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จาก
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คําปรึกษาแนะนําคณะผู้ศึกษาด้วยดีมาตลอด
ขอขอบคุ ณ ประชาชนในเขตเทศบาลเมื อ งมหาสารคามที่ ก รุ ณ าเสี ย สละเวลาในการตอบ
แบบสอบถาม ขอขอบคุณคณะกรรมการชุมชนทั้ง 30 ชุมชน ทุกท่าน ที่เป็นผู้ประสานงานและให้ความ
ช่วยเหลือด้วยดีมาโดยตลอด รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ
ซึ่งมิได้นํามากล่าว ณ ที่นี้
ประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาครั้งนี้ เทศบาลเมืองมหาสารคาม ขอมอบให้แก่ประชาชน
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คณะผู้ศึกษา
กันยายน 2557

บทที่ 1

บทนํา
ภูมิหลัง
จากการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท
และอํานาจหน้าที่ มีอิสระในการบริหารจัดการบริการท้องถิ่นของตนเอง ส่งผลให้
องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอํานาจหน้าที่ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่
งเสริ มคุ ณภาพชี วิ ต ด้ า นการจั ด ระเบี ย บชุ มชน/สั งคมและการรั กษาความสงบเรี ย บร้ อย ด้ า นการวาง
แผนการส่ ง เสริ ม การลงทุ น พาณิ ช ยกรรมและการท่ อ งเที่ ย ว ด้ า นการบริ ห ารจั ด การและการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น การ
จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด ในการบริหารงาน
ด้านต่าง ๆ เป็นสิ่งสําคัญ การเพิ่มของพื้นที่และ
การมีประชากร ที่ค่อนข้างหนาแน่น ย่อมจะมีผลกระทบต่อการดําเนินกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนทั้งในแง่คุณภาพและปริมาณ ไม่ว่าจะเป็นในด้านกระ
บวนการขั้นตอนในการให้บริการ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก สิ่งเหล่านี้ จึงส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีแนวคิดที่จะนําเอางานด้านการบริการที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับประชาชน เช่น งานบริหารจัดการศึกษา งานกฎหมาย งานสวัสดิการและสังคม งานจัดเก็บรายได้ งาน
การเงินและบัญชี งานบริหารทั่วไป งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานขออนุญาตต่างๆ
และงานอื่นๆ ขยายลงไปสู่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้ใกล้ชิด และ
ดึงประชาชนให้เข้ามามีส่
วนร่วมมากที่สุด
เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปที่ตั้งขึ้นเป็นรูปแบบแรกภายหลังจากการ
เปลี่ ย นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็ น องค์ ก รส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบในเขตพื้ น ที่ ที่ มี ค วาม
เจริ ญ ก้ า วหน้ า มาก ดู แ ลพื้ น ที่ ใ นเขตเมื อ งซึ่ ง มี ลั ก ษณะปั ญ หาแตกต่ า งไปจากพื้ น ที่ ช นบท เช่ น เรื่ อ ง
สิ่งแวดล้อม เรื่องที่อยู่อาศัย และเรื่องสิ่งปฏิกูล เป็นต้น แนวคิดและรูปแบบโครงสร้างของเทศบาลไทย
เลียนแบบมาจากประเทศตะวันตก นับว่าเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มีลักษณะเป็นอุดมคติของหลักการ
กระจายอํานาจมากที่สุด ซึ่งได้แบ่งเทศบาลออก
เป็ น 3 ประเภท ได้ แก่ เทศบาลตํ า บล เทศบาลเมื อง และเทศบาลนคร องค์ ป ระกอบของเทศบาล
ประกอบด้วย สภาเทศบาล นายกเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล เทศบาลแต่ละประเภทจัดตั้งขึ้นโดย
คํานึงถึงความหนาแน่นของประชากร ความเจริญทางเศรษฐกิจ และความสําคัญทางการเมืองท้องถิ่น ยิ่ง
ไปกว่านั้นเทศบาลยังได้ชื่อว่าเป็นสถาบันหลักของการปกครองของประชาชนในท้องถิ่น บทบาทและหน้าที่
สําคัญของเทศบาลในฐานะดังกล่าว ได้แก่ การให้ความรู้ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย ทั้ง
ในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
อย่างถ่องแท้และกว้างขวางแก่ประชาชน โดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้มีสิทธิทางการเมือง นอกจากบทบาทหน้าที่ในด้านการเมืองแล้ว บทบาทหน้าที่ที่สําคัญอีก
ประการหนึ่ง คือ
การจัดการบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น โดยการที่รัฐบาลมอบหมายให้เทศบาลจัดบริการสาธารณะ อันจะมีผลทางจิตวิทยาที่ก่อให้เกิดความ
รัก
ความผูกพันในผลประโยชน์ของท้องถิ่น
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานนับว่าสําคัญยิ่งต่อประชาชนในพื้นที่ เช่น มีส่วนสนับสุนนในการ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งในด้านการอยู่ดี
กินดีของประชาชน
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เกิดความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อํานวย
ความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา ประชาชนในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น อีกทั้งเกิดการกระจาย

ความเจริญไปสู่ชนบทอย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน
ทั่วประเทศและเป็นพื้นฐานในการพัฒนาความเจริญ
ของประเทศในระดับที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป จึงนับว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นปัจจัยในการดํารงชีวิต และ
เป็นปัจจัยที่บ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ดังนั้นจึงเป็นภารกิจหน้าที่สําคัญลําดับแรก
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จะต้องมีหน้าที่จัดหาและจัดสรรเงินงบประมาณให้เพียงพอใน
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้ทั่วถึง และสนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนอย่างทั่วถึงและกระจายครอบคลุมไปในทุกพื้นที่
เทศบาลเมืองมหาสารคามได้จัดตั้งเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479
มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 24.14 ตารางกิโลเมตร มีโครงสร้างการบริหารงาน ประกอบด้วย ฝ่ายนิติ
บัญญัติ คือ สภาเทศบาล และฝ่ายบริหาร คือ นายกเทศมนตรี มีโครงสร้างการบริหาร งานภายใน คือ
สํานักปลัดเทศบาล สํานักการช่าง สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองคลัง กองการศึกษา กอง
วิชาการและแผนงาน กองสวัสดิการสังคม กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน กองกิจการ
สภา สถานธนานุบาล และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง รองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของ
เทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และอํานาจหน้าที่ ตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรีได้
มอบหมาย
เทศบาลเมืองมหาสารคาม กําลังมีการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เป็นอย่างมาก เนื่องจากมี
ปัจจัยเกื้อหนุนหลายด้าน กล่าวคือ เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา ประชาชนในพื้นที่มีโอกาสเรียนในระดับปริญญาตรี
ปริญญาโท ปริญญาเอก ซึ่งเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น มีแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอารยะธรรม เช่น วัดมหาชัย (วัดเหนือ) พิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคาม และสถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรม
มี
นักเรียน นักศึกษาจํานวนมาก ทําให้เกิดการกระจายรายได้ มีรายได้หมุนเวียนและสร้างงานให้กับท้องถิ่น เช่น หอพัก
อาพาร์ทเมนท์ ตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค (เทศบาลเมืองมหาสารคาม. 2557 : 21) เทศบาลเมืองมหาสารคามได้กําหนด
วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์
การพัฒนาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลในทุกด้าน สําหรับการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานนั้น เทศบาลเมืองมหาสารคามมีเป้าหมายในการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานสาธารณะและระบบการคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทั่วถึง โดยได้กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จคือ
ถนน ตรอก ซอย ระบบระบายน้ํา ไฟฟ้า ประปา ระบบคมนาคมขนส่ง ในเขตเทศบาลมีการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมให้ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
ปัจจุบันการดําเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้แต่
ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ เนื่องด้วยการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและการเพิ่มจํานวนประชากรในเขตพื้นที่มีแนวโน้มจะ
ขยายตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถือเป้าหมายที่สําคัญของหน่วยงาน ซึ่งปัจจุบันยังพบปัญหาและอุปสรรค
หลายประการ คณะผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง
พ.ศ. 2555 – 2557 เพื่อนําผลการศึกษาที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและสะท้อนให้เห็นถึงผลการดําเนินงาน และ
เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารสามารถนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการตัดสินใจ ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการสําหรับการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
ในการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
เทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2557 ได้กําหนดวัตถุประสงค์ ไว้ดังนี้
1. เพื่อศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อต่อการดําเนินงาน

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2557
2. เพื่อศึกษาถึงระดับการดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2557
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนต่อต่อการดําเนินงาน
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม

ของ

สมมติฐานการศึกษา
ในการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2557 ได้กําหนดสมมติฐานไว้ดังนี้
1. ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามมีความพึงพอใจของประชาชนต่อต่อ
การดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2555 –
2557 อยู่ในระดับปานกลาง
2. ระดับการดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2557 อยู่ในระดับปานกลาง

ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง
พ.ศ. 2555 – 2557 จํานวน 8 ด้าน ประกอบด้วย ด้านถนน ด้านทางเท้า ด้านทางระบายน้ํา ด้าน
ระบบจราจร ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ด้านสวนสาธารณะ ด้านระบบประปา ด้านไฟฟ้า
และได้ประยุกต์ใช้แนวคิดของ Gibson และคณะ (อ้างใน ภรณี มหานนท์. 2539) โดยอาศัยเครื่องวัด
ระยะสั้น คือ ความพึงพอใจ มากําหนดขอบเขตด้านเนื้อหาเพื่อเป็นกรอบแนวคิดและจัดทําแบบสอบถาม
2. ขอบเขตด้านพื้นที่ คือ เทศบาลเมืองมหาสารคาม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
3. ระยะเวลา ระยะเวลาที่ทําการวิจัยระหว่างเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2557
4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม
อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป รวมทั้งสิ้น
40,983 คน (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2557)
4.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลเมืองมหาสารคาม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยคํานวณขนาด
กลุ่มตัวอย่าง ด้วย
วิธีการคํานวณตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ จํานวน 600 คน
5. ตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการวิจัย
5.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย
5.1.1 การดําเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ดังนี้
1) ด้านถนน
2) ด้านทางเท้า
3) ด้านทางระบายน้ํา

4) ด้านระบบจราจร
5) ด้านไฟฟ้าสาธารณะ
6) ด้านสวนสาธารณะ
7) ด้านระบบประปา
8) ด้านไฟฟ้า
5.2 ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม

ต่อการ

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. เทศบาล หมายถึง เทศบาลเมืองมหาสารคาม ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2479
2. โครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง การก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
ระบบ
สาธารณูปการต่าง ๆ อันได้แก่ การพัฒนาถนน ทางเท้า ทางระบายน้ํา ระบบจราจร
ไฟฟ้าสาธารณะ สวนสาธารณะ ระบบประปา ไฟฟ้า
3. ความพึงพอใจ หมายถึง การสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่ประชาชนหรือความรู้สึกด้านดีของ
ประชาชนที่มีต่อการดําเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม แบ่งออกเป็น 5
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
4. การมีส่วนร่วม หมายถึง รูปแบบที่ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินงานด้าน
โครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2555 - 2557 ในรูปแบบของการนําเสนอ
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น การรายงานผลการดําเนินงาน การแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน แบ่งออกเป็น 5 ระดับ
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
5. ปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2557 หมายถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เริ่มตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม
2555 - 30 กันยายน 2556 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30
กันยายน 2557
6. ประชาชน หมายถึง ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการบริหารงานของเทศบาลเมืองมหาสารคามให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อเป็นข้อมูลการกําหนดนโยบาย และประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมือง
มหาสารคามให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการและสะท้อนให้เห็นถึงผลการดําเนินงาน รวมทั้งช่วยให้
ผู้บริหารสามารถนํามาใช้ในการตัดสินใจทั้งในระดับกลยุทธ์และระดับปฏิบัติการได้
4. เป็นข้อสารสนเทศและแนวทางให้กับหน่วยงานอื่น ๆ และผู้สนใจนําผลการศึกษาไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงาน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2557
ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. การปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล
2. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
3. แนวคิดเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ
4. แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
5. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
7. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ด้าน

1. การปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล
เทศบาลเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่ได้เกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 ได้มีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล
พ.ศ. 2476 ขึ้น ต่อมาได้มี
การแก้ไขพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เจตนารมณ์ในการ
ร่างกฎหมายจัดตั้งเทศบาลใน
ระยะแรก (กุลธน ธนาพงศธร. 2531 : 329) มี 2 ประการ
คือ เพื่อประสิทธิภาพในการจัดทํา
บริการสาธารณะ และเป็นสถาบันสอนประชาธิปไตยให้กับประชาชน
1.1 รูปแบบเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
เทศบาลมิได้จัดตั้งขึ้นทั่วทั้งประเทศ แต่จะจัดตั้งขึ้นเป็นแห่ง ๆ ไป ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 7
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
เมื่อท้องถิ่นใดมี
สภาพอันสมควรยกฐานะเป็นเทศบาลให้จัดตั้งท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง หรือเทศบาล
นคร
ปัจจุบันพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13)
พ.ศ. 2552 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 11 ให้เทศบาลมี 3 ประเภท คือ
1. เทศบาลตําบล มาตรา 9 แห่งกฎหมายว่าด้วยเทศบาลกําหนดไว้ว่าได้แก่
ท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตําบล กฎหมายมิได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้
โดยเฉพาะว่าการเป็นเทศบาลตําบลจะต้องมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง แต่ในทางปฏิบัติกระทรวง มหาดไทยได้วาง
หลักเกณฑ์ในการจัดตั้งเทศบาลตําบลเอาไว้ และนอกจากนี้เทศบาลตําบลจํานวนหนึ่งยังมีที่มาจากการที่เมื่อ
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้ยกเลิกกฎหมายว่า
ด้วยสุขาภิบาลและกําหนดให้บรรดาสุขาภิบาลที่มีอยู่มีฐานะเป็นเทศบาลตําบล
2. เทศบาลเมือง มาตรา 10 แห่งกฎหมายว่าด้วยเทศบาลกําหนดไว้ว่าเทศบาลเมืองได้แก่
ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด หรือท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป ทั้งมี

รายได้พอควรแก่การปฏิบัติหน้าที่ซึ่งกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
เทศบาลการจัดตั้งเทศบาลเมือง
ต้องทําเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย
3. เทศบาลนคร มาตรา 11 แห่งกฎหมายว่าด้วยเทศบาลกําหนดไว้ว่าเทศบาลนครได้แก่
ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไป และมีรายได้พอควรแก่
การปฏิบัติหน้าที่ซึ่ง
กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล การจัดตั้งเทศบาลนครจะต้องทําเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง
จะต้องระบุชื่อและเขตของเทศบาลเอาไว้
1.2 โครงสร้างของเทศบาล
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
ได้แบ่งโครงสร้างของเทศบาลประกอบด้วย สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
สําหรับการปฏิบัติงานในหน้าที่ประจําในเทศบาล จะมีโครงสร้างทางเจ้าหน้าที่
อีกส่วนหนึ่ง เรียกว่า พนักงานเทศบาล
1. สภาเทศบาล สภาเทศบาลประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมากจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 สมาชิกสภาเทศบาล อยู่ในตําแหน่งคราวละ 4 ปี สําหรับ
จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลของเทศบาลแต่ละประเภทนี้จะไม่เท่ากัน อยู่ในระหว่างจํานวน 12 คน ถึง 24
คน ขึ้นอยู่กับประเภทของเทศบาลดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 15 แห่งกฎหมายว่าด้วยเทศบาล ดังนี้
1.1 สภาเทศบาลตําบล ประกอบด้วยสมาชิก จํานวน 12 คน
1.2 สภาเทศบาลเมือง ประกอบด้วยสมาชิก จํานวน 18 คน
1.3 สภาเทศบาลนคร ประกอบด้วยสมาชิก จํานวน 24 คน
อํานาจหน้าที่ของสภาเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ดังนี้
1. เลือกประธานสภาเทศบาล และรองประธานสภาเทศบาล
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง หรือมีมติให้ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภา
เทศบาล พ้นจากตําแหน่ง
2. เลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาล
และเลือกตั้งบุคคลผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล
3. รับทราบนโยบายของนายกเทศมนตรี ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่
และรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาลเป็นประจําทุกปี
4. ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติเทศบาล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของเทศบาล
5. ในที่ประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลมีสิทธิตั้งกระทู้ถาม
นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรี เสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป โดยไม่มีการลงมติ
6. ในกรณีกิจการอื่นใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของเทศบาลหรือประชาชนในท้องถิ่น
สมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ หรือนายกเทศมนตรีสามารถ
เสนอต่อประธานสภาเทศบาลเพื่อให้มีการออกเสียงประชามติและประกาศให้ประชาชนทราบ
2. นายกเทศมนตรี กฎหมายว่าด้วยเทศบาลกําหนดให้มีนายกเทศมนตรี

คนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น ทําหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารของเทศบาล
นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็น
ผู้ช่วย
เหลือในการบริหาราชการตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย โดยมาตรา 48 อัฏฐ
แห่งกฎหมายว่าด้วยเทศบาลได้กําหนดจํานวนรองนายกเทศมนตรีไว้ดังนี้ คือ
2.1 เทศบาลตําบล
ให้มีรองนายกเทศมนตรี
ไม่เกิน 2 คน
2.2 เทศบาลเมือง
ให้มีรองนายกเทศมนตรี
ไม่เกิน 3 คน
2.3 เทศบาลนคร
ให้มีรองนายกเทศมนตรี
ไม่เกิน 4 คน
นายกเทศมนตรีเป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลและเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 48 สัตตรส
แห่งกฎหมายว่าด้วยเทศบาล
อํานาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ดังนี้
1. อํานาจหน้าที่ในการควบคุม และรับผิดชอบในการบริหารกิจการของ
เทศบาล โดยทั่วไปตามกฎหมายกําหนด
2. อํานาจหน้าที่ในการเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติ
3. อํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติการต่าง ๆ ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ คือ มีอํานาจ
หน้าที่เช่นเดียวกับกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้งนี้ โดยการกําหนดไว้ในกฎกระทรวง
เพื่อให้การใช้อํานาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีเป็นไปอย่างเกิดประสิทธิภาพ
จึงแบ่งแยกอํานาจหน้าที่ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้
1. กําหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหาร
ราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของเทศบัญญัติและนโยบาย
2. สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล
3. แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และเลขานุการนายกเทศมนตรี
4. วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5. รักษาการณ์ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินั้น
และกฎหมายอื่น
3. พนักงานเทศบาล เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของเทศบาลที่ปฏิบัติงานประจําสํานักงานหรือ
นอกสํานักงานเป็นผู้นํานโยบายของคณะผู้บริหารไปปฏิบัติโดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบในการกํากับ
ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
ได้
แบ่งหน้าที่ของเทศบาลออกเป็นหน้าที่จะต้องปฏิบัติ และหน้าที่จะเลือกปฏิบัติ ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของ
เทศบาล ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 หน้าที่บังคับหรือหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50/53/56
เทศบาลตําบล
1. รักษาความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน
2. ให้มีและบํารุงทางบก
และทางน้ํา
3. รักษาความสะอาดของถนน
หรือทางเดินและที่สาธารณะ
รวมทั้งการกําจัดขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูล
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5. ให้มีเครื่องใช้ในการ
ดับเพลิง
6.ให้ราษฎรได้รับการศึกษา
อบรม
7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี
เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ และ
ผู้พิการ
8. บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. หน้าที่อื่น กฎหมายบัญญัติ
ให้เป็นหน้าที่ของ เทศบาล

เทศบาลเมือง
1. มีหน้าที่เช่นเดียวกันกับ
เทศบาลตําบล ตามข้อ 1-9
2. ให้มีน้ําสะอาดหรือ
การประปา
3. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
4. ให้มีและบํารุงสถานที่
ทําการพิทักษ์และรักษาคน
เจ็บไข้
5. ให้มีและบํารุง
ทางระบายน้ํา
6. ให้มีและบํารุงส้วม
สาธารณะ
7. ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือ
แสงสว่างโดยวิธีอื่น
8. ให้มีการดําเนินกิจการ
โรงรับจํานําหรือสถาน
สินเชื่อท้องถิ่น

เทศบาลนคร
1. มีหน้าที่เช่นเดียวกันกับ
เทศบาลเมืองตามข้อ 1-8
2. ให้มีและบํารุงการ
สงเคราะห์มารดาและเด็ก
3. กิจการอย่างอื่นซึ่งจําเป็น
เพื่อการสาธารณสุข
4. การควบคุมสุขลักษณะและ
อนามัยในร้านจําหน่ายอาหาร
โรงมหรสพ และสถานบริการ
5. จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
และการปรับปรุงแหล่ง
เสื่อมโทรม
6. จัดให้มีและควบคุมตลาด
ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและ
ที่จอดรถ
7. การวางผังเมืองและ
ควบคุมการก่อสร้าง
8. การส่งเสริมกิจการ
ท่องเที่ยว

ตารางที่ 2 หน้าที่ที่จะเลือกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 51/54/57
เทศบาลตําบล
1. ให้มีน้ําสะอาดหรือ
การประปา
2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ
และท่าข้าม
4. ให้มีสุสานและ
ฌาปนสถาน
5. บํารุงและส่งเสริมการ
ทํามาหากินของราษฎร
6. ให้มีและบํารุงสถานที่
ทําการพิทักษ์
7. ให้มีและบํารุงการไฟฟ้า
หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
8. ให้มีและบํารุงทาง
ระบายน้ํา
9. เทศพาณิชย์

เทศบาลเมือง
เทศบาลนคร
1. ให้มีตลาดท่าเทียบเรือ
มีหน้าที่เช่นเดียวกันกับ
และท่าข้าม
เทศบาลเมืองตามข้อ 1-12
2. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
3. บํารุงและส่งเสริมการทํามา
หากินของราษฎร
4. ให้มีและบํารุงการสงเคราะห์
มารดาและเด็ก
5. ให้มีและบํารุงโรงพยาบาล
6. ให้มีการสาธารณูปการ
7. จัดทํากิจการซึ่งจําเป็นเพื่อ
การสาธารณสุข
8. จัดตั้งและบํารุงโรงเรียน
อาชีวศึกษา
9. ให้มีและบํารุงสถานที่สําหรับ
การกีฬาและพลศึกษา
10. ให้มีและบํารุง
สวนสาธารณะสวนสัตว์และ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
11. ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม
และรักษาความสะอาด
เรียบร้อยของท้องถิ่น
12. เทศพาณิชย์

1.4 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของเทศบาล
สายยันต์ ภิรมย์กิจ (2547 : 19) ได้สรุปปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของเทศบาลมา
จากสาเหตุใหญ่ ๆ ดังต่อไปนี้
1. ภูมิหลังในการปกครองตนเอง เทศบาลเกิดขึ้นจากหลักการกระจายอํานาจให้ประชาชน
ปกครองตนเอง แต่ในความเป็นจริงแล้วเทศบาลเกิดขึ้นจากการหยิบยื่นให้ของผู้มีอํานาจมีผลทําให้
1.1 ประชาชนในท้องถิ่นขาดจิตสํานึกในการปกครองตนเอง เช่น การไปเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาล การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจการของเทศบาล
1.2 ประชาชนไม่ศรัทธาในการทํางานของพนักงานเทศบาล
1.3 ประชาชนเบื่อหน่ายต่อพฤติกรรมของสมาชิกสภาเทศบาล
ที่เห็นแก่ตัว
และพวกพ้อง เข้ามาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
2. ประสิทธิภาพในการบริหารมีน้อย มาจากสาเหตุ
2.1 การสรรหาบุคคลเข้าทํางานโดยใช้ระบบอุปถัมภ์มากกว่าระบบ
คุณธรรม
2.2 การบริหารงานบุคคลไม่ทัดเทียมข้าราชการอื่น ๆ
2.3 การทํางานของเทศบาลไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ เพียงพอ
2.4 ฝ่ายบริหารขัดแย้งกับฝ่ายนิติบัญญัติโดยไม่มีเหตุผล ไม่ยึดถือประโยชน์ของประชาชน
เป็นตัวตั้ง ขัดแย้งกันในการแย่งตําแหน่ง หรือแย่งชิงผลประโยชน์ทางการเมือง
2.5 คณะผู้บริหารขาดความรู้และทักษะในการบริหารงาน จึงมักทําตัวเป็น นักการเมือง
มากกว่าเป็นนักบริหารงาน เช่น การสร้างพวกพ้อง การแสวงหาอํานาจ
การแทรกแซงการทํางานของข้าราชการประจํา โดยใช้อํานาจของตนบังคับหรือโน้มน้าวพนักงานประจําทํา
ตามความต้องการของตนเอง โดยไม่ยึดผลประโยชน์ของประชาชนและความถูกต้องตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย
2.6 จํานวนสมาชิกมีมาก อาจเกิดความขัดแย้งทางด้านความคิดได้ง่าย และต้องเสีย
งบประมาณจ่ายค่าตอบแทนจํานวนมาก
3. โครงสร้างของเทศบาลไม่เหมาะสม
3.1 เทศบาลมีหลายระดับ คือ เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร
ซึ่งมีอํานาจหน้าที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจทําให้ประชาชนเกิดความสับสนขึ้นได้
3.2 ความรับผิดชอบของเทศบาล และรัฐบาลยังไม่แบ่งให้ชัดเจนว่าเป็น
หน้าที่ของฝ่ายใดดําเนินการ
4. การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อเทศบาลมีน้อย ทําให้ขาดแรงหนุนในการทํางาน
ประชาชนจะคิดเสมอว่าเป็นหน้าที่ของเทศบาล เทศบาลต้องลงมา ทําให้ประชาชน ขาดการช่วยเหลือ
ตนเอง ทําให้เป็นภาระของเทศบาลและเกิดความไม่เชื่อมโยงไม่ต่อเนื่องในการทํางาน
5. นโยบายของรัฐบาลไม่แน่นอน บางรัฐบาลให้ความสําคัญแก่เทศบาล แต่
บาง
รัฐบาลไม่ให้ความสําคัญจึงขาดความต่อเนื่อง
6. ปัญหาการคลังเทศบาล รายได้ของเทศบาลมีน้อยไม่พอกับรายจ่ายต้อง
พึ่งงบอุดหนุนจากรัฐบาล ความล่าช้าในการส่งภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บให้แก่เทศบาล
จากแนวคิดการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลสรุปได้ดังนี้ เทศบาลเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยรูปแบบหนึ่ง ถือได้ว่าเป็นรูปแบบการปกครองที่มีความเป็นมา
ยาวนาน และอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากรูปแบบหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันได้ใช้พระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 โดยได้มีการปรับปรุงด้าน
โครงสร้าง และอํานาจหน้าที่ของเทศบาลให้สอดคล้องกับสภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน

2. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2.1 ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจหรือความพอใจตรงกับคําในภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” ได้มีผู้ให้ความหมาย
ของความพึงพอใจไว้หลายความหมายดังต่อไปนี้
Wallestein (อ้างถึงใน ชัยพงษ์ โชติวรรณ . 2538 : 13) กล่าวว่า
ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อได้ผลสําเร็จตามความมุ่งหมาย หรือเป็นความรู้สึก ขั้นสุดท้ายที่
ได้รับผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ชริณี เดชจินดา (2530 : 50) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติที่
มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อ
ความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง ความรู้สึก
ดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้น หากความต้องการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง
กิตติมา ปรีดีดิลก (2534 : 321) กล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก
ชอบหรือไม่ชอบที่มีต่อองค์ประกอบและสิ่งจูงใจในด้านต่าง ๆ ของงาน และเขาได้รับเมื่อ
ได้รับการตอบสนองความต้องการของเขา
ชวลิต เหล่ารุ่งกาญจน์ (2538 : 7) ได้กล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติในทางบวก
ของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งและจะเปลี่ยนไปเป็นความพึงพอใจในการปฏิบัติต่อ
สิ่งนั้นความพึงพอใจเป็นการให้ค่าความรู้สึกของคนเราที่สัมพันธ์กับโลกทัศน์ที่เกี่ยวกับความหมายของ
สภาพแวดล้อม ค่าความรู้สึกนี้จะแตกต่างกัน เช่น ความรู้สึกดี – เลว พอใจ – ไม่พอใจ สนใจ – ไม่สนใจ
เป็นต้น
โชติช่วง ภิรมย์ (2538 : 7) กล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก (Feeling) มี
ความสุขเมื่อคนได้รับผลสําเร็จตามความมุ่งหมาย (Goals) ความต้องการ (Wants) หรือแรงจูงใจ
(Motivation)

จากแนวความคิดดังกล่าวสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบ ดี รัก
สุขใจ สมตามปรารถนาหรือเป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่ง ๆ เป็นความรู้สึกที่ปราศจากความเครียด
เป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเชิงประเมินค่า
2.2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการได้รับบริการ
ได้มีผู้ให้ความหมายของความพึงพอใจต่อการได้รับบริการแตกต่างกันไปดังนี้
จอห์น ดี. มิลเลทท์ (John D. Millet.1954 ; อ้างถึงใน วัลภา ชายหาด.
2532 : 12) ได้อธิบายว่าบริการสาธารณะที่น่าพึงพอใจหรือความสามารถในการที่จะพิจารณาว่าบริการนั้น
จะพึงพอใจหรือไม่ อาจพิจารณาได้จากสิ่งต่อไปนี้คือ
1. การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Service) หมายถึง
การบริการที่มีความยุติธรรม โดยมีความเสมอภาคและเสมอหน้าไม่ว่าจะเป็นใคร
2. การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา (Timely Service) หมายถึง
การให้บริการตามลักษณะความจําเป็นเร่งด่วนตรงต่อเวลา
3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Amply Service) หมายถึง
ความเพียงพอในด้านสถานที่ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) หมายถึง
การให้บริการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุผล
5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) หมายถึง
การพัฒนางานบริการทั้งด้านปริมาณและคุณภาพให้มีความเจริญก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ
ฟิทซเกอรัลด์ และดูแรนท์ (1980 ; อ้างถึงใน เชษฐชัย จตุชัย.
2547 : 27) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อบริการสาธารณะ (Public
Service Satisfaction) ว่าเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบริการของหน่วยงานการปกครอง
ท้องถิ่นโดยมีพื้นฐานเกิดจากการับรู้ถึงการส่งมอบการบริการที่แท้จริง และการประเมินผลนี้ก็จะแตกต่างกัน
ไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้รับเกณฑ์
ที่แต่ละบุคคลทําไว้รวมทั้งการตัดสินของบุคคลนั้นด้วย โดยการประเมินผล สามารถแบ่งออกได้เป็น 2
ด้าน คือ
1. ด้านอัตวิสัย (Subjective) ซึ่งเกิดจากการได้รับรู้ถึงการส่งมอบการบริการ
2. ด้านวัถตุวิสัย (Objective) ซึ่งเกิดจากการได้รับปริมาณและคุณภาพของการ
บริการ
วัลลภา ชายหาด (2532 : 10) กล่าวว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการ
สาธารณะ หมายถึง ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการได้รับบริการในลักษณะ
การให้บริการอย่างเท่าเทียม การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา การให้บริการอย่างต่อเนื่อง
การให้บริการอย่างก้าวหน้า
มณีวรรณ ตั้นไทย (2533 : 9 –10) ได้นิยามความพึงพอใจในบริการว่าเป็นระดับ
ความพึงพอใจที่มีต่อการได้รับบริการในด้านต่าง ๆ ดังนี้ คือ ด้านความสะดวกที่ได้รับ
ด้านตัวเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านคุณภาพของบริการที่ได้รับ ด้านระยะเวลาในการดําเนินการ ด้านข้อมูลที่
ได้รับจากบริการ

รีเอด และกันด์ลาช (1983 : 41 ; อ้างถึงใน เชษฐชัย จตุชัย. 2547 : 27)
มีความเห็นว่า ความพึงพอใจของประชาชนหลังจากการพบพฤติกรรมการให้บริการ เป็นระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนที่เกิดจากการรับบริการว่า หลังจากได้รับบริการเจ้าหน้าที่ที่สามารถตอบสนองความต้องการ
หรือแก้ไขปัญหา รวมทั้งลดปัญหา และทําให้ประชาชน
เกิดความภาคภูมิใจได้มากน้อยเพียงใด
กันต์เลค และเนลสัน (Gundlach and Nelson. 1983 : 41 ; อ้างถึงใน
วัลภา ชายหาด. 2532 : 15) เสนอแนวคิดว่า ความพึงพอใจของประชาชนหลังจากการพบกับพฤติกรรม
การให้บริการเป็นระดับความพึงพอใจที่เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไข
ปัญหาหรือลดปัญหา
จากแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้มารับบริการสรุปได้ว่าองค์ประกอบ
ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสาธารณะใด ๆ จําแนกตามระยะของการให้บริการ
ได้เป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ก่อนการใช้บริการ องค์ประกอบที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ได้แก่ เจ้าหน้าที่และการต้อนรับ วิธีการบริการและความสะดวกรวดเร็ว ความสะดวกจากระบบของงาน
ระยะเวลาดําเนินการ ข้อมูลที่ได้รับ ความสะดวกของอาคารสถานที่
ระยะที่ 2 ระหว่างการใช้บริการ องค์ประกอบที่มีผลต่อความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ
ได้แก่ ความรู้สึกปลอดภัยจากการรับบริการ ความสะดวกรวดเร็วที่ได้รับขณะ
รับบริการ คุณภาพการบริการ ความถูกต้อง
ระยะที่ 3 หลังการใช้บริการ องค์ประกอบที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ได้แก่ การสนองตอบความต้องการหรือการแก้ไขปัญหาและลดปัญหาให้แก่ผู้รับบริการจากเจ้าหน้าที่ การ
ให้บริการอย่างทันเวลา ความเสมอภาคในการให้บริการ
วิธีการบริการ ข้อมูลที่ได้รับหลังจากการใช้บริการ
2.3 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ศิริพร ตันติพลูวินัย (2538 : 5) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึก ในทางบวกของทางผู้รับบริการ
ต่อการให้บริการ ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการที่สําคัญดังนี้
1. สถานที่บริการ การเข้าถึงการบริการได้สะดวกเมื่อลูกค้ามีความต้องการย่อมเกิดความพึง
พอใจต่อการบริการ ทําเล ที่ตั้ง และกระจายสถานที่บริการให้ทั่วถึงเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ลูกค้าจึง
เป็นเรื่องสําคัญ
2. การส่งเสริมการแนะนําการบริการความพึงพอใจของผู้รับบริการเกิดขึ้นได้จากการได้ยิน
ข้อมูลข่าวสารหรือบุคคลอื่นกล่าวขานถึง คุณภาพของการบริการไปในทางบวกซึ่งหากตรงกับความเชื่อถือก็
จะมีความรู้สึกดีกับการบริการดังกล่าวอันเป็นแรงจูงใจผลักดันให้มีความต้องการบริการตามมา
3. ผู้บริหารการบริการและผู้ปฏิบัติการ ล้วนเป็นบุคคลที่มีบทบาทสําคัญต่อการปฏิบัติงาน
บริการให้ผู้บริการเกิดความพึงพอใจทั้งสิ้น ผู้บริหารการบริการที่วางนโยบายการบริการโดยคํานึงถึง
ความสําคัญของลูกค้าเป็นหลักย่อมสามารถตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจได้ง่าย
เช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติงานหรือพนักงานบริการที่ตระหนักถึงลูกค้าเป็นสําคัญ พฤติกรรมการบริการและสนอง
บริการที่ลูกค้าต้องการความสนใจเอาใจใส่อย่างเต็มที่ด้วยจิตสํานึกของการบริการ

4. สภาพแวดล้อมของการบริการ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการบริการ ที่มีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจของลูกค้า ลูกค้ามักชื่นชมสภาพแวดล้อมของการบริการเกี่ยวข้องกับการออกแบบสถานที่
ความสวยงาม การตกแต่งภายในด้วยเฟอร์นิเจอร์ และ การให้สีสัน การจัดแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน
ตลอดจนการออกแบบวัสดุเครื่องใช้งานบริการ เช่น ถุงกระดาษหิ้วใส่ของ ซองจดหมาย ฉลากสินค้า เป็น
ต้น
5. ขบวนการบริการ มีวิธีการนําเสนอขบวนการบริการเป็นส่วนสําคัญในการสร้างความพึง
พอใจให้กับลูกค้า ประสิทธิภาพของการจัดการระบบบริการส่งผลให้การปฏิบัติงานบริการแก่ลูกค้ามีความ
คล่องตัว และสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องมีคุณภาพ เช่น การนําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เข้ามาจัดระบบข้อมูลสํารองห้องพักโรงแรม เป็นต้น
2.4 การวัดความพึงพอใจต่อการได้รับบริการ
การจัดเก็บข้อมูลเพื่อวัดความพึงพอใจอาจใช้เครื่องมือในการจัดเก็บได้หลายวิธี
(กิติมา
ปรีดีดิลก. 2534 : 39) ได้เสนอการวัดความพึงพอใจไว้ ดังนี้
1. การใช้แบบสอบถาม เป็นวิธีที่นิยมใช้ โดยให้กลุ่มคนที่ต้องการวัดลงความเห็นใน
แบบสอบถามที่ถามถึงความพอใจในด้านต่างๆ ที่หน่วยงานบริการอยู่ โดยให้เลือกตอบอย่างอิสระ
2. การสัมภาษณ์ ต้องใช้ผู้ชํานาญเป็นพิเศษ สัมภาษณ์เพื่อให้ทราบถึงความ
พึงพอใจ
ของผู้ถูกสัมภาษณ์ที่ตรงกับข้อเท็จจริงเป็นวิธีประหยัดและมีประสิทธิภาพมาก
3. สังเกต เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้ทราบระดับความพอใจ โดยสังเกตจาก
พฤติกรรมก่อนขณะรอรับบริการและหลังได้รับบริการโดยสังเกตจากท่าทาง การพูด สีหน้าและความถี่ของ
การมารับบริการ
วิธีวัดความพึงพอใจต่อบริการนี้ ขึ้นอยู่กับความสะดวก ความเหมาะสมตลอดจน
จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของการวัด จึงจะทําให้การวัดนั้นมีประสิทธิภาพเป็นที่น่าเชื่อถือได้
จากแนวคิดความพึงพอใจสรุปได้ดังนี้
1. ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกด้านบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะเกิดขึ้นต่อเมื่อสิ่ง
นั้นสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้ แต่ทั้งนี้ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลอาจจะแตกต่าง
กันออกไป ขึ้นอยู่กับค่านิยม ความคาดหวัง สภาพแวดล้อม และประสบการณ์ที่ได้รับ
2. การให้บริการที่ดี ควรมีการวัดความรู้สึกของผู้รับบริการเพื่อจะได้นําข้อมูลไปใช้เป็นแนว
ทางการพัฒนา และปรับปรุงวิธีการให้บริการในหน่วยงานเพื่อสามารถสนองตอบความต้องการของผู้มารับ
บริการอย่างสูงสุด
3. การวัดความรู้สึกของผู้มารับบริการสามารถวัดได้จากการจัดเก็บข้อมูลผู้มาใช้บริการงานที่
ให้บริการในรูปแบบการสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกต

3. แนวคิดเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ

3.1 ความหมายของการบริการ
การบริการสาธารณะได้มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่มนุษย์ได้มาอยู่รวมกันเป็นประเทศ
แต่
ละประเทศก็มีลักษณะของบริการสาธารณะที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม ซึ่งบริการสาธารณะที่ทําขึ้น
ส่วนใหญ่มาจากฝ่ายปกครอง และอาจถือได้ว่าเป็นหน้าที่สําคัญในการบริหารงานของภาครัฐ โดยเฉพาะใน
ลักษณะงานที่ต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กับประชาชน
โดยตรง โดยหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีหน้าที่ในการส่งต่อการบริการให้แก่ผู้รับบริการ มี
นักวิชาการให้แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการที่ขอนํามากล่าวโดยสังเขปดังนี้
ศิริพร ตันติพูลวินัย (2538 : 12 ) ได้ให้ความหมายว่า การบริการ คือ งานอะไรก็ตามที่ทํา
ให้ผู้อื่นได้รับความพึงพอใจ สะดวก สบาย งานบริการที่ดี คือการทําให้ลูกค้าพอใจ (Customers
satisfaction) ซึ่งลูกค้าทุกคนมีความต้องการและความคาดหวัง
วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ ( 2543 : 6 ; อ้างถึงใน เชษฐชัย. จัตุชัย. 2547 : 18)
ได้ให้ความหมายว่า การบริการ คือ กระบวนการหรือกระบวนกิจกรรมในการส่งมอบบริการ
จากผู้ให้บริการไปยังผู้รับบริการหรือผู้ใช้บริการ โดยบริการเป็นสิ่งที่จับ สัมผัสแตะต้องได้ยาก
เป็นสิ่งที่เสื่อมสูญหายไปได้ง่าย บริการจะทําขึ้นและส่งมอบแก่ผู้รับบริการเพื่อใช้สอยบริการนั้น ๆ โดยทันที
หรือในเวลาเกือบจะทันทีทันใดที่มีบริการนั้น และมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการหรือชนะใจลูกค้า ความ
เข้าใจถึงสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังและตอบสนองลูกค้าด้วยบริการเป็นเลิศ โดยเสนอสิ่งที่เหนือกว่าความคาดหวัง
ของลูกค้า รวมถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหา
ให้ลูกค้าภายในเวลาที่เหมาะสม
สงครามชัย ลีทองดี (2544 : 14 ; อ้างถึงใน เชษฐชัย จัตุชัย. 2547 : 18)
ได้ให้ความหมายว่า การบริการ คือ การรับใช้ให้ความสะดวกต่าง ๆ ในการบริการมี
ความหมายถึงกระบวนการหรือกระบวนการกิจกรรมในการส่งมอบบริการจากผู้ให้บริการ
ไปยังผู้รับบริการ และสามารถอธิบายได้โดยใช้ตัวอักษรย่ออธิบายลักษณะเด่นของการบริการ
ไว้ดังนี้
S = Smiling+sympathy คือ การยิ้มแย้ม เอาใจใส่เข้าอกเข้าใจ
E = Earl Response คือ การตอบสนองต่อความประสงค์ของลูกค้า
อย่างรวดเร็วทันใจ โดยมิทันเอ่ยปากเรียกหา
R = Resectul คือ การแสดงถึงความนับถือให้เกียรติลูกค้า
V = Volutariness manner คือ ลักษณะการให้บริการแบบสมัครใจ
และเต็มใจทํา
I = Image enhancing คือ การแสดงออกซึ่งการรักษาภาพพจน์ของ
ผู้ให้บริการและเสริมภาพพจน์ขององค์กร
C = Courtes คือ กริยาอ่อนโยน สุภาพ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
E = Enthisuasm คือ ความกระฉับกระเฉงและกระตือรือร้นขณะให้บริการมากกว่าที่
คาดหวังเสมอ สามารถตอบสนองลูกค้าได้เหนือกว่าความคาดหวัง
ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (2535 : 199) ได้กล่าวถึงแนวคิดของการให้บริการสาธารณะ
5 ประการ ที่สําคัญคือ
1. บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมที่อยู่ในความอํานวยการหรือในความควบคุมของฝ่าย
ปกครอง

2. บริการสาธารณะมีวัตถุประสงค์ในการสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน
3. การจัดระเบียบ และวิธีดําเนินการสาธารณะ ย่อมจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เสมอ เพื่อให้
เหมาะสมแก่ความจําเป็นแห่งกาลสมัย
4. การบริการสาธารณะต้องดําเนินการอยู่เป็นนิจและโดยสม่ําเสมอ ไม่มีการ
หยุดชะงัก ถ้าบริการสาธารณะหยุดชะงักลงด้วยประการใดๆ ประชาชนย่อมได้รับความ
เดือดร้อน
5. เอกชนย่อมมีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะเท่าเทียมกัน
3.2 ระบบการให้บริการสาธารณะ
สุทธิ ปั้นมา (2545 : 27) ได้พิจารณาถึงการบริการในฐานะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอํานาจ
กระทําเพื่อสนองตอบต่อความต้องการเพื่อให้เกิดความพอใจ
จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเป็นการพิจารณาระบบการให้บริการว่าประกอบไปด้วย 2
ฝ่าย คือ ผู้ให้บริการ (Providers) และผู้รับบริการ (Recipients) โดยฝ่ายแรกถือ
ปฏิบัติเป็นหน้าที่ที่ต้องให้บริการเพื่อให้ฝ่ายหลังเกิดความพอใจ
ธงชัย สินติวงษ์ (2536 : 21) ได้ให้ความหมายของระบบการให้บริการว่า
หมายถึง
กระบวนการให้บริการซึ่งมีลักษณะที่เคลื่อนไหวเป็นพลวัตรโดยระบบให้บริการที่ดีจะเกิดขึ้นได้เมื่อหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบใช้ทรัพยากร และผลิตการบริการได้เป็นไปตาม
แผนงานและการเข้าถึงการรับบริการ
จากความหมายดังกลว่าจะเห็นได้ว่าเป็นการพิจารณา
โดยใช้แนวคิดเชิงระบบ (System Approach)
ที่มีการมองว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้การบริการใช้ปัจจัยนําเข้า (Inputs) เข้าสู่กระบวนการผลิต (Process)
และออกมาเป็นผลผลิต หรือการบริการ (Outputs) โดยทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามแผนงานที่กําหนดไว้ ดังนั้น
การประเมินผลจะช่วยทําให้ทราบถึงผลผลิตหรือการบริการที่เกิดขึ้นว่ามีลักษณะเป็นเช่นไร ซึ่งก็จะเป็นข้อมูล
ป้อนกลับเป็นปัจจัยนําเข้าต่อไป ด้วยเหตุนี้ระบบการให้บริการสาธารณะจึงมีลักษณะที่เคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
James S.Mc Cullough (1995 ; อ้างถึงใน เชษฐชัย จตุชัย. 2547 : 32)
เห็นว่า
ระบบการให้บริการสาธารณะจะต้องประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบที่สําคัญคือ หน่วยงานที่ให้บริการ
(Service Delivery Agency) บริการ (The Service) ซึ่งเป็นประโยชน์
ที่หน่วยงาน ที่ให้บริการ
ได้ส่งมอบให้แก่ผู้รับบริการ (The Service Recipient) โดยประโยชน์หรือคุณค่าของบริการที่ได้รับนั้น
ผู้รับบริการจะตระหนักไว้ในจิตใจ จากการพิจารณาดังกล่าวจะเห็นว่า ไม่ได้มีการพิจารณาในองค์ประกอบ
ของช่องทางในการให้บริการและยังไม่ได้มีการพิจารณาในองค์ประกอบของช่องทางการให้บริการ และยัง
ไม่ได้มีการพิจารณาในเชิงระบบ อย่างไรก็ตามนัยสําคัญประเด็นหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นความสามารถในการวัด
คือ การมองว่าผู้รับบริการจะมีการตระหนักถึงประโยชน์หรือคุณค่าของบริการที่ได้รับรู้อยู่ในจิตใจ ซึ่งอาจจะ
สามารถวัดออกมาในรูปของทัศนคติก็ได้
กรกนก ทิพรส (2545 : 43) กล่าวถึง ระบบที่สําคัญของการให้บริการสาธารณะว่ามี 6 ส่วน
คือ 1) สถานที่และบุคคลที่ให้บริการ 2) ปัจจัยที่นําเข้าหรือทรัพยากร
3) กระบวนการและกิจกรรม 4) ผลผลิตหรือตัวบริการ 5) ช่องทางให้บริการ และ
6) ผลกระทบที่มีต่อผู้รับบริการ
3.3 เป้าหมายของการให้บริการสาธารณะ
ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (2535 : 110) กล่าวว่า การให้บริการสาธารณะคือ การสร้างความพึงพอใจใน
การให้บริการแก่ประชาชน เป้าหมายนี้เป็นค่านิยมแรกที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องยึดถือไว้ พร้อมกับต้องยึดถือ

หลักการของการให้บริการสาธารณะอีก 6 ประการ ได้แก่ ความเสมอภาค ความตรงเวลา ความเพียงพอ
ความต่อเนื่อง และความก้าวหน้า
สุทธิ ปั้นมา (2535 : 24) ชี้ให้เห็นเป้าหมายของการบริการสาธารณะว่าต้องคํานึงถึงสิ่งต่อไปนี้
1. ความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ และบริการที่องค์การ จัดให้นั้น
จะต้องตอบสนองความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่
2. ความสม่ําเสมอการให้บริการนั้นๆ ต้องดําเนินการไปอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอไม่ใช่ทําๆ
หยุดๆ ตามความพอใจของผู้ให้บริการหรือผู้ปฏิบัติงาน
3. ความเสมอภาค บริการที่จัดนั้นจะต้องให้แก่ผู้มาให้บริการทุกคนอย่าง
เสมอหน้าและเท่าเทียมกัน
4. ความสะดวกของบริการที่จัดให้แก่ผู้รับบริการ จะต้องเป็นไปในลักษณะ ปฏิบัติได้ง่าย
สะดวกสบายและประหยัด
จากแนวคิดการบริการสาธารณะสรุปได้ว่า การบริการ หมายถึง งานที่กระทําเพื่อให้ผู้อื่นได้รับ
ประโยชน์และเกิดความพึงพอใจ ซึ่งต้องประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ประการ คือ มีคุณภาพของทรัพยากร
บุคลากรผู้ให้บริการความรู้ความสามารถในงาน และการสื่อสาร
ที่เข้าใจกันเป็นอย่างดีระหว่างผู้
ให้บริการและผู้ใช้บริการ

4. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สถาบันวิถีใหม่ คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550 : 12) ได้กล่าวไว้ว่า
“น้ําไหล ไฟสว่าง ทางดี” เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนมาช้านานบ่งบอกถึงความสําคัญของ
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ หรือที่เรียกว่า “โครงสร้างพื้นฐาน”
ของชุมชน วันนี้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทําการสํารวจความต้องการบริการสาธารณะ
ของประชาชนหรือลอง
ประมวลข้อมูลการร้องเรียน ข้อเรียกร้องของประชาชนเกี่ยวกับบริการสาธารณะก็จะพบว่า บริการ
สาธารณะที่ประชาชนต้องการให้สร้างหรือซ่อมบํารุงรักษาเร่งด่วนลําดับแรก ๆ ยังคงเป็นเรื่องสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ เช่น ถนน สะพาน ทางเดิน
ทางระบายน้ํา น้ําประปา ไฟฟ้า แสงสว่าง
สวนสาธารณะ คูคลองส่งน้ํา เป็นต้น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสามารถรับรู้และตระหนักถึง
ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของชุมชนได้เป็นอย่างดี ดังอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 มาตรา 16 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง
4.1 ความหมายของโครงสร้างพื้นฐาน
คําว่า “โครงสร้างพื้นฐาน” มีลักษณะเฉพาะขึ้นกับแต่ละท้องที่ โครงสร้างพื้นฐานของท้องที่หนึ่ง
อาจไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานของอีกพื้นที่หนึ่งก็ได้ ซึ่งได้มีผู้ให้ความหมายหรือ
คํานิยามไว้มากมาย ดังนี้
เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2546 : 26) ได้ให้ความหมายไว้ว่า สิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานต่าง
ๆ ได้แก่ ถนน สะพาน ทางเดินเท้า ชลประทาน ระบบไฟฟ้า ระบบน้ําประปา โทรคมนาคม ที่
ให้บริการแก่ประชาชน

สามารถ ชนะ (2548 : 16) ได้สรุปว่า โครงสร้างพื้นฐานเป็นการให้บริการเกี่ยวกับการก่อสร้าง
หรือปรับปรุงบํารุงรักษาสิ่งก่อสร้างอันเป็นสาธารณะต่าง ๆ เช่น ถนน สะพาน
แหล่งน้ํา อาคารสถานที่ การขนส่งและวิศวกรรมจราจร รวมถึงกิจการอันเป็นการสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ
จอมพล จิตร์แก้ว (2548 : 34) ได้สรุปว่า โครงสร้างพื้นฐานเป็นโครงสร้างบริการพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่ใช้แรงผลักดัน และสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตของท้องถิ่นที่ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมขยายตัว และเป็นการลดช่องว่างการกระจายรายได้ของท้องถิ่น
นงนุช เครือศรี (2552 : 28) กล่าวว่า โครงสร้างพื้นฐานเป็นโครงสร้างทางกายภาพและ
โครงสร้างหลักของหน่วยงาน สําหรับใช้งานในชุมชนหรือใช้บริการตามความ
จําเป็น
คําว่า “โครงสร้างพื้นฐาน” มักถูกใช้ในความหมายที่รองรับการใช้งานของประชาชน เช่น ถนน
ระบบประปา ระบบน้ําทิ้ง ระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร เป็นต้น จากการศึกษาความหมายของโครงสร้าง
พื้นฐาน อาจสรุปได้ว่า โครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง โครงสร้างก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา
สิ่งก่อสร้างอันเป็นสาธารณะต่าง ๆ ที่จําเป็นในขั้นพื้นฐาน
หรือจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของประชาชนในแต่ละท้องถิ่น
4.2 ความจําเป็นของโครงสร้างพื้นฐาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่ต้องหาแนวทางในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนในอนคต
จึงต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็น ดังนี้
4.2.1 มีถนนโครงข่ายเชื่อมระหว่างชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อใช้ในการขนส่ง คมนาคมและ
สัญจรไปมาเพื่อติดต่อกันในด้านต่าง ๆ
4.2.2 มีระบบระบายน้ําที่เพียงพอเหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อรองรับปริมาณน้ําเสียและบําบัดน้ํา
เสียก่อนปล่อยลงสู่ธรรมชาติ
4.2.3 มีสะพานสําหรับข้ามแม่น้ํา ลําคลองอย่างเพียงพอ
4.2.4 มีระบบชลประทานอย่างเพียงพอในการทําการเกษตร
4.2.5 มีระบบไฟฟ้าที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
ที่เพียงพอเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.2.6 มีระบบน้ําประปาที่สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค
4.2.7 มีระบบโทรคมนาคมที่ทั่วถึงและเพียงพอสําหรับประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ทันต่อข้อมูล
ข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบันและอนาคต
4.3 ความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพชรี หาลาภ (2538 : 23) กล่าวว่า ความคาดหวังของบุคคลเป็นการตั้งขึ้นเพื่อการตอบสนอง
ต่อความต้องการ ดังนั้นความต้องการเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันแทบจะแยกไม่ออก เพราะถ้ามนุษย์เกิดความ
ต้องการแล้ว ความคาดหวังก็จะตามมา แล้วการกระทําพฤติกรรมไปสู่เป้าหมายอย่างไรก็ตามความต้องการ
ของมนุษย์เมื่อได้รับการตอบสนองในระดับที่คนต้องการแล้วก็จะมีการคาดหวังถึงในสิ่งที่อยู่สูงขึ้นไปอีก
ตามลําดับ ซึ่งแสดงให้เห็นได้ตามทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ ที่ได้กล่าวถึงความต้องการขั้นต่าง ๆ
ตามลําดับ
4.3.1 ความต้องการทางด้านร่างกาย

4.3.2 ความต้องการความมั่นคง
4.3.3 ความต้องการความรักและการยอมรับ
4.3.4 ความต้องการการยกย่องนับถือ
4.3.5 ความต้องการที่จะรู้และเข้าใจตนเอง
ลําดับขั้นความต้องการของมนุษย์และความคาดหวัง มีลักษณะคล้ายคลึงกันและ
มี
ความเกี่ยวข้องกันคือ ถ้าความคาดหวังหรือความมุ่งหวังของบุคคลได้รับการตอบสนองแล้ว มนุษย์จะมี
ความต้องการในสิ่งที่สูงขึ้นจึงก่อให้เกิดความคาดหวังในสิ่งเหล่านั้นตามมาและ
จะมากขึ้น
ตามลําดับ
รักชนก โสภาพิศ (2542 : 21) ได้กล่าวถึงความคาดหวังว่ามีองค์ประกอบที่
สําคัญ 3
ประการ คือ
1. Valance หมายถึง ความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่อผลต่อการกระทําที่เกิดจากการทํางาน
ระดับความพอใจที่บุคคลคาดหวังจะมาจากการให้คุณค่าต่อการทํางาน ถ้าเป็น
งานที่มีคุณค่าสูง ก็จะมีความพึงพอใจสูงมากตามด้วย
2. Instrumentality หมายถึง สื่อ เครื่อง อุปกรณ์ เป็นเครื่องมือนําไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ
3. Expectancy หมายถึง ความคาดหวังภายในตัวบุคคลนั้น ๆ บุคคลมีความต้องการหลาย
สิ่งหลายอย่าง ทุกชีวิตพยายามแสวงหาอย่างน้อยที่สุดก็คือ ความต้องการอาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัยและยา
รักษาโรค ซึ่งเมื่อปัจจัยเบื้องต้นเหล่านั้นได้รับการตอบสนองแล้วก็มี
ความต้องการระดับสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ จากความต้องการหลายสิ่งหลายอย่างนี้เองทําให้
เกิดความพยายามกระทําดําเนินการด้วยวิธีหนึ่งวิธีใด ด้วยสื่อหรือเครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้บรรลุ
ความพอใจ หรือเพื่อให้ได้รับผลของการดําเนินการนั้น ตามที่ได้แสดงความพยายามนั่นเองเรียกว่า ความ
คาดหวังและความพอใจสิ่งต่าง ๆ
4.4 นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
เทศบาลเมืองมหาสารคาม ภายใต้การบริหารงานของ นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ซึ่งได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลในวันที่ 17 กันยายน 2555 ณ
ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยยึดกรอบนโยบาย 4 ด้าน เป็นแนวทางในการบริหารราชการ
ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาเมืองคุณภาพ ด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพ ด้านการพัฒนาชีวิตคุณภาพ
และด้านการพัฒนาการจัดการคุณภาพ
สําหรับนโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้ถูกบรรจุในส่วนของนโยบายด้านการพัฒนาเมือง
คุณภาพ โดยมุ่งเน้นจะสร้างสรรค์เมืองให้น่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ เป็นเมืองที่มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการรองรับอย่างเหมาะสม อํานวยความสะดวกและเสริมสร้างศักยภาพทาง
เศรษฐกิจ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเขตเทศบาลโดยประชาชนมีส่วนร่วม มีการประสานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการวาง
แผนการพัฒนาเพื่อการป้องกันปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชน ตลอดจนเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของเมืองในอนาคต
ให้เป็นเมืองสง่างาม เมืองปลอดภัย และเมืองสะอาดมีมาตรฐาน
ดังนี้
1) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ถนน ท่อระบายน้ํา ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เพียงพอ เหมาะสม กับ
ความต้องการของประชาชน และครอบคลุมทุกพื้นที่

2) ปรับปรุงไฟฟ้า และแสงสว่าง ถนนหนทาง และสถานที่สาธารณะให้สว่างครอบคลุม ทั่วถึงทุก
พื้นที่ และมีระบบการดูแลรักษาที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ
3) พัฒนาแก้ไขปัญหาน้ําท่วมซ้ําซาก โดยวางแผนอย่างเป็นระบบ
4) ขยายเขตการให้บริการน้ําประปา และไฟฟ้า ให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
5) พัฒนาระบบการจราจรให้สะดวก เป็นระเบียบเรียบร้อย และเตรียมการแผน
การจราจรของเมืองให้สอดคล้องกับผังเมืองรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต และสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยระบบกล้องวงจรปิด CCTV
6) เพิ่มพื้นที่สีเขียว พื้นที่สวนสาธารณะใหม่ และปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองให้สวยงาม เป็นเมือง
น่าอยู่
7) พัฒนาระบบบริหารการจัดเก็บขยะให้มีคุณภาพ
8) เพิ่มประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียและการรวบรวมน้ําเสียไปบําบัด
4.5 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวคิดการมีส่วนร่วมได้ก่อขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่สมัยอดีต ซึ่งยังคงมีสภาพ
การดํารงชีวิตตามแนวทางเกษตรกรรมแบบพอยังชีพ ประชาชนมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ในรูป
ของการร่วมกันเพื่อประกอบกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในชุมชนร่วมกัน โดยไม่ได้คิดค่าตอบแทน แนวคิดเรื่อง
การมีส่วนร่วมของประชาชนดังกล่าวมักปรากฏในวิถีชีวิตของประชาชนและการเกษตรเป็นสําคัญ เช่น การ
ขอแรงประชาชนในชุมชนเพื่อเกี่ยวข้าว เป็นต้น
บุญชัย เกิดปัญญาวัฒน์ (2535 : 83) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมเกิดจากแนวคิด
ที่สําคัญ 3 ประการ คือ
1. ความสนใจและการห่วงกังวลร่วมกัน ซึ่งเกิดจากความสนใจและความห่วงกังวลส่วนบุคคล ซึ่ง
บังเอิญพ้องต้องกันกลายเป็นความสนใจและความห่วงกังวลร่วมกันของส่วนรวม
2. ความเดือดร้อนและความไม่พึงพอใจร่วมกัน ที่มีต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่นั้น ผลักดันให้พุ่งไปสู่
การรวมกลุ่ม วางแผน และลงมือกระทําร่วมกัน
3. การตกลงใจร่วมกันที่จะเปลี่ยนแปลงกลุ่มหรือชุมชนไปในทิศทางที่ปรารถนา
การ
ตัดสินใจร่วมกันนี้จะต้องรุนแรงมากพอที่จะทําให้เกิดความคิดริเริ่มกระทําการที่สนองตอบความเห็นชอบของ
คนส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้น
4.5.1 ลักษณะของการมีส่วนร่วม
บัญชร แก้วส่อง (2535 : 79) ได้กล่าวถึงลักษณะการมีส่วนร่วมไว้ดังนี้
ขั้นที่ 1 การมีส่วนร่วมในขั้นริเริ่มการพัฒนา ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายในชุมชน ตลอดจนมีส่วนร่วมตัดสินใจ
ในการกําหนดความต้องการของชุมชนและมีส่วนในการจัดลําดับความสําคัญของความต้องการ
ขั้นที่ 2 การมีส่วนร่วมในขั้นวางแผนการพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการ กําหนดวิธีการและแนวทาง
การดําเนินงาน ตลอดจนกําหนดทรัพยากรและแหล่งทรัพยากรที่จะใช้
ขั้นที่ 3 การมีส่วนร่วมในขั้นดําเนินการพัฒนา เป็นขั้นตอนการบริจาค
ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ โดยการสนับสนุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์
และแรงงาน เข้าร่วมบริหารงาน ประสานงาน และดําเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก
ขั้นที่ 4 การมีส่วนร่วมในขั้นรับผลประโยชน์จากการพัฒนา เป็นขั้นตอน

ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ที่พึงได้จากการพัฒนา หรือยอมรับผลกระทบหรือบุคคลก็ตาม
ขั้นที่ 5 การมีส่วนร่วมในขั้นประเมินผลการพัฒนา เป็นตอนที่ประชาชน เข้าร่วมประเมินว่า
การพัฒนาที่ได้กระทําไปนั้นสําเร็จตามวัตถุประสงค์เพียงใด ซึ่งในการประเมินอาจปรากฏในรูปของการ
ประเมินย่อย (Formative Evaluation) อันเป็นการประเมินผลความก้าวหน้าที่ทําเป็นระยะ ๆ หรือ
กระทําในรูปของการประเมินผลรวม (Summative Evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินผลสรุปรวบยอด
วิชัย กัณหาชน (2535 : 24) ได้กล่าวว่าลักษณะของการมีส่วนร่วมมีหลายระดับ
ตั้งแต่เป็นสมาชิกจนถึงการเป็นผู้นํา ดังนี้
1. เป็นสมาชิก
2. เป็นสมาชิกเข้าร่วมประชุม
3. เป็นสมาชิกผู้บริจาคเงิน
4. เป็นกรรมการ
5. เป็นประธานกรรมการ
6. สมาชิกผู้นั้นทําอะไรระหว่างประชุม
7. สมาชิกผู้นั้นเล่นบทอะไรในที่ประชุม
นอกจากนี้ ยังได้ชี้ให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องเข้าร่วมใน
ขั้นตอนต่าง ๆ คือ
1. การมีส่วนร่วมในการค้นปัญหาและสาเหตุของปัญหา เนื่องมาจากเหตุผลพื้นฐาน คือ ตน
ย่อมรู้ปัญหาของตนเองได้มีมากที่สุด
2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนดําเนินการ กิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้น ผู้ที่เลือกแนวทาง
ในการพัฒนาควรเป็นประชาชนในชุมชนนั้นเอง ไม่ใช่บุคคลภายนอกเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
ทรัพยากรกับศักยภาพในการพัฒนาชุมชนนั้น
3. การมีส่วนร่วมในการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านแรงงานการร่วมแรงในการประกอบ
กิจกรรมจัดทําให้ประชาชนมีความผูกพันกันมากขึ้น และก่อให้เกิดความรู้สึกร่วมกันในการเป็นเจ้าของ
กิจกรรม และผลงานที่ปรากฏซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนบํารุงรักษาให้ดํารงอยู่อย่างสมบูรณ์และมีประโยชน์ยืน
ยาว
4. การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลเพื่อค้นคว้า เพื่อหาข้อดีและ ข้อบกพร่อง อัน
เกิดจากการดําเนินกิจกรรม ซึ่งได้นํามาเป็นบทเรียนในการหาทางปรับปรุง
แก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานต่อไป
4.5.2 รูปแบบและขั้นตอนของการมีส่วนร่วม
วิชัย กัณหาชน (2535 : 24) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบายการพัฒนา คือ
1. ร่วมทําการศึกษา ค้นคว้าถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
รวมตลอดถึงความต้องการของชุมชน
2. ร่วมค้นหาและสร้างรูปแบบและวิธีการพัฒนาเพื่อแก้ไขและลดปัญหาของชุมชนหรือเพื่อ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือสนองความต้องการของชุมชน
3. ร่วมวางนโยบายหรือแผนงาน หรือโครงการหรือกิจกรรม เพื่อขจัดและ แก้ไขตลอดจน
สนองความต้องการของชุมชน
4. ร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

5. ร่วมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
6. ร่วมการลงทุนในกิจกรรมโครงการชุมชนตามขีดความสามารถของตนเอง
และของหน่วยงาน
7. ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมให้บรรลุตาม เป้าหมายที่วางไว้
8. ร่วมคิด ติดตาม และร่วมบํารุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่ได้ทําไว้ทั้งภาคเอกชนและ
ภาครัฐบาลให้ใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป
นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2527 : 185) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน
มีรูปแบบ และขั้นตอนการมีส่วนของประชาชน ตามลักษณะของการมีส่วนร่วมไว้ ดังนี้
1. การที่ประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรง (Direct Participation) โดยผ่าน
องค์กร
จัดตั้งของประชาชน เช่น การรวมกลุ่มเยาวชน กลุ่มต่าง ๆ
2. การที่ประชาชนมีส่วนร่วมโดยอ้อม (Indirect Participation) โดยผ่าน
องค์กรผู้แทนของประชน เช่น กรรมการของกลุ่ม ชุมชน กรรมการ กลุ่มเลี้ยงไหม
คณะกรรมการหมู่บ้าน
3. การมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ (Open - Participation) โดยผ่านผู้แทน
ที่ไม่ใช้องค์กรของประชาชน เช่น สถานบัน หน่วยงานที่เชิญชวน เปิดโอกาสให้
ประชาชนไปมี
ส่วนร่วม
4.5.3 ปัจจัยที่สนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วม
ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543 : 111) ได้กล่าวว่าปัจจัยต่าง ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมและ
กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง ได้แก่
1. ปัจจัยเกี่ยวกับกลไกของรัฐ ทั้งในระดับนโยบาย มาตรการ และระดับการปฏิบัติที่
เอื้ออํานวย หรือสร้างช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน จําเป็นที่จะต้องทําให้การพัฒนาเป็นระบบเปิดที่
มีความเป็นประชาธิปไตย
2. ปัจจัยด้านประชาชน มีสํานึกต่อปัญหาและประโยชน์ร่วม มีสํานึกต่อ
ความสามารถและภูมิปัญญาในการจัดการปัญหาซึ่งเป็นผลจากประสบการณ์และการเรียนรู้
รวมทั้งมีการสร้างพลังเชื่อมโยงในรูปกลุ่ม องค์กร เครือข่าย และประชาสังคม
3. ปัจจัยด้านนักพัฒนาและองค์กรพัฒนา มีบทบาทในการกระตุ้น ส่งเสริม
เอื้ออํานวยกระบวนการพัฒนา สนับสนุนข้อมูลข่าวสารและทรัพยากร ตลอดจนร่วมเรียนรู้
กับสมาชิกชุมชน
ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (2526 : 79) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วม
สรุปได้ว่า การให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนา มีความสําคัญและจําเป็นเพื่อขจัดความขัดแย้งใน
การพัฒนาโครงการต่าง ๆ และจัดตั้งองค์กรประชาชนขึ้นมา ก็เพื่อให้เป็นแกนกลางการระดมความคิด การ
ปฏิบัติ และสําคัญที่สุดคือ ให้องค์กรสามารถรับผิดชอบ
และสร้างกิจกรรมต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่ได้ดําเนินการไปแล้ว นั่นคือ ผู้นําของประชาชนเป็น
แกนสําคัญในการจัดตั้ง และพัฒนาองค์กรประชาชน จากประสบการณ์
ที่ผ่านมาประเทศไทยมีปัญหาเรื่องผู้นํา ผู้นําท้องถิ่นและผู้นําฝ่ายราชการ ซึ่งเป็นข้อจํากัด
ทําให้การจัดตั้งและพัฒนาองค์กรของประชาชนไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร ทั้งนี้อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1. ผู้นําท้องถิ่นประชาชนนั้น ถูกกําหนดบทบาทและสร้างขึ้นโดยกระบวนการราชการ ทําให้
เกิดความรู้สึกว่าเป็นคนของราชการมากกว่าเป็นคนของประชาชน
2. ผู้นําท้องถิ่น มีขีดสามารถในด้านการบริหาร การจัดการค่อนข้างจํากัด และมักถูก
ครอบงําโดยราชการซึ่งมักจะสั่งการหรือชี้นํามากกว่าการชี้แนะ
3. ผู้นําท้องถิ่น มักแสวงหาอิทธิพลใส่ตน
4. ประชาชน ในฐานะผู้ที่จะแสดงเจตจํานงต่อการพัฒนาและกําหนดหลักวิธีการขั้นตอนการ
พัฒนาไม่สนใจผู้นํา
5. ค่านิยมที่เป็นแบบอัตนิยม คือ ไม่ชอบยุ่งเรื่องคนอื่น มีผลกระทบต่อความอ่อนแอของการ
จัดตั้งและพัฒนาองค์กรประชาชน
6. บรรยากาศทางการเมือง ไม่เอื้ออํานวยที่จะเป็นเครื่องกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ เพราะกลไกทางการเมืองยังสับสนในการปฏิบัติหน้าที่ของตนต่างก้าวก่ายกัน
การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าไปร่วมคิด ร่วมริเริ่ม ร่วมตัดสินใจ
ร่วมปฏิบัติ และร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ของชุมชนหมู่บ้าน ตําบล
ซึ่งลักษณะของการเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนดังกล่าวนั้นจะเข้าไปร่วมในลักษณะของการร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติและรับผิดชอบร่วมกันกับคนในสังคม และเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชนให้สูงขึ้น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ 4
ลักษณะดังนี้
1. การมีส่วนร่วมศึกษาปัญหา ได้แก่ สํารวจข้อมูล ร่วมประชุมวิเคราะห์สาเหตุ ของปัญหา
ร่วมตัดสินใจสาเหตุแท้จริงของปัญหา
2. การมีส่วนร่วมในการกําหนดปัญหา ได้แก่ ร่วมกําหนดปัญหาในการพัฒนาชนบทร่วมจัดลําดับ
ความสําคัญของปัญหา
3. การมีส่วนร่วมปฏิบัติ ได้แก่ ร่วมออกแรงงาน ร่วมออกวัสดุ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ ในการ
ปฏิบัติงาน
4. การมีส่วนร่วมติดตามประเมินผลผล ได้แก่ ร่วมเป็นกรรมการติดตามงาน
ร่วม
สํารวจความถูกต้องของแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงาน

5. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองมหาสารคามได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมืองมหาสารคาม เมื่อวัน
อาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2479 มีคณะเทศมนตรีชุดแรก เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2480 โดยนายบุญช่วย
อัตถากร เป็นนายกเทศมนตรี สํานักงานเทศบาลเมืองมหาสารคามในระยะเริ่มแรก ได้อาศัยสถานที่สโมสร
เสือป่า เป็นที่ทําการของสํานักงานเทศบาล จนถึง พ.ศ. 2483 จึงย้ายไปอยู่สุขศาลา อําเภอเมือง
มหาสารคาม เป็นเวลา 5 ปีเศษ แล้วย้ายสํานักงานมาอยู่
ชั้นบน ตึกแถว 2 ชั้น (ปัจจุบันคือบริเวณ
ตลาดสด) จนถึง พ.ศ. 2501 จึงย้ายมาอยู่อาคารหลังใหม่ และต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ได้ย้ายสํานักงาน
ไปสร้างในที่ดิน ซึ่งมีผู้อุทิศให้ จํานวน 10 ไร่ เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น ดังในปัจจุบันนี้
5.1 สภาพทั่วไป
5.1.1 ที่ตั้งและขนาด
เทศบาลเมืองมหาสารคาม ตั้งอยู่ในเขตตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 15 องศา 25 ลิปดา และ 16 องศา 40
ลิปดาเหนือ
เส้นแวง ที่ 102 องศา 50 ลิปดา และ 103 องศา 30 ลิปดาตะวันออก มีพื้นที่ 24.14 ตารางกิโลเมตร หรือ 15,087.5 ไร่ อยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร ประมาณ 475 กิโลเมตร โดยทางรถยนต์ มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตําบลต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตําบลเกิ้ง อําเภอเมืองมหาสารคาม
ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตําบลแวงน่าง อําเภอเมืองมหาสารคาม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตําบลเขวา อําเภอเมืองมหาสารคาม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าสองคอน อําเภอเมืองมหาสารคาม
5.1.2 การแบ่งเขตการปกครอง
เทศบาลเมืองมหาสารคาม แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 30 ชุมชน โดยอยู่ในความ
รับผิดชอบของนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มีประธาน และคณะกรรมการชุมชนควบคุมดูแลภายใน
เขตชุมชนของตนเอง ประชากรในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 – 2557 มีดังนี้
ตารางที่ 3 : แสดงจํานวนประชากรตามข้อมูลสํานักทะเบียนท้องถิ่นในระยะเวลา 6 ปี
ปี พ.ศ.

ชาย

หญิง

รวม

2552

18,988

21,035

40,023

2553

18,797

20,938

39,735

2554

18,487

20,638

39,125

2555

18,494

21,049

39,543

2556

18,586

21,568

40,154

2557

22,398

30,742

53,140

(ที่มา : กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน เทศบาลเมืองมหาสารคาม ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2557)
5.2

ด้านการเมืองการปกครอง
5.2.1

การปกครองรูปแบบเทศบาล

องค์ ก รเทศบาลเป็ น รู ป แบบการปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รู ป แบบหนึ่ ง ประกอบด้ ว ยสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรี ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในท้องถิ่น
โดยสภา
เทศบาลเมืองมหาสารคามทําหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติมีจํานวน 18 คน และมีนายก เทศมนตรีเป็นฝ่ายบริหาร
โดยเทศบาลเมืองมหาสารคามแบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 3 เขต
จํานวน 30 ชุมชน ดังนี้

ตารางที่ 4 : แสดงเขตการเลือกตั้งของชุมชนทั้ง 30 ชุมชน ภายในเขตเทศบาลเมือง
มหาสารคาม

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เขต 1
ชุมชนตักสิลา
ชุมชนศรีสวัสดิ์ 1
ชุมชนศรีสวัสดิ์ 2
ชุมชนศรีสวัสดิ์ 3
ชุมชนปัจฉิมทัศน์ 1
ชุมชนปัจฉิมทัศน์ 2
ชุมชนธัญญา 3
ชุมชนธัญญา 4
ชุมชนศรีมหาสารคาม
ชุมชนเครือวัลย์ 2

•
•
•
•
•
•
•

เขต 2
ชุมชนธัญญา 1
ชุมชนธัญญา 2
ชุมชนสามัคคี 1
ชุมชนสามัคคี 2
ชุมชนมหาชัย
ชุมชนโพธิ์ศรี 1
ชุมชนโพธิ์ศรี 2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เขต 3
ชุมชนเครือวัลย์ 1
ชุมชนนาควิชัย 1
ชุมชนนาควิชัย 2
ชุมชนนาควิชัย 3
ชุมชนอภิสิทธิ์ 1
ชุมชนอภิสิทธิ์ 2
ชุมชนอุทัยทิศ 1
ชุมชนอุทัยทิศ 2
ชุมชนอุทัยทิศ 3
ชุมชนอุทัยทิศ 4
ชุมชนส่องเหนือ
ชุมชนส่องใต้
ชุมชนบ้านแมด

5.2.2 การบริหารกิจการเทศบาล ประกอบด้วย
สภาเทศบาล สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง และอยู่ใน
ตําแหน่งวาระละ 4 ปี สภาเทศบาลมีประธานสภา 1 คน และรองประธานสภา 1 คน โดยมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดแต่งตั้งมาจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล
คณะผู้ บริ หาร ประกอบด้ว ย นายกเทศมนตรีมาจากการเลื อกตั้งโดยตรง และ
รอง
นายกเทศมนตรี ที่นายกเทศมนตรีแต่งตั้ง จํานวน 3 คน
5.2.3 โครงสร้างและบุคลากรในการบริหารงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
เทศบาลเมืองมหาสารคามแบ่งส่วนการบริหารออกเป็น 10 ส่วน และ 1 หน่วยงานเทศ
พาณิชย์ ได้แก่ สํานักปลัดเทศบาล กองคลัง กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สํานักการช่าง กองสวัสดิการและสังคม กองทะเบียน
ราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน กองกิจการสภา หน่วยงานตรวจสอบภายใน และสถานธนานุบาล
5.3 ด้านสถานะการเงินการคลัง
การบริหารรายรับและรายจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยเปรียบเทียบย้อนหลัง
5 ปี มีดังนี้

ตารางที่ 5 : แสดงสถานะการคลังของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ปีงบ
ประมาณ
/รายการ

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

รายรับจริง

292,735,283.15

342,368,980.36

328,376,604.09

380,173,032.60

394,725,280.79

รายจ่ายจริง

253,292,441.88

305,818,662.32

312,761,730,64

350,247,161.48

325,187,702.15

(ที่มา : กองคลัง เทศบาลเมืองมหาสารคาม ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2557)

การบริหารรายรับและรายจ่าย ของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองมหาสารคามเปรียบเทียบย้อนหลัง
5 ปี มีดังนี้
ตารางที่ 6 : แสดงสถานะการคลังของสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองมหาสารคาม
ปีงบประมาณ/
รายการ

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

รายรับจริง

7,091,424.83 12,910,866.82 11,325,547.83 12,340,074.36 14,642,196.52

รายจ่ายจริง

2,796,917.17

7,924,884.71

4,395,912.70

5,161,286.46

6,038,200.20

(ที่มา : สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองมหาสารคาม ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2557)

สรุปได้ว่า เทศบาลเมืองมหาสารคาม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชกฤษฎีกา พุทธศักราช 2479 มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจและหน้าที่ในการ ตัดสินใจในการ
บริหารงานเทศบาล และอํานาจหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 30
ชุมชน มีคณะกรรมการชุมชนเป็นผู้ประสานงานในการพัฒนาระหว่างชุมชนกับเทศบาล การดําเนินงานมีการ
วางแผนเพื่ อกํ า หนดนโยบายในการพั ฒ นาไว้ ในแผนยุ ทธศาสตร์ และแนวทางการพั ฒ นา และการแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยจัดแผนพัฒนาเทศบาลสามปี ด้านการบริหารจัดการ ได้จัดส่วนการบริหาร 10
ส่วน และ 1 หน่วยงานเทศพาณิชย์
เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วง
การใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2554–2557 และแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)
ภายใต้วิสัยทัศน์ “เมืองน่าอยู่
คู่การศึกษา พัฒนาองค์กร คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม
อย่า งยั่งยืน” ประกอบด้ว ยยุทธศาสตร์การพัฒ นา 4 ด้ าน ได้แก่ 1) ด้ านพัฒนาเมื อง 2) ด้ านพั ฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
3) ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา และ 4) ด้านพัฒนาการ
บริหารจัดการองค์กร

6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เอกภพ อภัยรัตน์ (2544) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ดําเนินงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลนครหาดใหญ่ จากการศึกษาพบว่า
ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการดําเนินงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา
ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมี ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนและมีคุณลักษณะของชุมชนที่อาศัย
แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการดําเนินงานโครงการปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ปัญหาและความคิดเห็นทั่วไปของประชาชนกลุ่มตัวอย่างในการปรับปรุงการบริการ
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลนครหาดใหญ่ มีรายละเอียดดังนี้ คือ
ควรดําเนินการสร้างทางเท้าให้ทั่วถึงและเพียงพอต่อการใช้บริการของประชาชน ควรปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนและทางเท้าที่ชํารุดให้ใช้งานได้ดีอย่างทั่วถึง ควรดูแลเอาใจใส่ในการเก็บขยะใน
คูระบายน้ําอย่างสม่ําเสมอเพื่อป้องกันปัญหาขยะอุดตัน ควรดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเครื่องหมายจราจรและ
สัญญาณไปจราจรที่ไม่ชัดเจน ควรดําเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
เพิ่มเติมในจุดที่ล่อแหลมต่อการเกิดอุบัติเหตุ และอาชญากรรม
วัชรินทร์ บรรดาศักดิ์ (2548) ได้ทําการศึกษาเรื่อง ความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับความ
คาดหวังมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน มีความคาดหวังอยู่ระดับมาก คือ
ด้านการพัฒนาการ
ไฟฟ้า ลําดับที่ 1 รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาการประปา และด้านการพัฒนาคมนาคม เป็นลําดับสุดท้าย
พวงเพชร สุวรรณชาติ (2553) ได้ทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการดําเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลนครหาดใหญ่ ระหว่าง พ.ศ. 2552 –
พ.ศ. 2553 พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มตัวอย่างต่อการดําเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ของเทศบาลนครหาดใหญ่ ระหว่าง พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2553 โดยภาพรวมและพิจารณาในแต่ละโครงการ
อยูใ่ นระดับมากถึงมากที่สุด
ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มตัวอย่างต่อการ
ดําเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของเทศบาลนครหาดใหญ่ ระหว่าง พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2553 พบว่า ปั
จจัยส่วนบุคคลอันได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ศาสนา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ย
ระยะเวลาที่อาศัยอยูใ่ นชุมชน ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินการด้
านโครงสร้างพื้นฐาน ของเทศบาลนครหาดใหญ่
สามารถ ยิ่งกําแหง (2553) ได้ทําการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
ชาวบ้านหินหล่อง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียน อําเภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความเห็นว่าการให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียน พบว่า ประชาชนมีความต้องการปรับปรุงถนนมากที่สุดร้อยละ 73 แนว

ทางการปรับปรุงและสํารวจออกแบบประมาณราคาความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน : ผู้ตอบแบบสอบถาม
ต้องการให้มีการปรับปรุงงานด้านสาธารณะ 3 อย่างมาก
ที่สุดคือ ถนนลักษณะเป็นถนนคอนกรีต ประปา ลักษณะเป็นถังเก็บน้ํา ขยายเขตประปา ไฟฟ้าลักษณะ
เป็นการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง
กิตติธัช อิ่มวัฒนกุล (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
ภาพรวมอยู่ใน “ระดับปานกลาง” เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการด้านถนนอยู่ใน “ระดับปานกลาง” ส่วนด้านไฟฟ้าแสงสว่างอยู่ใน “ระดับมาก” และด้านประปา
อยู่ใน “ระดับปานกลาง”
วาทิตต์ เรียมริมมะดัน (2556) ได้ทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครราชสีมา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจด้านไฟฟ้าสาธารณะสูง
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14 รองลงมา เป็นด้านถนน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.73 ด้านน้ําประปา มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.69 และด้านทางระบายน้ําามีความพึงพอใจต่ําที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.49 เมื่อวิเคราะห์เพิ่มเติม
ในแต่ละด้าน พบว่า ด้านถนนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ ความเพียงพอของถนนกับความจําเป็นในการสัญจร
สูงที่สุด ด้านน้ําาประปามี ความพึงพอใจเกี่ยวกับขนาดท่อส่งน้ําประปามีความเหมาะสมสูงที่สุด ด้านไฟฟ้า
สาธารณะมี ความพึงพอใจเกี่ยวกับจุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะมีความเหมาะสมสูงที่สุด และด้านทางระบายน้ํามี
ความพึงพอใจ
เกี่ยวกับประเภทของทางระบายน้ํามีความเหมาะสมสูงที่สุด

7. กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงาน
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2557 จํานวน 8
ด้าน ประกอบด้วย ด้านถนน ด้านทางเท้า ด้านทางระบายน้ํา ด้านระบบจราจร ด้านไฟฟ้าสาธารณะ
ด้านสวนสาธารณะ ด้านระบบประปา ด้านไฟฟ้า และได้ประยุกต์ใช้แนวคิดของ Gibson และคณะ (อ้าง
ใน ภรณี มหานนท์. 2539) โดยอาศัยเครื่องวัดระยะสั้น คือ ความพึงพอใจ มากําหนดขอบเขตด้าน
เนื้อหาเพื่อเป็นกรอบแนวคิดและจัดทําแบบสอบถาม สามารถกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังนี้

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่
1. ด้านถนน
2. ด้านทางเท้า
3. ด้านทางระบายน้ํา
4. ด้านระบบจราจร
5. ด้านไฟฟ้าสาธารณะ
6. ด้านสวนสาธารณะ
7. ด้านระบบประปา
8. ด้านไฟฟ้า

• ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการดําเนินงานด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม
• การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
ดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

บทที่ 3
วิธีดําเนินการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงสํารวจโดยมุ่งศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง
พ.ศ. 2555 – 2557 ซึ่งทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ก่อนที่จะทําการสร้างเครื่องมือ ผู้ศึกษาได้ค้นคว้า
จากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประกอบในการสร้างแบบสอบถาม นอกจากนี้ยังได้กาํ หนดแนวทางในการ
ดําเนินการวิจยั เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
5. ระยะเวลาในการวิจัย
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม อําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป รวมทั้งสิ้น 40,983 คน
(ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2557)
1.2 กลุ่มตัวอย่างและการสุม่ ตัวอย่าง
1.2.1 หาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากจํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 40,983 คน โดยใช้เกณฑ์ขั้นต่ํา ด้วยการ
คํานวณทางสถิตติ ามวิธีการของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane.
1973 : 173 อ้างใน บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 97) ดังนี้
n

=

N
1 + N (e) 2

จากสูตร
n
N
e

แทนค่าตามสูตร

แทน
แทน
แทน

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดประชากรรวมทั้งสิ้น
ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้
(กําหนดให้มีค่าเท่ากับ 0.05)
40,983

n = 1 + (40,983 (0.05) 2)
=

396.12 คน

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจยั ใช้กลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 600 คน
1.2.2 การสุ่มตัวอย่าง คณะผู้วิจัยใช้การกําหนดกลุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน
โดยกําหนดกลุ่มตัวอย่างเท่ากัน แล้วทําการสุม่ ตัวอย่างแบบบังเอิญ ดังแสดงในตารางที่ 7

ตารางที่ 7 แสดงกลุ่มตัวอย่าง
ชุมชน
1. ชุมชนตักสิลา
2. ชุมชนศรีสวัสดิ์ 1
3. ชุมชนศรีสวัสดิ์ 2
4. ชุมชนศรีสวัสดิ์ 3
5. ชุมชนปัจฉิมทัศน์ 1
6. ชุมชนปัจฉิมทัศน์ 2
7. ชุมชนธัญญา 1
8. ชุมชนธัญญา 2
9. ชุมชนธัญญา 3
10. ชุมชนธัญญา 4
11. ชุมชนสามัคคี 1
12. ชุมชนสามัคคี 2
13. ชุมชนศรีมหาสารคาม
14. ชุมชนเครือวัลย์ 1
15. ชุมชนเครือวัลย์ 2
16. ชุมชนนาควิชัย 1
17. ชุมชนนาควิชัย 2
18. ชุมชนนาควิชัย 3
19. ชุมชนมหาชัย
20. ชุมชนโพธิ์ศรี 1
21. ชุมชนโพธิ์ศรี 2
22. ชุมชนอภิสิทธิ์ 1
23. ชุมชนอภิสิทธิ์ 2
24. ชุมชนอุทัยทิศ 1
25. ชุมชนอุทัยทิศ 2
26. ชุมชนอุทัยทิศ 3
27. ชุมชนอุทัยทิศ 4
28. ชุมชนส่องเหนือ

กลุ่มตัวอย่าง (คน)
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

ตารางที่ 7 (ต่อ)
ชุมชน
29. ชุมชนส่องใต้
30. ชุมชนบ้านแมด
รวม

กลุ่มตัวอย่าง (คน)
20
20
600

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ซึ่งได้สร้างตามวัตถุประสงค์
และกรอบแนวคิดของการศึกษาที่กําหนดขึ้น เพื่อสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงาน
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2557 โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
อาชีพหลัก การศึกษา จํานวนสมาชิกในครัวเรือน การเดินทางออกนอกชุมชน และการรับทราบข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการ/โครงการต่าง ๆ ของเทศบาลผ่านช่องทางใด
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2557โดยเนื้อหา
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 8 ด้าน รวมทั้งสิ้น 46 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดําเนินงานด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2557โดยเนื้อหา
แบบสอบถาม มีทั้งสิ้น 8 ข้อ
ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นทั่วไปและข้อเสนอแนะต่อการดําเนินงานของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม
2.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยจัดทําขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
2.2.1 เก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษาเอกสาร ตํารา วารสาร คู่มือ ระเบียบ กฎหมาย และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 กําหนดขอบเขตคําถามให้ครอบคลุมกรอบแนวคิด วัตถุประสงค์
และองค์ประกอบที่ทําให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจ และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ต่อการดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง
พ.ศ. 2555 – 2557 โดยพิจารณาเนื้อหาให้ครอบคลุมกับจุดมุ่งหมายและสมมติฐานในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล

2.2.3 นําร่างแบบสอบถามเสนอคณะกรรมการอํานวยการ พิจารณาความถูกต้องครบถ้วน
และครอบคลุมของเนื้อหา ภาษา โครงสร้าง และรูปแบบ เมื่อได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
อํานวยการแล้ว นําร่างแบบสอบถามมาทําการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้วนําเสนอผู้บริหาร
เพื่อพิจารณา
2.3 การหาคุณภาพของแบบสอบถาม
2.3.1 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
ครอบคลุมความถูกต้อง ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความถูกต้อง ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง ความถูกต้อง
ของรูปแบบแบบสอบถาม และการใช้ภาษา เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาและเพื่อความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้แก่
1) นายคํารณ สมบูรณ์รัตน์
ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

2) นายศิริชัย ศิริไปล์
3) นางนิภาพร กุลมาตย์

รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผู้ศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research) โดยผู้ศึกษาและ
ทีม
ผู้ช่วยได้อธิบายและชี้แจงวัตถุประสงค์กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
จํานวน 600 คน ซึ่งคณะผู้ศึกษาชี้แจงวัตถุประสงค์ของการทําวิจัย และ
ความเป็นอิสระในการให้ข้อมูลรายละเอียดของแบบสอบถาม ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย เพื่อให้
ผู้ตอบแบบสอบถามเกิดความเข้าใจตรงกัน และให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และเก็บรวบรวมข้อมูลครบตรงกําหนดเวลา

4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็จรูปในการประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล โดยดําเนินการดังนี้
4.1 นําแบบสอบถามที่รวบรวมได้จํานวน 600 ฉบับ ตรวจสอบความสมบูรณ์และความ
ถูกต้อง
4.2 นําแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์แล้วลงรหัสตามแบบการลงรหัส
(Coding Form)
4.3 นําแบบสอบถามที่ลงรหัสแล้วให้คะแนนแต่ละข้อจากอํานาจการจําแนก
รายข้อ ดังนี้
4.3.1 วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ และระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อการดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2557 ในแบบสอบถามกําหนดไว้ 5 ระดับคะแนน
(บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 103) ดังนี้

ระดับความพึงพอใจ/การมีส่วนร่วม มากที่สุด กําหนดให้ 5 คะแนน
ระดับความพึงพอใจ/การมีส่วนร่วม มาก
กําหนดให้ 4 คะแนน
ระดับความพึงพอใจ/การมีส่วนร่วม ปานกลาง กําหนดให้ 3 คะแนน
ระดับความพึงพอใจ/การมีส่วนร่วม น้อย
กําหนดให้ 2 คะแนน
ระดับความพึงพอใจ/การมีส่วนร่วม น้อยที่สุด กําหนดให้ 1 คะแนน
นําแบบสอบถามที่ลงคะแนนเรียบร้อยแล้วไปประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด.
2545 : 105) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ/การมีส่วนร่วม
อยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความพึงพอใจ/การมีส่วนร่วม
อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความพึงพอใจ/การมีส่วนร่วม
อยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความพึงพอใจ/การมีส่วนร่วม

อยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความพึงพอใจ/การมีส่วนร่วม
อยู่ในระดับน้อยที่สุด

5. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2557

6. สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2557 ผู้ศึกษาได้ใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปดังนี้

6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่
แจงความถี่ และค่าร้อยละ
6.2 การวัดระดับความพึงพอใจ/ระดับการมีส่วนร่วม ของประชาชนต่อการ

ดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง
พ.ศ. 2555 – 2557 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

6.3 ข้อคิดเห็นทั่วไปและข้อเสนอแนะใช้การอภิปรายเชิงพรรณา

การแจก

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
เทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2557 ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสํารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม อําเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จํานวน 600 คน จากนั้นผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามตรวจสอบความ
สมบูรณ์ ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปแล้วนําเสนอข้อมูล ด้วยตารางประกอบการอธิบายตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ตามขั้นตอน ดังนี้

1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
2. ลําดับขั้นในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
X

S.D.
F
Df
SS
MS
Sig
*

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าคะแนนเฉลี่ย (Arithmetic mean)
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation)
สถิติทดสอบที่ใช้ในการพิจารณาใน (f –distribution)
ระดับความเป็นอิสระ (Degrees of Freedom)
ผลรวมของค่าความเบี่ยงเบน (Sum of Squares)
ค่าเฉลี่ยผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบน (Mean Squares)
ค่าสําคัญทางสถิติทดสอบ
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ลําดับขั้นในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2557
คณะผู้ศึกษา ได้วิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปวิเคราะห์ร้อยละของเพศ อายุ อาชีพหลัก การศึกษา จํานวน
สมาชิกในครัวเรือน การเดินทางออกนอกชุมชน และช่องทางในการรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ให้บริการ/โครงการต่าง ๆ ของเทศบาล
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงาน
ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2557
ตอนที่ 3 วิเคราะห์ระดับการดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาล
เมืองมหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2557
ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนต่อต่อการดําเนินงาน
ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปวิเคราะห์ร้อยละของเพศ อายุ อาชีพหลัก การศึกษา
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน การเดินทางออกนอกชุมชน และช่องทางในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการให้บริการ/โครงการต่าง ๆ ของเทศบาล
ตารางที่ 8 แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ
ข้อมูลทั่วไป

จํานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

243
357
600

40.50
59.50
100.00

1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง

จากตารางที่ 8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.50 และ
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 40.50
ตารางที่ 9 แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ
ข้อมูลทั่วไป
2. อายุ
2.1 18 – 34 ปี
2.2 35 - 49 ปี
2.3 ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป
รวม

จํานวน (คน)

ร้อยละ

147
309
144
600

24.50
51.50
24.00
100.00

จากตารางที่ 9 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 35 – 49 ปี คิดเป็นร้อยละ
51.50 รองลงมามีอายุระหว่าง 18 - 34 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.50 และมีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึน้ ไป คิด
เป็นร้อยละ 24.00

ตารางที่ 10 แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพหลัก
ข้อมูลทั่วไป
3. อาชีพหลัก
3.1 เกษตรกรรม
3.2 รับจ้าง
3.3 นักเรียน/นักศึกษา
3.4 ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว
3.5 รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3.6 ว่างงาน
รวม

จํานวน (คน)

ร้อยละ

126
141
87
117
71
58
600

21.00
13.50
14.50
19.50
11.83
9.67
100.00

จากตารางที่ 10 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 13.50
รองลงมาเป็นอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 21.00 อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
คิดเป็นร้อยละ 19.50 นักเรียน/นักศึกษา คิดเป็น ร้อยละ 14.50 อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
คิดเป็นร้อยละ 11.83 และว่างงาน คิดเป็นร้อยละ 9.67
ตารางที่ 11 แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา
ข้อมูลทั่วไป
4. ระดับการศึกษา
4.1 ไม่ได้เรียนหนังสือ
4.2 ประถมศึกษา
4.3 มัธยมศึกษา / ปวช. หรือเทียบเท่า
4.4 อนุปริญญา / ปวส. หรือเทียบเท่า
4.5 ปริญญาตรี
4.6 สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จํานวน (คน)

ร้อยละ

62
139
108
165
97
29
600

10.33
23.17
18.00
27.50
16.17
4.83
100.00

จากตารางที่ 11 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับอนุปริญญา / ปวส. หรือเทียบเท่า
คิดเป็นร้อยละ 27.50 รองลงมามีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 23.17 มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา / ปวช. หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 18.00 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ
16.17 ไม่ได้เรียนหนังสือ คิดเป็นร้อยละ 10.33 และมีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ
4.83

ตารางที่ 12 แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามจํานวนสมาชิก
ในครัวเรือน
ข้อมูลทั่วไป
5. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
5.1 1 – 3 คน
5.2 4 – 6 คน
5.3 7 – 9 คน
5.4 ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป
รวม

จํานวน (คน)

ร้อยละ

216
322
48
14
600

36.00
53.67
8.00
2.33
100.00

จากตารางที่ 12 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนระหว่าง 4 –
6 คน คิดเป็นร้อยละ 53.67 รองลงมามีจํานวนสมาชิก 1 – 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.00
จํานวนสมาชิก 7 – 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 และจํานวนสมาชิก
ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 2.33
ตารางที่ 13 แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามการเดินทางออกนอกชุมชน
ข้อมูลทั่วไป
5. การเดินทางออกนอกชุมชน
5.1 1 ครั้ง/สัปดาห์ หรือน้อยกว่านั้น
5.2 2 – 4 ครั้ง/สัปดาห์
5.3 5 – 7 ครั้ง/สัปดาห์
5.4 มากกว่า 7 ครั้ง/สัปดาห์
รวม

จํานวน (คน)

ร้อยละ

61
113
198
228
600

10.17
18.83
33.00
38.00
100.00

จากตารางที่ 13 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางออกนอกชุมชนมากกว่า 7 ครั้ง/
สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 38.00 รองลงมาเดินทาง 5 – 7 ครั้ง/สัปดาห์
คิดเป็นร้อยละ
33.00 เดินทาง 2 – 4 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 18.83 และเดินทาง 1 ครั้ง/สัปดาห์หรือน้อยกว่า
นั้น คิดเป็นร้อยละ 10.17

ตารางที่ 14 แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามช่องทางในการ
รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการ/โครงการต่าง ๆ ของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
6. ช่องทางในการรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ให้บริการ/โครงการต่าง ๆ ของเทศบาล
6.1 หอกระจายข่าวประจําชุมชน
6.2 วารสาร/แผ่นพับ/รายงานกิจการเทศบาล
6.3 ป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาล / ชุมชน
6.4 คณะกรรมการชุมชน
6.5 เว็บไซต์ของเทศบาล www.mahasarakhamcity.org
6.6 สถานีวิทยุ FM.100 MHz ร้อยใจชาวเทศบาล
6.7 รถประชาสัมพันธ์

จํานวน (คน)

ร้อยละ

487
353
426
374
138
142
341

81.17
58.83
71.00
62.33
23.00
23.67
56.83

จากตารางที่ 14 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ให้บริการ/โครงการต่าง ๆ ของเทศบาลผ่านทางหอกระจายข่าวประจําชุมชน
คิดเป็นร้อยละ
81.17 รองลงมา ผ่านทางป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาล / ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 71.00 ผ่านทาง
คณะกรรมการชุมชน คิดเป็นร้อยละ 62.33 ผ่านทางวารสาร/
แผ่นพับ/รายงานกิจการเทศบาล คิดเป็นร้อยละ 58.83 ผ่านทางรถประชาสัมพันธ์ คิดเป็น
ร้อยละ 56.83 ผ่านทางสถานีวิทยุ FM.100 MHz ร้อยใจชาวเทศบาล คิดเป็นร้อยละ
23.67 และเว็บไซต์ของเทศบาล www.mahasarakhamcity.org คิดเป็นร้อยละ 23.00
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2557
1. วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2557 โดยรวมและจําแนกเป็นรายด้าน
2. วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2557 จําแนก
รายข้อของแต่ละ
ด้าน

1. วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2557 โดยรวมและจําแนกเป็นรายด้าน
ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง
พ.ศ. 2555 – 2557 โดยรวมและจําแนกเป็นรายด้าน
การดําเนินงานด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ด้านถนน
ด้านทางเท้า
ด้านทางระบายน้ํา
ด้านระบบจราจร
ด้านไฟฟ้าสาธารณะ
ด้านสวนสาธารณะ
ด้านระบบประปา
ด้านไฟฟ้า
โดยรวม

ค่าเฉลี่ย
ความ
พึงพอใจ
ร้อยละ
66.33
66.73
64.20
67.23
65.00
65.73
68.37
67.40
66.37

X

S.D.

3.32
3.34
3.21
3.36
3.25
3.29
3.42
3.37
3.32

0.82
0.76
0.76
0.75
0.84
0.77
0.77
0.74
0.78

ระดับ
ความ
พึงพอใจ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 15 พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงาน
ด้าน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2557 โดยรวมอยู่ใน
เมือ่ พิจารณาเป็น
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 66.37 ( X = 3.32)
รายด้าน พบว่า ด้านระบบประปา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจร้อยละ 68.37
( X = 3.42) และด้านทางระบายน้ํา มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด โดยมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจร้อยละ
64.20 ( X = 3.21)

2. วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2557 จําแนก รายข้อของแต่ละด้าน
2.1 ด้านถนน
ตารางที่ 16 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง
พ.ศ. 2555 – 2557 ด้านถนน โดยรวมและจําแนกเป็นรายข้อ
การดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านถนน
1. ถนนมีความเพียงพอกับความจําเป็นในการ
สัญจรไปมาของประชาชน
2. ถนนมีความสะดวกและปลอดภัยเหมาะสําหรับ
การสัญจรไปมา
3. คุณภาพของถนนที่ดําเนินการก่อสร้างได้
มาตรฐาน
4. ความสะอาดและเรียบร้อยของถนน
5. การตรวจสอบดูแลถนนให้สามารถใช้งานได้ดี
อยู่เสมอ
6. ความรวดเร็วในการซ่อมแซมเมื่อถนนได้รับ
ความเสียหาย
โดยรวม

ค่าเฉลี่ย
ความ
พึงพอใจ
ร้อยละ

X

S.D.

ระดับ
ความ
พึงพอใจ

70.40

3.52 0.76

มาก

68.40

3.42 0.87

มาก

63.40
66.40

3.17 0.76
3.32 0.93

ปานกลาง
ปานกลาง

65.20

3.26 0.86

ปานกลาง

64.20
66.33

3.21 0.74
3.32 0.82

ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 16 พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงาน
ด้าน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2557 ด้านถนน
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 66.33
( X = 3.32)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ถนนมีความเพียงพอกับความจําเป็นในการสัญจรไปมาของประชาชน มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ร้อยละ 70.40
( X = 3.52) และคุณภาพของถนน
ที่ดําเนินการก่อสร้างได้มาตรฐาน มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 63.40 ( X =
3.17)

2.2 ด้านทางเท้า
ตารางที่ 17 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง
พ.ศ. 2555 – 2557 ด้านทางเท้า โดยรวมและจําแนกเป็นรายข้อ
การดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านทางเท้า
7. ทางเท้ามีความเพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน
8. ทางเท้ามีความสะดวกและปลอดภัย
เหมาะสําหรับการสัญจรไปมา
9. คุณภาพของทางเท้าที่ดําเนินการก่อสร้าง
ได้มาตรฐาน
10. ความสะอาดและเรียบร้อยของทางเท้า
11. การตรวจสอบดูแลทางเท้าให้สามารถใช้งาน
ได้ดีอยู่เสมอ
12. ความรวดเร็วในการซ่อมแซมเมื่อทางเท้า
ได้รับความเสียหาย
โดยรวม

ค่าเฉลี่ย
ความ
พึงพอใจ
ร้อยละ

X

S.D.

ระดับ
ความ
พึงพอใจ

67.80

3.39 0.87

ปานกลาง

63.00

3.15 0.85

ปานกลาง

66.60
65.00

3.33 0.71
3.25 0.75

ปานกลาง
ปานกลาง

69.60

3.48 0.65

มาก

68.40
66.73

3.42 0.72
3.34 0.76

มาก
ปานกลาง

จากตารางที่ 17 พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงาน
ด้าน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2557 ด้านทางเท้า
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 66.73
( X = 3.34)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การตรวจสอบดูแลทางเท้าให้สามารถใช้งานได้ดี อยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
และทางเท้ามีความ
โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ร้อยละ 69.60 ( X = 3.48)
สะดวกและปลอดภัยเหมาะสําหรับการสัญจรไปมามีค่าเฉลี่ยต่ําสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ
63.00 ( X = 3.15)

2.3 ด้านทางระบายน้ํา
ตารางที่ 18 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง
พ.ศ. 2555 – 2557 ด้านทางระบายน้ํา โดยรวมและจําแนกเป็นรายข้อ
การดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านทางระบายน้ํา
13. ประเภทของทางระบายน้ํามีความเหมาะสม
14. ขนาดของทางระบายน้ํามีความเหมาะสม
15. ทางระบายน้ําที่มีอยู่สามารถระบายน้ําได้ดี
16. ทางระบายน้ําที่มีอยู่ครอบคลุมพื้นที่อย่าง
เหมาะสม
17. การตรวจสอบดูแลทางระบายน้ําให้สามารถ
ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
18. ความรวดเร็วในการซ่อมแซมเมื่อทาง
ระบายน้ําได้รับความเสียหาย
โดยรวม

ค่าเฉลี่ย
ความ
พึงพอใจ
ร้อยละ
64.20
64.80
62.40

3.21 0.65
3.24 0.74
3.12 0.84

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

61.00

3.05 0.86

ปานกลาง

66.60

3.33 0.79

ปานกลาง

66.20
64.20

3.31 0.69
3.21 0.76

ปานกลาง
ปานกลาง

X

S.D.

ระดับ
ความ
พึงพอใจ

จากตารางที่ 18 พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงาน
ด้าน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2557 ด้านทางระบาย
น้ํา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 64.20 ( X = 3.21) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ การตรวจสอบดูแลทางระบายน้ําให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจ ร้อยละ 66.60 ( X = 3.33) และ
ทางระบายน้ําที่มีอยู่ครอบคลุมพื้นที่อย่าง
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจร้อยละ 61.00 ( X = 3.05)

2.4 ด้านระบบจราจร
ตารางที่ 19 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง
พ.ศ. 2555 – 2557 ด้านระบบจราจร โดยรวมและจําแนกเป็นรายข้อ
การดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านระบบจราจร
19. เครื่องหมายและสัญญาณไฟจราจร
อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี
20. ความเหมาะสม/ความชัดเจนของเครื่องหมาย
และสัญญาณไฟจราจร
21. เครื่องหมายและสัญญาณไฟจราจรสามารถ
ช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัดได้ดี
22. เครื่องหมายและสัญญาณไฟจราจรสามารถ
ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ
23. เครื่องหมายและสัญญาณไฟจราจรทําให้เกิด
ความปลอดภัยในการสัญจรบนเส้นทางเดินรถ
24. การตรวจสอบดูแลเครื่องหมายและสัญญาณ
ไฟจราจรให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ
โดยรวม

ค่าเฉลี่ย
ความ
พึงพอใจ
ร้อยละ

X

S.D.

ระดับ
ความ
พึงพอใจ

65.80

3.29 0.74

ปานกลาง

66.40

3.32 0.65

ปานกลาง

69.80

3.49 0.69

มาก

70.20

3.51 0.89

มาก

68.80

3.44 0.77

มาก

62.40
67.23

3.12 0.76
3.36 0.75

ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 19 พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงาน
ด้าน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2557 ด้านระบบ
จราจร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 71.93
(X =
3.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เครื่องหมายและสัญญาณไฟจราจรทําให้เกิด
ความ
ปลอดภัยในการสัญจรบนเส้นทางเดินรถ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ร้อยละ 82.00 ( X
= 4.10) และเครื่องหมายและสัญญาณไฟจราจรอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด โดยมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจร้อยละ 65.80 ( X = 3.29)

2.5 ด้านไฟฟ้าสาธารณะ
ตารางที่ 20 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง
พ.ศ. 2555 – 2557 ด้านไฟฟ้าสาธารณะ โดยรวมและจําแนกเป็นรายข้อ
การดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านไฟฟ้าสาธารณะ
25. จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสายหลัก/
สายรอง และภายในชุมชนอย่างทั่วถึง
26. ไฟฟ้าสาธารณะที่จัดทําขึ้นได้มาตรฐาน
27. ความเหมาะสมของบริเวณที่ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ
28. การใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าสาธารณะในด้าน
การสัญจร ไปมาและด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
29. การตรวจสอบดูแลไฟฟ้าสาธารณะให้สามารถ
ใช้งานได้อยู่เสมอ
30. ความรวดเร็วในการซ่อมแซมเมื่อไฟฟ้า
สาธารณะได้รับความเสียหาย
โดยรวม

ค่าเฉลี่ย
ความ
พึงพอใจ
ร้อยละ

X

S.D.

ระดับ
ความ
พึงพอใจ

62.40
64.80

3.12 0.88
3.24 0.74

ปานกลาง
ปานกลาง

67.60

3.38 0.92

ปานกลาง

68.20

3.41 0.77

มาก

65.40

3.27 0.81

ปานกลาง

61.60
65.00

3.08 0.91
3.25 0.84

ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 20 พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงาน
ด้าน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2557 ด้านไฟฟ้า
สาธารณะ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 65.00 ( X = 3.25) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าสาธารณะในด้านการสัญจรไปมาและด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความ พึงพอใจ ร้อยละ 68.20 ( X = 3.41)
และความรวดเร็วในการซ่อมแซมเมื่อไฟฟ้าสาธารณะได้รับความเสียหายมีค่าเฉลี่ยต่ําสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจร้อยละ 61.60 ( X = 3.08)

2.6 ด้านสวนสาธารณะ
ตารางที่ 21 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง
พ.ศ. 2555 – 2557 ด้านสวนสาธารณะ โดยรวมและจําแนกเป็นรายข้อ
การดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านสวนสาธารณะ
31. สวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล
มีจํานวนเพียงพอต่อการใช้บริการ
32. สวนสาธารณะที่สร้างขึ้นได้มาตรฐานและ
อยู่ในสภาพพร้อมให้บริการแก่ประชาชน
33. การจัดสภาพแวดล้อมสวนสาธารณะคํานึง
ถึงความต้องการและความจําเป็นของประชาชน
ผู้ใช้บริการ
34. มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกให้ประชาชน
อย่างเพียงพอและทั่วถึง เช่น ไฟฟ้าแสงสว่าง
ห้องน้ํา ป้ายประชาสัมพันธ์ อุปกรณ์ออกกําลังกาย เป็นต้น
35. มีการจัดบริเวณส่วนบริการต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม เช่น สนามกีฬา ทางเดิน สถานที่
พักผ่อน เป็นต้น
36. การดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัย
ภายในสวนสาธารณะมีความเหมาะสม
โดยรวม

ค่าเฉลี่ย
ความ
พึงพอใจ
ร้อยละ

X

S.D.

ระดับ
ความ
พึงพอใจ

69.00

3.45 0.74

มาก

62.80

3.14 0.76

ปานกลาง

65.80

3.29 0.84

ปานกลาง

64.20

3.21 0.72

ปานกลาง

67.20

3.36 0.69

ปานกลาง

65.40
65.73

3.27 0.88
3.29 0.77

ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 21 พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงาน
ด้าน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2557 ด้าน
สวนสาธารณะ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 65.73 ( X = 3.29)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลมีจํานวนเพียงพอต่อการใช้บริการ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ร้อยละ 69.00
( X = 3.45) และสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นได้มาตรฐานและอยู่ในสภาพพร้อมให้บริการ
แก่ประชาชนมีค่าเฉลี่ยต่ําสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 62.80 ( X = 3.14)

2.7 ด้านระบบประปา
ตารางที่ 22 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง
พ.ศ. 2555 – 2557 ด้านระบบประปา โดยรวมและจําแนกเป็นรายข้อ
การดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านระบบประปา
37. ระบบประปามีความครอบคลุมทั่วถึง
และสอดคล้อง กับความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่
38. การก่อสร้างระบบน้ําประปาได้มาตรฐาน
ทําให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
39. ความสะอาดและคุณภาพของน้ําประปา
40. ปริมาณน้ําประปามีใช้เพียงพอและ
การจ่ายน้ําประปามีความสม่ําเสมอ
41. การตรวจสอบดูแลระบบประปาให้สามารถ
ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
42. ความรวดเร็วในการซ่อมแซมเมื่อระบบ
ประปาเกิดความเสียหาย
โดยรวม

ค่าเฉลี่ย
ความ
พึงพอใจ
ร้อยละ

X

S.D.

ระดับ
ความ
พึงพอใจ

67.20

3.36 0.74

ปานกลาง

70.40
69.60

3.52 0.64
3.48 0.85

มาก
มาก

69.80

3.49 0.84

มาก

65.40

3.27 0.79

ปานกลาง

67.80
68.37

3.39 0.76
3.42 0.77

ปานกลาง
มาก

จากตารางที่ 22 พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงาน
ด้าน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2557 ด้านระบบ
ประปา โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 68.37
(X =
3.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การก่อสร้างระบบน้ําประปาได้มาตรฐาน ทําให้ประชาชนมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ร้อยละ 70.40 ( X = 3.52) และการ
ตรวจสอบดูแลระบบประปาให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด โดยมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจร้อยละ 65.40 ( X = 3.27)

2.8 ด้านไฟฟ้า
ตารางที่ 23 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง
พ.ศ. 2555 – 2557 ด้านไฟฟ้า โดยรวมและจําแนกเป็นรายข้อ
การดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านไฟฟ้า
43. ระบบไฟฟ้าที่ใช้ภายในครัวเรือนมีความ
ครอบคลุมทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่
44. การก่อสร้างระบบไฟฟ้าได้มาตรฐาน ทําให้
ประชาชน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
45. การตรวจสอบดูแลระบบไฟฟ้าให้สามารถ
ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
46. ความรวดเร็วในการซ่อมแซมเมื่อระบบไฟฟ้า
เกิดความเสียหาย
โดยรวม

ค่าเฉลี่ย
ความ
พึงพอใจ
ร้อยละ

X

S.D.

ระดับ
ความ
พึงพอใจ

64.40

3.22 0.81

ปานกลาง

70.20

3.51 0.69

มาก

68.60

3.43 0.73

มาก

66.40
67.40

3.32 0.71
3.37 0.74

ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 23 พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงาน
ด้าน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2557 ด้านไฟฟ้า
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 67.40
( X = 3.37) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การก่อสร้างระบบไฟฟ้าได้มาตรฐาน ทําให้ประชาชน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ร้อยละ 70.20 ( X = 3.51) และระบบไฟฟ้าที่ใช้
ภายในครัวเรือนมีความครอบคลุมทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ มีค่าเฉลี่ย
ต่ําสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 64.40 ( X = 3.22)

ตอนที่ 3 วิเคราะห์ระดับการดําเนินด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2557
ตารางที่ 24 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการดําเนินงานด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2557
โดยรวมและจําแนกเป็นรายข้อ
การดําเนินงาน
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
เสนอโครงการ / กิจกรรม
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร ของโครงการ/กิจกรรม
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
ในโครงการ / กิจกรรม
4. การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /
กิจกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐานต่อสาธารณะ
5. ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ /
กิจกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐาน
6. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7. การดําเนินงานด้านโครงสร้างพื่นฐานของ
เทศบาลสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนิน
โครงการ / กิจกรรม
โดยรวม

ค่าเฉลี่ย
การ
ดําเนินงาน
ร้อยละ

X

S.D.

ระดับ
การ
ดําเนินงาน

68.40

3.42 0.71

มาก

60.20

3.01 0.79

ปานกลาง

65.20

3.26 0.82

ปานกลาง

66.20

3.31 0.86

ปานกลาง

66.80
60.80

3.34 0.85
3.04 0.81

ปานกลาง
ปานกลาง

62.40

3.12 0.76

ปานกลาง

69.40
64.93

3.47 0.77
3.25 0.80

มาก
ปานกลาง

จากตารางที่ 24 พบว่า ระดับการดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2557 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยการดําเนินงาน
ร้อยละ 64.93 ( X = 3.25) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนิน
โครงการ / กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยการดําเนินงานร้อยละ 69.40 ( X = 3.47) และการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด โดยมีค่าเฉลี่ยการ
ดําเนินงาน ร้อยละ 60.20 ( X = 3.01)

ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดําเนินงาน
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2557
การศึกษาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดําเนินงาน ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคามทําการพิจารณาในภาพรวมของพื้นที่รับผิดชอบของเขตเทศบาลเมือง
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า
1. ด้านถนน สามารถจําแนกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามลําดับได้ดังนี้
1.1 ควรดําเนินการก่อสร้างถนนให้ทั่วถึง และเพียงพอต่อการใช้บริการของ
ประชาชน
1.2 ควรก่อสร้างถนนให้มีคุณภาพ ผิวถนนไม่บางเกินไป
1.3 ในการก่อสร้างถนน ควรมีป้ายบอกให้ชัดเจนและเห็นเด่นชัด
1.4 การก่อสร้างถนน ควรมีการจัดการจราจรที่ดีเพื่อแก้ปัญหาการกีดขวาง
การจราจรของรถที่สัญจรไปมา
1.5 การก่อสร้างถนนควรได้มาตรฐานไม่แคบจนเกินไปจนทําให้การสัญจรไปมา
ไม่สะดวก
1.6 ควรดําเนินการซ่อมแซมถนนให้สามารถใช้งานได้อย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพ
1.7 ในการซ่อมแซมถนนควรดําเนินการให้รวดเร็วและเสร็จตรงตามกําหนดเวลา
1.8 ปัญหาถนนชํารุดเสียหายเนื่องจากการขุดเจาะระบบประปา เทศบาล
ควรประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เช่นเดิม
2. ด้านทางเท้า สามารถจําแนกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามลําดับได้ดังนี้
2.1 ควรมีการดูแลควบคุมเรื่องการวางแผงขายของ ป้ายโฆษณา การใช้ประโยชน์ของกลุ่มคน
บางกลุ่ม ตามทางเท้าเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ทางเท้าของประชาชน
2.2 ควรมีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเดินเท้าให้สะอาด สะดวก และปลอดภัย เนื่องจาก
ทางเท้าบางจุด มีหญ้าขึ้นคลุมพื้นที่และมีการนําขยะไปทิ้งกีดขวางการ
ใช้ทาง ซึ่งอาจเกิดอันตรายได้
2.3 ควรมีการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ด้านทางระบายน้ํา สามารถจําแนกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามลําดับ ได้ดังนี้
3.1 ควรมีการปรับปรุงทางระบายน้ําให้ไหลสะดวกและมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง
3.2 ควรมีการก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้ําให้เพียงพอและสามารถใช้งานได้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง
3.3 ท่อระบายน้ํายังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ยังมีปัญหาน้ําท่วมขังภายในเขตเทศบาล
3.4 ควรเอาใจใส่ดูแลในการเก็บขยะในท่อระบายน้ําอย่างสม่ําเสมอ เพื่อป้องกันปัญหาขยะอุด
ตัน และจัดเจ้าหน้าที่ในการขุดลอกท่อระบายน้ําเป็นประจํา
3.5 ในการก่อสร้างถนน ควรมีการก่อสร้างท่อระบายน้ําควบคู่ไปด้วย
3.6 ระบบระบายน้ําเสียปัจจุบันนี้ปัญหาน้ําเสียยังมีอยู่มาก ส่งผลให้ชุมชน
ไม่น่าอยู่ จึงขอให้ปรับปรุงระบบระบายน้ําทั้งถนนสายหลัก ถนนสายรอง และตามซอยต่าง ๆ ในชุมชน
4. ด้านระบบจราจร สามารถจําแนกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามลําดับได้ดังนี้

4.1 ควรดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเครื่องหมายจราจรและสัญญาณไฟที่ไม่ชัดเจนเพื่อลด
อุบัติเหตุ
4.2 ควรดําเนินการซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรที่ชํารุดเสียหายโดยเร่งด่วน
4.3 ควรเพิ่มเครื่องหมายจราจรทางร่วมทางแยกและให้เห็นชัดเจน
4.4 ควรมีสัญญาณไฟจราจรอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะในจุดที่อันตรายเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
4.5 ควรมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบการจราจร การเดินรถ
การจอดรถ และสถานที่จอดรถไม่เพียงพอ โดยเฉพาะบริเวณตลาดสด ตลาดโต้รุ่ง และภายในสถานีขนส่ง
4.6 การจอดรถไม่เป็นระเบียบมีการจอดรถซ้อนคัน จอดรถตามขอบถนน
4.7 ควรทําการตีเส้นจราจรใหม่ในบางจุดให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน
4.8 การเปิด-ปิด สัญญาณไฟจราจร ควรคํานึงถึงความเหมาะสมไม่ควรปิดสัญญาณไฟเร็ว
เกินไป
5. ด้านไฟฟ้าสาธารณะ สามารถจําแนกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามลําดับได้ดังนี้
5.1 ควรดําเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มเติมในจุดที่ล่อแหลมต่อการเกิดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม
5.2 ควรซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชํารุดโดยรวดเร็วเมื่อได้รับแจ้ง
5.3 ควรมีการปรับเปลี่ยนเสาไฟฟ้าที่ชํารุด เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
5.4 จุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในบางจุดอยู่ห่างกันทําให้แสงสว่างไม่เพียงพอ
ควรติดตั้งเพิ่มในหลาย ๆ จุด
6. ด้านสวนสาธารณะ สามารถจําแนกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามลําดับได้ดังนี้
6.1 ควรปรับปรุงสวนสาธารณะที่มีอยู่ให้ดีกว่าเดิม เช่น สวนสุขภาพสมถวิล (ข้างโรงเรียน
พระกุมาร) สวนสุขภาพบ้านส่องนางใย สวนสาธารณะเลิงน้ําจั้น โดยเน้นเรื่องความสะอาดและความ
ปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการ
6.2 ควรเพิ่มและบํารุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการพักผ่อน ออกกําลังกาย ลานหรือศูนย์กีฬาครบ
วงจรแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือมีค่าใช้จ่ายต่ํา เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหันมาออก
กําลังกายมากขึ้น
6.3 ภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนนและบริเวณริมถนน ทั้งถนนสายหลักและ
ถนนสาย
รอง ควรตัดตกแต่งให้สวยงาม ต้นไม้ควรเป็นไม้ขนาดเล็กไม่ควรเป็นต้นไม้ใหญ่
หรือหนาทึบ
เนื่องจากเป็นอุปสรรคในการสัญจรไปมาของประชาชน
6.4 ความต้องการของประชาชนในด้านสวนสาธารณะ สรุปได้ดังนี้
6.4.1 ต้นไม้และความร่มรื่น
6.4.2 บริเวณสําหรับออกกําลังกาย
6.4.3 เก้าอี้นั่งพักผ่อน
6.4.4 ห้องน้ํา/ห้องสุขา
6.4.5 การรักษาความปลอดภัย
6.4.6 สวนลานไม้ดอกไม้ประดับ
6.4.7 สนามหญ้า
6.4.8 เครื่องออกกําลังกาย

7. ด้านระบบประปา สามารถจําแนกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามลําดับ

ได้

ดังนี้
7.1 ควรมีการขยายเขตประปาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของ
ประชาชน
7.2 ควรพัฒนาและปรับปรุงระบบน้ําประปาให้สมบูรณ์และได้มาตรฐาน โดยเฉพาะคุณภาพน้ํา
ให้สะอาด เพื่อให้สามารถนํามาอุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัย
7.3 ควรมีการเปลี่ยนขนาดท่อส่งน้ําประปาในบางจุด เพื่อเพิ่มปริมาณการจ่ายน้ําให้ทั่วถึง และ
เพียงพอกับความต้องการใช้น้ํา
7.4 เมื่อมีการหยุดจ่ายน้ําประปา ควรมีการแจ้งเตือนล่วงหน้า เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อน
เนื่องจากบางหลังคาเรือนไม่ได้กักเก็บน้ําใช้ในการอุปโภคบริโภค
8. ด้านไฟฟ้า สามารถจําแนกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามลําดับได้ดังนี้
8.1 ควรมีการขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
8.2 ควรมีการจัดให้มีชุดพนักงานไฟฟ้าที่มีความชํานาญด้านรถกระเช้าเพิ่มขึ้นและ การ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับในเขตเทศบาล
8.3 เมื่อมีการหยุดจ่ายไฟฟ้า ควรมีการแจ้งเตือนล่วงหน้า เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน
9. ด้านอื่น ๆ
9.1 ปรับปรุงหอนาฬิกา และบริเวณที่ตั้งของพระกันทรวิชัยภายในอําเภอเมือง
มหาสารคาม ให้สวยงาม
9.2 เทศบาลควรจัดระเบียบป้ายโฆษณา ซึ่งติดตั้งไม่เป็นระเบียบ บางแห่ง
กีดขวางทางจราจร
9.3 เทศบาลควรควบคุมการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในเขตเทศบาล
โดยเฉพาะการถมดินที่สูงกว่าระดับถนนและการก่อสร้างอาคารที่ขวางทางน้ําไหลผ่าน
9.4 เทศบาลควรจัดระเบียบผู้ค้าภายในตลาดสด โดยเฉพาะไม่ควรให้มีการวางสินค้าจําหน่าย
บนทางเท้าและบริเวณที่จอดรถ อีกทั้งภายในตลาดยังมีน้ําขังส่งผลให้ทางเดินลื่น สกปรก และส่งกลิ่น
เหม็น สถานที่จอดรถก็ไม่เพียงพอ
9.5 เทศบาลควรก่อสร้างและปรับปรุงตลาดโต้รุ่งใหม่ เนื่องจากโครงสร้างอาคารชํารุดและ
ก่อสร้างมาเป็นเวลานาน ระบบระบายน้ําเสียภายในตลาดโต้รุ่งไม่ระบายน้ํา ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนผู้มาใช้
บริการ อีกทั้งยังมีสัตว์ที่เป็นพาหะนําโรค เช่น หนู แมลงสาบ
9.6 ควรจัดระเบียบรถและผู้ค้าภายในสถานีขนส่ง (บขส.) เพื่อให้เป็นระเบียบและได้รับ
ประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งปรับปรุงถนนภายใน บขส. ให้ดีกว่านี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
9.7 การพัฒนาควรพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ให้สามารถตอบสนองปัญหาความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง
9.8 ควรมีการกําชับพนักงานรักษาความสะอาดในแต่ละชุมชนให้ปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ
และจริงจัง
9.9 ปัญหาขยะภายในเขตเทศบาล ควรมีการจัดเก็บทุกวันให้ทั่วถึง

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2557 คณะผู้ศึกษา ได้นําเสนอสรุปผล
การศึกษาตามลําดับ ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2. สรุปผลการศึกษา
3. อภิปรายผล
4. ข้อเสนอแนะ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อต่อการดําเนินงาน
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2557
2. เพื่อศึกษาถึงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดําเนินงาน
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2557
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนต่อต่อการดําเนินงาน
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม

สรุปผลการศึกษา
ในการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2557 สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.50 และ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ
40.50
1.2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 35 – 49 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.50 รองลงมามีอายุ
ระหว่าง 18 - 34 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.50 และมีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 24.00
1.3 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 13.50 รองลงมาเป็นอาชีพ

เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 21.00 อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
คิดเป็นร้อยละ 19.50 นักเรียน/นักศึกษา คิดเป็น ร้อยละ 14.50 อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ
11.83 และว่างงาน คิดเป็นร้อยละ 9.67
1.4 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับอนุปริญญา / ปวส. หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 27.50
รองลงมามีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 23.17 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา / ปวช. หรือเทียบเท่า คิด
เป็นร้อยละ 18.00 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 16.17 ไม่ได้เรียนหนังสือ คิดเป็นร้อยละ 10.33 และมี
การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 4.83
1.5 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนระหว่าง
4 – 6 คน คิดเป็นร้อยละ 53.67 รองลงมามีจํานวนสมาชิก 1 – 3 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 จํานวนสมาชิก 7 – 9
คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 และจํานวนสมาชิก ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 2.33

1.6 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางออกนอกชุมชนมากกว่า 7 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ
38.00 รองลงมาเดินทาง 5 – 7 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 33.00 เดินทาง 2 – 4 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 18.83
และเดินทาง 1 ครั้ง/สัปดาห์หรือน้อยกว่านั้น คิดเป็นร้อยละ 10.17
1.7 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการ/โครงการต่าง ๆ ของ
เทศบาลผ่านทางหอกระจายข่าวประจําชุมชน คิดเป็นร้อยละ 81.17 รองลงมา ผ่านทางป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาล /
ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 71.00 ผ่านทางคณะกรรมการชุมชน คิดเป็นร้อยละ 62.33 ผ่านทางวารสาร/แผ่นพับ/รายงาน
กิจการเทศบาล คิดเป็นร้อยละ 58.83 ผ่านทางรถประชาสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 56.83 ผ่านทางสถานีวิทยุ FM.100 MHz
ร้อยใจชาวเทศบาล คิดเป็นร้อยละ 23.67 และเว็บไซต์ของเทศบาล www.mahasarakhamcity.org คิดเป็นร้อยละ 23.00
2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2557
พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาล
เมืองมหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2557 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ
66.37 ( X = 3.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านระบบประปา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ร้อยละ 68.37
( X = 3.42) และด้านทางระบายน้ํา มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด โดยมีค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจร้อยละ
64.20 ( X = 3.21)
3. ระดับการดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ.
2555 – 2557
พบว่า ระดับการดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ.
2555 – 2557 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยการดําเนินงาน ร้อยละ 64.93 ( X = 3.25) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลีย่ การ
ดําเนินงานร้อยละ 69.40 ( X = 3.47) และการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ของโครงการ/กิจกรรม มี
ค่าเฉลี่ยต่ําสุด โดยมีค่าเฉลี่ยการดําเนินงาน ร้อยละ 60.20 ( X = 3.01)
4. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดําเนินงาน ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
เทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2557

1. ด้านถนน สามารถจําแนกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามลําดับได้ดังนี้
1.1 ควรดําเนินการก่อสร้างถนนให้ทั่วถึง และเพียงพอต่อการใช้บริการของ
ประชาชน
1.2 ควรก่อสร้างถนนให้มีคุณภาพ ผิวถนนไม่บางเกินไป
1.3 ในการก่อสร้างถนน ควรมีป้ายบอกให้ชัดเจนและเห็นเด่นชัด
1.4 การก่อสร้างถนน ควรมีการจัดการจราจรที่ดีเพื่อแก้ปัญหาการกีดขวาง
การจราจรของรถที่สัญจรไปมา
1.5 การก่อสร้างถนนควรได้มาตรฐานไม่แคบจนเกินไปจนทําให้การสัญจรไปมา
ไม่สะดวก
1.6 ควรดําเนินการซ่อมแซมถนนให้สามารถใช้งานได้อย่างทั่วถึง
มีประสิทธิภาพ
1.7 ในการซ่อมแซมถนน ควรดําเนินการให้รวดเร็วและเสร็จตรงตามกําหนดเวลา
1.8 ปัญหาถนนชํารุดเสียหายเนื่องจากการขุดเจาะระบบประปา เทศบาลควรประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เช่นเดิม
2. ด้านทางเท้า สามารถจําแนกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามลําดับได้ดังนี้
2.1 ควรมีการดูแลควบคุมเรื่องการวางแผงขายของ ป้ายโฆษณา การใช้ประโยชน์ของกลุ่ม
คนบางกลุ่ม ตามทางเท้าเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ทางเท้า
ของประชาชน
2.2 ควรมีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเดินเท้าให้สะอาด สะดวก และปลอดภัย
เนื่องจากทางเท้าบางจุด มีหญ้าขึ้นคลุมพื้นที่และมีการนําขยะไปทิ้งกีดขวาง
การใช้ทาง ซึ่งอาจ
เกิดอันตรายได้
2.3 ควรมีการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ด้านทางระบายน้ํา สามารถจําแนกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามลําดับ
ได้ดังนี้
3.1 ควรมีการปรับปรุงทางระบายน้ําให้ไหลสะดวกและมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันน้ําท่วม
ขัง
3.2 ควรมีการก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้ําให้เพียงพอและสามารถใช้งานได้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง
3.3 ท่อระบายน้ํายังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ยังมีปัญหาน้ําท่วมขังภายในเขตเทศบาล
3.4 ควรเอาใจใส่ดูแลในการเก็บขยะในท่อระบายน้ําอย่างสม่ําเสมอ เพื่อป้องกันปัญหาขยะ
อุดตัน และจัดเจ้าหน้าที่ในการขุดลอกท่อระบายน้ําเป็นประจํา
3.5 ในการก่อสร้างถนน ควรมีการก่อสร้างท่อระบายน้ําควบคู่ไปด้วย
3.6 ระบบระบายน้ําเสียปัจจุบันนี้ปัญหาน้ําเสียยังมีอยู่มาก ส่งผลให้ชุมชน
ไม่น่าอยู่ จึงขอให้ปรับปรุงระบบระบายน้ําทั้งถนนสายหลัก ถนนสายรอง และตามซอยต่าง ๆ ในชุมชน

4. ด้านระบบจราจร สามารถจําแนกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามลําดับ
ได้ดังนี้
4.1 ควรดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเครื่องหมายจราจรและสัญญาณไฟที่ไม่ชัดเจนเพื่อลด
อุบัติเหตุ
4.2 ควรดําเนินการซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรที่ชํารุดเสียหายโดยเร่งด่วน
4.3 ควรเพิ่มเครื่องหมายจราจรทางร่วมทางแยกและให้เห็นชัดเจน
4.4 ควรมีสัญญาณไฟจราจรอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะในจุดที่อันตรายเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
4.5 ควรมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบการจราจร การเดิน
รถ การจอดรถ และสถานที่จอดรถไม่เพียงพอ โดยเฉพาะบริเวณตลาดสด ตลาดโต้รุ่ง และภายในสถานี
ขนส่ง
4.6 การจอดรถไม่เป็นระเบียบมีการจอดรถซ้อนคัน จอดรถตามขอบถนน
4.7 ควรทําการตีเส้นจราจรใหม่ในบางจุดให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนน
4.8 การเปิด-ปิด สัญญาณไฟจราจร ควรคํานึงถึงความเหมาะสมไม่ควรปิดสัญญาณไฟเร็ว
เกินไป

5. ด้านไฟฟ้าสาธารณะ สามารถจําแนกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามลําดับ
ได้ดังนี้
5.1 ควรดําเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มเติมในจุดที่ล่อแหลมต่อการเกิดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม
5.2 ควรซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชํารุดโดยรวดเร็วเมื่อได้รับแจ้ง
5.3 ควรมีการปรับเปลี่ยนเสาไฟฟ้าที่ชํารุด เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
5.4 จุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในบางจุดอยู่ห่างกันทําให้แสงสว่างไม่เพียงพอ
ควรติดตั้งเพิ่มในหลาย ๆ จุด
6. ด้านสวนสาธารณะ สามารถจําแนกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ตามลําดับได้ดังนี้
6.1 ควรปรับปรุงสวนสาธารณะที่มีอยู่ให้ดีกว่าเดิม เช่น สวนสุขภาพสมถวิล (ข้าง
โรงเรียนพระกุมาร) สวนสุขภาพบ้านส่องนางใย สวนสาธารณะเลิงน้ําจั้น โดยเน้นเรื่องความสะอาดและ
ความปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการ
6.2 ควรเพิ่มและบํารุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการพักผ่อน ออกกําลังกาย
หรือศูนย์กีฬาครบวงจรแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือมีค่าใช้จ่ายต่ํา เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน
ออกกําลังกายมากขึ้น

ลาน
หันมา

6.3 ภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนนและบริเวณริมถนน ทั้งถนนสายหลักและ
ถนน
สายรอง ควรตัดตกแต่งให้สวยงาม ต้นไม้ควรเป็นไม้ขนาดเล็กไม่ควรเป็นต้นไม้ใหญ่
หรือหนา
ทึบ เนื่องจากเป็นอุปสรรคในการสัญจรไปมาของประชาชน
6.4 ความต้องการของประชาชนในด้านสวนสาธารณะ สรุปได้ดังนี้
6.4.1 ต้นไม้และความร่มรื่น
6.4.2 บริเวณสําหรับออกกําลังกาย
6.4.3 เก้าอี้นั่งพักผ่อน
6.4.4 ห้องน้ํา/ห้องสุขา
6.4.5 การรักษาความปลอดภัย
6.4.6 สวนลานไม้ดอกไม้ประดับ

6.4.7 สนามหญ้า
6.4.8 เครื่องออกกําลังกาย
7. ด้านระบบประปา สามารถจําแนกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามลําดับ

ได้

ดังนี้
7.1 ควรมีการขยายเขตประปาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้เพียงพอ
กับความต้องการของประชาชน
7.2 ควรพัฒนาและปรับปรุงระบบน้ําประปาให้สมบูรณ์และได้มาตรฐาน โดยเฉพาะ
คุณภาพน้ําให้สะอาด เพื่อให้สามารถนํามาอุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัย
7.3 ควรมีการเปลี่ยนขนาดท่อส่งน้ําประปาในบางจุด เพื่อเพิ่มปริมาณการจ่ายน้ําให้ทั่วถึง
และเพียงพอกับความต้องการใช้น้ํา
7.4 เมื่อมีการหยุดจ่ายน้ําประปา ควรมีการแจ้งเตือนล่วงหน้า เพื่อลดปัญหาความ
เดือดร้อน เนื่องจากบางหลังคาเรือนไม่ได้กักเก็บน้ําใช้ในการอุปโภคบริโภค
8. ด้านไฟฟ้า สามารถจําแนกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามลําดับได้ดังนี้
8.1 ควรมีการขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
8.2 ควรมีการจัดให้มีชุดพนักงานไฟฟ้าที่มีความชํานาญด้านรถกระเช้าเพิ่มขึ้นและการ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับในเขตเทศบาล
8.3 เมื่อมีการหยุดจ่ายไฟฟ้า ควรมีการแจ้งเตือนล่วงหน้า เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
9. ด้านอื่น ๆ
9.1 ปรับปรุงหอนาฬิกา และบริเวณที่ตั้งของพระกันทรวิชัยภายในอําเภอเมือง
มหาสารคาม ให้สวยงาม
9.2 เทศบาลควรจัดระเบียบป้ายโฆษณา ซึ่งติดตั้งไม่เป็นระเบียบ
บางแห่งกีดขวางทางจราจร
9.3 เทศบาลควรควบคุมการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในเขตเทศบาล
โดยเฉพาะการถมดินที่สูงกว่าระดับถนนและการก่อสร้างอาคารที่ขวางทางน้ําไหลผ่าน

9.4 เทศบาลควรจัดระเบียบผู้ค้าภายในตลาดสด โดยเฉพาะไม่ควรให้มีการวางสินค้า
จําหน่ายบนทางเท้าและบริเวณที่จอดรถ อีกทั้งภายในตลาดยังมีน้ําขังส่งผลให้ทางเดิน
ลื่นสกปรก
และส่งกลิ่นเหม็น สถานที่จอดรถก็ไม่เพียงพอ
9.5 เทศบาลควรก่อสร้างและปรับปรุงตลาดโต้รุ่งใหม่ เนื่องจากโครงสร้างอาคารชํารุดและ
ก่อสร้างมาเป็นเวลานาน ระบบระบายน้ําเสียภายในตลาดโต้รุ่งไม่ระบายน้ํา ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนผู้มาใช้
บริการ อีกทั้งยังมีสัตว์ที่เป็นพาหะนําโรค เช่น หนู แมลงสาบ
9.6 ควรจัดระเบียบรถและผู้ค้าภายในสถานีขนส่ง (บขส.) เพื่อให้เป็นระเบียบและได้รับ
ประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งปรับปรุงถนนภายใน บขส. ให้ดีกว่านี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
9.7 การพัฒนาควรพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ให้สามารถตอบสนองปัญหาความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างทั่วถึง
9.8 ควรมีการกําชับพนักงานรักษาความสะอาดในแต่ละชุมชนให้ปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ
และจริงจัง
9.9 ปัญหาขยะภายในเขตเทศบาล ควรมีการจัดเก็บทุกวันให้ทั่วถึง

อภิปรายผล
1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ปาน
ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2557 โดยรวมอยู่ในระดับ
กลาง
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการดําเนินโครงการด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานของเทศบาลเมือง
มหาสารคามได้ส่งผลให้เกิดความ เป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะดวก และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานถือเป็นปัจจัยแรกที่สาํ คัญอย่างยิง่ ต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน ดังจะเห็นได้จากผลการศึกษาที่พบว่าประชาชนมีการเดินทางออกนอกชุมชน
มากกว่า 7 ครั้ง /สัปดาห์ ซึง่ เป็นการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพืน้ ฐานไม่ว่าจะเป็นด้าน ถนน ท่อระบาย
น้ํา การจราจร ไฟฟ้าสาธารณะ ดังนั้น เทศบาลเมืองมหาสารคามจึงได้มงุ่ เน้นพัฒนาและจัดทําโครงการ
ต่าง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวก บํารุงรักษาและซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน ให้มสี ภาพที่ใช้งานได้และ
ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ รวมทั้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในพื้นที่มากที่สดุ แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ยงั มีอีกหลายประเด็น
ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา ดังจะเห็นได้จากเทศบาลเมือง
มหาสารคามตัง้ อยู่ใจกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา มี
สถาบันการศึกษา มีที่พักรองรับนักเรียนนักศึกษา ประชาชนทั่วไป และสถานที่ประชุม สัมมนา เช่น
โรงแรม หอพัก อพารท์เมนต์ ตลอดจนร้านอาหาร สวนอาหาร ร้านค้าเบ็ดเตล็ด มากมาย จากปัจจัย
ดังกล่าวทําให้มีประชากรแฝง และประชากรจรจํานวนมากขึ้นเกือบเท่าตัว จึงเป็นสาเหตุให้เทศบาลเมือง
มหาสารคามต้องแบกรับภาระในการให้บริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ
ของ

ประชาชนในพื้นที่อย่างมากมาย ส่งผลให้การพัฒนาอาจจะยังไม่ครอบคลุมความต้องการของประชาชน
เท่าที่ควร อีกทั้งการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาระดับ ความพึงพอใจของประชาชนที่มตี ่อการดําเนินงาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานเพียงด้านเดียว ซึง่ โดยภารกิจการดําเนินงานของเทศบาลแล้วมีการดําเนินงานไป
พร้อม ๆ กันหลายด้าน และยังมีภารกิจเร่งด่วนให้ดาํ เนินงาน
จึงอาจทําให้เกิดความล่าช้าเสร็จไม่
ทันตามกําหนด จึงส่งผลต่อการศึกษาในครั้งนี้ ทําให้ความ พึงพอใจของประชาชนอนู่ในระดับปานกลาง
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของกิตติธัช อิ่มวัฒนกุล (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่
มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จาก
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลในเขตอําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมาภาพรวมอยู่ใน “ระดับปานกลาง” และสอดคล้องกับผลการวิจัยของวาทิตต์
เรียมริมมะดัน (2556) ได้ทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพืน้ ที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าช้าง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่ไม่สอดคล้องกับผลการวิจยั ของพวงเพชร สุวรรณชาติ (2553)
ได้ทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลนครหาดใหญ่ ระหว่าง
พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2553 พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มตัวอย่างต่อการดําเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ของเทศบาลนครหาดใหญ่ ระหว่าง พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2553 โดยภาพรวมและพิจารณาในแต่ละโครงการอยูใ่ นระดับมากถึง
มากที่สุด ซึ่งสามารถอภิปรายผลการศึกษา แยกเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้
1. ด้านถนน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ถนนมีความเพียงพอกับความจําเป็นในการสัญจรไปมาของประชาชน มีค่าเฉลีย่ สูงสุด และคุณภาพของถนนที่
ดําเนินการก่อสร้างได้มาตรฐาน มีค่าเฉลีย่ ต่ําสุด
2. ด้านทางเท้า พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การตรวจสอบดูแลทางเท้าให้สามารถใช้งานได้ดี อยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
และทางเท้ามีความสะดวกและปลอดภัยเหมาะสําหรับการสัญจรไปมามีค่าเฉลี่ยต่ําสุด
3. ด้านทางระบายน้ํา พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ การตรวจสอบดูแลทางระบายน้ําให้สามารถใช้งานได้ดีอยูเ่ สมอ มีค่าเฉลีย่ สูงสุด และ
ระบายน้ําทีม่ ีอยู่ครอบคลุมพื้นที่อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลีย่ ต่ําสุด
4. ด้านระบบจราจร พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เครื่องหมายและสัญญาณไฟจราจรทําให้เกิด
ความปลอดภัยในการสัญจรบน
เส้นทางเดินรถ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และเครื่องหมายและสัญญาณ ไฟจราจรอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด
5. ด้านไฟฟ้าสาธารณะ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าสาธารณะในด้านการสัญจรไปมาและด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และความรวดเร็วในการซ่อมแซมเมื่อไฟฟ้าสาธารณะได้รับความเสียหายมี
ค่าเฉลี่ยต่ําสุด
6. ด้านสวนสาธารณะ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลมีจํานวนเพียงพอต่อการใช้บริการ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด และสวนสาธารณะทีส่ ร้างขึ้นได้มาตรฐานและอยู่ในสภาพพร้อมให้บริการแก่ประชาชนมีค่าเฉลี่ยต่ําสุด
7. ด้านระบบประปา พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การก่อสร้างระบบน้ําประปาได้มาตรฐาน ทําให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ทดี่ ีขึ้น
มีค่าเฉลีย่ สูงสุด และการตรวจสอบดูแลระบบประปาให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด
8. ด้านไฟฟ้า พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การก่อสร้างระบบไฟฟ้าได้มาตรฐาน ทําให้ประชาชน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด และระบบไฟฟ้าที่ใช้ภายในครัวเรือนมีความครอบคลุม
ทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด

2. ระดับการดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ.

2555 – 2557 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเทศบาลเมืองมหาสารคามได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอความต้องการในประเด็น
ปัญหา ความต้องการ แนวทางแก้ไข พร้อมทั้งจัดลําดับความสําคัญของปัญหา/ความต้องการในแต่ละชุมชน ผ่าน
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยจัดเวทีประชาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วม
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมกําหนดวิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลอีกด้วย นอกจากนี้เทศบาลเมืองมหาสารคาม
ยังเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้าร่วมในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลโครงการ
ในรูปแบบของคณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อนําข้อบกพร่องไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
แต่ในขณะเดียวกันจากผลการศึกษาพบว่า การประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ของโครงการ/
กิจกรรม ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ต่ําที่สุด จึงอาจเป็นสาเหตุของการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดําเนินงานร่วมกับเทศบาลเมืองมหาสารคามในด้านต่าง ๆ ดังนั้นเทศบาลควรต้องพัฒนาช่องทางการสื่อสารและเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม สําหรับการดําเนินโครงการในครั้งต่อไปเพื่อประชาชนจะได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นประโยชน์ในการใช้สิทธิเข้าร่วมกิจกรรมกับเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของน้ําฝน สมศรีนวล (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินกิจการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานเขตพื้นที่ อําเภอนางรอง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบุรีรมย์ พบว่า ประชาคมตําบลกับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจการ
สาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลการศึกษาของจวน เพียร
ภายลุน (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลสระพังทอง อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ประชาชนมีสว่ นร่วมในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ด้านสภาพแวดล้อมหรือบริบท ควรมีการทบทวนนโยบายและกําหนดวิสัยทัศน์ของเทศบาลให้มี

ความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น
1.2 ด้านปัจจัยนําเข้า ควรมีการจัดเตรียมข้อมูลด้านทรัพยากรทางการบริหารให้เป็นปัจจุบันและ
ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาและตัดสินใจในการเพิ่มศักยภาพทรัพยากรทางการบริหาร ให้เป็นไป
อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทําให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอ
โครงการทีส่ อดคล้องกับนโยบายและวิสยั ทัศน์ของเทศบาล และอยูภ่ ายใต้ขีดความสามารถของหน่วยงาน รวมถึงการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องของการยอมรับร่วมกันของชุมชน ในการดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล
1.3 ด้านกระบวนการ ควรมีการดําเนินการตรวจสอบ โครงการหรือกิจกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐานให้
เป็นปัจจุบันและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน ในการดําเนินงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ให้กับประชาชน ตลอดจนสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดําเนินงานทุกขั้นตอน
1.4 ด้านผลผลิต ควรมีการประเมินหรือสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการ
ดําเนินโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเป็นประจํา

2. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้
2.1 ด้านถนน ควรมีการปรับปรุงคุณภาพของการออกแบบ การควบคุมงานก่อสร้าง การเพิ่ม

งบประมาณในการก่อสร้าง เพิ่มความรวดเร็วในการซ่อมแซม และควรประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงถึงเหตุผลและความจําเป็น
ในการดําเนินการ เพื่อให้ประชาชนที่อยู่บริเวณเขตก่อสร้างได้เตรียมความพร้อมในการก่อสร้าง ขจัดปัญหาความขัดแย้ง
และยังได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

2.2 ด้านทางเท้า ควรก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าให้ทั่วถึงและเพียงพอต่อการใช้บริการของประชาชน และ

บังคับใช้ระเบียบ กฏหมายอย่างเคร่งครัด ในการจัดระเบียบทางเท้าเพื่อให้สะดวกต่อการสัญจรไปมาของประชาชน
2.3 ด้านทางระบายน้ํา ควรมีการสํารวจทิศทางการไหลของน้ําก่อนการออกแบบ เพื่อให้น้ําไหลไปยัง
ทิศทางที่เหมาะสมและระบายน้ําได้อย่างรวดเร็ว สนับสนุนงบประมาณให้มีการก่อสร้างทางระบายน้าํ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
การขุดลอกในจุดทีต่ ื้นเขิน และเพิ่มความรวดเร็วในการซ่อมแซม
2.4 ด้านระบบจราจร ควรจัดหาเครื่องหมายจราจรและปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชน ต้องดูแลความชัดเจนของเครื่องหมายหรือตรวจตราจุดที่ชํารุดอยู่เสมอเพื่อแก้ไขให้ทันท่วงที
2.5 ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ควรติดตั้งโคมไฟทีไ่ ด้มาตรฐาน มีแสงสว่างเพียงพอ ครอบคลุมพื้นที่เสีย่ ง และ
เพิ่มความรวดเร็วในการซ่อมแซม
2.6 ด้านสวนสาธารณะ ควรปรับปรุงสวนสาธารณะให้มีความดึงดูดใจ มีการใช้ประโยชน์มากขึ้น เช่น
ควรมีการจัดสวนปลูกต้นไม้ และไม้ดอก ไม้ประดับ เพื่อเพิ่มความ
ร่มรื่น มีสนามหญ้าที่สะอาด สถานที่ออกกําลัง
กาย เครื่องออกกําลังกาย และเมื่อปรับปรุงแล้วควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
2.7 ด้านระบบประปา ควรปรับปรุงคุณภาพน้ําให้ใสสะอาด มีระบบผลิตน้ําประปาที่ได้มาตรฐานเพื่อ
ความปลอดภัยในการอุปโภคบริโภค และเพิ่มความรวดเร็ว
ในการซ่อมแซม
2.8 ด้านไฟฟ้า ควรมีการขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีการจัดให้มี
ชุดพนักงานไฟฟ้าที่มีความชํานาญเพิ่มขึ้น และเพิ่มความรวดเร็วในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับในเขตเทศบาล
2.9 ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ทุก
ขั้นตอน
2.10 ควรจัดทําคู่มือการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ
ในขั้นตอนการทํางานอย่างชัดเจน และควรมีการสํารวจ
ความพึงพอใจในการบริการอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและข้อเสนอแนะมาประเมิน เพื่อเป็นแนวทาง ในการ
ปรับปรุงกระบวนการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

3.1 ควรศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการให้บริการสาธารณะ

ของเทศบาลเมือง

มหาสารคาม
3.2 ควรศึกษาถึงความสอดคล้องและความต้องการของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล
เมืองมหาสารคาม
3.3 ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานของ
เทศบาลเมืองมหาสารคามในเชิงลึก ครอบคลุม มากกว่านี้
3.4 ควรมีการศึกษาให้บริการสาธารณะในภารกิจด้านอื่น ๆ ทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง

บทสรุปผู้บริหาร
ผลการศึกษา
เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
เทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2557
******************
โครงการวิจัยและประเมินผลการบริหารงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 โดย งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน ได้
ทําการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาล
เมืองมหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2557 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรและ
กลุ่ มตั ว อย่ า งที่ ใช้ในการวิจั ย ได้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาลเมื องมหาสารคาม ที่มีอายุ ตั้ งแต่ 18 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไป จํานวน 600 คน วิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การแจกแจงความถี่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการอภิปรายเชิงพรรณา
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4
ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพหลัก การศึกษา
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
การเดินทางออกนอกชุมชน
และการรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ให้บริการ/โครงการต่าง ๆ ของเทศบาลผ่านช่องทางใด
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงาน
ด้าน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2557
โดย
เนื้อหาแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 8 ด้าน รวมทั้งสิ้น 46 ข้อ
ส่วนที่
3
แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดําเนินงาน
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2557
โดยเนื้อหาแบบสอบถาม มีทั้งสิ้น 8 ข้อ
ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นทั่วไปและข้อเสนอแนะต่อการดําเนินงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ในการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
เทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2557 ได้กําหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้
1. เพื่อศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงาน
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2557
2. เพื่อศึกษาถึงระดับการดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2557
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดําเนินงาน
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ผลการศึกษา พบว่า

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.50 และ
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 40.50
1.2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 35 – 49 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.50
รองลงมามีอายุระหว่าง 18 - 34 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.50 และมีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ
24.00
1.3 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 13.50 รองลงมาเป็น
อาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 21.00 อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 19.50 นักเรียน/
นักศึกษา คิดเป็น ร้อยละ 14.50 อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 11.83 และ
ว่างงาน คิดเป็นร้อยละ 9.67
1.4 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับอนุปริญญา / ปวส. หรือเทียบเท่า
คิดเป็นร้อยละ 27.50 รองลงมามีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 23.17
มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา / ปวช. หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 18.00 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
คิดเป็นร้อยละ 16.17 ไม่ได้เรียนหนังสือ คิดเป็นร้อยละ 10.33 และมีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี
คิดเป็นร้อยละ 4.83
1.5 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนระหว่าง
4 – 6 คน คิดเป็นร้อยละ 53.67 รองลงมามีจํานวนสมาชิก 1 – 3 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 จํานวน
สมาชิก 7 – 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 และจํานวนสมาชิก ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 2.33
1.6 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางออกนอกชุมชนมากกว่า 7 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็น
ร้อยละ 38.00 รองลงมาเดินทาง 5 – 7 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 33.00 เดินทาง
2 – 4 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 18.83 และเดินทาง 1 ครั้ง/สัปดาห์หรือน้อยกว่านั้น คิดเป็น
ร้อยละ 10.17
1.7 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการ/โครงการ
ต่าง ๆ ของเทศบาลผ่านทางหอกระจายข่าวประจําชุมชน คิดเป็นร้อยละ 81.17 รองลงมา ผ่านทางป้าย
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาล / ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 71.00 ผ่านทางคณะกรรมการชุมชน คิดเป็นร้อยละ
62.33 ผ่านทางวารสาร/แผ่นพับ/รายงานกิจการเทศบาล คิดเป็นร้อยละ 58.83 ผ่านทางรถประชาสัมพันธ์
คิดเป็นร้อยละ 56.83 ผ่านทางสถานีวิทยุ FM.100 MHz ร้อยใจ ชาวเทศบาล คิดเป็นร้อยละ 23.67 และ
เว็บไซต์ของเทศบาล www.mahasarakhamcity.org คิดเป็นร้อยละ 23.00
2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
เทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2557
พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2557 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจร้อยละ 66.37 ( X = 3.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านระบบประปา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 68.37 ( X = 3.42) และด้าน
ทางระบายน้ํา มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 64.20 ( X = 3.21)
3. ระดับการดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2557

พบว่า ระดับการดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2557 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยการดําเนินงาน ร้อยละ 64.93
( X = 3.25) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ /
กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยการดําเนินงานร้อยละ 69.40 ( X = 3.47) และการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด โดยมีค่าเฉลี่ยการ
ดําเนินงาน ร้อยละ 60.20 ( X = 3.01)
4. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดําเนินงาน ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2557

1. ด้านถนน สามารถจําแนกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามลําดับได้
ดังนี้
1.1 ควรดําเนินการก่อสร้างถนนให้ทั่วถึง และเพียงพอต่อการใช้
บริการของ
ประชาชน
1.2 ควรก่อสร้างถนนให้มีคุณภาพ ผิวถนนไม่บางเกินไป
1.3 ในการก่อสร้างถนน ควรมีป้ายบอกให้ชัดเจนและเห็นเด่นชัด
1.4 การก่อสร้างถนน ควรมีการจัดการจราจรที่ดีเพื่อแก้ปัญหาการกีด
ขวาง
การจราจรของรถที่สัญจรไปมา
1.5 การก่อสร้างถนนควรได้มาตรฐานไม่แคบจนเกินไปจนทําให้การ
สัญจรไปมา
ไม่สะดวก
1.6 ควรดําเนินการซ่อมแซมถนนให้สามารถใช้งานได้อย่างทั่วถึง
มีประสิทธิภาพ
1.7 ในการซ่อมแซมถนน ควรดําเนินการให้รวดเร็วและเสร็จตรงตาม
กําหนดเวลา

1.8 ปัญหาถนนชํารุดเสียหายเนื่องจากการขุดเจาะระบบประปา
เทศบาลควร
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เช่นเดิม
2. ด้านทางเท้า สามารถจําแนกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามลําดับได้
ดังนี้
2.1 ควรมีการดูแลควบคุมเรื่องการวางแผงขายของ ป้ายโฆษณา
การใช้ประโยชน์ของกลุ่มคนบางกลุ่ม ตามทางเท้าเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการ
ใช้ทางเท้าของประชาชน
2.2 ควรมีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเดินเท้าให้สะอาด สะดวก
และปลอดภัย เนื่องจากทางเท้าบางจุด มีหญ้าขึ้นคลุมพื้นที่และมีการนําขยะไปทิ้ง
กีดขวางการใช้ทาง ซึง่ อาจเกิดอันตรายได้
2.3 ควรมีการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ด้านทางระบายน้ํา สามารถจําแนกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ตามลําดับ
ได้ดังนี้
3.1 ควรมีการปรับปรุงทางระบายน้ําให้ไหลสะดวกและมี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง
3.2 ควรมีการก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้ําให้เพียงพอและ
สามารถใช้งานได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง
3.3 ท่อระบายน้ํายังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ยังมีปัญหาน้ําท่วมขังภายใน
เขตเทศบาล

3.4 ควรเอาใจใส่ดูแลในการเก็บขยะในท่อระบายน้ําอย่างสม่ําเสมอ
เพื่อป้องกันปัญหาขยะอุดตัน และจัดเจ้าหน้าที่ในการขุดลอกท่อระบายน้ําเป็น
ประจํา
3.5 ในการก่อสร้างถนน ควรมีการก่อสร้างท่อระบายน้ําควบคู่ไปด้วย
3.6 ระบบระบายน้ําเสียปัจจุบันนี้ปัญหาน้ําเสียยังมีอยู่มาก ส่งผลให้
ชุมชน
ไม่น่าอยู่ จึงขอให้ปรับปรุงระบบระบายน้ําทั้งถนนสายหลัก ถนนสายรอง และ
ตามซอยต่าง ๆ
ในชุมชน
4. ด้านระบบจราจร สามารถจําแนกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ตามลําดับ
ได้ดังนี้
4.1 ควรดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเครื่องหมายจราจรและสัญญาณไฟ
ที่ไม่ชัดเจนเพื่อลดอุบัตเิ หตุ
4.2 ควรดําเนินการซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรที่ชํารุดเสียหายโดย
เร่งด่วน
4.3 ควรเพิ่มเครื่องหมายจราจรทางร่วมทางแยกและให้เห็นชัดเจน
4.4 ควรมีสัญญาณไฟจราจรอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะในจุดที่อันตราย
เกิดอุบัตเิ หตุบ่อยครั้ง

4.5 ควรมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบ
การจราจร การเดินรถ การจอดรถ และสถานที่จอดรถไม่เพียงพอ โดยเฉพาะ
บริเวณตลาดสด ตลาดโต้รุ่ง และภายในสถานีขนส่ง
4.6 การจอดรถไม่เป็นระเบียบมีการจอดรถซ้อนคัน จอดรถตามขอบ
ถนน
4.7 ควรทําการตีเส้นจราจรใหม่ในบางจุดให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
4.8 การเปิด-ปิด สัญญาณไฟจราจร ควรคํานึงถึงความเหมาะสมไม่
ควรปิดสัญญาณไฟเร็วเกินไป
5. ด้านไฟฟ้าสาธารณะ สามารถจําแนกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ตามลําดับ
ได้ดังนี้
5.1 ควรดําเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพิม่ เติมในจุดทีล่ ่อแหลมต่อ
การเกิด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม

5.2 ควรซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชํารุดโดยรวดเร็วเมื่อได้รับแจ้ง
5.3 ควรมีการปรับเปลี่ยนเสาไฟฟ้าที่ชํารุด เพื่อความปลอดภัยของ
ประชาชน
5.4 จุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในบางจุดอยู่ห่างกันทําให้แสงสว่างไม่
เพียงพอ
ควรติดตั้งเพิ่มในหลาย ๆ จุด
6. ด้านสวนสาธารณะ สามารถจําแนกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ตามลําดับได้ดังนี้
6.1 ควรปรับปรุงสวนสาธารณะทีม่ ีอยู่ให้ดีกว่าเดิม เช่น สวน
สุขภาพสมถวิล (ข้างโรงเรียนพระกุมาร) สวนสุขภาพบ้านส่องนางใย สวน
สาธารณะเลิงน้ําจั้น โดยเน้นเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการ
6.2 ควรเพิ่มและบํารุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการพักผ่อน ออกกําลัง
กาย
ลานหรือศูนย์กีฬาครบวงจรแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือมีค่าใช้จ่าย
ต่ํา เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน
หันมาออกกําลังกายมากขึ้น
6.3 ภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนนและบริเวณริมถนน ทั้งถนนสาย
หลักและ
ถนนสายรอง ควรตัดตกแต่งให้สวยงาม ต้นไม้ควรเป็นไม้ขนาด
เล็กไม่ควรเป็นต้นไม้ใหญ่
หรือหนาทึบ เนื่องจากเป็นอุปสรรคในการ
สัญจรไปมาของประชาชน
6.4 ความต้องการของประชาชนในด้านสวนสาธารณะ สรุปได้ดังนี้
6.4.1 ต้นไม้และความร่มรื่น
6.4.2 บริเวณสําหรับออกกําลังกาย
6.4.3 เก้าอี้นั่งพักผ่อน
6.4.4 ห้องน้ํา/ห้องสุขา

6.4.5 การรักษาความปลอดภัย
6.4.6 สวนลานไม้ดอกไม้ประดับ
6.4.7 สนามหญ้า
6.4.8 เครื่องออกกําลังกาย
7. ด้านระบบประปา สามารถจําแนกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ตามลําดับ
ได้ดังนี้
7.1 ควรมีการขยายเขตประปาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้เพียงพอ
กับความต้องการของประชาชน
7.2 ควรพัฒนาและปรับปรุงระบบน้ําประปาให้สมบูรณ์และได้
มาตรฐาน โดยเฉพาะคุณภาพน้ําให้สะอาด เพือ่ ให้สามารถนํามาอุปโภคบริโภคได้
อย่างปลอดภัย
7.3 ควรมีการเปลี่ยนขนาดท่อส่งน้ําประปาในบางจุด เพื่อเพิ่ม
ปริมาณการจ่ายน้ํา ให้ทั่วถึง และเพียงพอกับความต้องการใช้น้ํา
7.4 เมื่อมีการหยุดจ่ายน้ําประปา ควรมีการแจ้งเตือนล่วงหน้า เพือ่
ลดปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากบางหลังคาเรือนไม่ได้กักเก็บน้ําใช้ในการอุปโภค
บริโภค
8. ด้านไฟฟ้า สามารถจําแนกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามลําดับได้
ดังนี้
8.1 ควรมีการขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
8.2 ควรมีการจัดให้มชี ุดพนักงานไฟฟ้าที่มีความชํานาญด้านรถ
กระเช้าเพิ่มขึ้นและการปรับปรุงแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับในเขตเทศบาล
8.3 เมื่อมีการหยุดจ่ายไฟฟ้า ควรมีการแจ้งเตือนล่วงหน้า เพื่อลด
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
9. ด้านอื่น ๆ

9.1 ปรับปรุงหอนาฬิกา และบริเวณที่ตั้งของพระกันทรวิชัยภายใน
อําเภอเมือง
มหาสารคาม ให้สวยงาม
9.2 เทศบาลควรจัดระเบียบป้ายโฆษณา ซึง่ ติดตั้งไม่เป็นระเบียบ
บางแห่งกีดขวางทางจราจร
9.3 เทศบาลควรควบคุมการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึ้นภายใน
เขตเทศบาล
โดยเฉพาะการถมดินทีส่ ูงกว่าระดับถนนและการก่อสร้างอาคารที่ขวางทางน้ําไหล
ผ่าน
9.4 เทศบาลควรจัดระเบียบผู้ค้าภายในตลาดสด โดยเฉพาะไม่ควร
ให้มีการวางสินค้าจําหน่ายบนทางเท้าและบริเวณที่จอดรถ อีกทั้งภายในตลาดยังมี
น้ําขังส่งผลให้ทางเดิน
ลื่นสกปรก และส่งกลิน่ เหม็น สถานที่จอดรถก็ไม่เพียงพอ
9.5 เทศบาลควรก่อสร้างและปรับปรุงตลาดโต้รุ่งใหม่ เนื่องจาก
โครงสร้างอาคารชํารุดและก่อสร้างมาเป็นเวลานาน ระบบระบายน้ําเสียภายใน
ตลาดโต้รุ่งไม่ระบายน้ํา ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนผู้มาใช้บริการ อีกทั้งยังมีสัตว์ทเี่ ป็น
พาหะนําโรค เช่น หนู แมลงสาบ
9.6 ควรจัดระเบียบรถและผู้ค้าภายในสถานีขนส่ง (บขส.) เพื่อให้เป็นระเบียบและได้รับ
ประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งปรับปรุงถนนภายใน บขส. ให้ดีกว่านี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
9.7 เทศบาลควรจัดเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร และอํานวยความสะดวก
แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ

9.8 การพัฒนาควรพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพืน้ ที่ ให้สามารถ
ตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง
9.9 เทศบาลควรมีการปรับปรุง และจัดหาสถานที่จอดรถ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนที่มาติดต่อราชการ

9.10 เทศบาลควรปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสํานักงานให้สวยงาม และเอื้อต่อการให้บริการ
ประชาชน

9.11 ควรมีการกําชับพนักงานรักษาความสะอาดในแต่ละชุมชนให้
ปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอและจริงจัง
9.12 ปัญหาขยะภายในเขตเทศบาล ควรมีการจัดเก็บทุกวันให้ทั่วถึง
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แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2555 - 2557
หมายเลขแบบสอบถาม

คําชี้แจง
1. แบบสอบถามชุดนี้ สําหรับประชาชนผู้อาศัยในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2555-2557

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
ดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ.
2555 – 2557
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นทั่วไปและข้อเสนอแนะ
2. แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม เพื่อนําผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. การกรอกแบบสอบถามของท่านที่เป็นจริงจะไม่มีผลกระทบต่อการมารับบริการจากเทศบาลเมืองมหาสารคามแต่อย่างใด คณะผู้วิจัยจะรักษาไว้เป็น
ความลับ ฉะนั้น เพื่อให้การวิจัย
ในครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุดขอให้ท่านตอบแบบสอบถามตามความรู้สึกที่แท้จริง เมื่อท่านตอบแบบสอบถามแล้ว กรุณา
ตรวจสอบอีกครั้งว่าท่านได้ตอบแบบสอบถามครบทุกข้อแล้วหรือยัง แบบสอบถามที่ตอบครบทุกข้อเท่านั้นจะเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์และใช้ประโยชน์ได้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง ให้ทําเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง  หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพที่เป็นจริง
ของท่าน หรือเติมข้อความลงในช่องว่างในข้อคําถามนั้น ๆ
1

เพศ

 ชาย

2

อายุ

18 - 34 ปี
35 - 49 ปี
ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป
เกษตรกรรม
 ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง
 รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
นักเรียน / นักศึกษา
 ว่างงาน
อื่น ๆ (ระบุ) ...................................................................................................
ไม่ได้เรียนหนังสือ
ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษา / ปวช. หรือเทียบเท่า
 อนุปริญญา / ปวส. หรือเทียบเท่า




3 อาชีพหลัก 



4 การศึกษา 


 หญิง

5

6

7

8

 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
จํานวน
 2 คน
สมาชิกใน  3 – 5 คน
ครัวเรือน  6 – 8 คน
 9 – 10 คน
 มากกว่า 10 คนขึ้นไป
โดยปกติท่านเดินทางออกนอกชุมชนของท่านบ่อยครั้งแค่ไหน
 1 ครั้ง/สัปดาห์ หรือน้อยกว่านั้น
 2 – 4 ครั้ง/สัปดาห์
 5 – 7 ครั้ง/สัปดาห์
 มากกว่า 7 ครั้ง/สัปดาห์
ท่านทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการ/โครงการต่าง ๆ ของเทศบาลผ่านช่องทางใด
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 หอกระจายข่าวประจําชุมชน
 วารสาร / แผ่นพับ / รายงานกิจกรรม
 ป้ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน/เทศบาล
 คณะกรรมการชุมชน
 เว็บไซต์ของเทศบาล
 สถานีวิทยุ FM. 100 MHz ร้อยใจชาวเทศบาล
 อื่น ๆ .................................................
ช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการ/โครงการต่าง ๆ ของเทศบาลที่ท่าน
เข้าถึง
ได้สะดวกและดีที่สุด (เรียงลําดับความสําคัญ 3 อันดับแรก)
 หอกระจายข่าวประจําชุมชน
 วารสาร / แผ่นพับ / รายงานกิจกรรม
 ป้ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน/เทศบาล
 คณะกรรมการชุมชน
 เว็บไซต์ของเทศบาล
 สถานีวิทยุ FM. 100 MHz ร้อยใจชาวเทศบาล
 อื่น ๆ .................................................

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงาน
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2555 2557
คําชี้แจง ให้ทําเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง  หน้าข้อความที่ตรงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
มากที่สุด
ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ข้อ

ประเด็นการประเมิน

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
น้อย

น้อยที่สุด

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
น้อย

น้อยที่สุด

ด้านถนน
ถนนมีความเพียงพอกับความจําเป็นในการสัญจร
ไปมาของประชาชน
ถนนมีความสะดวกและปลอดภัยเหมาะสําหรับ
การ
สัญจรไปมา
คุณภาพของถนนที่ดําเนินการก่อสร้างได้มาตรฐาน
ความสะอาดและเรียบร้อยของถนน
การตรวจสอบดูแลถนนให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
ความรวดเร็วในการซ่อมแซมเมื่อถนนได้รับความเสียหาย
ด้านทางเท้า
ทางเท้ามีความเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
ทางเท้ามีความสะดวกและปลอดภัยเหมาะสําหรับ
การ
สัญจรไปมา
คุณภาพของทางเท้าที่ดําเนินการก่อสร้างได้มาตรฐาน
ความสะอาดและเรียบร้อยของทางเท้า
การตรวจสอบดูแลทางเท้าให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
ความรวดเร็วในการซ่อมแซมเมื่อทางเท้าได้รับความเสียหาย
ด้านทางระบายน้ํา
ประเภทของทางระบายน้ํามีความเหมาะสม
ขนาดของทางระบายน้ํามีความเหมาะสม
ทางระบายน้ําที่มีอยูส่ ามารถระบายน้ําได้ดี
ทางระบายน้ําที่มีอยู่ครอบคลุมพื้นที่อย่างเหมาะสม
การตรวจสอบดูแลทางระบายน้ําให้สามารถใช้งานได้ดีอยูเ่ สมอ
ความรวดเร็วในการซ่อมแซมเมื่อทางระบายน้ําได้รับความ
เสียหาย

ประเด็นการประเมิน

ด้านระบบจราจร
19. เครื่องหมายและสัญญาณไฟจราจรอยู่ในสภาพ

ที่

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

ข้อ

ใช้การได้ดี
ความเหมาะสม/ความชัดเจนของเครื่องหมายและสัญญาณไฟ
จราจร
เครื่องหมายและสัญญาณไฟจราจรสามารถ
ช่วย
แก้ปัญหาการจราจรติดขัดได้ดี
เครื่องหมายและสัญญาณไฟจราจรสามารถ
ช่วยลดการเกิดอุบัตเิ หตุ
เครื่องหมายและสัญญาณไฟจราจรทําให้เกิด
ความ
ปลอดภัยในการสัญจรบนเส้นทางเดินรถ
การตรวจสอบดูแลเครื่องหมายและสัญญาณไฟจราจร ให้
สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ
ด้านไฟฟ้าสาธารณะ
จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสายหลัก/สายรอง และ
ภายในชุมชนอย่างทั่วถึง
ไฟฟ้าสาธารณะที่จัดทําขึ้นได้มาตรฐาน
ความเหมาะสมของบริเวณที่ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
การใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าสาธารณะในด้านการสัญจร ไปมาและ
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การตรวจสอบดูแลไฟฟ้าสาธารณะให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ
ความรวดเร็วในการซ่อมแซมเมื่อไฟฟ้าสาธารณะ
ได้รับความเสียหาย
ด้านสวนสาธารณะ
สวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลมีจํานวนเพียงพอ
ต่อการใช้บริการ
สวนสาธารณะที่สร้างขึ้นได้มาตรฐานและอยู่ในสภาพพร้อม
ให้บริการแก่ประชาชน
การจัดสภาพแวดล้อมสวนสาธารณะคํานึงถึงความต้องการและ
ความจําเป็นของประชาชนผู้ใช้บริการ
มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกให้ประชาชน
อย่างเพียงพอและทั่วถึง เช่น ไฟฟ้าแสงสว่าง ห้องน้ํา
ป้ายประชาสัมพันธ์ อุปกรณ์ออกกําลังกาย เป็นต้น

ประเด็นการประเมิน

35. มีการจัดบริเวณส่วนบริการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เช่น สนาม
กีฬา ทางเดิน สถานที่พักผ่อน เป็นต้น
36. การดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายใน
สวนสาธารณะมีความเหมาะสม
ด้านระบบประปา
37. ระบบประปามีความครอบคลุมทั่วถึง และสอดคล้อง กับความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่
38. การก่อสร้างระบบน้ําประปาได้มาตรฐาน ทําให้ประชาชนมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
น้อย

น้อยที่สุด

39. ความสะอาดและคุณภาพของน้ําประปา
40. ปริมาณน้ําประปามีใช้เพียงพอและการจ่ายน้าํ ประปา
มี
ความสม่าํ เสมอ
41. การตรวจสอบดูแลระบบประปาให้สามารถใช้งานได้ดีอยูเ่ สมอ
42. ความรวดเร็วในการซ่อมแซมเมื่อระบบประปา
เกิดความเสียหาย
ด้านไฟฟ้า
43. ระบบไฟฟ้าที่ใช้ภายในครัวเรือนมีความครอบคลุมทั่วถึง และ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่
44. การก่อสร้างระบบไฟฟ้าได้มาตรฐาน ทําให้ประชาชน
มี
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
45. การตรวจสอบดูแลระบบไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้ดี
อยู่
เสมอ
46. ความรวดเร็วในการซ่อมแซมเมื่อระบบไฟฟ้า
เกิดความเสียหาย

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ของ
เทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2557
คําชี้แจง ให้ทําเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง  หน้าข้อความที่ตรงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
มากที่สุด
ข้อ

การดําเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.

การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ /
กิจกรรม
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของโครงการ/กิจกรรม
การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
ในโครงการ / กิจกรรม
การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมด้าน
โครงสร้างพื้นฐานต่อสาธารณะ
ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

2.
3.
4.
5.

มากที่สุด

ระดับการดําเนินงาน
มาก
ปานกลาง
น้อย

น้อยที่สุด

6.
7.
8.

การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
การดําเนินงานด้านโครงสร้างพื่นฐานของเทศบาลสามารถแก้ไข
ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นทั่วไปและข้อเสนอแนะ
1.

ด้านการพัฒนาถนน
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

2.

ด้านการพัฒนาทางเท้า
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

3.

ด้านการพัฒนาทางระบายน้ํา
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

4.

ด้านการพัฒนาระบบจราจร
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

5.

ด้านการพัฒนาไฟฟ้าสาธารณะ
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

6. ด้านการพัฒนาสวนสาธารณะ
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
8.

ด้านระบบประปา
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

9.

ด้านไฟฟ้า

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
10.

ด้านอื่น ๆ
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

 ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่าน 

งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน
สํานักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม
โทร. 0-4374-0826 ต่อ 122

“หนึ่งความคิดเห็นของท่านจะช่วยพัฒนาเทศบาลของเราให้น่าอยู่ยั่งยืนต่อไป”

