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ข

คานา
การศึ ก ษาเพื่ อ ประเมิ น ผลการปฏิบั ติ งาน ประเมิ น ผลระดั บความพึง พอใจของประชาชนในการ
ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้ดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วม (Term of Reference)
ระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2548
การศึกษาประเมินผลครั้งนี้มีความมุ่งหมายที่จะการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลระดับความ
พึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เน้นการ
ประเมินผลเชิงระบบเพื่อให้เห็นถึงความเชื่อมโยงขององค์ประกอบในระบบบริการประชาชน นอกจากนั้นยังได้
ทําการประเมินผลสําหรับใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพและปรับปรุงระบบการให้บริการเพื่อยกระดับ
คุณภาพบริการและใช้เป็นแนวทางวางแผนปรับปรุงการให้บริการขององค์กรที่ดีในอนาคต
การศึกษาเพื่อประเมินผลครั้งนี้สําเร็จลงได้เพราะความร่วมมือของนายกเทศบาลมนตรี คณะผู้บริหาร
และบุ คลากรขององค์กร ที่อํานวยความสะดวกในทุกขั้นตอนของการประเมินและขอขอบคุณคณะผู้ช่ว ย
นักวิจัยทุกท่านที่ใช้ความทุ่มเทในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนผู้ให้ข้อมูลทุกท่านทําให้การดําเนินงานศึกษา
ประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์ ในการนี้ทางคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาส
นี้
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กันยายน 2564

การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ 2564

ค

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อําเภอเมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ เป็นส่วนราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งจะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2564 ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ในมิติที่ 2 คุณภาพการให้บริการพิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยประสาน
หรือจ้างหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกที่เป็นกลางมาดําเนินการสํารวจ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นหน่วยงานอิสระและเป็นสถาบันการศึกษาที่มีหน่วยงาน
รับผิดชอบด้านการวิจัยเพื่อประเมินโครงการและมีบุคลากรที่เพียงพอในการดําเนินการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงประสานให้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นสถาบันที่ดําเนินการประเมินผลความพึง
พอใจของผู้รับบริการใน 4 ด้าน ด้วยกัน คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส่วน
ราชการต้องให้ความสําคัญกับผู้รับบริการในการให้บริการที่มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
การวิจัยนี้จะดําเนินการเฉพาะกิจกรรมที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รวม 15 งานบริการ คือ
1) ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษา 2) ด้านพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 3) ด้านส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว 4) ด้า นสร้า งความมั่น คงในชี วิต ของคนในชุม ชน (การ
สงเคราะห์ การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ยาเสพติด) 5) ด้านกีฬาและนันทนาการ (สนามกีฬา ลานกีฬา พื้นที่
สร้างสรรค์ด้านสุขภาพ การแข่ งกีฬา) 6) ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประชาชน (ความ
ร่วมมือในการพัฒนาร่วมกับภาคีเครือข่าย) 7) ด้านสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ นของประชาชน
(ปูองกันอาชญากรรม/ภัยพิบัติ/จราจร ช่วยเหลือ บรรเทา เยียวยา) 8) ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
(การเผยแพร่ การสร้างการรับรู้) 9) ด้านสุขาภิบาล อาหารปลอดภัย (สถานประกอบการ/โรงเรียน/ตลาด/การ
ตรวจคุณภาพอาหาร) 10) ด้านพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข (ควบคุมโรค ปูองกัน ฟื้นฟู ส่งเสริม) คน
และสัตว์ 11) ด้านสร้างสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม (ขยะ น้ําเสีย มลพิ ษ ความเป็นระเบียบ
บ้านเมือง) 12) ด้านพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว (สวนสาธารณะ การจัดกิจกรรมใน
สวนสาธารณะ) 13) ด้านพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (การก่อสร้างถนน ท่อระบายน้ํา
ขยายเขตไฟฟูา จราจร ทางเท้า ไฟฟูา แสงสว่าง) 14) ด้านพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเอง (การส่งเสริม
อาชีพ เพิ่มรายได้ ภาวะผู้นํา การมีส่วนร่วม) และ 15) ด้านการจัดเก็บภาษี โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ใน 15 งาน
บริการ 2. เพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตาม
ตัว ชี้วัด ร้ อยละของระดับ ความพึงพอใจของผู้ รับบริการผลการวิจัยครั้งนี้คาดว่าจะเป็นประโยชน์สํ าหรับ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ เพื่อผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้น และเป็น
สารสนเทศสํ า หรั บ ผู้ บ ริ ห ารใช้ป ระกอบการพิ จ ารณาในการจัด สรรเงิ น รางวั ล บํา เหน็จ ความชอบ ให้ กั บ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดต่อไป
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ผลการวิจัย พบว่า
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถสรุปผลในภาพรวมของทั้ง 15 งานบริการ ดังนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 82.03 ผลการประเมินการให้บริการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามตัวชี้วัด
ร้อยละของความพึงพอใจในการให้บริการได้ 7 คะแนน ในภาพรวม
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 81.93
( ̅ = 4.10, S.D.= 0.81) อยู่ในระดับดี ด้านพัฒนาศักยภาพผู้เรียน อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 81.87 ( ̅ =
4.09, S.D.= 0.85) อยู่ในระดับดี ด้านส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
การท่องเที่ยว อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 81.85 ( ̅ = 4.09, S.D.= 0.84) อยู่ในระดับดี ด้านสร้างความ
มั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 82.37 ( ̅ = 4.12, S.D.= 0.86) อยู่ในระดับดี ด้าน
กีฬาและนันทนาการ อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อ ยละ 82.10 ( ̅ = 4.10, S.D.= 0.85) อยู่ในระดับดี ด้านการ
เสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประชาชน อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 81.59 ( ̅ = 4.08, S.D.=
0.88) อยู่ในระดับดี ด้านสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ
81.96 ( ̅ = 4.10, S.D.= 0.84) อยู่ในระดับดี ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อย
ละ 81.96 ( ̅ = 4.10, S.D.= 0.84) อยู่ในระดับดี ด้านสุขาภิบาล อาหารปลอดภัย อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อย
ละ 81.84 ( ̅ = 4.09, S.D.= 0.85) อยู่ในระดับดี ด้านพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขคนและสัตว์ อยู่ใน
ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 81.48 ( ̅ = 4.07, S.D.= 0.85) อยู่ในระดับดี ด้านสร้างสมดุลของระบบนิเวศน์และ
สิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 81.60 ( ̅ = 4.08, S.D.= 0.87) อยู่ในระดับดี ด้านพัฒนาพื้นที่
สาธารณะให้เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 82.14 ( ̅ = 4.11, S.D.= 0.85) อยู่ใน
ระดับดี ด้านพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 81.65 ( ̅ =
4.08, S.D.= 0.87) อยู่ในระดับดี ด้านพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเอง อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 83.38
( ̅ = 4.17, S.D.= 0.81) อยู่ในระดับดี และด้านการจัดเก็บภาษี คิดเป็นร้อยละ 82.73 ( ̅ = 4.14, S.D.=
0.83) อยู่ในระดับดี
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จ

ภาพรวมความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
คิดเป็นร้อยละ 82.95 ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามตัวชี้วัด
ร้อยละของการให้บริการได้ 7 คะแนนในภาพรวม เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านกระบวนการขั้นตอน
การให้บริการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 82.46 ( ̅ 4.12, S.D. = 0.69) ด้านช่องทางการให้บริการ อยู่
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 82.35 ( ̅ = 4.12, S.D. 0.77) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 83.29 ( ̅ = 4.16, S.D. = 0.75) และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ
83.69 ( ̅ = 4.18, S.D. = 0.75)
สําหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายโดยภาพรวม ที่ได้รับการประเมินจากผู้รับบริการว่ามีความพึงพอใจ
มากก็ ค วรรั ก ษามาตรฐานการบริ ก ารไว้ ควรมีก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ งอย่ างต่อ เนื่อ ง และให้ ค วามสํ า คัญ กั บ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มาจากผู้รับบริการและผลการวิจัย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ ซึ่งจะสะท้อน
ถึงประสิทธิภาพที่ดีในการทํางานของหน่วยงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ที่มีลักษณะของการมีส่วนร่วม ความ
โปร่งใส ความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง การปกครองโดยหลักนิติธรรม เพื่อความมีประสิทธิผลและ
ความเที่ยงธรรมต่อไป
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บทที่ 1 บทนา
1.1 ทีม่ าและความสาคัญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้กําหนดให้มีการกระจายอํานาจการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย รับผิดชอบดูแล
และพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้เจริญก้าวหน้า และตรงตามความต้องการของสมาชิกในท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้
การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีการพั ฒนามากยิ่งขึ้น โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินจึง
กําหนดอํานาจ หน้าที่ และการกํากับดูแลท้องถิ่นให้อยู่ในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ขณะเดียวกันการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง การปกครองหน่วยย่อยของประเทศนอกเหนือจากรัฐบาลกลาง เป็นรูปแบบของ
การกระจายอํานาจที่เปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มย่อยในแต่ละท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการเลือกผู้นําของตน ให้
เข้ามาทําหน้าที่บ ริหารจั ดการสนองความต้องการ พร้อมทั้งแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ อย่าง
รวดเร็วตรงความต้องการและด้วยความทั่วถึงขณะเดียวกันก็จะเห็นผลตอบรับในทันทีด้วย (รั ฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น) ซึ่งสอดคล้องตามที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อ.บ.ต) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนจังหวัด (ก.อ.บ.จ) ได้เล็งเห็นความสําคัญในเรื่องการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการสํารวจความพึงพอใจจากหน่วยงานหรือสถาบันกลาง เพื่อ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและนําผลการสํารวจและการประเมินผลการให้บริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมาแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการประชาชน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง และมี
แนวโน้มการขยายตัว เพื่อรองรับการเจริญเติบโตและเตรียมความพร้อมของชุมชนในด้านต่าง ๆ ให้บริการ
ประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการศึกษาพลานามัยเอาใจใส่ โครงสร้างพื้นฐานสร้างงาน สร้างรายได้
ดํารงไว้ซึ่งศิล ปวัฒ นธรรมและจั ดทําสิ่ งแวดล้ อมให้ เหมาะสม ดังนั้นผู้ วิจัยจึงได้ศึกษาการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้ทราบถึงผลการให้บริการ
ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทํางานได้ทางหนึ่ง อีกทั้งต้องการ
ให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปราชการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนที่มาใช้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ 2564 อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ใน 15 งานบริการ
1.2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ 2564
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามตัวชี้วัด ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
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1.3 ขอบเขตในการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
ดําเนินการประเมินคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ 2564 โดย
ดําเนินการสํารวจผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ใน 15 งานบริการ ได้แก่
1. ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษา
2. ด้านพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
3. ด้านส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
4. ด้านสร้างความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน (การสงเคราะห์ การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ยา
เสพติด)
5. ด้านกีฬาและนันทนาการ (สนามกีฬา ลานกีฬา พื้นที่สร้างสรรค์ด้านสุขภาพ การแข่งกีฬา)
6. ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประชาชน (ความร่วมมือในการพัฒนาร่วมกับภาคี
เครือข่าย)
7. ด้านสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (ปูองกันอาชญากรรม/ภัยพิบัติ/จราจร
ช่วยเหลือ บรรเทา เยียวยา)
8. ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร (การเผยแพร่ การสร้างการรับรู้)
9. ด้านสุขาภิบาล อาหารปลอดภัย (สถานประกอบการ/โรงเรียน/ตลาด/การตรวจคุณภาพอาหาร)
10. ด้านพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข (ควบคุมโรค ปูองกัน ฟื้นฟู ส่งเสริม) คนและสัตว์
11. ด้า นสร้ างสมดุล ของระบบนิ เวศน์ และสิ่ ง แวดล้ อ ม (ขยะ น้ํา เสี ย มลพิษ ความเป็น ระเบีย บ
บ้านเมือง)
12. ด้านพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว (สวนสาธารณะ การจัดกิจกรรมใน
สวนสาธารณะ)
13. ด้านพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (การก่อสร้างถนน ท่อระบายน้ํา ขยาย
เขตไฟฟูา จราจร ทางเท้า ไฟฟูา แสงสว่าง)
14. ด้านพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเอง (การส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ ภาวะผู้นํา การมีส่วน
ร่วม)
15. ด้านการจัดเก็บภาษี (ทั่วถึง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้)
อีกทั้งประเมินความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 2. ด้านช่องทางการให้บริการ 3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ 4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
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1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร
การศึกษาครั้ งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการการปฏิบัติงานของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่อาศัยอยู่ใน 38 ชุมชน (เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์,
2564)
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 2564 โดยมีระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564
1.3.4 ขอบเขตด้านพื้นที่
การศึกษาครั้งนี้ดําเนินการโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากชุมชนต่างๆในเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 38 ชุมชน (เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์, 2564)

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.4.1 ผลของการศึ ก ษาสามารถนํ า ไปใช้ ใ นการประปรุ ง และพั ฒ นากระบวนการปฏิบั ติ งานของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
1.4.2 เป็นการพัฒนาและเสริมสร้างความทันสมัยทางวิชาการให้แก่วงการวิชาการ
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บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การประเมินผลการปฏิบั ติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจําปี
งบประมาณ 2564 คณะผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามาเป็นกรอบแนวคิดใน
การวิจั ยครั้งนี้ และเพื่อให้ผลการประเมินที่ได้สามารถนําไปใช้พัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเสนอแนวคิดตามลําดับ ดังนี้
2.1 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1.1 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ
2.1.2 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการให้บริการ
2.1.3 แนวคิด และทฤษฎีการปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1.4 การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล
2.2 บริบททั่วไปของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.4 กรอบแนวคิดการประเมิน
2.1 แนวคิด

และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ (satisfaction) เป็นทัศนคติที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การที่เรา
จะทราบว่า บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน จึงเป็นการ
ยากที่จะวัดความพึงพอใจโดยตรง แต่สามารถวัดได้โดยทางอ้อม โดยการวัดความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้น
และการแสดงความคิดเห็นนั้นจะต้องตรงกับความรู้สึกที่แท้จริงจึงสามารถวัดความพึงพอใจนั้นได้
ความหมายของความพึงพอใจ
จาริณี อิศรางกูร ณ อยุธยา (2559) ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ทัศนคติที่เป็นนามธรรม
เกี่ยวกับจิตใจ อารมณ์ ความรูสึกที่บุคคลมีต่อหนึ่งสิ่งใด นอกจากนี้ความพึงพอใจเป็นความรูสึกด้า นบวกของ
บุคคลที่มี ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจจะเกิดขึ้นจากความคาดหวังหรือเกิดขึ้นต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนอง วาม
ต้องการให้แกบุคคลไดซึ่งความพึงพอใจที่เกิดขึ้นสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามค่านิยมหรือ ประสบการณของตัว
บุคคล
สถาบันวิจัย และพัฒนา (2559) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึ ก ความคิดเห็น หรือทัศนคติใน
ทางบวกของประชาชน ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น อําเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี โดยจําแนกออกเป็นความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจด้าน
ช่องทาง การให้บริการ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
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วิณารัตน์ ภูวพัฒน์ชัยกิจ (2559) ความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) หมายถึง ระดับความรู้สึก
ของผู้มาใช้ บริการที่เป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์จากการใช้บริการท่าอากาศยานตามที่
เห็น หรือเข้าใจกับการคาดหวังของบุคคล
Pham, & Ahammad (2017) และ Oliver (1997) ศึกษาพบว่า ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่ สําคัญที่สุด
ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งความพึงพอใจนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผลิตภัณฑ์ เป็นอย่างมาก และ
มีความเป็นไปได้ที่จะมีการบอกต่อให้ผู้อื่นทราบอย่างแพร่หลาย ส่วน Shelly (1975) ได้กล่าวไว้ว่า เป็น
ความรู้สึกที่สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือความรู้สึกในทางบวกและ ความรู้สึกในทางลบ สําหรับความรู้สึก
ในทางบวกเป็นความรู้สึกที่หากเกิดขึ้นแล้วจะทําให้มีความสุข ซึ่งจะเกิดความพึงพอใจ ในทางตรงกันข้ามกับ
ความรู้สึกทางลบเป็นความรู้สึกที่ผิดหวัง ไม่บรรลุ จุดมุ่งหมาย ก็จะเกิดความไม่พึงพอใจ
Shelly (1975) (อ้างอิงใน รัตนะ พุทธรักษา และ พีรภาว์ ทวีสุข, 2560) ได้สรุปทฤษฎีความพึงพอใจ
ไว้ว่า ความพึงพอใจเป็นทฤษฎีว่าด้วยความรู้สึกสอง แบบของ มนุษย์คือ ความรู้สึกทางบวก และความรู้สึก
ทางลบ ความรู้สึกทุกชนิด ของมนุษย์จะอยู่ในกลุ่มของ ความรู้สึกสอง แบบนี้ความรู้สึกทางบวกเมื่อเกิดขึ้น
แล้วจะทําให้เกิดความสุข ความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกที่ แตกต่างจากความรู้สึก ทางบวกอื่นๆ กล่าวคือ เป็น
ความรู้ สึ กที่มีร ะบบย้อนกลั บ ทําให้เกิดความสุ ข หรือความรู้สึ กทางบวกเพิ่มขึ้นได้อีกซึ่ง ความสุขเป็น
ความรู้สึกที่สลับซับซ้อนและมีผลต่อบุคคลมากกว่า ความรู้สึกทางบวกอื่นๆ ความรู้สึกทางบวก ความรู้สึก ทาง
ลบ และความสุข มีความสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อน และระบบความสัมพันธ์ของความรู้สึกทั้ง 3 นี้ เรียกว่า
ระบบ ความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีความรู้สึกทางบวกมากกว่าความรู้สึกทางลบ
ความพอใจ สามารถแสดงออกมาในรูปของความรู้สึกทางบวกแบบต่างๆ ได้ และความรู้สึกทางบวกนี้ยังเป็นตัว
ช่วยให้เกิดความพึง พอใจเพิ่มขึ้นได้
สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ (2560) ความพึงพอใจในการทํางาน หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติที่มีต่อ
งานด้านบวกที่เกี่ยวข้องกับการทํางาน ได้แก่ สภาพแวดล้อมของสถานที่ทํางาน ผลตอบแทน ความมั่นคงใน
งาน ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน และความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงานซึ่งทําให้
บุคลากรในองค์การมีความสุขและรู้สึกกระตือรือร้นในการทํางานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการทํางาน ซึ่งส่งผล
ให้การทํางานประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเปูาหมายขององค์การ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ (2561) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติ
ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันเกิดจากพื้นฐานการรับรู้ค่านิยมและประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้รับ และจะ
เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสามารถ ตอบสนอง ความต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้ซึ่งระดับความพึงพอใจของแต่ละบุคคล
ย่อมมีความแตกต่างกันไป
เทศบาลนครนนทบุรี (2561) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ ดีต่อการดําเนินงาน โดยอาศัย
เกณฑ์การประเมินขององค์กรส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดําเนิน งานโครงการ/กิจกรรม ในประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม การประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ข้อมูล การเปิด โอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น มีการรายงานผลการดําเนินงานต่อ
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สาธารณะ การเปิดโอกาสให้ ประชาชนตรวจสอบ ระยะเวลาที่กําหนดการดําเนินงานเป็นไปตามผลการดําเนิน
โครงการหรือกิจกรรม นําไปสู่การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน และประโยชน์ที่
ประชาชน ได้รับจากการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม
จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่าความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก ทัศนคติส่วนบุคคลต่อกิจกรรม
ต่างๆ แสดงออกโดยการประเมิน ค่าทั้งทางบวกและทางลบ เช่น สายตา คําพูด ลั กษณะท่าทาง เป็นต้น
เจ้าหน้าที่ทุกฝุายให้สามารถทํางานทดแทนกันได้ ปรับปรุงระบบการบริการประชาชนให้เกิดความสะดว ก
รวดเร็ว ยุ ติธรรมมากขึ้น แก้ไขระเบี ย บ กฎหมาย ขั้นตอนต่างๆ ที่มีความล้าสมัย ซ้ําซ้อน พัฒ นาความรู้
ความสามารถ และทักษะต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่ในด้านการให้บริการแก่ประชาชน และปลูกจิตสานึกของการเป็น
ผู้ให้บริการ มีการประเมินและติดตามผลงานของบุคลากรอย่างสม่ําเสมอ สร้า งขวัญ กําลังใจ และทัศนคติของ
เจ้าหน้าที่เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจเมื่อมารับบริการ
องค์ประกอบของความพึงพอใจ
จิตตินันท์ เดชะคุปต์, วีรวัฒน์ ปันนิตามัย และสุรกุล เจนอบรม (2542, อ้างถึงในปานจิต บูรณสมภพ.
2548) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบของความพึงพอใจในการบริการ เป็นความพึงพอใจในการบริการที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการบริการระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เป็นผลของการรับรู้และประเมินคุณภาพของการ
บริ การในสิ่ งที่ ผู้ รั บ บริ การคาดหวั งว่าควรจะได้ รับและสิ่ ง ที่ผู้ รั บบริ การได้รับ จริง จากการบริการในแต่ล ะ
สถานการณ์การบริการหนึ่ง ซึ่ งระดับของความพึงพอใจอาจไม่คงที่ผันแปรไปตามช่วงเวลาที่แตกต่างกันได้
ทั้งนี้ความพึงพอใจในการบริการประกอบด้วย
1. ด้านการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการ ผู้รับบริการจะรับรู้ว่าผลิตภัณฑ์บริการที่ได้รับมีลักษณะ
ตามพันธะสัญญาของกิจการบริการแต่ละประเภทตามที่ควรจะเป็นมากน้อยเพียงใด
2. ด้านการรับรู้คุณภาพของการนําเสนอบริการ ผู้รับบริการจะรับรู้ว่าวิธีการนําเสนอบริการใน
กระบวนการบริการของผู้ให้บริการมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกในการเข้าถึง
บริการ พฤติกรรมการแสดงออกของการให้บริการตามบทบาทหน้าที่และปฏิกิ ริยาการตอบสนองการบริการ
ของผู้ให้บริการต่อผู้รับบริการในด้านความรับผิดชอบต่องาน การใช้ภาษาสื่อความหมายและการปฏิบัติตนใน
การให้บริการ สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องการการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยไมตรีจิตของการบริการที่แท้จริง
นิธิศ สระทองอยู่ (2563) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ ซึ่งเป็นการรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ที่ ได้รับการตอบสนองจากการให้บริการของผู้ให้บริการ ซึ่งผู้รับบริการมีความสุขและเกิดความพึง
พอใจ เมื่อได้รับบริการและเกิดผลสําเร็จตามความมุ่งหวังหรือเกินความคาดหมายแต่ระดับความพึงพอใจที่
เกิดขึ้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของการบริการ และเกิดความไม่ชอบเมื่อความต้องการ ไม่ได้รับ
การตอบสนอง ประกอบด้วยความพึงพอใจ 4 ด้าน ดังนี้คือ
1. ด้านการดําเนินการ หมายถึง กระบวนการ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ เช่น ความสะดวก ความ
รวดเร็ว ในการให้บริการ ความถูกต้องของเอกสาร การให้คําปรึกษา การให้คําแนะนําในเรื่องต่างๆ
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2. ด้านลักษณะการให้บริการ หมายถึง การให้ความช่วยเหลือหรือการดําเนินการ หรือลักษณะของ
การแสดงออกในให้บ ริการของเจ้าหน้ าที่สํ านักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เช่น ความเต็มใจที่จะ
ให้บริการ มี มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใสและกระตือรือร้น ความรู้ ความสามารถที่จะตอบปัญหาของท่าน
ได้ อย่างชัดเจน ให้คําแนะนําและเอาใจใส่ให้ความสนใจ ความตรงต่อเวลา และสม่ําเสมอต่อหน้าที่ที่ ให้บริการ
มีวัสดุอุปกรณ์สํานักงานไว้บริการอย่างเพียงพอ อย่างใจเย็นและสุภาพ เป็นต้น
3. ด้านการบริหารดําเนินงาน หมายถึง กระบวนการบริหารการดําเนินการอย่างเป็นระบบ เช่น มี
เวลาเปิด ปิดเหมาะสม สภาพแวดล้อมมีความสะอาดและเป็นระเบียบ มีความ เป็นสัดส่วนและสะดวกต่อการ
ติดต่อ มี เป็นต้น
4. ด้านให้บริการด้านเทคโนโลยี หมายถึง ระบบสารสนเทศที่ให้บริการ ผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต เพื่ออํานวยความสะดวก และรวดเร็วในการใช้บริการในด้านต่างๆ พร้อมทั้งเพิ่มคุณภาพและลด
ข้อผิดพลาดของผู้ให้บริการด้วย
Hallar B. Gilmer ได้จําแนกองค์ประกอบของความพึงพอใจ ดังนี้
1. ลักษณะทางสังคม (Social Aspects) การมีสัมพันธ์ที่ดีก่อให้เกิดความพึงพอใจใน ลักษณะของ
กิจกรรมที่ทํา
2. ลักษณะของกิจกรรมที่ทํา (Intrinsic Aspects) การมีความสัมพันธ์ที่ดีก่อให้เกิดความ พึงพอใจว่า
ทุกสิ่งทุกอย่างที่ลดความเครียด โดยที่ความเครียดได้รับการตอบสนอง และลดลงก็จะเกิด ความพึงพอใจ
ตามมา
Allport ได้กล่าวถึงองค์ประกอบด้านต่างๆ ดังนี้
1. องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affective Component) เป็นลักษณะทางความรู้สึก หรืออารมณ์
ของบุคคล องค์ประกอบทางความรู้สึกมี 2 ลักษณะ คือ ความรู้สึกทางบวก ได้แก่ ชอบ พอใจ เห็นใจ และ
ความรู้สึกทางลบ ได้แก่ ไม่ชอบ ไม่พอใจ กลัว รังเกียจ
2. องค์ประกอบด้านความคิด (Cognitive Component) เป็นการที่สมองของบุคคลรับรู้ และวินิจฉัย
ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับเกิดเป็นความรู้ ความคิดเกี่ยวกับวัตถุ บุคคลหรือสภาพการณ์ขึ้นอยู่กับ องค์ประกอบทาง
ความคิด เกี่ยวข้องกับการพิจารณาที่มาของทัศนคติออกมาว่าถูกหรือผิด ดีหรือไม่ดี
3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) เป็นความพร้อมที่จะทํา หรือพร้อมที่จะ
ตอบสนองต่อที่มาของทัศนคติ ทฤษฎีที่แสวงหาความพึงพอใจ ระบุว่าบุคคลพอใจกระทําสิ่งใดๆ ที่ให้ความสุข
และจะหลี กเลี่ ย งไม่ กระทํ าสิ่ ง ใดที่ จ ะได้ รั บ ความทุ กข์คื อความลํ า บาก โดยความพอใจจะแบ่งอ อกเป็น 3
องค์ประกอบคือ
1. ความพอใจด้านจิตวิทยา เป็นทัศนะของความพอใจว่าโดยธรรมชาติแล้ว มนุษย์ต้องการแสวงหา
ความสุขส่วนตน หรือหลีกเลี่ยงจากความทุกข์ใดๆ
2. ความพอใจเกี่ยวกับตน เป็นทัศนะของความพอใจว่ามนุษย์จะพยายามแสวงหา ความสุขส่วนตน
แต่ไม่จําเป็นว่าการแสวงหาความสุขจะต้องเป็นธรรมชาติของมนุษย์เสมอไป
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3. ความพอใจเกี่ยวกับตนถือว่ามนุษย์แสวงหาความสุข เพื่อผลประโยชน์ของมวลมนุษย์ หรือสังคมที่
ตนเป็นสมาชิกอยู่และจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ผู้หนึ่ง

จิตตินันท์ เดชะคุปต์ (2542)
นิธิศ สระทองอยู่ (2563)
Hallar B. Gilmer
Allport

ผลผลิตความคิด

ความรู้สึก

กิจกรรมที่ทํา

ทางสังคม

เทคโนโลยี

การบริหาร

การให้บริการ

การดําเนินการ

งานการนําเสนอ

ตัวผลิตภัณฑ์

ตาราง 1 องค์ประกอบของความพึงพอใจ

 
   
 
 

รูปแบบความพึงพอใจ
Oliver (1997 อ้างใน ยุรมาศ อุดมศิริ , 2559) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ภาวการณ์ที่
แสดงออกที่ เกิดจากการประเมิน ประสบการณ์ ซึ่งอาจขยายความได้ว่า ความพึงพอใจเป็นภาวการณ์
แสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกที่ เกิดจากการประเมินเปรียบเทียบ ประสบการณ์การได้รับ การวัดระดับ
ความพึงพอใจ โดยสามารถแบ่งได้ 3 ระดับ ดังต่อไปนี้
1) การยืนยัน (Confirmation) คือ สินค้าหรือการบริการสามารถตอบสนองความต้องการ ของ
ผู้บริโภคตรงตามที่ คาดหวังเอาไว้ทําให้เกิดความพึงพอใจ
2) ความไม่สอดคล้องเชิงบวก (Positive Disconfirmation) คือ สินค้าหรือการบริการ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากกว่าที่คาดหวังเอาไว้เกิดเป็นความพึงพอใจใน ระดับที่สูงขึ้น
3) ความไม่สอดคล้องเชิงลบ (Negative Disconfirmation) คือ สินค้าหรือการบริการ ตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคน้อยกว่าที่ได้คาดหวังเอาไว้ทําให้เกิดความไม่พึงพอใจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ฟาร์มาเน็ต (PharmaNet, ม.ป.ป.) กล่าวว่า ผู้ให้บริการทุกประเภท ไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชน ต่างก็
มุ่งหวังที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุด ให้กับผู้รับบริการด้วยกันทั้งสิ้น ปัจจุบันองค์กรชั้นนําทั่วโลก จะมีการวิจัย
เพื่อประเมิน ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง เพื่อนํามาปรับปรุงการบริการให้ดี
ยิ่งๆขึ้น สู่ความสําเร็จที่ยั่งยืนถาวรขององค์กรสืบไป เมื่อกล่าวถึงการบริการ ทุกคนเคยมีประสบการณ์ในการ
ให้ บริ การมาแล้ ว เพีย งแต่อาจจะนึ กไม่ออก เพราะมีภ าพการบริการว่าเป็นงานของ พนั กงานร้านอาหาร
พนักงานโรงแรม พนักงานโทรศัพท์ หรือพนักงานขาย เพราะคิดว่าบริการเป็นงานในอาชีพเท่านั้น ที่ถูกต้อง
แล้ว การบริการหมายถึง การกระทําใดๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อื่น จึงเป็นเรื่องของคนสองฝุาย
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คือ ผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ เมื่อกล่าวถึงการให้บ ริการในเชิงความสัมพันธ์ทางสังคม เช่น พ่อแม่กับลูก
หรือระหว่างเพื่อน ผู้ให้บริการอาจไม่สนใจความพึงพอใจของผู้รับบริการ แต่ในการให้บริการทางอาชีพนั้น
ความพึงพอใจสู งสุดของผู้ รั บ บริ การ เป็ น เปูาหมายสํ าคัญ ซึ่งจะเกิดจากการได้รับบริการที่ตรงกับความ
ต้องการที่แท้จริง พร้อมกับความสุขเท่านั้น ดังนั้น การรู้ถึงความต้องการที่แท้จริง จึงเป็นสิ่งสําคัญ ที่ต้องหาให้
ได้ เพื่อให้บริการนั้น สร้างความพึงพอใจได้สูงสุด
ไรแลนเดอร์ และโพรโวสท์ (Rylander and Provost, 2006) ได้กล่าวถึงผลของเทคโนโลยีต่อความ
พึงพอใจของลูกค้า โดยในปัจจุบันผู้ให้บริการส่วนใหญ่มักจะพึ่งพาเทคโนโลยีในการดูแลลูกค้า เช่นให้ลูกค้าฝาก
ข้อความทางโทรศัพท์ หรื อให้ ฟังรายละเอียดจากเทปบันทึ กเสี ยงเองจากการกดหมายเลขทางโทรศัพ ท์
ต่อเนื่องกันไป ซึ่งบางครั้งอาจทําให้ลูกค้ายิ่งทวีความไม่พอใจมากขึ้น การที่ผู้ให้บริการอาศัยเทคโนโลยี ในการ
ดูแลความพึงพอใจของลูกค้า เนื่ องจากขาดแคลนงบประมาณในการดําเนินการ ทําให้ต้องจํากัดจํานวน
พนั ก งาน ซึ่ง สาเหตุ ห ลั กประการหนึ่ งที่ ทํ า ให้ ลู ก ค้ าไม่ พึ งพอใจ คื อ ขาดการติ ด ต่ อสื่ อ สารกั บ พนัก งาน/
เจ้ าหน้ าที่ ดังนั้ น สิ่ งสํ าคัญ สํ าหรั บ ผู้ ให้ บ ริ การคือ ควรจัดหา พนักงาน/เจ้าหน้ าที่ที่มีความสามารถในการ
ดําเนินงานแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจมีจากการให้บริการ ซึ่งจะทําให้ลูกค้าเกิดความภักดีและใช้บริการอย่าง
ต่อเนื่องตลอดไป การใช้เทคโนโลยีในการให้บริการควรเป็นเพียงสิ่งสนับสนุน แต่ไม่ใช่มาแทนที่พนักงาน/
เจ้าหน้าที่
ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได้รับจริงในสถานการณ์
หนึ่ง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ผ่านการแสดงออกทาง
อารมณ์และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด เป็นความรู้สึกชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผันแปรได้ตาม
ปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับความคาดหวังของบุคคลในแต่ละสถานการณ์ ซึ่งความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่แสดง
ออกมาในระดับมากน้อยได้ ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของการประเมินสิ่งที่ได้รับจริงกับสิ่งที่คาดหวังไว้
นอกจากนี้ความพึงพอใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะถูกกําหนดจากความรู้สึกของแต่ละบุคคล โดยจาก
การพิจารณาความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงและผลตอบแทนที่เขามีความรู้สึกว่าเขาควรจะ
ได้รับแล้ว ถ้าหากผลตอบแทนที่ได้รับจริงมากกว่าผลตอบแทนที่เขาคาดว่าจะได้รับย่อมจะก่อให้เกิดความพึง
พอใจขึ้น ซึ่งความพอใจจะมากหรือน้อยหรือไม่พึงพอใจนั้ น ขึ้นอยู่กับความยุติธรรมของผลตอบแทน (อัจฉรา
สมสวย, 2545)
การวัดความพึงพอใจที่มีต่อการบริการ
ภณิดา ชัยปั ญญา (2541) กล่าวว่าความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการจะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นจะต้อง
พิจารณาถึงลักษณะของการให้บริการขององค์กร ประกอบกับระดับความรู้สึกของผู้มารับบริการของแต่ละ
บุคคล หากจะวัดความพึงพอใจในการใช้บริการสามารถทําได้หลายวิธี ดังนี้ เช่น การใช้แบบสอบถาม การ
สัมภาษณ์ และการสังเกต
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1. การใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นวิธีการที่นิยมใช้กันแพร่หลายวิธีหนึ่ง โดยการขอความร่วมมือจากกลุ่ม
บุคคลที่ต้องการ สามารถแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่กําหนดคําตอบไว้ให้เลือกตอบหรือเป็นคําตอบ
อิสระ เช่น ลักษณะของการให้บริการ สถานที่ให้บริการ บุคลากรที่ให้บริการ เป็นต้น
2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่ต้องอาศัยเทคนิคและความชํานาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์ที่จะจูงใจให้ผู้
ถูกสัมภาษณ์ตอบคําถามให้ตรงกับข้อเท็จจริง
3. การสังเกต เป็นวิธีการสังเกตจากพฤติกรรมทั้งก่อนมารับบริการ ขณะรับบริการ และหลังจากการ
ได้รับบริการแล้ว เช่น การสังเกตกิริยาท่าทาง การพูด สีหน้า และความถี่ของการมาขอรับการบริการ เป็นต้น
ผู้วิจัยจะต้องกระทําอย่างจริงจังและมีแบบแผนที่แน่นอน (ชานันท์ ถ้าคู,่ 2545)
การวัดความพึงพอใจนั้น บุญเรียง ขจรศิลป์ (2529) ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ทัศนคติหรือเจต
คติเป็นนามธรรม เป็นการแสดงออกค่อนข้างซับซ้อน จึงเป็นการยากที่จะวัด ทัศนคติได้โดยตรง แต่เราสามารถ
ที่จะวัดทัศนคติได้โดยอ้อมโดยวัดความคิดเห็นของบุคคล เหล่านั้นแทน ฉะนั้นการวัดความพึงพอใจก็มีขอบเขต
ที่จํากัดด้วย อาจมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น ถ้าบุคคลเหล่านั้นแสดงความคิดเห็นไม่ตรงกับความรู้สึกที่แท้จริง
ซึ่งความคลาดเคลื่อนเหล่านี้ย่อม เกิดขึ้นได้เป็นธรรมดาของการวัดโดยทั่วๆ ไป
ความพึ ง พอใจในการบริ ก ารมี ค วามสํ า คั ญ ต่ อ การดํ า เนิ น งานบริ ก ารให้ ส ามารถเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งลักษณะทั่วไปมีดังนี้
1. ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด
บุคคลจําเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว การตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลด้วยการโต้ตอบกับ
บุคคลอื่น และสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจํ าวัน ทําให้แต่ละคนมีประสบการณ์การเรียนรู้สิ่งที่จะได้รับตอบแทน
แตกต่างกันไป ในสถานการณ์การบริการก็เป็นเช่นเดียวกันบุคคลรับรู้หลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับการบริการ
ไม่ว่าจะเป็นประเภทของการบริการหรือคุณภาพของการบริการ ซึ่งประสบการณ์ที่ได้รับจากการสัมผัสบริการ
ต่างๆ หากเป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการ โดยทําให้ผู้รับบริการได้รับสิ่งที่คาดหวังก็ย่อมก่อให้เกิด
ความรู้สึกที่ดีและพึงพอใจ
2. ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่ งที่ได้รับจริงใน
สถานการณ์บริการก่อนที่ประชาชนจะมาใช้บริการ
จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า “ความพึงพอใจ” เป็นการแสดงความรู้สึกดีใจยินดีของ
เฉพาะบุคคลในการตอบสนองความต้องการในส่วนที่ขาดหายไป ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
ปัจ จั ยเหล่านั้นสามารถสนองความต้องการของบุ คคลทั้งทางร่างกายและจิตใจได้เหมาะสม และเป็นการ
แสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลที่จะเลือกปฏิบัติในกิจกรรมนั้นๆ
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2.1.2 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการให้บริการ
การให้บริการ เป็นหน้าที่หลักสําคัญในการบริการงานในภาครัฐ โดยเฉพาะงานที่จะต้องมีการติดต่อ
สั ม พั น ธ์ กั บ ประชาชนโดยตรง โดยหน่ ว ยงานและเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารมี ห น้ า ที่ ใ นการส่ ง ต่ อ การบริ ก าร
(Delivery Service) ให้แก่ผู้รับบริการ กล่าวคือ คุณค่าประการแรกของการบริการงานรัฐกิจทั้งหมดคือ การ
ปฏิบัติงานด้วยการให้บริการที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจซึ่งมีลักษณะสําคัญ 5 ประการ คือ
การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน (Equivalent Service)
การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา (Timely Service)
การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service)
การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service)
การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) (John D. Millett, 1951)
ความหมายของการบริการ
สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับการบริการหรือการให้บริการ ได้มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้
กิจดี ยงประกิจ (2559) กล่าวว่า คุณภาพการให้บริการ หมายถึง การปฏิบัติการที่กระทํา หรือติดต่อ
และเกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการการให้บุคคลต่าง ๆ ได้ใช้ประโยชน์ ในทางใดทางหนึ่งทั้งด้วยความพยายามใด ๆ ก็
ตาม ด้วยวิธีการหลากหลายในการทําให้คนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับความช่ว ยเหลือ ซึ่งความต้องการของ
ผู้ บ ริ โ ภคแต่ ล ะคนมี ค วามแตกต่ า งกั น จึ ง เป็ น เรื่ อ งที่ ท้ า ทายของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารในการเข้ า ถึ ง ความต้ อ งการที่
หลากหลายของผู้บริโภคแต่ละคน
นิธิศ สระทองอยู่ (2563) การให้บริการ หมายถึง ปัจจัยด้านการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ แล้วนํามา
หาข้อ เปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่รับรู้ ได้จริงจากการให้บริการ ได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของการ
บริการ การตอบสนองลูกค้า และการเข้าใจและรู้จักลูกค้า
มหาวิทยาลัยบูรภา (2563) การให้บริการ หมายถึง การที่หน่วยบริการทําให้ผู้รับบริการเกิด ความ
ประทับใจในทางที่ดี คือเกิดความสุข ซึ่งสามารถวัดหรือประเมินผลการปฏิบัติงานได้จาก การรับรู้ของบุคคลซึ่ง
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละบุคคลที่จะใช้เกณฑ์ในการตัดสินใจ ซึ่งปัจจัย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นสาเหตุ
ที่ทําให้การบริการเกิดความพึงพอใจหรือไม่พอใจในการรับบริการ ประกอบด้วย ตัวแปร 3 ประการ ได้แก่ ตัว
แปรด้านระบบบริการ ตัวแปรด้านเจ้าหน้าที่/ บุคลากร ผู้ให้บริการและตัวแปรด้านสถานที่/ สิ่งอํานวยความ
สะดวก
ภาคภูมิ รักเกียรติยศ (2558) คุณภาพการให้บริการ หมายถึง ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่รับรู้ได้
จากการใช้บริการ ซึ่งผู้ให้บริการดําเนินการได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการเบื้องต้น ครอบคลุมไปถึงความคาดหวังของผู้รับบริการตลอดจนขั้นตอนการดูแลภายหลัง
บริการด้วย
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ราชัน นาสมพงษ์ (2563) การบริการ (Service) คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือการดําเนินการเพื่อ
ประโยชน์ของผู้อื่นการบริการที่ดี ผู้รับบริการก็จะได้รับความประทับใจ และชื่นชมองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งดีสิ่งหนึ่ง
อันเป็นผลดีกับองค์กรของเรา เบื้องหลังความสําเร็จเกือบทุกงาน มักพบว่างานบริการเป็นเครื่องมือสนับสนุน
งานด้านต่าง ๆ เช่น งานประชาสัมพันธ์ งานบริการวิชาการ เป็นต้น ดังนั้น ถ้าบริการดี ผู้รับบริการเกิดความ
ประทับใจ ซึ่งการบริการถือเป็นหน้าเป็นตาขององค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กรก็จะดีไปด้วย
Kasiri, Guan Cheng, Sambasivan & Sidim (2017) คุณภาพการให้บริการ (Service Quality)
กล่าวไว้ว่า คุณภาพการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สินค้าและบริการเพื่อก่อให้เกิดการใช้
บริการอย่างต่อเนื่อง
Jang, Kim & Lee (2016) กล่าวไว้ว่า คุณภาพการให้บริการนั้น คือ ความประใจของ ลูกค้าที่ได้รับ
สินค้าและบริการจากบริษัทหรือผู้ให้บริการเป็นอย่างดี
จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า การบริการ คือ กิจกรรมหรืองานที่ไม่มีตัวตนและสัมผัสไม่ได้ แต่
สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคได้ ซึ่งสินค้าเกี่ยวกับบริการมีลักษณะที่แตกต่างจากสินค้าทั่วไป คือ
การตัดสินใจซื้อบริการจะขึ้นอยู่กับความไว้วางใจของลูกค้า เป็นสินค้าที่จับต้องไม่ได้ การผลิตและการบริโภค
บริการจะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ไม่สามารถกําหนดได้แน่นอนเก็บรักษาสินค้าไว้ไม่ได้ และไม่
สามารถแสดงความเป็นเจ้าของ
ลักษณะเฉพาะของงานบริการ
งานบริการมีลักษณะเฉพาะ ดังต่อไปนี้
1. ได้รับความพอใจหรือไม่พอใจ ก็จะเกิดความรู้สึกในทันที งานบริการเป็นงานให้ความช่วยเหลือและ
อํา นวยความสะดวก ดั งนั้ น เมื่อ ผู้ รั บ บริ ก ารได้ รับ การสนองตอบตรงตามความต้อ งการก็จ ะแสดงออกถึ ง
ความรู้สึกที่ดี แต่ในทางกลับกันถ้าไม่ได้รับความพอใจก็จะเกิดความรู้สึกในทางที่ไม่ดีต่อผู้ให้บริการและองค์กร
ที่ให้บริการในทันทีเช่นกัน
2. ผลของการบริการเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและแปรผลได้รวดเร็ว งานบริการเริ่มต้นและดําเนินการได้
ในทุกขณะ ทั้งในตอนต้น ท่ามกลางและในตอนท้าย เพราะไม่มีข้อจํากัดว่าจะต้องให้บริการเฉพาะในเวลาหนึ่ง
เวลาใด
3. ผลของบริการเชื่อมโยงไปถึงคนและองค์กร งานบริการสร้างความรู้ในทันทีที่ได้รับบริการจึง
สามารถแปรเปลี่ยนเป็นผลจากการให้บริการได้ทั้งในแง่ดีและไม่ดี อาจจะแปรผลจากการให้บริการได้ทั้งในแง่ดี
และไม่ดี
4. ผิดพลาดแล้วชดเชยด้วยสิ่งอื่นก็เพียงแค่บรรเทาความไม่พอใจ การบริการที่ผิดพลาดบกพร่องไม่
สามารถจะเปลี่ยนความรู้สึกของผู้รับบริการให้กลับมาดีได้ นอกจากเป็นการลดความพอใจที่เกิดขึ้นได้น้อยลง
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5. สร้างทัศนคติต่อบุคคล องค์กรและองค์การได้อย่างมาก การบริการสามารถจะสร้างความรู้สึกชอบ
หรือไม่ชอบ ที่มีต่อผู้ ให้บริการหรือองค์กรอย่างมากมายไม่มีขีดจากัดขึ้นอยู่กับลักษณะของการให้บริการที่มี
มากน้อยเพียงใดสําคัญมากน้อยเท่าใด
6. สร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรและองค์การเป็นเวลานาน การบริการทั้งที่ดีและไม่ดีจะติดอยู่ในความ
ทรงจําของผู้บริการอยู่ตลอดไป แม้เมื่อมีการปรับปรุงแก้ ไขบริการให้ดีขึ้นมากแล้ว แต่ภาพเก่าที่ไม่ดียังคง
หลงเหลืออยู่กว่าที่จะล้างภาพลักษณ์ที่อัปลักษณ์ได้ต้องใช้เวลานั้นเป็นสิบๆ ปี
7. หากเกิดการบกพร่องจะเห็นได้ชัด บริการเป็นสิ่งที่ไวต่อการรับรู้เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่สมบูรณ์หรือ
ขาดตกบกพร่องก็จะปรากฏให้เห็นได้ในทันทีทันใด จึงต้องระมัดระวังในเรื่องบริการให้มาก
8. ต้องการคนเป็นส่วนสําคัญในการสร้างบริการที่ดี บริการจะดีหรือไม่ดีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ
ผู้ให้บริการ ถ้าได้คนดีมีจิตสํานึกในการให้บริการดี มีทัศนคติต่อการให้บริการดีและได้รับการปลูกฝังนิสัยใน
การให้บริการและฝึกฝนตนเองมาดี ก็จะทําให้เกิดการบริการที่เป็นเลิศ ในทางกลับกันถ้าได้คนไม่ดีมาเป็นผู้
ทํางานให้บริการก็จะเท่ากับผิดพลาดตั้งแต่ต้นแล้วจะหวังให้เกิดบริการที่ดีคงเป็นไปได้ยาก
9. คนเป็นตัวแปรที่สําคัญในการสร้างและทําลายงานบริการ บริการที่ผิดพลาดบกพร่อง นําความ
เสียหายมากสู่องค์กรจะพบว่าส่วนใหญ่เกิดจากคน องค์กรหลายแหล่งเคยได้รับชื่อเสียงยกย่องว่าให้บริการดี
แต่พอเปลี่ยนทีมงานที่ให้บริการก็มีเสียงสะท้อนว่าให้บริการด้วยคุณภาพหรือให้บริการไม่ดีดังเดิมและอาจถึง
ขั้นทําให้เสียผู้รับบริการเดิมไปก็ได้
องค์ประกอบของงานบริการ
ไกรฤกษ์ ไมตรีวงศ์ (2552) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่ดี ได้แก่
1. อาคารสถานที่ โดยเฉพาะห้องน้ําต้องสะอาด ปราศจากกลิ่นเหม็น มีภูมิทัศน์ที่ดี ภายในอาคารมีกฎ
ระเบียบต่างๆ ที่สามารถชี้แจงให้ประชาชนรับทราบได้อย่างชัดเจน อุปกรณ์ เครื่องมื อ เครื่องใช้สํานักงานมี
จํานวนที่เพียงพอและเหมาะสมในการทํางาน
2. บุคลากร ทั้งในระดับ ผู้บั งคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงาน ควรมีความรู้ความสามารถและความ
รับผิดชอบ พัฒนาการให้บริการ มีจิตบริการ โดยจิตบริการที่สําคัญๆ มีดังนี้
2.1 พูดจาไพเราะ นิ่มนวล
2.2 ไม่ดูถูก เหยียดหยาม ลามปาม หรือรังเกียจ
2.3 ให้ข้อมูลให้คําแนะนําได้ถูกต้อง
2.4 แก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่อง
2.5 ไม่ปฏิเสธทันทีแต่มีทางเลือกให้
นอกจากนี้ วิณารัตน์ ภูวพัฒน์ชัยกิจ (2559) คุณภาพการบริการ (Service Quality) หมายถึง
ความสามารถในการตอบสนอง ความต้องการของท่ าอากาศยานในการให้ บริการผู้ มาใช้บริการ โดย
ประกอบด้วยด้านต่าง ๆ ดังนี้
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1. ความน่าเชื่อถือ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการ ให้ตรงกับสัญญาที่ให้ไว้กับ
ผู้รับบริการ การบริการทุกครั้งต้องมีความสม่ําเสมอ สามารถให้ความไว้วางใจได้
2. การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) หมายถึง ความพร้อม และเต็มใจ ยินดีที่จะ
ให้บริการในทันทีที่ได้รับการร้องขอ โดยสามารถตอบสนองความต้องการของ ผู้รับบริการได้อย่างทันท่วงที
ผู้รับบริการสามารถเข้ารับบริการได้ง่าย และได้รับความสะดวกจาก การใช้บริการ
3. การให้ความมั่นใจ (Assurance) หมายถึง ความสามารถในการสร้าง ความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับ
ผู้รับบริการ ใช้การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและให้ความมั่นใจว่าผู้รับบริการจะได้รับการบริการที่ดีที่สุด
4. ความเข้าใจและการรับรู้ความต้องการ (Empathy) หมายถึง ความสามารถ ในการดูแลเอาใจใส่
ผู้รับบริการตามความต้องการท ี่ แตกต่างของลูกค้าแต่ละคน
5. ความเป็นรูปธรรม (Tangibility) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏ ให้เห็นถึงสิ่งอํานวยความ
สะดวกต่าง ๆ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ทําให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าได้รับการดูแล ห่วงใยและความตั้งใจจากผู้
ให้บริการ
ความสาคัญของการบริการ
คอทเลอร์ (Kotler, 2000: 29) ได้กล่าวถึงการบริการว่าเป็นกิจกรรม ผลประโยชน์ หรือความพึงพอใจ
ที่สนองความต้องการแก่ลูกค้า การบริการมีลักษณะสําคัญ 4 ประการ ได้แก่
1. ไม่สามารถจับต้องได้ (Intangibility) บริการไม่สามารถจับต้องได้ ดังนั้น กิจการต้องหาหลักประกัน
ที่แสดงถึงคุณภาพและประโยชน์จากการบริการ ได้แก่
1.1 สถานที่ (Place) ต้องสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อ
1.2 บุคคล (People) พนักงานที่ให้บริการต้องแต่งกายเหมาะสม บุคลิกดี พูดจาดี เพื่อให้
ลูกค้าเกิดความประทับใจและเกิดความเชื่อมั่นว่าบริการจะดีด้วย
1.3 เครื่องมือ (Equipment) เครื่องมือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องการการบริการต้องมี
ประสิทธิภาพให้บริการได้อย่างรวดเร็ว และลูกค้ามีความพึงพอใจ
1.4 วัสดุสื่อสาร (Communication material) สื่อโฆษณา และเอกสารเพื่อการโฆษณา
ต่างๆ ต้องสอดคล้องกับลักษณะของการบริการที่เสนอต่อลูกค้า และสอดคล้องกับลักษณะของลูกค้าด้วย
1.5 สัญลักษณ์ (Symbols) ชื่อ หรือ เครื่องหมาย ตราสินค้าที่ใช้ในการบริการต้องสื่อ
ความหมายได้ชัดเจน ผู้บริโภคเรียกได้ถูกต้อง
1.6 ราคา (Price) การกําหนดราคาควรเหมาะสมกับระดับการให้บริการ และง่ายต่อการ
จําแนกระดับบริการที่แตกต่าง
2. ไม่สามารถแบ่งแยกการให้บริการ (Inseparability) การให้บริการเป็นทั้งการผลิตและการบริโภค
ในขณะเดียวกัน ผู้ขายแต่ละรายจะมีลักษณะเฉพาะตัวหรือเอกลักษณ์ที่ไม่สามารถให้คนอื่นบริการแทนได้
เพราะต้องผลิตและบริโภคในเวลาเดียวกัน ทําให้การบริการลูกค้านั้นมีข้อจํากัดในเรื่องเวลา
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3. ไม่แน่นอน (Variability) ลักษณะของการบริการไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับว่าผู้ให้บริการจะเป็นใคร จะ
ให้บริการเมื่อใด ที่ไหน อย่างไร
4. ไม่สามารถเก็บไว้ได้ (Perishability) บริการไม่สามารถเก็บไว้ได้เหมือนสินค้าอื่นๆ ดั งนั้น ถ้า
ลักษณะความต้องการไม่แน่นอนจะทําให้เกิดปัญหาหรือบริการไม่ทัน หรือ ไม่มีลูกค้าได้
นอกจากนี้ คอทเลอร์ (Kotler, 2000) ยังได้อธิบายถึงงานที่สําคัญของการบริการมี 3 ประการ ได้แก่
1. การบริหารความแตกต่างจากคู่แข่ง (Managing competitive differentiation) งานการตลาด
ของผู้ให้บริการ ข้อสําคัญคือ จะต้องทําให้ผลิตภัณฑ์แตกต่างจากคู่แข่ง แม้จะเป็นการยากในการสร้างบริการ
ให้เห็นถึงความแตกต่าง แต่สามารถทําได้ด้วยคุณภาพการบริการ (Service quality) และอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญ
คือ การรักษาระดับการให้บริการที่เหนือกว่าคู่แข่ง โดยต้อ งเสนอคุณภาพการบริการตามที่ลูกค้าได้คาดหวังไว้
ผู้ให้บริการต้องทําการวิจัยเพื่อให้ทราบถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการ(What)
ช่วงเวลาที่ลูกค้าต้องการ(When)
สถานที่ที่ลูกค้าต้องการ(Where) และรูปแบบการบริการที่ต้องการ (How) การวิจัยตลาดจะทําให้ทราบถึง
เกณฑ์พิจารณาคุณภาพของการให้บริการ ดังนั้นการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 บริการที่เสนอ (Offer) โดยพิจารณาจากความคาดหวังของลูกค้า ซึ่งมีอยู่ 2 ประการ คือ
1) การให้บริการพื้นฐานเป็นชุด (Primary service package) ได้แก่ สิ่งที่ลูกค้าหวังว่าจะได้รับจากกิจการ เช่น
สถาบันการศึกษา ลูกค้าคาดหวังว่าจะมีการเรียนการสอนที่ดี อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความสามารถ เป็นต้น 2)
ลักษณะการให้บริการเสริม (Secondary service features) ได้แก่ บริการที่เพิ่มเติมนอกจากบริการพื้นฐานที่
จัดไว้ให้แล้ว เช่น สถาบันการศึกษามีชมรมส่งเสริมทักษะด้านต่างๆ ให้แก่นักศึกษา มีทุนการศึกษา เป็นต้น
1.2 การส่งมอบบริการ (Delivery) การส่งมอบบริการที่มีคุณภาพสม่ําเสมอได้เหนือกว่าคู่แข่ง
โดยการตอบสนองความคาดหวั ง ด้ า นคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร ซึ่ ง ความคาดหวั ง ของลู กค้ า นั้ น เกิ ด จาก
ประสบการณ์ ใ นอดี ต ลู ก ค้ า จะเลื อ กรั บ บริ ก ารโดยถื อ เกณฑ์ ภ ายหลั ง จากการใช้ บ ริ ก ารแล้ ว โดยการ
เปรียบเทียบบริการที่รับรู้กับบริการที่คาดหวัง ถ้าบริการที่รับรู้ต่ํากว่าบริการที่คาดหวัง ลูกค้าจะไม่สนใจ ถ้า
บริการที่รับรู้สูงกว่าบริการที่คาดหวัง ลูกค้าจะใช้บริการอีก
1.3 ภาพลักษณ์ (Image) การสร้างภาพลักษณ์สําหรับบริษัทที่ให้บริการโดยอาศัยสัญลักษณ์
(Symbols) ตราสินค้า (Brand) โดยอาศัยเครื่องมือการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารทาง
การตลาดช่องทางอื่นๆ
2. การบริหารคุณภาพการให้บริการ (Managing service quality) เป็นการเปรียบเทียบบริการที่
คาดหวังกับบริการที่ได้รับ ถ้าบริการที่รับรู้ต่ํากว่าบริการที่คาดหวังลูกค้าจะรู้สึกว่าบริการไม่ได้คุณภาพ แต่ถ้า
บริการที่ได้รับสูงกว่าความคาดหวัง ลูกค้าจะรู้สึกว่าบริการที่ได้รับมีคุณภาพ ซึ่งคุณภาพการบริการก็จะได้
มาตรฐาน ดังนั้น การกําหนดคุณภาพของบริการที่สําคัญ ได้แก่
2.1 ความน่าเชื่อถือ (Reliability) ความสามารถในการบริการนั้นต้องทําให้มั่นใจว่าจะได้รับ
บริการที่ถูกต้องแน่นอน
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2.2 ความเต็มใจและความพร้อม (Responsiveness) ความเต็มใจที่จะช่วยเหลือลูกค้าและ
เตรียมความพร้อมในการให้บริการ
2.3 การรับประกัน (Assurance) ความรู้และความสุภาพของผู้ให้บริ การ และความสามารถ
ในการถ่ายทอด ความเชื่อถือ และความเชื่อมั่น
2.4 การเอาใจใส่ (Empathy) การจัดหา ดูแลเอาใจใส่เฉพาะราย ให้กับลูกค้าทุกราย
2.5 การสัมผัสได้ (Tangibles) มีสิ่งอํานวยความสะดวกทางวัตถุ เครื่องมือ บุคลากร อุปกรณ์
วัสดุทางการสื่อสาร
3. การบริหารประสิทธิภาพการให้บริการ (Managing productivity) ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการ สามารถทําได้ 7 วิธี ดังนี้
3.1 การให้พนักงานทํางานมากขึ้น หรือมีความชํานาญสูงขึ้น โดยจ่ายค่าจ้างเท่าเดิม
3.2 เพิ่มปริมาณการให้บริการ โดยยอมสูญเสียคุณภาพบางอย่างลง
3.3 เปลี่ยนบริการให้เป็นแบบอุตสาหกรรม โดยเพิ่มเครื่องมือเข้ามาช่วยสร้างมาตรฐาน
3.4 การให้บริการที่ไปลดการใช้บริการ หรือสินค้าอื่นๆ
3.5 การออกแบบบริการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
3.6 การให้สิ่งจูงใจลูกค้าให้ใช้แรงงานของเขาแทนแรงงานบริษัท
3.7 การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการให้ดีขึ้น
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (2543; อ้างถึงใน จํานงค์ ตรีนุมิตร, 2545) อธิบายว่าปัจจัยที่
สําคัญในการบริการมี 3 ประการ ได้แก่
1. ผู้รับบริการ ต้องมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจ ความพร้อม ปฏิกิริยาตอบสนองที่เหมาะสม
2. ระบบบริการ ประกอบด้วยผู้ให้บริการ กฎระเบียบ ขั้นตอนการบริการ เงื่อนไขการบริการ การ
บริหารงาน วัสดุอุปกรณ์ และสภาพแวดล้อม
3. ระบบสนับสนุนการบริการ ประกอบด้วยนโยบายและมาตรฐาน การสนับสนุนด้านทรัพยากรและ
การติดตามประเมินผล
รูปแบบการให้บริการ
ราชมงคลกรุงเทพ (2563) ได้ให้หลักการ ในการให้บริการ ดังนี้
1.การให้บริการอย่างมีคุณภาพนั้น ต้องทําทุกครั้งไม่ใช่ทําเฉพาะการบริการครั้งแรกเท่านั้น
2. คุณภาพของการบริการวัดจากความพอใจของลูกค้าไม่ใช่วัดจากความพอใจของผู้ให้บริการ
3. การบริการที่คุณภาพเกิดขึ้นจากการที่ทุกคนในองค์การร่วมมือกันและลงมือกระทําอย่างจริงจังและจริงใจ
4. การบริการที่มี่คุณภาพต้องสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้
5. การบริการที่ดีย่อมเกิดจากการสื่อสารที่ดีต่อกัน
6. ผู้ให้บริการต้องรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นสุขที่มีโอกาสทําให้ผู้รับบริการเกิดความพอใจ
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สํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ (2563) การให้บริการ (Services) หมายถึง การกระทํา
กิจกรรมใดๆ ด้วยร่างกายเพื่อตอบสนองความ ต้องการของบุคคลอื่น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอํานวยความสะดวก
ความสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับ ผู้รับบริการได้ซึ่งการกระทําด้วยร่างกาย : คือการแสดงออกด้วยการ
แต่งกาย ปฏิบัติการ กิริยา ท่าทาง และ วิธีการพูดจา ซึ่งการบริการสามารถแสดงออกเป็น 2 แบบ คือ
1. ขั้นตอนการให้ บ ริ การ เป็ น การปฏิบัติการตามขั้นตอน และเทคนิค ของวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง
เหมาะสม เพื่อให้ผู้รับบริการ ได้ประโยชน์ตรงตามความต้องการมากที่สุด
2. พฤติกรรมการบริการ เป็นการแสดงออกด้านการแต่ งกาย สีหน้า แววตา กิริยา ท่าทาง และการ
พูดจา ซึ่งพฤติกรรมที่ดีย่อมสร้างความสุข ให้เกิดขึ้นกับผู้ บริการได้เป็นอย่างดีได้แก่การแต่งกายที่สุขภาพ
สะอาด เรียบร้อย สีหน้าและแววตาที่ยิ้มแย้ม แจ่มใส อ่อนโยน กิริยาท่าทางที่ สุภาพ อ่อนน้อม การพูดจาด้วย
น้ําเสียงที่นุ่มนวล สุภาพ ชัดเจน ให้เกียรติมีหางเสียง
การปฏิบัติในการให้บริการ
ทางกาย : ต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสดชื่นด้วยอาการกระปรี้กระเปร่า ไม่ง่วงเหงาหาวนอน
เซื่องซึม มีลักษณะทะมัดทะแมง กระฉับกระเฉง กระชุ่มกระชวน หน้าตาสดใส หวีผมเรียบร้อย ไม่ปล่อยผม
รุงรังหรือหัวยุ่งเป็นกระเซิง การแต่งกายเรียบร้อย ยิ้ม ไหว้ หรือทักทายเหมาะสม กิริยาสุภาพ เป็นคุณสมบัติ
ขั้ น พื้ น ฐาน นอกจากนั้ น ต้ อ งวางตั ว เป็ น มิ ต ร เปิ ด เผย จริ ง ใจ สนองความต้ อ งการของผู้ รั บ บริ ก ารอย่ า ง
กระตือรือร้น แสดงความเต็มใจที่จะให้บริการ
ทางวาจา : ต้องใช้ถ้อยคาชวนฟัง น้ําเสียงไพเราะชัดเจน พูดมีหางเสียง มีคําขานรับเหมาะสม กล่าว
ต้อนรับและสอบถามว่าจะให้ช่วยบริการอย่างไร พูดแต่น้อยฟังให้มาก ไม่พูดแทรก ไม่กล่าวคําตําหนิ อาจพูด
ทวนย้ําสิ่งที่มีผู้มาติดต่อต้องการให้เขาฟังเพื่อความเข้าใจตรงกัน พูดให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ไม่พูด มาก
จนเกินจริง พูดเพื่อความสบายใจของผู้รับบริการและใช้ถ้อยคําเหมาะสม
ทางใจ : ต้องทําจิตใจให้เบิกบานแจ่มใส ยินดีที่จะต้อนรับ ไม่รู้สึกขุ่นเคืองที่จะต้องรับหน้าหรือพบปะ
กับคนแปลกหน้าที่ไม่คุ้นเคยกันมาก่อนแต่มาเรียกร้องต้องการนั่น ต้องการนี่ ไม่ปล่อยให้จิตใจหม่นหมอง ใจ
ลอยขาดสมาธิในการทํางาน เศร้าซึม เบื่อหน่ายหรือเซ็ง
ซึ่งสอดคล้องกับ ไกรฤกษ์ ไมตรีวงศ์ (2552) ที่ได้อธิบายถึงความคาดหวังของผู้รับบริการต่อการรับ
บริการ 10 ประการ ดังนี้
1. สะดวก ใช้บริการง่าย มีปูายหรือสัญลักษณ์ชี้บอกว่าจะไปติดต่อหน่วยงานใด
2. ได้รับคําแนะนําจากการไปติดต่อขอรับบริการ เจ้าหน้าที่บริการประชาชนควรจะให้คําแนะนํา
อย่างตรงไปตรงมา
3. ต้องการความเป็นมิตร หากไปติดต่องานราชการ ประชาชนนั่งอยู่นานมาก เจ้าหน้าที่ควรจะเข้าไป
ถามว่า มาติดต่อหรือรอคอยใคร เพื่อสร้างความเป็นมิตรและเป็นกันเอง
4. ต้องการความปลอดภัย หากมีการชํารุดเสียหายของอาคารสถานที่ ควรจะปรับปรุงหาทางแก้ไข
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5. เสียค่าใช้จ่ายน้อย ไม่ต้องเดินทางไปกลับหลายครั้ง
6. มีรอยยิ้ม เพื่อสร้างความประทับใจโดย การส่งรอยยิ้มเพื่อจะมาใช้บริการในวันข้างหน้าอีก
7. ได้รับเกียรติตามสมควร ไม่ต้องให้เกียรติกันมากมาย แต่อย่าดูถูก ไม่พูดจากระโชกโฮกฮาก
8. แก้ไขปัญหาได้
9. มีคนเข้าใจ เมื่อประชาชนมีปัญหาเข้ามาขอรับบริการ เจ้าหน้าที่ควรพูดจา สอบถามอย่างสุภาพ
สร้างความประทับใจให้แก่ประชาชน ประชาชนที่มีปัญหาจะมีท่าทีที่เปลี่ยนไป รู้สึกดีต่อหน่วยงาน และส่งผล
ให้เรามีความเต็มใจช่วยเหลือและดูแลประชาชนได้ดี
10. ไม่ถูกบังคับ ไม่มีใครอยากถูกบังคับ เจ้าหน้าไม่ควรออกคําสั่งกับประชาชนที่มารับบริการ
การสร้างความประทับใจในงานบริการ
ความคาดหวังโดยทั่วไปของผู้รับบริการก็ได้แก่ การต้อนรับที่อบอุ่น ให้ความสนใจและความเอาใจใส่
พูดสุภาพไพเราะ ซึ่งจะทําให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าเขามีความสําคัญ เป็นผลให้เขาเกิดความพอใจ แต่การที่จะทํา
ให้ เกิดความประทับ ใจได้นั้ น ต้องทําให้ ถึงขั้นที่ผู้ รับบริการเกิดปีติยินดี นั่นคือต้องให้ บริการที่บรรลุ ความ
คาดหวังและเหนือความคาดหวังขึ้นไปอีก การปฏิบัติตนของผู้ ให้บริการด้วยไมตรีต่อผู้รับบริการ และความ
ประทับใจจากการต้อนรับของเราย่อมจะเป็นผลให้เขามาใช้บริการของเราอีก แล้วตัวเราและองค์การของเราก็
ย่อมจะประสบความก้าวหน้ า เราสามารถเติมไมตรีเข้าไปในทุกงานที่ทํา เริ่มตั้งแต่การรักการมีไมตรีต่อ
ผู้รับบริการ กล่าวง่ายๆ ก็คือว่า “ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา” และให้บริการตรงตามความต้องการ
ทุกวันเมื่อเรามาถึงที่ทํางาน เราควรทิ้งปัญหาและเรื่องราวส่วนตัวไว้ภายนอก แล้วมุ่งทํางานที่เรา
รับผิดชอบให้ดีที่สุด พร้อมที่จะช่วยเหลือสิ่งเล็กๆ น้อยๆ นอกเหนือจากงานของเราเพื่อแสดงว่าเราเอาใจใส่
ผู้รับบริการของเราอย่างตั้งใจ เราสามารถแสดงไมตรีต่อเพื่อนร่วมงานของเราได้เช่นกัน ความมีอัธยาศัยไมตรี
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่าย บรรยากาศแห่งความเป็นมิตรอาจเกิดขึ้นได้เพียงรอยยิ้มที่เริ่มจากตัวเราก่อน
ความมี อั ธ ยาศั ย ไมตรี เป็ น สิ่ ง สํ า คั ญ ยิ่ ง ในการให้ บ ริ ก าร เพราะความมี อั ธ ยาศั ย ไมตรี จ ะทํ า ให้
ผู้รับบริการรู้สึกอบอุ่นและประทับใจ ผู้รับบริการทุกคนที่มาใช้บริการของเราเขาต้องการให้เราแสดงออก
ดังต่อไปนี้
1. บริการที่มีไมตรีจิต หมายถึงการให้บริการที่ดีบวกกับอะไรอีกเล็กๆ น้อยๆ องค์ประกอบอื่นๆ ก็มี
ความสําคัญเช่นกัน แต่บริการที่มีอัธยาศัยไมตรีจิตจะทําให้ผู้รับบริการรู้สึกอบอุ่น และประทับใจที่ได้รับการ
ต้อนรับอย่างมีอัธยาศัย
2. ยิ้ม เป็นสิ่งจําเป็นอันดับแรกในการทักทายบุคคล เพราะจะทําให้เขารู้สึกอบอุ่นใจและในคําพูดที่เรา
ทักทาย เราสามารถใช้น้ําเสียงและท่วงทํานองที่เป็นธรรมชาติให้ผู้รับบริการรู้สึกพอใจที่มาใช้บริการของเรา
3. คําพูดที่วิเศษ คือ คําพูดเหล่านี้ “ขอบคุณค่ะ” “ดิฉันเสียใจ” “ขอโทษค่ะ” “มีอะไรให้ดิฉันช่วย
ไหมค่ะ” ชื่อของผู้รับบริการเป็นคําวิเศษเช่นกันเมื่อคุณใช้
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4. ให้ ความช่ ว ยเหลื อและแสดงไมตรีจิตที่ จะทํ าให้ เขาอบอุ่น ใจหมายความว่า เราจะต้ องเรียนรู้
ปฏิกิริยาของผู้อื่น ตัวอย่างเช่น ถ้าเรารู้ว่าผู้รับบริการเป็นคนแปลกหน้า เราจะต้องเอาใจใส่เขาเป็นพิเศษต่อ
ความต้องการช่วยเหลือในเรื่องงานที่มาติดต่อ สถานที่และคําแนะนําอื่นๆ เป็นต้น
5. ถ้าหากเราใส่ “ยิ้ม” ลงไปในน้ําเสียง หมายความถึงการพูดด้วยน้ําเสียงที่มีไมตรี จิตและพร้อมที่จะ
ให้ความช่วยเหลือ อย่างไรก็ตามเราควรหลีกเลี่ยงที่จะให้สัญญาถ้าเราไม่แน่ใจว่าเราจะทําได้
6. พนักงานทุกคนสามารถแสดงความมีอัธยาศัย ในการทํางานของตนเองให้ดีที่สุดไม่ว่าพนักงานผู้นั้น
จะต้องติดต่อกับผู้รับบริการโดยตรงหรือไม่
7. เราควรที่จะช่วยเหลือผู้รับบริการ แม้ว่าเราเองสามารถช่วยได้เพียงเล็กน้อยในปัญหานั้น แต่เราอาจ
ขอให้คนอื่นช่วยได้ แต่อย่างไรก็ตามอย่าพยายามปัดความผิดให้พ้นตัวเอง ควรจะยอมรับอย่างอ่อนน้อมและ
ดําเนินการบางอย่างเพื่อแก้ไขความผิดพลาดนั้น
8. เราควรจะต้องมีอัธยาศัยไมตรีต่อเพื่อนร่วมงานของเราด้วยทุกคนจะทํางานร่วมกันได้ดีกว่า ถ้าทุน
คนมีไมตรีจิตต่อกัน ผู้รับบริการจะสังเกตเห็นได้ชัดว่าบรรยากาศในการทํางาน โดยส่วนรวมมีอัธยาศัยไมตรีต่อ
กันไม่ใช่เฉพาะที่เห็นได้จากคนใดคนหนึ่ง
9. ผู้รับบริการมีเหตุผลหลายอย่างที่มาทําการติดต่อกับองค์กรของเราแต่สิ่งหนึ่ งที่ผู้รับบริการคาดหวัง
เสมอว่าจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น และมีไมตรีจิตจากพนักงาน ถ้าเราให้การต้อนรับเช่นนั้นผู้รับบริการก็
จะมีความรู้สึกที่ดีต่อองค์กรของเรา โดยส่วนรวมและเกิดความไว้วางใจตามมาด้วยความพอใจในที่สุด
เทคนิคการให้บริการ
วิธีสร้างนักบริการมือ อาชีพ องค์กรต้องสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติบุคลิกภาพที่เหมาะสม จากนั้น
จึงพัฒนาเทคนิคการบริการให้กับบุคลากร ซึ่งในแต่ละเรื่องมีรายละเอียด ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้ให้บริการ สิ่งที่ผู้ให้บริการควรมีเป็นอันดับแรกคือ ความเป็นคนที่รักในงานบริการ
เพราะคนที่ รั ก ในงานบริ การจะมีค วามเข้ าใจและให้ ค วามสํ า คัญ ต่อผู้ รับ บริก ารมีค วามกระตื อรือ ร้น ที่จ ะ
ช่วยเหลือผู้รับบริการยิ้มแย้มแจ่มใสและเอาใจใส่ นอกจากนี้ พนักงานที่ให้บริการควรเป็นผู้รู้จักแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าได้ดีด้วย
1. บุคลิกภาพทั้งลักษณะการแต่งกายที่แลดูสะอาดเรียบร้อยรวมไปถึ งอากัปกิริยาที่แสดงออก เช่น
การยิ้ม การหัวเราะ การแสดงท่าทางประกอบการพูด สิ่งเหล่านี้ควรเป็นไปโดยธรรมชาติ
3. เทคนิคการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนทนาเพราะการสนทนาเป็นสื่อกลางระหว่าง
ผู้รับบริการกับผู้ให้บริการการสนทนาให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ มีวิธีการง่ายๆ ดังนี้
3.1 สร้างความเป็นกันเอง เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความอุ่นใจ แสดงความเป็นมิตรโดยอาจ
แสดงออกทางสีหน้า แววตา กิริยาท่าทางหรือน้ําเสียงที่สุภาพ มีหางเสียง อาทิเช่น ขอประทานโทษครับ (ค่ะ)
มีอะไรให้ผม (ดิฉัน) ช่วยประสานงานได้บ้างครับ (ค่ะ) กรุณารอสักครู่นะครับ (ค่ะ) เป็นต้น การพูดจาต้อง
ชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ และไม่เร็วหรือรัวจนผู้รับบริการไม่รู้เรื่อง
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3.2 เน้นการฟังเป็นหลัก คือ ผู้ให้บริการควรตั้งใจฟังด้วยความอดทนขณะที่ผู้รับบริการพูด
ไม่ควรแสดงอาการที่ไม่พอใจออกมาสบตากับผู้รับบริการเป็นระยะพร้อมกิริยาตอบรับ
3.3 ทวนคําพูด เพื่อแสดงให้ผู้รับบริการทราบว่าผู้ให้บริการกําลังตั้งใจฟังในเรื่องที่ผู้รับบริการ
พูดอยู่
เทคนิคการสื่อสารของผู้ให้บริการ
สํานักงาน ก.พ. (2547, อ้างถึงใน บริการอย่างไรให้ครบเครื่อง หลักสูตรการให้บริการที่เป็นเลิศ.
2547)
1. เทคนิคการพูดจา ควรพูดให้ชัดเจน ได้ใจความที่ถูกต้องครบถ้วน สั้นกระชับ สุภาพ และพิจารณา
ว่าผู้ฟังเข้าใจหรือไม่ ถ้าไม่เข้าใจ ให้อธิบายเพิ่มเติมหรือเขียนประกอบ โดยควรควบคุมอารมณ์ไม่โต้ตอบ อย่าง
ลืมคําขอโทษเมื่อตนเองผิด และใช้คําขอบคุณ
2. เทคนิ คการฟัง ฟังด้ว ยท่าที ให้ ความสนใจ ไม่พูดแซงขณะผู้ อื่นยังพูดไม่จบ ทบทวนสาระหรื อ
ข้อความสําคัญ เพื่อให้ผู้ส่งสารแน่ใจว่ารับสารได้ถูกต้องตามที่เขาต้องการ แสดงความคิดเห็นเสริมหรือโต้ตอบ
ตามสมควร หากเกรงความขัดแย้งให้หาวิธีเปลี่ยนหัวข้อสนทนา
3. เทคนิคการสนทนา พูดด้วยถ้อยคําสุภาพ ให้เกียรติผู้ ร่วมสนทนา หลีกเลี่ยงการพูดคลุมเครือ หรือ
คําศัพท์ที่ไม่เป็นที่เข้าใจของคนทั่วไป อยากผูกขาดการพูดไว้คนเดียวหรือคิดว่าคนถูกเสมอ อย่าแสดงคนเป็น
ผู้รู้ อย่าล่วงเกินหรือสั่งสอนผู้อื่น
4. เทคนิคการเขียน เขียนให้ชัดเจนบอกให้ผู้อ่านทราบว่าต้องการอะไร และทําไม ใช้คําง่า ยๆ สั้นๆ
เหมาะสม ไม่ควรเขียนหวัดจนอ่านไม่ออก
5. เทคนิคการใช้โทรศัพท์ กล่าวคํา สวัสดี เมื่อโทรไปหรือรับสายใช้น้ําเสียงอ่อนโยน แจ้งชื่อหรือ
สถานที่ทํางาน จดบันทึกกรณีที่รับฝากข้อความ กล่าวคําขอบคุณเมื่อได้รับความช่วยเหลือ ไม่ควรโทรศัพท์ด้วย
เรื่องส่วนตัวเป็นเวลานานขณะทํางาน หรือขณะมีผู้รอรับบริการอยู่ตรงหน้า
คุณภาพการให้บริการ
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541, อ้างถึงในปานจิต บูรณสมภพ. 2548) กล่าวว่าคุณภาพของการ
ให้บริการ จะมีลักษณะ ดังนี้
1. การเข้าถึงลูกค้า (Access) บริการที่ให้ลูกค้าต้องอํานวยความสะดวกในด้านเวลา สถานที่แก่ลูกค้า
คือ ไม่ต้องให้ลูกค้าคอยนาน ทําเลที่ตั้งเหมาะสม ซึ่งแสดงถึงความสามารถของการเข้าถึงลูกค้า
2. การติดต่อสั่งการ (Communication) มีการอธิบายอย่างถูกต้องโดยใช้ภาษาที่ลูกค้าเข้าใจง่าย
3. ความสามารถ (Competence) บุค ลากรที่ใ ห้ บริ การต้ องมีค วามชํา นาญ และมี ความรู้
ความสามารถในงานบริการ
4. ความมีนํ้าใจ (Courtesy) บุคลากรต้องมีมนุษยสัมพันธ์เป็นที่น่าเชื่อถือ มีความเป็นกันเอง มี
วิจารณญาณ
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5. ความน่าเชื่อถือ (Creditability) บริษัทและบุคลากรต้องสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความ
ไว้วางใจในการบริการ โดยเสนอบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า
6. ความไว้วางใจ (Reliability) บริการที่ให้แก่ลูกค้าต้องมีความสม่ําเสมอและถูกต้อง
7. การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) พนักงานจะต้องให้บริการและแก้ไขปัญหา แก่ลูกค้า
อย่างรวดเร็วตามที่ลูกค้าต้องการ
8. ความปลอดภัย (Security) บริการที่ให้จะต้องปราศจากอันตราย ความเสี่ยงและปัญหาต่างๆ
9. การสร้างบริการให้เป็นที่รู้จัก (Tangible) บริการที่ลูกค้าได้รับทําให้เขาสามารถคาดคะเนถึง
คุณภาพของบริการดังกล่าวได้
10. การเข้าใจและรู้จักลูกค้า (Understanding/Knowing customer) พนักงานต้องพยายามเข้าใจ
ถึงความต้องการของลูกค้าและให้ความสนใจ ตอบสนองความต้องการดังกล่าว
เกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพของบริการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพการบริการ ดังนี้
1. รูปธรรม (Tangible) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของการบริการที่ผู้รับบริการได้รับ ทําให้เขา
สามารถคาดคะเนถึงคุณภาพของบริการดังกล่าวได้
2. ความไว้วางใจ (Reliability) หมายถึง ผู้รับบริการเล็งเห็นถึงความสม่ําเสมอ และความถูกต้องใน
การให้บริการ รวมทั้งประสิทธิภาพของพนักงานที่ให้บริการ
3. การตอบสนองต่อผู้รับบริการ (Responsiveness) หมายถึง ผู้ใช้บริการจะคํานึงถึงเวลาและ
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาของผู้ให้บริการว่า ตรงจุดหรือดีกว่าตามที่ผู้รับบริการต้องการหรือไม่
4. ความมั่น ใจได้ (Assurance) หมายถึง ผู้ รับบริการจะมองถึงความรู้ ความชํ านาญ หรื อ
ความสามารถของบุคลากร ซึ่งเป็นผลที่จะสร้างความมั่นใจ รวมทั้งความไว้วางใจในการบริการนั้น
5. ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) หมายถึง ผู้รับบริการจะพิจารณาถึงความสะดวก
ด้านเวลา สถานที่ ทําเลที่ตั้ง ตลอดจนความพยายามของพนักงานที่จะเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริการ
รวมทั้งความสนใจในการตอบสนองความต้องการดังกล่าว (สมิต สัชฌุกร, 2546)
ข้อควรคานึง และข้อควรระวังในการให้บริการ
ข้อควรคานึงในการให้บริการ
การให้บริการเป็นงานที่ล่อแหลม ทําดีก็เสมอตัวผิดพลาดก็ได้รับคําตําหนิ จึงเป็นงานที่ต้องการความ
รับผิดชอบสูงและมีจิตใจหนักแน่น ผู้ซึ่งทางานบริการแล้วเกิดผิดพลาด บางคนก็เสียอกเสียใจ ตีอกชกหัว ฟูม
ฟายน้ําตา แต่กลับกัน ผู้ซึ่งไม่มีความรับผิดชอบมักกล่าวโทษผู้อื่นปูายความผิดให้คนต่างๆ แม้แต่ผู้มารับบริการ
เป็นเรื่องการหาแพะรับบาปหรือหาเหตุผลมากล่าวอ้างต่างๆ นานาให้พ้นไปจากความรับผิดชอบของตน
วิธีการให้บริการอันจะทําให้ผู้รับบริการพอใจ จะต้องรู้ความคาดหวังของเขาและปฏิบัติตามความคาดหวังเท่าที่
จะเป็นไปได้ ทั้งนี้ย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เพราะการปฏิบัติด้วยกาย วาจา ใจ ต่อคนต่างๆ ให้สามารถสนองความ
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ต้องการของผู้รับบริการแต่ละประเภท ทุกระดับย่อมมีความยากลําบาก การที่จะให้บริการเป็นที่พอใจของทุกๆ
คนดูจะเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้ แต่ก็ไม่พ้นวิสัยที่จะทําให้คนส่วนใหญ่พึงพอใจ หากเรามีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุง
และพัฒนาการให้บริการอยู่เสมอ
ข้อควรระวังในการให้บริการ
1. ไม่สนใจความต้องการของผู้รับบริการ การให้บริการในทุกกรณีจะต้องแสดงว่าผู้รับบริการมี
ความสําคัญ จึงต้องระวังไม่แสดงกิริยาที่เพิกเฉยไม่สนใจผู้รับบริการอย่างจริงจัง
2. ให้บริการขาดตกบกพร่อง เป็นสิ่งที่ต้องย้ําเตือนอยู่เสมอว่า การให้บริการจะขาดตกบกพร่องไม่ได้
เลย เพราะเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทําลายงานบริการในส่วนอื่นๆ ที่ดีอยู่แล้วให้เกิดผลเสียหายตามไปด้วย
3. ดําเนินการล่าช้า เป็นลักษณ์ที่ไม่ดีอย่างยิ่ง เพราะความล่าช้าไม่ตรงเวลา ทําความเสียหายให้
ผู้รับบริการได้
4. ใช้กิริยา วาจา ไม่เหมาะสม การให้บริการสามารถจะรู้สึกได้จากกิริยาท่าทาง การใช้คําพูดและ
น้ําเสียง ผู้ให้บริการอาจไม่มีความตั้งใจจะแสดงกิริยาต่อผู้รับบริการในทางที่ไม่ดี แต่อยู่ในอารมณ์ที่ขุ่นมัวและ
ไม่ควบคุมอารมณ์ของตนจึงแสดงออกด้วยท่าทีและคําพูดที่ทําให้เสียความรู้สึกต่อผู้รับบริการ
5. ทําให้ผู้รับบริการผิดหวัง บริการที่ทําให้ผู้รับบริการผิดหวังมีได้ในหลายกรณีนับแต่การต้อนรับที่เย็น
ชาหรือการพูดโทรศัพท์ที่ไม่เหมาะสม การให้บริการอย่างไม่เต็มใจ ไม่ใส่ใจในการให้บริการ การบริการ
ผิดพลาดทําความเสียหายให้แก่ผู้รับบริการ
โดยสรุปจะเห็นได้ว่า การให้ความสําคัญกับการให้บริการนั้นมีความสําคัญมาก ซึ่งส่วนหนึ่งต้องได้รับ
ความร่วมมือจากผู้รับบริการและผู้ให้บริการต้องเป็นบุคคลที่มีใจในการให้บริการเป็นสํา คัญ ซึ่งทุกองค์กรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถหลีกเลี่ยงการให้บริการได้
ดังนั้นผู้ให้บริการ คือ พนักงานผู้ให้บริการทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะให้ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์
การต้อนรับบุคคลทั้งภายในและภายนอก รวมถึงผู้มาติดต่อทุกประเภท เป็นต้น ต้องเข้าใจและตระหนักถึง
ความสําคัญของการให้บริการ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความประทับใจกับผู้รับบริการทุกคนและท้ายสุด
ผู้ให้บริการเป็นกลไกสําคัญที่สุดที่จะต้องพัฒนาบุคลิกภาพและทัศนคติที่ดีโดยเฉพาะการมีจิตสํานึกในการรัก
การให้บริการ เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างสมบูรณ์แบบ

2.1.3 แนวคิด และทฤษฎีการปกครองส่วนท้องถิ่น
ความหมายของการปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้มีผู้ให้ความหมายหรือคํานิยามไว้มากมาย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคํานิยามเหล่านั้นต่างมีหลักการที่สําคัญ
คล้ายคลึงกัน จะต่างกันบ้างก็คือสํานวนและรายละเอียดปลีกย่อยซึ่งสามารถพิจารณาได้ดังนี้
อีไมล์ เจ. ซัดดี้ (Emile J. Sady, 1989) ได้ให้ความหมายของการปกครองท้องถิ่นไว้ว่า หมายถึง
หน่วยการปกครองทางการเมืองที่อยู่ในระดับจากรัฐซึ่งก่อตั้งโดยกฎหมาย และมีอํานาจอย่างเพียงพอที่จะทํา
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กิจกรรมในท้องถิ่นได้ด้วยตนเองรวมทั้งอํานาจจัดเก็บภาษี เจ้าหน้าที่หน่วยการปกครองท้องถิ่นดังกล่าวได้รับ
การเลือกตั้งหรือแต่งตั้งโดยท้องถิ่นใดก็ได้
แฮรีส จี. มอนตากู (Harris G. Mongtagu, 1984) นิยามว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การ
ปกครองซึ่งหน่วยงานปกครองท้องถิ่นได้มีการเลือกตั้งแบบอิสระเพื่อเลือกผู้ที่มีหน้าที่บริหารการปกครอง
ท้องถิ่น มีอํานาจอิสระ พร้อมความรับผิดชอบซึ่งตนสามารถที่จะใช้ได้โดยปราศจากการควบคุมของหน่วยงาน
การบริหารส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค แต่ทั้งนี้หน่วยการปกครองท้องถิ่นยังต้องอยู่ภายใต้บทบังคับว่าด้วย
อํานาจสุงสุดของประเทศไม่ได้กลายเป็นรัฐอิสระใหม่ๆ แต่อย่างใด
เดเนียล วิท (Danial Wit, 1967) นิยามว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การปกครองที่รัฐบาลกลาง
ให้อํานาจ หรือกระจายอํานาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มี
อํานาจการปกครองร่วมกันทั้งหมด หรือเพียงบางส่วนในการบริหารท้องถิ่นตามหลักการที่ว่าถ้าอํานาจการ
ปกครองมาจากประชาชนในท้องถิ่นแล้ว รัฐบาลของท้องถิ่นจึงจําเป็นต้องมีองค์กรของตนเอง อันเกิดจากการ
กระจายอํานาจของรัฐบาลกลาง โดยให้องค์กรอันมิได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาล มีอํานาจในการตัดสินใจและ
บริหารงานภายในเขตอํานาจของตน
วิลเลี่ยม วี. ฮอลโลเวย์ (William V. Holloway, 1959) นิยามว่าการปกครองท้องถิ่นหมายถึง
องค์การที่มีอาณาเขตแน่นอน มีประชากรตามหลักที่กําหนดไว้ มีอํานาจการปกครองตนเอง มีการบริหารการ
คลังของตนเองและมีสภาท้องถิ่นที่สมาชิกได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน
จอห์น เจ. คลาร์ก (John J. Clark, 1957) นิยามว่าการปกครองท้องถิ่น หมายถึง หน่วยการปกครอง
ที่มีห น้ าที่รั บ ผิ ดชอบเกี่ย วกับ การให้ บ ริ การประชาชนในเขตพื้นที่ใดใดโดยเฉพาะและหน่ว ยการปกครอง
ดังกล่าวนี้จัดตั้งและอยู่ในความดูแลของรัฐบาลกลาง
วินเลี่ยม เอ. ร๊อบสัน (William A. Robson, 1953) นิยามว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง หน่วย
การปกครองซึ่งรัฐได้จัดตั้งขึ้นและให้มีอํานาจปกครองตนเอง (Autonomy) มีสิทธิตามกฎหมาย (Legal
Rights) และต้องมีองค์กรที่จําเป็นในการปกครอง (Necessary Organization) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้สมความมุ่ง
หมายของการปกครองท้องถิ่นนั้นๆ
โกวิทย์ พวงงาม และอลงกรณ์ อรรถแสง (2547) มีความเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง
องค์กรที่ทําหน้าที่บริหารงานในท้องถิ่น โดยมีผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน เป็นผู้รับผิดชอบในการ
บริหารงานอย่างอิสระในเขตพื้นที่ที่กําหนด มีอํานาจในการบริหาร และกําหนดนโยบายของตนเอง รวมทั้งมี
หน้าที่ดําเนินกิจกรรมภายใต้กรอบกฎหมายที่บัญญัติไว้เพื่อประโยชน์ของรัฐและของประชาชนในท้องถิ่น
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ (2547) ให้ความหมายว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึงการปกครองซึ่งราชการ
ส่วนกลางได้มอบอํานาจในการปกครองและบริหารกิจการงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในขอบเขต
อํานาจหน้าที่ และพื้นที่ของตนที่กําหนดไว้ตามกฎหมาย โดยมีอิสระตามสมควร ราชการส่วนกลางเป็นเพียง
หน่วยคอยกํากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการไปด้วยความเรียบร้อย หรืออีกนัยหนึ่ง การ
ปกครองท้องถิ่น คือการกระจายอํานาจของราชการส่วนกลางเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น นั้นๆ ได้ปกครอง
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ตนเองตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นอิสระต่างหากจากการปกครองของราชการส่วนกลาง ที่ให้อํานาจแก่
ประชาชนในท้องถิ่นได้ปกครองตนเอง
วุฒิสาร ตันไชย (2547) ให้ทัศนะว่า การปกครองท้องถิ่น คือการปกครองที่รัฐบาลกลางได้กระจาย
อํานาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่น ซึ่ งเป็นองค์กรที่มีสิทธิตามกฎหมาย มีพื้นที่ และประชากรเป็นของ
ตัวเอง โดยองค์กรดังกล่าวจะต้องมีอํานาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติอย่างเหมาะสม การมอบอํานาจ
จากส่ ว นกลางมีวั ตถุ ป ระสงค์เ พื่อให้ ป ระชาชนในท้ องถิ่ นได้เ ข้ ามามี ส่ ว นร่ว มในการปกครองตนเอง ตาม
เจตนารมณ์ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา ตัดสินใจ การ
ตรวจสอบการทํางานและร่วมรับบริการสาธารณะต่างๆ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการปกครองท้องถิ่นจะมีอิสระใน
การดําเนินงาน แต่ยังคงอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐบาลกลาง
จรูญ สุภาพ (2531) ให้นิยามว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึงหน่วยการปกครองซึ่งประชาชนมีส่วน
ร่วมในการดําเนินกิจการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นนั้น มักมีวัตถุประสงค์ที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มี
ส่วนปกครองตนเอง สามารถมีองค์การในทางปกครองที่จะสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น ตลอดจนการบําบัด
ทุกข์ บํารุงสุขให้แก่ประชาชนในเขตการปกครองนั้นๆ ส่วนใหญ่การปกครองท้องถิ่นมักจะเป็นนิติบุคคล อาจ
ประกอบด้วย ผู้แทนที่ราษฎรตั้งเข้ามา เพื่อปฏิบัติตามกําหนดระยะเวลา โดยมีงบประมาณเป็นของตนเอง
ประทาน คงฤทธิศึกษาการ (2524) นิยามว่า การปกครองท้องถิ่นเป็นระบบการปกครองที่เป็นผลสื บ
เนื่องมาจากการกระจายอํานาจทางการปกครองของรัฐ และโดยนัยนี้จะเกิดองค์การทําหน้าที่ปกครองท้องถิ่น
โดยคนในท้องถิ่นนั้นๆ องค์การนี้จัดตั้งและถูกควบคุมโดยรัฐบาล แต่ก็มีอํานาจในการกําหนดนโยบายและ
ควบคุมให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของตนเอง
อุทัย หิรัญโต (2523) นิยามว่าการปกครองท้องถิ่น คือ การปกครองที่รัฐบาลมอบอํานาจให้ประชาชน
ในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งจัดการปกครองและดําเนินกิจการบางอย่าง โดยดําเนินกันเองเพื่อบําบัดความต้องการ
ของตน การบริหารงานของท้องถิ่นมีการจัดเป็นองค์การ มีเจ้าหน้าที่ซึ่งประชาชนเลือกตั้งขึ้น มาทั้งหมด หรือ
บางส่วน ทั้งนี้มีความเป็นอิสระในการบริหารงาน แต่รัฐบาลต้องควบคุมด้วยวิธีต่างๆ ตามความเหมาะสม
จะปราศจากการควบคุมของรัฐหาได้ไม่ เพราะการปกครองท้องถิ่นเป็นสิ่งที่รัฐทําให้เกิดขึ้น
โดยสรุปแล้วการปกครองท้องถิ่น คือการที่รัฐบาลกลางให้อํานาจและกระจายอํานาจการบริหารงาน
ของท้องถิ่น โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับภาระงานต่างๆ และประชาชนในท้องถิ่น
มีส่วนร่วมในการปกครอง การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง การมีส่วนร่วมในดําเนินงานและกิจกรรมต่างๆ
ของท้องถิ่น รวมไปถึงการติดตามประเมินผล ตรวจสอบการทํา งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์สาธารณะของท้องถิ่น
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หลักการของการปกครองท้องถิ่น
จากเนื้อหาที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับความหมายของการปกครองท้องถิ่น ได้มีนักวิชาการหลากหลาย
ท่านทั้งต่างประเทศ และในประเทศ ให้ความหมายหรือนิยามต่างๆ เอาไว้ โดยสามารถประมวลเป็น “หลักการ
ปกครองท้องถิ่น” ในสาระสําคัญได้ดังนี้
1. การปกครองของชุมชนหนึ่ง ซึ่งชุมชนเหล่านั้นอาจมีความแตกต่างกันในด้านความเจริญ จํานวน
ประชากรหรือขนาดของพื้น ที่ เช่น หน่วยการปกครองท้องถิ่นของไทยจัดเป็น กรุงเทพมหานคร เทศบาล
สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตําบล และเมืองพัทยา
2. ต้องมีอํานาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม กล่าวคือ อํานาจของ
หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีขอบเขตพอควรเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง หากมีอํานาจมากเกินไปไม่มีขอบเขต หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นก็จะกลาย
สภาพเป็น รัฐอธิป ไตยเอง เป็ นผลเสี ยต่อความมั่นคงของรัฐ บาล อํานาจของท้องถิ่นมีขอบเขตแตกต่างกัน
ออกไป ตามลักษณะความเจริญและความสามารถของประชาชนในท้องถิ่นนั้นเป็นสําคัญ รวมทั้งนโยบายของ
รัฐบาลในการพิจารณาการกระจายอํานาจให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นระดับใดจึงจะเหมาะสม
3. หน่วยการปกครองท้องถิ่นต้องมีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) ที่จะดําเนินการปกครองตนเอง
โดยสิทธินี้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
3.1 หน่วยการปกครองท้องถิ่นมีสิทธิที่จะตรากฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการบริหารตามหน้าที่และเพื่อใช้บังคับประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ เช่น เทศ
บัญญัติ ข้อบังคับสุขาภิบาล เป็นต้น
3.2 สิทธิที่เป็นหลักในการดําเนินการบริหารท้องถิ่น คืออํานาจในการกําหนดงบประมาณเพื่อ
บริหารกิจการตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นๆ
4. มีองค์กรที่จําเป็นในการบริหารและปกครองตนเอง คือ มีองค์กรฝุายบริหารและองค์กรฝุายนิติ
บัญญัติ เช่น การปกครองท้องถิ่นแบบเทศบาลมีคณะเทศมนตรีเป็นฝุายบริหาร และสภาเทศบาลเป็นฝุายนิติ
บัญญัติ หรือในแบบมหานคร คือกรุงเทพมหานคร จะมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นฝุายบริหาร สภา
กรุงเทพมหานครเป็นฝุายนิติบัญญัติ เป็นต้น
5. ประชาชนในท้องถิ่น มีส่ วนร่ วมในการปกครองท้องถิ่น จากแนวคิดที่ว่าประชาชนในท้องถิ่น
เท่านั้นที่จะรู้ปัญหาและวิธีการแก้ไขของตนเองอย่างแท้จริง หน่วยการปกครองท้องถิ่นจึงจําเป็นต้องมีคนใน
ท้อ งถิ่ น มาบริ ห ารงานเพื่อ ให้ ส มเจตนารมณ์แ ละความต้อ งการของชุ ม ชนและอยู่ ภ ายใต้ก ารควบคุ มของ
ประชาชนในท้ อ งถิ่ น นอกจากนั้ น ยั ง เป็ น การฝึ ก ให้ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น เข้ า ใจในระบบและกลไกของ
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
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องค์ประกอบของการปกครองท้องถิ่น
อุทัย หิรัญโต (2523) กล่าวว่า ระบบการปกครองท้องถิ่นจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบทั้ง 8
ประการ คือ
1. สถานะตามกฎหมาย (Legal Status) หมายความว่าหากประเทศใดกําหนดเรื่องการปกครอง
ท้องถิ่นไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศ การปกครองท้องถิ่นในประเทศไทยนั้นจะมีความเข้มเข็งกว่าการปกครอง
ท้องถิ่นที่จัดตั้งโดยกฎหมายอื่น เพราะข้อความที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นเป็นการแสดงให้เห็นว่า ประเทศ
นั้นมีนโยบายที่จะกระจายอํานาจอย่างแท้จริง
2. พื้นที่และระดับ (Area and Level) ปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการกําหนดพื้นที่และระดับของหน่วย
การปกครองท้องถิ่นมีหลายประการเช่น ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์เชื้อชาติ และความสํานึกในการ
ปกครองของตนเองของประชาชนจึงได้มีกฎเกณฑ์ที่จะกําหนดพื้นที่และระดับของหน่วยงานการปกครอง
ท้องถิ่นออกเป็น 2 ระดับ คือ หน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดเล็กและขนาดใหญ่
3. การกระจายอํานาจหน้าที่ การที่จะกําหนดให้ท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ
นโยบายทางการเมืองและการปกครองของรัฐบาลเป็นสําคัญ
4. องค์การนิติบุคคลจัดตั้งโดยผลแห่งกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแห่งชาติมีขอบเขตการ
ปกครองที่แน่นอน มีอํานาจในการกําหนดนโยบาย ออกฎ ข้อบังคับ ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆ
5. การเลือกตั้ง สมาชิกองค์การหรือคณะผู้บริหารจะต้องได้รับเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ
ทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อแสดงถึงการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชนโดยเลือกผู้บริหาร
ท้องถิ่นของตนเอง
6. อิสระในการปกครองท้อ งถิ่นสามารถใช้ดุลพินิจของตนเองในการปฏิบัติกิจการในขอบเขตของ
กฎหมายโดยไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐบาลกลางและไม่อยู่ในสายการบังคับบัญชาของหน่วยงานราชการ
7. งบประมาณของตนเองมีอํานาจในการจัดเก็บรายได้การจัดเก็บภาษีตามขอบเขตที่กฎหมายให้
อํานาจในการจัดเก็บเพื่อให้ท้องถิ่นมีรายได้เพียงพอที่จะทะนุบํารุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
8. การควบคุมดูแลของรัฐ เมื่อได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้วยังคงอยู่ในการกํากับดูแลจากรัฐ เพื่อประโยชน์
และความมั่นคงของรัฐและประชาชนโดยส่วนรวม โดยการมีอิสระในการดําเนินงานของหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นนั้น เพราะมิฉะนั้นแล้วท้องถิ่นจะกลายเป็นรัฐอธิปไตยไป (อนันต์ อนันตกูล อ้างในชูวงค์ ฉายบุตร,
2539) รัฐต้องสงวนอํานาจในการควบคุมดูแลอยู่
จากการทบทวนองค์ประกอบการปกครองท้องถิ่น สามารถสรุปได้ว่า เป็นองค์กรในชุมชนที่จัดตั้งขึ้น
โดยกฎหมายส่วนกลาง มีขอบเขตพื้นที่ปกครองที่กํา หนดไว้แน่นอน มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นโดย
กฎหมาย มีอิส ระในการดําเนิน กิจ กรรมทั้งในด้านการคลั ง การจัดเก็บภาษี การหารายได้ตามที่กฎหมาย
กําหนด การจัดทํางบประมาณด้วยตนเอง รวมถึงการกําหนดนโยบายภายใต้การควบคุมของรัฐ และมีการแบ่ง
องค์กรเป็น 2 ฝุาย ได้แก่ ฝุายผู้บริหารท้องถิ่นและฝุายสภาท้องถิ่น โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
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ปกครองตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกตั้งคณะผู้แทน ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น รวมถึง
การมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมและติดตามตรวจสอบการทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาประเทศหลายประการ ดังนี้
1. ช่ว ยแบ่ งเบาภาระของรั ฐบาล เป็นสิ่ งที่เห็นได้ชัดว่าในการบริหารประเทศ จะต้องอาศัยเงิน
งบประมาณเป็ นหลั ก หากเงินงบประมาณจากัดภารกิจที่จะต้องบริการให้ กับชุม ชนต่างๆ อาจไม่เพียงพอ
ดังนั้น หากจัดให้มีการปกครองท้องถิ่น หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นๆ ก็สามารถมีงบประมาณของตนเอง
เพียงพอที่จะดําเนินการสร้างสรรค์ความเจริญให้กับท้องถิ่นได้
2. เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง เนื่องจากประเทศมีขนาด
กว้างใหญ่ ความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องที่ย่อมมีความแตกต่างกัน การรอรับการบริการจากรัฐบาล
แต่อย่างเดียวอาจไม่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงและล่าช้า หน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มีประชาชนใน
ท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจึงจะสามารถตอบสนองความต้องการนั้นได้
3. เพื่อความประหยัด โดยที่ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนก็
ต่างไปด้วย การจัดตั้งหน่วยปกครองท้องถิ่นขึ้นจึงมีความจําเป็น โดยให้อํานาจหน่ว ยการปกครองท้องถิ่น
จัดเก็บภาษีอากร ซึ่งเป็นวิธีการหารายได้ให้กับท้องถิ่นเพื่อนําไปใช้ในการบริหารกิจการของท้องถิ่ น ทําให้
ประหยัดเงินงบประมาณของรัฐบาลที่จะต้องจ่ายให้กับท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นอันมาก และแม้จะมีการจัดสรร
เงินงบประมาณจากรัฐบาลไปให้บ้างแต่ก็มีเงื่อนไขที่กําหนดไว้อย่างรอบคอบ
4. เพื่อให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่
ประชาชน จากการที่การปกครองท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง โดยการ
สมัครรับเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเลือกเข้าไปทําหน้าที่ฝุายบริหาร หรือฝุายนิติบัญญัติ การปฏิบัติ
หน้ าที่ ที่ แตกต่า งกัน นี้ มี ส่ ว นในการส่ งเสริ ม การเรีย นรู้ ถึ งกระบวนการปกครองระบอบประชาธิป ไตยใน
ระดับชาติได้เป็นอย่างดี (ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 2539)
ความสาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสําคัญหลายประการต่อการพัฒนาประเทศ ดังนี้
1. การปกครองท้องถิ่น คือรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย (Basic Democracy)
เพราะการปกครองท้องถิ่นจะเป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน ให้ประชาชนรู้สึกว่าตน
มีความเกี่ยวพันกับส่วนได้ส่วนเสียในการปกครอง การบริหารท้องถิ่นเกิดความรับผิดชอบ และหวงแหนต่อ
ประโยชน์ อั น พึ ง มี ต่ อ ท้ อ งถิ่ น ที่ ต นอยู่ อ าศั ย อั น จะนํ า มาซึ่ ง ความศรั ท ธาเลื่ อ มใสในระบอบการปกครอง
ประชาธิปไตยในที่สุด โดยประชาชนจะมีโอกาสเลือกตั้งฝุายนิติบัญญัติ ฝุายบริหาร การเลือกตั้งจะเป็นการ
ฝึกฝนให้ประชาชนใช้ดุลพินิจเลือกผู้แทนที่เหมาะสม สําหรับผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเข้าไปบริหารกิจการของท้องถิ่น
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นับได้ว่าเป็นผู้นาในท้องถิ่นจะได้ใช้ความรู้ความสามารถบริหารงานท้องถิ่น เกิดความคุ้นเคยมีความชํานาญใน
การใช้สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง ซึ่งจะนําไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับชาติต่อไป
2. การปกครองท้องถิ่น ทําให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้จักการปกครองตนเอง (Self Government)
หัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตยประการหนึ่งก็คือ การปกครองตนเองมิใช่เป็นการปกครองอันเกิด
จากคําสั่ งเบื้ องบน การปกครองตนเองคือการที่ประชาชนมีส่ ว นร่ว มในการปกครอง ซึ่งผู้ บริห ารท้องถิ่ น
นอกจากจะได้รับเลือกตั้งมาเพื่อรับผิดชอบบริหารท้องถิ่นโดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนแล้ว
ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องฟังเสียงประชาชนด้วยวิถีทางประชาธิปไตยต่างๆ เช่น เปิดโอกาสให้ประชาชนออกเสียง
ประชามติ ให้ ประชาชนมีอํานาจถอดถอน ซึ่งจะทําให้ประชาชนเกิดความสํ านึกในความสํ าคัญของตนต่อ
ท้องถิ่นประชาชนจะมีส่วนรับรู้ถึงอุปสรรคปัญหาและช่วยกันแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นของตน นอกจากนี้การ
ปกครองตนเองในรูปของการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริงหรือ การกระจายอํานาจไปในระดับต่ําสุด ซึ่งเป็น
ฐานสําคัญยิ่งของการพัฒนาระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
3. การปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เนื่องจากความจําเป็นบางประการ ดังนี้
- ภารกิจของรัฐบาลมีอยู่อย่างกว้างขวาง นับวันจะขยายเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากงบประมาณที่
เพิ่มขึ้นในแต่ละปีตามความเจริญเติบโตของบ้านเมือง
- กิจการบางอย่างเป็นเรื่องเฉพาะท้องถิ่นนั้นไม่เกี่ยวพันกับท้องถิ่นอื่น และไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อประเทศโดยส่วนรวม จึงเป็นการสมควรที่จะให้ประชาชนในท้องถิ่นดําเนินการดังกล่าวเอง
4. การปกครองท้องถิ่นสามารถสนองความต้องการของท้องถิ่นตรงเปูาหมาย และมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากท้องถิ่นมีความแตกต่างกันไม่ว่าทางสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร ประชาชน ความต้องการ และปัญหา
ย่อมต่างกันออกไป ผู้ที่ให้บริการหรือแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนก็ต้อง
เป็นผู้ที่รู้ถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดี การบริหารงานจึงจะเป็นไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
5. การปกครองท้องถิ่นจะเป็นแหล่งสร้างผู้นําทางการเมือง การบริหารของประเทศในอนาคต ผู้นํา
หน่ ว ยการปกครองท้ อ งถิ่ น ย่ อมเรี ย นรู้ ป ระสบการณ์ ทางการเมื อง การได้ รับ เลื อกตั้ ง การสนั บ สนุน จาก
ประชาชนในท้องถิ่นย่อมเป็นพื้นฐานที่ดีต่ออนาคตทางการเมืองของตน และยังฝึกฝนทักษะทางการบริหารงาน
ในท้องถิ่นอีกด้วย
6. การปกครองท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวความคิดในการพัฒนาชนบท แบบพึ่ งตนเอง การปกครอง
ท้องถิ่นโดยยึดหลักการกระจายอํานาจ ทําให้เกิดการพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเองทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม การดําเนิ นงานพัฒนาชนบท ที่ผ่านมายังมีอุปสรรคสํ าคัญประการหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมจาก
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเต็มที่ ซึ่งการพัฒนาชนบทที่สัมฤทธิ์ผ ลนั้นจะต้องมาจากการริเริ่มช่วยตนเองของ
ท้องถิ่นทําให้เกิดความร่วมมือร่วมแรงกันโดยอาศัยโครงสร้างความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง (อนันต์
อนันตกูล, 2521)
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หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยการปกครองท้องถิ่น
หน้าที่ความรับ ผิดชอบของหน่ วยงานการปกครองท้องถิ่น ควรจะต้องพิจ ารณาถึงกําลังเงิน กําลั ง
งบประมาณ กําลังคน กําลังความสามารถของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และหน้าที่ความรับผิดชอบควรเป็น
เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง หากเกินกว่าภาระ หรือเป็นนโยบายซึ่งรัฐบาลต้องการความเป็น
อัน หนึ่ งอั น เดี ย วกั น ทั้ งประเทศ ก็ ไม่ ควรมอบให้ ท้ องถิ่นดํ าเนิ นการ เช่น งานทะเบีย นที่ ดิน การศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นดําเนินการ มีข้อพิจารณาดังนี้
1. เป็นงานที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และงานที่เกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกในชีวิต
ความเป็นอยู่ของชุมชน ได้แก่ การจัดทําถนน สะพาน สวนหย่อม สวนสาธารณะ การกําจัดขยะมูลฝอย
2. เป็นงานที่เกี่ยวกับการปูองกันภัย รักษาความปลอดภัย เช่น งานดับเพลิง
3. เป็นงานที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ด้านนี้มีความสําคัญต่อประชาชนในท้องถิ่นมาก เช่น การจัดให้มี
หน่วยบริการทางสาธารณสุข จัดให้มีสถานสงเคราะห์เด็กและคนชรา
4. เป็นงานที่เกี่ยวกับพาณิชย์ท้องถิ่น เป็นงานที่หากปล่อยให้ประชาชนดําเนินการเองอาจไม่ได้รับผลดี
เท่าที่ควรจะเป็ น จัดให้มีโ รงจํ านา การจัดตลาดและงานต่างๆ ที่มีรายได้โ ดยสามารถเรียกค่าบริการจาก
ประชาชน
รูปแบบการปกครองท้องถิ่น
ธีรวุฒิ โศภิษฐิกุล (2550) กล่าวไว้ว่า การปกครองท้องถิ่นมีความสําคัญต่อ การปกครองประเทศหลาย
ประการ กล่าวคือ
1. การปกครองท้องถิ่นจะมีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลกลางหรือรัฐบาล ส่วนกลาง เพราะการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีองค์กรกระจัดกระจายไปทั่วพื้นที่ของประเทศ มีความ ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นจึง
สามารถทําหน้าที่แทนรัฐบาลกลางได้ดี
2. การปกครองท้องถิ่นช่วยตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ดีกว่า รัฐบาลกลาง
3. การปกครองท้องถิ่นช่วยให้การเรียนรู้ทางการเมืองแก่ประชาชน ทําให้ประชาชนได้ ฝึกฝนเรียนรู้
สร้างจิตสํานึกรวมทั้งวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในระบอบการปกครอง การปกครอง ท้องถิ่นจึงเป็นรากฐานของ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
4. การปกครองท้องถิ่นช่วยเป็นแหล่งฝึก และสร้างผู้นําทางการเมือง การปกครอง ท้องถิ่นเปิดโอกาส
ให้นักการเมืองได้ฝึกทักษะในการบริหารและการดําเนินกิจกรรมของท้อ งถิ่น ก่อนจะไปทําหน้าที่ในระดับชาติ
ดังจะเห็นได้จากการที่นักการเมืองท้องถิ่นจํานวนมากพัฒนา ตนเองไปเป็นนักการเมืองระดับชาติ
5. การปกครองท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาท้องถิ่นชนบทเพื่อการ พึ่งพาตนเอง
แทนที่จะคอยพึ่งพิงการช่วยเหลือจากส่วนกลาง
นันทวัฒน์ บรมานันท์ (2547) ได้ประมวลความรู้แนวทางการปกครองส่วน ท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักไทย (พ.ศ. 2540) ไว้ดังนี้
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. 2540) ได้วางหลักเกณฑ์ใหม่ สําหรับใช้ในการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีสาระสําคัญเป็นการกระจายอํานาจเพื่อให้ท้องถิ่น พึ่งตนเองและมีอิสระในการ
ดําเนินงาน บทบัญญัติที่ถือว่าเป็น “หลักสําคัญ” ในการกระจายอํานาจ คือ
มาตรา 78 ซึ่งปรากฏอยู่ในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐโดยมีใจความสําคัญ คือ “มาตรา 78
รัฐต้องกระจายอํานาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่ นได้ เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และ
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอดทั้งโครงสร้าง พื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียม
กันทั่วประเทศรวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความ พร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่โดยคํานึงถึง
เจตนารมณ์ของประชาชนใน จังหวัดนั้น”
บทบัญญัติดังกล่าวถูกกําหนดขึ้นเพื่อให้เป็นแนวทางที่รัฐจะดําเนินการกระจายอํานาจ การปกครอง
ไปสู่ท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนในการปกครองหรือดูแลท้องถิ่นของ ตนได้มากขึ้น ซึ่งจะมีผล
ตามมาคือเป็นการแบ่งเบาภาระของส่วนกลาง
นอกเหนือจากบทบัญญัติดังกล่าวแล้วรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันยังได้บัญญัติไว้ใน หมวด 9 เกี่ยวกับการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นรวม 10 มาตราด้วยกัน คือ มาตรา 282 ถึงมาตรา 290 และต่อมาเมื่อรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช้บังคับก็ได้มีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการปกครองส่วน ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
รวมทัง้ ที่มีการตรากฎหมายขึ้นมาใหม่หลายฉบับเพื่อให้ เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด

2.1.4 การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล
Dilys M.Hill, อ้างถึงใน. ธเนศวร์ เจริญเมือง (2540) ทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น ประเด็นที่
นําเสนอเกี่ยวกับทฤษฏีการปกครองท้องถิ่น มีดังนี้
ความสัมพันธ์ระหว่างการปกครองท้องถิ่นกับการพัฒนาประชาธิปไตย หัวใจของการปกครองท้องถิ่น
นั้น กล่าวให้ถึงที่สุดแล้ว ก็คือคําถาม ที่ว่าการปกครองท้องถิ่นมีความสัมพันธ์อย่างไรกับระบอบประชาธิปไตย
การจัดสรรอํานาจ ระหว่างองค์การปกครองท้องถิ่นกับรัฐบาลกลางควรเป็นอย่างไรและการปกครองท้องถิ่น
ควรมี ความเป็นประชาธิปไตยแค่ไหนนั่นเองในประวัติศาสตร์ของโลกตะวันตก มีแนวคิดที่แตกต่างกัน ถึง 3
สํานักว่าด้วยประเด็นนี้ ผิดกับในสังคมไทยที่มีเพียงความเห็นเดียว คือ ทุก ๆ ฝุายชอบที่จะ กล่าวว่า การ
ปกครองท้องถิ่นเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นการปกครองที่จะต้องให้ความสําคัญ
อย่างยิ่ง แต่ทว่าในทางปฏิบัติกลับไม่มีลักษณะเช่นนั้น
สํานักแรกเป็น แนวความคิดของฝุายคัดค้านการปกครองตนเองของท้องถิ่นโดยเห็นว่าการปกครอง
ท้องถิ่นนั้น เป็นหลักการที่ขัดขวางระบอบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้ง
สํานักที่สองเห็นว่าหลักการประชาธิปไตยได้แก่ การปกครองโดย เสียงข้างมาก (Majority Rule) และ
ความเสมอภาค (Equality) นั้นไม่อาจตอบสนองต่อข้อ เรียกร้องของการปกครองท้องถิ่นได้ เพราะการ
ปกครองท้องถิ่นมีลักษณะคับแคบเห็นแก่ท้องถิ่น ตนเป็นหลัก (Parochial) หลากหลาย (Diverse) มีแนวโน้ม
จะเป็นแบบคณาธิปไตย (Potentially Oligarchic) และมีลักษณะฉ้อฉลอํานาจ (Corrupt)
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ส่วนสํานักที่สามเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยกับการปกครองท้องถิ่น เกี่ยวพันกันอย่างยิ่ง ประชาชน
ต้องมีเสรีภาพ ประชาชนซึ่งเสียภาษีต้องมีสิทธิมีเสียงในการ บริหารบ้านเมือง ต้องรู้ว่าผู้บริหารจะทําอะไร
ผู้บริหารควรปรึกษาหารือกับประชาชนในกิจการ สาธารณะต่าง ๆ และไม่ว่าประชาชนจะอยู่ในเมืองหรือ
หมู่บ้านล้วนมีเสรีภาพในการบริหารท้องถิ่น เพื่อผลประโยชน์ของท้องถิ่นเอง
พระราชบัญญัติเทศบาล (2496) เทศบัญญัติ เทศบัญญัติเป็นกฎหมายที่เทศบาลออกเพื่อใช้บังคับใน
เขตเทศบาล ทั้งนี้ อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496
ผู้เสนอร่างเทศบัญญัติ ได้แก่ นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา เทศบาล หรือราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต
เทศบาลตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ ข้อบัญญัติท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 ร่างเทศบัญญัติ
เกี่ยวกับการเงินจะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีคํารับรองของนายกเทศมนตรี
ผู้พิจารณา ได้แก่ สภาเทศบาล
ผู้อนุมัติ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด - ผู้ตรา ได้แก่ นายกเทศมนตรี
การประกาศใช้ ณ ที่ทําการสํานักงานเทศบาล
ในกรณีฉุกเฉินซึ่งจะเรียกประชุมสภาเทศบาลให้ทันท่วงที มิได้ ให้คณะ เทศมนตรีมีอํานาจออกเทศ
บัญญัติเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมสภาเทศ บาลคราวต่อไปถ้า สภาเทศบาลอนุมัติ เทศบัญญัติชั่วคราว
นั้ น ก็ เ ป็ น เทศบั ญ ญั ติ ต่ อ ไป ถ้ า สภาเทศบาลไม่ อ นุ มั ติ เ ทศ บั ญ ญั ติ ชั่ ว คราวก็ เ ป็ น อั น ตกไปแต่ ทั้ ง นี้ ไ ม่
กระทบกระเทือนถึงกิจการที่ได้เป็นไประหว่างใช้เทศ บัญญัติชั่วคราวนั้น
สํานักงานราชบัณฑิตยสภา (2563) เทศบาล เป็นการปกครองท้องถิ่นรูปหนึ่งของไทย ตามหลักการ
กระจายอํานาจ กล่าวคือ ราชการบริหารส่วนกลาง กระจายอํานาจไปให้ประชาชนในท้องถิ่นมีอิสระที่จะ
ดํ า เนิ น การปกครองตนเองภายในขอบเขตที่ ก ฎหมายกํ า หนด เป็ น การปู พื้ น ฐานการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ระบบรัฐสภา เพราะเป็นการจําลองรูปแบบการปกครองประเทศมาใช้ในท้องถิ่น
ปัจจุบันเทศบาลจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งได้กําหนดให้การจัดตั้ง การ
เปลี่ยนชื่อ การเปลี่ยนแปลงเขต หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะของเทศบาล ให้กระทําเป็นพระราชกฤษฎีกา
เทศบาลมีฐานะเป็นนิติบุคคล แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาล
นคร อย่างไรก็ตามเทศบาลทั้ง 3 ระดับ มีโครงสร้างเหมือนกัน คือ ประกอบด้วย สภาเทศบาล (ซึ่งสมาชิกมา
จากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตเทศบาลนั้ น) และคณะเทศมนตรี (นายกเทศมนตรีและเทศมนตรีอีก
จํานวนหนึ่ง) จะแตกต่างกันก็เฉพาะที่ตั้งหรือจํานวนประชากรเท่านั้น
เทศบาลตาบล จัดตั้งขึ้นในท้องถิ่นที่มีความเจริญพอสมควร และสามารถมีรายได้พอสมควรแก่การ
ปฏิบัติหน้าที่อันต้องทํา ปรกติจะตั้งขึ้นในท้องถิ่นของอําเภอต่าง ๆ ที่มิใช่อําเภอเมือง หรือท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัด เช่น เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง ตั้งอยู่ที่อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เทศบาลตําบลมีสมาชิก
เทศบาลได้ 12 คน มีคณะเทศมนตรี 3 คน (นายกเทศมนตรีและเทศมนตรีอีก 2 คน) ปัจจุบันมีอยู่ 48 แห่ง
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เทศบาลเมือง จัดตั้งขึ้นในท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดหรือท้องถิ่นชุมชนที่มีประชากรตั้งถิ่น
ฐานอยู่ตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป โดยประชากรเหล่านั้นอยู่หนาแน่นเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3,000 คน/ตารางกิโลเมตร
ทั้งมีรายได้พอสมควรแก่การปฏิบัติหน้าที่อันต้องทํา เทศบาลเมืองมี สมาชิกสภาเทศบาลได้ 18 คน มีคณะ
เทศมนตรีได้ 3 คน เช่นเดียวกับเทศบาลตําบล
ส่วนใหญ่เทศบาลเมืองจะตั้งอยู่ในพื้นที่อําเภอเมืองเพราะเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด ดังนั้น ในแต่ละ
จังหวัดอย่างน้ อยจะมีเทศบาลเมือง 1 แห่ง อย่างไรก็ตาม เทศบาลเมืองอาจจัดตั้งขึ้นในท้ องถิ่นอําเภออื่น
นอกจากอําเภอเมืองก็ได้ เช่น เทศบาลเมืองบ้านโปุง ตั้งขึ้นที่อําเภอบ้านโปุง จังหวัดราชบุรี ปัจจุบันมีเทศบาล
เมืองทั้งสิ้น 87 แห่ง
เทศบาลนคร ตั้งขึ้นในท้องถิ่นชุมชนที่มีประชากรตั้งถิ่นฐานอยู่ตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไป โดยประชาชน
เหล่านั้นอยู่กันอย่างหนาแน่นเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3,000 คน/ตารางกิโลเมตร ทั้งมีรายได้พอสมควรแก่การที่จะ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อั น ต้ อ งทํ า เทศบาลนครมี ส มาชิ ก สภาเทศบาล 24 คน และมี ค ณะเทศมนตรี 5 คน
(นายกเทศมนตรีและเทศมนตรีอื่นอีก 4 คน)
เทศบาลนครจะจัดตั้งขึ้นในท้องถิ่นชุมชนเมืองใหญ่ ๆ ที่มีประชากรหนาแน่น ใน พ.ศ. 2478 ประเทศ
ไทยมีเทศบาลนครอยู่ 3 แห่ง คือ เทศบาลนครกรุงเทพ เทศบาลนครธนบุรี และเทศบาลนครเชียงใหม่ ต่อมา
ใน พ.ศ. 2514 รัฐบาลได้รวมเทศบาลนครกรุงเทพกับเทศบาลนครธนบุรีเข้าด้วยกันตั้งเป็นนครหลวงกรุงเทพ
ธนบุรี แล้วได้พัฒนามาเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปพิเศษ เรียกว่า “กรุงเทพมหานคร” จึงทําให้เทศบาลนคร
เหลืออยู่แห่งเดียว คือ เทศบาลนครเชียงใหม่

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 งหวั ด
มหาสารคาม พ.ศ.2480 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2480 ซึ่งเป็นการยกฐานะบางส่วนของตําบลเหนือ และตําบล
หลุ บ อํ า เภอหลุ บ จั งหวั ด มหาสารคาม ขึ้น เป็ นเทศบาลเมื อ ง เรี ยกว่ า “เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ จัง หวั ด
มหาสารคาม” มีพื้นที่ 4.04 ตร.กม. ต่อมาในปี 2542 ได้ขอขยายเขตพื้นที่เทศบาลออกเป็น 16.96 ตร.กม. ซึ่ง
ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2525 จากอดีตจนถึง
ปัจจุบันรวม 70 ปี มีนายกเทศมนตรี 23 คน โดยมีพระอรรถเปศลสุรวดีเป็นนายกเทศมนตรีคนแรก ละใน
ปัจจุบันมีนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม เป็นนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนคนแรก
ที่ตั้งสานักงาน
นับตั้งแต่จัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2480 ได้อาศัยบริเวณที่ทําการอําเภอ
เมืองกาฬสินธุ์เป็นสถานที่ทํางาน ต่อมาในปี 2495 เทศบาลฯได้ปลูกสร้างอาคารเรือนไม้ชั้นเดียวบนที่ดินราช
พัสดุหลังโรงเรียนเทศบาล 1 ในสมัย นายอรุณ แสนสุธา และประมาณปีพ.ศ.2506 สมัยนายจรัส กมลเพ็ชร

การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ 2564

36

เป็นนายกเทศมนตรี ได้ยายสํานักงานเทศบาลหลังใหม่มาสร้างอยู่ที่ดินของราชพัสดุ จํานวน 1 ไร่ โดยขอเช่า
และขอซื้อจํานวน 5 ไร่ (บริเวณสํานักงานเทศบาลหลังเดิม) ในปี 2527 สมัยนายสมศัก ดิ์ ร่มไทรทอง เป็น
นายกเทศมนตรี ได้ขออุทิศที่ดินจํานวน 21ไร่ จากประชาชนจํานวน 13 ราย เพื่อก่อสร้างเทศบาลหลังใหม่ ผู้
อุทิศที่ดิน ได้แก่ นางพร้อมพรรณ เรเซียงแสน นางชวนพิศ เดชโสภา นางเชื่อม วิโรจน์รัตน์ นางแพง แสงพงษ์
นางแสง วงษ์พระจันทร์ นายบุญชัย กฤตานนท์ นายเทวี แสงสาระพันธุ์ นางตื๋อ ฤทธิ์ทรงเมือง นายอุทัย สี
ระพัฒน์ นายคําพันธุ์ สีระพัฒน์ นายใบ สีระพัฒน์ นางคําเผย สีระพัฒน์ นายสุดใจ สีระพัฒน์ คณะเทศมนตรี
ได้ขอกู้เงิน กสท. เพื่อนํามาสร้างอาคารสํานักงานเทศบาลหลังใหม่เป็นจํานวนเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้าน
บาทถ้วน) และได้จ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นจํานวนเงิน 2,500,000 (สองล้านห้าแสน
บาทถ้วน) รวมค่าก่อสร้างอาคารเทศบาลหลังใหม่เป็นเงิน 7,500,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) วางศิลา
ฤกษ์ในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2532 ในปีพ.ศ.2536 ในสมัยนายวิชิต แสงโสภาพรรณ เป็นนายกเทศมนตรี จึงได้
ย้ายสํานักงานมาเปิดทําการตั้งอยู่เลขที่ 70/21 ถนนถีนานนท์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์จนถึงปัจจุบัน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พุทธศักราช 2480 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตําบลโพนทอง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตําบลเหนือ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตําบลหลุบ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตําบลลําพาน
ด้านกายภาพ
ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตาบล
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ลักษณะภูมิประเทศ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ที่อําเภอเมือง
กาฬสิ น ธุ์ จั งหวั ดกาฬสิ น ธุ์ มีพื้น ที่ ครอบคลุ ม ตําบลกาฬสิ นธุ์ ทั้งตํา บล ภายในเขตเทศบาลเป็นที่ตั้ งของ
หน่วยงานการบริหาร สถานศึกษา สถานพยาบาลและสาธารณสุข ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร 513 กิโลเมตร
ตําบลกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีอาณาเขตติดต่อกับตําบลข้างเคียง เรียงจาก
ทิศเหนือตามเข็มนาฬิกา ได้แก่ ตําบลโพนทอง ตําบลหลุบ ตําบลเหนือ และตําบลลําพาน
ลักษณะภูมิอากาศ
ภู มิ อ ากาศโดยทั่ ว ไปของจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ จะมี ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั บ จั ง หวั ด อื่ น ๆในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื อ คือ มีอากาศร้อนและค่อนข้างหนาวในฤดูห นาว ส่ วนฤดูฝนจะมีฝนตกชุกช่ว งเดือน
พฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม จังหวัดกาฬสินธุ์มีฝนตกเฉลี่ย 1398.4 มิลลิลิตร/ปี อุณหภูมิสูงสุด 41.5 องศา
เซลเซียสและอุณหภูมิต่ําสุด 12.7 องศาเซลเซียส (ที่มา: สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ ข้อมูล เฉลี่ย รอบ 17 ปี)
ลักษณะของดิน
จากการสํ า รวจสภาพดิ น ของจั งหวั ดกาฬสิ นธุ์ แบ่ ง ดิน ตามลั ก ษณะพื้ น ที่ที่ และศัก ยภาพการใช้
ประโยชน์ที่ใกล้เคียงกัน ดังนี้
1. ดินที่เกิดในที่ราบน้ําท่วมถึง แบ่งเป็น 2 ประเภท คือดินที่เกิดตามสันริมฝั่งแม่น้ํา ได้แก่ ดินชุด
เชียงใหม่ มีลักษณะเนื้อดินละเอียดปานกลางเนื้อดินด้านบนเป็นดินร่วน หรือร่วนปนทรายแปูง สีน้ําตาลเข้ม
หรือสีน้ําตาลปนเทาเข้ม มีปฏิกิริยาเป็นกรดปานกลาง ถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีค่าของ PH อยู่ระหว่าง 6.0 – 6.5
ส่วนดินชั้นล่างมีลักษณะเนื้อดินไม่แน่นอน อาจเป็นดินร่วนหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแปูงสีน้ําตาลหรือสี
น้ําตาลปนแดงหรือสีน้ําตาลปนเหลืองเข้ม มีปฏิกิริยาเป็นกรดเล็กน้อยถึงปานกลาง ค่าของ PH ประมาณ 6.5
– 7.0 เหมาะสําหรับทํานาปลูกข้าว
2. ดินที่เกิดในที่ราบต่ําของตะพักลําน้ํา จะพบในบริเวณพื้นที่ที่มีระดับดิน สูงกว่าดินพวกแรกที่ว่า
มาแล้วเล็กน้อย ซึ่งพอจะแยกออกเป็น 4 พวกใหญ่ๆ ดังนี้
- ดินที่มีเนื้อดินลึก ได้แก่ ดินชุดร้อยเอ็ด ที่พบมากที่สุด ดินชนิดนี้มีลักษณะเนื้อดินเป็นดินร่วน
ปนทรายละเอีย ด หรือดิน ร่ว นสี น้ําตาลปนเทาเข้ม มีปฏิกิริยาเป็นกรดแก่ หรือกรดปานกลาง ค่าของ PH
ประมาณ 5 – 6 ดินนี้มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ําให้ผลผลิตข้าวเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 20 – 30 ถังต่อไร่
- ดินที่มีเนื้อดินตื้น ได้แก่ ชุดดินอ้น ดินเพ็ญ จะพบชั้นกรวดลูกรัง หรื อชั้นศิลาแลงอยู่ตื้นประมาณ
50 เซนติเมตร
- ดินที่เป็นทรายจัด ได้แก่ ดินชุดอุบลเป็นดินทรายร่วน ลึกเกิน 80 เซนติเมตร
- ดินเค็ม ได้แก่ ดินชุดอุดร ในดินชุดนี้จะสังเกตเห็นง่ายในฤดูแล้งจะมีคราบเกลือขาวๆ อยู่ที่ผิว
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ดินบนสภาพดินดังกล่าวเหมาะสําหรับท้าไร่นาสวนผสมเศรษฐกิจพอเพียง
2. ดิน ที่ดอน เหมาะสํ าหรั บ การปลู กพืช ไร่ เช่น มันสํา ปะหลั ง และอ้อย อีกทั้งยังคงสภาพเป็นปุา
ธรรมชาติ ดินพวกนี้พบในพื้นที่ที่เรียกว่า ที่ราบของตะพักลําน้ําชั้นกลาง กับที่ราบของตะพักลําน้ําชั้นสูง มี
ลักษณะทั่วไปเป็นลุ่มๆ ดอนๆ แบบลูกคลื่น จะสังเกตได้ง่าย คือ อยู่สูงกว่าดินที่ใช้ทํานา
(ที่มา : สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์)
ด้านการเมือง/การปกครอง
เขตการปกครองเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 เขต ในพื้นที่เขตเทศบาล
16.96 ตารางกิโลเมตรมีชุมชน 36 ชุมชน ที่มีคณะกรรมการชุมชน ส่วนอีก 2 ชุมชนเป็นชุมชนย่าน
การค้าและสถานที่ราชการไม่มีคณะกรรมการชุมชน ดังนี้
ตาราง 2 เขตการปกครองเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ลาดับที่

เขต 1

เขต 2

เขต 3

1

ชุมชนซอยน้ําทิพย์

ชุมชนตลาดเก่า

ชุมชนสงเปลือยใน

2

ชุมชนกุดยางสามัคคี

ชุมชนคุ้มห้วย

ชุมชนสงเปลือยกลาง

3

ชุมชนโพธิ์ไทร

ชุมชนทุ่งสระ

ชุมชนสงเปลือยนอก

4

ชุมชนท่าสินค้า

ชุมชนวัดหอไตรปิฏการาม

ชุมชนหน้าโรงซ่อม ร.พ.ช.

5

ชุมชนดอนสวรรค์

ชุมชนวัดสว่างพัฒนา

ชุมชนวัดปุาทุ่งศรีเมือง

6

ชุมชนหน้าโรงเลื่อย

ชุมชนวัดสว่างคงคา

ชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา

7

ชุมชนวัดเหนือ

ชุมชนริมแก่งดอนกลาง

ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง

8

ชุมชนโรงงิ้ว

ชุมชนบุญกว้าง

ชุมชนทุ่งมน

9

ชุมชนวัดใต้โพธิ์ค้ํา

ชุมชนดอนกลอย

ชุมชนหัวคู - หนองเรือพัฒนา

10

ชุมชนหนองลิ้นจี่

ชุมชนสุขสบายใจ

ชุมชนเกษตรสมบูรณ์

11

ชุมชนหนองไชยวาน

ชุมชนหัวโนนโก

ชุมชนหาดลําดวน

12

ชุมชนหนองผักแว่น

ชุมชน ก.ส.ส.

ชุมชนดงปอ

การเลือกตั้ง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ คือ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จํานวน 18 คน ประกอบด้วย
เขต 1 นายนพดล แก้วพูล นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ นายจําลอง ใจไหว
นายชญาดล ฆารเจริญ นายกานต์ ฆารไสว และนายสุขุม เบญจมาศ
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เขต 2 นายโฆษิต ธีรกุล ว่าที่ร้อยตรีธนัท แสงใส นายณัฐณรงค์ สนศรี นายสุโรจน์
แสงโสภาพรรณ นายจีระพงษ์ ชิ้นฮะง้อ และนายกฤษฎา เวียงวะลัย
เขต 3 นายอาคม สําราญเนตร นายสมศักดิ์ เวียงวะลัย นายอภิชัย น้ําจันทร์
นายสมบัติ หนูปัทยา นางสาวจําลอง ภูเต้านาค และนายลิขิตร จงสมชัย
ประชากร
ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 - 5 ปี และการคาดการณ์ในอนาคต)
ตาราง 3 จานวนประชากร ปี 2560 - 2564
รายการ
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ประชากรชาย
16,224
16,109
16,022
15,520
15,486
ประชากรหญิง
17,521
17,431
17,376
16,962
16,978
รวมประชากร
33,745
33,540
33,398
32,482
32,464
จํานวนหลังคาเรือน
15,254
15,466
15,638
15,878
15,939
ตาราง 4 ช่วงอายุและจานวนประชากร
ช่วงอายุ
ชาย
หญิง
แรกเกิด - 1 ปี
261
240
1 - 2 ปี
254
248
3 - 5 ปี
681
690
6 - 14 ปี
2,072
2,046
15 - 25 ปี
2,358
2,310
26 - 34 ปี
1,904
1,846
35 - 60 ปี
5,725
6,477
60 ปี ขึ้นไป
2,530
3,469
(ที่มา : งานทะเบียนราษฎร สํานักปลัดเทศบาล มิถุนายน 2564)

รวม
501
502
1,371
4,118
4,668
3,755
12,202
5,999

สภาพทางสังคม
ตาราง 5 สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จานวน 8 แห่ง ได้แก่
ลาดับที่
ชื่อสถานศึกษา
จัดการศึกษาระดับ
1
โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
ประถมศึกษา
2
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา
มัธยมศึกษา
3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ
ปฐมวัย
4
โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ
ประถมศึกษา

การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ 2564

ลาดับที่
5
6
7
8

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ (สาขา ท.3)
โรงเรียนเทศบาล 6 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 2

จัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย
ปฐมวัย-ประถมศึกษา-การศึกษาพิเศษ
ปฐมวัย
ปฐมวัย

ตาราง 6 สถานศึกษาสังกัดอื่นภายในเขตเทศบาล จานวน 19 แห่ง ได้แก่
ลาดับที่
ชื่อสถานศึกษา
จัดการศึกษาระดับ
1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
มัธยมศึกษา
2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ประถมศึกษา
3
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
ปฐมวัย-ประถมศึกษา
4
โรงเรียนเซ็นต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
ปฐมวัย-มัธยมศึกษา
5
โรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์
ปฐมวัย-ประถมศึกษา
6
โรงเรียนอนุกูลนารี
มัธยมศึกษา
7
โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
มัธยมศึกษา
8
โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน
ปฐมวัย-ประถมศึกษา
9
โรงเรียนสาธิตศึกษา
ปฐมวัย
10 โรงเรียนสตรีชาญยุทธวิทยา
ปฐมวัย-ประถมศึกษา
11 โรงเรียนชาญยุทธวิทยา
มัธยมศึกษา
12 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดกลาง
มัธยมศึกษา
13 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดประชานิยม
มัธยมศึกษา
14 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
อุดมศึกษา
15 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
อุดมศึกษา
16 วิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธุ์
อุดมศึกษา
17 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการกาฬสินธุ์ (ไทย - เยอรมัน) อุดมศึกษา
18 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อุดมศึกษา
19 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ อุดมศึกษา
เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
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ตาราง 7 จานวนนักเรียน ประจาปีการศึกษา 2564
จานวนนักเรียน ประจาปีการศึกษา 2564
สถานศึกษาในสังกัด
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ก่อนวัยเรียน อนุบาล ประถมศึกษา
มัธยธมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1
1,240
โรงเรียนเทศบาล 2
138
โรงเรียนเทศบาล 3
757
โรงเรียนเทศบาล 4
585
โรงเรียนเทศบาล 5
165
โรงเรียนเทศบาล 6
39
64
ศพด.1
144
ศพด.2
34
รวมทั้งสิ้น
(ที่มา : สํานักการศึกษา มิถุนายน 2564)
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รวมทั้งสิ้น
1,240
138
757
585
165
103
114
34
3,136

สาธารณสุข
ศูนย์สาธารณสุขในสังกัด
2 แห่ง
โรงพยาบาลของรัฐ
1 แห่ง
โรงพยาบาลเอกชน
2 แห่ง
ศูนย์สุขภาพชุมชน
1 แห่ง
คลินิกแพทย์
122 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
8 แห่ง
ร้านขายยาที่มีเภสัชกร
40 แห่ง
(ที่มา : สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สิงหาคม 2564)
อาชญากรรม
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อยู่ในเขตรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สิน
ของประชาชน การปูองกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมของสถานีตํารวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์
ยาเสพติด
ปี 2564 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ลงพื้นที่สํารวจข้อมูลตามแบบ
ประเมินสภาพปัญหายาเสพติด ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ครั้งที่ 2 และได้บันทึกข้อมูลลงในระบบ nispa ซึ่งผลการ
ประเมินพบมีหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหายาเสพติดและปรากฏข้อมูลผู้เส จํานวน 3 คน จาก 1 ชุมชน คือชุมชน
ดอนสวรรค์ (ที่มา: กองสวัสดิการสังคม สิงหาคม 2564)
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การสังคมสงเคราะห์
ผู้สูงอายุจํ านวน 3,798 คน, ผู้ พิการจํานวน 886 คน, ผู้ปุวยเอดส์จํานวน 29 คน และ
ผู้ด้อยโอกาสจํานวน 100 คน (ที่มา: กองสวัสดิการสังคม สิงหาคม 2564)
ระบบบริการพื้นฐาน
การคมนาคมขนส่ง
- ทางรถไฟ ต้องลงที่จังหวัดขอนแก่น แล้วต่อรถโดยสารจากจังหวัดขอนแก่นเข้า จังหวัด
กาฬสินธุ์ ระยะทางประมาณ 77 กิโลเมตร
- ทางอากาศ ต้องลงที่จังหวัดขอนแก่น แล้วต่อรถโดยสารจากจังหวัดขอนแก่นเข้าจังหวัด
กาฬสินธุ์ ระยะทางประมาณ 83 กิโลเมตร
- ทางรถยนต์ สามารถใช้เส้นทางติดต่อทั้งภายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนถึง
กรุงเทพมหานคร ได้อย่างสะดวก
การไฟฟ้า
จํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช้
14,840
ครัวเรือน
จํานวนไฟฟูาสาธารณะ
5,375
จุด
การประปา
จํานวนครัวเรือนที่มีน้ําประปาใช้
14,840
ครัวเรือน
หน่วยงานที่ดําเนินกิจการประปาในพื้นที่ สํานักงานประปาจังหวัดกาฬสินธุ์
จํานวนน้ําประปาที่ผลิตได้
23,760
ลบ.ม./วัน
จํานวนแหล่งน้ําดิบที่ใช้ผลิตน้ําประปา
2
แห่ง
โทรศัพท์
ในปี 2559 มีชุมสายโทรศัพท์ โครงข่ายของ TOT จํานวน 70 ชุมสาย 34,632 เลขหมายมี
ชุมสายโทรศัพท์โครงข่ายของ TT&T จ้านวน 8 ชุมสาย 6,217 เลขหมายเลขหมายที่เปิดใช้แล้วในส่วนของ
โครงข่าย TOT จ้านวน 15,029 เลขหมาย และโครงข่าย TT&T จ้านวน 2,804 เลขหมาย โดยประเภทผู้เช่า
ส่วนมากเป็นบ้านพักอาศัย ธุรกิจส่วนราชการ ตามล้าดับ (ที่มา : บ.ทีโอที จํากัด (มหาชน) จากหนังสือสรุป
ข้อมูลจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้าที่ 41)
ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง
- บริษัทไปรษณีย์ไทย
- บริษัทขนส่งเอกชน
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ระบบเศรษฐกิจ
การเกษตร
พื้นที่เกษตร 3,392 - 0 – 83.16 / ไร่ – งาน – ตารางวา
การบริการ
- สถานธนานุบาล
2
แห่ง
- โรงฆ่าสัตว์
1
แห่ง
- สถานีบริการน้ํามัน
7
แห่ง
- สถานีบริการก๊าซ LPG 1
แห่ง
- ตลาดสด
3
แห่ง
- โรงแรม
22
แห่ง ได้แก่
1. โรงแรมริมปาว
2. สุภัคโฮเต็ล
3. ไพบูลย์โมเต็ล
4. เฟชรอินน์
5. บังกะโลแฮอินน์
6. ซุปเปอร์
7. ไทรทองบังกะโล
8. ไพบูลย์เพลส์
9. ทีเค เรสซิเด้น
10. คิวบิว QBIZ HOTEL
11. สมุยเพลส
12. ชาร์-ลอง บูทรีค
13. ดีโน่
14. บุหงาวิเลจ
15. ชดาวิว
16. วันวิชัย
17. เอพีการ์เด้น
18. ฟาริสาการ์เด้น โฮเทล
19. ราชพฤกษ์รีสอร์ท
20. ห้องพักพงศกร 2
21. ร่มไทรทอง Rom Sai Tong
22. นิตยาอพาร์ทเม้นท์
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- โรงพยาบาลของรัฐ
1
แห่ง
- โรงพยาบาลเอกชน
2
แห่ง ได้แก่
1. โรงพยาบาลธีรวัฒน์
2. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ – ธนบุรี
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 2
แห่ง
การท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว/สวนสาธารณะ 11 แห่ง ได้แก่
1. วัดกลาง (พระอารามหลวง)
2. ศาลหลักเมือง
3. หอเจ้าบ้าน กาฬสินธุ์
4. อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร (ท้าวโสมพะมิตร)
5. ศาลเจ้าโสมพะมิตร
6. โปงลางยักษ์ กาฬสินธุ์
7. สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
8. สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง
9. พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์
10. ผ้าไหมแพรวา
11. ทะเลดาวธุง สวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง
การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
- ธนาคาร 9 แห่ง ได้แก่
1. ธนาคารออมสิน
2. ธนาคารกรุงไทย
3. ธนาคารกรุงเทพ
4. ธนาคารกสิกรไทย
5. ธนาคารอิสลาม
6. ธนาคารทหารไทยธนชาต
7. ธนาคารไทยพาณิชย์
8. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
9. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
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- ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า 4 แห่ง ได้แก่
1. เทสโก้ โลตัส
2. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
3. แม็คโคร
4. กาฬสินธุ์พลาซ่า
- กลุ่มอาชีพ 17 กลุ่มอาชีพ
1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอนสวรรค์
2. กลุ่มแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์
3. กลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษ (เกษตรอินทรีย์)
4. กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
5. กลุ่มอาชีพทําเหรียญโปรยทาน (ตลาดเก่า)
6. กลุ่มอาชีพทําเหรียญโปรยทาน (ทุ่งสระ)
7. กลุ่มอาชีพทําเหรียญโปรยทาน (ชุมชนวัดหอไตรปิฏการาม)
8. กลุ่มทอเสื่อกก
9. กลุ่มเครื่องสีข้าวกล้อง
10. กลุ่มอาชีพรับซื้อขยะรีไซเคิล
11. กลุ่มอาชีพดอกไม้สด
12. กลุ่มโรงสีข้าว
13. กลุ่มอาชีพพวงมาลัยดอกไม้สด
14. กลุ่มหัตถกรรมดอกไม้ประดิษฐ์
15. กลุ่มอาชีพสตรีทุ่งมน
16. กลุ่มแปรรูปอาหารหัวโนนโก
(ที่มา: สํานักคลัง มิถุนายน 2564)
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
การนับถือศาสนา
ประชากรส่ ว นใหญ่ ของจั งหวัดกาฬสิ น ธุ์นับถือศาสนาพุทธ จึงมีวัดและสํ านัก สงฆ์ในพุทธศาสนา
กระจายอยู่ทั่วไปในจังหวัดข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561 มีวัด/สํานักสงฆ์ จํานวน 910 แห่ง ที่พักสงฆ์ 422
แห่ง พระสงฆ์ 4,962 รูป พุทธศาสนิกชน 984,465 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 99.91 นอกนั้นอีกจํานวน 881 คน
หรืออีกร้อยละ 0.11 นักถือศาสนาอื่น ๆ (ที่มา: สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์)
ประเพณีและงานประจาปี มหกรรมงานโปงลางและงานวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม, งานกาชาด
ประจําปี, งานบุญซําฮะ, งานบุญเข้าพรรษา, งานบุญออกพรรษา, งานบุญกฐิน, ประเพณีลอยกระทรง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ภาษาถิ่น: ดนตรีโปรงลาง , ผ้าไหมแพรวา / ภาษาอีสาน
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OTOP สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก: ผ้าไหมแพรวา
ทรัพยากรธรรมชาติ
น้า : ลําน้ําปาว, แก่งดอนกลาง, กุดยางสามัคคี, กุดน้ํากิน
ป่าไม้ : แก่งดอนกลาง
ภูเขา : ไม่มี

2.3 งานวิจัยเกี่ยวข้อง
2.3.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
อมรารัตน์ บุญภา (2557 :บทคัดย่อ) การศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการ
ให้บริการของเทศบาล ตําบลพวา อําเภอแก่งหางแมว จั งหวัดจันทบุรี”การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาระดับ ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตํา บลพวา อําเภอแก่งหางแมว
จังหวัดจันทบุรี และเพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ ของเทศบาล
ตําบลพวา อําเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 385 ตัวอย่าง ทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และทดสอบสมมติฐาน ด้วยสถิติ t-test, One-way ANOVA และทําการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี
ของ LSD (Least significant difference test) ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ของเทศบาลตําบลพวา อําเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรีพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ภาพรวม ในระดับมากที่สุด โดยด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ มีระดับความพึงพอใจเป็นอัน ดับแรก
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ด้านความน่ าเชื่อถือ ไว้ใจในการบริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความเห็ นอกเห็นใจ
ผู้รับบริการ พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และอันดับสุดท้ายด้านการ ให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ พึงพอใจอยู่
ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบการความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพ การ
ให้บริการของเทศบาลตําบลพวา อําเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี จําแนกตามข้อมูล ส่วนบุคคล พบว่า
ประชาชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจของ ประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ
ของเทศบาลตําบลพวา อําเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีอายุต่างกัน มี
ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพ การให้บริการของเทศบาลตํา บลพวา อําเภอแก่งหางแมว จังหวัด
จันทบุรี แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
มงคล รื่นเรืองฤทธิ์ (2560: บทคัดย่อ) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้มาขอรับบริการต่อการให้บริการงานช่างของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชนผู้มาขอรับบริการต่อการให้บริการงานช่างของเทศบาลนครพระ
นคร ศรีอยุธยา และเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริการงานช่างของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนผู้มาขอรับบริการต่อการให้บริการงานช่างของเทศบาลนครพระนคร ศรีอยุธยา
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จํานวน 397 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าไคสแควร์ (Chi-Square Test) สําหรับการทดสอบสมมติฐานการวิจัย เพื่อหาความ สัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
และหาทิศทางความสัมพันธ์จากการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบ Gamma ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
0.05 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนผู้มาขอรับบริการมีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการงานช่างของเทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยา โดยรวม อยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชนผู้
มาขอรับบริการต่อการให้บริการงานช่าง คือ อาชีพ ส่วนปัจจัยด้านเพศ อายุ สถานภาพ และระดับการศึกษา
ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชนผู้มาขอรับบริการต่อการให้บริการงานช่างข้อเสนอแนะที่ได้
จากผลการวิจัย หน่วยงานควรลดขั้นตอนและปรับวิธีการปฏิบัติงาน นําเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการบริการ
รูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งปรับทัศนคติและพัฒนาบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ให้พร้อมต่อการบริการอยู่เสมอและ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ ควร
ทํ า การศึ ก ษาเรื่ อ งความพึ ง พอใจของประชาชนผู้ ม าขอรั บ บริ ก าร แต่ ล ะกองงานที่ ใ ห้ บ ริ ก าร และควร
ทําการศึกษาเรื่องปัญหา อุปสรรค และข้อจํากัดในการทํางานของเจ้าหน้าที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
และควรทําการเปรียบเทียบกับเทศบาลอื่น ๆ เพื่อนํามาพัฒนาให้การบริการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มาก สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และมีมาตรฐานในการให้บริการให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน
2.3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
ธมน เครือเนตร และคณะ. (2563 : บทคัดย่อ) คุณภาพการให้บริการของสถานธนานุบาลเทศบาล
เมืองปากช่อง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้
บริการ คุณภาพการให้บริการและเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปากช่อง
อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ใช้บริการ
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปากช่อง จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูลคือ t - test, one-way ANOVA และสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ,ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการจํานํา สิ่งที่นําไปเป็นสินทรัพย์ คือ
ทองคํา เหตุผลที่เลือกใช้บริการเนื่องจากขั้นตอนไม่ซับซ้อน ความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการให้บริการใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อทําการเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีเพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการไม่
แตกต่างกันผู้ใช้บริการที่มีจํานวนสมาชิกแตกต่างกันมีความพึงพอใจในด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้และด้าน
การตอบสนองต่อลูกค้าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สุทิน นพเกต (2563 : บทคัดย่อ) คุณภาพการให้บริการของเทศบาลตําบลวัดสิงห์ อําเภอวัดสิงห์
จังหวัดชัยนาท การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการ ให้บริการ
ของเทศบาลตําบลวัดสิงห์ อําเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตําบลวัดสิงห์ อําเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท กลุ่มตัวอย่าง
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ได้แก่ ประชาชนที่มาติดต่อราชการ กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดย การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า
1. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง
20 – 30 ปี ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ปวส. หรืออนุปริญญาตรี และอาชีพ
ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าส่วน
ใหญ่มีรายได้ 10,001 – 15,000 บาท
2. ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้ บริการของเทศบาลตําบลวัดสิงห์ อําเภอวัดสิงห์
จังหวัดชัยนาท โดยรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ ในระดับมาก โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน 2 ด้าน คือ ด้านพนักงานผู้ให้บริการและด้านความรู้ของพนักงานผู้ให้บริการ รองลงมา
คือ ด้านความสะดวกของสถานที่ให้บริการ ด้าน คุณภาพของงานบริการ และด้านข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจาก
การให้บริการมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาล ตําบลวัดสิงห์
อําเภอวัดสิงห์ จั งหวัดชัยนาท จํ าแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกัน พบว่า
ประชาชนผู้ได้รับบริการที่มี เพศ การศึกษา รายได้ แตกต่างกัน มีความ คิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลตําบลวัดสิงห์โดยรวมไม่แตกต่างกัน ประชาชนผู้ ได้รับบริการที่มีอายุ อาชีพ แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาล ตําบลวัดสิงห์ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
2.3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปกครองส่วนท้องถิ่น
ปัณณธร เธียรชัยพฤกษ์ (2561 : บทคัดย่อ) ทิศทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในอนาคต การ
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น พื้ น ฐานที่ สํ า คั ญ ในการปกครองประเทศ มาจากหลั ก การปกครองในระบอ บ
ประชาธิปไตย มีลักษณะพิเศษเนื่องจากเป็นการปกครองระดับล่างที่ผู้บริหาร มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน มีความใกล้ชิดกับประชาชน ดังนั้นองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจึงมีความสําคัญต่อการพัฒนา
ประเทศทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม หากมีแนวทางที่ ชัดเจนก็จะทําให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปกครอง ตนเอง มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ก็ย่อมทําให้ประเทศ
เจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว
ทิศทางการปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต ควรกําหนดให้เป็นหน่วยงานหลักในการ จัดบริการ
สาธารณะมีความอิสระโดยการส่งเสริมและสนับสนุ นจากภาครัฐ มีคณะกรรมการ กลางกํากับตรวจสอบดูแล
และประเมินผลการดําเนินงาน ผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรง จากประชาชน กําหนดอํานาจหน้าที่ให้
ชัดเจน เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร และการตรวจสอบการบริหาร มีพระราชบัญญัติจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
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ศราวุธ มาเฉลิม (2563 : บทคัดย่อ) การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการของการจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบพิเศษในประเทศไทย โดยเปรียบเทียบการจัดตั้งและความพยายามจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษระหว่าง ปี พ.ศ. 2515 - 2556 โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ การ
จัดตั้งช่วงที่ 1 พ.ศ. 2515 - 2528 และความพยายามจัดตั้ง ช่วงที่ 2 พ.ศ. 2552 - 2556 ซึ่งศึกษาโดยวิธีวิจัย
เชิง คุณภาพด้วยการศึกษาเอกสารผลการศึกษาพบว่า การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ใน
ประเทศไทยทั้ง 2 ช่วง พยายามออกแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสมกับพื้นที่มีความ เจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ความหนาแน่นของประชากรสูง และปัญหาสาธารณะที่เพิ่มมากขึ้น โดยการ จัดตั้งช่วงที่ 1 และ
ความพยายามจัดตั้ง ช่วงที่ 2 มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารและที่มา ของผู้บริหาร การเพิ่ม
อํานาจหน้าที่ และแหล่งรายได้ให้แตกต่างไปจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบทั่วไป แต่อํานาจหน้าที่
และแหล่งรายได้กลับไม่ได้เพิ่มไปจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบทั่วไปมากนัก ข้อเสนอแนะ ความ
พยายามในการจั ดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ พิเศษของไทยควรปรับปรุ งอํานาจหน้าที่และ
แหล่งที่มาของรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบทั่วไป (เทศบาลนคร และองค์การบริหารส่วน
จังหวัด) เพื่อให้สามารถรองรับการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจและสังคมตามความแตกต่างของพื้นที่ เนื่องจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ ทั่วไปมีพัฒนาการระยะเวลานาน และน่าจะมีศักยภาพในการบริหาร
จัดการได้มากกว่าการจัดตั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษขึ้นใหม่
สุรพล เตียวตระกูล และ ศรุดา สมพอง (2563 : บทคัดย่อ) การปฏิรูปเทศบาลสู่การเป็นองค์การที่
เป็นเลิศตาม ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของ
องค์การปกครอง ท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลจากอดีตถึงปัจจุบัน 2) เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการปฏิรูป
เทศบาล สู่ความเป็นเลิศตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และ3) เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิรูปเทศบาลสู่
ความเป็นเลิศตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) ที่มุ่งศึกษาการปฏิรูปเทศบาลตามนโยบายรัฐบาลในยุค คสช. ที่ต้องให้ เทศบาลเป็นหน่วยงานที่มี
ผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศและสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 โดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลหลัก 3 กลุ่ม, รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการสังเกตผลการวิจัยมีข้อค้นพบโดยสรุป ดังนี้
ประการแรก เทศบาลต้องมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (Financial Sustainability) จากการเก็บข้อมูล
พบว่าปัญหาสําคัญที่ทําให้องค์กรปกครองท้องถิ่น ไม่สามารถจัดบริการสาธารณะที่มี ประสิทธิภาพได้เป็น
เพราะปัญหาด้านงบประมาณขององค์การปกครองท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากข้อจํากัด ด้านนโยบายการคลัง ทั้งใน
ด้านความเป็นอิสระในการจัดหารายได้ และข้อจํากัดจากการจัดสรร งบประมาณ
ประการที่สอง เทศบาลต้องมีความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง (Changes) ปัญหา
การเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่นหรือเทศบาลเป็นปัญหาส่งผลกระทบต่อการจัดบริการ สาธารณะที่มีคุณภาพโดย
การเปลี่ยนแปลงในเทศบาลประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงด้านประชากร, การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อม
และการเปลี่ยนแปลงด้านการขยายตัวของเมือง
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ประการที่ส าม เทศบาลต้ องมี ความรับ ผิ ดชอบต่ อสั ง คมจากผลการทํา งาน (Accountability)
เนื่องจากการดําเนินงานของเทศบาลมีลักษณะการดําเนินงานในรูปแบบการ จัดบริการสาธารณะ หรือการ
ให้ บริ การสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนั้นการกําหนดนโยบาย
สาธารณะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วน ร่วมทั้งการร่วมคิด , การร่วมทํา, และการร่วม
เป็นหุ้นส่วน
ประการที่ สี่ เ ทศบาล ต้ อ งมี ค วามสามารถในการแข่ ง ขั น (Competitiveness)
การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของหน่วยงานภาครัฐมีความสําคัญ เพราะมีผลต่อรูปแบบการให้บริการ และมีผล
ต่อระบบการจัดบริการสาธารณะโดยการจัดบริการสาธารณะต้องเป็นประโยชน์ เหมาะสม คุ้มค่าและเพียงพอ
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรในพื้นที่
ดนุวัศ สุวรรณวงศ์และ นวิทย์เอมเอก (2558 : บทคัดย่อ) แนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจั ดบริการ สาธารณะ : กรณีศึกษา เทศบาลในพื้นที่อําเภอหาดใหญ่
การศึกษานี้เป็นการวิจัยด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาความ ร่วมมือ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ กรณีศึกษา เทศบาลในพื้นที่อําเภอหาดใหญ่
และศึกษาปัญหาและอุปสรรคเกี่ย วกับการพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน การ
จัดบริการสาธารณะ กรณีศึกษา เทศบาลในพื้นที่อําเภอหาดใหญ่ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการพัฒนา ความ
ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ กรณีศึกษา เทศบาลในพื้นที่ อําเภอ
หาดใหญ่ สรุปได้ 7 แนวทาง ได้แก่ (1) การตั้งเป็นคณะทํางานร่วมระหว่างเทศบาล (2) การประสาน
แผนปฏิบัติราชการภายในระหว่างเทศบาลในพื้นที่ (3) แต่ละเทศบาลมาพูดคุยและวางแผนร่วมกัน (4) มี
หน่วยงานกลางมาประสานการทํางานแบบความร่วมมือระหว่างเทศบาล (5) การทําข้อตกลงความ ร่วมมือ
ระหว่างเทศบาล (6) หน่วยงานกํากับดูแล มาเป็นพี่เลี้ยงหรือมาเป็นหน่วยงานกลางเชื่อมประสาน (7) จัดทํา
วาระแห่งชาติของนครหาดใหญ่ ส่วนปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ กรณีศึกษา เทศบาลในพื้นที่อําเภอหาดใหญ่ มี 7 ประเด็น
ได้แก่ (1) บุคลากร (ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาล) (2) โครงสร้างองค์กร (3) วิสัยทัศน์และนโยบายผู้บริหาร (4)
กฎหมาย (5) เทคโนโลยี (6) ประชาชนในพื้นที่ (7) อื่นๆ ได้แก่ งบประมาณ, การตรวจสอบของสํานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน

2.4 กรอบแนวคิดการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์ จะประเมินตามภารกิจการให้บริการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ใน 15
งานบริการ ที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ขอรับการประเมิน ในมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ โดยหน่วยงานผู้
ให้บริการจะต้องให้ความสําคัญกับผู้รับบริการ การให้บริการที่มีคุณภาพ และต้องสร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้รับบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการสํารวจจากความคิดเห็นของผู้รับบริการในกรอบงาน 4 ด้าน คือ 1)
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ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการด้านผลสัมฤทธิ์ 2) ด้านช่องทางการให้บริการด้าน 3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ และ 4) ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานจะสะท้อนได้จากความพึง
พอใจของผู้รับบริการ และข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการจะให้ข้อเสนอแนะที่หน่วยงานควรนําไป
พัฒนา ซึ่งหากหน่วยงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็จะทําให้คุณภาพการให้บริการกับประชาชนดียิ่งขึ้น
จากกรอบแนวคิดนี้ คณะผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการ และประเมินประสิทธิภาพ
การให้บริการ ตามมิติที่ 2 เพื่อให้ทราบผลการประเมิน และได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สําหรับหน่วยงานที่ จะ
นําไปพัฒนาปรับปรุงการให้บริการต่อไป

การปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
15 งานบริการ
1. ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษา
2. ด้านพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
3. ด้านส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
4. ด้านสร้างความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน
5. ด้านกีฬาและนันทนาการ
6. ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประชาชน
7. ด้านสร้างความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน
8. ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
9. ด้านสุขาภิบาล อาหารปลอดภัย
10. ด้านพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข คนและสัตว์
11. ด้านสร้างสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม
12. ด้านพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว
13. ด้านพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
14. ด้านพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเอง
15. ด้านการจัดเก็บภาษี

รูป 1 กรอบแนวคิดในการประเมิน

มิติที่ 2
ด้ า นคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร (ของ
ก พ ร . ) ก า ร ใ ห้ ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ
ผู้ รั บ บริ ก ารในการให้ บ ริ ก ารที่ มี
คุ ณ ภาพ สร้ า งความพึ ง พอใจแก่
ผู้รับบริการ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- ด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ
- ด้านช่องทางการให้บริการ
- ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
- ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก

การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ 2564

52

บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจยั
การศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ
2563 แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ การ
ปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการและกําหนด
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
ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกตัวอย่าง
3.1.1 ประชากร
ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้กําหนดประชากร คือ ประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการการปฏิบัติงานของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่อาศัยอยู่ใน 38 ชุมชน (เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์,
2559) ประกอบด้วย ชุมชนคุ้มห้วย ชุมชนโพธิ์ไทร ชุมชนหัวคู – หนองเรือพัฒนา ชุมชนหน้าโรงเลื่อย ชุมชน
หาดลําดวน ชุมชนทุ่งมน ชุมชนเกษตรสมบูรณ์ ชุมชนทุ่งสระ ชุมชนหนองผักแว่น ชุมชนดอนสวรรค์ ชุมชนหัว
โนนโก ชุมชนริมแก่งดอนกลางชุมชนท่าสินค้า ชุมชนดงปอ ชุมชนสงเปลือยกลาง ชุมชนตลาดเก่า ชุมชนวัด
เหนือ ชุมชนโรงงิ้ว ชุมชนสงเปลือยใน ชุมชนสงเปลือยนอก ชุมชนซอยน้ําทิพย์ ชุมชนวัดสว่างพัฒนา ชุมชน
หน้าโรงซ่อม ร.พ.ช. ชุ มชนหนองไชยวาน ชุมชนหนองลิ้นจี่ ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง ชุมชนวัดใต้โพธิ์ค้า ชุมชน
ดอนกลอย ชุมชนกุดยางสามัคคี ชุมชนบุญกว้าง ชุมชนวัดปุาทุ่งศรีเมือง ชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา ชุมชนวัดหอ
ไตรปิฏาราม ชุมชนสุขสบายใจ ชุมชนวัดสว่างคงคา ชุมชนก.ส.ส. ชุมชนวัดกลาง และชุมชนตลาดสด

3.1.2 วิธีการคัดเลือกตัวอย่าง
วิธีการคัดเลือกตัวอย่าง ใช้การเลือกตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น โดยวิธีเจาะจง (Purposive
sampling) และดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างแบบตามสะดวก (convenience sampling) เนื่อง
กลุ่มตัวอย่างที่กําหนดมีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน จํานวน 1,600 คน ด้วยการแจกแบบสอบถาม

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง โดยอาศัยการศึกษาค้นคว้า
จากหนังสือ เอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 15 งานบริการ
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โดยแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยจัดสร้างขึ้น เพื่อใช้ประเมินการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยประชาชนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ใน 15 งานบริการ โดยกําหนดผลการปฏิบัติ 5 ระดับ ดังนี้
ผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในระดับ ดีมาก
ให้ 5 คะแนน
ผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในระดับ ดี
ใช้ 4 คะแนน
ผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในระดับ พอใช้
ให้ 3 คะแนน
ผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในระดับ ปรับปรุง
ให้ 2 คะแนน
ผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในระดับ ปรับปรุงเร่งด่วน
ให้ 1 คะแนน
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในภาพรวม
โดยแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยจัดสร้างขึ้น เพื่อใช้ประเมินความ
พึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยประชาชนเป็นผู้ประเมินความพึงพอใจ 4 ด้าน ซึ่ง
กําหนดผลประเมินความพึงพอใจ 5 ระดับ ดังนี้
ประชาชนพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในระดับ มากที่สุด ให้ 5 คะแนน
ประชาชนพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในระดับ มาก
ให้ 4 คะแนน
ประชาชนพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในระดับ ปานกลาง ให้ 3 คะแนน
ประชาชนพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในระดับ น้อย
ให้ 2 คะแนน
ประชาชนพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในระดับ มาก
ให้ 1 คะแนน
ตอนที่ 4 การแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน
1. ปัญหาและอุปสรรคในการรับบริการ (ระบุชื่องานบริการ)
2. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานบริการ (ระบุชื่องานบริการ)
3. ท่านมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อย่างไร
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชนชนที่อาศัยอยู่ใน 38 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลครั้ งนี้ คณะผู้วิจั ยดําเนิน การเก็บ รวมรวมข้อมูลทั้งสิ้น จํานวน 1,600 คน ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถาม
กลั บ มา จํ า นวน 1,536 ชุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 96.00 ของแบบสอบถามทั้ ง หมด ซึ่ ง ในการลงพื้ น ที่ นั้ น ได้
ดําเนินการสํารวจผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ใน 15 งานบริการ ได้แก่
1. ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษา
2. ด้านพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
3. ด้านส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
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4. ด้านสร้างความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน (การสงเคราะห์ การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ยา
เสพติด)
5. ด้านกีฬาและนันทนาการ (สนามกีฬา ลานกีฬา พื้นที่สร้างสรรค์ด้านสุขภาพ การแข่งกีฬา)
6. ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประชาชน (ความร่วมมือในการพัฒนาร่วมกับภาคี
เครือข่าย)
7. ด้านสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (ปูองกันอาชญากรรม/ภัยพิบัติ/จราจร
ช่วยเหลือ บรรเทา เยียวยา)
8. ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร (การเผยแพร่ การสร้างการรับรู้)
9. ด้านสุขาภิบาล อาหารปลอดภัย (สถานประกอบการ/โรงเรียน/ตลาด/การตรวจคุณภาพอาหาร)
10. ด้านพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุ (ควบคุมโรค ปูองกัน ฟื้นฟู ส่งเสริม) คนและสัตว์
11. ด้านสร้างสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม (ขยะ น้ําเสีย มลพิษ ความเป็นระเบียบ
บ้านเมือง)
12. ด้านพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว (สวนสาธารณะ การจัดกิจกรรมใน
สวนสาธารณะ)
13. ด้านพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (การก่อสร้างถนน ท่อระบายน้ํา ขยาย
เขตไฟฟูา จราจร ทางเท้า ไฟฟูา แสงสว่าง)
14. ด้านพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเอง (การส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ ภาวะผู้นํา การมีส่วน
ร่วม)
15. ด้านการจัดเก็บภาษี (ทั่วถึง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้)
ส่วนการสํารวจความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ใน 4 ด้าน คือ
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
2. ด้านช่องทางการให้บริการ
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติในการวิเคราะห์
หลังจากผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยจะ
นําข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
(Statistical Package for the Social Sciences: SPSS for windows) โดยสามารถจําแนกการวิเคราะห์
ข้อมูลได้ดังนี้
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ตอนที่ 1 ข้อมู ล ทั่ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม ใช้ส ถิติห าค่ าความถี่ (Frequency) ค่า ร้อยละ
(Percentage)
ตอนที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 15 งานบริการ ใช้ค่าเฉลี่ย ( ̅ )
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากนั้นจึงนําเสนอข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ในรูปของตาราง และแปรผลโดย
การบรรยายประกอบ สําหรับเกณฑ์การวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ยนั้น ใช้เกณฑ์ของเบสท์ (Best. 1981) จําแนก
ออกเป็น 5 ช่วง โดยแบ่งช่วงค่าคะแนนจากการคํานวณ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีผลการปฏิบัติงานในระดับ ดีมาก
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีผลการปฏิบัติงานในระดับ ดี
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีผลการปฏิบัติงานในระดับ พอใช้
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีผลการปฏิบัติงานในระดับ ปรับปรุง
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีผลการปฏิบัติงานในระดับ ปรับปรุงเร่งด่วน
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ใน 4 ด้าน ใช้ค่าเฉลี่ย ( ̅ )
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากนั้นจึงนําเสนอข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ในรูปของตาราง และแปรผลโดย
การบรรยายประกอบ สําหรับเกณฑ์การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยนั้น ใช้เกณฑ์ของเบสท์ (Best. 1981) จําแนก
ออกเป็น 5 ช่วง โดยแบ่งช่วงค่าคะแนนจากการคํานวณ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง ประชาชนพึงพอใจต่อเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในระดับ มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง ประชาชนพึงพอใจต่อเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในระดับ มาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง ประชาชนพึงพอใจต่อเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในระดับ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง ประชาชนพึงพอใจต่อเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในระดับ น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง ประชาชนพึงพอใจต่อเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในระดับ น้อยที่สุด
ตอนที่ 4 การแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน โดยใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อจัดกลุ่มและนําเสนอโดยใช้สถิติหา
ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
หลังจากได้ค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ข้างต้นในแต่ละประเด็นแล้ว คณะผู้วิจัยได้รวมค่าเฉลี่ยในแต่ละ ประเด็น
เพื่อแปรผลการประเมินการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 15 งานบริการ และระดับความพึงพอใจต่อ
ผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ใน 4 ด้าน จากนั้นนําค่าเฉลี่ยของแต่ละด้านมาหาค่าเฉลี่ยต่อไป
และนําค่าเฉลี่ยรวมของแต่ละด้านมาคํานวณเพื่อหาค่าร้อยละของระดับผลการประเมินการปฏิบัติงาน และ
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในบริการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในภาพรวม โดยการเทียบค่าเฉลี่ย 5
เท่ากับ ร้อยละ 100
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จากนั้นนําร้อยละของระดับผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ที่ได้ มาวัดค่าคะแนน ระดับ
ผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ของผู้รับบริการ โดยใช้เกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดร้อยละของ ระดับผล
การปฏิบัติงาน ดังนี้
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป
มีค่าเท่ากับ 10 คะแนน
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่เกินร้อยละ 90.01-95.00
มีค่าเท่ากับ 9 คะแนน
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่เกินร้อยละ 85.01-90.00
มีค่าเท่ากับ 8 คะแนน
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่เกินร้อยละ 80.01-85.00
มีค่าเท่ากับ 7 คะแนน
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่เกินร้อยละ 75.01-80.00
มีค่าเท่ากับ 6 คะแนน
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่เกินร้อยละ 70.01-75.00
มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่เกินร้อยละ 65.01-70.00
มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่เกินร้อยละ 60.01-65.00
มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่เกินร้อยละ 55.01-60.00
มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่เกินร้อยละ 50.01- 55.00
มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่เกินร้อยละ 50
มีค่าเท่ากับ 0 คะแนน
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บทที่ 4 ผลการศึกษา
การศึกษาวิจัยเรื่ อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ
2564 แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ การ
ปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการและกําหนด
นโยบายในการพัฒนางานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ประชาชนที่
อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 38 ชุมชน ในเขตจังหวัด จํานวน 1,600 คน ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถาม
กลับมา จํานวน 1,536 ชุด คิดเป็นร้อยละ 96.00 ของแบบสอบถามทั้งหมด ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาได้
ดังนี้

4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตาราง 8 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
ชาย
หญิง
ไม่ระบุ
2. อายุ
ต่ํากว่า 20 ปี
21 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 - 60 ปี
61 ปีขึ้นไป
ไม่ระบุ
3. อาชีพ
รับราชการ/ข้าราชการเกษียร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย/เจ้าของกิจการ
เกษตรกรรม
แม่บ้าน
รับจ้าง/ลูกจ้าง

จานวน (คน)

ร้อยละ

612
924
-

39.8
60.2
-

61
335
224
410
348
158
-

4.0
21.8
14.6
26.7
22.7
10.3
-

21
15
423
156
98
320

1.4
1.0
27.5
10.2
6.4
20.8
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ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ว่างงาน/กําลังหางาน
อาชีพอิสระ
อื่นๆ (ระบุ).........................
ไม่ระบุ

จานวน (คน)
249
89
150
15

58

ร้อยละ
16.2
5.8
9.8
1.0

4. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
572
37.2
มัธยมศึกษาตอนต้น
359
23.4
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
481
31.3
อนุปริญญา/ปวส.
56
3.6
ปริญญาตรี
62
4.0
สูงกว่าปริญญาตรี
6
0.4
ไม่ระบุ
รวม
1,536
100
จากตาราง 8 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย
จํานวน 612 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8 เป็นเพศหญิง จํานวน 924 คน คิดเป็นร้อยละ 60.1 และไม่ระบุ จํานวน
0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.0
ต่ํากว่า 20 ปี จํานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี จํานวน 335 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.8 มีอายุระหว่าง มีอายุ 31 - 40 ปี จํานวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 14.6 มีอายุระหว่าง 41 - 50
ปี จํานวน 410 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 มีอายุระหว่าง 51 - 60 ปี จํานวน 348 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 มี
อายุ 61 ปีขึ้นไปจํานวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 และไม่ระบุ จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อย 0.0
มีอาชีพรับราชการ/ข้าราชการเกษียร จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 มีอาชีพพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 มีอาชีพค้าขาย/เจ้าของกิจการ จํานวน 423 คน คิดเป็นร้อย
ละ 27.5 มีอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 10.2 มีอาชีพแม่บ้าน จํานวน 98 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.4 มีอาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง จํานวน 320 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 ว่างงาน/กําลังหางาน จํานวน 249
คน คิดเป็นร้อยละ 16.2 มีอาชีพอิสระ จํานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 มีอาชีพอื่นๆ จํานวน 150 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.8 และไม่ระบุ จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0
มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 572 คน คิดเป็นร้อยละ 37.2 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น จํานวน 359 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จํานวน 418
คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. จํานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 มีการศึกษา
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ระดับปริญญาตรี จํานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 6 คน คิด
เป็นร้อย 0.4 และไม่ระบุ จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.0

4.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ 2564
ตาราง 9 ภาพรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ 2564
ส่วนเบี่ยงเบน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
ร้อยละ แปลความ
ประจาปีงบประมาณ 2564
( ̅)
(S.D.)
1. ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษา
4.10
0.81
81.93
ดี
ดี
2. ด้านพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
4.09
0.85
81.87
3. ด้านส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
ดี
4.09
0.84
81.85
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
4. ด้ า นสร้ า งความมั่ น คงในชี วิ ต ของคนในชุ ม ชน (การ
ดี
4.12
0.86
82.37
สงเคราะห์ การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ยาเสพติด)
5. ด้านกีฬาและนัน ทนาการ (สนามกีฬา ลานกีฬา พื้นที่
ดี
4.10
0.85
82.10
สร้างสรรค์ด้านสุขภาพ การแข่งกีฬา)
6. ด้ า นการเสริ ม สร้ า งเครื อ ข่ า ยภาครั ฐ เอกชนและ
ดี
ประชาชน (ความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาร่ ว มกั บ ภาคี 4.08
0.88
81.59
เครือข่าย)
7. ด้ า นสร้ า งความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของ
ดี
ประชาชน (ปู อ งกั น อาชญากรรม/ภั ย พิ บั ติ / จราจร 4.10
0.84
81.96
ช่วยเหลือ บรรเทา เยียวยา)
8. ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ดี
4.10
0.84
81.96
(การเผยแพร่ การสร้างการรับรู้)
9. ด้านสุขาภิบาล อาหารปลอดภัย (สถานประกอบการ/
ดี
4.09
0.85
81.84
โรงเรียน/ตลาด/การตรวจคุณภาพอาหาร)
10. ด้านพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข
ดี
4.07
0.85
81.48
(ควบคุมโรค ปูองกัน ฟื้นฟู ส่งเสริม) คนและสัตว์
11. ด้านสร้างสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม
ดี
4.08
0.87
81.60
(ขยะ น้ําเสีย มลพิษ ความเป็นระเบียบบ้านเมือง)
12. ด้ า นพั ฒ นาพื้ น ที่ ส าธารณะให้ เ ชื่ อ มโยงภาคการ
ดี
4.11
0.85
82.14
ท่ อ งเที่ ย ว (สวนสาธารณะ การจั ด กิ จ กรรมใน
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ค่าเฉลี่ย
ประจาปีงบประมาณ 2564
( ̅)

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

ร้อยละ

60
แปลความ

สวนสาธารณะ)
13. ด้ า นพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ระบบสาธารณู ป โภคขั้ น
พื้นฐาน (การก่อสร้างถนน ท่อระบายน้ํา ขยายเขตไฟฟูา 4.08
0.87
81.65
จราจร ทางเท้า ไฟฟูา แสงสว่าง)
14. ด้านพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเอง
4.17
0.81
83.38
(การส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ ภาวะผู้นํา การมีส่วนร่วม
15. ด้านการจัดเก็บภาษี
4.14
0.83
82.73
(ทั่วถึง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้)
เฉลี่ยรวม
4.10
0.85
82.03
จากตาราง 9 ภาพรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ
2564 อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 82.03 ( ̅ = 4.10, S.D.= 0.85) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 81.93 ( ̅ = 4.10, S.D.= 0.81) อยู่ใน
ระดับดี ด้านพัฒนาศักยภาพผู้เรียน อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 81.87 ( ̅ = 4.09, S.D.= 0.85) อยู่ในระดับ
ดี ด้านส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว อยู่ในระดับดี คิด
เป็นร้อยละ 81.85 ( ̅ = 4.09, S.D.= 0.84) อยู่ในระดับดี ด้านสร้างความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน อยู่ใน
ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 82.37 ( ̅ = 4.12, S.D.= 0.86) อยู่ในระดับดี ด้านกีฬาและนันทนาการ อยู่ในระดับดี
คิดเป็นร้อยละ 82.10 ( ̅ = 4.10, S.D.= 0.85) อยู่ในระดับดี ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและ
ประชาชน อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 81.59 ( ̅ = 4.08, S.D.= 0.88) อยู่ในระดับดี ด้านสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 81.96 ( ̅ = 4.10, S.D.= 0.84) อยู่
ในระดับดี ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 81.96 ( ̅ = 4.10, S.D.= 0.84)
อยู่ในระดับดี ด้านสุขาภิบาล อาหารปลอดภัย อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 81.84 ( ̅ = 4.09, S.D.= 0.85)
อยู่ในระดับดี ด้านพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขคนและสัตว์ อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 81.48 ( ̅ =
4.07, S.D.= 0.85) อยู่ในระดับดี ด้านสร้างสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อย
ละ 81.60 ( ̅ = 4.08, S.D.= 0.87) อยู่ในระดับดี ด้านพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว อยู่
ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 82.14 ( ̅ = 4.11, S.D.= 0.85) อยู่ในระดับดี ด้านพัฒนาและปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 81.65 ( ̅ = 4.08, S.D.= 0.87) อยู่ในระดับดี ด้าน
พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเอง อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 83.38 ( ̅ = 4.17, S.D.= 0.81) อยู่ในระดับ
ดี และด้านการจัดเก็บภาษี คิดเป็นร้อยละ 82.73 ( ̅ = 4.14, S.D.= 0.83) อยู่ในระดับดี

ดี

ดี
ดี

ดี
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1. ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษา
2. ด้านพัฒนาศักยภาพผูเ้ รียน
3. ด้านส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
4. ด้านสร้างความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน
5. ด้านกีฬาและนันทนาการ
6. ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประชาชน
7. ด้านสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
8. ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
9. ด้านสุขาภิบาล อาหารปลอดภัย
10. ด้านพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข
11. ด้านสร้างสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม
12. ด้านพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว
13. ด้านพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
14. ด้านพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเอง
15. ด้านการจัดเก็บภาษี

รูป 2 แผนภูมิภาพรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
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ตาราง 10 การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ 2564 ด้านการ
พัฒนาการจัดการศึกษา
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
แปล
1. ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษา
ร้
อ
ยละ
มาตรฐาน (S.D.)
ความ
( ̅)
ด้านผลสัมฤทธิ์
4.10
0.80
81.98 ดี
1.1 สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดการศึกษา
อย่างครบถ้วน เท่าเทียมกัน มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ไม่
เลือกปฏิบัติกับนักเรียนบางกลุ่ม จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ 4.08
0.83
81.60 ดี
ระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
1.2 ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา มี ความรู้ มี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ เช่น
4.12
0.76
82.36 ดี
สามารถจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของผู้เรียน
และท้องถิ่น
ด้านคุณภาพ
4.09
0.81
81.75 ดี
1.3 สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีการพัฒนา
แหล่ งการเรี ย นรู้ เช่น ห้ องสมุด สนามกีฬา อาคารเรียน 4.04
0.83
80.77 ดี
หรือสื่อทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
1.4 สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สร้างหลักประกัน
กับผู้เรียนทุกคนให้เข้าถึงการพัฒนา การดูแลเด็กปฐมวัย
และการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับ 4.14
0.78
82.72 ดี
ประถมศึก ษา ระดั บ มัธ ยมศึ กษาที่มีคุ ณภาพ เพื่อให้ เด็ ก
เหล่านั้นมีความพร้อมสําหรับการศึกษาระดับที่สูงขึ้นไป
ด้านความคุ้มค่า
4.10
0.83
82.06 ดี
1.5 สถานศึ ก ษาสั ง กั ด เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ จั ด ทํ า
แผนพัฒนาและใช้จ่ายงบประมาณด้านการศึกษา ที่คุ้มค่า
4.07
0.84
81.42 ดี
กับการลงทุนในทุกๆด้าน เช่น การจ้างครูต่างชาติ การจ้ าง
ครูช่วยสอน
1.6 สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดการศึกษาได้
อย่ า งคุ้ ม ค่ า กั บ งบประมาณ เช่ น จั ด การเรี ย นสํ า หรั บ 4.13
0.81
82.50 ดี
นักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ร้อยละ

แปล
ความ

1.7 สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีความโดดเด่น
ด้ า นต่ า งๆ เช่ น วิ ช าการ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม กี ฬ า 4.11
0.84
82.27 ดี
นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม
เฉลี่ยรวม
4.10
0.81
81.93 ดี
จากตาราง 10 ภาพรวมด้านการพัฒนาการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 81.93 ( ̅ =
4.10, S.D. = 0.81)
ด้านผลสัมฤทธิ์ ภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 81.98 ( ̅ = 4.10, S.D. = 0.80) เมื่อพิจารณา
เป็ น รายข้อ พบว่า สถานศึกษาสั งกัดเทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์ จัดการศึกษาอย่างครบถ้ว น เท่าเทียมกัน มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน ไม่เลื อกปฏิบัติกับนักเรียนบางกลุ่ ม จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล –
มัธยมศึกษาตอนปลาย และศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 81.60 ( ̅ = 4.08, S.D. = 0.83)
ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ เช่น
สามารถจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 82.36 ( ̅
= 4.12, S.D. = 0.76)
ด้านคุณภาพ ภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 81.75 ( ̅ = 4.09, S.D. = 0.81) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด สนาม
กีฬา อาคารเรียน หรือสื่อทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 80.77
( ̅ = 4.04, S.D. = 0.83) สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สร้างหลักประกันกับผู้เรียนทุกคนให้เข้าถึง
การพัฒนา การดูแลเด็กปฐมวัย และการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมสําหรับการศึกษาระดับที่สูงขึ้นไปอยู่ในระดับดี คิด
เป็นร้อยละ 82.72 ( ̅ = 4.14, S.D. = 0.78)
ด้านความคุ้มค่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 82.06 ( ̅ = 4.10, S.D. = 0.83) เมื่อ
พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า สถานศึ ก ษาสั ง กั ด เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาและใช้ จ่ า ย
งบประมาณด้านการศึกษา ที่คุ้มค่ากับการลงทุนในทุกๆด้าน เช่น การจ้างครูต่างชาติ การจ้างครูช่วยสอน อยู่
ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 81.42 ( ̅ = 4.07, S.D. = 0.84) สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัด
การศึกษาได้อย่างคุ้มค่ากับงบประมาณ เช่น จัดการเรียนสําหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 82.50 ( ̅ = 4.13, S.D. = 0.81) สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ มีความโดดเด่นด้านต่างๆ เช่น วิชาการ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม อยู่ใน
ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 82.27 ( ̅ = 4.11, S.D. = 0.84)
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ตาราง 11 การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ประจ าปี ง บประมาณ 2564
ด้านพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ส่วนเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
แปล
2 ด้านพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
มาตรฐาน ร้อยละ
ความ
( ̅)
(S.D.)
ด้านผลสัมฤทธิ์
4.07
0.87
81.46 ดี
2.1 นักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีผลการเรียน
ตามมาตรฐานการศึกษาชาติในทุกกลุ่ มสาระการเรียนรู้ตาม 4.03
0.91
80.64 ดี
ระดับชั้น เช่น นักเรียนมีผลสอบ O-Net ที่ดี
2.2 นักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญาตามวัย เช่น การแข่ งขัน 4.11
0.83
82.28 ดี
กีฬา การประกวดแข่งขันต่างๆ เป็นต้น
ด้านคุณภาพ
4.11
0.85
82.15 ดี
2.3 นั ก เรี ย นสั ง กั ด โรงเรี ย นเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ มี ค วามรู้ ที่
หลากหลาย และมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ เอื้อต่อการ 4.08
0.86
81.63 ดี
เรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
2.4 นักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีสุขภาพแข็งแรง
4.13
0.85
82.68 ดี
สมบูรณ์ตามวัยได้รับอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน
ด้านความคุ้มค่า
4.10
0.83
82.01 ดี
2.5 นั กเรีย นสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ส ามารถสร้าง
ชื่อเสียงได้รับรางวัล หรือเป็นตัวแทนของเทศบาลด้านต่างๆ
4.10
0.83
82.01 ดี
เช่น ด้านกีฬา ด้านวิช าการ ด้านดนตรี ด้านศิล ปวัฒนธรรม
เป็นต้น
เฉลี่ยรวม
4.09
0.85
81.87 ดี
จากตาราง 11 ภาพรวมด้านพัฒนาศักยภาพผู้เรียน อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 81.59 ( ̅ = 4.09,
S.D. = 0.85)
ด้านผลสัมฤทธิ์ ภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 81.46 ( ̅ = 4.07, S.D. = 0.87) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีผลการเรียนตามมาตรฐานการศึกษาชาติใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามระดับชั้น เช่น นักเรียนมีผลสอบ O-Net ที่ดี อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 80.64
( ̅ = 4.03, S.D. = 0.91) นักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ สังคม
และสติปัญญาตามวัย เช่น การแข่งขันกีฬา การประกวดแข่งขันต่างๆ เป็นต้น อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ
82.28 ( ̅ = 4.11, S.D. = 0.83)
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ด้านคุณภาพ ภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 82.15 ( ̅ = 4.11, S.D. = 0.85) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีความรู้ที่หลากหลาย และมีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่สมบูรณ์ เอื้อต่อการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 81.63 (̅ =
4.08, S.D. = 0.86) นักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ตามวัยได้รับอาหาร
เสริม (นม) และอาหารกลางวัน อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 82.68 (̅ = 4.13, S.D. = 0.85)
ด้านความคุ้มค่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 82.01 ( ̅ = 4.10, S.D. = 0.83) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์สามารถสร้างชื่อเสียงได้รับรางวัล
หรือเป็นตัวแทนของเทศบาลด้านต่างๆ เช่น ด้านกีฬา ด้านวิชาการ ด้านดนตรี ด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น อยู่
ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 82.01 ( ̅ = 4.10, S.D. = 0.83)
ตาราง 12 การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ 2564 ด้าน
ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
3. ด้านส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ร้อยละ แปล
มาตรฐาน (S.D.)
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
ความ
( ̅)
ด้านผลสัมฤทธิ์
4.09
0.85
81.73
ดี
3.1 เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ จั ด งานพิ ธี ท างศาสนา
วัฒ นธรรม และบุ ญประเพณีต่างๆ โดยมีรูปแบบ
การดํ า เนิ น งานที่ ส อดคล้ อ งกั บ ขนบธรรมเนี ย ม 4.02
0.87
80.33
ดี
วัฒนธรรมประเพณี อันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.2 งานประเพณีที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ดําเนินการ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมเกิดความสามัคคี มี
4.16
0.83
83.13
ค่านิยมที่ดี และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม
ดี
ให้คงอยู่สืบไป
ด้านคุณภาพ
4.12
0.82
82.45
ดี
3.3 การส่งเสริม สืบสาน และเผยแพร่ขนบธรรมเนียม
ศิล ปวั ฒ นธรรม และภูมิ ปั ญ ญาท้ องถิ่น สามารถ
เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ
4.12
0.82
82.45
ดี
ของจังหวัด เช่น บุญซําฮะ สงกรานต์ การบวงสรวง
พระยาชั ย สุ น ทร ตลาดวั ฒ นธรรมย่ า นเมื อ งเก่ า
พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ (หอศิลป์) เป็นต้น
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3. ด้านส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ร้อยละ แปล
มาตรฐาน (S.D.)
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
ความ
( ̅)
ด้านความคุ้มค่า
4.07
0.85
81.39
ดี
3.4 การจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสามารถสร้าง
รายได้ ใ ห้ กั บ ประชาชนในเขตเทศบาลเมื อ ง 4.01
0.89
79.80
ดี
กาฬสินธุ์ได้เพิ่มขึ้น
3.5 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการปฏิบัติ
ตนตามวัฒนธรรมประเพณีวิถีไทย วิถีตามศาสนา
เช่ น การร่ ว มทํ า บุ ญ ตั ก บาตร การแสดงความ
4.13
0.81
82.55
ดี
จ ง รั ก ภั ก ดี ต่ อ ส ถ า บั น ช า ติ ศ า ส น า แ ล ะ
พระมหากษัตริย์ และแสดงความกตัญญูต่อบรรพ
บุรุษ เป็นต้น
เฉลี่ยรวม
4.09
0.84
81.85
ดี
จากตาราง 12 ภาพรวมด้านส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
การท่องเที่ยวอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 81.85 ( ̅ = 4.09, S.D. = 0.84)
ด้านผลสัมฤทธิ์ ภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 81.73 ( ̅ = 4.09, S.D. = 0.85) เมื่อพิจารณา
เป็น รายข้อ พบว่า เทศบาลเมืองกาฬสิน ธุ์จัดงานพิธีทางศาสนา วัฒ นธรรม และบุญประเพณีต่างๆ โดยมี
รูปแบบการดําเนินงานที่สอดคล้องกับขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี อันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 80.33 ( ̅ = 4.02, S.D. = 0.87) งาน
ประเพณีที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ดําเนินการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่ วมเกิดความสามัคคี มีค่านิยมที่ดี
และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 83.13 ( ̅ = 4.16 , S.D.=
0.83)
ด้านคุณภาพ ภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 82.45 ( ̅ = 4.12, S.D.= 0.82) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า การส่งเสริม สืบสาน และเผยแพร่ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
สามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัด เช่น บุญซําฮะ สงกรานต์ การบวงสรวง
พระยาชัยสุนทร ตลาดวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ (หอศิลป์) เป็นต้น อยู่ในระดับดี
คิดเป็นร้อยละ 82.45 ( ̅ = 4.12, S.D.= 0.82)
ด้านความคุ้มค่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 81.85 ( ̅ = 4.09, S.D. = 0.84) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้เพิ่มขึ้น อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 79.80 ( ̅ = 4.01, S.D.= 0.89) ประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมประเพณีวิถีไทย วิถีตามศาสนา เช่น การร่วมทําบุญ
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ตักบาตร การแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และแสดงความกตัญญู ต่อ
บรรพบุรุษ เป็นต้น อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 82.55 ( ̅ = 4.13, S.D.= 0.81)
ตาราง 13 การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ 2564 ด้านสร้าง
ความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน (การสงเคราะห์การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ยาเสพติด)
4. ด้านสร้างความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ร้อยละ แปลความ
(การสงเคราะห์การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
มาตรฐาน
( ̅)
ยาเสพติด)
(S.D.)
ด้านผลสัมฤทธิ์
4.04
0.90
80.86
ดี
4.1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ดูแลคุณภาพชีวิต ของ
คนในชุ ม ชนได้ อ ย่ า งเหมาะสมและทั น ต่ อ
เหตุการณ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.04
0.90
80.86
ดี
เช่น การตั้งศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ สู งอายุ
และคนพิการ การจ่ายเบี้ยยังชีพ การเยี่ยมบ้าน
การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น
ด้านคุณภาพ
4.16
0.84
83.24
ดี
4.2 ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น
มีรายได้เพิ่มขึ้น มีอาชีพ มีที่อยู่ อาศัยที่มั่นคง
4.16
0.84
83.24
ดี
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือ
ด้านความคุ้มค่า
4.15
0.83
83.02
ดี
4.3 ประชาชนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจและ
แนวทางในการดํ าเนิ น ชีวิ ต ตามหลั กปรัช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเอื้ออาทรห่วงใย
4.15
0.83
83.02
ดี
กั น และใช้ เ วลาว่ า งให้ เ กิ ด ประโยชน์ เช่ น
กิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมถนนสาย
บุญ ครอบครัวอบอุ่น
เฉลี่ยรวม
4.12
0.86
82.37
ดี
จากตาราง 13 ภาพรวมด้านสร้างความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน (การสงเคราะห์ การดูแลผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาส ยาเสพติด) อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 82.37 ( ̅ = 4.12, S.D. = 0.86)
ด้านผลสัมฤทธิ์ ภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 80.86 ( ̅ = 4.04, S.D. = 0.90) เมื่อพิจารณา
เป็ น รายข้อ พบว่า เทศบาลเมืองกาฬสิ น ธุ์ดูแลคุณภาพชีวิตของคนในชุ มชนได้อย่างเหมาะสมและทันต่อ
เหตุการณ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น การตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ การ
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จ่ายเบี้ยยังชีพ การเยี่ยมบ้าน การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 80.86 ( ̅ =
4.04, S.D. = 0.90)
ด้านคุณภาพ ภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 83.24 ( ̅ = 4.16, S.D. =0.84) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น มีรายได้เพิ่มขึ้น มีอาชีพ มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลืออยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 83.24 ( ̅ = 4.16, S.D. =0.84)
ด้านความคุ้มค่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 83.02 ( ̅ = 4.15, S.D. = 0.83) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจและแนวทางในการดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเอื้ออาทรห่วงใยกัน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น กิจกรรมใน
โรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมถนนสายบุญ ครอบครัวอบอุ่น อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 83.02 ( ̅ = 4.15,
S.D. = 0.83)
ตาราง 14 การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ 2564ด้านกีฬา
และนันทนาการ (สนามกีฬา ลานกีฬา พื้นที่สร้างสรรค์ด้านสุขภาพ การแข่งกีฬา)
5. ด้านกีฬาและนันทนาการ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ร้อยละ แปล
(สนามกีฬา ลานกีฬา พื้นที่สร้างสรรค์ด้านสุขภาพ
(𝑿 )
มาตรฐาน
ความ
การแข่งกีฬา)
(S.D.)
ด้านผลสัมฤทธิ์
4.05
0.87
80.94
ดี
5.1 เทศบาลเมืองกาฬสิน ธุ์มีส นามกีฬา ลานกีฬา และ
พื้ น ที่ ส ร้ า งสรรค์ ด้ า นสุ ข ภาพ ที่ เ พี ย งพอกั บ ความ
4.05
0.87
80.94
ดี
ต้องการของประชาชน โดยประชาชนมีพื้นที่ในการ
ทํากิจกรรมที่เกิดประโยชน์ในแต่ละชุมชน
ด้านคุณภาพ
4.14
0.85
82.81
ดี
5.2 สนามกีฬา ลานกีฬา และพื้นที่สร้างสรรค์ด้านสุขภาพ
มีการปรับปรุง แก้ไข อุปกรณ์ หรือบริเวณที่ชํารุด 4.14
0.85
82.81
ดี
ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
ด้านความคุ้มค่า
4.13
0.83
82.54
ดี
5.3 สนามกีฬา ลานกีฬา และพื้นที่สร้างสรรค์ด้านสุขภาพ
มีประชาชนมาใช้การทํากิจกรรมต่างๆ เช่น การจัด
4.13
0.83
82.54
ดี
กิจ กรรมส่ ง เสริ ม การออกกํ า ลั ง กาย เต้ น แอโรบิ ก
แข่งขันกีฬา กิจกรรมดนตรี ลานลีลาศ
เฉลี่ยรวม
4.10
0.85
82.10
ดี
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จากตาราง 14 ภาพรวมด้านกีฬาและนันทนาการ (สนามกีฬา ลานกีฬา พื้นที่สร้างสรรค์ด้านสุขภาพ
การแข่งกีฬา อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 82.10 ( ̅ = 4.10, S.D. = 0.85)
ด้านผลสัมฤทธิ์ ภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 80.94 ( ̅ = 4.05, S.D. = 0.87) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีสนามกีฬา ลานกีฬา และพื้นที่สร้างสรรค์ด้านสุขภาพ ที่
เพียงพอกับความต้องการของประชาชน โดยประชาชนมีพื้นที่ในการทํากิจกรรมที่เกิดประโยชน์ในแต่ละชุมชน
อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 80.94 ( ̅ = 4.05, S.D. = 0.87)
ด้านคุณภาพ ภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 82.81 ( ̅ = 4.14, S.D. = 0.85) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า สนามกีฬา ลานกีฬา และพื้นที่สร้างสรรค์ด้านสุขภาพมีการปรั บปรุง แก้ไข อุปกรณ์ หรือ
บริเวณที่ชํารุด ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมออยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 82.81 ( ̅ = 4.14, S.D. = 0.85)
ด้านความคุ้มค่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 82.54 ( ̅ = 4.13, S.D. = 0.83) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สนามกีฬา ลานกีฬา และพื้ นที่สร้างสรรค์ด้านสุขภาพมีประชาชนมาใช้การทํา
กิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกําลังกาย เต้นแอโรบิก แข่งขันกีฬา กิจกรรมดนตรี ลาน
ลีลาศ อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 82.54 ( ̅ = 4.13, S.D. = 0.83)
ตาราง 15 การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ 2564 ด้านการ
เสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประชาชน (ความร่วมมือในการพัฒนาร่วมกับภาคีเครือข่าย)
6. ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ร้อยละ แปล
มาตรฐาน
ประชาชน (ความร่วมมือในการพัฒนาร่วมกับภาคี (𝑿 )
ความ
(S.D.)
เครือข่าย)
ด้านผลสัมฤทธิ์
4.04
0.89
80.72
ดี
6.1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการสร้ างภาคีเครือข่ายทั้ง
ภาครั ฐ เอกชน และประชาชนในการขั บ เคลื่ อ น
กิจกรรมด้านต่างๆ เช่น ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 4.04
0.89
80.72
ดี
ประเพณี ด้ า นการจั ด บริ ก ารสาธารณะ ด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์ ด้านสตรีและครอบครัว เป็นต้น
ด้านคุณภาพ
4.11
0.89
82.21
ดี
6.2 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนได้
อย่างมีคุณภาพ และเกิดความสมานฉันท์ ปรองดอง
ดี
4.11
0.89
82.21
เช่ น ด้ า นศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธร รม ด้ า นการ
จัดบริการสาธารณะ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้าน
สตรีและครอบครัว เป็นต้น
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6. ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ร้อยละ แปล
มาตรฐาน
ประชาชน (ความร่วมมือในการพัฒนาร่วมกับภาคี (𝑿 )
ความ
(S.D.)
เครือข่าย)
ด้านคุณภาพ
4.09
0.85
81.84
ดี
6.3 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกับ
ภาคี เ ครื อข่ า ยทั้ ง ภาครั ฐ เอกชน และประชาชน
อย่างต่อเนื่ อง และมีการปรับปรุ งรูป แบบกิจกรรม 4.09
0.85
81.84
ดี
ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการทํางานร่ว มกันได้
อย่างคุ้มค่ากับงบประมาณ
เฉลี่ยรวม
4.08
0.88
81.59
ดี
จากตาราง 15 ภาพรวมด้านการเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประชาชน(ความร่วมมือในการ
พัฒนาร่วมกับภาคีเครือข่าย) อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 81.59 ( ̅ = 4.08, S.D. = 0.88)
ด้านผลสัมฤทธิ์ ภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 80.72 ( ̅ = 4.04, S.D. = 0.89) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการสร้างภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมด้านต่างๆ เช่น ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ด้านการจัดบริการสาธารณะ ด้าน
การประชาสัมพันธ์ ด้านสตรีและครอบครัว เป็นต้น อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 80.72 ( ̅ = 4.04, S.D. =
0.89)
ด้านคุณภาพ ภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 82.21 ( ̅ = 4.11, S.D. = 0.89) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ และเกิดความสมานฉันท์ ปรองดอง เช่น ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ด้านการ
จัดบริการสาธารณะ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านสตรีและครอบครัว เป็ นต้น อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ
82.21 ( ̅ = 4.11, S.D. = 0.89)
ด้านความคุ้มค่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 81.84 ( ̅ = 4.09, S.D. = 0.85) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ
เอกชน และประชาชนอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานร่วมกันได้อย่างคุ้มค่ากับงบประมาณอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 81.84 ( ̅ = 4.09, S.D. = 0.85)
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ตาราง 16 การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ 2564 ด้านสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิต และทรั พย์สิน ของประชาชน (ป้องกัน อาชญากรรม/ภัยพิบัติจราจร ช่วยเหลือ
บรรเทา เยียวยา)
7. ด้านสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ส่วนเบี่ยงเบน ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย
ประชาชน (ป้องกันอาชญากรรม/ภัยพิบัติ/จราจร
มาตรฐาน
แปลความ
( ̅)
ช่วยเหลือ บรรเทา เยียวยา)
(S.D.)
ด้านผลสัมฤทธิ์
4.02
0.88
80.42
ดี
7.1 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีความ
ปลอดภั ย ในชี วิ ตและทรั พ ย์ สิ น ด้ว ยวิ ธี การต่ า งๆ
เช่น การใช้กล้องวงจรปิด (CCTV) การสร้าง การ
4.02
0.88
80.42
ดี
ซ่อมแซม และการบํารุงรักษาถนน ทางเท้ า การ
ปรับปรุงแก้ไขจุดอันตราย การปรับปรุงสัญญาณ
จราจร
ด้านคุณภาพ
4.18
0.80
83.57
ดี
7.2 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้รับการ
ดูแลความปลอดภัย ในชี วิตและทรั พ ย์สิ นอย่างมี
คุณภาพ เช่น การเฝูาระวังของสายตรวจ อปพร.
4.18
0.80
83.57
ดี
บริการเจ็บปุวยฉุกเฉิน 1132 บริการอาสาจราจร
การจัดระเบียบถนนและทางเท้า
ด้านความคุ้มค่า
4.09
0.84
81.96
ดี
7.3 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้รับการ
ช่วยเหลือ บรรเทา และเยียวยาร่วมกับหน่วยงาน
4.09
0.84
81.96
ดี
เกี่ ย วข้ อ งได้ อ ย่ า งทั น ท่ ว งที เช่ น ผู้ ป ระสบภั ย
ผู้ปุวยฉุกเฉิน การระงับอัคคีภัย เป็นต้น
เฉลี่ยรวม
4.10
0.84
81.96
ดี
จากตาราง 16 ภาพรวมด้า นสร้ า งความปลอดภั ย ในชีวิ ต และทรั พ ย์สิ น ของประชาชน (ปู อ งกั น
อาชญากรรม/ภัยพิบัติจราจร ช่วยเหลือ บรรเทา เยียวยา) อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 81.96 ( ̅ = 4.10,
S.D. = 0.84)
ด้านผลสัมฤทธิ์ ภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 80.42 ( ̅ = 4.02, S.D. = 0.88) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยวิธีการ
ต่างๆ เช่น การใช้กล้องวงจรปิด (CCTV) การสร้าง การซ่อมแซม และการบํารุ งรักษาถนน ทางเท้า การ
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ปรับปรุงแก้ไขจุดอันตราย การปรับปรุงสัญญาณจราจร อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 80.42 ( ̅ = 4.02, S.D.
= 0.88)
ด้านคุณภาพ ภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อย 83.57 ( ̅ = 4.18, S.D. = 0.80) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้รับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมี
คุณภาพ เช่น การเฝูาระวังของสายตรวจ อปพร.บริการเจ็บปุวยฉุกเฉิน 1132 บริการอาสาจราจร การจัด
ระเบียบถนนและทางเท้า อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อย 83.57 ( ̅ = 4.18, S.D. = 0.80)
ด้านความคุ้มค่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 81.96 ( ̅ = 4.09, S.D. = 0.84) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้รับการช่วยเหลือ บรรเทา และเยียวยา
ร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงที เช่น ผู้ประสบภัย ผู้ปุวยฉุกเฉิน การระงับอัคคีภัย เป็นต้น อยู่ใน
ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 81.96 ( ̅ = 4.09, S.D. = 0.84)
ตาราง 17 การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ 2564 ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าว (การเผยแพร่ การสร้างการรับรู้)
8. ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ร้อยละ แปลความ
̅ ) มาตรฐาน (S.D.)
(การเผยแพร่ การสร้างการรับรู้)
(𝑿
ด้านผลสัมฤทธิ์
4.04
0.84
80.89
ดี
8.1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการเผยแพร่ สร้างการรับรู้
การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารด้วยวิธีการต่างๆ ได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล เช่ น การ
4.04
0.84
80.89
ดี
ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวเสียงตามสาย เว็ป
ไซต์ เฟสบุ๊ค (Facebook) กลุ่มไลน์ (Line) วารสาร
สิ่งพิมพ์ เป็นต้น
ด้านคุณภาพ
4.14
0.87
82.77
ดี
8.2 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์รับทราบการ
ประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารผ่ า นสื่ อ ต่ า งๆ จาก
4.14
0.87
82.77
ดี
เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว นและ
ทันเวลาตามช่องทางที่เทศบาลเผยแพร่
ด้านความคุ้มค่า
4.11
0.82
82.21
ดี
8.3 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสิ น ธุ์รับรู้ข้อมูล
ข่ า ว สารผ่ า นสื่ อ ต่ า งๆ และให้ ค ว ามร่ ว มตาม 4.11
0.82
82.21
ดี
วัตถุประสงค์ที่เทศบาลต้องการสื่อสาร
เฉลี่ยรวม
4.10
0.84
81.96
ดี
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จากตาราง 17 ภาพรวมด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร (การเผยแพร่ การสร้างการรับรู้) อยู่ใน
ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 81.96 ( ̅ = 4.10, S.D. = 0.84)
ด้านผลสัมฤทธิ์ ภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้ อยละ 80.89 ( ̅ = 4.04, S.D=0.84) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการเผยแพร่ สร้างการรับรู้ การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารด้วย
วิธีการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวเสียงตามสาย
เว็ปไซต์ เฟสบุ๊ค (Facebook) กลุ่มไลน์ (Line) วารสารสิ่งพิมพ์ เป็นต้น อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 80.89
( ̅ = 4.04, S.D=0.84)
ด้านคุณภาพ ภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 82.77 ( ̅ =4.14, S.D=0.87) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์รับทราบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ
จากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลาตามช่องทางที่เทศบาลเผยแพร่ อยู่ในระดับดี คิด
เป็นร้อยละ 82.77 ( ̅ =4.14, S.D=0.87)
ด้านความคุ้มค่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 82.21 ( ̅ =4.11, S.D=0.82) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์รับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ และให้ความร่วม
ตามวัตถุประสงค์ที่เทศบาลต้องการสื่อสาร อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อย 82.21 ( ̅ =4.11, S.D=0.82)
ตาราง 18 การประเมินผลการปฏิบัติ งานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ 2564 ด้าน
สุขาภิบาล อาหารปลอดภัย (สถานประกอบการ/โรงเรียน/ตลาด/การตรวจคุณภาพอาหาร)
9. ด้านสุขาภิบาล อาหารปลอดภัย
(สถานประกอบการ/โรงเรียน/ตลาด/การตรวจ
คุณภาพอาหาร)
ด้านผลสัมฤทธิ์
9.1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการตรวจคุณภาพอาหาร
ให้กับสถานประกอบการ โรงงาน สถานศึกษา วัด
ตลาด และแนะนํ าอาหารปลอดภัย เพื่อคุ้มครอง
ผู้บริโภคได้อย่างมีคุณภาพ
ด้านคุณภาพ
9.2 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์บริโภค
อาหารที่ ส ะอาด ปลอดภัย ส่ งผลให้ ป ระชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง

4.02

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.86

4.02

0.86

80.39

ดี

4.15

0.86

82.94

ดี

4.15

0.86

82.94

ดี

ค่าเฉลี่ย
( ̅)

ร้อยละ

แปลความ

80.39

ดี
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ด้านความคุ้มค่า
4.11
0.84
82.19
ดี
9.3 สถานประกอบการร้านอาหารและแผงลอยตลาด
ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสิน ธุ์ สามารถยกระดับ
4.11
0.84
82.19
ดี
เป็ น ร้ า นอาหารที่ ไ ด้ ม าตรฐาน อาหารสะอาด
รสชาติอร่อย เป็นตลาดสดน่าซื้อ อาหารปลอดภัย
เฉลี่ยรวม
4.09
0.85
81.84
ดี
จากตาราง 18 ภาพรวมด้านสุขาภิบาล อาหารปลอดภัย (สถานประกอบการ/โรงเรียน/ตลาด/การ
ตรวจคุณภาพอาหาร) อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 81.84 ( ̅ = 4.09, S.D. = 0.85)
ด้านผลสัมฤทธิ์ ภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 80.39 ( ̅ = 4.02, S.D. = 0.86) เมื่อพิจารณา
เป็ น รายข้ อ พบว่ า เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ มี ก ารตรวจคุ ณ ภาพอาหารให้ กั บ สถานประกอบการ โรงงาน
สถานศึกษา วัด ตลาด และแนะนําอาหารปลอดภัยเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีคุณภาพ อยู่ในระดับดี คิด
เป็นร้อยละ 80.39 ( ̅ = 4.02, S.D. = 0.86)
ด้านคุณภาพ ภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 82.94 ( ̅ = 4.15, S.D. = 0.86) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ส่งผลให้ประชาชน
มีสุขภาพแข็งแรง อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 82.94 ( ̅ = 4.15, S.D. = 0.86)
ด้านความคุ้มค่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 82.19 ( ̅ = 4.11, S.D. = 0.84) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สถานประกอบการร้านอาหารและแผงลอยตลาดในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
สามารถยกระดับเป็น ร้านอาหารที่ได้มาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย เป็นตลาดสดน่าซื้อ อาหาร
ปลอดภัย อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 82.19 ( ̅ = 4.11, S.D. = 0.84)
ตาราง 19 การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ 2564 ด้าน
พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข (ควบคุมโรค ป้องกัน ฟื้นฟู ส่งเสริม) คนและสัตว์
10. ด้านพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ร้อยละ แปล
มาตรฐาน (S.D.)
(ควบคุมโรค ป้องกัน ฟื้นฟู ส่งเสริม) คนและสัตว์
ความ
( ̅)
ด้านผลสัมฤทธิ์
4.05
0.83
80.98
ดี
10.1 เทศบาลเมื องกาฬสิ น ธุ์ ให้ บริ การด้านสาธารณสุ ขที่
เหมาะสมและได้ ม าตรฐาน ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ใ นการ
ให้ บ ริ ก ารและควบคุ ม ปู อ งกั น โรค เช่น การคั ดกรองผู้ มี
4.05
0.83
80.98
ดี
ความเสี่ ย งต่ อ โรค การปู อ งกั น โรคไข้ เ ลื อ ดออก การ
ควบคุ ม โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า การคั ด กรองและการปู อ งกั น
ภาวะการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 เป็นต้น
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10. ด้านพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ร้อยละ แปล
มาตรฐาน (S.D.)
(ควบคุมโรค ป้องกัน ฟื้นฟู ส่งเสริม) คนและสัตว์
ความ
( ̅)
ด้านคุณภาพ
4.03
0.91
80.69
ดี
10.2 เทศบาลเมืองกาฬสิน ธุ์ให้บริ การด้านสาธารณสุ ขอย่าง
4.03
0.91
80.69
ดี
ครบถ้วน ทั้งคนและสัตว์ อย่างมีคุณภาพ
ด้านความคุ้มค่า
4.14
0.81
82.79
ดี
10.3 ประชาชนในเขตเทศบาลเมื องกาฬสิ น ธุ์ มี สุ ข ภาพ
พลานามัยที่ แข็งแรง มีภูมิต้านทานโรคกลุ่มเสี่ ยง ต่อโรค
4.14
0.81
82.79
ดี
ได้รับ การเฝู าระวังและปูองกันไม่มีโ รคระบาดทั้งจากคน
และสัตว์ที่รุนแรงในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
เฉลี่ยรวม
4.07
0.85
81.48
ดี
จากตาราง 19 ภาพรวมด้านพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข (ควบคุมโรค ปูองกัน ฟื้นฟู ส่งเสริม)
คนและสัตว์ อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 81.48 ( ̅ = 4.07, S.D. = 0.85)
ด้านผลสัมฤทธิ์ ภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 80.98 ( ̅ = 4.05, S.D. = 0.83) เมื่อพิจารณา
พบว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ให้บริการด้านสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน ครอบคลุมพื้นที่ในการ
ให้บริการและควบคุมปูองกันโรค เช่น การคัดกรองผู้มีความเสี่ยงต่อโรค การปูองกันโรคไข้เลือดออก การ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า การคัดกรองและการปูองกันภาวะการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 เป็นต้น อยู่ใน
ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 80.98 ( ̅ = 4.05, S.D. = 0.83)
ด้านคุณภาพ ภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 80.69 ( ̅ = 4.03, S.D. = 0.91) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างครบถ้วน ทั้งคนและสัตว์ อย่างมี
คุณภาพอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 80.69 ( ̅ = 4.03, S.D. = 0.91)
ด้านความคุ้มค่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 82.79 ( ̅ = 4.14, S.D. = 0.81) เมื่อ
พิจ ารณาเป็น รายข้อ พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีภูมิ
ต้านทานโรคกลุ่มเสี่ยง ต่อโรคได้รับการเฝูาระวังและปูองกันไม่มีโรคระบาดทั้งจากคนและสัตว์ที่รุนแรงในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 82.79 ( ̅ = 4.14, S.D. = 0.81)
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ตาราง 20 การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ 2564 ด้านสร้าง
สมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม (ขยะ น้าเสีย มลพิษ ความเป็นระเบียบบ้านเมือง)
11. ด้านสร้างสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ร้อยละ แปล
(ขยะ น้าเสีย มลพิษ ความเป็นระเบียบบ้านเมือง)
ความ
( ̅ ) มาตรฐาน (S.D.)
ด้านผลสัมฤทธิ์
4.01
0.88
80.13
ดี
11.1 เทศบาลเมืองกาฬสิน ธุ์พัฒนาเป็น “เมืองน่าอยู่”
(บ้านเมืองสะอาด สวยงาม ปริ มาณขยะลดลง 4.01
0.88
80.13
ดี
น้ําเสียได้รับการบําบัด อากาศไม่เป็นพิษ)
ด้านคุณภาพ
4.16
0.87
83.20
ดี
11.2 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการควบคุมและกําจัด
ภาวะมลพิ ษ และมี ก ารจั ด ให้ มี ร ะบบรั บ เรื่ อ ง
ร้ อ งเรี ย นอั น เนื่ อ งมาจากกิ จ กรรมที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
มลพิษ สิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ มีการรักษาความ
สะอาดในชุ ม ชน การรั ก ษาสภาพแวดล้ อ ม 4.16
0.87
83.20
ดี
บริเวณจุดเสี่ยง (เช่น สวนสาธารณะ โรงฆ่าสัตว์)
การเก็ บ -ขน ขยะมู ล ฝอย การพั ฒ นาระบบท่ อ
ระบายน้ํ า และระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ในชุ ม ชนได้
อย่างมีคุณภาพ
ด้านความคุ้มค่า
4.07
0.87
81.47
ดี
11.3 ระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมมีความสมดุล เป็น
เมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน มีการจัดการขยะได้
อย่ างคุ้มค่า ไม่มีมลพิษที่รุ น แรงในเขตเทศบาล 4.07
0.87
81.47
ดี
(ขยะ น้ําเสีย มลพิษ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง)
เฉลี่ยรวม
4.08
0.87
81.60
ดี
จากตาราง 20 ภาพรวมด้านพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข (ควบคุมโรค ปูองกัน ฟื้นฟู ส่งเสริม)
อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 81.60 ( ̅ = 4.08, S.D. = 0.87)
ด้านผลสัมฤทธิ์ ภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 80.13 ( ̅ = 4.01, S.D. = 0.88) เมื่อพิจารณา
พบว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์พัฒนาเป็น “เมืองน่าอยู่” (บ้านเมืองสะอาด สวยงาม ปริมาณขยะลดลง น้ําเสีย
ได้รับการบําบัด อากาศไม่เป็นพิษ) อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 80.13 ( ̅ = 4.01, S.D. = 0.88)
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ด้านคุณภาพ ภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 83.20 ( ̅ = 4.16, S.D. = 0.87) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษ และมีการจัดให้มีระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนอันเนื่องมาจากกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษ สิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ มีการรักษาความสะอาดในชุมชน
การรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณจุดเสี่ยง (เช่น สวนสาธารณะ โรงฆ่าสัตว์) การเก็บ-ขน ขยะมูลฝอย การพัฒนา
ระบบท่อระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสียในชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 83.20 ( ̅
= 4.16, S.D. = 0.87)
ด้านความคุ้มค่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 81.47 ( ̅ = 4.07, S.D. = 0.87) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมมีความสมดุล เป็นเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน มีการ
จัดการขยะได้อย่างคุ้มค่า ไม่มีมลพิษที่รุนแรงในเขตเทศบาล (ขยะ น้ําเสีย มลพิษ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง) อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 81.47 ( ̅ = 4.07, S.D. = 0.87)
ตาราง 21 การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ 2564 ด้าน
พัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว (สวนสาธารณะ การจัด กิจกรรมในสวนสาธารณะ)
12. ด้านพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เชื่อมโยงภาคการ
ส่วนเบี่ยงเบน ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย
แปล
ท่องเที่ยว (สวนสาธารณะ การจัดกิจกรรมใน
มาตรฐาน
ความ
( ̅)
สวนสาธารณะ)
(S.D.)
ด้านผลสัมฤทธิ์
4.08
0.86
81.59
ดี
12.1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีการดําเนินการจัดหา พัฒนา
พื้นที่สีเขียว และพื้นที่ให้เป็น Land Mark ของเมือง
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้อย่างมี 4.08
0.86
81.59
ดี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น สวนสาธารณะแก่ง
ดอนกลาง การประดับตกแต่งไฟฟูาสาธารณะ เป็นต้น
ด้านคุณภาพ
4.15
0.85
83.09
ดี
12.2 พื้นที่สาธารณะมีการดําเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงที่ได้
มาตรฐานและน่าสนใจ เช่น การประดับตกแต่งไฟฟูา
สาธารณะ ทางจักรยาน สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง 4.15
0.85
83.09
ดี
เกาะกลางถนน วงเวียนโปงลาง ตลาดวัฒนธรรมย่าน
เมืองเก่า
ด้านความคุ้มค่า
4.09
0.83
81.73
ดี
12.3 ประชาชนให้ความสนใจในการใช้บริการพื้นที่สีเขียว
และพื้นที่ที่เป็น Land Mark ของเมืองที่เทศบาลเมือง 4.09
0.83
81.73
ดี
กาฬสิ น ธุ์ จั ด ไว้ เช่ น การประดั บ ตกแต่ ง ไฟฟู า
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สาธารณะ จุ ดเช็ คอิ น ช่ ว งเทศกาล วงเวีย นโปงลาง
ตลาดวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า พิพิธภัณฑ์ของดีเมือง
กาฬสินธุ์ (หอศิลป์เมืองกาฬสินธุ์)
เฉลี่ยรวม
4.11
0.85
82.14
ดี
จากตาราง 21 ภาพรวมด้านพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว (สวนสาธารณะ การ
จัดกิจกรรมในสวนสาธารณะ) อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 82.14 ( ̅ = 4.11, S.D. = 0.85)
ด้านผลสัมฤทธิ์ ภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 81.59 ( ̅ = 4.08, S.D. = 0.86) เมื่อพิจารณา
พบว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีการดําเนินการจัดหา พัฒนา พื้นที่สีเขียว และพื้นที่ให้เป็น Land Mark ของ
เมือง ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น ปุานิเวศน์
สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง การประดับตกแต่งไฟฟูาสาธารณะ เป็นต้น อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 81.59
( ̅ = 4.08, S.D. = 0.86)
ด้านคุณภาพ ภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 83.09 ( ̅ = 4.15, S.D. = 0.85) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า พื้นที่สาธารณะมีการดําเนินการก่อสร้าง ปรับปรุ งที่ได้มาตรฐานและน่าสนใจ เช่น การ
ประดับตกแต่งไฟฟูาสาธารณะ ทางจักรยาน ปุานิเวศน์สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง เกาะกลางถนน วงเวียน
โปงลาง ตลาดวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 83.09 ( ̅ = 4.15, S.D. = 0.85)
ด้านความคุ้มค่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 81.73 ( ̅ = 4.09, S.D. = 0.83) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนให้ความสนใจในการใช้บริการพื้นที่สีเขียว และพื้นที่ที่เป็น Land Mark
ของเมืองที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จัดไว้ เช่น การประดับตกแต่งไฟฟูาสาธารณะ จุดเช็คอินช่วงเทศกาล วงเวียน
โปงลาง ตลาดวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ (หอศิลป์เมืองกาฬสินธุ์) อยู่ในระดับดี
คิดเป็นร้อยละ 81.73 ( ̅ = 4.09, S.D. = 0.83)
ตาราง 22 การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ 2564 ด้าน
พัฒนาและปรั บปรุ งระบบสาธารณู ปโภคขั้น พื้นฐาน (การก่อสร้า งถนน ท่อระบายน้า ขยายเขตไฟฟ้า
จราจร ทางเท้า ไฟฟ้า แสงสว่าง)
13. ด้านพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ร้อยละ แปลความ
พื้นฐาน (การก่อสร้างถนน ท่อระบายน้า ขยายเขต
มาตรฐาน
( ̅)
ไฟฟ้า จราจร ทางเท้า ไฟฟ้า แสงสว่าง)
(S.D.)
ด้านผลสัมฤทธิ์
4.04
0.85
80.86
ดี
13.1 เทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์มีระบบสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐาน ที่เพียงพอกับความต้องการเกิดประโยชน์
4.04
0.85
80.86
ดี
กับประชาชนในแต่ละชุมชน เช่น ถนน ท่อระบาย
น้ํา การขยายเขตไฟฟูา ประปา
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13. ด้านพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ร้อยละ แปลความ
พื้นฐาน (การก่อสร้างถนน ท่อระบายน้า ขยายเขต
มาตรฐาน
( ̅)
ไฟฟ้า จราจร ทางเท้า ไฟฟ้า แสงสว่าง)
(S.D.)
ด้านคุณภาพ
4.13
0.85
82.59
ดี
13.2 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการพัฒนา ปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพ
4.13
0.85
82.59
ดี
เช่น ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ํา สวนสาธารณะ
ไฟฟูาแสงสว่าง
ด้านความคุ้มค่า
4.08
0.90
81.51
ดี
13.3 เทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์มีระบบสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานที่เหมาะสมตามระยะเวลา และประชาชนมี
4.08
0.90
81.51
ดี
ความปลอดภั ย ในการใช้ ป ระโยชน์ คุ้ ม ค่ า กั บ
งบประมาณที่ลงทุน
เฉลี่ยรวม
4.08
0.87
81.65
ดี
จากตาราง 22 ภาพรวมด้านพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (การก่อสร้างถนน
ท่อระบายน้ํา ขยายเขตไฟฟูา จราจร ทางเท้า ไฟฟูา แสงสว่าง) อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 81.65 ( ̅ =
4.08, S.D. = 0.87)
ด้านผลสัมฤทธิ์ ภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 80.86 ( ̅ = 4.04, S.D. = 0.85) เมื่อพิจารณา
พบว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ที่เพียงพอกับความต้องการเกิดประโยชน์กับ
ประชาชนในแต่ละชุมชน เช่น ถนน ท่อระบายน้ํา การขยายเขตไฟฟูา ประปา อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ
80.86 ( ̅ = 4.04, S.D. = 0.85)
ด้านคุณภาพ ภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 82.59 ( ̅ = 4.13, S.D. = 0.85) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการพัฒนา ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ได้มาตรฐานมี
คุณภาพ เช่น ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ํา สวนสาธารณะ ไฟฟูาแสงสว่าง อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 82.59
( ̅ = 4.13, S.D. = 0.85)
ด้านความคุ้มค่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 81.51 ( ̅ = 4.08, S.D. = 0.90) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมตามระยะเวลา
และประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์ คุ้มค่ากับงบประมาณที่ลงทุน อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ
81.51 ( ̅ = 4.08, S.D. = 0.90)
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ตาราง 23 การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ 2564 ด้าน
พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเอง (การส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ ภาวะผู้นา การมีส่วนร่วม)
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ร้อยละ
แปล
14. ด้านพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเอง
มาตรฐาน
ความ
( ̅)
(การส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ ภาวะผู้นา การมีส่วนร่วม)
(S.D.)
ด้านผลสัมฤทธิ์
4.18
0.78
83.57
ดี
14.1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการส่งเสริมอาชีพ และสร้าง
รายได้ให้กับประชาชนในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และ 4.18
0.78
83.57
ดี
ยั่งยืนเป็นชุมชนเข้มแข็ง
ด้านคุณภาพ
4.17
0.83
83.35
ดี
14.2 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการพัฒนาชุมชน สร้างการมี
จิตอาสา การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งพึ่งพาตนเองในชุมชน เช่น ผู้นําชุมชนเข้มแข็ง 4.17
0.83
83.35
ดี
ชุมชนคัดแยกขยะในครัวเรือน ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม
ของเทศบาล เป็นต้น
ด้านความคุ้มค่า
4.16
0.81
83.22
ดี
14.3 ประชาชนในชุมชนมีอาชีพเสริม และรายได้เพิ่มมาก
ขึ้น จากโครงการที่เทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์จัดขึ้นเป็น 4.16
0.81
83.22
ดี
ชุมชนเข้มแข็ง
เฉลี่ยรวม
4.17
0.81
83.38
ดี
จากตาราง 23 ภาพรวมด้านพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเอง (การส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ ภาวะ
ผู้นํา การมีส่วนร่วม) อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 83.38 ( ̅ = 4.17, S.D. = 0.81)
ด้านผลสัมฤทธิ์ ภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 83.57 ( ̅ = 4.18, S.D. = 0.78) เมื่อพิจารณา
พบว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืนเป็นชุมชนเข้มแข็ง อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 83.57 ( ̅ = 4.18, S.D. = 0.78)
ด้านคุณภาพ ภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 83.35 ( ̅ = 4.17, S.D. = 0.83) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการพัฒนาชุมชน สร้างการมีจิตอาสา การมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่อสร้างความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองในชุมชน เช่น ผู้นําชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนคัดแยกขยะในครัวเรือน ชุมชนเข้า
ร่วมกิจกรรมของเทศบาล เป็นต้น อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 83.35 ( ̅ = 4.17, S.D. = 0.83)
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ด้านความคุ้มค่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 83.22 ( ̅ = 4.16, S.D. = 0.81) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนในชุมชนมีอาชีพเสริม และรายได้เพิ่มมากขึ้นจากโครงการที่เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์จัดขึ้นเป็นชุมชนเข้มแข็ง อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 83.22 ( ̅ = 4.16, S.D. = 0.81)
ตาราง 24 การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ 2564 ด้านการ
จัดเก็บภาษี (ทั่วถึง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้)
15. ด้านการจัดเก็บภาษี
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ร้อยละ
แปล
(ทั่วถึง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้)
ความ
( ̅ ) มาตรฐาน(S.D.)
ด้านผลสัมฤทธิ์
4.07
0.86
81.35
ดี
15.1 ประชาชนผู้เสียภาษีพร้อมที่จะให้ความร่วมมือและมีความ
เต็มใจในการเสียภาษี
15.2 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีการประเมินค่าภาษี และจัดเก็บ
ภาษีได้อย่างถูกต้อง ทั่วถึง และเป็นธรรม

ด้านคุณภาพ
15.3 ประชาชนผู้เสียภาษีมีความพึงพอใจที่จะชําระภาษีเพื่ อ
พัฒนาท้องถิ่น
15.4 เจ้ า หน้ า ที่ จั ด เก็ บ ภาษี ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความโปร่ ง ใส
ซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้องตามหลักกฎหมาย

ด้านความคุ้มค่า
15.5 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์สามารถใช้รายได้จากการจัดเก็บ
ภาษีมาพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างคุ้มค่า
15.6 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์สามารถใช้รายได้จากการจัดเก็บ
ภาษีมาพัฒนาท้องถิ่นได้ตรงความต้องการของประชาชน

4.01

0.90

80.13

ดี

4.13

0.82

82.58

ดี

4.16

0.81

83.17

ดี

4.14

0.81

82.79

ดี

4.18

0.82

83.55

ดี

4.18

0.83

83.67

ดี

4.16

0.84

83.11

ดี

4.21

0.81

84.23

ดี

เฉลี่ยรวม
4.14
0.83
82.73
ดี
จากตาราง 24 ภาพรวมด้านพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเอง (การส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ ภาวะ
ผู้นํา การมีส่วนร่วม) อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 82.73 ( ̅ = 4.14, S.D. = 0.83)
ด้านผลสัมฤทธิ์ ภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 81.35 ( ̅ = 4.07, S.D. = 0.86) เมื่อพิจารณา
พบว่า ประชาชนผู้เสียภาษีพร้อมที่จะให้ความร่วมมือและมีความเต็มใจในการเสียภาษี อยู่ในระดับดี คิดเป็น
ร้อยละ 80.13 ( ̅ = 4.01, S.D. = 0.90) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีการประเมินค่าภาษี และจัดเก็บภาษีได้
อย่างถูกต้อง ทั่วถึง และเป็นธรรม อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 82.58 ( ̅ = 4.13, S.D. = 0.82)
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ด้านคุณภาพ ภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 83.17 ( ̅ = 4.16, S.D. = 0.81) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนผู้เสียภาษีมีความพึงพอใจที่จะชําระภาษีเ พื่อพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในระดับดี คิดเป็น
ร้อยละ 82.79 ( ̅ = 4.14, S.D. = 0.81) เจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต
ถูกต้องตามหลักกฎหมาย อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 83.55 ( ̅ = 4.18, S.D. = 0.82)
ด้านความคุ้มค่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อย 83.67 ( ̅ = 4.18, S.D. = 0.83) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์สามารถใช้รายได้จากการจัดเก็บภาษีมาพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างคุ้มค่า
อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 83.11 ( ̅ = 4.16, S.D. = 0.84) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์สามารถใช้รายได้จาก
การจัดเก็บภาษีมาพัฒนาท้องถิ่นได้ตรงความต้องการของประชาชน อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 84.23 ( ̅ =
4.21, S.D. = 0.81)

4.3 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในภาพรวม
ตาราง 25 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในภาพรวม
ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาล ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ร้อยละ แปลความ
̅)
เมืองกาฬสินธุ์
มาตรฐาน
(𝑿
(S.D.)
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
4.12
0.69
82.46
มาก
2. ด้านช่องทางการให้บริการ
4.12
0.77
82.35
มาก
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4.16
0.75
83.29
มาก
4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
4.18
0.74
83.69
มาก
เฉลี่ยรวม
4.15
0.74
82.95
มาก
จากตาราง 25 ภาพรวมความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในภาพรวม อยู่
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 82.95 ( ̅ = 4.15, S.D. = 0.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้าน
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 82.46 ( ̅ 4.12, S.D. = 0.69) ด้าน
ช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 82.35 ( ̅ = 4.12, S.D. 0.77) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 83.29 ( ̅ = 4.16, S.D. = 0.75) และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 83.69 ( ̅ = 4.18, S.D. = 0.75)
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83.69

84

83.29

83.5
83
82.5

83

82.46

82.35

82
81.5

ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการ
ให้บริการ

ด้านช่องทางการ
ให้บริการให้บริการ

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ

ด้านสิ่งอานวย
ความสะดวก

รูปภาพ 3 แผนภูมิความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในภาพรวม
ตาราง 26 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ร้อยละ แปล
มาตรฐาน
̅)
ความ
(𝑿
(S.D.)

1. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความชัดเจน 4.07
0.73
81.37 มาก
2. มีความสะดวก รวดเร็ว และครบถ้วนถูกต้องในการให้บริการ
4.14
0.68
82.79 มาก
3. มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนในการ
มาก
4.14
0.66
82.75
ให้บริการ
4. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
4.14
0.70
82.72 มาก
5. ความเป็นธรรมของการบริการ เช่น เรียงตามลำดับก่อนหลัง มี
มาก
4.13
0.69
82.68
ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
เฉลี่ยรวม
4.12
0.69
82.46 มาก
จากตาราง 26 ภาพรวมความพึ ง พอใจต่ อ ผลการดํ า เนิ น งานของเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ด้ า น
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 82.46 ( ̅ = 4.12, S.D. = 0.69) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความชัดเจน อยู่ในระดับมาก คิด
เป็นร้อยละ 81.37 ( ̅ = 4.07, S.D. = 0.73) มีความสะดวก รวดเร็ว และครบถ้วนถูกต้องในการให้บริการ
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 82.79 ( ̅ = 4.14, S.D. = 0.68) มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และ
แนะนําขั้นตอนในการให้บริการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 82.75 ( ̅ = 4.14, S.D. = 0.66) มีผังลำดับ
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 82.72 ( ̅ = 4.14, S.D. =
0.70) และมีความเป็นธรรมของการบริการ เช่น เรียงตามลําดับก่อนหลัง มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน อยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 82.68 ( ̅ = 4.13, S.D. = 0.69)
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ตาราง 27 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ด้านช่องทางการให้บริการ
2. ด้านช่องทางการให้บริการ

ค่าเฉลี่ย
( ̅)

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

ร้อยละ

แปล
ความ

1. มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ
2. มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ เช่น บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายเว็บไซต์
3. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ
เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น เว็บไซต์
4. จัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัด
5. มีการให้บริการในช่องทางอื่นๆ เช่น ทางไปรษณีย์
การบริการนอกสถานที่ การบริการนอกเวลา หรือ
บริการล่วงหน้า
เฉลี่ยรวม

4.04

0.81

80.70

มาก

4.12

0.80

82.30

มาก

4.12

0.75

82.47

4.16

0.75

83.20

มาก

4.15

0.75

83.07

มาก

4.12

0.77

82.35

มาก

มาก

จากตาราง 27 ภาพรวมความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ด้านช่องทาง
การให้บริการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 82.35 ( ̅ = 4.12, S.D. = 0.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 80.70 ( ̅ = 4.04, S.D.
= 0.81) มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายเว็บไซต์ อยู่ในระดับมาก
คิดเป็นร้อยละ 82.30 ( ̅ = 4.12, S.D. = 0.80) มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น ตู้รับ
ฟังความคิดเห็น เว็บไซต์ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 82.47 ( ̅ = 4.12, S.D. = 0.75) จัดให้มีสายด่วน
นายกฯ หรือสายด่วนปลัด อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 83.20 ( ̅ = 4.16, S.D. = 0.75) มีการให้บริการ
ในช่องทางอื่นๆ เช่น ทางไปรษณีย์ การบริการนอกสถานที่ การบริการนอกเวลา หรือบริการล่วงหน้า อยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 83.07 ( ̅ = 4.15, S.D. = 0.75)
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ตาราง 28 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3.ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1. มีการต้อนรับที่สุภาพ อัธยาศัยดี การมีมนุษย
สัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะ
ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น ในการอำนวย
ความสะดวก และความพร้ อ มในการ
ให้บริการอย่างรวดเร็ว และทั่วถึง
4. เจ้าหน้ าที่มีความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการ เช่น การตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย
การให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหา
5. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น
ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ส่วนตัว ฯลฯ
เฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย
( ̅)

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

ร้อยละ

แปลความ

4.09

0.77

81.73

มาก

4.18

077

83.50

มาก

4.16

0.74

83.14

มาก

4.22

0.75

84.34

มาก

4.19

0.74

83.75

มาก

4.16

0.75

83.29

มาก

จากตาราง 28 ภาพรวมความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 83.29 ( ̅ = 4.16, S.D. = 0.75) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
มีการต้อนรับที่สุภาพ อัธยาศัยดี การมีมนุษยสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมาก คิด
เป็นร้อยละ 81.73 ( ̅ = 4.09, S.D. = 0.77) ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะของเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 83.50 ( ̅ = 4.18, S.D. = 0.77) ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นในการ
อํานวยความสะดวก และความพร้อมในการให้บริการอย่างรวดเร็ว และทั่วถึง อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ
83.14 ( ̅ =4.16, S.D. = 0.74) เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคําถาม ชี้แจง
ข้อสงสัย การให้คําแนะนําช่วยแก้ปัญหา อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 84.34 ( ̅ = 4.22, S.D. = 0.75)
และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ส่วนตัว ฯลฯ อยู่ในระดับมาก คิด
เป็นร้อยละ 83.75 ( ̅ = 4.19, S.D.= 0.74)
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ตาราง 29 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
1. สถานที่ตั้งในการเดินทางมารับบริการมีความสะดวก มี
ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อขอรับบริการ
2. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น น้ําดื่ม
ที่จอดรถ ห้องน้ํา ที่นั่งคอยรับบริการ
3. ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานที่ให้บริการ
4. ความเพียงพอของอุปกรณ์ เครื่องมือในการให้บริการ
5. ปู า ยข้ อ ความ ปู า ยประชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ การ
ให้บริการมีความชัดเจน เข้าใจง่าย
6. มีสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้
7. จุดหรือช่องทางการให้บริการมีความเหมาะสมและ
เข้าถึงได้สะดวก
เฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย
̅)
(𝑿

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

ร้อยละ

แปล
ความ

4.08

0.76

81.59

มาก

4.19

0.76

83.88

มาก

4.16
4.22

0.71
0.74

83.13
84.41

มาก
มาก

4.20

0.74

84.02

มาก

4.23

0.74

84.67

มาก

4.21

0.72

84.14

มาก

4.18

0.74

83.69

มาก

จากตาราง 29 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ด้านสิ่งอํานวยความ
สะดวก อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 83.69 ( ̅ = 4.18, S.D. = 0.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
สถานที่ตั้งในการเดินทางมารับบริการมีความสะดวก มีความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อขอรับ
บริการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 81.59 ( ̅ = 4.08, S.D. = 0.76) ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความ
สะดวก เช่น น้ําดื่ม ที่จอดรถ ห้องน้ํา ที่นั่งคอยรับบริการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 83.88 ( ̅ = 4.19,
S.D. = 0.76) ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานที่ให้บริการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 83.13
( ̅ = 4.16, S.D. = 0.71) ความเพียงพอของอุปกรณ์ เครื่ องมือในการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 84.41 ( ̅ =
4.22, S.D. = 0.74) ปูายข้อความ ปูายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการมีความชัดเจน เข้าใจง่าย อยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 84.02 ( ̅ = 4.20, S.D. = 0.74) มีสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 84.67 ( ̅ = 4.23, S.D. = 0.74) จุดหรือช่องทางการให้บริการมีความ
เหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 84.14 ( ̅ = 4.21, S.D. 0.74)
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ตอนที่ 4 การแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน
ตาราง 30 ปัญหาและอุปสรรคในการรับบริการ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน
 การใช้บริการถ้าไม่เป็นคนรู้จักหรือคนใกล้ชิดก็จะล่าช้าไม่เติมใจให้บริการ
 การประสานงานล่าช้าบางครั้ง
 เจ้าหน้าที่ไม่เติมใจที่จะให้บริการทํากริยาไม่เหมาะสม
 เจ้าหน้าที่ห่วยแตก ไม่มีประสิทธิภาพในการบริการประชาชน
 ไม่ค่อยมีคนมากําจัดดูแลระบายน้ําเสีย
 น้ําขังตอนฝนตกไม่มีการกําจัดที่ดีมากนัก
 น้ําเสียส่งกลิ่นเน่าเหม็นถนนฝนตกและน้ําขัง
 น้ําเสียไม่มีการกําจัดที่เป็นระเบียบไม่มีมาตรฐาน
 ไม่ค่อยได้ไปไหนเลยไม่ค่อยรู้
 ไม่มีปัญหาในการใช้บริการ/ดีแล้วไม่มีปัญหา/พอใจแล้ว/ทํางานได้ดีแล้ว
 ล่าช้าบ้างเป็นบางครั้ง/ล่าช้าต้องให้รอ/ล่าช้าบางส่วน
 ไกลจากพื้นที่รับบริการ
 บ่กล้าเข้าไปคอมเม้น
เฉลี่ยรวม

จานวน
3
3
3
3
3
3
3
3
4
20
12
3
2
65

ร้อยละ
4.62
4.62
4.62
4.62
4.62
4.62
4.62
4.62
6.15
30.77
18.46
4.62
3.08
100

ตาราง 31 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานบริการ
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานบริการ
ด้านพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (การก่อสร้างถนน ท่อ
ระบายน้า ขยายเขตไฟฟ้า จราจร ทางเท้า ไฟฟ้า แสงสว่าง)
ถนน
 ถนนไม่ดีเท่าที่ควร
 ถนนเส้นจราจร ถนนยังไม่มี
ไฟฟ้า
 ไฟฟูาบางที่ไม่สว่างเท่าที่ควร
 ไฟฟูาไม่ทั่วถึง/ไฟตามสายทางไม่เพียงพอ
 ไฟฟูาตามถนน

จานวน

ร้อยละ

3
2

1.60
1.07

4
5
3

2.14
2.67
1.60
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ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานบริการ
ท่อระบายน้า
 ฝนตกน้ําขัง /ระบบระบายน้ําไม่ดี /ท่อระบายน้ํ าฝนตกนิ ดเดี ยวท่วมแล้ ว
ปรับปรุงด้วย/น่าจะมีการจัดการกับท่อระบายน้ําเสียที่ดีก ว่านี้เพื่อไม่ให้
อุดตัน
 การจัดการระบบน้ําเสีย/ควรมีการจัดการกับน้ําเสียที่ดีกว่านี้ /น่าจะมีการ
จัดการกับน้ําเสียให้ดีกว่านี้
 ท่อระบายน้ําไม่ค่อยสะอาด
ด้านสร้างสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม (ขยะ น้าเสีย มลพิษ ความ
เป็นระเบียบบ้านเมือง)
ขยะ
 ความสะอาดในการจัดเก็บขยะ/ความสะอาด
 การบริการจัดเก็บขยะไม่ครอบคลุม
 เรื่องขยะบางที่รับผิดชอบไม่ทั่วถึง/ขยะบางที่เข้าไม่ถึงการบริการ
ความเป็นระเบียบบ้านเมือง
 การบริการจัดการหญ้าข้างทาง/การตัดหญ้า/ความสะอาดข้างถนน/หญ้า
ข้างถนน/การตัดหญ้าภายในชุมชน
 การจั ดเก็บกิ่งไม้แห้ ง /การจั ดการกิ่งไม้บางที่ยังเข้าไปบริ การไม่ถึง /การ
จัดเก็บกิ่งไม้บางทียังไม่ทําเท่าที่ควร
ภาพรวม
 การให้บริการอยู่ในระดับดี/ทํางานดีแล้ว/ไม่มีทําดีแล้วทําต่อไป/ดีแล้วไม่
ต้องปรับปรุง/การให้บริการอยู่ในระดับดี/
 การบริการด้านต่างๆไม่ทั่วถึง
 ควรจะเติมใจในการบริการมากกว่านี้ /ควรเติมใจให้บริการประชาชนทุก
คนไม่เลือกปฏิบัติ
 ไม่มาช่วยเหลืออย่างสม่ําเสมอ ปรับปรุงด้วย
 ไม่ค่อยได้รับบริการอะไรเลย,ไม่ได้ไปรับบริการด้วย
 เจ้าหน้าที่ควรมีจิตรสํานึกในการให้บริการมากกว่านี้
 เป็นได้แค่ผู้ติดตาม/แล้วแต่เทศบาลสิเห็นชอบ
 ตอนดึกรถเสียงดัง
เฉลี่ยรวม

88

จานวน
18

ร้อยละ
9.63

9

4.80

3

1.60

10
9
2

5.35
4.81
1.07

49

26.20

7

3.74

33

17.65

3
6
3
3
4
3
6
2
187

1.60
3.21
1.60
1.60
2.14
1.60
3.21
1.07
100
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บทที่ 5 สรุป และอภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมือ งกาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ
2564 แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ การ
ปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการและกําหนด
นโยบายในการพัฒนางานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ประชาชนที่
อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 38 ชุมชน ในเขตจังหวัด จํานวน 1,600 คน ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถาม
กลับมา จํานวน 1,536 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 96.00 ของแบบสอบถามทั้งหมด
5.1 สรุป
ภาพรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 924 คน คิดเป็น
ร้อยละ 60.1 มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี จํานวน 410 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 มีอาชีพค้าขาย/เจ้าของกิจการ
จํานวน 423 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 572 คน คิดเป็นร้อยละ 37.2
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถสรุปผลในภาพรวมของทั้ง 15 งานบริการ ดังนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 82.03 ผลการประเมินการให้บริการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามตัวชี้วัด
ร้อยละของความพึงพอใจในการให้บริการได้ 7 คะแนน ในภาพรวม
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 81.93
( ̅ = 4.10, S.D.= 0.81) อยู่ในระดับดี ด้านพัฒนาศักยภาพผู้เรียน อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 81.87 ( ̅ =
4.09, S.D.= 0.85) อยู่ในระดับดี ด้านส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
การท่องเที่ยว อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 81.85 ( ̅ = 4.09, S.D.= 0.84) อยู่ในระดับดี ด้านสร้างความ
มั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 82.37 ( ̅ = 4.12, S.D.= 0.86) อยู่ในระดับดี ด้าน
กีฬาและนันทนาการ อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 82.10 ( ̅ = 4.10, S.D.= 0.85) อยู่ในระดับดี ด้านการ
เสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประชาชน อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 81.59 ( ̅ = 4.08, S.D.=
0.88) อยู่ในระดับดี ด้านสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ
81.96 ( ̅ = 4.10, S.D.= 0.84) อยู่ในระดับดี ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อย
ละ 81.96 ( ̅ = 4.10, S.D.= 0.84) อยู่ในระดับดี ด้านสุขาภิบาล อาหารปลอดภัย อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อย
ละ 81.84 ( ̅ = 4.09, S.D.= 0.85) อยู่ในระดับดี ด้านพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขคนและสัตว์ อยู่ใน
ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 81.48 ( ̅ = 4.07, S.D.= 0.85) อยู่ในระดับดี ด้านสร้างสมดุลของระบบนิเวศน์และ
สิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 81.60 ( ̅ = 4.08, S.D.= 0.87) อยู่ในระดับดี ด้านพัฒนาพื้นที่
สาธารณะให้เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 82.14 ( ̅ = 4.11, S.D.= 0.85) อยู่ใน
ระดับดี ด้านพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อยู่ ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 81.65 ( ̅ =
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4.08, S.D.= 0.87) อยู่ในระดับดี ด้านพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเอง อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 83.38
( ̅ = 4.17, S.D.= 0.81) อยู่ในระดับดี และด้านการจัดเก็บภาษี คิดเป็นร้อยละ 82.73 ( ̅ = 4.14, S.D.=
0.83) อยู่ในระดับดี
ภาพรวมความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
คิดเป็นร้อยละ 82.95 ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามตัวชี้วัด
ร้อยละของการให้บริการได้ 7 คะแนนในภาพรวม เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านกระบวนการขั้นตอน
การให้บริการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 82.46 ( ̅ 4.12, S.D. = 0.69) ด้านช่องทางการให้บริการ อยู่
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 82.35 ( ̅ = 4.12, S.D. 0.77) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 83.29 ( ̅ = 4.16, S.D. = 0.75) และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ
83.69 ( ̅ = 4.18, S.D. = 0.75)

5.2 อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อําเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีประเด็นที่น่าสนใจที่นํามาอภิปรายผล ดังนี้
ภาพรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ 2564 อยู่ใน
ระดับสูง ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 82.03 และผลการประเมินการ
ให้บริการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามตัวชี้วัดร้อยละของความพึงพอใจในการให้บริ การได้ 7 คะแนนทั้งนี้
เพราะเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างเหมาะสม เป็นไปตามปัญหาและความ
ต้องการของประชานในพื้นที่ ด้วยความพร้อม และเต็มใจ ยินดีที่จะให้บริการ โดยสามารถตอบสนองความ
ต้องการ ได้รับความสะดวกจากการใช้บริการ คํานึงถึงตามความต้องการที่แตกต่างของผู้รับบริการแต่ละกลุ่ม
สอดคล้องกับ คอทเลอร์ (Kotler, 2000) ที่อธิบายถึงงานที่สําคัญของการบริการมี 3 ประการ 1. การรักษา
ระดับการให้บริการที่เหนือกว่าคู่แข่ง โดยต้องเสนอคุณภาพการบริการตามที่ลูกค้าได้คาดหวังไว้ 2. การบริหาร
คุณภาพการให้ บริก าร (Managing service quality) และ 3. การบริหารประสิทธิภาพการให้บริการ
(Managing productivity) ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณลักษณะดังกล่าว ซึ่งจะเห็นได้จากความสําเร็จที่เกิดขึ้ นจากการได้รับ
รางวัลต่างๆจากหน่วยงานระดับประเทศ เช่น รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการทั่ดี พ.ศ.
2564 ประเภทดีเลิศ (3 ปีซ้อน) แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการด้านต่างๆของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง นอกจากนี้การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ จะต้องเปรียบเทียบระหว่าง
สิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่รับรู้ ได้จริงจากการให้บริการ ได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของการบริการ การตอบสนอง
ผู้รับบริการ การเข้าใจและรู้จักผู้รับบริการ (นิธิศ สระทองอยู่, 2563) ซึ่งสะท้อนมาจากผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทีอ่ ยู่ในระดับดี
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ส่วนความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก คิด
เป็นร้อยละ 82.95 ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามตัวชี้วัดร้อย
ละของการให้บริการได้ 7 คะแนนในภาพรวม ซึ่งความพึงพอใจในการบริการเกิดขึ้นในกระบวนการบริการ
ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เป็นผลของการรับรู้และประเมินคุณภาพของการบริการในสิ่งที่ผู้รับบริการ
คาดหวังว่าควรจะได้รับและสิ่งที่ผู้รับบริการได้รับจริงจากการบริการในแต่ละสถานการณ์การบริการหนึ่ง ซึ่ง
ระดับของความพึงพอใจอาจไม่คงที่ผันแปรไปตามช่วงเวลาที่แตกต่างกันได้ (จิตตินันท์ เดชะคุปต์, วีรวัฒน์ ปัน
นิตามัย และสุรกุล เจนอบรม, 2542 อ้างถึงในปานจิต บูรณสมภพ. 2548) ซึ่งสําหรับความพึงพอใจการ
ให้บริการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นั้นอยู่ในระดับดี เป็นผลมาจากการจัดบริ การสาธารณะต่างๆที่มีความ
เหมาะสมทั้งด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก สอดคล้องกับ มหาวิทยาลัยบูรภา (2563) ที่อธิบายถึงความพึงพอใจว่าเป็น การที่
หน่วยบริการทําให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจในทางที่ดี คือเกิดความสุข ซึ่งสามารถวัดหรือประเมินผลการ
ปฏิบัติงานได้จากการรับรู้ของบุคคลซึ่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละบุคคลที่จะใช้เกณฑ์ในการตัดสินใจ ซึ่ง
ปัจจัย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นสาเหตุที่ทําให้การบริการเกิดความพึงพอใจหรือไม่พอใจในการรับบริ การ
ประกอบด้วย ตัวแปร 3 ประการ ได้แก่ ตัวแปรด้านระบบบริการ ตัวแปรด้านเจ้าหน้าที่/ บุคลากร ผู้ให้บริการ
และตัวแปรด้านสถานที่/ สิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งแสดงออกมาเป็นองค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affective
Component หรืออารมณ์ของบุคคลสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

5.3 ข้อเสนอแนะ
คณะผู้ วิจั ยได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายรายด้านแก่ผู้บริห าร เพื่อนําไปปรับปรุงการให้บริการให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการต่อไป
ข้อเสนอแนะเชิงนโนบาย แม้ว่า ภาพรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ประจําปีงบประมาณ 2564 อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้ อยละ 82.03 ทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ควรต้องมีการ
พั ฒ นาการบริ ก ารให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ ดี ต่ อ ไป โดยรั ก ษามาตรฐานการให้ บ ริ ก ารที่ ดี อ ยู่ แ ล้ ว ไว้ แ ละใน
ขณะเดียวกันก็ควรมุ่งปรับปรุงในประเด็นที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับน้อย เพื่อค้นหาแนวทาง
ให้เหมาะสมกับการบริหารงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ต่อไป ทางคณะผู้วิจัยจึงมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
คื อ ทางเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ค วรมี ก ารนํ า ผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านมาเปรี ย บเที ย บกั น ระหว่ า ง
ปีงบประมาณ โดยให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และลูกจ้างทราบผลการประเมิน และร่วมกันวิเคราะห์
สั ง เคราะห์ ปั ญ หา อุ ป สรรค ของส่ ว นงานตนเอง และหาแนวทางพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง านให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่วนข้อเสนอแนะภาพรวมงานให้บริการจากงานวิจัยมีดังนี้
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ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน
• การใช้บริการถ้าไม่เป็นคนรู้จักหรือคนใกล้ชิดก็จะล่าช้าไม่เติมใจให้บริการ
• การประสานงานล่าช้าบางครั้ง
• เจ้าหน้าที่ไม่เติมใจที่จะให้บริการทํากริยาไม่เหมาะสม
• เจ้าหน้าที่ห่วยแตก ไม่มีประสิทธิภาพในการบริการประชาชน
• ไม่ค่อยมีคนมากําจัดดูแลระบายน้ําเสีย
• น้ําขังตอนฝนตกไม่มีการกําจัดที่ดีมากนัก
• น้ําเสียส่งกลิ่นเน่าเหม็นถนนฝนตกและน้ําขัง
• น้ําเสียไม่มีการกําจัดที่เป็นระเบียบไม่มีมาตรฐาน
• ไม่ค่อยได้ไปไหนเลยไม่ค่อยรู้
• ไม่มีปัญหาในการใช้บริการ/ดีแล้วไม่มีปัญหา/พอใจแล้ว/ทํางานได้ดีแล้ว
• ล่าช้าบ้างเป็นบางครั้ง/ล่าช้าต้องให้รอ/ล่าช้าบางส่วน
• ไกลจากพื้นที่รับบริการ
• บ่กล้าเข้าไปคอมเม้น
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานบริการ
ถนน
• ถนนไม่ดีเท่าที่ควร
• ถนนเส้นจราจร ถนนยังไม่มี
ไฟฟ้า
• ไฟฟูาบางที่ไม่สว่างเท่าที่ควร
• ไฟฟูาไม่ทั่วถึง/ไฟตามสายทางไม่เพียงพอ
• ไฟฟูาตามถนน
ท่อระบายน้า
• ฝนตกน้ําขัง/ระบบระบายน้ําไม่ดี/ท่อระบายน้ําฝนตกนิดเดียวท่ วมแล้ว ปรับปรุงด้วย/น่าจะมีการ
จัดการกับท่อระบายน้ําเสียที่ดีกว่านี้เพื่อไม่ให้อุดตัน
• การจัดการระบบน้ําเสีย/ควรมีการจัดการกับน้ําเสียที่ดีกว่านี้/น่าจะมีการจัดการกับน้ําเสียให้ดีกว่านี้
• ท่อระบายน้ําไม่ค่อยสะอาด
ด้านสร้างสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม (ขยะ น้ําเสีย มลพิษ ความเป็นระเบียบบ้านเมือง)

การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ 2564

93

ขยะ
• ความสะอาดในการจัดเก็บขยะ/ความสะอาด
• การบริการจัดเก็บขยะไม่ครอบคลุม
• เรื่องขยะบางที่รับผิดชอบไม่ทั่วถึง/ขยะบางที่เข้าไม่ถึงการบริการ
ความเป็นระเบียบบ้านเมือง
• การบริการจัดการหญ้าข้างทาง/การตัดหญ้า/ความสะอาดข้างถนน/หญ้าข้างถนน/การตัดหญ้า
ภายในชุมชน
• การจัดเก็บกิ่งไม้แห้ง/การจัดการกิ่งไม้บางที่ยังเข้าไปบริการไม่ถึง/การจัดเก็บกิ่งไม้บางทียังไม่ทํา
เท่าที่ควร
ภาพรวม
• การให้ บ ริ การอยู่ ในระดับ ดี/ ทํางานดีแ ล้ ว /ไม่มีทํ าดี แล้ ว ทํ าต่ อไป/ดี แล้ ว ไม่ต้ องปรับ ปรุ ง/การ
ให้บริการอยู่ในระดับดี/
• การบริการด้านต่างๆไม่ทั่วถึง
• ควรจะเติมใจในการบริการมากกว่านี้/ควรเติมใจให้บริการประชาชนทุกคนไม่เลือกปฏิบัติ
• ไม่มาช่วยเหลืออย่างสม่ําเสมอ ปรับปรุงด้วย
• ไม่ค่อยได้รับบริการอะไรเลย,ไม่ได้ไปรับบริการด้วย
• เจ้าหน้าที่ควรมีจิตรสํานึกในการให้บริการมากกว่านี้
• เป็นได้แค่ผู้ติดตาม/แล้วแต่เทศบาลสิเห็นชอบ
• ตอนดึกรถเสียงดัง
สําหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายโดยภาพรวม ที่ได้รับการประเมินจากผู้รับบริการว่ามีความพึงพอใจ
มากก็ ค วรรั ก ษามาตรฐานการบริ ก ารไว้ ควรมีก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ งอย่ างต่อ เนื่อ ง และให้ ค วามสํ า คัญ กั บ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มาจากผู้รับบริการและผลการวิจัย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ ซึ่งจะสะท้อน
ถึงประสิทธิภาพที่ดีในการทํางานของหน่วยงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ที่มีลักษณะของการมีส่วนร่วม ความ
โปร่งใส ความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง การปกครองโดยหลักนิติธรรม เพื่อความมีประสิทธิผลและ
ความเที่ยงธรรมต่อไป
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***********************
แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ
การปฏิบั ติงานของเทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์ เพื่อนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการให้ บริการและ
กําหนดนโยบายในการพัฒนางานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 15 งานบริการ
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในภาพรวม
ตอนที่ 4 การแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน
คาชี้แจง ให้ทาเครื่องหมาย หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่เป็นจริงหรือตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
1) ชาย
2) หญิง
2. อายุ
1) ต่ํากว่า 20 ปี
2) 21 - 30 ปี
4) 41 - 50 ปี
5) 51 - 60 ปี
1. อาชีพ
1) รับราชการ/ข้าราชการเกษียร
3) ค้าขาย/เจ้าของกิจการ
5) แม่บ้าน
7) ว่างงาน/กําลังหางาน
9) อื่นๆ (ระบุ).........................
2. การศึกษา
1) ประถมศึกษา
2) มัธยมศึกษาตอนต้น
4) อนุปริญญา/ปวส. 5) ปริญญาตรี

3) 31 - 40 ปี
6) 61 ปีขึ้นไป
2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4) เกษตรกรรม
6) รับจ้าง/ลูกจ้าง
8) อาชีพอิสระ
3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
6) สูงกว่าปริญญาตรี
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ตอนที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 15 งานบริการ
(ผลการปฏิบตั ิงาน 5 = ดีมาก 4 = มาก 3 = พอใช้ 2 = ปรับปรุง 1 = ปรับปรุงเร่งด่วน)
ภารกิจการพัฒนา

คุณภาพ

ผลสัมฤทธิ์

ความคุ้มค่า

คุณภาพ

ผลสัมฤทธิ์

1. ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษา
1.1 สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดการศึกษาอย่างครบถ้วน เท่าเทีย มกัน มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน ไม่เลือกปฏิบัติกับนักเรียนบางกลุ่ม จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล
– มัธยมศึกษาตอนปลาย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาการเรียนการสอน
ให้มีคุณภาพ เช่น สามารถจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น
1.3 สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด สนาม
กีฬา อาคารเรียน หรือสื่อทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
1.4 สถานศึกษาสั งกัดเทศบาลเมืองกาฬสิน ธุ์ สร้างหลั ก ประกันกับผู้ เรียนทุกคนให้เข้าถึงการ
พัฒ นา การดูแ ลเด็ ก ปฐมวัย และการจั ด การศึ กษาตั้ง แต่ร ะดับ ก่ อนประถมศึ ก ษา ระดั บ
ประถมศึ ก ษา ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ เพื่ อ ให้ เ ด็ ก เหล่ า นั้ น มี ค วามพร้ อ มสํ า หรั บ
การศึกษาระดับที่สูงขึ้นไป
1.5 สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสิน ธุ์ จั ดทําแผนพัฒ นาและใช้จ่ายงบประมาณด้าน
การศึกษา ที่คุ้มค่ากับการลงทุนในทุกๆด้าน เช่น การจ้างครูต่างชาติ การจ้างครูช่วยสอน
1.6 สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดการศึกษาได้อย่างคุ้มค่ากับงบประมาณ เช่น
จัดการเรียนสําหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.7 สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีความโดดเด่นด้านต่างๆ เช่น วิชาการ คุณธรรม
จริยธรรม กีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม
2. ด้านพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
2.1 นักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีผลการเรียนตามมาตรฐานการศึกษาชาติในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามระดับชั้น เช่น นักเรียนมีผลสอบ O-Net ทีด่ ี
2.2 นักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาตามวัย เช่น การแข่งขันกีฬา การประกวดแข่งขันต่างๆ เป็นต้น
2.3 นักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีความรู้ที่หลากหลาย และมีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่สมบูรณ์ เอื้อต่อการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
2.4 นักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ตามวัยได้รั บอาหาร
เสริม (นม) และอาหารกลางวัน
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2.5 นักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์สามารถสร้างชื่อเสียงได้รับรางวัล หรือเป็น
ตัวแทนของเทศบาลด้านต่างๆ เช่น ด้านกีฬา ด้านวิชาการ ด้านดนตรี ด้านศิลปวัฒนธรรม
เป็นต้น
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3. ด้านส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเทีย่ ว

3.1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จัดงานพิธีทางศาสนา วัฒนธรรม และบุญประเพณีต่างๆ โดยมีรูปแบบ
การดําเนินงานที่ส อดคล้องกับขนบธรรมเนี ยม วัฒ นธรรมประเพณี อันเป็นอัตลักษณ์ของ
จังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.2 งานประเพณีที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ดําเนินการส่งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่วมเกิดความ
สามัคคี มีค่านิยมที่ดี และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป
3.3 การส่งเสริม สืบสาน และเผยแพร่ ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
สามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัด เช่น บุญซําฮะ สงกรานต์
การบวงสรวงพระยาชัยสุนทร ตลาดวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์
(หอศิลป์) เป็นต้น
3.4 การจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสามารถสร้างรายได้ให้กับ ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ได้เพิ่มขึ้น
3.5 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมประเพณีวิถีไทย วิถีตาม
ศาสนา เช่น การร่วมทําบุญตักบาตร การแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ และแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ เป็นต้น
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4. ด้านสร้างความมั่นคงในชีวิตของประชาชนในชุมชน (การสงเคราะห์ การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ดอ้ ยโอกาส ยาเสพติด)

4.1 เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ดู แ ลคุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนในชุ ม ชนได้ อ ย่ า งเหมาะสมและทั น ต่ อ
เหตุการณ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น การตั้งศูนย์พั ฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และคนพิการ การจ่ายเบี้ยยังชีพ การเยี่ยมบ้าน การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น
4.2 ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น มีรายได้เพิ่มขึ้น มีอาชีพ มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือ
4.3 ประชาชนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจและแนวทางในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีความเอื้ออาทรห่วงใยกัน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น กิจกรรม
ในโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมถนนสายบุญ ครอบครัวอบอุ่น
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5.1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีสนามกีฬา ลานกีฬา และพื้นที่สร้างสรรค์ด้านสุขภาพ ที่เพียงพอกับ
ความต้องการของประชาชน โดยประชาชนมีพื้นที่ในการทํากิจกรรมที่เกิดประโยชน์ในแต่ละ
ชุมชน
5.2 สนามกีฬา ลานกีฬา และพื้นที่สร้างสรรค์ด้านสุขภาพมีการปรับปรุง แก้ไข อุปกรณ์ หรือ
บริเวณที่ชํารุด ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
5.3 สนามกีฬา ลานกีฬา และพื้นที่สร้างสรรค์ด้านสุขภาพมีประชาชนมาใช้การทํากิจกรรมต่างๆ
เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกําลังกาย เต้นแอโรบิก แข่งขันกีฬา กิจกรรมดนตรี ลาน
ลีลาศ

ความคุ้มค่า

คุณภา
พ

ผลสัมฤทธิ์

5. ด้านกีฬาและนันทนาการ (สนามกีฬา ลานกีฬา พื้นที่สร้างสรรค์ด้านสุขภาพ การแข่งขันกีฬา)

ความคุ้มค่า

คุณภาพ

ผลสัมฤทธิ์

6. ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประชาชน (ความร่วมมือในการพัฒนาร่วมกับภาคีเครือข่าย)

6.1 เทศบาลเมืองกาฬสิน ธุ์มีการสร้ างภาคีเครื อข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมด้านต่างๆ เช่น ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ด้านการจัดบริการ
สาธารณะ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านสตรีและครอบครัว เป็นต้น
6.2 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ และเกิดความสมานฉันท์ ปรองดอง เช่น ด้านศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม ด้านการจั ดบริการสาธารณะ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านสตรีและครอบครัว
เป็นต้น
6.3 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุง รูปแบบกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานร่วมกันได้อย่างคุ้มค่ากับงบประมาณ

คุณภาพ

ผลสัมฤทธิ์

7. ด้านสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (ป้องกันอาชญากรรม/ภัยพิบัติ/จราจร ช่วยเหลือ บรรเทา เยียวยา)

7.1 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยวิธีการต่างๆ
เช่น การใช้กล้องวงจรปิด (CCTV) การสร้าง การซ่อมแซม และการบํารุงรักษาถนน ทางเท้า
การปรับปรุงแก้ไขจุดอันตราย การปรับปรุงสัญญาณจราจร
7.2 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้รับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพ ย์สิน
อย่ า งมีคุ ณภาพ เช่น การเฝู า ระวั งของสายตรวจ อปพร.บริ การเจ็บ ปุว ยฉุก เฉิน 1132
บริการอาสาจราจร การจัดระเบียบถนนและทางเท้า

1
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ความคุ้มค่า

ภารกิจการพัฒนา

7.3 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์ได้รั บการช่ว ยเหลือ บรรเทา และเยียวยาร่ว มกับ
หน่วยงานเกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงที เช่น ผู้ประสบภัย ผู้ปุวยฉุกเฉิน การระงับอัคคีภัย เป็น
ต้น

ความคุ้มค่า

คุณภาพ

ผลสัมฤทธิ์

8. ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร (การเผยแพร่ การสร้างการรับรู้)

8.1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการเผยแพร่ สร้างการรับรู้ การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารด้วย
วิธีการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจาย
ข่าวเสียงตามสาย เว็ปไซต์ เฟสบุ๊ค (Facebook) กลุ่มไลน์ (Line) วารสารสิ่งพิมพ์ เป็นต้น
8.2 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์รับทราบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ
จากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลาตามช่องทางที่เทศบาลเผยแพร่
8.3 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์รับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ และให้ความร่วมตาม
วัตถุประสงค์ที่เทศบาลต้องการสื่อสาร

คุณภาพ

9.2 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ส่งผลให้ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง

ความคุ้มค่า

ผลสัมฤทธิ์

9. ด้านสุขาภิบาล อาหารปลอดภัย (สถานประกอบการ/โรงเรียน/ตลาด/การตรวจคุณภาพอาหาร)
9.1 เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ มี ก ารตรวจคุ ณ ภาพอาหารให้ กั บ สถานประกอบการ โรงงาน
สถานศึกษา วัด ตลาด และแนะนําอาหารปลอดภัยเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีคุณภาพ

9.3 สถานประกอบการร้านอาหารและแผงลอยตลาดในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สามารถ
ยกระดั บ เป็ น ร้ า นอาหารที่ไ ด้ม าตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอ ร่อ ย เป็ นตลาดสดน่ าซื้ อ
อาหารปลอดภัย

คุณภาพ

ผลสัมฤทธิ์

10. ด้านพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข (ควบคุมโรค ป้องกัน ฟื้นฟู ส่งเสริม) คนและสัตว์
10.1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ให้บริการด้านสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน ครอบคลุม
พื้นที่ในการให้บริการและควบคุมปูองกันโรค เช่น การคัดกรองผู้มีความเสี่ยงต่อโรค การ
ปูองกันโรคไข้เลือดออก การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า การคัดกรองและการปูองกันภาวะการ
แพร่ระบาดไวรัส COVID-19 เป็นต้น
10.2 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างครบถ้วน ทั้งคนและสัตว์ อย่างมี
คุณภาพ

5
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ความคุ้มค่า

ภารกิจการพัฒนา
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1

10.3 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีภูมิต้านทานโรคกลุ่ม
เสี่ยง ต่อโรคได้รับการเฝูาระวังและปูองกันไม่มีโรคระบาดทั้งจากคนและสัตว์ที่รุนแรงในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ผลสัมฤทธิ์

11. ด้านสร้างสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม (ขยะ น้าเสีย มลพิษ ความเป็นระเบียบบ้านเมือง)

11.1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เป็น “เมืองน่าอยู่” (บ้านเมืองสะอาด สวยงาม ปริมาณขยะลดลง
น้ําเสียได้รับการบําบัด อากาศไม่เป็นพิษ)

ความคุ้มค่า

คุณภาพ

ผลสัมฤทธิ์

ความคุ้มค่า

คุณภาพ

11.2 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษ และมีการจัดให้มีระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนอันเนื่องมาจากกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษ สิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ มีการรักษาความ
สะอาดในชุมชน การรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณจุดเสี่ยง (เช่น สวนสาธารณะ โรงฆ่าสัตว์)
การเก็บ-ขน ขยะมูลฝอย การพัฒนาระบบท่อระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสียในชุมชนได้
อย่างมีคุณภาพ
11.3 ระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมมีความสมดุล เป็นเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน มีการจัดการ
ขยะได้อ ย่ างคุ้มค่ า ไม่มีม ลพิษ ที่รุ น แรงในเขตเทศบาล (ขยะ น้ําเสี ย มลพิ ษ ความเป็ น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง)
12. ด้านพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว (สวนสาธารณะ การจัดกิจกรรมในสวนสาธารณะ)
12.1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีการดําเนินการจัดหา พัฒนา พื้นที่สีเขียว และพื้นที่ให้เป็น Land
Mark ของเมือง และการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง การประดับตกแต่งไฟฟูา
สาธารณะ เป็นต้น
12.2 พื้นที่สาธารณะมีการดําเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงที่ได้มาตรฐานและน่าสนใจ เช่น การ
ประดับตกแต่งไฟฟูาสาธารณะ ทางจักรยาน สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง เกาะกลางถนน
วงเวียนโปงลาง ตลาดวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า
12.3 ประชาชนให้ความสนใจในการใช้บริการพื้นที่สีเขียว และพื้นที่ที่เป็น Land Mark ของเมือง
ที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จัดไว้ เช่น การประดับตกแต่งไฟฟูาสาธารณะ จุดเช็คอินช่วงเทศกาล
วงเวียนโปงลาง ตลาดวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ (หอศิ ลป์เมือง
กาฬสินธุ์)

ผลสัมฤทธิ์

13. ด้านพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (การก่อสร้างถนน ท่อระบายน้า ขยายเขตไฟฟ้า จราจร ทางเท้า ไฟฟ้า แสงสว่าง)

13.1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ที่เพียงพอกับความต้องการเกิด
ประโยชน์กับประชาชนในแต่ละชุมชน เช่น ถนน ท่อระบายน้ํา การขยายเขตไฟฟูา ประปา
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13.2 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการพัฒนา ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ได้มาตรฐานมี
คุณภาพ เช่น ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ํา สวนสาธารณะ ไฟฟูาแสงสว่าง
13.3 เทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์มีระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมตามระยะเวลา และ
ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์ คุ้มค่ากับงบประมาณที่ลงทุน

ความคุ้มค่า

คุณภาพ

ผลสัมฤทธิ์

14. ด้านพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเอง (การส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ ภาวะผู้นา การมีส่วนร่วม การมีจิตอาสา )

14.1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนได้อย่าง
ต่อเนื่อง และยั่งยืนเป็นชุมชนเข้มแข็ง
14.2 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการพัฒนาชุมชน สร้างการมีจิตอาสา การมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่อสร้างความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองในชุ มชน เช่น ผู้นําชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาล เป็นต้น
14.3 ประชาชนในชุมชนมีอาชีพเสริม และรายได้เพิ่มมากขึ้นจากโครงการที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
จัดขึ้นเป็นชุมชนเข้มแข็ง

ผลสัมฤทธิ์

15. ด้านการจัดเก็บภาษี (ทั่วถึง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้)

15.1 ประชาชนผู้เสียภาษีพร้อมที่จะให้ความร่วมมือและมีความเต็มใจในการเสียภาษี
15.2 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีการประเมินค่าภาษี และจัดเก็บภาษีได้อย่างถูกต้อง ทั่วถึง และเป็นธรรม

ความคุ้มค่า

คุณภาพ

15.3 ประชาชนผู้เสียภาษีมีความพึงพอใจที่จะชําระภาษีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
15.4 เจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้องตามหลัก
กฎหมาย
15.5 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สามารถใช้รายได้จากการจัดเก็บภาษีมาพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างคุ้มค่า
15.6 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สามารถใช้รายได้จากการจัดเก็บภาษีมาพัฒนาท้องถิ่นได้ตรงความ
ต้องการของประชาชน

1
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ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในภาพรวม
(ผลการปฏิบัติงาน 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 =ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด)
ประเด็น/หัวข้อ
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
1. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความชัดเจน
2. มีความสะดวก รวดเร็ว และครบถ้วนถูกต้องในการให้บริการ
3. มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ
4. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
5. ความเป็นธรรมของการบริการ เช่น เรียงตามลำดับก่อนหลัง มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ด้านช่องทางการให้บริการ
1. มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ
2. มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายเว็บไซต์
3. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น เว็บไซต์
4. จัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัด
.5มีการให้บริการในช่องทางอืน่ ๆ เช่น ทางไปรษณีย์ การบริการนอกสถานที่ การบริการนอกเวลา หรือบริการล่วงหน้า

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1. มีการต้อนรับทีส่ ุภาพ อัธยาศัยดี การมีมนุษยสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นในการอำนวยความสะดวก และความพร้อมในการให้บริการอย่างรวดเร็ว และทั่วถึง
4. เจ้าหน้าที่มคี วามรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย การให้คำแนะนำช่วยแก้ปญ
ั หา

5. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ส่วนตัว ฯลฯ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
1. สถานที่ตั้งในการเดินทางมารับบริการมีความสะดวก มีความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อขอรับบริการ
2. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น น้ําดืม่ ที่จอดรถ ห้องน้ํา ที่นั่งคอยรับบริการ
3. ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานที่ให้บริการ
4. ความเพียงพอของอุปกรณ์ เครื่องมือในการให้บริการ
5. ปูายข้อความ ปูายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการมีความชัดเจน เข้าใจง่าย
6. มีสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้
7. จุดหรือช่องทางการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก

ผลการปฏิบัตงิ าน
5 4 3 2 1
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ตอนที่ 4 การแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน
1. ปัญหาและอุปสรรคในการรับบริการ (ระบุชื่องานบริการ)
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

2. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานบริการ (ระบุชื่องานบริการ)
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

3. ท่านมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อย่างไร
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณที่กรุณาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สาหรับการวางแผนการพัฒนา เราจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
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