวหรือเอกลักษณ์ที่ไมํสามารถให๎คนอื่นบริการแทนได๎
เพราะต๎องผลิตและบริโภคในเวลาเดียวกัน ทําให๎การบริการลูกค๎านั้นมีข๎อจํากัดในเรื่องเวลา
3. ไมํแนํนอน (Variability) ลักษณะของการบริการไมํแนํนอน ขึ้นอยูํกับวําผู๎ให๎บริการจะเป็นใคร จะ
ให๎บริการเมื่อใด ที่ไหน อยํางไร
4. ไมํสามารถเก็บไว๎ได๎ (Perishability) บริการไมํสามารถเก็บไว๎ได๎เหมือนสินค๎าอื่นๆ ดังนั้น ถ๎า
ลักษณะความต๎องการไมํแนํนอนจะทําให๎เกิดปัญหาหรือบริการไมํทัน หรือ ไมํมีลูกค๎าได๎
นอกจากนี้ คอทเลอร์ (Kotler, 2000: 436) ยังได๎อธิบายถึงงานที่สําคัญของการบริการมี 3 ประการ
ได๎แกํ
1. การบริหารความแตกตํางจากคูํแขํง (Managing competitive differentiation) งานการตลาด
ของผู๎ให๎บริการ ข๎อสําคัญคือ จะต๎องทําให๎ผลิตภัณฑ์แตกตํางจากคูํ แขํง แม๎จะเป็นการยากในการสร๎างบริการ
ให๎เห็นถึงความแตกตําง แตํสามารถทําได๎ด๎วยคุณภาพการบริการ (Service quality) และอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญ
คือ การรักษาระดับการให๎บริการที่เหนือกวําคูํแขํง โดยต๎องเสนอคุณภาพการบริการตามที่ลูกค๎าได๎คาดหวังไว๎
ผู๎ให๎บริการต๎องทําการวิจัยเพื่อให๎ทราบถึงสิ่งที่ลูกค๎าต๎องการ(What)
ชํวงเวลาที่ลูกค๎าต๎องการ(When)
สถานที่ที่ลูกค๎าต๎องการ(Where) และรูปแบบการบริการที่ต๎องการ (How) การวิจัยตลาดจะทําให๎ทราบถึง
เกณฑ์พิจารณาคุณภาพของการให๎บริการ ดังนั้นการสร๎างความแตกตํางจากคูํแขํงมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 บริการที่เสนอ (Offer) โดยพิจารณาจากความคาดหวังของลูกค๎า ซึ่งมีอยูํ 2 ประการ
คือ 1) การให๎บริการพื้นฐานเป็นชุด (Primary service package) ได๎แกํ สิ่งที่ลูกค๎าหวังวําจะได๎รับจากกิจการ
เชํน สถาบันการศึกษา ลูกค๎าคาดหวังวําจะมีการเรียนการสอนที่ดี อาจารย์ผู๎สอนมีความรู๎ความสามารถ เป็น
ต๎น 2) ลักษณะการให๎บริการเสริม (Secondary service features) ได๎แกํ บริการที่เพิ่มเติมนอกจากบริการ
พื้นฐานที่จัดไว๎ให๎แล๎ว เชํน สถาบันการศึกษามีชมรมสํงเสริมทักษะด๎านตํางๆ ให๎แกํนักศึกษา มีทุนการศึกษา
เป็นต๎น
1.2 การสํงมอบบริการ (Delivery) การสํงมอบบริการที่มีคุณภาพสม่ําเสมอได๎เหนือกวํา
คูํแขํง โดยการตอบสนองความคาดหวังด๎านคุณภาพการให๎บริการ ซึ่งความคาดหวังของลูกค๎านั้นเกิดจาก
ประสบการณ์ ใ นอดี ต ลู ก ค๎ า จะเลื อ กรั บ บริ ก ารโดยถื อ เกณฑ์ ภ ายหลั ง จากการใช๎ บ ริ ก ารแล๎ ว โดยการ
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เปรียบเทียบบริการที่รับรู๎กับบริการที่คาดหวัง ถ๎าบริการที่รับรู๎ต่ํากวําบริการที่คาดหวัง ลูกค๎าจะไมํสนใจ ถ๎า
บริการที่รับรู๎สูงกวําบริการที่คาดหวัง ลูกค๎าจะใช๎บริการอีก
1.3 ภาพลักษณ์ (Image) การสร๎างภาพลักษณ์สําหรับบริษัทที่ให๎บริการโดยอาศัย
สัญลักษณ์ (Symbols) ตราสินค๎า (Brand) โดยอาศัยเครื่องมือการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสาร
ทางการตลาดชํองทางอื่นๆ
2. การบริหารคุณภาพการให๎บริการ (Managing service quality) เป็นการเปรียบเทียบบริการที่
คาดหวังกับบริการที่ได๎รับ ถ๎าบริการที่รับรู๎ต่ํากวําบริการที่คาดหวังลูกค๎าจะรู๎สึกวําบริการไมํได๎คุณภาพ แตํถ๎า
บริการที่ได๎รับสูงกวําความคาดหวัง ลูกค๎าจะรู๎สึกวําบริการที่ได๎รับมีคุณภาพ ซึ่งคุณภาพการบริการก็จะได๎
มาตรฐาน ดังนั้น การกําหนดคุณภาพของบริการที่สําคัญ ได๎แกํ
2.1 ความนําเชื่อถือ (Reliability) ความสามารถในการบริการนั้นต๎องทําให๎มั่นใจวําจะ
ได๎รับบริการที่ถูกต๎องแนํนอน
2.2 ความเต็มใจและความพร๎อม (Responsiveness) ความเต็มใจที่จะชํวยเหลือลูกค๎า
และเตรียมความพร๎อมในการให๎บริการ
2.3 การรับประกัน (Assurance) ความรู๎และความสุภาพของผู๎ให๎บริการ และ
ความสามารถในการถํายทอด ความเชื่อถือ และความเชื่อมั่น
2.4 การเอาใจใสํ (Empathy) การจัดหา ดูแลเอาใจใสํเฉพาะราย ให๎กับลูกค๎าทุกราย
2.5 การสัมผัสได๎ (Tangibles) มีสิ่งอํานวยความสะดวกทางวัตถุ เครื่องมือ บุคลากร
อุปกรณ์ วัสดุทางการสื่อสาร
3. การบริหารประสิทธิภาพการให๎บริการ (Managing productivity) ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให๎บริการ สามารถทําได๎ 7 วิธี ดังนี้
3.1 การให๎พนักงานทํางานมากขึ้น หรือมีความชํานาญสูงขึ้น โดยจํายคําจ๎างเทําเดิม
3.2 เพิ่มปริมาณการให๎บริการ โดยยอมสูญเสียคุณภาพบางอยํางลง
3.3 เปลี่ยนบริการให๎เป็นแบบอุตสาหกรรม โดยเพิ่มเครื่องมือเข๎ามาชํวยสร๎างมาตรฐาน
3.4 การให๎บริการที่ไปลดการใช๎บริการ หรือสินค๎าอื่นๆ
3.5 การออกแบบบริการให๎มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
3.6 การให๎สิ่งจูงใจลูกค๎าให๎ใช๎แรงงานของเขาแทนแรงงานบริษัท
3.7 การนําเทคโนโลยีมาใช๎ในการบริการให๎ดีขึ้น
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (2543: 7; อ๎างถึงใน จํานงค์ ตรีนุมิตร, 2545: 14) อธิบายวําปัจจัย
ที่สําคัญในการบริการมี 3 ประการ ได๎แกํ
1. ผู๎รับบริการ ต๎องมีพื้นฐานความรู๎ความเข๎าใจ ความพร๎อม ปฏิกิริยาตอบสนองที่เหมาะสม
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2. ระบบบริการ ประกอบด๎ วยผู๎ให๎บริการ กฎระเบียบ ขั้นตอนการบริการ เงื่อนไขการบริการ การ
บริหารงาน วัสดุอุปกรณ์ และสภาพแวดล๎อม
3. ระบบสนับสนุนการบริการ ประกอบด๎วยนโยบายและมาตรฐาน การสนับสนุนด๎านทรัพยากรและ
การติดตามประเมินผล
รูปแบบการให้บริการ
ราชมงคลกรุงเทพ (2562) ได๎ให๎หลักการ ในการให๎บริการ ดังนี้
1.การให๎บริการอยํางมีคุณภาพนั้น ต๎องทําทุกครั้งไมํใชํทําเฉพาะการบริการครั้งแรกเทํานั้น
2. คุณภาพของการบริการวัดจากความพอใจของลูกค๎าไมํใชํวัดจากความพอใจของผู๎ให๎บริการ
3. การบริการที่คุณภาพเกิดขึ้นจากการที่ทุกคนในองค์การรํวมมือกันและลงมือกระทําอยํางจริงจังและ
จริงใจ
4. การบริการที่มี่คุณภาพต๎องสามารถตอบสนองความต๎องการของผู๎รับบริการได๎
5. การบริการที่ดียํอมเกิดจากการสื่อสารที่ดีตํอกัน
6. ผู๎ให๎บริการต๎องรู๎สึกภาคภูมิใจและเป็นสุขที่มีโอกาสทําให๎ผู๎รับบริการเกิดความพอใจ
สํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ (2562) การให๎บริการ (Services) หมายถึง การกระทํา
กิจกรรมใดๆ ด๎วยรํางกายเพื่อตอบสนองความ ต๎องการของบุคคลอื่น ซึ่งเกี่ยวข๎องกับการอํานวยความสะดวก
ความสามารถสร๎างความพึงพอใจให๎กับ ผู๎รับบริการได๎ซึ่งการกระทําด๎วยรํางกาย : คือการแสดงออกด๎วยการ
แตํงกาย ปฏิบัติการ กิริยา ทําทาง และ วิธีการพูดจา ซึ่งการบริการสามารถแสดงออกเป็น 2 แบบ คือ
1. ขั้นตอนการให๎ บ ริ การ เป็ น การปฏิบัติการตามขั้นตอน และเทคนิค ของวิธีปฏิบัติที่ถูกต๎อง
เหมาะสม เพื่อให๎ผู๎รับบริการ ได๎ประโยชน์ตรงตามความต๎องการมากที่สุด
2. พฤติกรรมการบริการ เป็นการแสดงออกด๎านการแตํงกาย สีหน๎า แววตา กิริยา ทําทาง และการ
พูดจา ซึ่งพฤติกรรมที่ดียํอมสร๎างความสุข ให๎เกิดขึ้นกับผู๎ บริการได๎เป็นอยํางดีได๎แกํการแตํงกายที่สุขภาพ
สะอาด เรียบร๎อย สีหน๎าและแววตาที่ยิ้มแย๎ม แจํมใส อํอนโยน กิริยาทําทางที่ สุภาพ อํอนน๎อม การพูดจาด๎วย
น้ําเสียงที่นุํมนวล สุภาพ ชัดเจน ให๎เกียรติมีหางเสียง
การปฏิบัติในการให้บริการ
ทางกาย : ต๎องดูแลสุขภาพรํางกายให๎แข็งแรงสดชื่นด๎วยอาการกระปรี้กระเปรํา ไมํงํวงเหงาหาวนอน
เซื่องซึม มีลักษณะทะมัดทะแมง กระฉับกระเฉง กระชุํมกระชวน หน๎าตาสดใส หวีผมเรียบร๎อย ไมํปลํอยผม
รุงรังหรือหัวยุํงเป็นกระเซิง การแตํงกายเรียบร๎อย ยิ้ม ไหว๎ หรือทักทายเหมาะสม กิริยาสุภาพ เป็นคุณสมบัติ
ขั้ น พื้ น ฐาน นอกจากนั้ น ต๎ อ งวางตั ว เป็ น มิ ต ร เปิ ด เผย จริ ง ใจ สนองความต๎ อ งการของผู๎ รั บ บริ ก ารอยํ า ง
กระตือรือร๎น แสดงความเต็มใจที่จะให๎บริการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุป์ ระจาปีงบประมาณ 2562

22

ทางวาจา : ต๎องใช๎ถ๎อยคาชวนฟัง น้ําเสียงไพเราะชัดเจน พูดมีหางเสียง มีคําขานรับเหมาะสม กลําว
ต๎อนรับและสอบถามวําจะให๎ชํวยบริการอยํางไร พูดแตํน๎อยฟังให๎มาก ไมํพูดแทรก ไมํกลําวคําตําหนิ อาจพูด
ทวนย้ําสิ่งที่มีผู๎มาติดตํอต๎องการให๎เขาฟังเพื่อความเข๎าใจตรงกัน พูดให๎เกิดประโยชน์ตํอผู๎รับบริการ ไมํพูดมาก
จนเกินจริง พูดเพื่อความสบายใจของผู๎รับบริการและใช๎ถ๎อยคําเหมาะสม
ทางใจ : ต๎องทําจิตใจให๎เบิกบานแจํมใส ยินดีที่จะต๎อนรับ ไมํรู๎สึกขุํนเคืองที่จะต๎องรับหน๎าหรือพบปะ
กับคนแปลกหน๎าที่ไมํคุ๎นเคยกันมากํอนแตํมาเรียกร๎องต๎องการนั่น ต๎องการนี่ ไมํปลํอยให๎จิตใจหมํนหมอง ใจ
ลอยขาดสมาธิในการทํางาน เศร๎าซึม เบื่อหนํายหรือเซ็ง
ซึ่งสอดคล๎องกับ ไกรฤกษ์ ไมตรีวงศ์ (2552) ที่ได๎อธิบายถึงความคาดหวังของผู๎รับบริการตํอการรับ
บริการ 10 ประการ ดังนี้
1. สะดวก ใช๎บริการงําย มีปูายหรือสัญลักษณ์ชี้บอกวําจะไปติดตํอหนํวยงานใด
2. ได๎รับคําแนะนําจากการไปติดตํอขอรับบริการ เจ๎าหน๎าที่บริการประชาชนควรจะให๎คําแนะนํา
อยํางตรงไปตรงมา
3. ต๎องการความเป็นมิตร หากไปติดตํองานราชการ ประชาชนนั่งอยูํนานมาก เจ๎าหน๎าที่ควรจะเข๎าไป
ถามวํา มาติดตํอหรือรอคอยใคร เพื่อสร๎างความเป็นมิตรและเป็นกันเอง
4. ต๎องการความปลอดภัย หากมีการชํารุดเสียหายของอาคารสถานที่ ควรจะปรับปรุงหาทางแก๎ไข
5. เสียคําใช๎จํายน๎อย ไมํต๎องเดินทางไปกลับหลายครั้ง
6. มีรอยยิ้ม เพื่อสร๎างความประทับใจโดย การสํงรอยยิ้มเพื่อจะมาใช๎บริการในวันข๎างหน๎าอีก
7. ได๎รับเกียรติตามสมควร ไมํต๎องให๎เกียรติกันมากมาย แตํอยําดูถูก ไมํพูดจากระโชกโฮกฮาก
8. แก๎ไขปัญหาได๎
9. มีคนเข๎าใจ เมื่อประชาชนมีปัญหาเข๎ามาขอรับบริการ เจ๎าหน๎าที่ควรพูดจา สอบถามอยํางสุภาพ
สร๎างความประทับใจให๎แกํประชาชน ประชาชนที่มีปัญหาจะมีทําทีที่เปลี่ยนไป รู๎สึกดีตํอหนํวยงาน และสํงผล
ให๎เรามีความเต็มใจชํวยเหลือและดูแลประชาชนได๎ดี
10. ไมํถูกบังคับ ไมํมีใครอยากถูกบังคับ เจ๎าหน๎าไมํควรออกคําสั่งกับประชาชนที่มารับบริการ
การสร้างความประทับใจในงานบริการ
ความคาดหวังโดยทั่วไปของผู๎รับบริการก็ได๎แกํ การต๎อนรับที่อบอุํน ให๎ความสนใจและความเอาใจใสํ
พูดสุภาพไพเราะ ซึ่งจะทําให๎ผู๎รับบริการรู๎สึกวําเขามีความสําคัญ เป็นผลให๎เขาเกิดความพอใจ แตํการที่จะทํา
ให๎ เกิดความประทับ ใจได๎นั้ น ต๎องทําให๎ ถึงขั้นที่ผู๎ รับบริการเกิดปีติยินดี นั่นคือต๎องให๎ บริการที่บรรลุ ความ
คาดหวังและเหนือความคาดหวังขึ้นไปอีก การปฏิบัติตนของผู๎ให๎บริการด๎วยไมตรีตํอผู๎รับบริการ และความ
ประทับใจจากการต๎อนรับของเรายํอมจะเป็นผลให๎เขามาใช๎บริการของเราอีก แล๎วตัวเราและองค์การของเราก็
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ยํอมจะประสบความก๎าวหน๎ า เราสามารถเติมไมตรีเข๎าไปในทุกงานที่ทํา เริ่มตั้งแตํการรักการมีไมตรีตํอ
ผู๎รับบริการ กลําวงํายๆ ก็คือวํา “ต๎องเอาใจเขามาใสํใจเรา” และให๎บริการตรงตามความต๎องการ
ทุกวันเมื่อเรามาถึงที่ทํางาน เราควรทิ้งปัญหาและเรื่องราวสํวนตัวไว๎ภายนอก แล๎วมุํงทํางานที่เรา
รับผิดชอบให๎ดีที่สุด พร๎อมที่จะชํวยเหลือสิ่งเล็กๆ น๎อยๆ นอกเหนือจากงานของเราเพื่อแสดงวําเราเอาใจใสํ
ผู๎รับบริการของเราอยํางตั้งใจ เราสามารถแสดงไมตรีตํอเพื่อนรํวมงานของเราได๎เชํนกัน ความมีอัธยาศัยไมตรี
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได๎งําย บรรยากาศแหํงความเป็นมิตรอาจเกิดขึ้นได๎เพียงรอยยิ้มที่เริ่มจากตัวเรากํอน
ความมี อั ธ ยาศั ย ไมตรี เป็ น สิ่ ง สํ า คั ญ ยิ่ ง ในการให๎ บ ริ ก าร เพราะความมี อั ธ ยาศั ย ไมตรี จ ะทํ า ให๎
ผู๎รับบริการรู๎สึกอบอุํนและประทับใจ ผู๎รับบริการทุกคนที่มาใช๎บริก ารของเราเขาต๎องการให๎เราแสดงออก
ดังตํอไปนี้
1. บริการที่มีไมตรีจิต หมายถึงการให๎บริการที่ดีบวกกับอะไรอีกเล็กๆ น๎อยๆ องค์ประกอบอื่นๆ ก็มี
ความสําคัญเชํนกัน แตํบริการที่มีอัธยาศัยไมตรีจิตจะทําให๎ผู๎รับบริการรู๎สึกอบอุํน และประทับใจที่ได๎รับการ
ต๎อนรับอยํางมีอัธยาศัย
2. ยิ้ม เป็นสิ่งจําเป็นอันดับแรกในการทักทายบุคคล เพราะจะทําให๎เขารู๎สึกอบอุํนใจและในคําพูดที่เรา
ทักทาย เราสามารถใช๎น้ําเสียงและทํวงทํานองที่เป็นธรรมชาติให๎ผู๎รับบริการรู๎สึกพอใจที่มาใช๎บริการของเรา
3. คําพูดที่วิเศษ คือ คําพูดเหลํานี้ “ขอบคุณคํะ” “ดิฉันเสียใจ” “ขอโทษคํะ” “มีอะไรให๎ดิฉันชํวย
ไหมคํะ” ชื่อของผู๎รับบริการเป็นคําวิเศษเชํนกันเมื่อคุณใช๎
4. ให๎ ความชํ ว ยเหลื อและแสดงไมตรีจิตที่ จะทํ าให๎ เขาอบอุํน ใจหมายความวํา เราจะต๎ องเรียนรู๎
ปฏิกิริยาของผู๎อื่น ตัวอยํางเชํน ถ๎าเรารู๎วําผู๎รับบริการเป็นคนแปลกหน๎า เราจะต๎องเอาใจใสํเขาเป็นพิเศษตํอ
ความต๎องการชํวยเหลือในเรื่องงานที่มาติดตํอ สถานที่และคําแนะนําอื่นๆ เป็นต๎น
5. ถ๎าหากเราใสํ “ยิ้ม” ลงไปในน้ําเสียง หมายความถึงการพูดด๎วยน้ําเสียงที่มีไมตรีจิตและพร๎อมที่จะ
ให๎ความชํวยเหลือ อยํางไรก็ตามเราควรหลีกเลี่ยงที่จะให๎สัญญาถ๎าเราไมํแนํใจวําเราจะทําได๎
6. พนักงานทุกคนสามารถแสดงความมีอัธยาศัย ในการทํางานของตนเองให๎ดีที่สุดไมํวําพนักงานผู๎นั้น
จะต๎องติดตํอกับผู๎รับบริการโดยตรงหรือไมํ
7. เราควรที่จะชํวยเหลือผู๎รับบริการ แม๎วําเราเองสามารถชํวยได๎เพียงเล็กน๎อยในปัญหานั้น แตํเราอาจ
ขอให๎คนอื่นชํวยได๎ แตํอยํางไรก็ตามอยําพยายามปัดความผิดให๎พ๎นตัวเอง ควรจะยอมรับอยํางอํอนน๎อมและ
ดําเนินการบางอยํางเพื่อแก๎ไขความผิดพลาดนั้น
8. เราควรจะต๎องมีอัธยาศัยไมตรีตํอเพื่อนรํวมงานของเราด๎วยทุกคนจะทํางานรํวมกันได๎ดีกวํา ถ๎าทุน
คนมีไมตรีจิตตํอกัน ผู๎รับบริการจะสังเกตเห็นได๎ชัดวําบรรยากาศในการทํางาน โดยสํวนรวมมีอัธยาศัยไมตรีตํอ
กันไมํใชํเฉพาะที่เห็นได๎จากคนใดคนหนึ่ง
9. ผู๎รับบริการมีเหตุผลหลายอยํางที่มาทําการติดตํอกับองค์กรของเราแตํสิ่งหนึ่งที่ผู๎รับบริการคาดหวัง
เสมอวําจะได๎รับการต๎อนรับอยํางอบอุํน และมีไมตรีจิตจากพนักงาน ถ๎ าเราให๎การต๎อนรับเชํนนั้นผู๎รับบริการก็
จะมีความรู๎สึกที่ดีตํอองค์กรของเรา โดยสํวนรวมและเกิดความไว๎วางใจตามมาด๎วยความพอใจในที่สุด
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เทคนิคการให๎บริการ
วิธีสร๎างนักบริการมืออาชีพ องค์กรต๎องสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติบุคลิกภาพที่เหมาะสม จากนั้น
จึงพัฒนาเทคนิคการบริการให๎กับบุคลากร ซึ่งในแตํละเรื่องมีรายละเอียด ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู๎ให๎บริการ สิ่งที่ผู๎ให๎บริการควรมีเป็นอันดับแรกคือ ความเป็นคนที่รักในงานบริการ
เพราะคนที่ รั ก ในงานบริ การจะมีค วามเข๎ าใจและให๎ ค วามสํ า คัญ ตํอผู๎ รับ บริก ารมีค วามกระตื อรือ ร๎ นที่จ ะ
ชํวยเหลือผู๎รับบริการยิ้มแย๎มแจํมใสและเอาใจใสํ นอกจากนี้ พนักงานที่ให๎บริการควรเป็นผู๎รู๎จักแก๎ไขปัญหา
เฉพาะหน๎าได๎ดีด๎วย
1. บุคลิกภาพทั้งลักษณะการแตํงกายที่แลดูสะอาดเรียบร๎อยรวมไปถึงอากัปกิริยาที่แสดงออก เชํน
การยิ้ม การหัวเราะ การแสดงทําทางประกอบการพูด สิ่งเหลํานี้ควรเป็นไปโดยธรรมชาติ
3. เทคนิคการให๎บริการ โดยเฉพาะอยํางยิ่งการสนทนาเพราะการสนทนาเป็นสื่อกลางระหวําง
ผู๎รับบริการกับผู๎ให๎บริการการสนทนาให๎ผู๎รับบริการเกิดความประทับใจ มีวิธีการงํายๆ ดังนี้
3.1 สร๎างความเป็นกันเอง เพื่อให๎ผู๎รับบริการเกิดความอุํนใจ แสดงความเป็นมิตรโดยอาจ
แสดงออกทางสีหน๎า แววตา กิริยาทําทางหรือน้ําเสียงที่สุภาพ มีหางเสียง อาทิเชํน ขอประทานโทษครับ (คํะ)
มีอะไรให๎ผม (ดิฉัน) ชํวยประสานงานได๎บ๎างครับ (คํะ) กรุณารอสักครูํนะครับ (คํะ) เป็นต๎น การพูดจาต๎อง
ชัดเจน งํายตํอการเข๎าใจ และไมํเร็วหรือรัวจนผู๎รับบริการไมํรู๎เรื่อง
3.2 เน๎นการฟังเป็นหลัก คือ ผู๎ให๎บริการควรตั้งใจฟังด๎วยความอดทนขณะที่ผู๎รับบริการ
พูด ไมํควรแสดงอาการที่ไมํพอใจออกมาสบตากับผู๎รับบริการเป็นระยะพร๎อมกิริยาตอบรับ
3.3 ทวนคําพูด เพื่อแสดงให๎ผู๎รับบริการทราบวําผู๎ให๎บริการกําลังตั้งใจฟังในเรื่องที่
ผู๎รับบริการพูดอยูํ
เทคนิคการสื่อสารของผู๎ให๎บริการ
สํานักงาน ก.พ. (2547, อ๎างถึงใน บริการอยํางไรให๎ครบเครื่อง หลักสูตรการให๎บริการที่เป็นเลิศ.
2547 : 23)
1. เทคนิคการพูดจา ควรพูดให๎ชัดเจน ได๎ใจความที่ถูกต๎ องครบถ๎วน สั้นกระชับ สุภาพ และพิจารณา
วําผู๎ฟังเข๎าใจหรือไมํ ถ๎าไมํเข๎าใจ ให๎อธิบายเพิ่มเติมหรือเขียนประกอบ โดยควรควบคุมอารมณ์ไมํโต๎ตอบ อยําง
ลืมคําขอโทษเมื่อตนเองผิด และใช๎คําขอบคุณ
2. เทคนิ คการฟัง ฟังด๎ว ยทําที ให๎ ความสนใจ ไมํพูดแซงขณะผู๎ อื่นยังพูดไมํจบ ทบทวนสาระหรื อ
ข๎อความสําคัญ เพื่อให๎ผู๎สํงสารแนํใจวํารับสารได๎ถูกต๎องตามที่เขาต๎องการ แสดงความคิดเห็นเสริมหรือโต๎ตอบ
ตามสมควร หากเกรงความขัดแย๎งให๎หาวิธีเปลี่ยนหัวข๎อสนทนา
3. เทคนิคการสนทนา พูดด๎วยถ๎อยคําสุภาพ ให๎เกียรติผู๎รํวมสนทนา หลีกเลี่ยงการพูดคลุมเครือ หรือ
คําศัพท์ที่ไมํเป็นที่เข๎าใจของคนทั่วไป อยากผูกขาดการพูดไว๎คนเดียวหรือคิดวําคนถูกเสมอ อยําแสดงคนเป็น
ผู๎รู๎ อยําลํวงเกินหรือสั่งสอนผู๎อื่น
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4. เทคนิคการเขียน เขียนให๎ชัดเจนบอกให๎ผู๎อํานทราบวําต๎องการอะไร และทําไม ใช๎คํางํายๆ สั้นๆ
เหมาะสม ไมํควรเขียนหวัดจนอํานไมํออก
5. เทคนิคการใช๎โทรศัพท์ กลําวคํา สวัสดี เมื่อโทรไปหรือรับสายใช๎น้ําเสียงอํอนโยน แจ๎งชื่อหรือ
สถานที่ทํางาน จดบันทึกกรณีที่รับฝากข๎อความ กลําวคําขอบคุณเมื่อได๎รับความชํวยเหลือ ไมํควรโทรศัพท์ด๎วย
เรื่องสํวนตัวเป็นเวลานานขณะทํางาน หรือขณะมีผู๎รอรับบริการอยูํตรงหน๎า
คุณภาพการให้บริการ
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541, อ๎างถึงในปานจิต บูรณสมภพ. 2548) กลําววําคุณภาพของการ
ให๎บริการ จะมีลักษณะ ดังนี้
1. การเข๎าถึงลูกค๎า (Access) บริการที่ให๎ลูกค๎าต๎องอํานวยความสะดวกในด๎านเวลา สถานที่แกํลูกค๎า
คือ ไมํต๎องให๎ลูกค๎าคอยนาน ทําเลที่ตั้งเหมาะสม ซึ่งแสดงถึงความสามารถของการเข๎าถึงลูกค๎า
2. การติดตํอสั่งการ (Communication) มีการอธิบายอยํางถูกต๎องโดยใช๎ภาษาที่ลูกค๎าเข๎าใจงําย
3. ความสามารถ (Competence) บุค ลากรที่ใ ห๎ บริ การต๎ องมีค วามชํา นาญ และมี ความรู๎
ความสามารถในงานบริการ
4. ความมีนํ้าใจ (Courtesy) บุคลากรต๎องมีมนุษยสัมพันธ์เป็นที่นําเชื่อถือ มีความเป็นกันเอง มี
วิจารณญาณ
5. ความนําเชื่อถือ (Creditability) บริษัทและบุคลากรต๎องสามารถสร๎างความเชื่อมั่นและความ
ไว๎วางใจในการบริการ โดยเสนอบริการที่ดีที่สุดแกํลูกค๎า
6. ความไว๎วางใจ (Reliability) บริการที่ให๎แกํลูกค๎าต๎องมีความสมํ่าเสมอและถูกต๎อง
7. การตอบสนองลูกค๎า (Responsiveness) พนักงานจะต๎องให๎บริการและแก๎ไขปั ญหา แกํลูกค๎า
อยํางรวดเร็วตามที่ลูกค๎าต๎องการ
8. ความปลอดภัย (Security) บริการที่ให๎จะต๎องปราศจากอันตราย ความเสี่ยงและปัญหาตํางๆ
9. การสร๎างบริการให๎เป็นที่รู๎จัก (Tangible) บริการที่ลูกค๎าได๎รับทําให๎เขาสามารถคาดคะเนถึง
คุณภาพของบริการดังกลําวได๎
10. การเข๎าใจและรู๎จักลูกค๎า (Understanding/Knowing customer) พนักงานต๎องพยายามเข๎าใจ
ถึงความต๎องการของลูกค๎าและให๎ความสนใจ ตอบสนองความต๎องการดังกลําว
เกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพของบริการ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพการบริการ ดังนี้
1. รูปธรรม (Tangible) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของการบริการที่ผู๎รับบริการได๎รับ ทําให๎เขา
สามารถคาดคะเนถึงคุณภาพของบริการดังกลําวได๎
2. ความไว๎วางใจ (Reliability) หมายถึง ผู๎รับบริการเล็งเห็นถึงความสม่ําเสมอ และความถูกต๎องใน
การให๎บริการ รวมทั้งประสิทธิภาพของพนักงานที่ให๎บริการ
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3. การตอบสนองตํอผู๎รับบริการ (Responsiveness) หมายถึง ผู๎ใช๎บริการจะคํานึงถึงเวลาและ
ความสามารถในการแก๎ไขปัญหาของผู๎ให๎บริการวํา ตรงจุดหรือดีกวําตามที่ผู๎รับบริการต๎องการหรือไมํ
4. ความมั่น ใจได๎ (Assurance) หมายถึง ผู๎ รับบริการจะมองถึงความรู๎ ความชํ านาญ หรื อ
ความสามารถของบุคลากร ซึ่งเป็นผลที่จะสร๎างความมั่นใจ รวมทั้งความไว๎วางใจในการบริการนั้น
5. ความเข๎าใจและความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) หมายถึง ผู๎รับบริการจะพิจารณาถึงความสะดวก
ด๎านเวลา สถานที่ ทําเลที่ตั้ง ตลอดจนความพยายามของพนักงานที่จะเข๎าใจถึงความต๎องการของผู๎บริการ
รวมทั้งความสนใจในการตอบสนองความต๎องการดังกลําว (สมิต สัชฌุกร, 2546)
ข้อควรคานึง และข้อควรระวังในการให้บริการ
ข๎อควรคํานึงในการให๎บริการ
การให๎บริการเป็นงานที่ลํอแหลม ทําดีก็เสมอตัวผิดพลาดก็ได๎รับคําตําหนิ จึงเป็นงานที่ต๎องการความ
รับผิดชอบสูงและมีจิตใจหนักแนํน ผู๎ซึ่งทางานบริการแล๎วเกิดผิดพลาด บางคนก็เสียอกเสียใจ ตีอกชกหัว ฟูม
ฟายน้ําตา แตํกลับกัน ผู๎ซึ่งไมํมีความรับผิดชอบมักกลําวโทษผู๎อื่นปูายความผิดให๎คนตํางๆ แม๎แตํผู๎มารับบริการ
เป็นเรื่องการหาแพะรับบาปหรือหาเหตุผลมากลําวอ๎างตํางๆ นานาให๎พ๎นไปจากความรับผิดชอบของตน
วิธีการให๎บริการอันจะทําให๎ผู๎รับบริการพอใจ จะต๎องรู๎ความคาดหวังของเขาและปฏิบัติตามความคาดหวังเทําที่
จะเป็นไปได๎ ทั้งนี้ยํอมไมํใชํเรื่องงํายๆ เพราะการปฏิบัติด๎วยกาย วาจา ใจ ตํอคนตํางๆ ให๎สามารถสนองความ
ต๎องการของผู๎รับบริการแตํละประเภท ทุกระดับยํอมมีความยากลําบาก การที่จะให๎บริการเป็นที่พอใจของทุกๆ
คนดูจะเป็นเรื่องเป็นไปไมํได๎ แตํก็ไมํพ๎นวิสัยที่จะทําให๎คนสํวนใหญํพึงพอใจ หากเรามีความมุํงมั่นที่จะปรับปรุง
และพัฒนาการให๎บริการอยูํเสมอ
ข๎อควรระวังในการให๎บริการ
1. ไมํสนใจความต๎องการของผู๎รับบริการ การให๎บริการในทุกกรณีจะต๎องแสดงวําผู๎รับบริการมี
ความสําคัญ จึงต๎องระวังไมํแสดงกิริยาที่เพิกเฉยไมํสนใจผู๎รับบริการอยํางจริงจัง
2. ให๎บริการขาดตกบกพรํอง เป็นสิ่งที่ต๎องย้ําเตือนอยูํเสมอวํา การให๎บริการจะขาดตกบกพรํองไมํได๎
เลย เพราะเมื่อเกิดขึ้นแล๎วจะทําลายงานบริการในสํวนอื่นๆ ที่ดีอยูํแล๎วให๎เกิดผลเสียหายตามไปด๎วย
3. ดําเนินการลําช๎า เป็นลักษณ์ที่ไมํดีอยํางยิ่ง เพราะความลําช๎าไมํตรงเวลา ทําความเสียหายให๎
ผู๎รับบริการได๎
4. ใช๎กิริยา วาจา ไมํเหมาะสม การให๎บริการสามารถจะรู๎สึกได๎จากกิริยาทําทาง การใช๎คําพูดและ
น้ําเสียง ผู๎ให๎บริการอาจไมํมีความตั้งใจจะแสดงกิริยาตํอผู๎รับบริการในทางที่ไมํดี แตํอยูํในอารมณ์ที่ขุํนมัวและ
ไมํควบคุมอารมณ์ของตนจึงแสดงออกด๎วยทําทีและคําพูดที่ทําให๎เสียความรู๎สึกตํอผู๎รับบริการ
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5. ทําให๎ผู๎รับบริการผิดหวัง บริการที่ทําให๎ผู๎รับบริการผิดหวังมีได๎ในหลายกรณีนับแตํการต๎อนรับที่เย็น
ชาหรือการพูดโทรศัพท์ที่ไมํเหมาะสม การให๎บริการอยํางไมํเต็มใจ ไมํใสํใจในการให๎บริการ การบริการ
ผิดพลาดทําความเสียหายให๎แกํผู๎รับบริการ
โดยสรุปจะเห็นได๎วํา การให๎ความสําคัญกับการให๎บริการนั้นมีความสําคัญมาก ซึ่งสํวนหนึ่งต๎องได๎รับ
ความรํวมมือจากผู๎รับบริการและผู๎ให๎บริการต๎องเป็นบุคคลที่มีใจในการให๎บริการเป็นสําคัญ ซึ่งทุกองค์กรของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นไมํสามารถหลีกเลี่ยงการให๎บริการได๎
ดังนั้นผู๎ให๎บริการ คือ พนักงานผู๎ให๎บริการทุกๆ ด๎าน ไมํวําจะให๎ข๎อมูลขําวสาร การประชาสัมพันธ์
การต๎อนรับบุคคลทั้งภายในและภายนอก รวมถึงผู๎มาติดตํอทุกประเภท เป็นต๎น ต๎องเข๎าใจและตระหนักถึง
ความสําคัญของการให๎บริการ เพื่อสร๎างภาพลักษณ์ที่ดีและความประทับใจกับผู๎รับบริการทุกคนและท๎ายสุด
ผู๎ให๎บริการเป็นกลไกสําคัญที่สุดที่จะต๎องพัฒนาบุคลิกภาพและทัศนคติที่ดีโดยเฉพาะการมีจิตสํานึกในการรัก
การให๎บริการ เพื่อการพัฒนาองค์กรอยํางสมบูรณ์แบบ

2.1.3 แนวคิด และทฤษฎีการปกครองส่วนท้องถิ่น
ความหมายของการปกครองส่วนท้องถิ่น
ได๎มีผู๎ให๎ความหมายหรือคํานิยามไว๎มากมาย ซึ่งสํวนใหญํแล๎วคํานิยามเหลํานั้นตํางมีหลักการที่สําคัญ
คล๎ายคลึงกัน จะตํางกันบ๎างก็คือสํานวนและรายละเอียดปลีกยํอยซึ่งสามารถพิจารณาได๎ดังนี้
อีไมล์ เจ. ซัดดี้ (Emile J. Sady, 1989: 116) ได๎ให๎ความหมายของการปกครองท๎องถิ่นไว๎วํา หมายถึง
หนํวยการปกครองทางการเมืองที่อยูํในระดับจากรัฐซึ่งกํอตั้งโดยกฎหมาย และมีอํานาจอยํางเพียงพอที่จะทํา
กิจกรรมในท๎องถิ่นได๎ด๎วยตนเองรวมทั้งอํานาจจัดเก็บภาษี เจ๎าหน๎าที่หนํวยการปกครองท๎องถิ่นดังกลําวได๎รับ
การเลือกตั้งหรือแตํงตั้งโดยท๎องถิ่นใดก็ได๎
แฮรีส จี. มอนตากู (Harris G. Mongtagu, 1984:574) นิยามวํา การปกครองท๎องถิ่น หมายถึง การ
ปกครองซึ่งหนํวยงานปกครองท๎องถิ่นได๎มีการเลือกตั้งแบบอิสระเพื่อเลือกผู๎ที่มีหน๎าที่บริหารการปกครอง
ท๎องถิ่น มีอํานาจอิสระ พร๎อมความรับผิดชอบซึ่งตนสามารถที่จะใช๎ได๎โดยปราศจากการควบคุมของหนํวยงาน
การบริหารสํวนกลางหรือสํวนภูมิภาค แตํทั้งนี้หนํวยการปกครองท๎องถิ่นยังต๎องอยูํภายใต๎บทบังคับวําด๎วย
อํานาจสุงสุดของประเทศไมํได๎กลายเป็นรัฐอิสระใหมํๆ แตํอยํางใด
เดเนียล วิท (Danial Wit, 1967 : 101-103) นิยามวํา การปกครองท๎องถิ่น หมายถึง การปกครองที่
รัฐบาลกลางให๎อํานาจ หรือกระจายอํานาจไปให๎หนํวยการปกครองท๎องถิ่น เพื่อเปิดโอกาสให๎ประชาชนใน
ท๎องถิ่นได๎มีอํานาจการปกครองรํวมกันทั้งหมด หรือเพียงบางสํวนในการบริหารท๎องถิ่นตามหลักการที่วําถ๎า
อํานาจการปกครองมาจากประชาชนในท๎องถิ่นแล๎ว รัฐบาลของท๎องถิ่นจึงจําเป็นต๎องมีองค์กรของตนเอง อัน
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เกิดจากการกระจายอํานาจของรัฐบาลกลาง โดยให๎องค์กรอันมิได๎เป็นสํวนหนึ่งของรัฐบาล มีอํานาจในการ
ตัดสินใจและบริหารงานภายในเขตอํานาจของตน
วิลเลี่ยม วี. ฮอลโลเวย์ (William V. Holloway, 1959 : 101-103) นิยามวําการปกครองท๎องถิ่น
หมายถึง องค์การที่มีอาณาเขตแนํนอน มีประชากรตามหลักที่กําหนดไว๎ มีอํานาจการปกครองตนเอง มีการ
บริหารการคลังของตนเองและมีสภาท๎องถิ่นที่สมาชิกได๎รับการเลือกตั้งจากประชาชน
จอห์น เจ. คลาร์ก (John J. Clark, 1957) นิยามวําการปกครองท๎องถิ่น หมายถึง หนํวยการปกครอง
ที่มีห น๎ าที่รั บ ผิ ดชอบเกี่ย วกับ การให๎ บ ริ การประชาชนในเขตพื้นที่ใดใดโดยเฉพาะและหนํว ยการปกครอง
ดังกลําวนี้จัดตั้งและอยูํในความดูแลของรัฐบาลกลาง
วินเลี่ยม เอ. ร๏อบสัน (William A. Robson, 1953) นิยามวํา การปกครองท๎องถิ่น หมายถึง หนํวย
การปกครองซึ่งรั ฐได๎จัดตั้งขึ้นและให๎มีอํานาจปกครองตนเอง (Autonomy) มีสิทธิตามกฎหมาย (Legal
Rights) และต๎องมีองค์กรที่จําเป็นในการปกครอง (Necessary Organization) เพื่อปฏิบัติหน๎าที่ให๎สมความมุํง
หมายของการปกครองท๎องถิ่นนั้นๆ
โกวิทย์ พวงงาม และอลงกรณ์ อรรถแสง (2547) มีความเห็นวํา องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น หมายถึง
องค์กรที่ทําหน๎าที่บริหารงานในท๎องถิ่น โดยมีผู๎แทนที่ได๎รับการเลือกตั้งจากประชาชน เป็นผู๎รับผิดชอบในการ
บริหารงานอยํางอิสระในเขตพื้นที่ที่กําหนด มีอํานาจในการบริหาร และกําหนดนโยบายของตนเอง รวมทั้งมี
หน๎าที่ดําเนินกิจกรรมภายใต๎กรอบกฎหมายที่บัญญัติไว๎เพื่อประโยชน์ของรัฐและของประชาชนในท๎องถิ่น
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ (2547) ให๎ความหมายวํา การปกครองท๎องถิ่น หมายถึงการปกครองซึ่งราชการ
สํวนกลางได๎มอบอํานาจในการปกครองและบริหารกิจการงานให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในขอบเขต
อํานาจหน๎าที่ และพื้นที่ของตนที่กําหนดไว๎ตามกฎหมาย โดยมีอิสระตามสมควร ราชการสํวนกลางเป็นเพียง
หนํวยคอยกํากับดูแลให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดําเนินกิจการไปด๎วยความเรียบร๎อย หรืออีกนัยหนึ่ง การ
ปกครองท๎องถิ่น คือการกระจายอํานาจของราชการสํวนกลางเพื่อให๎ประชาชนในท๎องถิ่นนั้นๆ ได๎ปกครอง
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นอิสระตํางหากจากการปกครองของราชการสํวนกลาง ที่ให๎อํานาจแกํ
ประชาชนในท๎องถิ่นได๎ปกครองตนเอง
วุฒิสาร ตันไชย (2547) ให๎ทัศนะวํา การปกครองท๎องถิ่น คือการปกครองที่รัฐบาลกลางได๎กระจาย
อํานาจไปให๎หนํวยการปกครองท๎องถิ่น ซึ่งเป็นองค์ กรที่มีสิทธิตามกฎหมาย มีพื้นที่ และประชากรเป็นของ
ตัวเอง โดยองค์กรดังกลําวจะต๎องมีอํานาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติอยํางเหมาะสม การมอบอํานาจ
จากสํ ว นกลางมีวัตถุป ระสงค์เพื่อให๎ ป ระชาชนในท๎องถิ่นได๎เข๎ามามีสํ ว นรํว มในการปกครองตนเอง ตาม
เจตนารมณ์ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ไมํวําจะเป็นการมีสํวนรํวมในการเสนอปัญหา ตัดสินใจ การ
ตรวจสอบการทํางานและรํวมรับบริการสาธารณะตํางๆ อยํางไรก็ตาม แม๎วําการปกครองท๎องถิ่นจะมีอิสระใน
การดําเนินงาน แตํยังคงอยูํภายใต๎การกํากับดูแลของรัฐบาลกลาง
จรูญ สุภาพ (2531) ให๎นิยามวํา การปกครองท๎องถิ่น หมายถึงหนํวยการปกครองซึ่งประชาชนมีสํวน
รํวมในการดําเนินกิจการในเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับท๎องถิ่นนั้น มักมีวัตถุประสงค์ที่จะเปิดโอกาสให๎ประชาชนได๎มี
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สํวนปกครองตนเอง สามารถมีองค์การในทางปกครองที่จะสร๎างความเจริญให๎กับท๎องถิ่น ตลอดจนการบําบัด
ทุกข์ บํารุงสุขให๎แกํประชาชนในเขตการปกครองนั้นๆ สํวนใหญํการปกครองท๎องถิ่นมักจะเป็นนิติบุคคล อาจ
ประกอบด๎วย ผู๎แทนที่ราษฎรตั้งเข๎ามา เพื่อปฏิบัติตามกําหนดระยะเวลา โดยมีงบประมาณเป็นของตนเอง
ประทาน คงฤทธิศึกษาการ (2524) นิยามวํา การปกครองท๎องถิ่นเป็นระบบการปกครองที่เป็ นผลสืบ
เนื่องมาจากการกระจายอํานาจทางการปกครองของรัฐ และโดยนัยนี้จะเกิดองค์การทําหน๎าที่ปกครองท๎องถิ่น
โดยคนในท๎องถิ่นนั้นๆ องค์การนี้จัดตั้งและถูกควบคุมโดยรัฐบาล แตํก็มีอํานาจในการกําหนดนโยบายและ
ควบคุมให๎มีการปฏิบัติให๎เป็นไปตามนโยบายของตนเอง
อุทัย หิรัญโต (2523) นิยามวําการปกครองท๎องถิ่น คือ การปกครองที่รัฐบาลมอบอํานาจให๎ประชาชน
ในท๎องถิ่นใดท๎องถิ่นหนึ่งจัดการปกครองและดําเนินกิจการบางอยําง โดยดําเนินกันเองเพื่อบําบัดความต๎องการ
ของตน การบริหารงานของท๎องถิ่นมีการจัดเป็นองค์การ มีเจ๎าหน๎าที่ซึ่งประชาชนเลือกตั้งขึ้น มาทั้งหมด หรือ
บางสํวน ทั้งนี้มีความเป็นอิสระในการบริหารงาน แตํรัฐบาลต๎องควบคุมด๎วยวิธีตํางๆ ตามความเหมาะสม จะ
ปราศจากการควบคุมของรัฐหาได๎ไมํ เพราะการปกครองท๎องถิ่นเป็นสิ่งที่รัฐทําให๎เกิดขึ้น
โดยสรุปแล๎วการปกครองท๎องถิ่น คือการที่รัฐบาลกลางให๎อํานาจและกระจายอํานาจการบริหารงาน
ของท๎องถิ่น โดยมีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับภาระงานตํางๆ และประชาชนในท๎องถิ่น
มีสํวนรํวมในการปกครอง การวางแผนพัฒนาท๎องถิ่นของตนเอง การมีสํวนรํวมในดําเนินงานและกิจกรรมตํางๆ
ของท๎องถิ่น รวมไปถึงการติดตามประเมินผล ตรวจสอบการทํางานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการ
ดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับผลประโยชน์สาธารณะของท๎องถิ่น
หลักการของการปกครองท้องถิ่น
จากเนื้อหาที่กลําวมาข๎างต๎นเกี่ยวกับความหมายของการปกครองท๎องถิ่น ได๎มีนักวิชาการหลากหลาย
ทํานทั้งตํางประเทศ และในประเทศ ให๎ความหมายหรือนิยามตํางๆ เอาไว๎ โดยสามารถประมวลเป็น “หลักการ
ปกครองท๎องถิ่น” ในสาระสําคัญได๎ดังนี้
1. การปกครองของชุมชนหนึ่ง ซึ่งชุมชนเหลํานั้นอาจมีความแตกตํางกันในด๎านความเจริญ จํานวน
ประชากรหรือขนาดของพื้น ที่ เชํน หนํวยการปกครองท๎องถิ่นของไทยจัดเป็น กรุงเทพมหานคร เทศบาล
สุขาภิบาล องค์การบริหารสํวนจังหวัด องค์การบริหารสํวนตําบล และเมืองพัทยา
2. ต๎องมีอํานาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติหน๎าที่ตามความเหมาะสม กลําวคือ อํานาจของ
หนํวยการปกครองท๎องถิ่นจะต๎องมีขอบเขตพอควรเพื่อให๎เกิดประโยชน์ตํอการปฏิบัติหน๎าที่ของหนํวยการ
ปกครองท๎องถิ่นอยํางแท๎จริง หากมีอํานาจมากเกินไปไมํมีขอบเขต หนํวยการปกครองท๎องถิ่นนั้นก็จะกลาย
สภาพเป็น รัฐอธิป ไตยเอง เป็ นผลเสี ยตํอความมั่นคงของรัฐ บาล อํานาจของท๎องถิ่นมีขอบเขตแตกตํางกัน
ออกไป ตามลักษณะความเจริญและความสามารถของประชาชนในท๎องถิ่นนั้นเป็นสําคัญ รวมทั้ งนโยบายของ
รัฐบาลในการพิจารณาการกระจายอํานาจให๎หนํวยการปกครองท๎องถิ่นระดับใดจึงจะเหมาะสม
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3. หนํวยการปกครองท๎องถิ่นต๎องมีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) ที่จะดําเนินการปกครองตนเอง
โดยสิทธินี้แบํงเป็น 2 ประเภท คือ
3.1 หนํวยการปกครองท๎องถิ่นมีสิทธิที่จะตรากฎหมายหรือระเบียบข๎อบังคับตํางๆ ขององค์กร
ปกครองท๎องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการบริหารตามหน๎าที่และเพื่อใช๎บังคับประชาชนในท๎องถิ่นนั้นๆ เชํน เทศ
บัญญัติ ข๎อบังคับสุขาภิบาล เป็นต๎น
3.2 สิทธิที่เป็นหลักในการดําเนินการบริหารท๎องถิ่น คืออํานาจในการกําหนดงบประมาณเพื่อ
บริหารกิจการตามอํานาจหน๎าที่ของหนํวยการปกครองท๎องถิ่นนั้นๆ
4. มีองค์กรที่จําเป็นในการบริหารและปกครองตนเอง คือ มีองค์กรฝุายบริหารและองค์กรฝุายนิติ
บัญญัติ เชํน การปกครองท๎องถิ่นแบบเทศบาลมีคณะเทศมนตรีเป็นฝุายบริหาร และสภาเทศบาลเป็นฝุายนิติ
บัญญัติ หรือในแบบมหานคร คื อกรุงเทพมหานคร จะมีผู๎วําราชการกรุงเทพมหานครเป็นฝุายบริหาร สภา
กรุงเทพมหานครเป็นฝุายนิติบัญญัติ เป็นต๎น
5. ประชาชนในท๎องถิ่น มีสํ วนรํ วมในการปกครองท๎องถิ่น จากแนวคิดที่วําประชาชนในท๎องถิ่น
เทํานั้นที่จะรู๎ปัญหาและวิธีการแก๎ไขของตนเองอยํางแท๎จริง หนํวยการปกครองท๎องถิ่นจึงจําเป็นต๎องมีคนใน
ท๎อ งถิ่ น มาบริ ห ารงานเพื่อ ให๎ ส มเจตนารมณ์แ ละความต๎อ งการของชุ ม ชนและอยูํ ภ ายใต๎ก ารควบคุ มของ
ประชาชนในท๎ อ งถิ่ น นอกจากนั้ น ยั ง เป็ น การฝึ ก ให๎ ป ระชาชนในท๎ อ งถิ่ น เข๎ า ใจในระบบและกลไกของ
ประชาธิปไตยอยํางแท๎จริง
องค์ประกอบของการปกครองท้องถิ่น
อุทัย หิรัญโต (2523) กลําววํา ระบบการปกครองท๎องถิ่นจะต๎องประกอบด๎วยองค์ประกอบทั้ง 8
ประการ คือ
1. สถานะตามกฎหมาย (Legal Status) หมายความวําหากประเทศใดกําหนดเรื่องการปกครอง
ท๎องถิ่นไว๎ในรัฐธรรมนูญของประเทศ การปกครองท๎องถิ่นในประเทศไทยนั้นจะมีความเข๎มเข็งกวําการปกครอง
ท๎องถิ่นที่จัดตั้งโดยกฎหมายอื่น เพราะข๎อความที่กําหนดไว๎ในรัฐธรรมนูญนั้นเป็นการแสดงให๎เห็นวํา ประเทศ
นั้นมีนโยบายที่จะกระจายอํานาจอยํางแท๎จริง
2. พื้นที่และระดับ (Area and Level) ปัจจัยที่มีความสําคัญตํอการกําหนดพื้นที่และระดับของหนํวย
การปกครองท๎องถิ่นมีหลายประการเชํน ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์เชื้อชาติ และความสํานึกในการ
ปกครองของตนเองของประชาชนจึงได๎มีกฎเกณฑ์ที่จะกําหนดพื้นที่และระดับของหนํวยงานการปกครอง
ท๎องถิ่นออกเป็น 2 ระดับ คือ หนํวยการปกครองท๎องถิ่นขนาดเล็กและขนาดใหญํ
3. การกระจายอํานาจหน๎าที่ การที่จะกําหนดให๎ท๎องถิ่นมีอํานาจหน๎าที่มากน๎อยเพียงใดขึ้นอยูํกับ
นโยบายทางการเมืองและการปกครองของรัฐบาลเป็นสําคัญ
4. องค์การนิติบุคคลจัดตั้งโดยผลแหํงกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแหํงชาติมีขอบเขตการ
ปกครองที่แนํนอน มีอํานาจในการกําหนดนโยบาย ออกฎ ข๎อบังคับ ควบคุมให๎มีการปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆ
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5. การเลือกตั้ง สมาชิกองค์การหรือคณะผู๎บริหารจะต๎องได๎รับเลือกตั้งจากประชาชนในท๎องถิ่นนั้นๆ
ทั้งหมดหรือบางสํวนเพื่อแสดงถึงการเข๎ามีสํวนรํวมทางการเมืองการปกครองของประชาชนโดยเลือกผู๎บริหาร
ท๎องถิ่นของตนเอง
6. อิสระในการปกครองท๎องถิ่นสามารถใช๎ดุลพินิจของตนเองในการปฏิบัติกิจการในขอบเขตของ
กฎหมายโดยไมํต๎องขออนุมัติจากรัฐบาลกลางและไมํอยูํในสายการบังคับบัญชาของหนํวยงานราชการ
7. งบประมาณของตนเองมีอํานาจในการจัดเก็ บรายได๎การจัดเก็บภาษีตามขอบเขตที่กฎหมายให๎
อํานาจในการจัดเก็บเพื่อให๎ท๎องถิ่นมีรายได๎เพียงพอที่จะทะนุบํารุงท๎องถิ่นให๎เจริญก๎าวหน๎าตํอไป
8. การควบคุมดูแลของรัฐ เมื่อได๎รับการจัดตั้งขึ้นแล๎วยังคงอยูํในการกํากับดูแลจากรัฐ เพื่อประโยชน์
และความมั่นคงของรัฐและประชาชนโดยสํวนรวม โดยการมีอิสระในการดําเนินงานของหนํวยการปกครอง
ท๎องถิ่นนั้น เพราะมิฉะนั้นแล๎วท๎องถิ่นจะกลายเป็นรัฐอธิปไตยไป (อนันต์ อนันตกูล อ๎างในชูวงค์ ฉายบุตร ,
2539) รัฐต๎องสงวนอํานาจในการควบคุมดูแลอยูํ
จากการทบทวนองค์ประกอบการปกครองท๎องถิ่น สามารถสรุปได๎วํา เป็นองค์กรในชุมชนที่จัดตั้งขึ้น
โดยกฎหมายสํวนกลาง มีขอบเขตพื้นที่ปกครองที่กําหนดไว๎แนํนอน มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นโดย
กฎหมาย มีอิส ระในการดําเนิน กิจ กรรมทั้งในด๎านการคลั ง การจัดเก็บภาษี การหารายได๎ ตามที่กฎหมาย
กําหนด การจัดทํางบประมาณด๎วยตนเอง รวมถึงการกําหนดนโยบายภายใต๎การควบคุมของรัฐ และมีการแบํง
องค์กรเป็น 2 ฝุาย ได๎แกํ ฝุายผู๎บริหารท๎องถิ่นและฝุายสภาท๎องถิ่น โดยประชาชนในท๎องถิ่นมีสํวนรํวมในการ
ปกครองตั้งแตํขั้นตอนการเลือกตั้งคณะผู๎แทน ซึ่งประกอบด๎วยคณะผู๎บริหารและสมาชิกสภาท๎องถิ่น รวมถึง
การมีสํวนรํวมในการดําเนินกิจกรรมและติดตามตรวจสอบการทํางานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
วัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาประเทศหลายประการ ดังนี้
1. ชํว ยแบํ งเบาภาระของรั ฐบาล เป็นสิ่ งที่เห็นได๎ชัดวําในการบริหารประเทศ จะต๎องอาศัยเงิน
งบประมาณเป็ นหลั ก หากเงินงบประมาณจากัดภารกิจที่จะต๎องบริการให๎ กับชุมชนตํางๆ อาจไมํเพียงพอ
ดังนั้น หากจัดให๎มีการปกครองท๎องถิ่น หนํวยการปกครองท๎องถิ่นนั้นๆ ก็สามารถมีงบประมาณของตนเอง
เพียงพอที่จะดําเนินการสร๎างสรรค์ความเจริญให๎กับท๎องถิ่นได๎
2. เพื่อสนองตอบตํอความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่นอยํางแท๎จริง เนื่องจากประเทศมีขนาด
กว๎างใหญํ ความต๎องการของประชาชนในแตํละท๎องที่ยํอมมีความแตกตํางกัน การรอรับการบริการจากรัฐบาล
แตํอยํางเดียวอาจไมํตรงตามความต๎องการที่แท๎จริงและลําช๎า หนํวยการปกครองท๎องถิ่นที่มีประชาชนใน
ท๎องถิ่นเป็นผู๎บริหารจึงจะสามารถตอบสนองความต๎องการนั้นได๎
3. เพื่อความประหยัด โดยที่ท๎องถิ่นแตํละแหํงมีความแตกตํางกัน สภาพความเป็นอยูํของประชาชนก็
ตํางไปด๎วย การจัดตั้งหนํวยปกครองท๎องถิ่นขึ้นจึงมีความจํา เป็น โดยให๎อํานาจหนํว ยการปกครองท๎องถิ่น
จัดเก็บภาษีอากร ซึ่งเป็นวิธีการหารายได๎ให๎กับท๎องถิ่นเพื่อนําไปใช๎ในการบริหารกิจการของท๎องถิ่น ทําให๎
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ประหยัดเงินงบประมาณของรัฐบาลที่จะต๎องจํายให๎กับท๎องถิ่นทั่วประเทศเป็นอันมาก และแม๎จะมีการจัดสรร
เงินงบประมาณจากรัฐบาลไปให๎บ๎างแตํก็มีเงื่อนไขที่กําหนดไว๎อยํางรอบคอบ
4. เพื่อให๎หนํวยการปกครองท๎องถิ่นเป็นสถาบันที่ให๎การศึกษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยแกํ
ประชาชน จากการที่การปกครองท๎องถิ่นเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการปกครองตนเอง โดยการ
สมัครรับเลือกตั้งเพื่อให๎ประชาชนในท๎องถิ่ นเลือกเข๎าไปทําหน๎าที่ฝุายบริหาร หรือฝุายนิติบัญญัติ การปฏิบัติ
หน๎ าที่ ที่ แตกตํา งกัน นี้ มี สํ ว นในการสํ งเสริ ม การเรีย นรู๎ ถึ งกระบวนการปกครองระบอบประชาธิป ไตยใน
ระดับชาติได๎เป็นอยํางดี (ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 2539)
ความสาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีความสําคัญหลายประการตํอการพัฒนาประเทศ ดังนี้
1. การปกครองท๎องถิ่น คือรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย (Basic Democracy)
เพราะการปกครองท๎องถิ่นจะเป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให๎แกํประชาชน ให๎ประชาชนรู๎สึกวําตน
มีความเกี่ยวพันกับสํวนได๎สํวนเสียในการปกครอง การบริหารท๎องถิ่นเกิดความรับผิดชอบ และหวงแหนตํอ
ประโยชน์ อั น พึ ง มี ตํ อ ท๎ อ งถิ่ น ที่ ต นอยูํ อ าศั ย อั น จะนํ า มาซึ่ ง ความศรั ท ธาเลื่ อ มใสในระบอบการปกครอง
ประชาธิปไตยในที่สุด โดยประชาชนจะมีโอกาสเลือกตั้งฝุายนิติบัญญัติ ฝุายบริหาร การเลือกตั้งจะเป็นการ
ฝึกฝนให๎ประชาชนใช๎ดุลพินิจเลือกผู๎แทนที่เหมาะสม สําหรับผู๎ที่ได๎รับเลือกตั้งเข๎าไปบริหารกิจการของท๎องถิ่น
นับได๎วําเป็นผู๎นาในท๎องถิ่นจะได๎ใช๎ความรู๎ความสามารถบริหารงานท๎องถิ่น เกิดความคุ๎นเคยมีความชํานาญใน
การใช๎สิทธิและหน๎าที่ของพลเมือง ซึ่งจะนําไปสูํการมีสํวนรํวมทางการเมืองในระดับชาติตํอไป
2. การปกครองท๎องถิ่น ทําให๎ประชาชนในท๎องถิ่นรู๎จักการปกครองตนเอง (Self Government)
หัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตยประการหนึ่งก็คือ การปกครองตนเองมิใชํเป็นการปกครองอันเกิด
จากคําสั่ งเบื้ องบน การปกครองตนเองคือการที่ประชาชนมีสํ ว นรํว มในการปกครอง ซึ่งผู๎ บริห ารท๎องถิ่ น
นอกจากจะได๎รับเลือกตั้งมาเพื่อรับผิดชอบบริหารท๎องถิ่นโดยอาศัยความรํวมมือรํวมใจจากประชาชนแล๎ว
ผู๎บริหารท๎องถิ่นจะต๎องฟังเสียงประชาชนด๎วยวิถีทางประชาธิปไตยตํางๆ เชํน เปิดโอกาสให๎ประชาชนออกเสียง
ประชามติ ให๎ ประชาชนมีอํานาจถอดถอน ซึ่งจะทําให๎ประชาชนเกิดความสํ านึกในความสํ าคัญของตนตํอ
ท๎องถิ่นประชาชนจะมีสํวนรับรู๎ถึงอุปสรรคปัญหาและชํวยกันแก๎ไขปัญหาของท๎องถิ่นของตน นอกจากนี้การ
ปกครองตนเองในรูปของการปกครองท๎องถิ่นอยํางแท๎จริงหรือ การกระจายอํานาจไปในระดับต่ําสุด ซึ่งเป็น
ฐานสําคัญยิ่งของการพัฒนาระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
3. การปกครองท๎องถิ่นเป็นการแบํงเบาภาระของรัฐบาล เนื่องจากความจําเป็นบางประการ ดังนี้
- ภารกิจของรัฐบาลมีอยูํอยํางกว๎างขวาง นับวันจะขยายเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเห็นได๎จาก
งบประมาณที่เพิ่มขึ้นในแตํละปีตามความเจริญเติบโตของบ๎านเมือง
- กิจการบางอยํางเป็นเรื่องเฉพาะท๎องถิ่นนั้นไมํเกี่ยวพันกับท๎องถิ่นอื่น และไมํมีสํวนได๎
สํวนเสียตํอประเทศโดยสํวนรวม จึงเป็นการสมควรที่จะให๎ประชาชนในท๎องถิ่นดําเนินการดังกลําวเอง
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4. การปกครองท๎องถิ่นสามารถสนองความต๎องการของท๎องถิ่นตรงเปูาหมาย และมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากท๎องถิ่นมีความแตกตํางกันไมํวําทางสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร ประชาชน ความต๎องการ และปัญหา
ยํอมตํางกันออกไป ผู๎ที่ให๎บริการหรือแก๎ไขปัญหาให๎ถูกจุดและสอดคล๎องกับความต๎องการของประชาชนก็ต๎อง
เป็นผู๎ที่รู๎ถึงปัญหาและความต๎องการของประชาชนเป็นอยํางดี การบริหารงานจึงจะเป็นไปอยํางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
5. การปกครองท๎องถิ่นจะเป็นแหลํงสร๎างผู๎นําทางการเมือง การบริหารของประเทศในอนาคต ผู๎นํา
หนํ ว ยการปกครองท๎ อ งถิ่ น ยํ อมเรี ย นรู๎ ป ระสบการณ์ ทางการเมื อง การได๎ รับ เลื อกตั้ ง การสนั บ สนุน จาก
ประชาชนในท๎องถิ่นยํอมเป็นพื้นฐานที่ดีตํออนาคตทางการเมืองของตน และยังฝึกฝนทักษะทางการบริหารงาน
ในท๎องถิ่นอีกด๎วย
6. การปกครองท๎องถิ่นสอดคล๎องกับแนวความคิดในการพัฒนาชนบท แบบพึ่งตนเอง การปกครอง
ท๎องถิ่นโดยยึดหลักการกระจายอํานาจ ทําให๎เกิดการพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเองทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม การดําเนิ นงานพัฒนาชนบท ที่ผํานมายังมีอุปสรรคสํ าคัญประการหนึ่ง คือ การมีสํวนรํวมจาก
ประชาชนในท๎องถิ่นอยํางเต็มที่ ซึ่งการพัฒนาชนบทที่สัมฤทธิ์ผลนั้นจะต๎องมาจากการริเริ่มชํวยตนเองของ
ท๎องถิ่นทําให๎เกิดความรํวมมือรํวมแรงกันโดยอาศัยโครงสร๎างความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง (อนันต์
อนันตกูล, 2521)
หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยการปกครองท้องถิ่น
หน๎าที่ความรับ ผิดชอบของหนํ วยงานการปกครองท๎องถิ่น ควรจะต๎องพิจารณาถึงกําลังเงิน กําลั ง
งบประมาณ กําลังคน กําลังความสามารถของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช๎ และหน๎าที่ความรับผิดชอบควรเป็น
เรื่องที่เป็นประโยชน์ตํอท๎องถิ่นอยํางแท๎จริง หากเกินกวําภาระ หรือเป็นนโยบายซึ่งรัฐบาลต๎องการความเป็น
อัน หนึ่ งอั น เดี ย วกั น ทั้ งประเทศ ก็ ไมํ ควรมอบให๎ ท๎ องถิ่นดํ าเนิ นการ เชํน งานทะเบีย นที่ ดิน การศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาการกําหนดหน๎าที่ความรับผิดชอบให๎หนํวยการปกครองท๎องถิ่นดําเนินการ มีข๎อพิจารณาดังนี้
1. เป็นงานที่เกี่ยวกับสภาพแวดล๎อมของท๎องถิ่น และงานที่เกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกในชีวิต
ความเป็นอยูํของชุมชน ได๎แกํ การจัดทําถนน สะพาน สวนหยํอม สวนสาธารณะ การกําจัดขยะมูลฝอย
2. เป็นงานที่เกี่ยวกับการปูองกันภัย รักษาความปลอดภัย เชํน งานดับเพลิง
3. เป็นงานที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ด๎านนี้มีความสําคัญตํอประชาชนในท๎องถิ่นมาก เชํน การจัดให๎มี
หนํวยบริการทางสาธารณสุข จัดให๎มีสถานสงเคราะห์เด็กและคนชรา
4. เป็นงานที่เกี่ยวกับพาณิชย์ท๎องถิ่น เป็นงานที่หากปลํอยให๎ประชาชนดําเนินการเองอาจไมํได๎รับผลดี
เทําที่ควรจะเป็ น จัดให๎มีโ รงจํ านา การจัดตลาดและงานตํางๆ ที่มีรายได๎โ ดยสามารถเรียกคําบริการจาก
ประชาชน
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รูปแบบการปกครองท้องถิ่น
ธีรวุฒิ โศภิษฐิกุล (2550) กลําวไว๎วํา การปกครองท๎องถิ่นมีความสําคัญตํอ การปกครองประเทศหลาย
ประการ กลําวคือ
1. การปกครองท๎องถิ่นจะมีสํวนชํวยแบํงเบาภาระของรัฐบาลกลางหรือรัฐบาล สํวนกลาง เพราะการ
ปกครองสํวนท๎องถิ่นมีองค์กรกระจัดกระจายไปทั่วพื้นที่ของประเทศ มีความ ใกล๎ชิดกับประชาชนในท๎องถิ่นจึง
สามารถทําหน๎าที่แทนรัฐบาลกลางได๎ดี
2. การปกครองท๎องถิ่นชํวยตอบสนองความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่นได๎ดีกวํา รัฐบาลกลาง
3. การปกครองท๎องถิ่นชํวยให๎การเรียนรู๎ทางการเมืองแกํประชาชน ทําให๎ประชาชนได๎ ฝึกฝนเรียนรู๎
สร๎างจิตสํานึกรวมทั้งวัฒนธรรมการมีสํวนรํวมในระบอบการปกครอง การปกครอง ท๎องถิ่นจึงเป็นรากฐานของ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
4. การปกครองท๎องถิ่นชํวยเป็นแหลํงฝึก และสร๎างผู๎นําทางการเมือง การปกครอง ท๎องถิ่นเปิดโอกาส
ให๎นักการเมืองได๎ฝึกทักษะในการบริหารและการดําเนินกิจกรรมของท๎องถิ่น กํอนจะไปทําหน๎าที่ในระดับชาติ
ดังจะเห็นได๎จากการที่นักการเมืองท๎องถิ่นจํานวนมากพัฒนา ตนเองไปเป็นนักการเมืองระดับชาติ
5. การปกครองท๎องถิ่นมีความสอดคล๎องกับแนวคิดในการพัฒนาท๎องถิ่นชนบทเพื่อการ พึ่งพาตนเอง
แทนที่จะคอยพึ่งพิงการชํวยเหลือจากสํวนกลาง
นันทวัฒน์ บรมานันท์ (2547) ได๎ประมวลความรู๎แนวทางการปกครองสํวน ท๎องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ
แหํงราชอาณาจักไทย (พ.ศ. 2540) ไว๎ดังนี้
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. 2540) ได๎วางหลักเกณฑ์ใหมํ สําหรับใช๎ในการ
ปกครองสํวนท๎องถิ่นโดยมีสาระสําคัญเป็นการกระจายอํานาจเพื่อให๎ท๎องถิ่น พึ่งตนเองและมีอิสระในการ
ดําเนินงาน บทบัญญัติที่ถือวําเป็น “หลักสําคัญ” ในการกระจายอํานาจ คือ
มาตรา 78 ซึ่งปรากฏอยูํในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหํงรัฐโดยมีใจความสําคัญ คือ “มาตรา 78
รัฐต๎องกระจายอํานาจให๎ท๎องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการท๎องถิ่นได๎ เอง พัฒนาเศรษฐกิจท๎องถิ่น และ
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอดทั้งโครงสร๎าง พื้นฐานสารสนเทศในท๎องถิ่นให๎ทั่วถึงและเทําเทียม
กันทั่วประเทศรวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความ พร๎อมให๎เป็นองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นขนาดใหญํโดยคํานึงถึง
เจตนารมณ์ของประชาชนใน จังหวัดนั้น”
บทบัญญัติดังกลําวถูกกําหนดขึ้นเพื่อให๎เป็นแนวทางที่รั ฐจะดําเนินการกระจายอํานาจ การปกครอง
ไปสูํท๎องถิ่นเพื่อให๎ประชาชนในท๎องถิ่นได๎มีสํวนในการปกครองหรือดูแลท๎องถิ่นของ ตนได๎มากขึ้น ซึ่งจะมีผล
ตามมาคือเป็นการแบํงเบาภาระของสํวนกลาง
นอกเหนือจากบทบัญญัติดังกลําวแล๎วรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันยังได๎บัญญัติไว๎ใน หมวด 9 เกี่ยวกับการ
ปกครองสํวนท๎องถิ่นรวม 10 มาตราด๎วยกัน คือ มาตรา 282 ถึงมาตรา 290 และตํอมาเมื่อรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช๎บังคับก็ได๎มีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการปกครองสํวน ท๎องถิ่นให๎สอดคล๎องกับรัฐธรรมนูญ
รวมทั้งที่มีการตรากฎหมายขึ้นมาใหมํหลายฉบับเพื่อให๎ เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด
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2.1.4 การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล
Dilys M.Hill, อ๎างถึงใน. ธเนศวร์ เจริญเมือง (2540) ทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองท๎องถิ่น ประเด็นที่
นําเสนอเกี่ยวกับทฤษฏีการปกครองท๎องถิ่น มีดังนี้
ความสัมพันธ์ระหวํางการปกครองท๎องถิ่นกับการพัฒนาประชาธิปไตย หัวใจของการปกครองท๎องถิ่น
นั้น กลําวให๎ถึงที่สุดแล๎ว ก็คือคําถาม ที่วําการปกครองท๎องถิ่นมีความสัมพันธ์อยํางไรกับระบอบประชาธิปไตย
การจัดสรรอํานาจ ระหวํางองค์การปกครองท๎องถิ่นกับรัฐบาลกลางควรเป็นอยํางไรและการปกครองท๎องถิ่น
ควรมี ความเป็นประชาธิปไตยแคํไหนนั่นเองในประวัติศาสตร์ของโลกตะวันตก มีแนวคิดที่แตกตํางกัน ถึง 3
สํานักวําด๎วยประเด็นนี้ ผิดกับในสังคมไทยที่มีเพียงความเห็นเดียว คือ ทุก ๆ ฝุายชอบที่จะ กลําววํา การ
ปกครองท๎องถิ่นเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นการปกครองที่จะต๎องให๎ความสําคัญ
อยํางยิ่ง แตํทวําในทางปฏิบัติกลับไมํมีลักษณะเชํนนั้น
สํานักแรกเป็น แนวความคิดของฝุายคัดค๎านการปกครองตนเองของท๎องถิ่นโดยเห็นวําการปกครอง
ท๎องถิ่นนั้น เป็นหลักการที่ขัดขวางระบอบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้ง
สํานักที่สองเห็นวําหลักการประชาธิปไตยได๎แกํ การปกครองโดย เสียงข๎างมาก ( Majority Rule) และ
ความเสมอภาค ( Equality) นั้นไมํอาจตอบสนองตํอข๎อ เรียกร๎องของการปกครองท๎องถิ่นได๎ เพราะการ
ปกครองท๎องถิ่นมีลักษณะคับแคบเห็นแกํท๎องถิ่น ตนเป็นหลัก (Parochial) หลากหลาย (Diverse) มีแนวโน๎ม
จะเป็นแบบคณาธิปไตย ( Potentially Oligarchic) และมีลักษณะฉ๎อฉลอํานาจ (Corrupt)
สํวนสํานักที่สามเห็นวําระบอบประชาธิปไตยกับการปกครองท๎องถิ่น เกี่ยวพันกันอยํางยิ่ง ประชาชน
ต๎องมีเสรีภาพ ประชาชนซึ่งเสียภาษีต๎องมีสิทธิมีเสียงในการ บริหารบ๎านเมือง ต๎องรู๎ วําผู๎บริหารจะทําอะไร
ผู๎บริหารควรปรึกษาหารือกับประชาชนในกิจการ สาธารณะตําง ๆ และไมํวําประชาชนจะอยูํในเมืองหรือ
หมูํบ๎านล๎วนมีเสรีภาพในการบริหารท๎องถิ่น เพื่อผลประโยชน์ของท๎องถิ่นเอง
พระราชบัญญัติเทศบาล (2496) เทศบัญญัติ เทศบัญญัติเป็นกฎหมายที่เทศบาลออกเพื่อ ใช๎บังคับใน
เขตเทศบาล ทั้งนี้ อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496
ผู๎เสนอรํางเทศบัญญัติ ได๎แกํ นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา เทศบาล หรือราษฎรผู๎มีสิทธิเลือกตั้งในเขต
เทศบาลตามพระราชบัญญัติวําด๎วยการเข๎าชื่อเสนอ ข๎อบัญญัติท๎องถิ่น พุทธศักราช 2542 รํางเทศบัญญัติ
เกี่ยวกับการเงินจะเสนอได๎ก็ตํอเมื่อมีคํารับรองของนายกเทศมนตรี
ผู๎พิจารณา ได๎แกํสภาเทศบาล
ผู๎อนุมัติ ได๎แกํ ผู๎วําราชการจังหวัด - ผู๎ตรา ได๎แกํ นายกเทศมนตรี
การประกาศใช๎ ณ ที่ทําการสํานักงานเทศบาล
ในกรณีฉุกเฉินซึ่งจะเรียกประชุมสภาเทศบาลให๎ทันทํ วงทีมิได๎ ให๎คณะ เทศมนตรีมีอํานาจออกเทศ
บัญญัติเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมสภาเทศ บาลคราวตํอไปถ๎า สภาเทศบาลอนุมัติ เทศบัญญัติชั่วคราว

การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุป์ ระจาปีงบประมาณ 2562

36

นั้ น ก็ เ ป็ น เทศบั ญ ญั ติ ตํ อ ไป ถ๎ า สภาเทศบาลไมํ อ นุ มั ติ เ ทศ บั ญ ญั ติ ชั่ ว คราวก็ เ ป็ น อั น ตกไปแตํ ทั้ ง นี้ ไ มํ
กระทบกระเทือนถึงกิจการที่ได๎เป็นไประหวํางใช๎เทศ บัญญัติชั่วคราวนั้น
สํานักงานราชบัณฑิตยสภา (2562) เทศบาล เป็นการปกครองท๎องถิ่นรูปหนึ่งของไทย ตามหลักการ
กระจายอํานาจ กลําวคือ ราชการบริหารสํวนกลาง กระจายอํานาจไปให๎ประชาชนในท๎องถิ่นมีอิสระที่จะ
ดํ า เนิ น การปกครองตนเองภายในขอบเขตที่ ก ฎหมายกํ า หนด เป็ น การปู พื้ น ฐานการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ระบบรัฐสภา เพราะเป็นการจําลองรูปแบบการปกครองประเทศมาใช๎ในท๎องถิ่น
ปัจจุบันเทศบาลจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งได๎กําหนดให๎การจัดตั้ง การ
เปลี่ยนชื่อ การเปลี่ยนแปลงเขต หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะของเทศบาล ให๎กระทําเป็นพระราชกฤษฎีกา
เทศบาลมีฐานะเป็นนิติบุคคล แบํงออกเป็น 3 ระดับ คือ เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาล
นคร อยํางไรก็ตามเทศบาลทั้ง 3 ระดับ มีโครงสร๎างเหมือนกัน คือ ประกอบด๎วย สภาเทศบาล (ซึ่งสมาชิกมา
จากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตเทศบาลนั้น) และคณะเทศมนตรี (นายกเทศมนตรีและเทศมนตรีอีก
จํานวนหนึ่ง) จะแตกตํางกันก็เฉพาะที่ตั้งหรือจํานวนประชากรเทํานั้น
เทศบาลตาบล จัดตั้งขึ้นในท๎องถิ่นที่มีความเจริญพอสมควร และสามารถมีรายได๎พอสมควรแกํการ
ปฏิบัติหน๎าที่อันต๎องทํา ปรกติจะตั้งขึ้นในท๎องถิ่นของอํา เภอตําง ๆ ที่มิใชํอําเภอเมือง หรือท๎องถิ่นอันเป็นที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัด เชํน เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง ตั้งอยูํที่อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอํางทอง เทศบาลตําบลมีสมาชิก
เทศบาลได๎ 12 คน มีคณะเทศมนตรี 3 คน (นายกเทศมนตรีและเทศมนตรีอีก 2 คน) ปัจจุบันมีอยูํ 48 แหํง
เทศบาลเมือง จัดตั้งขึ้นในท๎องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดหรือท๎องถิ่นชุมชนที่มีประชากรตั้งถิ่น
ฐานอยูํตั้งแตํ 10,000 คนขึ้นไป โดยประชากรเหลํานั้นอยูํหนาแนํนเฉลี่ยไมํต่ํากวํา 3,000 คน/ตารางกิโลเมตร
ทั้งมีรายได๎พอสมควรแกํการปฏิบัติหน๎าที่อันต๎องทํา เทศบาลเมืองมีสมาชิกสภาเทศบาลได๎ 18 คน มีคณะ
เทศมนตรีได๎ 3 คน เชํนเดียวกับเทศบาลตําบล
สํวนใหญํเทศบาลเมืองจะตั้งอยูํในพื้นที่อําเภอเมืองเพราะเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด ดังนั้น ในแตํละ
จังหวัดอยํางน๎ อยจะมีเทศบาลเมือง 1 แหํง อยํางไรก็ตาม เทศบาลเมืองอาจจัดตั้งขึ้นในท๎องถิ่นอําเภออื่น
นอกจากอําเภอเมืองก็ได๎ เชํน เทศบาลเมืองบ๎านโปุง ตั้งขึ้นที่อําเภอบ๎านโปุง จังหวัดราชบุรี ปัจจุบันมีเทศบาล
เมืองทั้งสิ้น 87 แหํง
เทศบาลนคร ตั้งขึ้นในท๎องถิ่นชุมชนที่มีประชากรตั้งถิ่นฐานอยูํตั้งแตํ 50,000 คนขึ้นไป โดยประชาชน
เหลํานั้นอยูํกันอยํางหนาแนํนเฉลี่ยไมํต่ํากวํา 3,000 คน/ตารางกิโลเมตร ทั้งมีรายได๎พอสมควรแกํการที่จะ
ปฏิ บั ติ ห น๎ า ที่ อั น ต๎ อ งทํ า เทศบาลนครมี ส มาชิ ก สภาเทศบาล ๒๔ คน และมี ค ณะเทศมนตรี ๕ คน
(นายกเทศมนตรีและเทศมนตรีอื่นอีก 4 คน)
เทศบาลนครจะจัดตั้งขึ้นในท๎องถิ่นชุมชนเมืองใหญํ ๆ ที่มีประชากรหนาแนํน ใน พ.ศ. 2478 ประเทศ
ไทยมีเทศบาลนครอยูํ 3 แหํง คือ เทศบาลนครกรุงเทพ เทศบาลนครธนบุรี และเทศบาลนครเชียงใหมํ ตํอมา
ใน พ.ศ. 2514 รัฐบาลได๎รวมเทศบาลนครกรุงเทพกับเทศบาลนครธนบุรีเข๎าด๎วยกันตั้ งเป็นนครหลวงกรุงเทพ
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ธนบุรี แล๎วได๎พัฒนามาเป็นการปกครองท๎องถิ่นรูปพิเศษ เรียกวํา “กรุงเทพมหานคร” จึงทําให๎เทศบาลนคร
เหลืออยูํแหํงเดียว คือ เทศบาลนครเชียงใหมํ

2.2 บริบททั่วไปของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ประวัติเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ จั ง หวั ด
มหาสารคาม พ.ศ.2480 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2480 ซึ่งเป็นการยกฐานะบางสํวนของตําบลเหนือ และตําบล
หลุ บ อํ า เภอหลุ บ จั งหวั ด มหาสารคาม ขึ้น เป็ นเทศบาลเมื อ ง เรี ยกวํ า “เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ จัง หวั ด
มหาสารคาม” มีพื้นที่ 4.04 ตร.กม. ตํอมาในปี 2542 ได๎ขอขยายเขตพื้นที่เทศบาลออกเป็น 16.96 ตร.กม. ซึ่ง
ได๎มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2525 จากอดีตจนถึง
ปัจจุบันรวม 70 ปี มีนายกเทศมนตรี 23 คน โดยมีพระอรรถเปศลสุร วดีเป็นนายกเทศมนตรีคนแรก ละใน
ปัจจุบันมีนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม เป็นนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนคนแรก
ที่ตั้งสานักงาน
นับตั้งแตํจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2480 ได๎อาศัยบริเวณที่ทําการอําเภอ
เมืองกาฬสินธุ์เป็นสถานที่ทํางาน ตํอมาในปี 2495 เทศบาลฯได๎ปลูกสร๎างอาคารเรือนไม๎ชั้นเดียวบนที่ดินราช
พัสดุหลังโรงเรียนเทศบาล 1 ในสมัย นายอรุณ แสนสุธา และประมาณปีพ.ศ.2506 สมัยนายจรัส กมลเพ็ชร
เป็นนายกเทศมนตรี ได๎ยายสํานักงานเทศบาลหลังใหมํมาสร๎างอยูํที่ดินของราชพัสดุ จํานวน 1 ไรํ โดยขอเชํา
และขอซื้อจํานวน 5 ไรํ (บริเวณสํานักงานเทศบาลหลังเดิม) ในปี 2527 สมัยนายสมศักดิ์ รํมไทรทอง เป็น
นายกเทศมนตรี ได๎ขออุทิศที่ดินจํานวน 21ไรํ จากประชาชนจํานวน 13 ราย เพื่อกํอสร๎างเทศบาลหลังใหมํ ผู๎
อุทิศที่ดิน ได๎แกํ นางพร๎อมพรรณ เรเซียงแสน นางชวนพิศ เดชโสภา นางเชื่ อม วิโรจน์รัตน์ นางแพง แสงพงษ์
นางแสง วงษ์พระจันทร์ นายบุญชัย กฤตานนท์ นายเทวี แสงสาระพันธุ์ นางตื๋อ ฤทธิ์ทรงเมือง นายอุทัย สี
ระพัฒน์ นายคําพันธุ์ สีระพัฒน์ นายใบ สีระพัฒน์ นางคําเผย สีระพัฒน์ นายสุดใจ สีระพัฒน์ คณะเทศมนตรี
ได๎ขอกู๎เงิน กสท. เพื่อนํามาสร๎างอาคารสํานักงานเทศบาลหลังใหมํเป็นจํานวนเงิน 5,000,000 บาท (ห๎าล๎าน
บาทถ๎วน) และได๎จํายขาดเงินสะสมของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นจํานวนเงิน 2,500,000 (สองล๎านห๎าแสน
บาทถ๎วน) รวมคํากํอสร๎างอาคารเทศบาลหลังใหมํเป็นเงิน 7,500,000 บาท (เจ็ดล๎านห๎าแสนบาทถ๎วน) วางศิลา
ฤกษ์ในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2532 ในปีพ.ศ.2536 ในสมัยนายวิชิต แสงโสภาพรรณ เป็นนายกเทศมนตรี จึงได๎
ย๎ายสํานักงานมาเปิดทําการตั้งอยูํเลขที่ 70/21 ถนนถีนานนท์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์จนถึงปัจจุบัน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พุทธศักราช 2480 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
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อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดตํอกับ ตําบลโพนทอง
ทิศใต๎ ติดตํอกับ ตําบลหลุบ

ทิศตะวันออก ติดตํอกับ ตําบลเหนือ
ทิศตะวันตก ติดตํอกับ ตําบลลําพาน

ประชากร
จํานวนหลังคาเรือนในเขตเทศบาล
จํานวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่ตามฐานทะเบียนราษฎร
ชาย 16,475 คน
หญิง 17,743 คน
จํานวนผู๎มีสิทธิเลือกตั้ง
ชาย 11,623 คน
หญิง 13,151 คน

14,840 หลังคาเรือน
34,218 คน

24,774 คน

ความหนาแนํนของประชากรตํอพื้นที่คิดเป็น 2,017 คน/ตร.กม.
ที่มา : งานทะเบียนราษฎร สํานักปลัดเทศบาล กุมภาพันธ์ 2559
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคม/การจราจร
ถนน
จํานวนถนนลูกรัง 27 สาย ความยาว 4.948 ก.ม. หรือพื้นที่ 13,656 ตร.ม.
จํานวนถนนลาดยาง 18 สาย ความยาว 12.228 ก.ม. หรือพื้นที่ 236,005 ตร.ม.
จํานวนถนนคอนกรีต 380 สาย ความยาว 83.616 ก.ม. หรือพื้นที่ 279,983 ตร.ม.
สะพาน
จํานวนสะพานคอนกรีต
จํานวนสะพานอื่นๆ (สะพานลอย)
แหล่งน้า
จํานวนแมํน้ําที่ไหลผําน
จํานวนห๎วย/หนอง/คลอง/บึง
การขนส่ง
จํานวนสถานีขนสํง
การเดินทางเข๎าสูํพื้นที่ได๎โดยวิธีรถยนต์

16
3

แหํง
แหํง

1
8

สาย
แหํง/สาย

1

แหํง
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จานวนหอกระจายข่าวทั้งหมดในพื้นที่ 37 แห่ง
จานวนเสียงตามสายทั้งหมดในพื้นที่
30 จุด
การประปา
จํานวนครัวเรือนที่มีน้ําประปาใช๎
14,840
ครัวเรือน
หนํวยงานที่ดําเนินกิจการประปาในพื้นที่ สํานักงานประปาจังหวัดกาฬสินธุ์
จํานวนน้ําประปาที่ผลิตได๎
23,760
ลบ.ม./วัน
จํานวนแหลํงน้ําดิบที่ใช๎ผลิตน้ําประปา
2
แหํง
การไฟฟ้า
จํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช๎
14,840
ครัวเรือน
จํานวนไฟฟูาสาธารณะ
5,375
จุด
ลักษณะการใช้ที่ดินในเขตเทศบาล
พื้นที่พักอาศัย
พื้นที่ตั้งหนํวยงานของรัฐ
สวนสาธารณะ
- สวนสาธารณะกุดน้ํากิน
- สวนสาธารณะกุดยางสามัคคี
- สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
- สวนสาธารณะแกํงดอนกลาง
- สวนสาธารณะริมแกํงดอนกลาง
- พื้นที่เกษตรกรรม
ที่มา : สํานักการชําง กุมภาพันธ์ 2559

5,083 – 2 – 60 ไรํ
996 -1 -53 ไรํ
204 – 3 – 70 ไรํ 5 แหํง
26 – 1 – 85 ไรํ
18 – 2 – 77 ไรํ
9 – 2 – 17 ไรํ
105 – 0 – 90.2 ไรํ
45
ไรํ
19,779 – 1 – 21ไรํ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จํานวนสถานที่กําจัดขยะ 109 ไรํ 1 แหํง ตั้งอยูํ ณ บ๎านแกํงนาขาม ต.นาจารย์ อ.เมือง
จ.กาฬสินธุ์
ปริมาณขยะในเขตเทศบาลที่นําไปกําจัดเฉลี่ย
32.86
ตัน/วัน
ปริมาณขยะที่กําจัดทั้งหมดในระบบกําจัดขยะเฉลี่ย
84.26
ตัน/วัน
(มีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอื่น ๆ มารํวมใช๎ด๎วย จํานวน 27 แหํง)
วิธีการกําจัดขยะ
- ใช๎วิธีฝังกลบอยํางถูกหลักสุขาภิบาล - โรงคัดแยกขยะ
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- ทําเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ
- รถยนต์เก็บขยะ

- โรงบําบัดสิ่งปฏิกูล

ด้านเศรษฐกิจ
- สถานธนานุบาล
1
- โรงฆําสัตว์
1
- สถานีน้ํามัน/ปั๊ม
8
- ศูนย์การค๎า/ห๎างสรรพสินค๎า 4
- ตลาดสด
3
- โรงแรม
9
- ธนาคาร
9
- สถานที่ทํองเที่ยว
6
- สวนสาธารณะกุดน้ํากิน
- แกํงดอนกลาง
- อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร
ที่มา : สํานักการชําง กุมภาพันธ์ 2559
ด้านสังคม
ข้อมูลศาสนสถาน
จํานวนวัด
- วัดชัยสุนทร
- วัดกลาง
- วัดหอไตรปิฏการาม
- วัดประชานิยม
- วัดปุาทุํงศรีเมือง
จํานวนเมรุเผาศพ
จํานวนโบสถ์
จํานวนมัสยิด
จํานวนสุสาน
ข้อมูลผู้นับถือศาสนา
- จํานวนผู๎นับถือศาสนาพุทธ

แหํง
แหํง
แหํง
แหํง
แหํง
แหํง
แหํง
แหํง
ได๎แกํ
- วัดกลาง พระอารามหลวง
- สวนสาธารณะกุดยางสามัคคี
- พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์

9

แหํง
- วัดใต๎โพธิ์ค้ํา
- วัดเหนือ
- วัดสวํางคงคา
- วัดดงปอ

5
7
1
-

แหํง
แหํง
แหํง
แหํง

คิดเป็นร๎อยละ 99.38 ของประชากรในเขตเทศบาล
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- จํานวนผู๎นับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร๎อยละ 0.30 ของประชากรในเขตเทศบาล
- จํานวนผู๎นับถือศาสนาคริสต์ คิดเป็นร๎อยละ 0.11 ของประชากรในเขตเทศบาล
- จํานวนผู๎นับถือศาสนาอื่น ๆ คิดเป็นร๎อยละ 0.21 ของประชากรในเขตเทศบาล
ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ งานทะเบียนราษฎร ฝุายปกครอง สํานักปลัดเทศบาล
กุมภาพันธ์ 2559

ตาราง 2 ข้อมูลชุมชน
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ชื่อชุมชน
ซอยน้ําทิพย์
กุดยางสามัคคี
โพธิ์ไทร
ทําสินค๎า
ดอนสวรรค์
หน๎าโรงเลื่อย
วัดเหนือ
โรงงิ้ว
วัดใต๎โพธิ์ค้ํา
หนองลิ้นจี่
หนองไชยวาน
หนองผักแวํน
ตลาดเกํา
คุ๎มห๎วย
ทุํงสระ
วัดหอไตรปิฏการาม
วัดสวํางพัฒนา
วัดสวํางคงคา
ริมแกํงดอนกลาง
บุญกว๎าง
ดอนกลอย
สุขสบายใจ
หัวโนนโก

จานวนบ้าน (หลังคาเรือน)
219
336
112
172
158
121
155
161
166
229
157
242
196
221
133
316
169
350
139
270
232
457
238

จานวนประชากร (คน)
1,076
1,147
414
732
783
505
636
600
600
933
621
714
750
712
479
1,154
589
1,295
627
970
852
1,482
720
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ลาดับที่
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ชื่อชุมชน
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จานวนบ้าน (หลังคาเรือน)
จานวนประชากร (คน)
ก.ส.ส.
347
1,010
สงเปลือยใน
333
1,260
สงเปลือยกลาง
205
618
สงเปลือยนอก
419
1,029
หน๎าโรงซํอม ร.พ.ช.
402
1,142
วัดปุาทุํงศรีเมือง
433
1,433
ทุํงศรีเมืองพัฒนา
327
1,066
ทุํงศรีเมืองกลาง
245
926
ทุํงมน
179
600
หัวคู-หนองเรือ
117
427
เกษตรสมบูรณ์
173
605
หาดลําดวน
160
409
ดงปอ
304
977
วัดกลาง
2,824
2,441
ตลาดสด
2,944
2,425
รวม
14,361
34,759
ที่มา : กองสวัสดิการสังคม และงานทะเบียนราษฎร สํานักปลัดเทศบาล กุมภาพันธ์ 2559
ข้อมูลสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด 6 แหํง
สถานศึกษานอกสังกัดภายในเขตเทศบาล
- โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
- โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
- โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
- โรงเรียนมิตรภาพที่ 32
- โรงเรียนเซ็นต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
- โรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์
- โรงเรียนสาธิตศึกษา
- โรงเรียนสตรีชาญยุทธวิทยา
- โรงเรียนชาญยุทธวิทยา
- โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดกลาง

24 แหํง ได๎แกํ
- โรงเรียนอนุกูลนารี
- โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
- โรงเรียนวัดชัยสุนทร
- โรงเรียนทุํงศรีเมืองประชาวิทย์
- โรงเรียนอนุบาลแสงตะวัน
- โรงเรียนอนุบาลทุํงมน
- โรงเรียนนานาชาติ
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยสารพัดชํางกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์

การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุป์ ระจาปีงบประมาณ 2562

43

- โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดประชานิยม - มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการกาฬสินธุ์ (ไทย - เยอรมัน)
- มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

2.3 งานวิจัยเกี่ยวข้อง
2.3.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
อมรารัตน์ บุญภา (2557 :บทคัดยํอ) การศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนตํอคุณภาพการ
ให๎บริการของเทศบาล ตําบลพวา อําเภอแกํงหางแมว จังหวัดจันทบุรี ”การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาระดับ ความพึงพอใจของประชาชนตํอคุณภาพการให๎บริการของเทศบาลตําบลพวา อําเภอแกํงหางแมว
จังหวัดจันทบุรี และเพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนตํอคุณภาพการให๎บริการ ของเทศบาล
ตําบลพวา อําเภอแกํงหางแมว จังหวัดจันทบุรี จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ กลุํมตัวอยําง
จํานวน 385 ตัวอยําง ท าการวิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยสถิติ คําความถี่ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และทดสอบสมมติฐาน ด๎วยสถิติ t-test, One-way ANOVA และ ทําการทดสอบความแตกตํางรายคูํด๎วยวิธี
ของ LSD (Least significant difference test) ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจตํอคุณภาพการให๎บริการ
ของเทศบาลตําบลพวา อําเภอแกํงหางแมว จังหวัดจันทบุรีพบวําประชาชนมีความพึงพอใจตํอคุณภาพการ
ภาพรวม ในระดับมากที่สุด โดยด๎านความเป็นรูปธรรมของการบริการ มีระดับความพึงพอใจเป็นอันดับแรก
พึงพอใจอยูํในระดับมากที่สุด รองลงมาด๎านการตอบสนองตํอผู๎รับบริการ มีความพึงพอใจอยูํใน ระดับมาก
ที่สุด ด๎านความนําเชื่อถือ ไว๎ใจในการบริการ มีความพึงพอใจอยูํในระดับมากที่สุด ด๎านความเห็นอกเห็น ใจ
ผู๎รับบริการ พึงพอใจอยูํในระดับมากที่สุด และอันดับสุดท๎ายด๎านการ ให๎ความมั่นใจแกํผู๎รับบริการ พึงพอใจอยูํ
ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบการความพึงพอใจของประชาชนตํอคุณภาพ การ
ให๎บริการของเทศบาลตําบลพวา อําเภอแกํงหางแมว จังหวัดจันทบุรี จําแนกตามข๎ อมูล สํวนบุคคล พบวํา
ประชาชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพตํางกัน มีความพึงพอใจของ ประชาชนตํอคุณภาพการให๎บริการ
ของเทศบาลตําบลพวา อําเภอแกํงหางแมว จังหวัดจันทบุรี ไมํแตกตํางกัน สํวนประชาชนที่มีอายุตํางกัน มี
ความพึงพอใจของประชาชนตํอคุณภาพ การให๎บริการของเทศบาลตําบลพวา อําเภอแกํงหางแมว จังหวัด
จันทบุรี แตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
มงคล รื่นเรืองฤทธิ์ (2560 :บทคัดยํอ) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู๎มาขอรับบริการตํอการให๎บริการงานชํางของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เพื่ อศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชนผู๎มาขอรับบริการตํอการให๎บริการงานชํางของเทศบาลนครพระ
นคร ศรีอยุธยา และเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริการงานชํางของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
โดยเก็บข๎อมูลจากประชาชนผู๎มาขอรับบริการตํอการให๎บริการงานชํางของเทศบาลนครพระนคร ศรีอยุธยา
จํานวน 397 คน สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล ได๎แกํ คําความถี่ (Frequencies) คําร๎อยละ (Percentage)
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คําไคสแควร์ (Chi-Square Test) สําหรับการทดสอบสมมติฐานการวิจัย เพื่อหาความ สัมพันธ์ระหวํางตัวแปร
และหาทิศทางความสัมพันธ์จากการหาคํ าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบ Gamma ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
0.05 ผลการวิจัยพบวํา ประชาชนผู๎มาขอรับบริการมีระดับความพึงพอใจตํอการให๎บริการงานชํางของเทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยา โดยรวม อยูํในระดับมาก สํวนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชนผู๎
มาขอรับบริการตํอการให๎บริการงานชําง คือ อาชีพ สํวนปัจจัยด๎านเพศ อายุ สถานภาพ และระดับการศึกษา
ไมํมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชนผู๎มาขอรับบริการตํอการให๎บริการงานชํางข๎อเสนอแนะที่ได๎
จากผลการวิจัย หนํวยงานควรลดขั้นตอนและปรับวิธีการปฏิบัติงาน นําเทคโนโลยีใหมํ ๆ มาใช๎ในการบริการ
รูปแบบตําง ๆ รวมทั้งปรับทัศนคติและพัฒนาบุคลิกภาพของเจ๎าหน๎าที่ให๎พร๎อมตํอการบริการอยูํเสมอและ
ข๎อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตํอไป ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช๎วิธีการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ ควร
ทํ า การศึ ก ษาเรื่ อ งความพึ ง พอใจของประชาชนผู๎ ม าขอรั บ บริ ก าร แตํ ล ะกองงานที่ ใ ห๎ บ ริ ก าร และควร
ทําการศึกษาเรื่องปัญหา อุปสรรค และข๎อจํากัดในการทํางานของเจ๎าหน๎าที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
และควรทําการเปรียบเทียบกับเทศบาลอื่น ๆ เพื่อนํามาพัฒนาให๎การบริการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มาก สามารถตอบสนองความต๎องการของประชาชน และมีมาตรฐานในการให๎บริการให๎เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน
2.3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
ธมน เครือเนตร และคณะ. (2562 : บทคัดยํอ) คุณภาพการให๎บริการของสถานธนานุบาลเทศบาล
เมืองปากชํอง อําเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช๎
บริการ คุณภาพการให๎บริการและเปรียบเทียบคุณภาพการให๎บริการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปากชํอง
อําเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามข๎อมูลทั่วไปของผู๎ใช๎บริการ กลุํมตัวอยํางเป็นผู๎ใช๎บริการ
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปากชํอง จํานวน 400 คน โดยใช๎แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข๎อมูลสถิติที่ใช๎
วิเคราะห์ข๎อมูลคือ t - test, one-way ANOVA และสถิติเชิงพรรณนา ได๎แกํ ร๎อยละ,คําเฉลี่ยและสํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํใช๎บริการจํานํา สิ่งที่นําไปเป็นสินทรัพย์ คือ
ทองคํา เหตุผลที่เลื อกใช๎บริการเนื่องจากขั้นตอนไมํซับซ๎อน ความพึงพอใจที่มีตํอคุณภาพการให๎บริการใน
ภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุด เมื่อทําการเปรียบเทียบคุณภาพการให๎บริการ พบวํา ผู๎ใช๎บริการที่มีเพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได๎ตํอเดือน แตกตํางกันมีความพึงพอใจตํอคุณภาพการให๎บริการไมํ
แตกตํางกันผู๎ใช๎บริการที่มีจํานวนสมาชิกแตกตํางกันมีความพึงพอใจในด๎านความเชื่อถือไว๎วางใจได๎และด๎าน
การตอบสนองตํอลูกค๎าแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สุทิน นพเกต (2562 : บทคัดยํอ) คุณภาพการให๎บริการของเทศบาลตําบลวัดสิงห์ อําเภอวัดสิงห์
จังหวัดชัยนาท การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตํอคุณภาพการ ให๎บริการ
ของเทศบาลตําบลวัดสิงห์ อําเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของ
ประชาชนตํอคุณภาพการให๎บริการของเทศบาลตําบลวัดสิงห์ อําเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท กลุํมตัวอยําง
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ได๎แกํ ประชาชนที่มาติดตํอราชการ กําหนดขนาดกลุํมตัวอยําง โดย การสุํมตัวอยํางแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช๎
ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข๎อมูลโดยการ หาคําร๎อยละ คําเฉลี่ย และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบวํา
1. ข๎อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิงมากกวําเพศชาย มีอายุระหวําง
20 – 30 ปี ระดับการศึกษาของผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํอยูํในระดับ ปวส. หรืออนุปริญญาตรี และอาชีพ
ของผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํประกอบอาชีพรับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ สํวนรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน พบวําสํวน
ใหญํมีรายได๎ 10,001 – 15,000 บาท
2. ความคิดเห็นของประชาชนตํอคุณภาพการให๎บริการของเทศบาลตําบลวัดสิงห์ อําเภอวัดสิงห์
จังหวัดชัยนาท โดยรวม อยูํในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา อยูํ ในระดับมาก โดยด๎านที่มี
คําเฉลี่ยสูงสุดเทํากัน 2 ด๎าน คือ ด๎านพนักงานผู๎ให๎บริการและด๎านความรู๎ของพนักงานผู๎ให๎บริการ รองลงมา
คือ ด๎านความสะดวกของสถานที่ให๎บริการ ด๎าน คุณภาพของงานบริการ และด๎านข๎อมูลขําวสารที่ได๎รับจาก
การให๎บริการมีคําเฉลี่ยน๎อยที่สุด
3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตํอคุณภาพการให๎บริก ารของเทศบาล ตําบลวัดสิงห์
อําเภอวัดสิงห์ จั งหวัดชัยนาท จํ าแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได๎ ที่แตกตํางกัน พบวํา
ประชาชนผู๎ได๎รับบริการที่มี เพศ การศึกษา รายได๎ แตกตํางกัน มีความ คิดเห็นตํอคุณภาพการให๎บริการของ
เทศบาลตําบลวัดสิงห์โดยรวมไมํแตกตํางกัน ประชาชนผู๎ ได๎รับบริการที่มีอายุ อาชีพ แตกตํางกัน มีความ
คิดเห็นตํอคุณภาพการให๎บริการของเทศบาล ตําบลวัดสิงห์ โดยรวมและรายด๎านแตกตํางกัน
2.3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปกครองส่วนท้องถิ่น
ปัณณธร เธียรชัยพฤกษ์ (2561 : บทคัดยํอ) ทิศทางองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นไทยในอนาคต การ
ปกครองสํ ว นท๎ อ งถิ่ น เป็ น พื้ น ฐานที่ สํ า คั ญ ในการปกครองประเทศ มาจากหลั ก การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย มีลักษณะพิเศษเนื่องจากเป็นการปกครองระดับลํางที่ผู๎บริหาร มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน มีความใกล๎ชิดกับประชาชน ดังนั้ นองค์กรปกครอง สํวนท๎องถิ่นจึงมีความสําคัญตํอการพัฒนา
ประเทศทุกด๎าน ทั้งด๎านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม หากมีแนวทางที่ชัดเจนก็จะทําให๎องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นสามารถปกครอง ตนเอง มีความคลํองตัวในการบริหารจัดการ ก็ยํอมทําให๎ประเทศ
เจริญก๎าวหน๎าได๎อยํางรวดเร็ว
ทิศทางการปกครองสํวนท๎องถิ่นในอนาคต ควรกําหนดให๎เป็นหนํวยงานหลักในการ จัดบริการ
สาธารณะมีความอิสระโดยการสํงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ มีคณะกรรมการ กลางกํากับตรวจสอบดูแล
และประเมินผลการดําเนินงาน ผู๎บริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรง จากประชาชน กําหนดอํานาจหน๎าที่ให๎
ชัดเจน เปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการบริหาร และการตรวจสอบการบริหาร มีพระราชบัญญัติจัดตั้ง
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรูปแบบพิเศษ
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ศราวุธ มาเฉลิม (2562 : บทคัดยํอ) การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการของการจัดตั้ง
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น รูปแบบพิเศษในประเทศไทย โดยเปรียบเทียบการจัดตั้งและความพยายามจัดตั้ง
องค์กรปกครองสํวน ท๎องถิ่นรูปแบบพิเศษระหวําง ปี พ.ศ. 2515 - 2556 โดยแบํงออกเป็น 2 ชํวง ได๎แกํ การ
จัดตั้งชํวงที่ 1 พ.ศ. 2515 - 2528 และความพยายามจัดตั้ง ชํวงที่ 2 พ.ศ. 2552 - 2556 ซึ่งศึกษาโดยวิธีวิจัย
เชิง คุณภาพด๎วยการศึกษาเอกสารผลการศึกษาพบวํา การจัดตั้งองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรูปแบบพิเศษ ใน
ประเทศไทยทั้ง 2 ชํวง พยายามออกแบบองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎เหมาะสมกับพื้นที่มีความ เจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ความหนาแนํนของประชากรสูง และปัญหาสาธารณะที่เพิ่มมากขึ้น โดยการ จัดตั้งชํวงที่ 1 และ
ความพยายามจัดตั้ง ชํวงที่ 2 มุํงเน๎นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารและที่มา ของผู๎บริหาร การเพิ่ม
อํานาจหน๎าที่ และแหลํงรายได๎ให๎แตกตํางไปจากองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น รูปแบบทั่วไป แตํอํานาจหน๎าที่
และแหลํงรายได๎กลับไมํได๎เพิ่มไปจากองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น รูปแบบทั่วไปมากนัก ข๎อเสนอแนะ ความ
พยายามในการจั ดตั้งองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรูปแบบ พิเศษของไทยควรปรับปรุงอํานาจหน๎าที่และ
แหลํงที่มาของรายได๎ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น รูปแบบทั่วไป (เทศบาลนคร และองค์การบริหารสํวน
จังหวัด) เพื่อให๎สามารถรองรับการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจและสังคมตามความแตกตํางของพื้นที่ เนื่องจาก
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรูปแบบ ทั่วไปมีพัฒนาการระยะเวลานาน และนําจะมีศักยภาพในการบริหาร
จัดการได๎มากกวําการจัดตั้ง องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรูปแบบพิเศษขึ้นใหมํ
สุรพล เตียวตระกูล และ ศรุดา สมพอง (2562 : บทคัดยํอ) การปฏิรูปเทศบาลสูํการเป็นองค์การที่
เป็นเลิศตาม ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของ
องค์การปกครอง ท๎องถิ่นรูปแบบเทศบาลจากอดีตถึงปัจจุบัน 2) เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่สํงผลตํอการปฏิรูป
เทศบาล สูํความเป็นเลิศตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และ3) เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิรูปเทศบาลสูํ
ความเป็นเลิศตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) ที่มุํงศึกษาการปฏิรูปเทศบาลตามนโยบายรัฐบาลในยุค คสช. ที่ต๎องให๎ เทศบาลเป็นหนํวยงานที่มี
ผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศและสอดคล๎องตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 โดยใช๎วิธีการรวบรวมข๎อมูลจากกลุํม
ผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก 3 กลุํม, รวบรวมข๎อมูลจากเอกสารและการสังเกตผลการวิจัยมีข๎อค๎นพบโดยสรุป ดังนี้
ประการแรก เทศบาลต๎องมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (Financial Sustainability) จากการ เก็บ
ข๎อมูล พบวําปัญหาสําคัญที่ทําให๎องค์กรปกครองท๎องถิ่น ไมํสามารถจัดบริการสาธารณะที่มี ประสิทธิภาพได๎
เป็นเพราะปัญหาด๎านงบประมาณขององค์การปกครองท๎องถิ่น ซึ่งเกิดจากข๎อจํากัด ด๎านนโยบายการคลัง ทั้ง
ในด๎านความเป็นอิสระในการจัดหารายได๎ และข๎อจํากัดจากการจัดสรร งบประมาณ
ประการที่สอง เทศบาลต๎องมีความสามารถในการตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลง (Changes) ปัญหา
การเปลี่ยนแปลงในท๎องถิ่นหรือเทศบาลเป็นปัญหาสํงผลกระทบตํอการจัดบริการ สาธารณะที่มีคุณภาพโดย
การเปลี่ยนแปลงในเทศบาลประกอบด๎วยการเปลี่ยนแปลงด๎านประชากร, การเปลี่ยนแปลงด๎านสภาพแวดล๎อม
และการเปลี่ยนแปลงด๎านการขยายตัวของเมือง
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ประการที่ส าม เทศบาลต๎ องมี ความรับ ผิ ดชอบตํ อสั ง คมจากผลการทํา งาน (Accountability)
เนื่องจากการดําเนินงานของเทศบาลมีลักษณะการดําเนินงานในรูปแบบการ จัดบริการสาธารณะ หรือการ
ให๎บริการสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให๎มีความเป็นอยูํ ที่ดีขึ้น ดังนั้นการกําหนดนโยบาย
สาธารณะต๎องเปิดโอกาสให๎ประชาชนในท๎องถิ่นได๎เข๎ามามีสํวน รํวมทั้งการรํวมคิด , การรํวมทํา, และการรํวม
เป็นหุ๎นสํวน
ประการที่ สี่ เ ทศบาล ต๎ อ งมี ค วามสามารถในการแขํ ง ขั น (Competitiveness)
การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแขํงขันของหนํวยงานภาครัฐมีความสําคัญ เพราะมีผลตํอรูปแบบการให๎บริการ และมีผล
ตํอระบบการจัดบริการสาธารณะโดยการจัดบริการสาธารณะต๎องเป็นประโยชน์ เหมาะสม คุ๎มคําและเพียงพอ
ตํอการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรในพื้นที่
ดนุวัศ สุวรรณวงศ์และ นวิทย์เอมเอก (2558 : บทคัดยํอ) แนวทางการพัฒนาความรํวมมือระหวําง
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในการจั ดบริการ สาธารณะ : กรณีศึกษา เทศบาลในพื้นที่อําเภอหาดใหญํ
การศึกษานี้เป็นการวิจัยด๎วยวิธีการเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาความ รํวมมือ
ระหวํางองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ กรณีศึกษา เทศบาลในพื้นที่อําเภอหาดใหญํ
และศึกษาปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการพัฒนาความรํวมมือระหวํางองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใน การ
จัดบริการสาธารณะ กรณีศึกษา เทศบาลในพื้นที่อําเภอหาดใหญํผลการศึกษาพบวํา แนวทางการพัฒนา ความ
รํวมมือระหวํางองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ กรณีศึกษา เทศบาลในพื้นที่ อําเภอ
หาดใหญํ สรุปได๎ 7 แนวทาง ได๎แกํ (1) การตั้งเป็นคณะทํางานรํวมระหวํางเทศบาล (2) การประสาน
แผนปฏิบัติราชการภายในระหวํางเทศบาลในพื้นที่ (3) แตํละเทศบาลมาพูดคุยและวางแผนรํวมกัน (4) มี
หนํวยงานกลางมาประสานการทํางานแบบความรํวมมือระหวํางเทศบาล (5) การทําข๎อตกลงความ รํวมมือ
ระหวํางเทศบาล (6) หนํวยงานกํากับดูแล มาเป็นพี่เลี้ยงหรือมาเป็นหนํวยงานกลางเชื่อมประสาน (7) จัดทํา
วาระแหํงชาติของนครหาดใหญํ สํวนปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการพัฒนาความรํวมมือระหวํางองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นใน การจัดบริการสาธารณะ กรณีศึกษา เทศบาลในพื้นที่อําเภอหาดใหญํ มี 7 ประเด็น
ได๎แกํ (1) บุคลากร (ผู๎ปฏิบัติงานของเทศบาล) (2) โครงสร๎างองค์กร (3) วิสัยทัศน์และนโยบายผู๎บริหาร (4)
กฎหมาย (5) เทคโนโลยี (6) ประชาชนในพื้นที่ (7) อื่นๆ ได๎แกํ งบประมาณ, การตรวจสอบของสํานักงาน
ตรวจเงิน แผํนดิน

2.4 กรอบแนวคิดการประเมิน
ความพึงพอใจของผู๎รับบริการที่มีตํอการให๎บริการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์ จะประเมินตามภารกิจการให๎บริการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ใน 15
งานบริการ ที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ขอรับการประเมิน ในมิติที่ 2 ด๎านคุณภาพการให๎บริการ โดยหนํวยงานผู๎
ให๎บริการจะต๎องให๎ความสําคัญกับผู๎รับบริการ การให๎บริการที่มีคุณภาพ และต๎องสร๎างความพึงพอใจให๎กับ
ผู๎รับบริการ ความพึงพอใจของผู๎รับบริการสํารวจจากความคิดเห็นของผู๎รับบริการในกรอบงาน 4 ด๎าน คือ 1)
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ด๎านกระบวนการขั้นตอนการให๎บริการด๎านผลสัมฤทธิ์ 2) ด๎านชํองทางการให๎บริการด๎าน 3) ด๎านเจ๎าหน๎าที่ผู๎
ให๎บริการ และ 4) ด๎านสิ่งอํานวยความสะดวกคุณภาพการให๎บริการของหนํวยงานจะสะท๎อนได๎จากความพึง
พอใจของผู๎รับบริการ และข๎อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู๎รับบริการจะให๎ข๎อเสนอแนะที่หนํวยงานควรนําไป
พัฒนา ซึ่งหากหนํวยงานมีการพัฒนาอยํางตํอเนื่องก็จะทําให๎คุณภาพการให๎บริการกับประชาชนดียิ่งขึ้น
จากกรอบแนวคิดนี้ คณะผู๎วิจัยจึงมุํงศึกษาความพึงพอใจของผู๎รับบริการ และประเมินประสิทธิภาพ
การให๎บริการ ตามมิติที่ 2 เพื่อให๎ทราบผลการประเมิน และได๎ข๎อเสนอแนะเชิงนโยบาย สําหรับหนํวยงานที่จะ
นําไปพัฒนาปรับปรุงการให๎บริการตํอไป

การปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
15 งานบริการ
- งานพัฒนาการจัดการศึกษา
- งานพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน
- งานสํงเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณีฯ
- งานความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานเสริมสร๎างเครือขํายภาครัฐ เอกชน
และประชาชน
- งานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน
- งานประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสาร
- งานสุขาภิบาล อาหารปลอดภัย
- งานพัฒนาระบบบริการด๎านสาธารณสุข
- งานสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล๎อม
- งานพัฒนาพื้นที่สาธารณะให๎เชื่อมโยงภาค
การทํองเที่ยว
- พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐาน
- พัฒนาชุมชนให๎เข๎มแข็งพึ่งพาตนเอง
- การจัดเก็บภาษี

มิติที่ 2
ด๎านคุณภาพการให๎บริการ (ของ กพร.)
การให๎ความสําคัญกับผู๎รับบริการในการ
ให๎ บ ริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ สร๎ า งความพึ ง
พอใจแกํผู๎รับบริการ

-

รูป 1 กรอบแนวคิดในการประเมิน

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ด๎านกระบวนการขั้นตอนการให๎บริการ
ด๎านชํองทางการให๎บริการ
ด๎านเจ๎าหน๎าที่ผู๎ให๎บริการ
ด๎านสิ่งอํานวยความสะดวก
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บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจยั
การศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ
2562 แบบสอบถามนี้มีจุดมุํงหมายเพื่อสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผู๎รับบริการตํอการให๎บริการ การ
ปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อนําข๎อมูลไปใช๎ประโยชน์ในการปรับปรุงการให๎บริการและกําหนด
นโยบายในการพั ฒ นางานของเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ซึ่ ง ในบทนี้ จ ะอธิ บ ายถึ ง วิ ธี ก ารดํ า เนิ น การวิ จั ย
ประกอบด๎วย กลุํมตัวอยําง เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษา การเก็บรวบรวมข๎อมูล และการวิเคราะห์ข๎อมูล มี
รายละเอียดดังตํอไปนี้

3.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกตัวอย่าง
3.1.1 ประชากร
ในการวิจัยนี้ผู๎วิจัยได๎กําหนดประชากร คือ ประชาชนผู๎รับบริการตํอการให๎บริการการปฏิบัติงานของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่อาศัยอยูํใน 36 ชุมชน (เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์,
2556) ประกอบด๎วย ชุมชนคุ๎มห๎วย ชุมชนโพธิ์ไทร ชุมชนหัวคู – หนองเรือพัฒนา ชุมชนหน๎าโรงเลื่อย ชุมชน
หาดลําดวน ชุมชนทุํงมน ชุมชนเกษตรสมบูรณ์ ชุมชนทุํงสระ ชุมชนหนองผักแวํน ชุมชนดอนสวรรค์ ชุมชนหัว
โนนโก ชุมชนริมแกํงดอนกลางชุมชนทําสินค๎า ชุมชนดงปอ ชุมชนสงเปลือยกลาง ชุมชนตลาดเกํา ชุมชนวัด
เหนือ ชุมชนโรงงิ้ว ชุมชนสงเปลือยใน ชุมชนสงเปลือยนอก ชุมชนซอยน้ําทิพย์ ชุมชนวัดสวํางพัฒนา ชุมชน
หน๎าโรงซํอม ร.พ.ช. ชุมชนหนองไชยวาน ชุมชนหนองลิ้นจี่ ชุมชนทุํงศรีเมืองกลาง ชุมชนวัดใต๎โพธิ์ค๎า ชุมชน
ดอนกลอย ชุมชนกุดยางสามัคคี ชุมชนบุญกว๎าง ชุมชนวัดปุาทุํงศรีเมือง ชุมชนทุํงศรีเมืองพัฒนา ชุมชนวัดหอ
ไตรปิฏาราม ชุมชนสุขสบายใจ ชุมชนวัดสวํางคงคา ชุมชนก.ส.ส. ชุมชนวัดกลาง และชุมชนตลาดสด

3.1.2 วิธีการคัดเลือกตัวอย่าง
วิธีการคัดเลือกตัวอยําง ใช๎การเลือกตัวอยํางโดยไมํใช๎ความนําจะเป็ น โดยวิธีเจาะจง (Purposive
sampling) และดําเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากตัวอยํางแบบตามสะดวก (convenience sampling) เนื่อง
กลุํมตัวอยํางที่กําหนดมีคุณสมบัติใกล๎เคียงกัน จํานวน 1,600 คน ด๎วยการแจกแบบสอบถาม

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู๎วิจัยได๎สร๎างขึ้นเอง โดยอาศัยการศึกษาค๎นคว๎า
จากหนังสือ เอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง โดยแบบสอบถามแบํงออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 15 งานบริการ
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โดยแบบสอบถามที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่คณะผู วิจัยจัดสรางขึ้น เพื่อใช๎ประเมินการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยประชาชนเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ใน 14 งานบริการ โดยกําหนดผลการปฏิบัติ 5 ระดับ ดังนี้
ผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในระดับ ดีมาก
ให๎ 5 คะแนน
ผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในระดับ ดี
ให 4 คะแนน
ผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในระดับ พอใช
ให๎ 3 คะแนน
ผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในระดับ ปรับปรุง
ให๎ 2 คะแนน
ผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในระดับ ปรับปรุงเรํงดํวน
ให๎ 1 คะแนน
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจตํอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในภาพรวม
โดยแบบสอบถามที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่คณะผูวิจัยจัดสรางขึ้น เพื่อใช๎ประเมินความ
พึงพอใจตํอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยประชาชนเปนผูประเมินความพึงพอใจ 4 ด๎าน ซึ่ง
กําหนดผลประเมินความพึงพอใจ 5 ระดับ ดังนี้
ประชาชนพึงพอใจตํอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในระดับ มากที่สุด ให๎ 5 คะแนน
ประชาชนพึงพอใจตํอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในระดับ มาก
ให๎ 4 คะแนน
ประชาชนพึงพอใจตํอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในระดับ ปานกลาง ให๎ 3 คะแนน
ประชาชนพึงพอใจตํอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในระดับ น๎อย
ให๎ 2 คะแนน
ประชาชนพึงพอใจตํอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในระดับ มาก
ให๎ 1 คะแนน
ตอนที่ 4 การแสดงความคิดเห็นข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการให๎บริการประชาชน

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผู๎วิจัยได๎เก็บรวบรวมข๎อมูลจากประชนชนที่อาศัยอยูํใน 36 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยการเก็บรวบรวม
ข๎อมูลครั้ งนี้ คณะผู๎วิจั ยดําเนิน การเก็บ รวมรวมข๎อมูลทั้งสิ้น จํานวน 1,600 คน ผู๎วิจัยได๎รับแบบสอบถาม
กลั บ มา จํ า นวน 1,519 ชุด คิ ดเป็ น ร๎ อ ยละ 94.94 ของแบบสอบถามทั้ ง หมด ซึ่ ง ใน การลงพื้น ที่ นั้น ได๎
ดําเนินการสํารวจผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ใน 15 งานบริการ ได๎แกํ
1. ด๎านการพัฒนาการจัดการศึกษา
2. ด๎านพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน
3. ด๎านสํงเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท๎องถิ่น และการทํองเที่ยว
4. ด๎านสร๎างความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน (การสงเคราะห์ การดูแลผู๎สูงอายุ ผู๎ด๎อยโอกาส ยา
เสพติด)
5. ด๎านกีฬาและนันทนาการ (สนามกีฬา ลานกีฬา พื้นที่สร๎างสรรค์ด๎านสุขภาพ การแขํงกีฬา)
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6. ด๎านการเสริมสร๎างเครือขํายภาครัฐ เอกชนและประชาชน (ความรํวมมือในการพัฒนารํวมกับภาคี
เครือขําย)
7. ด๎านสร๎างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (ปูองกันอาชญากรรม/ภัยพิบัติ/จราจร
ชํวยเหลือ บรรเทา เยียวยา)
8. ด๎านการประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสาร (การเผยแพรํ การสร๎างการรับรู๎)
9. ด๎านสุขาภิบาล อาหารปลอดภัย (สถานประกอบการ/โรงเรียน/ตลาด/การตรวจคุณภาพอาหาร)
10. ด๎านพัฒนาระบบบริการด๎านสาธารณสุข (ควบคุมโรค ปูองกัน ฟื้นฟู สํงเสริม) คนและสัตว์
11. ด๎านสร๎างสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล๎อม (ขยะ น้ําเสีย มลพิษ ความเป็นระเบียบ
บ๎านเมือง)
12. ด๎านพัฒนาพื้นที่สาธารณะให๎เชื่อมโยงภาคการทํองเที่ยว (สวนสาธารณะ การจัดกิจกรรมใน
สวนสาธารณะ)
13. ด๎านพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (การกํอสร๎างถนน ทํอระบายน้ํา ขยาย
เขตไฟฟูา จราจร ทางเท๎า ไฟฟูา แสงสวําง)
14. ด๎านพัฒนาชุมชนให๎เข๎มแข็งพึ่งพาตนเอง (การสํงเสริมอาชีพ เพิ่มรายได๎ ภาวะผู๎นํา การมีสํวน
รํวม)
15. ด๎านการจัดเก็บภาษี (ทั่วถึง เป็นธรรม โปรํงใส ตรวจสอบได๎)
สํวนการสํารวจความพึงพอใจตํอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ใน 4 ด๎าน คือ
1. ด๎านกระบวนการขั้นตอนการให๎บริการ
2. ด๎านชํองทางการให๎บริการ
3. ด๎านเจ๎าหน๎าที่ผู๎ให๎บริการ
4. ด๎านสิ่งอํานวยความสะดวก
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติในการวิเคราะห์
หลังจากผู๎วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล๎ว ผู๎วิจัยจะ
นําข๎อมูลที่ได๎ไปวิเคราะห์ข๎อมูล ทางสถิติ โดยใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
(Statistical Package for the Social Sciences: SPSS for windows) โดยสามารถจําแนกการวิเคราะห์
ข๎อมูลได๎ดังนี้
ตอนที่ 1 ข๎อมู ล ทั่ว ไปของผู๎ ต อบแบบสอบถาม ใช๎ส ถิติห าคํ าความถี่ (Frequency) คํา ร๎อยละ
(Percentage)
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ตอนที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 14 งานบริการ ใช๎คําเฉลี่ย ( ̅ )
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากนั้นจึงนําเสนอข๎อมูลที่ได๎จากการวิเคราะห์ในรูปของตาราง และแปรผลโดย
การบรรยายประกอบ สําหรับเกณฑ์การวิเคราะห์คําเฉลี่ยนั้น ใช๎เกณฑ์ของเบสท์ (Best. 1981, หน๎า 82)
จําแนกออกเป็น 5 ชํวง โดยแบํงชํวงคําคะแนนจากการคํานวณ ดังนี้
คําเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีผลการปฏิบัติงานในระดับ ดีมาก
คําเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีผลการปฏิบัติงานในระดับ ดี
คําเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีผลการปฏิบัติงานในระดับ พอใช๎
คําเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีผลการปฏิบัติงานในระดับ ปรับปรุง
คําเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีผลการปฏิบัติงานในระดับ ปรับปรุงเรํงดํวน
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจตํอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ใน 4 ด๎าน ใช๎คําเฉลี่ย ( ̅ )
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากนั้นจึงนําเสนอข๎อมูลที่ได๎จากการวิเคราะห์ในรูปของตาราง และแปรผลโดย
การบรรยายประกอบ สําหรับเกณฑ์การวิเคราะห์คําเฉลี่ยนั้น ใช๎เกณฑ์ของเบสท์ (Best. 1981, หน๎า 82)
จําแนกออกเป็น 5 ชํวง โดยแบํงชํวงคําคะแนนจากการคํานวณ ดังนี้
คําเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง ประชาชนพึงพอใจตํอเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในระดับ มากที่สุด
คําเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง ประชาชนพึงพอใจตํอเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในระดับ มาก
คําเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง ประชาชนพึงพอใจตํอเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในระดับ ปานกลาง
คําเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง ประชาชนพึงพอใจตํอเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในระดับ น๎อย
คําเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง ประชาชนพึงพอใจตํอเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในระดับ น๎อยที่สุด
ตอนที่ 4 การแสดงความคิดเห็นข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการให๎บริการประชาชน โดยใช๎การวิเคราะห์
ข๎อมูลเชิงคุณภาพใช๎การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อจัดกลุํมและนําเสนอโดยใช๎สถิติหา
คําความถี่ (Frequency) และคําร๎อยละ (Percentage)
หลังจากได๎คําเฉลี่ยตามเกณฑ์ข๎างต๎นในแตํละประเด็นแล๎ว คณะผู๎วิจัยได๎รวมคําเฉลี่ยในแตํละ ประเด็น
เพื่อแปรผลการประเมินการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 14 งานบริการ และระดับความพึงพอใจตํอ
ผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ใน 4 ด๎าน จากนั้นนําคําเฉลี่ยของแตํล ะด๎านมาหาคําเฉลี่ยตํอไป
และนําคําเฉลี่ยรวมของแตํละด๎านมาคํานวณเพื่อหาคําร๎อยละของระดับผลการประเมินการปฏิบัติงาน และ
ระดับความพึงพอใจของผู๎รับบริการในบริการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในภาพรวม โดยการเทียบคําเฉลี่ย 5
เทํากับ ร๎อยละ 100
จากนั้นนําร๎อยละของระดับผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ที่ได๎ มาวัดคํ าคะแนน ระดับ
ผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ของผู๎รับบริการ โดยใช๎เกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดร๎ อยละของ ระดับผล
การปฏิบัติงาน ดังนี้

การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุป์ ระจาปีงบประมาณ 2562

ระดับความพึงพอใจของผู๎รับบริการมากกวําร๎อยละ 95 ขึ้นไป
ระดับความพึงพอใจของผู๎รับบริการไมํเกินร๎อยละ 90.01-95.00
ระดับความพึงพอใจของผู๎รับบริการไมํเกินร๎อยละ 85.01-90.00
ระดับความพึงพอใจของผู๎รับบริการไมํเกินร๎อยละ 80.01-85.00
ระดับความพึงพอใจของผู๎รับบริการไมํเกินร๎อยละ 75.01-80.00
ระดับความพึงพอใจของผู๎รับบริการไมํเกินร๎อยละ 70.01-75.00
ระดับความพึงพอใจของผู๎รับบริการไมํเกินร๎อยละ 65.01-70.00
ระดับความพึงพอใจของผู๎รับบริการไมํเกินร๎อยละ 60.01-65.00
ระดับความพึงพอใจของผู๎รับบริการไมํเกินร๎อยละ 55.01-60.00
ระดับความพึงพอใจของผู๎รับบริการไมํเกินร๎อยละ 50.01- 55.00
ระดับความพึงพอใจของผู๎รับบริการไมํเกินร๎อยละ 50

มีคําเทํากับ 10 คะแนน
มีคําเทํากับ 9 คะแนน
มีคําเทํากับ 8 คะแนน
มีคําเทํากับ 7 คะแนน
มีคําเทํากับ 6 คะแนน
มีคําเทํากับ 5 คะแนน
มีคําเทํากับ 4 คะแนน
มีคําเทํากับ 3 คะแนน
มีคําเทํากับ 2 คะแนน
มีคําเทํากับ 1 คะแนน
มีคําเทํากับ 0 คะแนน
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บทที่ 4 ผลการศึกษา
การศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ
2562 แบบสอบถามนี้มีจุดมุํงหมายเพื่อสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผู๎รับบริการตํอการให๎บริการ การ
ปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อนําข๎อมูลไปใช๎ประโยชน์ในการปรับปรุงการให๎บริการและกําหนด
นโยบายในการพัฒนางานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาประกอบด๎วย ประชาชนที่
อาศัยอยูํในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 32 ชุมชน ในเขตจังหวัด จํานวน 1,600 คน ผู๎วิจัยได๎รับแบบสอบถาม
กลับมา จํานวน 1,519 ฉบับ คิดเป็นร๎อยละ 94.94 ของแบบสอบถามทั้งหมด ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาได๎
ดังนี้

4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตาราง 3 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
ชาย
หญิง
ไมํระบุ
2. อายุ
ต่ํากวํา 20 ปี
21 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 - 60 ปี
61 ปีขึ้นไป
ไมํระบุ
3. อาชีพ
รับราชการ
ค๎าขาย/เจ๎าของกิจการ
เกษตรกรรม
แมํบ๎าน

จานวน (คน)

ร้อยละ

647
850
22

42.6
56.0
1.4

309
479
239
199
185
95
13

20.3
31.5
15.7
13.1
12.2
6.3
0.9

80
377
63
104

5.3
24.8
4.1
6.8
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รับจ๎าง/ลูกจ๎าง
271
17.8
วํางงาน/กําลังหางาน
81
5.3
อาชีพอิสระ
110
7.2
อื่น ๆ (ระบุ)..............................................
406
26.7
ไมํระบุ
27
1.8
4. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
204
13.4
มัธยมศึกษาตอนต๎น
201
13.2
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
374
24.6
อนุปริญญา/ปวส.
229
15.1
ปริญญาตรี
402
26.5
สูงกวําปริญญาตรี
75
4.9
ไมํระบุ
34
2.2
รวม
1,519
100
จากตาราง 3 ข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศ
หญิง จํานวน 850 คน คิดเป็นร๎อยละ 56.0 เป็นเพศชาย จํานวน 647 คน คิดเป็นร๎อยละ 42.6 และไมํระบุ
จํานวน 377 คน คิดเป็นร๎อยละ 24.8
มีอายุระหวําง 21 - 30 ปี จํานวน 479 คน คิดเป็นร๎อยละ 31.5 มีอายุระหวําง ต่ํากวํา 20 ปี จํานวน
309 คน คิดเป็นร๎อยละ 20.3 มีอายุ 31 - 40 ปี จํานวน 239 คน คิดเป็นร๎อยละ 15.7 มีอายุระหวําง 41 - 50
ปี จํานวน 199 คน คิดเป็นร๎อยละ 13.1 มีอายุระหวําง 51 - 60 ปี จํานวน 185 คน คิดเป็นร๎อยละ 12.2 มี
อายุ 61 ปีขึ้นไปจํานวน 95 คน คิดเป็นร๎อยละ 6.3 และไมํระบุ จํานวน 13 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.9
มีอาชีพอื่นๆ จํานวน 406 คน คิดเป็นร๎อยละ 26.7 มีอาชีพค๎าขาย/เจ๎าของกิจการ จํานวน 377 คน
คิดเป็นร๎อยละ 24.8 มีอาชีพรับจ๎าง/ลูกจ๎าง จํานวน 271 คน คิดเป็นร๎อยละ 17.8 มี อาชีพอิสระ จํานวน
110 คน คิดเป็ น ร๎อยละ 7.2 มีอาชีพแมํบ๎ าน จํานวน 104 คน คิดเป็นร๎อยละ 6.8 วํางงาน/กําลั งหางาน
จํานวน 81 คน คิดเป็นร๎อยละ 5.2 มีอาชีพรับราชการ จํานวน 80 คน คิดเป็นร๎อยละ 5.3 และมีอาชีพ
เกษตรกรรม จํานวน 63 คน คิดเป็นร๎อยละ 4.1 และไมํระบุ จํานวน 27 คน คิดเป็นร๎อยละ 1.8
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 402 คน คิดเป็นร๎อยละ 26.5 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. จํานวน 374 คน คิดเป็นร๎อยละ 24.6 มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. จํานวน 229 คน คิด
เป็นร๎อยละ 15.1 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 204 คน คิดเป็นร๎อยละ 13.4 มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต๎น จํานวน 201 คน คิดเป็นร๎อยละ 13.2 มีการศึกษาระดับสูงกวําปริญญาตรี จํานวน 75 คน
คิดเป็นร๎อยละ 4.9 และไมํระบุ จํานวน 34 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.2
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4.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ 2562
ตาราง 4 ภาพรวมการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ประจ าปี
งบประมาณ 2562
การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ค่าเฉลี่ย ความแปรปวน
ประจาปีงบประมาณ 2562
(S.D.)
( ̅)
1. ด๎านการพัฒนาการจัดการศึกษา
4.14
0.63
2. ด๎านพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน
4.16
0.76
3. ด๎านสํงเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
4.07
0.40
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และการทํองเที่ยว
4. ด๎ า นสร๎ า งความมั่ น คงในชี วิ ต ของคนในชุ ม ชน (การ
4.11
0.46
สงเคราะห์ การดูแลผู๎สูงอายุ ผู๎ด๎อยโอกาส ยาเสพติด)
5. ด๎านกีฬาและนัน ทนาการ (สนามกีฬา ลานกีฬา พื้นที่
4.26
0.51
สร๎างสรรค์ด๎านสุขภาพ การแขํงกีฬา)
6. ด๎ า นการเสริ ม สร๎ า งเครื อ ขํ า ยภาครั ฐ เอกชนและ
ประชาชน (ความรํ ว มมื อ ในการพั ฒ นารํ ว มกั บ ภาคี 4.16
0.47
เครือขําย)
7. ด๎ า นสร๎ า งความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของ
ประชาชน (ปู อ งกั น อาชญากรรม/ภั ย พิ บั ติ / จราจร 4.06
0.48
ชํวยเหลือ บรรเทา เยียวยา)
8. ด๎านการประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสาร
4.05
0.94
(การเผยแพรํ การสร๎างการรับรู๎)
9. ด๎านสุขาภิบาล อาหารปลอดภัย (สถานประกอบการ/
4.01
0.92
โรงเรียน/ตลาด/การตรวจคุณภาพอาหาร)
10. ด๎านพัฒนาระบบบริการด๎านสาธารณสุข
4.03
0.92
(ควบคุมโรค ปูองกัน ฟื้นฟู สํงเสริม) คนและสัตว์
11. ด๎านสร๎างสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล๎อม
4.01
0.98
(ขยะ น้ําเสีย มลพิษ ความเป็นระเบียบบ๎านเมือง)
12. ด๎ า นพั ฒ นาพื้ น ที่ ส าธารณะให๎ เ ชื่ อ มโยงภาคการ
ทํ อ งเที่ ย ว (สวนสาธารณะ การจั ด กิ จ กรรมใน 4.06
0.92
สวนสาธารณะ)

ร้อยละ

แปลความ

82.80
83.20

ดี

81.40

ดี

82.20

ดี

85.20

ดี

83.20

ดี

81.20

ดี

81.00

ดี

80.20

ดี

80.60

ดี

80.20

ดี

81.20

ดี

ดี
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ค่าเฉลี่ย ความแปรปวน
ร้อยละ แปลความ
ประจาปีงบประมาณ 2562
(S.D.)
( ̅)
13. ด๎ า นพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ระบบสาธารณู ป โภคขั้ น
ดี
พื้นฐาน (การกํอสร๎างถนน ทํอระบายน้ํา ขยายเขตไฟฟูา 3.99
1.00
79.80
จราจร ทางเท๎า ไฟฟูา แสงสวําง)
14. ด๎านพัฒนาชุมชนให๎เข๎มแข็งพึ่งพาตนเอง
ดี
3.96
1.00
79.20
(การสํงเสริมอาชีพ เพิ่มรายได๎ ภาวะผู๎นํา การมีสํวนรํวม
15. ด๎านการจัดเก็บภาษี
ดี
4.01
0.99
80.20
(ทั่วถึง เป็นธรรม โปรํงใส ตรวจสอบได๎)
เฉลี่ยรวม
4.07
0.76
81.44
ดี
จากตาราง 4 ภาพรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ
2562อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 81.44 ( ̅ = 4.07, S.D.= 10.76 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ด๎าน
การพัฒนาการจัดการศึกษา อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 82.80 ( ̅ = 4.14, S.D.= 0.63 ) ด๎านพัฒนา
ศักยภาพผู๎เรียน อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 83.20 ( ̅ = 4.16, S.D.= 0.76) ด๎านสํงเสริมขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท๎องถิ่น และการทํองเที่ยว อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 81.40 ( ̅ = 4.07,
S.D.= 0.40) ด๎านสร๎างความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 82.20 ( ̅ = 4.11,
S.D.= 0.46) ด๎านกีฬาและนันทนาการ อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 85.20 ( ̅ = 4.26, S.D.= 0.51) ด๎านการ
เสริมสร๎างเครือขํายภาครัฐ เอกชนและประชาชน อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 83.20 ( ̅ = 4.16, S.D.=
0.47) ด๎านสร๎างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 81.20 ( ̅ =
4.06, S.D.= 0.48) ด๎านการประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสาร อยูํในระดับ ดี คิดเป็นร๎อยละ 81.00 ( ̅ = 4.05,
S.D.= 0.94) ด๎านสุขาภิบาล อาหารปลอดภัย อยูํในระดับ ดี คิดเป็นร๎อยละ 80.20 ( ̅ = 4.01, S.D.= 0.92)
ด๎านพัฒนาระบบบริการด๎านสาธารณสุขคนและสัตว์ อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 80.60 ( ̅ = 4.03, S.D.=
0.92) ด๎านสร๎างสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล๎อม อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 80.20 ( ̅ = 4.01,
S.D.= 0.92) ด๎านพัฒนาพื้นที่สาธารณะให๎เชื่อมโยงภาคการทํองเที่ยว อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 81.20
( ̅ = 4.06, S.D.= 0.92) ด๎านพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อยูํในระดับ ดี คิดเป็นร๎อย
ละ 79.80 ( ̅ = 3.99, S.D.= 1.00) ด๎านพัฒนาชุมชนให๎เข๎มแข็งพึ่งพาตนเอง อยูํในระดับ ดี คิดเป็นร๎อยละ
79.20 ( ̅ = 3.96, S.D.= 1.00) ด๎านการจัดเก็บภาษี คิดเป็นร๎อยละ 80.20 ( ̅ = 4.01, S.D.= 0.99) อยูํใน
ระดับดี
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ร้อยละ

85.00
84.00
ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

83.00
82.00
81.00
80.00

ร้อยละ
ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ
ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ
ร้อยละ

79.00
78.00
77.00
76.00
1. ด๎านการพัฒนาการจัดการศึกษา
2. ด๎านพัฒนาศักยภาพผูเ๎ รียน
3. ด๎านสํงเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท๎องถิ่น และการทํองเที่ยว
4. ด๎านสร๎างความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน
5. ด๎านกีฬาและนันทนาการ
6. ด๎านการเสริมสร๎างเครือขํายภาครัฐ เอกชนและประชาชน
7. ด๎านสร๎างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
8. ด๎านการประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสาร
9. ด๎านสุขาภิบาล อาหารปลอดภัย
10. ด๎านพัฒนาระบบบริการด๎านสาธารณสุข
11. ด๎านสร๎างสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล๎อม
12. ด๎านพัฒนาพื้นที่สาธารณะให๎เชื่อมโยงภาคการทํองเที่ยว
13. ด๎านพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
14. ด๎านพัฒนาชุมชนให๎เข๎มแข็งพึ่งพาตนเอง
15. ด๎านการจัดเก็บภาษี

รูป 2 แผนภูมิภาพรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
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ตาราง 5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ 2562
ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษา
1. ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษา
ด้านผลสัมฤทธิ์
1.1 สถานศึกษาสั งกัด เทศบาลเมื องกาฬสิ นธุ์ จัด การศึกษาอยํ า ง
ครบถ๎วน เทําเทียมกัน มีคุณภาพและ ได๎มาตรฐาน ไมํเลือกปฏิบัติ
กับนักเรียนบางกลุํม เชํน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดการเรียน การ
สอนตั้งแตํระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย
1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู๎ มีความคิดสร๎างสรรค์ใน
การพัฒ นาการเรีย นการสอนให๎มี คุณ ภาพ เชํ น สามารถจัด การ
เรียนการสอนตามความต๎องการของผู๎เรียนและท๎องถิ่น
ด้านคุณภาพ
1.3 สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีการพัฒนาแหลํงการ
เรี ย นรู๎ เชํ น ห๎ อ งสมุ ด สนามกี ฬ า อาคารเรี ย น หรื อ สื่ อ ทาง
การศึกษาอยํางมีคุณภาพและได๎มาตรฐาน
1.4 สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดการเรียน การสอน
ตามหลักสูตรทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ตามความต๎องการของผู๎เรียน
และท๎องถิ่นได๎อยํางมีคุณภาพ ได๎มาตรฐาน เชํน นักเรียนอํานออก
เขียนได๎
1.5 สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดทําแผนพัฒนาและใช๎
จํายงบประมาณด๎านการศึกษา ที่คุ๎มคํากับการลงทุน เชํน การ
จ๎างครูตํางชาติ การจ๎างครูชํวยสอน
ด้านความคุ้มค่า
1.6 สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดการศึกษาได๎อยําง
คุ๎มคํากับงบประมาณ เชํน จัดการเรียนสําหรับนักเรียนตั้งแตํระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.7 สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีความโดดเดํนด๎านตํางๆ
เชํน วิชาการกีฬาและนันทนาการ คุณธรรม จริยธรรม เป็นต๎น
เฉลี่ยรวม

ความ
ค่าเฉลี่ย
แปรปวน
( ̅)
(S.D.)
4.06
4.41

ร้อยละ

แปล
ความ

81.10

ดี

4.05

0.40

81.00

ดี

4.06

0.41

81.20

ดี

4.12

0.59

82.40

ดี

4.05

0.41

81.00

ดี

4.05

0.44

81.00

ดี

4.26

0.91

85.20

ดี

4.27

0.92

85.30

ดี

4.27

0.91

85.40

ดี

4.26

0.92

85.20

ดี

4.14

0.63

82.80

ดี
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จากตาราง 5 ภาพรวมด๎านการพัฒนาการจัดการศึกษา อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 82.80 ( ̅ =
4.14, S.D. = 0.63)
ด้านผลสัมฤทธิ์ ภาพรวมอยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 81.10 ( ̅ = 4.06, S.D. = 0.41) เมื่อพิจารณา
เป็ น รายข๎อ พบวํา สถานศึกษาสั งกัดเทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์ จัดการศึกษาอยํางครบถ๎ว นเทําเทียมกัน มี
คุณภาพและได๎มาตรฐาน ไมํเลือกปฏิบัติกับนักเรียนบางกลุํม เชํน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดการเรียน การสอน
ตั้งแตํระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย อยูํในระดับ ดี คิดเป็นร๎อยละ 81.00 ( ̅ = 4.05, S.D. = 0.40)
ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู๎ มีความคิดสร๎างสรรค์ในการพัฒนาการเรียนการสอนให๎มีคุณภาพ เชํน
สามารถจัดการเรียนการสอนตามความต๎องการของผู๎เรียนและท๎องถิ่น อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 81.20 ( ̅
= 4.06, S.D. = 0.41)
ด้านคุณภาพ ภาพรวมอยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 81.00 ( ̅ = 4.05, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข๎อ พบวํา สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีการพัฒนาแหลํงการเรียนรู๎ เชํน ห๎องสมุด สนาม
กีฬา อาคารเรียน หรือสื่อทางการศึกษาอยํางมีคุณภาพและได๎มาตรฐาน อยูํในระดับ ดี คิดเป็นร๎อยละ 81.00
( ̅ = 4.05, S.D. = 0.41) และสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ตามความต๎องการของผู๎เรียนและท๎องถิ่นได๎อยํางมีคุณภาพ ได๎มาตรฐาน เชํน นักเรียน
อํานออกเขียนได๎ อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 81.00 ( ̅ = 4.05, S.D. = 0.44)
ด้านความคุ้มค่า ภาพรวมอยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 85.27 ( ̅ = 4.26, S.D. = 0.91) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จัดทําแผนพัฒนาและใช๎จํายงบประมาณ
ด๎านการศึกษาที่คุ๎มคํากับการลงทุน เชํน การจ๎างครูตํางชาติ การจ๎างครูชํวยสอน อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ
85.20 ( ̅ = 4.26, S.D. = 0.91) สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดการศึกษาได๎อยํางคุ๎มคํากับ
งบประมาณ เชํน จัดการเรียนสําหรับนักเรียนตั้งแตํระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูํในระดับ ดี คิด
เป็นร๎อยละ 85.40 ( ̅ = 4.27, S.D. = 0.91) และสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีความโดดเดํน
ด๎านตํางๆ เชํน วิชาการกีฬาและนันทนาการ คุณธรรม จริยธรรม เป็นต๎น อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 85.20
( ̅ = 4.26, S.D. = 0.92)
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ด้านพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
2 ด้านพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ด้านผลสัมฤทธิ์
2.1 นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีผลการ
เรี ย นที่ ดี ใ นทุ ก กลุํ ม สาระการเรี ย นรู๎ ต ามระดั บ ชั้ น ทั้ ง
ระดับชั้นกํอนประถม ระดับประถม และระดับมัธยม เชํน
นักเรียนมีผลสอบ O-Net ที่ดี มีผลการเรียนที่ดี
2.2 นักเรียนสังกัดโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มี
พัฒนาการด๎านรํางกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญาตามวัย
เชํน การแขํงขันกีฬา การประกวดแขํงขันตํางๆ เป็นต๎น
ด้านคุณภาพ
2.3 นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีความรู๎ที่
หลากหลาย ปฏิภาณไหวพริบ ทันตํอเหตุการณ์ และมีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู๎ที่สมบูรณ์ ปลอดภัย เอื้อตํอการเรียนรู๎
เชํน การตอบปัญหาคําถาม การแสดงออก อาคารและภูมิ
ทัศน์ ระบบอินเตอร์เน็ต ห๎องสมุด
2.4 นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีสุขภาพ
แข็งแรงสมบู ร ณ์ตามวัย ได๎รั บ บริ การด๎านอนามัยครบทุ ก
ด๎าน เชํน อาหารเสริมนม อาหารกลางวัน
ด้านความคุ้มค่า
2.5 นักเรียนที่เรียนในโรงเรียงสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
สามารถสร๎ างชื่อ เสี ย งได๎รั บ รางวัล หรื อเป็นตั ว แทนของ
เทศบาลด๎านตํางๆ เชํน ด๎านกีฬา ด๎านวิชาการด๎านดนตรี
ด๎านศิลปวัฒนธรรม เป็นต๎น
เฉลี่ยรวม

4.29

ความ
แปรปวน
(S.D.)
0.96

4.29

0.96

85.80

ดี

4.28

0.95

85.60

ดี

4.06

0.57

81.20

ดี

4.04

0.39

80.80

ดี

4.08

0.75

81.60

ดี

4.14

0.76

82.70

ดี

4.11

0.76

82.20

ดี

4.16

0.76

83.20

ดี

ค่าเฉลี่ย
( ̅)

ร้อยละ

แปล
ความ

85.70

ดี
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จากตาราง 6 ภาพรวมด๎านพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 83.20 ( ̅ = 4.16,
S.D. = 0.76)
ด้านผลสัมฤทธิ์ ภาพรวมอยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 85.70 ( ̅ = 4.29, S.D. = 0.96) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข๎อ พบวํา นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีผลการเรียนที่ดีในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎
ตามระดับชั้น ทั้งระดับชั้นกํอนประถม ระดับประถม และระดับมัธยม เชํน นักเรียนมีผลสอบ O-Net ที่ดี มีผล
การเรียนที่ดี อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 85.80 ( ̅ = 4.29, S.D. = 0.96) และนักเรียนสังกัดโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีพัฒนาการด๎านรํางกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญาตามวัย เชํน การแขํ งขันกีฬา การ
ประกวดแขํงขันตํางๆ เป็นต๎น อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 85.60 ( ̅ = 4.28, S.D. = 0.95)
ด้านคุณภาพ ภาพรวมอยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 81.20 ( ̅ = 4.06, S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข๎อ พบวํา นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือ งกาฬสินธุ์ มีความรู๎ที่หลากหลาย ปฏิภาณไหวพริบ
ทันตํอเหตุการณ์ และมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ที่สมบูรณ์ ปลอดภัย เอื้อตํอการเรียนรู๎ เชํ น การตอบปัญหา
คําถาม การแสดงออก อาคารและภูมิทัศน์ ระบบอินเตอร์เน็ต ห๎องสมุด อยูํในระดับ ดี คิดเป็นร๎อยละ 80.80
( ̅ = 4.04, S.D. = 0.39) และนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ตาม
วัยได๎รับบริการด๎านอนามั ยครบทุกด๎าน เชํน อาหารเสริมนม อาหารกลางวัน อยูํในระดับ ดี คิดเป็นร๎อยละ
81.60 ( ̅ = 4.08, S.D. = 0.75)
ด้านความคุ้มค่า ภาพรวมอยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 82.70 ( ̅ = 4.14, S.D. = 0.76) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา นักเรียนที่เรียนในโรงเรียงสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์สามารถสร๎างชื่อเสียงได๎รับ
รางวัล หรือเป็นตัวแทนของเทศบาลด๎านตํางๆ เชํน ด๎านกีฬา ด๎านวิชาการด๎านดนตรี ด๎านศิลปวัฒนธรรม เป็น
ต๎น อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 82.70 ( ̅ = 4.11, S.D. = 0.76)
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ตาราง 7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ 2562
ด้านส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
3. ด้านส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี
ค่าเฉลี่ย ตัวแปรปวน
ศิลปวัฒนธรรม
(S.D.)
( ̅)
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
ด้านผลสัมฤทธิ์
4.03
0.93
3.1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จัดงานพิธีทางศาสนาและบุญ
ประเพณี ตํ า งๆ โดยมี รู ป แบบการดํ า เนิ น งานที่
สอดคล๎องกับขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี 4.08
0.92
อั น เ ป็ น อั ต ลั ก ษ ณ์ ข อ ง จั ง ห วั ด ไ ด๎ อ ยํ า ง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.2 งานประเพณีที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ดําเนินการ
สํงเสริมให๎ประชาชนเกิดความสามัคคี มีคํานิยมที่
3.97
0.93
ดี และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให๎คงอยูํ
สืบไป
ด้านคุณภาพ
3.98
0.96
3.3 การสํงเสริม สืบสาน และเผยแพรํขนบธรรมเนียม
ศิล ปวั ฒ นธรรม และภูมิ ปั ญ ญาท๎ องถิ่น สามารถ
เชื่ อ มโยงกั บ การทํ อ งเที่ ย ว เพื่ อ เพิ่ ม จํ า นวน
3.99
0.93
นักทํองเที่ยวและสํงเสริมเศรษฐกิจของจังหวัด เชํน
บุญซําฮะ สงกรานต์ การบวงสรวงพญาชัยสุนทร
เป็นต๎น
ด้านความคุ้มค่า
4.02
0.99
3.4 การจัดงานประเพณีส ามารถสร๎ างรายได๎ให๎ กับ
3.93
0.96
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได๎เพิ่มขึ้น
3.5 ประชาชนในเทศบาลมีการปฏิบัติตนตามวิถีไทย วิถี
พุทธ เชํน การรํวมทําบุญตักบาตร การแสดงความ 4.10
1.01
จงรักภักดีตํอบรรพบุรุษและสถาบัน เป็นต๎น
เฉลี่ยรวม
4.01
0.95

ร้อยละ

แปล
ความ

80.50

ดี

81.60

ดี

79.40

ดี

79.80

ดี

79.80

ดี

80.30

ดี

78.60

ดี

82.00

ดี

80.20

ดี
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จากตาราง 7 ภาพรวมด๎านสํงเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และ
การทํองเที่ยวอยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 80.20 ( ̅ = 4.01, S.D. = 0.95)
ด้านผลสัมฤทธิ์ ภาพรวมอยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 80.50 ( ̅ = 4.03, S.D. = 0.93) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข๎อ พบวํา เทศบาลเมืองกาฬสิน ธุ์จัดงานพิธีทางศาสนาและบุญประเพณีตํางๆ โดยมีรูปแบบการ
ดํา เนิ น งานที่ ส อดคล๎ อ งกั บ ขนบธรรมเนี ย ม วั ฒ นธรรมประเพณี อั น เป็ น อั ต ลั ก ษณ์ ข องจั ง หวั ด ได๎ อ ยํ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 81.60 ( ̅ = 4.08 , S.D.= 0.92) และงานประเพณี
ที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ดําเนินการสํงเสริมให๎ประชาชนเกิดความสามัคคี มีคํานิยมที่ดี และเป็นการอนุรักษ์
ประเพณีอันดีงามให๎คงอยูํสืบไป อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 79.40 ( ̅ = 3.97 , S.D.= 0.93)
ด้านคุณภาพ ภาพรวมอยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 79.57 ( ̅ = 3.98, S.D. = 0.96) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข๎อ พบวํา การสํงเสริม สืบสาน และเผยแพรํขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท๎องถิ่น
สามารถเชื่อมโยงกับการทํองเที่ยว เพื่อเพิ่มจํานวนนักทํองเที่ยวและสํงเสริมเศรษฐกิจของจังหวัด เชํน บุญซํา
ฮะ สงกรานต์ การบวงสรวงพญาชัยสุนทร อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 79.80 ( ̅ = 3.99, S.D.= 0.93)
ด้านความคุ้มค่า ภาพรวมอยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 80.30 ( ̅ = 4.02, S.D. = 0.99) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา การจัดงานประเพณีสามารถสร๎างรายได๎ให๎กับประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ได๎เพิ่มขึ้น อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 78.60 ( ̅ = 3.93 , S.D.= 0.96) และประชาชนในเทศบาลมี
การปฏิบัติตนตามวิถีไทย วิถีพุทธ เชํน การรํวมทําบุญตักบาตร การแสดงความจงรักภักดีตํอบรรพบุรุษและ
สถาบัน อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 82.00 ( ̅ = 4.10, S.D.= 1.01 )
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ตาราง 8 การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ 2562
ด้านสร้างความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน (การสงเคราะห์การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
ยาเสพติด)
4. ด้านสร้างความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน
(การสงเคราะห์การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
ยาเสพติด)
ด้านผลสัมฤทธิ์
4.1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ดูแลคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชนได๎อยํางอยํางเหมาะสมและทันตํอ
เหตุการณ์อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เชํ น การจํ า ยเบี้ ย ยั ง ชี พ การเยี่ ย มบ๎ า น การ
ชํวยเหลื อผู๎ด๎อยโอกาส หรือการให๎ความรู๎ใน
เรื่องที่เกี่ยวข๎อง เป็นต๎น
ด้านคุณภาพ
4.2 ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เชํน
มีรายได๎เพิ่มขึ้น มีอาชีพ มีที่อยูํ อาศัยที่มั่นคง
ผู๎ด๎อยโอกาสได๎รับการชํวยเหลือ ผู๎ติดยาเสพ
ติดลดลง
ด้านความคุ้มค่า
4.3 ประชาชนในชุมชนมีความรู๎ ความเข๎าใจและ
แนวทางในการดํ าเนิ น ชีวิ ต ตามหลั กปรัช ญา
เศรษฐกิจ พอเพีย ง และสามารถแลกเปลี่ ย น
เรี ย นรู๎ ป ระสบการณ์ ร ะหวํ า งกั น มี ค วามเอื้ อ
อาทรหํ ว งใยกั น และ ใช๎ เ วลาวํ า งให๎ เ กิ ด
ประโยชน์ เชํ น กิ จ กรรมในโรงเรี ย นสู ง อายุ
กิจกรรมถนนสายบุญ ครอบครัวอบอุํน
เฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย
( ̅)

ร้อยละ

แปลความ

4.04

ความ
แปรปวน
(S.D.)
0.47

80.80

ดี

4.04

0.47

80.80

ดี

4.12

0.45

82.40

ดี

4.12

0.45

82.40

4.14

0.44

82.80

ดี

4.14

0.44

82.80

ดี

4.10

0.45

82.00

ดี

ดี
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จากตาราง 8 ภาพรวมด๎านสร๎างความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน (การสงเคราะห์การดูแลผู๎สูงอายุ
ผู๎ด๎อยโอกาส ยาเสพติด) อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 80.00 ( ̅ = 4.10, S.D. = 0.45)
ด้านผลสัมฤทธิ์ ภาพรวมอยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 80.80 ( ̅ = 4.04, S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข๎อ พบวํา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ดูแลคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได๎อยํางอยํางเหมาะสมและทันตํอ
เหตุ ก ารณ์ อ ยํ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล เชํ น การจํ า ยเบี้ ย ยั ง ชี พ การเยี่ ย มบ๎ า น การชํ ว ยเหลื อ
ผู๎ด๎อยโอกาส หรือการให๎ความรู๎ในเรื่องที่เกี่ยวข๎อง เป็นต๎น อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 80.80 ( ̅ = 4.04,
S.D. = 0.47)
ด้านคุณภาพ ภาพรวมอยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 82.40 ( ̅ = 4.12, S.D. = 0.45) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข๎อ พบวํา ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เชํน มีรายได๎เพิ่มขึ้น มีอาชีพ มีที่อยูํอาศัยที่มั่นคง
ผู๎ด๎อยโอกาสได๎รับการชํวยเหลือ ผู๎ติดยาเสพติดลดลง อยูํในระดับ ดี คิดเป็นร๎อยละ 82.40 ( ̅ = 4.12, S.D. =
0.45)
ด้านความคุ้มค่า ภาพรวมอยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 82.80 ( ̅ = 4.14, S.D. = 0.44) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ประชาชนในชุมชนมีความรู๎ ความเข๎าใจ และแนวทางในการดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถแลกเปลี่ยน เรียนรู๎ประสบการณ์ระหวํางกันมีความเอื้ออาทรหํวงใยกัน
และใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ เชํน กิจกรรมในโรงเรียนสูงอายุ กิจกรรมถนนสายบุญ ครอบครัวอบอุํน อยูํใน
ระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 82.80 ( ̅ = 4.14, S.D. = 0.44)
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ด้านกีฬาและนันทนาการ (สนามกีฬา ลานกีฬา พื้นที่สร้างสรรค์ด้านสุขภาพ การแข่งกีฬา)
5. ด้านกีฬาและนันทนาการ
ค่าเฉลี่ย
(สนามกีฬา ลานกีฬา พื้นที่สร้างสรรค์ด้านสุขภาพ
(𝑿 )
การแข่งกีฬา)
ด้านผลสัมฤทธิ์
4.36
5.1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีสนามกีฬา ลานกีฬา และพื้นที่
สร๎างสรรค์ด๎านสุ ขภาพ ที่เพียงพอกับ ความ ต๎องการ
4.36
ของประชาชน โดยประชาชนมีพื้นที่ในการทํากิจกรรม
ที่เกิดประโยชน์ในแตํละชุมชน
ด้านคุณภาพ
4.20
5.2 สนามกีฬา ลานกีฬา และพื้นที่สร๎างสรรค์ด๎านสุขภาพมี
4.20
การปรั บปรุ ง แก๎ไข อุป กรณ์ หรื อบริ เวณที่ ชํารุด ให๎

ตัว
แปรปวน
(S.D.)
0.68

ร้อยละ

แปล
ความ

87.20

ดี

0.68

87.20

ดี

0.43

84.00

ดี

0.43

84.00
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พร๎อมใช๎งานอยูํเสมอ เชํน เครื่องเสียง ไฟสํองสวําง หรือ
กํอสร๎างเพิ่มเติมเพื่อการใช๎งาน ที่จําเป็น รวมถึงมีการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบให๎นําใช๎งาน
ด้านความคุ้มค่า
5.3 สนามกีฬา ลานกีฬา และพื้นที่สร๎างสรรค์ด๎านสุขภาพมี
ประชาชนมาใช๎ ก ารทํ า กิ จ กรรมตํ า งๆ เชํ น การจั ด
กิจกรรมสํงเสริมการออกกําลังกาย เต๎นแอโรบิก แขํงขัน
กีฬา กิจกรรมดนตรี ลานลีลาศ
เฉลี่ยรวม

67
ดี

4.21

0.43

84.20

ดี

4.21

0.43

84.20

ดี

4.26

0.51

85.20

ดี

จากตาราง 9 ภาพรวมด๎านกีฬาและนันทนาการ (สนามกีฬา ลานกีฬา พื้นที่สร๎างสรรค์ด๎านสุขภาพ
การแขํงกีฬา อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 85.20 ( ̅ = 4.26, S.D. = 0.51)
ด้านผลสัมฤทธิ์ ภาพรวมอยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 80.80 ( ̅ = 4.04, S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข๎อ พบวํา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีสนามกีฬา ลานกีฬา และพื้นที่สร๎างสรรค์ด๎านสุขภาพ ที่เพียงพอกับ
ความต๎องการของประชาชน โดยประชาชนมีพื้นที่ในการทํากิจกรรมที่เกิดประโยชน์ในแตํละชุมชน อยูํในระดับ
ดี คิดเป็นร๎อยละ 87.20 ( ̅ = 4.36, S.D. = 0.68)
ด้านคุณภาพ ภาพรวมอยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อย 84.00 ( ̅ = 4.20, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข๎อ พบวํา สนามกีฬา ลานกีฬา และพื้นที่สร๎างสรรค์ด๎านสุขภาพมีการปรับปรุง แก๎ไข อุปกรณ์ หรือบริเวณ
ที่ ชํารุด ให๎พร๎อมใช๎งานอยูํเสมอ เชํน เครื่องเสียง ไฟสํองสวําง หรือกํอสร๎างเพิ่มเติมเพื่อการใช๎งาน ที่จําเป็น
รวมถึงมีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบให๎นําใช๎งาน อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อย 84.00 ( ̅ = 4.20, S.D.
= 0.43)
ด้านความคุ้มค่า ภาพรวมอยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 84.20 ( ̅ = 4.21, S.D. = 0.43) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา สนามกีฬา ลานกีฬา และพื้นที่สร๎างสรรค์ด๎านสุขภาพมีประชาชนมาใช๎การทํา
กิจกรรมตํางๆ เชํน การจัดกิจกรรมสํงเสริมการออกกําลังกาย เต๎นแอโรบิก แขํงขันกีฬา กิจกรรมดนตรี ลาน
ลีลาศ อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 84.20 ( ̅ = 4.21, S.D. = 0.43)
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ตาราง 10 การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ
2562ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประชาชน(ความร่วมมือในการพัฒนา
ร่วมกับภาคีเครือข่าย)
6. ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและ
ค่าเฉลี่ย
ตัว
ประชาชน(ความร่วมมือในการพัฒนาร่วมกับภาคี
(𝑿 )
แปรปวน
เครือข่าย)
(S.D.)
ด้านผลสัมฤทธิ์
4.07
0.68
6.1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการสร๎างภาคีเครือขํายทั้งภาครัฐ
เอกชน และประชาชนในการขับ เคลื่ อนกิจกรรมด๎าน
ตํ า งๆ เชํ น ด๎ า นศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม ด๎ า นการ 4.07
0.68
จัดบริการสาธารณะ ด๎านการประชาสัมพันธ์ ด๎านสตรี
และครอบครัว เป็นต๎น
ด้านคุณภาพ
4.18
0.39
6.2 เทศบาลเมืองกาฬสิน ธุ์มีการจัดกิจ กรรมตํางๆ รํวมกับ
ภาคีเครือขํายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนได๎อยําง
มีคุณภาพ เชํน ด๎านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ด๎านการ 4.18
0.39
จัดบริการสาธารณะ ด๎านการประชาสัมพันธ์ ด๎านสตรี
และครอบครัว เป็นต๎น
ด้านคุณภาพ
4.21
0.41
6.3 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการจัดกิจกรรมตํางๆรํวมกับภาคี
เครื อ ขํ า ยทั้ ง ภาครั ฐ เอกชน และประชาชนอยํ า ง
ตํอเนื่อง และมีการปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมตํางๆ เพื่อ 4.21
0.41
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานรํวมกันได๎อยํางคุ๎มคํากับ
งบประมาณ
เฉลี่ยรวม
4.16
0.49

ร้อยละ

แปล
ความ

81.40

ดี

81.40

ดี

83.60

ดี

83.60

ดี

84.20

ดี

84.20

ดี

83.20

ดี
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จากตาราง 10 ภาพรวมด๎านการเสริมสร๎างเครือขํายภาครัฐ เอกชนและประชาชน(ความรํวมมือในการ
พัฒนารํวมกับภาคีเครือขําย) อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 83.20 ( ̅ = 4.16, S.D. = 0.49)
ด้านผลสัมฤทธิ์ ภาพรวมอยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 81.40 ( ̅ = 4.07, S.D. = 0.68) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข๎อ พบวํา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการสร๎างภาคีเครือขํายทั้ง ภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการ
ขับเคลื่อน กิจกรรมด๎านตํางๆ เชํน ด๎านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ด๎านการ จัดบริการสาธารณะ ด๎านการ
ประชาสัมพันธ์ ด๎านสตรีและครอบครัว เป็นต๎น อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 81.40 ( ̅ = 4.07, S.D. = 0.68)
ตามลําดับ
ด้านคุณภาพ ภาพรวมอยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อย 83.60 ( ̅ = 4.18, S.D. = 0.39) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข๎อ พบวํา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการจัดกิจกรรมตํางๆ รํวมกับภาคีเครือขํายทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน ได๎อยํางมีคุณภาพ เชํน ด๎านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ด๎านการจัดบริการสาธารณะ ด๎านการ
ประชาสัมพันธ์ ด๎านสตรีและครอบครัว เป็นต๎น อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อย 83.60 ( ̅ = 4.18, S.D. = 0.39)
ด้านความคุ้มค่า ภาพรวมอยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 84.20 ( ̅ = 4.21, S.D. = 0.41) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการจัดกิจกรรมตํางๆรํวมกับ ภาคีเครือขํายทั้งภาครัฐ
เอกชน และประชาชนอยํางตํอเนื่อง และมีการปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมตํางๆ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ
ทํางานรํวมกันได๎อยํางคุ๎มคํากับงบประมาณ อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 84.20 ( ̅ = 4.21, S.D. = 0.41)

ตาราง 11 การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ
2562 ด้านสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (ป้องกันอาชญากรรม/ภัย
พิบัติจราจร ช่วยเหลือ บรรเทา เยียวยา)
7. ด้านสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน (ป้องกันอาชญากรรม/ภัยพิบัติ/จราจร
ช่วยเหลือ บรรเทา เยียวยา)
ด้านผลสัมฤทธิ์
7.1 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรั พย์สิน ธุ์ด๎วยวิธีการตํางๆ
เชํน การใช๎กล๎องวงจรปิด (CCTV) การสร๎าง การ
ซํอมแซม และการบํา รุงรักษาถนน ทางเท๎า การ
ปรับปรุง แก๎ไขจุดอันตราย การปรับปรุงสัญญาณ
จราจร

ร้อยละ

4.06

ความ
แปรปวน
(S.D.)
0.49

81.20

ดี

4.06

0.49

81.20

ดี

ค่าเฉลี่ย
( ̅)

แปลความ
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7. ด้านสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ความ
ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย
ประชาชน (ป้องกันอาชญากรรม/ภัยพิบัติ/จราจร
แปรปวน
แปลความ
( ̅)
ช่วยเหลือ บรรเทา เยียวยา)
(S.D.)
ด้านคุณภาพ
4.06
0.47
81.20
ดี
7.2 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได๎รับการ
ดูแลความปลอดภัย ในชี วิตและทรั พ ย์สิ นอยํางมี
คุณภาพ เชํน การเฝูาระวังของสายตรวจ อปพร. 4.06
0.47
81.20
ดี
บริการเจ็บปุวยฉุกเฉิน 1132 บริการจราจร การ
จัดระเบียบถนนและทางเท๎า
ด้านความคุ้มค่า
4.06
0.49
81.20
ดี
7.3 ประชาชนในเขตเทศบาลได๎รั บการชํวยเหลื อ
บรรเทาและเยียวยารํวมกับหนํวยงานเกี่ยวข๎องได๎
4.06
0.49
81.20
ดี
อยํ า งทั น ทํ ว งที เชํ น ผู๎ ป ระสบภั ย ผู๎ ปุ ว ยฉุ ก เฉิ น
การระงับอัคคีภัย เป็นต๎น
เฉลี่ยรวม
4.06
0.48
81.20
ดี
จากตาราง 11 ภาพรวมด๎า นสร๎ า งความปลอดภั ย ในชีวิ ต และทรั พ ย์สิ น ของประชาชน (ปู อ งกั น
อาชญากรรม/ภัยพิบัติจราจร ชํวยเหลือ บรรเทา เยียวยา) อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 81.20 ( ̅ = 4.06,
S.D. = 0.48)
ด้านผลสัมฤทธิ์ ภาพรวมอยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 81.20 ( ̅ = 4.06, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข๎อ พบวํา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินธุ์ด๎วยวิธีการ
ตํางๆ เชํน การใช๎กล๎ องวงจรปิ ด (CCTV) การสร๎าง การซํอมแซม และการบํา รงรักษาถนน ทางเท๎า การ
ปรับปรุง แก๎ไขจุดอันตราย การปรับปรุงสัญญาณจราจร อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 81.20 ( ̅ = 4.06, S.D.
= 0.49)
ด้านคุณภาพ ภาพรวมอยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อย 81.20 ( ̅ = 4.06, S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข๎อ พบวํา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได๎รับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยํางมี
คุณภาพ เชํน การเฝูาระวังของสายตรวจ อปพร. บริการเจ็บปุวยฉุกเฉิน 1132 บริการจราจร การจัดระเบียบ
ถนนและทางเท๎า คิดเป็นร๎อย 81.20 ( ̅ = 4.06, S.D. = 0.47)
ด้านความคุ้มค่า ภาพรวมอยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 81.20 ( ̅ = 4.06, S.D. = 0.49) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ประชาชนในเขตเทศบาลได๎รับการชํวยเหลือ บรรเทาและเยียวยารํวมกับหนํวยงาน
เกี่ยวข๎องได๎อยํางทันทํวงที เชํน ผู๎ประสบภัย ผู๎ปุวยฉุกเฉิน การระงับอัคคีภัย เป็นต๎น อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อย
ละ 81.20 ( ̅ = 4.06, S.D. = 0.49)
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ตาราง 12 การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ
2562 ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าว (การเผยแพร่ การสร้างการรับรู้)
8. ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
(การเผยแพร่ การสร้างการรับรู้)

ค่าเฉลี่ย
̅)
(𝑿

ความ
แปรปวน
(S.D.)
0.92

ร้อยละ

แปลความ

ด้านผลสัมฤทธิ์
3.88
77.60
ดี
8.1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการเผยแพรํ สร๎างการรับรู๎
การประชาสัมพันธ์ ข๎อมูล ขําวสารด๎วยวิธีการ ตํางๆ
ได๎ อยํ า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล เชํ น การ
3.88
0.92
77.60
ดี
ประชาสัมพันธ์ผํานหอกระจายขําวเสียงตามสาย เว็ป
ไซต์ เฟสบุ๏ค (Facebook) กลุํมไลน์ (Line) วารสาร
สิ่งพิมพ์
ด้านคุณภาพ
3.79
1.02
75.80
ดี
8.2 ประชาชนในเขตเทศบาลรับทราบการประชาสัมพันธ์
ข๎ อ มู ล ขํ า วสารผํ า นสื่ อ ตํ า งๆ จากเทศบาลเมื อ ง
3.79
1.02
75.80
ดี
กาฬสินธุ์อยํางถูกต๎อง ครบถ๎วน และทันเวลา
ด้านความคุ้มค่า
3.91
0.94
78.20
ดี
8.3 ประชาชนในเขตเทศบาลรับรู๎ข๎อมูลขําวสารผํานสื่อ
ตํางๆ ที่เหมาะสมกับสภาพสังคม เชํน การใช๎ เฟสบุ๏ค
3.91
0.94
78.20
ดี
(Facebook) การใช๎ไลน์ (Line) สื่อออนไลน์ตํางๆ ได๎
สะดวก และรวดเร็วขึ้น
เฉลี่ยรวม
3.86
0.96
77.20
ดี
จากตาราง 12 ภาพรวมด๎านการประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสาร (การเผยแพรํ การสร๎างการรับรู๎) อยูํใน
ระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 77.20 ( ̅ = 3.86, S.D. = 0.96)
ด้านผลสัมฤทธิ์ ภาพรวมอยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 77.60 ( ̅ = 3.88, S.D=0.92) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข๎อ พบวําประชาชนในเขตเทศบาลรับรู๎ข๎อมูลขําวสารผํานสื่อตํางๆ ที่ เหมาะสมกับสภาพสังคม เชํน
การใช๎เฟสบุ๏ค (Facebook) การใช๎ไลน์ (Line) สื่อออนไลน์ตํางๆ ได๎สะดวก และรวดเร็วขึ้น อยูํในระดับ ดี คิด
เป็นร๎อยละ คิดเป็นร๎อยละ 77.60 ( ̅ = 3.88, S.D=0.92)
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ด้านคุณภาพ ภาพรวมอยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อย 75.80 ( ̅ =3.79, S.D=1.02) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข๎อ พบวํา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการเผยแพรํ สร๎างการรับรู๎ การประชาสัมพันธ์ ข๎อมูลขําวสารด๎วยวิธีการ
ตํางๆ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชํน การประชาสัมพันธ์ผํานหอกระจายขําวเสียงตามสาย
เว็บไซต์ เฟสบุ๏ค (Facebook) กลุํมไลน์ (Line) วารสารสิ่งพิมพ์ อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อย 75.80 ( ̅ =3.79,
S.D=1.02)
ด้านความคุ้มค่า ภาพรวมอยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 78.20 ( ̅ = 3.91, S.D. = 0.94) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ประชาชนในเขตเทศบาลรับทราบการประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารผํานสื่อตํางๆ
จากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อยํางถูกต๎อง ครบถ๎วน และทันเวลา อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อย 78.20 ( ̅ =3.91,
S.D=0.94)

ตาราง 13 การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ
2562 ด้านสุขาภิบาล อาหารปลอดภัย (สถานประกอบการ/โรงเรียน/ตลาด/การตรวจคุณภาพ
อาหาร)
9. ด้านสุขาภิบาล อาหารปลอดภัย
(สถานประกอบการ/โรงเรียน/ตลาด/การตรวจ
ค่าเฉลี่ย ( ̅ )
คุณภาพอาหาร)
ด้านผลสัมฤทธิ์
4.01
9.1 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์ บริโ ภค
อาหารที่สะอาด ปลอดภัย และรสชาติอรํอยสํงผล
4.01
ให๎ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
ด้านคุณภาพ
4.02
9.2 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการตรวจคุณภาพอาหาร
ให๎ กั บ สถานประกอบการ โรงงาน ตลาด และ
4.02
แนะนําอาหารปลอดภัย เพื่อคุ๎มครองผู๎ บริโภคได๎
อยํางมีคุณภาพ
ด้านความคุ้มค่า
3.99
9.3 สถานประกอบการร๎านอาหารและแผงลอยตลาด
ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสิน ธุ์ สามารถยกระดับ
3.99
เป็ น ร๎ า นอาหารที่ ไ ด๎ ม าตรฐาน อาหารสะอาด
รสชาติอรํอย เป็นตลาดสดนําซื้อ อาหารปลอดภัย
เฉลี่ยรวม
4.01

ความ
แปรปวน
(S.D.)
0.91

ร้อยละ

80.20

ดี

0.91

80.20

ดี

0.92

80.40

ดี

0.92

80.40

ดี

0.94

79.80

ดี

0.94

79.80

ดี

0.92

80.20

ดี

แปลความ
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จากตาราง 13 ภาพรวมด๎านสุขาภิบาล อาหารปลอดภัย (สถานประกอบการ/โรงเรียน/ตลาด/การ
ตรวจคุณภาพอาหาร) อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 80.20 ( ̅ = 4.01, S.D. = 0.92)
ด้านผลสัมฤทธิ์ ภาพรวมอยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 80.20 ( ̅ = 4.01, S.D. = 0.91) เมื่อพิจารณา
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และรสชาติอรํอยสํงผลให๎ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง อยูํในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ 80.20 ( ̅ = 4.01, S.D. = 0.91)
ด้านคุณภาพ ภาพรวมอยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อย 80.40 ( ̅ = 4.02, S.D. = 0.92) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข๎อ พบวํา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการตรวจคุณภาพอาหารให๎กับสถานประกอบการ โรงงาน ตลาด และ
แนะนําอาหารปลอดภัยเพื่อคุ๎มครองผู๎บริโภคได๎อยํางมีคุณภาพ อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อย 80.40 ( ̅ = 4.02,
S.D. = 0.92)
ด้านความคุ้มค่า ภาพรวมอยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 79.80 ( ̅ = 3.99, S.D. = 0.94) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา สถานประกอบการร๎านอาหารและแผงลอยตลาดในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
สามารถยกระดับเป็น ร๎านอาหารที่ได๎มาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอรํอย เป็นตลาดสดนําซื้อ อาหาร
ปลอดภัย อยูํในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ 79.80 ( ̅ = 3.99, S.D. = 0.94)

ตาราง 14 การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ
2562 ด้านพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข (ควบคุมโรค ป้องกัน ฟื้นฟู ส่งเสริม) คนและ
สัตว์
10. ด้านพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข
(ควบคุมโรค ป้องกัน ฟื้นฟู ส่งเสริม) คนและสัตว์
ด้านผลสัมฤทธิ์
10.1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ให๎บริการด๎านสาธารณสุขที่เหมาะสมและ
ได๎มาตรฐาน มีหนํวยบริการด๎านสาธารณสุขที่ครอบคลุมพื้นที่ใน
การให๎บริการและควบคุมปูองกันโรค รวมถึงการสํงเสริมและฟื้นฟู
สุขภาพประชาชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชํน การ
คัดกรองผู๎มีความเสี่ยงตํอโรค การปูองกันโรคไข๎เลือดออก การ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎า เป็นต๎น
ด้านคุณภาพ
10.2 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ให๎บริการด๎านสาธารณสุขอยํางครบถ๎วน
ทั้งคนและสัตว์ อยํางมีคุณภาพ

ค่าเฉลี่ย ความ ร้อยละ แปล
ความ
( ̅ ) แปรปวน
(S.D.)
4.04
0.90 80.80 ดี

4.04

0.90

80.80

ดี

4.01

0.93

80.20

ดี

4.01

0.93

80.20

ดี
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10. ด้านพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข
(ควบคุมโรค ป้องกัน ฟื้นฟู ส่งเสริม) คนและสัตว์
ด้านความคุ้มค่า
10.3 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีสุขภาพพลานามัยที่
แข็งแรงมีภูมิต๎านทานโรคกลุํมเสี่ยง ตํอโรคได๎รับการเฝูาระวังและ
ปูองกันไมํมีโรคระบาดทั้งจากคนและสัตว์ที่รุนแรงในเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์
เฉลี่ยรวม
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ค่าเฉลี่ย ความ ร้อยละ แปล
ความ
( ̅ ) แปรปวน
(S.D.)
4.04
0.92 80.80 ดี
4.04

0.92

80.80

ดี

4.03

0.92

80.60

ดี

จากตาราง 14 ภาพรวมด๎านพัฒนาระบบบริการด๎านสาธารณสุข (ควบคุมโรค ปูองกัน ฟื้นฟู สํงเสริม)
คนและสัตว์ อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 80.60 ( ̅ = 4.03, S.D. = 0.92)
ด้านผลสัมฤทธิ์ ภาพรวมอยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 80.80 ( ̅ = 4.04, S.D. = 0.90) เมื่อพิจารณา
พบวํา เทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์ ให๎บริ การด๎านสาธารณสุขที่เหมาะสมและได๎มาตรฐาน มีห นํวยบริการด๎าน
สาธารณสุขที่ครอบคลุมพื้นที่ในการให๎บริการและควบคุมปูองกันโรค รวมถึงการสํงเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ
ประชาชนได๎อยํางมีป ระสิทธิภาพและประสิ ทธิผล เชํน การคัดกรองผู๎มีความเสี่ยงตํ อโรค การปูองกันโรค
ไข๎เลือดออก การควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎า เป็นต๎น คิดเป็นร๎อยละ 80.80 ( ̅ = 4.04, S.D. = 0.90)
ด้านคุณภาพ ภาพรวมอยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อย 80.20 ( ̅ = 4.01, S.D. = 0.93) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข๎อ พบวํา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ให๎บริการด๎านสาธารณสุขอยํางครบถ๎วน ทั้งคนและสัตว์ อยํางมีคุณภาพ
อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อย 80.20 ( ̅ = 4.01, S.D. = 0.93) ตามลําดับ
ด้านความคุ้มค่า ภาพรวมอยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 80.80 ( ̅ = 4.04, S.D. = 0.92) เมื่อ
พิจ ารณาเป็ น รายข๎ อ พบวํา ประชาชนในเขตเทศบาลเมือ งกาฬสิ น ธุ์ มี สุ ขภาพพลานามัย ที่แข็ งแรงมีภู มิ
ต๎านทานโรคกลุํมเสี่ยง ตํอโรคได๎รับการเฝูาระวังและปูองกันไมํมีโรคระบาดทั้งจากคนและสัตว์ที่รุนแรงในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ คิดเป็นร๎อยละ 80.80 ( ̅ = 4.04, S.D. = 0.92)
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ตาราง 15 การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ
2562 ด้า นสร้างสมดุล ของระบบนิเ วศน์ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม (ขยะ น้ าเสี ย มลพิษ ความเป็ น
ระเบียบบ้านเมือง)
11. ด้านสร้างสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม ค่าเฉลี่ย ความแปรปวน ร้อยละ แปล
(ขยะ น้าเสีย มลพิษ ความเป็นระเบียบบ้านเมือง)
(S.D.)
ความ
( ̅)
ด้านผลสัมฤทธิ์
4.01
0.97
80.20
ดี
11.1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์พัฒนาเป็น “เมืองนําอยูํ”
(บ๎ านเมืองสะอาด สวยงาม ปริ มาณขยะลดลง 4.01
0.97
80.20
ดี
น้ําเสียได๎รับการบําบัด อากาศไมํเป็นพิษ)
ด้านคุณภาพ
3.97
0.98
79.40
ดี
11.2 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการควบคุมและกําจัด
ภาวะมลพิษ การรักษาความสะอาดในชุมชน การ
รั ก ษาสภาพแวดล๎ อ มบริ เ วณจุ ด เสี่ ย ง (เชํ น
3.97
0.98
79.40
ดี
สวนสาธารณะ โรงฆําสัตว์) การเก็บ -ขน ขยะมูล
ฝอย การพัฒ นาระบบทํอ ระบายน้ํ า และระบบ
บําบัดน้ําเสียในชุมชน ได๎อยํางมีคุณภาพ
ด้านความคุ้มค่า
4.03
0.97
80.60
ดี
11.3 ระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล๎อมมีความสมดุล เป็น
เมืองนําอยูํ สิ่งแวดล๎อมยั่งยืน มีการจัดการขยะได๎
4.03
0.97
80.60
ดี
อยํ างคุ๎มคํา ไมํมีมลพิษที่รุ น แรงในเขตเทศบาล
(ขยะ น้ําเสีย มลพิษ ความเป็นระเบียบบ๎านเมือง)
เฉลี่ยรวม
4.01
0.97
80.20
ดี
จากตาราง 15 ภาพรวมด๎านพัฒนาระบบบริการด๎านสาธารณสุข (ควบคุมโรค ปูองกัน ฟื้นฟู สํงเสริม)
อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 80.20 ดี ( ̅ = 4.01, S.D. = 0.97)
ด้านผลสัมฤทธิ์ ภาพรวมอยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 80.20 ( ̅ = 4.01, S.D. = 0.97) เมื่อพิจารณา
พบวํา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์พัฒนาเป็น “เมืองนําอยูํ” (บ๎านเมืองสะอาด สวยงาม ปริมาณขยะลดลง น้ํา เสีย
ได๎รับการบ๎าบัด อากาศไมํเป็นพิษ) คิดเป็นร๎อยละ 80.20 อยูํในระดับดี ( ̅ = 4.01, S.D. = 0.97)
ด้านคุณภาพ ภาพรวมอยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 79.40 ( ̅ = 3.97, S.D. = 0.98) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข๎อ พบวํา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการควบคุม และกําจัดภาวะมลพิษ การรักษาความสะอาดในชุมชน
การรักษาสภาพแวดล๎อมบริเวณจุดเสี่ยง (เชํน สวนสาธารณะ โรงฆําสัตว์) การเก็บ-ขน ขยะมูลฝอย การพัฒนา
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ระบบทํอระบายน้ําและระบบบ๎าบัดน้ําเสีย ในชุมชน ได๎อยํางมีคุณภาพ อยูํในระดับ ดี คิดเป็นร๎อยละ 79.40
( ̅ = 3.97, S.D. = 0.98) ตามลําดับ
ด้านความคุ้มค่า ภาพรวมอยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 80.60 ( ̅ = 4.03, S.D. = 0.97) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล๎อมมีความ สมดุล เป็นเมืองนําอยูํ สิ่งแวดล๎อมยั่งยืน มี
การจัดการขยะได๎อยํางคุ๎มคํา ไมํมีมลพิษที่รุนแรงในเขตเทศบาล (ขยะ น้ําเสีย มลพิษ ความเป็นระเบียบ
บ๎านเมือง) อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 80.60 ( ̅ = 4.03, S.D. = 0.97)

ตาราง 16 การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ
2562 ด้ า นพัฒ นาพื้น ที่ ส าธารณะให้ เ ชื่ อ มโยงภาคการท่ อ งเที่ ย ว (สวนสาธารณะ การจั ด
กิจกรรมในสวนสาธารณะ)
12. ด้านพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เชื่อมโยงภาคการ
ท่องเที่ยว (สวนสาธารณะ การจัดกิจกรรมใน
สวนสาธารณะ)
ด้านผลสัมฤทธิ์
12.1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีการดําเนินการจัดหา พัฒนา
พื้นที่สีเขียว และพื้นที่ให๎เป็น Land Mark ของเมือง
ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของประชาชนได๎อยํางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล เชํ น ทะเลดาวธุ ง
ส ว น ส า ธ า ร ณ ะ ริ ม แ กํ ง ด อ น ก ล า ง อุ โ ม ง ค์ ไ ฟ
สวนสาธารณะกุดน้ํากิน เป็นต๎น
ด้านคุณภาพ
12.2 พื้นที่สาธารณะมีการดําเนินการกํอสร๎าง ปรับปรุงที่ได๎
มาตรฐานและนําสนใจ เชํน อุโมงค์ไฟกระพริบ ทาง
จักรยาน ทะเลดาวธุง เกาะกลางถนน วงเวียนโปงลาง
ด้านความคุ้มค่า
12.3 ประชาชนให๎ความสนใจในการใช๎บริการพื้นที่สีเขียว
และพื้นที่ที่เป็น LandMark ของเมืองที่เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์จัดไว๎ เชํน แกํงดอนกลาง รูปปั่นไดโดเสาร์
เรื องแสง จุ ดเซลฟี่ชํว งเทศกาล ปี ใหมํ จุดเช็คอิ น
ทะเลดาวธุง
เฉลี่ยรวม

ร้อยละ

4.06

ความ
แปรปวน
(S.D.)
0.92

81.20

ดี

4.06

0.92

81.20

ดี

4.00

0.94

80.00

ดี

4.00

0.94

80.00

ดี

4.11

0.89

82.20

ดี

4.11

0.89

82.20

ดี

4.06

0.92

81.20

ดี

ค่าเฉลี่ย
( ̅)

แปล
ความ
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จากตาราง 16 ภาพรวมด๎านพัฒนาพื้นที่สาธารณะให๎เชื่อมโยงภาคการทํองเที่ยว (สวนสาธารณะ การ
จัดกิจกรรมในสวนสาธารณะ) อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 81.20 ( ̅ = 4.06, S.D. = 0.92)
ด้านผลสัมฤทธิ์ ภาพรวมอยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 81.20 ( ̅ = 4.06, S.D. = 0.92) เมื่อพิจารณา
พบวํา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีการดําเนินการจัดหา พัฒนา พื้นที่สีเขียว และพื้นที่ให๎เป็น Land Mark ของ
เมือง ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของประชาชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชํน ทะเลดาวธุง
สวนสาธารณะริมแกํงดอนกลาง อุโมงค์ไฟสวนสาธารณะกุดน้ํากิ น เป็นต๎น อยูํในระดับ ดี คิดเป็นร๎อยละ
81.20 ( ̅ = 4.06, S.D. = 0.92)
ด้านคุณภาพ ภาพรวมอยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 80.00 ( ̅ = 4.00, S.D. = 0.94) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข๎อ พบวํา พื้นที่สาธารณะมีการดําเนินการกํอสร๎าง ปรับปรุงที่ได๎มาตรฐานและนําสนใจ เชํน อุโมงค์
ไฟกระพริบ ทางจักรยาน ทะเลดาวธุง เกาะกลางถนน วงเวียนโปงลาง อยูํในระดับดี 80.00 ( ̅ = 4.00, S.D.
= 0.94)
ด้านความคุ้มค่า ภาพรวมอยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 82.20 ( ̅ = 4.11, S.D. = 0.89) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ประชาชนให๎ความสนใจในการใช๎บริการพื้นที่สีเขียว และพื้นที่ที่เป็น Land Mark
ของเมืองที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จัดไว๎ เชํน แกํงดอนกลาง รูปปั่นไดโดเสาร์ เรืองแสง จุดเซลฟี่ชํวงเทศกาลปี
ใหมํ จุดเช็คอินทะเลดาวธุง อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 82.20 ( ̅ = 4.11, S.D. = 0.89)

ตาราง 17 การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ
2562 ด้านพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (การก่อสร้างถนน ท่อระบาย
น้า ขยายเขตไฟฟ้า จราจร ทางเท้า ไฟฟ้า แสงสว่าง)
13. ด้านพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐาน (การก่อสร้างถนน ท่อระบายน้า ขยายเขต
ไฟฟ้า จราจร ทางเท้า ไฟฟ้า แสงสว่าง)
ด้านผลสัมฤทธิ์
13.1 เทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์มีระบบสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐาน ที่เพียงพอกับความต๎องการเกิดประโยชน์
กับประชาชนในแตํละชุมชน เชํน ถนน ทํอระบาย
น้ํา การขยายเขตไฟฟูา ประปา

ร้อยละ

3.99

ความ
แปรปวน
(S.D.)
0.98

79.80

ดี

3.99

0.98

79.80

ดี

ค่าเฉลี่ย
( ̅)

แปลความ
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13. ด้านพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐาน (การก่อสร้างถนน ท่อระบายน้า ขยายเขต
ไฟฟ้า จราจร ทางเท้า ไฟฟ้า แสงสว่าง)
ด้านคุณภาพ
13.2 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการพัฒนา ปรับปรุงระบบ
สาธารณู ป โภคขั้ น พื้ น ฐาน ที่ ไ ด๎ ม าตรฐาน มี
คุณภาพการใช๎งานที่คงทน เชํน ถนน ทางเท๎า ทํอ
ระบายน้ํา สวนสาธารณะ ไฟฟูาแสงสวําง
ด้านความคุ้มค่า
13.3 เทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์มีระบบสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานที่เหมาะสมตามระยะเวลา และประชาชนมี
ความปลอดภั ย ในการใช๎ ป ระโยชน์ คุ๎ ม คํ า กั บ
งบประมาณที่ลงทุน
เฉลี่ยรวม
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ร้อยละ

4.01

ความ
แปรปวน
(S.D.)
1.02

80.20

ดี

4.01

1.02

80.20

ดี

3.98

1.02

79.60

ดี

3.98

1.02

79.60

ดี

3.99

1.00

79.80

ดี

ค่าเฉลี่ย
( ̅)

แปลความ

จากตาราง 17 ภาพรวมด๎านพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (การกํอสร๎างถนน
ทํอระบายน้ํา ขยายเขตไฟฟู า จราจร ทางเท๎า ไฟฟูา แสงสวําง) อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 79.80 ( ̅ =
3.99, S.D. = 1.00)
ด้านผลสัมฤทธิ์ ภาพรวมอยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 79.80 ( ̅ = 3.99, S.D. = 0.98) เมื่อพิจารณา
พบวํา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ที่เพียงพอกับความต๎องการเกิดประโยชน์ กับ
ประชาชนในแตํละชุมชน เชํน ถนน ทํอระบายน้ํา การขยายเขตไฟฟูา ประปา อยูํในระดับ ดี คิดเป็นร๎อยละ
79.80 ( ̅ = 3.99, S.D. = 0.98)
ด้านคุณภาพ ภาพรวมอยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 80.20 ( ̅ = 4.01, S.D. = 1.02) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข๎อ พบวํา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการพัฒนา ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ที่ได๎มาตรฐาน
มีคุณภาพการใช๎งานที่คงทน เชํน ถนน ทางเท๎า ทํอระบายน้ํา สวนสาธารณะ ไฟฟูาแสงสวําง อยูํในระดับดี คิด
เป็นร๎อยละ 80.20 ( ̅ = 4.01, S.D. = 1.02)
ด้านความคุ้มค่า ภาพรวมอยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 79.60 ( ̅ = 3.98, S.D. = 1.02) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมตามระยะเวลา
และประชาชนมีความปลอดภัยในการใช๎ประโยชน์ คุ๎มคํากับงบประมาณที่ลงทุน อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ
79.60 ( ̅ = 3.98, S.D. = 1.02)
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ตาราง 18 การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ
2562 ด้านพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเอง (การส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ ภาวะผู้นา
การมีส่วนร่วม)
14. ด้านพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเอง
(การส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ ภาวะผู้นา การมีส่วนร่วม)

ค่าเฉลี่ย
( ̅)

ความ
แปรปวน
(S.D.)
0.98

ร้อยละ

แปล
ความ

ด้านผลสัมฤทธิ์
3.97
79.40
ดี
14.1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการสํงเสริมอาชีพ และสร๎าง
รายได๎ให๎กับประชาชนในชุมชนได๎อยํางตํอเนื่อง และ
3.97
0.98
79.40
ดี
ยั่งยืนเป็นชุมชนเข๎มแข็ง
ด้านคุณภาพ
3.95
1.02
79.00
ดี
14.2 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการพัฒนาชุมชน โดยเน๎นการ
มีสํวนรํวมของประชาชน เพื่อสร๎างความเข๎มแข็งพึ่งพา
ตนเองในชุมชน เชํน ผู๎ นํ าชุมชนเข๎มแข็ง ชุมชนคัด
3.95
1.02
79.00
ดี
แยกขยะในครั ว เรื อ น ชุ ม ชนเข๎ า รํ ว มกิ จ กรรมของ
เทศบาล เป็นต๎น
ด้านความคุ้มค่า
3.95
1.02
79.00
ดี
14.3 ประชาชนในชุมชนมีอาชีพเสริม และรายได๎เพิ่มมาก
ขึ้น จากโครงการที่เทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์จัดขึ้นเป็น
3.97
0.99
79.40
ดี
ชุมชนเข๎มแข็ง
เฉลี่ยรวม
3.96
1.00
79.20
ดี
จากตาราง 18 ภาพรวมด๎านพัฒนาชุมชนให๎เข๎มแข็งพึ่งพาตนเอง (การสํงเสริมอาชีพ เพิ่มรายได๎ ภาวะ
ผู๎นํา การมีสํวนรํวม) อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 79.20 ( ̅ = 3.96, S.D. = 1.00)
ด้านผลสัมฤทธิ์ ภาพรวมอยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 79.40 ( ̅ = 3.96, S.D. = 0.98) เมื่อ
พิจารณา พบวํา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการสํงเสริมอาชีพ และสร๎างรายได๎ให๎กับประชาชนในชุมชนได๎อยําง
ตํอเนื่อง และยั่งยืนเป็นชุมชนเข๎มแข็ง คิดเป็นร๎อยละ 79.40 ( ̅ = 3.96, S.D. = 0.98)
ด้านคุณภาพ ภาพรวมอยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 79.00 ( ̅ = 3.95, S.D. = 1.02) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข๎อ พบวํา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการพัฒนาชุมชน โดยเน๎นการมีสํวนรํวมของประชาชน เพื่อสร๎าง
ความเข๎มแข็งพึ่งพาตนเองในชุมชน เชํน ผู๎นําชุมชนเข๎มแข็ง ชุมชนคัดแยกขยะในครัวเรือน ชุมชนเข๎ารํวม
กิจกรรมของเทศบาล เป็นต๎น อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 79.00 ( ̅ = 3.95, S.D. = 1.02)
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ด้านความคุ้มค่า ภาพรวมอยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 79.40 ( ̅ = 3.97, S.D. = 0.99) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํ า ประชาชนในชุมชนมีอาชีพเสริม และรายได๎เพิ่มมากขึ้นจากโครงการที่เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์จัดขึ้นเป็นชุมชนเข๎มแข็ง คิดเป็นร๎อยละ 79.40 ( ̅ = 3.97, S.D. = 0.99)

4.3 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในภาพรวม
ตาราง 19 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในภาพรวม
ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาล ค่าเฉลี่ย ความแปรปวน ร้อยละ
แปลความ
̅)
เมืองกาฬสินธุ์
(S.D.)
(𝑿
1. ด๎านกระบวนการขั้นตอนการให๎บริการ
3.99
0.96
79.80
มาก
2. ด๎านชํองทางการให๎บริการ
3.97
1.00
79.40
มาก
3. ด๎านเจ๎าหน๎าที่ผู๎ให๎บริการ
3.99
0.97
79.80
มาก
4. ด๎านสิ่งอํานวยความสะดวก
4.01
0.94
80.20
มาก
เฉลี่ยรวม
3.99
0.97
79.80
มาก
จากตาราง 19 ภาพรวมความพึงพอใจตํอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในภาพรวม อยูํ
ในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ 79.80 ( ̅ = 3.99, S.D. = 0.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ด๎าน
กระบวนการขั้นตอนการให๎บริการ อยูํในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ 79.80 ( ̅ = 3.99, S.D. = 0.96) ด๎าน
ชํองทางการให๎บริการ อยูํในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ 79.40 ( ̅ = 3.97, S.D. = 1.00) ด๎านเจ๎าหน๎าที่ผู๎
ให๎บริการ อยูํในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ 79.80 ( ̅ = 3.99, S.D. = 0.97) และด๎านสิ่งอํานวยความสะดวก
อยูํในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ 80.20 ( ̅ = 4.01, S.D. = 0.94)
80.5
ร้อยละ 80.2

80

ร้อยละ 79.8

ร้อยละ 79.8
ร้อยละ 79.4

79.5

79
ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการ
ให้บริการ

ด้านช่องทางการ
ให้บริการให้บริการ

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ

ด้านสิ่งอานวย
ความสะดวก

รูปภาพ 1 แผนภูมิความพึงพอใจตํอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในภาพรวม
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ตาราง 20 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ

1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
1. ขั้นตอนการให๎บริการมีระบบ ไมํยุํงยากซับซ๎อน มีความชัดเจน
2. มีความสะดวก รวดเร็ว และครบถ๎วนถูกต๎องในการให๎บริการ
3. มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนในการ
ให๎บริการ
4. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให๎บริการอยํางชัดเจน
5. ความเป็นธรรมของการบริการ เชํน เรียงตามลำดับกํอนหลัง มี
ความเสมอภาคเทําเทียมกัน
เฉลี่ยรวม

ความ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย
แปรปวน
̅)
(𝑿
(S.D.)
4.04
0.91
80.80
3.95
0.94
79.00
3.98

0.96

79.60

3.97

0.97

79.40

4.00

1.02

80.00

3.99

0.96

79.80

แปล
ความ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 20 ภาพรวมความพึ ง พอใจตํ อ ผลการดํ า เนิ น งานของเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ด๎ า น
กระบวนการขั้นตอนการให๎บริการ อยูํในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ 79.80 ( ̅ = 3.99, S.D. = 0.96) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ขั้นตอนการให๎บริการมีระบบ ไมํยุํงยากซับซ๎อน มีความชัดเจน อยูํในระดับมาก คิด
เป็นร๎อยละ 80.80 ( ̅ = 4.04, S.D. = 0.91) มีความสะดวก รวดเร็ว และครบถ๎วนถูกต๎องในการให๎บริการ
อยูํในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ 79.00 ( ̅ = 3.95, S.D. = 0.94) มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และ
แนะนําขั้นตอนในการให๎บริการ อยูํในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ 79.60 ( ̅ = 3.98, S.D. = 0.96) มีผังลำดับ
ขั้นตอนและระยะเวลาการให๎บริการอยํางชัดเจน อยูํในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ 79.40 ( ̅ = 3.97, S.D. =
0.97) และมีความเป็นธรรมของการบริการ เชํน เรียงตามลําดับกํอนหลัง มีความเสมอภาคเทําเทียมกัน อยูํใน
ระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ 80.00 ( ̅ = 4.00, S.D. = 1.02)
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ตาราง 21 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ด้านช่องทางการ
ให้บริการ
2. ด้านช่องทางการให้บริการ
1. มีชํองทางการให๎บริการเพียงพอตํอผู๎ใช๎บริการ
2. มีการประชาสัมพันธ์การให๎บริการ เชํน บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายเว็บไซต์
3. มีชํองทางการรับฟังความคิดเห็นตํอการให๎บริการ
เชํน ตู๎รับฟังความคิดเห็น เว็บไซต์
4. จัดให๎มีสายดํวนนายกฯ หรือสายดํวนปลัด
5. มีการให๎บริการในชํองทางอื่นๆ เชํน ทางไปรษณีย์
การบริการนอกสถานที่ การบริการนอกเวลา หรือ
บริการลํวงหน๎า
เฉลี่ยรวม

ร้อยละ

4.03

ความ
แปรปวน
(S.D.)
0.96

3.91

0.97

78.20

3.98

0.98

79.60

3.93

1.01

78.60

3.99

1.10

79.80

3.97

1.00

79.40

ค่าเฉลี่ย
( ̅)

80.60

แปล
ความ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 21 ภาพรวมความพึงพอใจตํอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ด๎านชํองทาง
การให๎บริการ อยูํในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ 79.40 ( ̅ = 3.97, S.D. = 1.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ
พบวํา ชํองทางการให๎บริการเพียงพอตํอผู๎ใช๎บริการ อยูํในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ 80.60 ( ̅ = 4.03, S.D.
= 0.96) มีการประชาสัมพันธ์การให๎บริการ เชํน บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายเว็บไซต์ อยูํในระดับมาก
คิดเป็นร๎อยละ 78.20 ( ̅ = 3.91, S.D. = 0.97) มีชํองทางการรับฟังความคิดเห็นตํอการให๎บริการ เชํน ตู๎รับ
ฟังความคิดเห็น เว็บไซต์ อยูํในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ 79.60 ( ̅ = 3.98, S.D. = 0.98) จัดให๎มีสายดํวน
นายกฯ หรือสายดํวนปลัด อยูํในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ 78.60 ( ̅ = 3.93, S.D. = 1.01) มีการให๎บริการ
ในชํองทางอื่นๆ เชํน ทางไปรษณีย์ การบริการนอกสถานที่ การบริการนอกเวลา หรือบริการลํวงหน๎า อยูํใน
ระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ 79.80 ( ̅ = 3.99, S.D. = 1.10)

การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุป์ ระจาปีงบประมาณ 2562

83

ตาราง 22 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ
ค่าเฉลี่ย
( ̅)

ความ
แปรปวน
(S.D.)

ร้อยละ

1. มีการต๎อนรับที่สุภาพ อัธยาศัยดี การมีมนุษย
สัมพันธ์ของเจ๎าหน๎าที่ผู๎ให๎บริการ
2 . ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ใ น ก า ร แ ตํ ง ก า ย
บุคลิกลักษณะของเจ๎าหน๎าที่ผู๎ให๎บริการ
3. ความเอาใจใสํ กระตือรือร๎น ในการอำนวย
ความสะดวก และความพร๎ อ มในการ
ให๎บริการอยํางรวดเร็ว และทั่วถึง
4. เจ๎าหน๎ าที่มีความรู๎ ความสามารถในการ
ให๎บริการ เชํน การตอบคำถาม ชี้แจงข๎อสงสัย
การให๎คำแนะนำชํวยแก๎ปัญหา
5. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน๎าที่ เชํน
ไมํรับสินบน ไมํหาประโยชน์สํวนตัว ฯลฯ

4.01

0.94

80.20

มาก

4.07

1.00

81.40

มาก

3.98

0.96

79.60

มาก

3.96

0.94

79.20

มาก

3.91

0.99

78.20

มาก

เฉลี่ยรวม

3.99

0.97

79.80

มาก

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

แปลความ

จากตาราง 22 ภาพรวมความพึงพอใจตํอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ด๎านเจ๎าหน๎าที่ผู๎
ให๎บริการ อยูํในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ 79.80 ( ̅ = 3.99, S.D. = 0.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา
มีการต๎อนรับที่สุภาพ อัธยาศัยดี การมีมนุษยสัมพันธ์ของเจ๎าหน๎าที่ผู๎ให๎บริการ อยูํในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ
80.20 ( ̅ = 4.01, S.D. = 0.94) ความเหมาะสมในการแตํงกาย บุคลิกลักษณะของเจ๎าหน๎าที่ผู๎ให๎บริการ อยูํ
ในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 81.40 ( ̅ = 4.07, S.D. = 1.00) ความเอาใจใสํ กระตือรือร๎นในการอํานวยความ
สะดวก และความพร๎อมในการให๎บริการอยํางรวดเร็ว และทั่วถึง อยูํในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ 79.60 ( ̅ =
3.98, S.D. = 0.96) เจ๎าหน๎าที่มีความรู๎ ความสามารถในการให๎บริการ เชํน การตอบคําถาม ชี้แจงข๎อสงสัย
การให๎คําแนะนําชํวยแก๎ปัญหา อยูํในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ 79.20 ( ̅ = 3.96, S.D. = 0.94) และความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน๎าที่ เชํน ไมํรับสินบน ไมํหาประโยชน์สํวนตัว ฯลฯ อยูํในระดับมาก คิดเป็นร๎อย
ละ 78.20 ( ̅ = 3.91, S.D. = 0.99)
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ตาราง 23 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ด้านสิ่งอานวยความ
สะดวก
4. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
1. สถานที่ตั้งในการเดินทางมารับบริการมีความสะดวก มี
ความเป็นระเบียบ สะดวกตํอการติดตํอขอรับบริการ
2. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เชํน น้ําดื่ม
ที่จอดรถ ห๎องน้ํา ที่นั่งคอยรับบริการ
3. ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานที่ให๎บริการ
4. ความเพียงพอของอุปกรณ์ เครื่องมือในการให๎บริการ
5. ปู า ยข๎ อ ความ ปู า ยประชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ การ
ให๎บริการมีความชัดเจน เข๎าใจงําย
6. มีสื่อประชาสัมพันธ์/คูํมือและเอกสารให๎ความรู๎
7. จุดหรือชํองทางการให๎บริการมีความเหมาะสมและ
เข๎าถึงได๎สะดวก
เฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย
̅)
(𝑿

ความ
แปรปวน
(S.D.)

ร้อยละ

4.04

0.95

80.80

มาก

3.97

0.93

79.40

มาก

4.01
4.00

0.93
0.96

80.20
80.00

มาก
มาก

4.03

0.91

80.60

มาก

4.00

0.95

80.00

มาก

4.02

0.98

80.40

มาก

4.01

0.94

80.20

มาก

แปล
ความ

จากตาราง 23 ความพึงพอใจตํอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ด๎านสิ่งอํานวยความ
สะดวก อยูํในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ 80.20 ( ̅ = 4.01, S.D. = 0.94) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา
สถานที่ตั้งในการเดินทางมารับบริการมีความสะดวก มีความเป็นระเบียบ สะดวกตํอการติดตํอขอรับบริการ อยูํ
ในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ 80.80 ( ̅ = 4.04, S.D. = 0.95) ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชํน
น้ําดื่ม ที่จอดรถ ห๎องน้ํา ที่นั่งคอยรับบริการ อยูํในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ 79.40 ( ̅ = 3.97, S.D. = 0.93)
ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานที่ให๎บริการ อยูํในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ 80.20 ( ̅ = 4.01,
S.D. = 0.93) ความเพียงพอของอุปกรณ์ เครื่องมือในการให๎บริการ คิดเป็นร๎อยละ 80.00 ( ̅ = 4.00, S.D. =
0.96) ปูายข๎อความ ปูายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให๎บริการมีความชัดเจน เข๎าใจงําย อยูํในระดับมาก คิด
เป็นร๎อยละ 80.60 ( ̅ = 4.03, S.D. = 0.91) มีสื่อประชาสัมพันธ์/คูํมือและเอกสารให๎ความรู๎ อยูํในระดับ
มาก คิดเป็นร๎อยละ 80.00 ( ̅ = 4.00 S.D. = 0.95) จุดหรือชํองทางการให๎บริการมีความเหมาะสมและ
เข๎าถึงได๎สะดวก อยูํในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ 80.20 ( ̅ = 4.02 S.D. = 0.94)
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ตาราง 24 ปัญหาและอุปสรรคในการรับบริการ
ตอนที่ 4 การแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน
จานวน
ด้านสุขาภิบาล อาหารปลอดภัย
 อยากให๎ ป รั บ ปรุ ง ในเรื่ อ งตลาดและปั ญ หาในเรื่ อ งของขั บ
1
รถจักรยานยนต์เร็วในพื้นที่ตลาด
 เก็บขยะไมํตรงเวลา ถังขยะไมํเพียงพอ
1
ด้านสร้างสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม
 ความสะอาดของชุมชนไมํดีมากเทําไหรํ ต๎องแก๎ไข
ด้านพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
 ควรปรับปรุงฟอกน้ําเนํา และแก๎ไขปัญหาน้ําทํวมไหลเข๎าบ๎านเรือน
1
 ถนนฟุตบาตล้ําออกมาเขตหน๎าร๎าน
 ไฟฟูาทางไปอํา เภอสหัสขันธ์ไมํมีไฟติดข๎างถนน ชํวยติดไฟไห๎สวําง
1
ไฟข๎างถนนมืดมาก ไฟฟูามืด
1
 ปัญหาคือน้ําทํวมทะลักเข๎าบ๎านข๎าวของเสียหาย มีหนํวยงานตํางๆ
3
เข๎า มาชํว ยยกของ ทั้ง ผู๎ นํ าชุ มชน ผู๎ ใหญํใ จดี หนํว ยงานเทศบาล
กาฬสินธุ์ หนํวยงานทหาร น้ําทํวมบํอย
2
ภาพรวม
 พนักงานไมํเพียงพอตํอผู๎ใช๎บริการ
1
 เจ๎าหน๎าที่ต๎องทํางานอยํางมีประสิทธิภาพ ทุํมเทกับงาน
1
 ลงพื้นที่น๎อยมาก
1
 ดีเยี่ยม ดีมาก บริการดีรวดเร็วเป็นกันเอง สุภาพเรียบร๎อย ไมํมี
3
ปัญหาได๎รับบริการครบถ๎วน
1
 เจ๎าหน๎าที่ยังไมํทราบข๎อมูลเพียงพอ สถานทีแยกกันอยูํ
1
 เพิ่มรถโดยสาย ประจําทาง
1
 การเข๎าถึงประชาชนในชุมชนบางที่ยังเข๎าไมํถึงเชํนในซอยตํางๆ
1
 ไมํคํอยได๎รับความสะดวกสบาย
 ไมํมีความซื้อสัตย์สุจริตหนํวยงานบริการสัสดียื่นค๎นหาใบ ส.9 เรียก
1
เก็บคําค๎นหา 200 บาท ไปติดตํอที่ศาลากลางใสํซองขาวเล็ก100
บาท รบกวนตรวจสอบ (ห๎องสัสดี)
เฉลี่ยรวม
20

ร้อยละ
5
5

5
5
5
15
10
5
5
5
15
5
5
5
5
5

100
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ตาราง 25 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานบริการ
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานบริการ
ด้านกีฬาและนันทนาการ
 กุดน้ํานั้นเนําเสียกลิ่นเหม็น
 อยากได๎สนามกีฬา
ด้านสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 อยากให๎สร๎างถนนและกล๎องวงจรปิด
ด้านสร้างสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม
 ด๎านการเก็บขยะ ขยะ
 ปรับปรุงเรื่องน้ําเสีย
 ไมํให๎พนักงานเก็บคําเก็บขยะตามหมูบ๎าน
 เก็บกวาดไมํเรียบร๎อย
ด้านพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
 ทําถนนให๎ดี บํารุงรักษาถนนให๎ดีๆ ปรับปรุงถนน
 ด๎านความสวํางไสวของไฟฟูาดับบํอยมากๆ (เสาไฟฟูาในซอย)
ระบบไฟฟูาตามถนน และมุมตํางๆถนน
 อยากให๎ทําทางเดินเท๎าและทํอระบายน้ําใหมํ
 อยากได๎หม๎อแปลงไฟฟูาใหมํ
ภาพรวม
 ปรั บ ปรุ ง การทํ า งาน ต๎ อ งทุํ ม เทมากขึ้ น ไมํ ดี เ ยี่ ย มทุ ก อยํ า ง ขาด
เครื่องมือให๎ทันสมัย
 งานบริการยังไมํดีมากเทําที่ควรยังมีบางหนํวยเรียกเก็บคําน้ําชาเพื่อ
ดําเนินเอกสารได๎งานและรวดเร็ว
 ไมํมีข๎อเสนอแนะทุกหนํวยบริการดีมาก
 บริการให๎ดี บริการชุมชนยังไมํทั่วถึงเทําไหรํ
 หาคนให๎เหมาะกับงาน ปรับปรุงเจ๎าหน๎าที่

จานวน

ร้อยละ

1
1

3.85
3.85

1

3.85

3
1
1
1

11.54
3.85
3.85
3.85

3
2

11.54
7.69

1
1

3.85
3.85

4

15.38

1

3.85

1
2
2

3.85
7.69
7.69

เฉลี่ยรวม

26

100
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ตาราง 26 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

จานวน

ร้อยละ

1

2.94

1

2.94

1
1

2.94
2.94

1
1
1
3
.
1
1
2
2
1
3
1

2.94
2.94
2.94
8.82

1

2.94

1
2
5

2.94
5.88
14.71

1
1
2

2.94
2.94
5.88

34

100

ด้านส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว

ตลาดธุง แกํงดอนจาน อยากให๎จัดระเบียบที่จอดรถ การดูแลเรื่องรถแยํมาก
ด้านสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 กล๎องวงจรปิดไมมี
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
 การประชาสัมพันธ์บางที่ก็ลําช๎า เสียงตามสายในชุมชนบางที่ก็ไมํคํอยมี
 ปรับปรุงหอกระจายขําว
ด้านสร้างสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม
 การเผาขยะในชุมชน
 จัดบุคลากรมาขุดลอกทํอน้ําชุมชนสงเปลือยทั้งสามชุมชน
 อยากให๎เทศบาลนํารถมาดูดสิ่งปฎิกูลตามทํอระบายน้ําในชุมชนสงเปลือย
 ตัดหญ๎า รถขยะไมํมาเก็บขยะ การวางถังขยะ ความสะอาดของชุมชน
ด้านพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
 ทําถนนสาธารณะให๎สะอาดเรียบร๎อย
 ดูแลเกี่ยวกับทางเท๎า ฟุตบาท
 สิ่งปลูกสร๎างกีดขวางจราจร อยากให๎มีการตรวจสอบการล้ําเขต
 อยากให๎ปรับปรุงถนนในหมูํบ๎าน ทําถนนไมํเรียบร๎อย
 ทําความสะอาดถนนทางเท๎าซอยสิทธิวง ตัดต๎นไม๎กิ่งไม๎ที่เกี่ยวสายไฟ
 ไฟฟูาตามถนนไมํสวําง
 ถนนเส๎นทุํงศรีเมืองขรุขระอยํางมากไมํมีหนํวยงานไหนเข๎ามาดูฝาทํอก็โผลํเสี่ยงเกิด
อันตรายเวลาขับ แก๎ปัญหาไมํได๎สักที (จนเกิดเป็นหลุมอวกาศ)
 มาปรับปรุง ตรอกซอย กกมะมํวง บ๎านยาทา ชุมชนดอนสวรรค์
ภาพรวม
 ขอให๎ดูแลทั่วถึง
 ให๎ก ารชํ ว ยเหลื อประชาชนได๎ ทั น ที มี บ ริ ก ารที่ ดี เทศบาลเมื องกาฬสิ น ธุ์ เป็ น
หนํวยงานราชการที่ดูแลเอาใจใสประชาชนในเขตได๎ดีมากๆ สะดวก บริการดีไมํมี
ปัญหาใดๆ ไมํมีข๎อบกพรํองแตํอยํางใดจึงไมํมีคําแนะนํา ดีเยี่ยมทุกอยํา
 ต๎องปฏิบัติงานอยํางสุจริต ซื่อสัตย์
 อยากให๎พัฒนาชุมชนมากกวํานี่
 ปรับปรุงชุดบริหาร ทั้งราชการประจําและการเมือง เข๎าถึงยาก
เฉลี่ยรวม


2.94
2.94
5.88
5.88
2.94
8.82
2.94
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บทที่ 5 สรุป และอภิปรายผลการศึกษา
5.1 สรุป
ภาพรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม สํวนใหญํเป็นเพศหญิง จํานวน 850 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 56.0 มีอายุระหวําง 21 - 30 ปี จํานวน 479 คน คิดเป็นร๎อยละ 31.5 มีอาชีพอื่นๆ จํานวน 406 คน
คิดเป็นร๎อยละ 26.7 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 402 คน คิดเป็นร๎อยละ 26.5
ภาพรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ 2562อยูํ
ในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 81.44 ( ̅ = 4.07, S.D.= 10.76 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ด๎านการ
พัฒนาการจัดการศึกษา อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 82.80 ( ̅ = 4.14, S.D.= 0.63 ) ด๎านพัฒนาศักยภาพ
ผู๎เรียน อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 83.20 ( ̅ = 4.16, S.D.= 0.76) ด๎านสํงเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท๎องถิ่น และการทํองเที่ยว อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 81.40 ( ̅ = 4.07, S.D.=
0.40) ด๎านสร๎างความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 82.20 ( ̅ = 4.11, S.D.=
0.46) ด๎านกีฬาและนันทนาการ อยูํในระดับ ดี คิดเป็นร๎อยละ 85.20 ( ̅ = 4.26, S.D.= 0.51) ด๎านการ
เสริมสร๎างเครือขํายภาครัฐ เอกชนและประชาชน อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 83.20 ( ̅ = 4.16, S.D.=
0.47) ด๎านสร๎างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 81.20 ( ̅ =
4.06, S.D.= 0.48) ด๎านการประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสาร อยูํในระดับ ดี คิดเป็นร๎อยละ 81.00 ( ̅ = 4.05,
S.D.= 0.94) ด๎านสุขาภิบาล อาหารปลอดภัย อยูํในระดับ ดี คิดเป็นร๎อยละ 80.20 ( ̅ = 4.01, S.D.= 0.92)
ด๎านพัฒนาระบบบริการด๎านสาธารณสุขคนและสัตว์ อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 80.60 ( ̅ = 4.03, S.D.=
0.92) ด๎านสร๎างสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล๎อม อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 80.20 ( ̅ = 4.01,
S.D.= 0.92) ด๎านพัฒนาพื้นที่สาธารณะให๎เชื่อมโยงภาคการทํองเที่ยว อยูํในระดับดี คิดเป็นร๎อยละ 81.20
( ̅ = 4.06, S.D.= 0.92) ด๎านพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อยูํในระดับ ดี คิดเป็นร๎อย
ละ 79.80 ( ̅ = 3.99, S.D.= 1.00) ด๎านพัฒนาชุมชนให๎เข๎มแข็งพึ่งพาตนเอง อยูํในระดับ ดี คิดเป็นร๎อยละ
79.20 ( ̅ = 3.96, S.D.= 1.00) ด๎านการจัดเก็บภาษี คิดเป็นร๎อยละ 80.20 ( ̅ = 4.01, S.D.= 0.99) อยูํใน
ระดับดี
ภาพรวมความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อยูํในระดับมาก คิดเป็น
ร๎อยละ 79.80 ( ̅ = 3.99, S.D. = 0.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ด๎านกระบวนการขั้นตอนการ
ให๎บริการ อยูํในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ 79.80 ( ̅ = 3.99, S.D. = 0.96) ด๎านชํองทางการให๎บริการ อยูํใน
ระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ 79.40 ( ̅ = 3.97, S.D. = 1.00) ด๎านเจ๎าหน๎าที่ผู๎ให๎บริการ อยูํในระดับมาก คิดเป็น
ร๎อยละ 79.80 ( ̅ = 3.99, S.D. = 0.97) และด๎านสิ่งอํานวยความสะดวก อยูํในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ
80.20 ( ̅ = 4.01, S.D. = 0.94)
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจตํอการให๎บริการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อําเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีประเด็นที่นําสนใจที่นํามาอภิปรายผล ดังนี้
ภาพรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ 2562อยูํใน
ระดับสูง ผู๎รับบริการมีคําเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมาก คิดเป็นร๎อยละ 81.44 และผลการประเมิน
การให๎บริการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามตัวชี้วัดร๎อยละของความพึงพอใจในการให๎บริการได๎ 7 คะแนน
ทั้งนี้เพราะเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีศักยภาพสูงในการบริการที่ดี สอดคล๎องกับความต๎องการของประชาชน
ในเขตเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ประกอบด๎ ว ยบุ ค ลากรในองค์ ก รมี ค วามรู๎ ค วามสามารถ และมี ค วาม
กระตือรือร๎นในการปฏิบัติงานที่เป็นงานด๎านการบริการอยํางเต็มที่จึงทําให๎ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ
ระดับ มาก สอดคล๎ องกับ สุ ร พล เตีย วตระกูล และ ศรุดา สมพอง (2562) ได๎กลํ าววําเทศบาล ต๎องมี
ความสามารถในการแขํงขัน (Competitiveness) การเพิ่มขีด ความสามารถในการแขํงขันของหนํวยงาน
ภาครัฐมีความสําคัญ เพราะมีผลตํอรูปแบบการให๎บริการ และมีผลตํอระบบการจัดบริการสาธารณะโดยการ
จั ดบริ การสาธารณะต๎อ งเป็ น ประโยชน์ เหมาะสม คุ๎มคํ าและเพียงพอตํอ การพั ฒ นาคุ ณภาพชีวิตที่ ดีของ
ประชากรในพื้นที่ นอกจากนี้ยังสอดคล๎องกับ Shelly (1975) ที่ได๎กลําววํา ความพึงพอใจเป็นความรู๎สึกที่มีตํอ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นไปได๎ทั้งทางบวกและทางลบ แตํถ๎าเมื่อใดที่สิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต๎องการหรือทํา
ให๎บรรลุจุดมุํงหมายได๎ ก็จะเกิดความรู๎สึกทางบวก แตํในทางตรงกันข๎าม ถ๎าสิ่งใดสร๎างความรู๎สึกผิดหวังไมํ
บรรลุจุดมุํงหมาย ก็จะทําให๎เกิดความรู๎สึกทางลบเป็นความรู๎สึกไมํพึงพอใจ
ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ผู๎รับบริการมีคําเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับ ดี คิดเป็นร๎อยละ 81.44 และ
ผลการประเมินการให๎บริการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามตัวชี้วัดร๎อยละของความพึงพอใจในการให๎บริการ
ได๎ 7 คะแนน ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดข๎างต๎น คือ หากผู๎ให๎บริการใสํใจ และสามารถสนองตอบความต๎องการ
พื้นฐานได๎ ประชาชนผู๎รับบริการก็จะรู๎สึกพึงพอใจ ตามตัวชี้วัดร๎อยละของความพึงพอใจในการให๎บริการ โดย
ในการวัดดังกลําว วัดในด๎านกระบวนการการให๎บริการ ด๎านชํองทางการให๎บริการ เจ๎าหน๎าที่ผู๎ให๎บริการ
และด๎านสิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งสอดคล๎องกับ สุมาลี ชัยสุวรรณ (2550) ได๎สรุปความหมายของ ความพึง
พอใจวํา หมายถึง ความรู๎สึกหรือเจตคติของบุคคลที่มีตํอความต๎องการ การทํางานในทางบวกเพื่อทําให๎บุคคล
เกิดความรู๎สึกกระตือรือร๎น มุํงมั่นที่จะทํางานให๎มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทํางานให๎
ประสบผลสําเร็จ และเป็นไปตามเปูาหมายขององค์การ ประโยชน์ตอบแทนทางวัตถุและทางจิตวิทยา ทําให๎
ทราบถึงความพึงพอใจที่มีตํอการบริการโดยแบํงเป็นด๎านเทคโนโลยี สถานที่ ทําเลที่ตั้ ง พนักงานผู๎ให๎บริการ
ระบบงาน และการให๎บริการ
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5.3 ข้อเสนอแนะ
คณะผู๎ วิจั ยได๎มีข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายรายด๎านแกํผู๎บริห าร เพื่อนําไปปรับปรุงการให๎บริการให๎
สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎รับบริการตํอไป
1. ข้อเสนอแนะด้านพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
1. บํารุงรักษาถนนให๎ดีๆ ปรับปรุงถนนถนนในหมูํบ๎าน ทําถนนไมํเรียบร๎อย
2. ควรตรวจสอบระบบไฟฟูาตามถนน และมุมตํางๆ
2. ข้อเสนอแนะด้านสร้างสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม
1. ควรมีปรับปรุงขั้นตอนรถขยะไมํมาเก็บขยะ การวางถังขยะ ความสะอาดของชุมชน
สําหรับข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายโดยภาพรวม ที่ได๎รับการประเมินจากผู๎รับบริการวํามีความพึงพอใจ
มากก็ ค วรรั ก ษามาตรฐานการบริ ก ารไว๎ ควรมีก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ งอยํ างตํอ เนื่อ ง และให๎ ค วามสํ า คัญ กั บ
ข๎อเสนอแนะตํางๆ ที่มาจากผู๎รับบริการและผลการวิจัย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู๎รับบริการ ซึ่งจะสะท๎อน
ถึงประสิทธิภาพที่ดีในการทํางานของหนํวยงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ที่มีลักษณะของการมีสํวนรํวม ความ
โปรํงใส ความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง การปกครองโดยหลักนิติธรรม เพื่อความมีประสิทธิผลและ
ความเที่ยงธรรมตํอไป
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เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจาปี 2562
***********************
แบบสอบถามนี้มีจุดมุํงหมายเพื่อสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผู๎รับบริการตํอการให๎บริการ
การปฏิบั ติงานของเทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์ เพื่อนําข๎อมูลไปใช๎ประโยชน์ในการปรับปรุงการให๎ บริการและ
กําหนดนโยบายในการพัฒนางานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยแบบสอบถามแบํงออกเป็น 4 ตอน
ตอนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 15 งานบริการ
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจตํอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในภาพรวม
ตอนที่ 4 การแสดงความคิดเห็นข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการให๎บริการประชาชน
คาชี้แจง ให้ทาเครื่องหมาย หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่เป็นจริงหรือตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
1) ชาย
2) หญิง
2. อายุ
1) ต่ํากวํา 20 ปี
2) 21 - 30 ปี
3) 31 - 40 ปี
4) 41 - 50 ปี
5) 51 - 60 ปี
6) 61 ปีขึ้นไป
3. อาชีพ
1) รับราชการ
2) ค๎าขาย/เจ๎าของกิจการ 3) เกษตรกรรม
4) แมํบ๎าน
5) รับจ๎าง/ลูกจ๎าง
6) วํางงาน/กําลังหางาน
7) อาชีพอิสระ
8) อื่น ๆ (ระบุ)..............................................................
4. การศึกษา
1) ประถมศึกษา
2) มัธยมศึกษาตอนต๎น
3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
4) อนุปริญญา/ปวส. 5) ปริญญาตรี
6) สูงกวําปริญญาตรี
ตอนที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 15 งานบริการ
(ผลการปฏิบตั ิงาน 5 = ดีมาก 4 = มาก 3 = พอใช้ 2 = ปรับปรุง 1 = ปรับปรุงเร่งด่วน)
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ภารกิจการพัฒนา

ความคุ๎มคํา

คุณภาพ

ผลสัมฤทธิ์

1. ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษา
1.1 สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดการศึกษาอยํางครบถ๎วน เทําเทียมกัน มีคุณภาพและ
ได๎มาตรฐาน ไมํเลือกปฏิบัติกับนักเรียนบางกลุํม เชํน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดการเรียน การสอน
ตั้งแตํระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย
1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู๎ มีความคิดสร๎างสรรค์ในการพัฒนาการเรียนการสอนให๎
มีคุณภาพ เชํน สามารถจัดการเรียนการสอนตามความต๎องการของผู๎เรียนและท๎องถิ่น
1.3 สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีการพัฒนาแหลํงการเรียนรู๎ เชํน ห๎องสมุด สนามกีฬา
อาคารเรียน หรือสื่อทางการศึกษาอยํางมีคุณภาพและได๎มาตรฐาน
1.4 สถานศึ ก ษาสั ง กั ด เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ จั ด การเรี ย น การสอนตามหลั ก สู ต รทุ ก กลุํ ม สาระ
การเรียนรู๎ตามความต๎องการของผู๎เรียนและท๎องถิ่นได๎อยํางมีคุณภาพ ได๎มาตรฐาน เชํน นักเรียน
อํานออกเขียนได๎
1.5 สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดทําแผนพัฒนาและใช๎จํายงบประมาณด๎านการศึกษา
ที่คุ๎มคํากับการลงทุน เชํน การจ๎างครูตํางชาติ การจ๎างครูชํวยสอน
1.6 สถานศึ ก ษาสั ง กั ด เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ จั ด การศึ ก ษาได๎ อ ยํ า งคุ๎ ม คํ า กั บ งบประมาณ เชํ น
จัดการเรียนสําหรับนักเรียนตั้งแตํระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.7 สถานศึ ก ษาสั ง กั ด เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ มี ค วามโดดเดํ น ด๎ า นตํ า งๆ เชํ น วิ ช าการกี ฬ าและ
นันทนาการ คุณธรรม จริยธรรม เป็นต๎น

คุณภาพ

ผลสัมฤทธิ์

2. ด้านพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
2.1 นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีผลการเรียนที่ดีในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎
ตามระดับชั้น ทั้งระดับชัน้ กํอนประถม ระดับประถม และระดับมัธยม เชํน นักเรียนมีผลสอบ O-Net ที่
ดี มีผลการเรียนที่ดี
2.2 นักเรียนสังกัดโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีพัฒนาการด๎านรํางกาย จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาตามวัย เชํน การแขํงขันกีฬา การประกวดแขํงขันตํางๆ เป็นต๎น
2.3 นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีความรู๎ที่หลากหลาย ปฏิภาณไหวพริบ ทันตํอ
เหตุการณ์ และมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ที่สมบูรณ์ ปลอดภัย เอื้อตํอการเรียนรู๎ เชํน การตอบปัญหา
คําถาม การแสดงออก อาคารและภูมิทัศน์ ระบบอินเตอร์เน็ต ห๎องสมุด
2.4 นักเรียนในโรงเรียนสั งกัดเทศบาลเมื องกาฬสิ นธุ์ มี สุขภาพแข็ง แรงสมบูรณ์ต ามวั ยได๎รับบริการ
ด๎านอนามัยครบทุกด๎าน เชํน อาหารเสริมนม อาหารกลางวัน
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2.5 นักเรียนที่เรียนในโรงเรียงสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์สามารถสร๎างชื่อเสียงได๎รับรางวัล หรือเป็น
ตัวแทนของเทศบาลด๎านตํางๆ เชํน ด๎านกีฬา ด๎านวิชาการด๎านดนตรี ด๎านศิลปวัฒนธรรม เป็นต๎น

ความคุ๎มคํา

คุณภาพ

ผลสัมฤทธิ์

ความคุ๎มคํา

คุณภาพ

ผลสัมฤทธิ์

3. ด้านส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเทีย่ ว
3.1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จัดงานพิธีทางศาสนาและบุญประเพณีตาํ งๆ โดยมีรปู แบบการดําเนินงาน
ที่สอดคล๎องกับขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี อันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.2 งานประเพณีที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ดาํ เนินการสํงเสริมให๎ประชาชนเกิดความสามัคคี มีคํานิยมที่ดี
และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให๎คงอยูํสืบไป
3.3 การสํงเสริม สืบสาน และเผยแพรํขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท๎องถิ่น สามารถ
เชื่อมโยงกับการทํองเที่ยว เพื่อเพิ่มจํานวนนักทํองเที่ยวและสํงเสริมเศรษฐกิจของจังหวัด เชํน
บุญซําฮะ สงกรานต์ การบวงสรวงพญาชัยสุนทร เป็นต๎น
3.4 การจัดงานประเพณีสามารถสร๎างรายได๎ให๎กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุไ์ ด๎เพิ่มขึ้น
3.5 ประชาชนในเทศบาลมีการปฏิบัติตนตามวิถีไทย วิถีพุทธ เชํน การรํวมทําบุญตักบาตร การแสดง
ความจงรักภักดีตํอบรรพบุรุษและสถาบัน เป็นต๎น
4. ด้านสร้างความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน (การสงเคราะห์ การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ยาเสพติด)
4.1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ดูแลคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได๎อยํางอยํางเหมาะสมและทันตํอเหตุการณ์
อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชํน การจํายเบี้ยยังชีพ การเยี่ยมบ๎าน การชํวยเหลือผู๎ด๎อยโอกาส
หรือการให๎ความรู๎ในเรื่องที่เกี่ยวข๎อง เป็นต๎น
4.2 ประชาชนในชุ ม ชนมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้น เชํ น มี รายได๎ เ พิ่ ม ขึ้น มี อาชี พ มี ที่ อ ยูํ อ าศั ย ที่ มั่ น คง
ผู๎ด๎อยโอกาสได๎รับการชํวยเหลือ ผู๎ติดยาเสพติดลดลง
4.3 ประชาชนในชุมชนมีความรู๎ ความเข๎าใจและแนวทางในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถแลกเปลี่ยน เรียนรู๎ประสบการณ์ระหวํางกันมีความเอื้ออาทรหํวงใยกัน และ
ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ เชํน กิจกรรมในโรงเรียนสูงอายุ กิจกรรมถนนสายบุญ ครอบครัว
อบอุํน

ผลสัมฤทธิ์

5. ด้านกีฬาและนันทนาการ (สนามกีฬา ลานกีฬา พื้นที่สร้างสรรค์ด้านสุขภาพ การแข่งกีฬา) E
5.1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มสี นามกีฬา ลานกีฬา และพื้นทีส่ ร๎างสรรค์ด๎านสุขภาพ ที่เพียงพอกับความ
ต๎องการของประชาชน โดยประชาชนมีพื้นที่ในการทํากิจกรรมที่เกิดประโยชน์ในแตํละชุมชน
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5.2 สนามกีฬา ลานกีฬา และพืน้ ที่สร๎างสรรค์ด๎านสุขภาพมีการปรับปรุง แก๎ไข อุปกรณ์ หรือบริเวณที่
ชํารุด ให๎พร๎อมใช๎งานอยูํเสมอ เชํน เครื่องเสียง ไฟสํองสวําง หรือกํอสร๎างเพิ่มเติมเพื่อการใช๎งาน
ที่จําเป็น รวมถึงมีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบให๎นําใช๎งาน
5.3 สนามกีฬา ลานกีฬา และพืน้ ที่สร๎างสรรค์ด๎านสุขภาพมีประชาชนมาใช๎การทํากิจกรรมตํางๆ เชํน
การจัดกิจกรรมสํงเสริมการออกกําลังกาย เต๎นแอโรบิก แขํงขันกีฬา กิจกรรมดนตรี ลานลีลาศ

ความคุ๎มคํา

คุณภาพ

ผลสัมฤทธิ์

6. ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประชาชน (ความร่วมมือในการพัฒนาร่วมกับภาคีเครือข่าย)
6.1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการสร๎างภาคีเครือขํายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการขับเคลื่อน
กิจกรรมด๎านตํางๆ เชํน ด๎านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ด๎านการจัดบริการสาธารณะ ด๎านการ
ประชาสัมพันธ์ ด๎านสตรีและครอบครัว เป็นต๎น
6.2 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการจัดกิจกรรมตํางๆ รํวมกับภาคีเครือขํายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน
ได๎อยํางมีคุณภาพ เชํน ด๎านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ด๎านการจัดบริการสาธารณะ ด๎านการ
ประชาสัมพันธ์ ด๎านสตรีและครอบครัว เป็นต๎น
6.3 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการจัดกิจกรรมตํางๆรํวมกับภาคีเครือขํายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน
อยํางตํอเนื่อง และมีการปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมตํางๆ เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานรํวมกันได๎
อยํางคุ๎มคํากับงบประมาณ

ความคุ๎มคํา

คุณภาพ

ผลสัมฤทธิ์

7. ด้านสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (ป้องกันอาชญากรรม/ภัยพิบัติ/จราจร ช่วยเหลือ บรรเทา เยียวยา)
7.1 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด๎วยวิธีการตํางๆ เชํน
การใช๎กล๎องวงจรปิด (CCTV) การสร๎าง การซํอมแซม และการบํารุงรักษาถนน ทางเท๎า การปรับปรุง
แก๎ไขจุดอันตราย การปรับปรุงสัญญาณ จราจร
7.2 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุไ์ ด๎รับการดูแลความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินอยํางมี
คุณภาพ เชํน การเฝูาระวังของสายตรวจ อปพร.บริการเจ็บปุวยฉุกเฉิน 1132 บริการอาสาจราจร
การจัดระเบียบถนนและทางเท๎า
7.3 ประชาชนในเขตเทศบาลได๎รับการชํวยเหลือ บรรเทา และเยียวยารํวมกับหนํวยงานเกี่ยวข๎อง
ได๎อยํางทันทํวงที เชํน ผู๎ประสบภัย ผู๎ปุวยฉุกเฉิน การระงับอัคคีภัย เป็นต๎น

ผลสัมฤทธิ์

8. ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร (การเผยแพร่ การสร้างการรับรู้)
8.1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการเผยแพรํ สร๎างการรับรู๎ การประชาสัมพันธ์ ข๎อมูลขําวสารด๎วยวิธีการ
ตํางๆ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชํน การประชาสัมพันธ์ผํานหอกระจายขําวเสียง
ตามสาย เว็ปไซต์ เฟสบุ๏ค (Facebook) กลุํมไลน์ (Line) วารสารสิง่ พิมพ์

1
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ความคุ๎มคํา

คุณภาพ

ภารกิจการพัฒนา
8.2 ประชาชนในเขตเทศบาลรับทราบการประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารผํานสื่อตํางๆ จากเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์อยํางถูกต๎อง ครบถ๎วน และทันเวลา
8.3 ประชาชนในเขตเทศบาลรับรู๎ข๎อมูลขําวสารผํานสื่อตํางๆ ที่เหมาะสมกับสภาพสังคม เชํน การใช๎
เฟสบุ๏ค (Facebook) การใช๎ไลน์ (Line) สื่อออนไลน์ตาํ งๆ ได๎สะดวก และรวดเร็วขึ้น

ความคุ๎มคํา

คุณภาพ

ผลสัมฤทธิ์

9. ด้านสุขาภิบาล อาหารปลอดภัย (สถานประกอบการ/โรงเรียน/ตลาด/การตรวจคุณภาพอาหาร)
9.1 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และรสชาติอรํอยสํงผลให๎
ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
9.2 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการตรวจคุณภาพอาหารให๎กับสถานประกอบการ โรงงาน ตลาด และ
แนะนําอาหารปลอดภัยเพื่อคุ๎มครองผู๎บริโภคได๎อยํางมีคุณภาพ
9.3 สถานประกอบการร๎านอาหารและแผงลอยตลาดในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สามารถยกระดับ
เป็นร๎านอาหารที่ได๎มาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอรํอย เป็นตลาดสดนําซื้อ อาหารปลอดภัย

คุณภาพ

ผลสัมฤทธิ์

10. ด้านพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข (ควบคุมโรค ป้องกัน ฟื้นฟู ส่งเสริม) คนและสัตว์ J
10.1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ให๎บริการด๎านสาธารณสุขที่เหมาะสมและได๎มาตรฐาน มีหนํวยบริการด๎าน
สาธารณสุขที่ครอบคลุมพื้นที่ในการให๎บริการและควบคุมปูองกันโรค รวมถึงการสํงเสริมและฟืน้ ฟู
สุขภาพประชาชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชํน การคัดกรองผู๎มีความเสี่ยงตํอโรค การ
ปูองกันโรคไข๎เลือดออก การควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎า เป็นต๎น
10.2 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ให๎บริการด๎านสาธารณสุขอยํางครบถ๎วน ทั้งคนและสัตว์ อยํางมีคุณภาพ

ผลสัมฤทธิ์

ความคุ๎มคํา

10.3 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงมีภูมิต๎านทานโรคกลุํมเสี่ยง
ตํอโรคได๎รับการเฝูาระวังและปูองกันไมํมีโรคระบาดทั้งจากคนและสัตว์ที่รุนแรงในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์
11. ด้านสร้างสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม (ขยะ น้าเสีย มลพิษ ความเป็นระเบียบบ้านเมือง) K
11.1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์พฒ
ั นาเป็น “เมืองนําอยู”ํ (บ๎านเมืองสะอาด สวยงาม ปริมาณขยะลดลง
น้ําเสียได๎รับการบําบัด อากาศไมํเป็นพิษ)

5
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ผลการปฏิบัตงิ าน
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2

1

การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุป์ ระจาปีงบประมาณ 2562

ความคุ๎มคํา

คุณภาพ

ภารกิจการพัฒนา
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11.2 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษ การรักษาความสะอาดในชุมชน
การรักษาสภาพแวดล๎อมบริเวณจุดเสี่ยง (เชํน สวนสาธารณะ โรงฆําสัตว์) การเก็บ-ขน ขยะมูลฝอย
การพัฒนาระบบทํอระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสียในชุมชน ได๎อยํางมีคุณภาพ
11.3 ระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล๎อมมีความสมดุล เป็นเมืองนําอยูํ สิ่งแวดล๎อมยั่งยืน มีการจัดการขยะได๎
อยํางคุ๎มคํา ไมํมีมลพิษที่รุนแรงในเขตเทศบาล (ขยะ น้ําเสีย มลพิษ ความเป็นระเบียบบ๎านเมือง)

คุณภาพ

ผลสัมฤทธิ์

12. ด้านพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว (สวนสาธารณะ การจัดกิจกรรมในสวนสาธารณะ) L
12.1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีการดําเนินการจัดหา พัฒนา พื้นที่สีเขียว และพื้นที่ให๎เป็น Land Mark
ของเมือง ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของประชาชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชํน ทะเล
ดาวธุง สวนสาธารณะริมแกํงดอนกลาง อุโมงค์ไฟสวนสาธารณะกุดน้ํากิน เป็นต๎น
12.2 พื้นที่สาธารณะมีการดําเนินการกํอสร๎าง ปรับปรุงที่ได๎มาตรฐานและนําสนใจ เชํน อุโมงค์ไฟ
กระพริบ ทางจักรยาน ทะเลดาวธุง เกาะกลางถนน วงเวียนโปงลาง

ความคุ๎มคํา

คุณภาพ ผลสัมฤทธิ์

ความคุ๎มคํา

12.3 ประชาชนให๎ความสนใจในการใช๎บริการพื้นที่สี เขียว และพื้นที่ที่ เป็น LandMark ของเมือง
ที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จัดไว๎ เชํน แกํงดอนกลาง รูปปั่นไดโดเสาร์เรืองแสง จุดเซลฟี่ชํวงเทศกาล ปี
ใหมํ จุดเช็คอินทะเลดาวธุง
13. ด้านพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (การก่อสร้างถนน ท่อระบายน้า ขยายเขตไฟฟ้า จราจร ทางเท้า ไฟฟ้า แสงสว่าง)M
13.1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ที่เพียงพอกับความต๎องการเกิดประโยชน์
กับประชาชนในแตํละชุมชน เชํน ถนน ทํอระบายน้ํา การขยายเขตไฟฟูา ประปา
13.2 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการพัฒนา ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพืน้ ฐาน ที่ได๎มาตรฐาน
มีคุณภาพการใช๎งานที่คงทน เชํน ถนน ทางเท๎า ทํอระบายน้ํา สวนสาธารณะ ไฟฟูาแสงสวําง
13.3 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทีเ่ หมาะสมตามระยะเวลา และประชาชนมี
ความปลอดภัยในการใช๎ประโยชน์ คุ๎มคํากับงบประมาณทีล่ งทุน

ผลสัมฤทธิ์

14. ด้านพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเอง (การส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ ภาวะผู้นา การมีส่วนร่วม) N
14.1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการสํงเสริมอาชีพ และสร๎างรายได๎ให๎กับประชาชนในชุมชนได๎
อยํางตํอเนื่อง และยั่งยืนเป็นชุมชนเข๎มแข็ง
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ความคุ๎มคํา

คุณภาพ

ภารกิจการพัฒนา
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14.2 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการพัฒนาชุมชน โดยเน๎นการมีสํวนรํวมของประชาชน เพื่อสร๎าง
ความเข๎มแข็งพึ่งพาตนเองในชุมชน เชํน ผู๎นําชุมชนเข๎มแข็ง ชุมชนคัดแยกขยะในครัวเรือน
ชุมชนเข๎ารํวมกิจกรรมของเทศบาล เป็นต๎น
14.3 ประชาชนในชุมชนมีอาชีพเสริม และรายได๎เพิ่มมากขึ้นจากโครงการที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
จัดขึ้นเป็นชุมชนเข๎มแข็ง

ความคุ๎มคํา

คุณภาพ

ผลสัมฤทธิ์

15. ด้านการจัดเก็บภาษี (ทั่วถึง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้)

15.1 ประชาชนผู๎เสียภาษีพร๎อมที่จะให๎ความรํวมมือและมีความเต็มใจในการเสียภาษี
15.2 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีการประเมินคําภาษี และจัดเก็บภาษีได๎อยํางถูกต๎อง
15.3 ประชาชนผู๎เสียภาษีมีความพึงพอใจที่จะชําระภาษีเพื่อพัฒนาท๎องถิ่น
15.4 เจ๎าหน๎าที่จัดเก็บภาษีปฏิบตั ิหน๎าที่ด๎วยความโปรํงใส ซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต๎องตามหลักกฎหมาย
จริยธรรม
15.5 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สามารถใช๎รายได๎จากการจัดเก็บภาษีมาพัฒนาท๎องถิ่นได๎อยํางคุ๎มคํา
15.6 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สามารถใช๎รายได๎จากการจัดเก็บภาษีมาพัฒนาท๎องถิ่นได๎ตรงความต๎องการ
ของประชาชน

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในภาพรวม
ประเด็น/หัวข้อ

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
1.
2.
3.
4.
5.

ขั้นตอนการให๎บริการมีระบบ ไมํยุํงยากซับซ๎อน มีความชัดเจน
มีความสะดวก รวดเร็ว และครบถ๎วนถูกต๎องในการให๎บริการ
มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนในการให๎บริการ
มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให๎บริการอยํางชัดเจน
ความเป็นธรรมของการบริการ เชํน เรียงตามลำดับกํอนหลัง มีความเสมอภาคเทําเทียมกัน

ด้านช่องทางการให้บริการ
1. มีชํองทางการให๎บริการเพียงพอตํอผู๎ใช๎บริการ
2. มีการประชาสัมพันธ์การให๎บริการ เชํน บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายเว็บไซต์
3. มีชํองทางการรับฟังความคิดเห็นตํอการให๎บริการ เชํน ตู๎รับฟังความคิดเห็น เว็บไซต์
4. จัดให๎มีสายดํวนนายกฯ หรือสายดํวนปลัด
.5มีการให๎บริการในชํองทางอืน่ ๆ เชํน ทางไปรษณีย์ การบริการนอกสถานที่ การบริการนอกเวลา หรือบริการลํวงหน๎า

ผลการปฏิบัตงิ าน
5 4 3 2 1
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ผลการปฏิบัตงิ าน
5 4 3 2 1

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1.
2.
3.
4.
5.

มีการต๎อนรับทีส่ ุภาพ อัธยาศัยดี การมีมนุษยสัมพันธ์ของเจ๎าหน๎าทีผ่ ู๎ให๎บริการ
ความเหมาะสมในการแตํงกาย บุคลิกลักษณะของเจ๎าหน๎าทีผ่ ู๎ให๎บริการ
ความเอาใจใสํ กระตือรือร๎นในการอำนวยความสะดวก และความพร๎อมในการให๎บริการอยํางรวดเร็ว และทั่วถึง
เจ๎าหน๎าที่มคี วามรู๎ ความสามารถในการให๎บริการ เชํน การตอบคำถาม ชี้แจงข๎อสงสัย การให๎คำแนะนำชํวยแก๎ปญ
ั หา
ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน๎าที่ เชํน ไมํรบั สินบน ไมํหาประโยชน์สํวนตัว ฯลฯ

ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
1. สถานที่ตั้งในการเดินทางมารับบริการมีความสะดวก มีความเป็นระเบียบ สะดวกตํอการติดตํอขอรับบริการ
2. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เชํน น้ําดื่ม ที่จอดรถ ห๎องน้ํา ที่นั่งคอยรับบริการ

3. ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานที่ให๎บริการ
4.
5.
6.
7.

ความเพียงพอของอุปกรณ์ เครื่องมือในการให๎บริการ
ปูายข๎อความ ปูายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให๎บริการมีความชัดเจน เข๎าใจงําย
มีสื่อประชาสัมพันธ์/คูํมือและเอกสารให๎ความรู๎
จุดหรือชํองทางการให๎บริการมีความเหมาะสมและเข๎าถึงได๎สะดวก

ตอนที่ 4 การแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน
1. ปัญหาและอุปสรรคในการรับบริการ (ระบุชื่องานบริการ)
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
2. ข๎อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานบริการ (ระบุชื่องานบริการ)
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
3. ทํานมีความคิดเห็นหรือข๎อเสนอแนะอื่น ๆ ตํอการปฏิบัติหน๎าที่ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุอ์ ยํางไร
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
*ขอขอบคุณที่กรุณาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สาหรับการวางแผนการพัฒนา เราจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป*
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
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