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บทที 1
บทนํา
ภูมหิ ลัง
การให้บริ การประชาชนเป็ นนโยบายทีทุกรัฐบาลให้ความสําคัญ และพยายามผลักดันให้มีการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริ การประชาชนให้ดีข( ึนมาโดยตลอด ทั(งนี(เนืองจากในสังคม
ประชาธิ ปไตยนั(น การตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็ นพันธกิจสําคัญอันดับแรกทีรัฐพึงกระทํา
ยิง ในช่วงปั จจุบนั เป็ นกระแสการเรี ยกร้องให้ปรับเปลียนสภาพสังคมให้เข้าสู่ ความเป็ นประชาธิ ปไตยที
สมบูรณ์ ซึ งในทุกภูมิภาคของโลกล้วนพุง่ เป้ าไปสู่ จุดหมายเดียวกันคือ การยึดประชาชนเป็ นศูนย์กลาง ใน
ปั จจุบนั ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและประชาชนได้เพิมมากขึ(นรวมทั(งประชาชนมีการเรี ยกร้องการ
บริ การทีดีข( ึน เนืองจากเทคโนโลยีสมัยใหม่
เปิ ดโอกาสให้ประชาชนทัว ไปหรื อองค์กรประชาชน
เปิ ดเผยความต้องการของตนให้สังคมได้รับรู ้ง่ายขึ(น ประชาชนมีระดับการศึกษาและค่านิยมประชาธิ ปไตย
ทีสูงขึ(น ทําให้เกิดความต้องการภาครัฐทีมีความโปร่ งใสและรับผิดชอบในการดําเนินงานมากขึ(น รวมถึง
การทํางาน ทีมีประสิ ทธิ ภาพและคุม้ ค่ากับเงินภาษีของประชาชน และการทีภาครัฐเองก็ตระหนักดีวา่
หากไม่ได้รับความร่ วมมือทีดีจากประชาชนแล้วนโยบายของรัฐก็จะไม่เกิดผลและจะกระทบถึงเสถียรภาพ
ของรัฐบาลในระยะยาวอีกด้วย ด้วยแรงกดดันดังกล่าวจําเป็ นทีภาครัฐต้องตอบสนองความต้องการและ
ความคาดหวังของประชาชน ซึ งความต้องการและความ
คาดหวังดังกล่าวเปลียนแปลงไปตามกระแสการเปลียนแปลงของโลก จึงจําเป็ นต้องปรับปรุ ง
คุณภาพให้สนองความต้องการดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามการดําเนินการเป็ นสิ งทีทาํ ได้ไม่ง่ายนัก
เนืองจากความต้องการของประชาชนมีหลากหลายและซับซ้อน ยิง ไปกว่านั(นการดําเนิ นการ
ดังกล่าวของภาครัฐต้องได้รับความร่ วมมือจากส่ วนราชการต่างๆ ในการปรับปรุ งการบริ การ ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการบริ การ พบว่า ผูร้ ับบริ การจะเกิดความพึง
พอใจต่อการบริ การหรื อตัดสิ นว่าการบริ การใด ๆ จะมีคุณภาพหรื อไม่น( นั ต้องพิจารณาว่าเป็ นการบริ การที
ผูร้ ับบริ การได้รับในระดับทีเทียบเท่าหรื อมากกว่าสิ งทีผรู ้ ับบริ การให้ความสําคัญหรื อคาดหวังจากการ
บริ การนั(น ๆ หรื อไม่ ซึ งคุณภาพของการบริ การนั(น
ไม่สามารถกําหนดลงไปอย่างเฉพาะเจาะจง
ได้ แต่การวางแผนเตรี ยมพร้อมสําหรับการบริ การไว้ล่วงหน้าย่อมก่อให้เกิดการบริ การทีมีคุณภาพดีได้
ดังนั(น การบริ การใด ๆ ก็ตาม จะต้องเกียวข้องกับการให้ความสําคัญหรื อความคาดหวังและความพึงพอใจ
ของผูร้ ับบริ การเสมอ
จึงกล่าวได้วา่ การให้ความสําคัญหรื อความคาดหวังต่อการบริ การในด้านต่าง ๆ ของผูร้ ับบริ การเป็ น
มาตรฐานทีแท้จริ งในการตัดสิ นคุณภาพการบริ การ

ความเข้าใจในธรรมชาติและทีมาของการให้ความสําคัญหรื อความคาดหวังเหล่านั(น นับว่ามี
ความสําคัญอย่างยิง ต่อความมัน ใจว่า ผลการปฏิบตั ิงานบริ การจะมากกว่าหรื อตรงกับการให้ความสําคัญ
หรื อความคาดหวังของผูร้ ับบริ การ ดังนั(น การให้ความสําคัญหรื อความคาดหวังของผูร้ ับบริ การมีบทบาท
สําคัญในการตัดสิ นการบริ การขององค์การ ผูร้ ับบริ การประเมินคุณภาพการบริ การโดยเปรี ยบเทียบสิ งที
พวกเขาให้ความสําคัญหรื อคาดหวังกับ
สิ งทีพวกเขาได้รับ นัน คือ ความแตกต่างระหว่างการให้
ความสําคัญหรื อความคาดหวังกับ ความพึงพอใจ จะเป็ นตัวบ่งบอกพื(นฐานของการตัดสิ นประเมินคุณภาพ
การบริ การของผูร้ ับบริ การ
การให้บริ การสาธารณะในอดีตทีผา่ นมา รัฐจะเป็ นผูจ้ ดั ทําโดยมีหน่วยงานราชการ
ที
รับผิดชอบทั(งในส่ วนกลางหรื อมอบอํานาจให้ส่วนภูมิภาคเป็ นตัวแทนรัฐบาลกลางเป็ นผูใ้ ห้บริ การ และ
อาจจะมีหน่วยงานราชการส่ วนท้องถินบ้าง ทีเป็ นหน่วยงานให้บริ การสาธารณะระดับท้องถิน ต่อมาเมือ
สังคมมีขนาดใหญ่ข( ึน มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ และมีการนําเอาเทคโนโลยีมาใช้ทาํ ให้ประชาชนมีความ
ต้องการสิ งต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนิ นชีวติ มากขึ(นเรื อย ๆ รัฐไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างทัว ถึง รัฐซึ งเป็ นผูใ้ ห้บริ การต้องแก้ไขปั ญหา โดยจัดตังรู ปแบบการปกครองส่ วนท้องถิน
ในรู ปแบบต่าง ๆ ขึ(น อันได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริ หารส่ วนตําบล
กรุ งเทพมหานคร และเมืองพัทยา เพือเป็ นการแก้ไขปั ญหาการบริ การสาธารณะให้ทวั ถึง จึงมอบอํานาจ
ให้หน่วยงานราชการส่ วนท้องถินเหล่านี(เป็ นผูใ้ ห้บริ การสาธารณะแทนรัฐ ซึ งสามารถบริ การได้อย่าง
ทัว ถึงและรวดเร็ วยิง ขึ(น
เทศบาลเป็ นหน่ วยการปกครองท้องถิ นรู ป แบบหนึ ง ถื อเป็ นนิ ติบุค คลตามพระราช บัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ งได้มีการพัฒนาแก้ไขเพิมเติมตลอดมา แนวคิดและรู ปแบบโครงสร้างของเทศบาล
ไทยเลี ยนแบบมาจากประเทศตะวันตก นับว่าเป็ นหน่ วยการปกครองท้องถินทีมีลกั ษณะเป็ นอุดมคติของ
หลักการกระจายอํานาจมากทีสุด ซึ งได้แบ่งเทศบาลออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง
และเทศบาลนคร องค์ประกอบของเทศบาล ประกอบด้วย สภาเทศบาล นายกเทศมนตรี และพนักงาน
เทศบาล เทศบาลแต่ ล ะประเภทจัดตั(ง ขึ( นโดยคํา นึ ง ถึ ง ความหนาแน่ นของประชากร ความเจริ ญทาง
เศรษฐกิจ และความสําคัญทางการเมืองท้องถิน ยิง ไปกว่านั(นเทศบาลยังได้ชือว่าเป็ นสถาบันหลักของการ
ปกครองของประชาชนในท้องถิน บทบาทและหน้าทีสําคัญของเทศบาลในฐานะดังกล่าว ได้แก่ การให้
ความรู ้ดา้ นการเมืองการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย ทั(งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิอย่างถ่องแท้และ
กว้างขวางแก่ประชาชน โดยเปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้มีสิทธิ ทางการเมือง นอกจากบทบาทหน้าทีในด้าน
การเมื องแล้ว บทบาทหน้า ที ที สํา คัญยิงอี กประการหนึ ง คื อ การจัดการบริ ก ารสาธารณะสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิน การทีรัฐบาลมอบหมายให้เทศบาลจัดการบริ การสาธารณะจะมีผลทาง
จิตวิทยาทีก่อให้เกิ ดความรัก
ความผูกพันในผลประโยชน์ของท้องถิ น (ประหยัด หงษ์ทองคํา
และคณะ. 2525 : 271)
เทศบาลเมืองมหาสารคามได้จดั ตั(งเป็ นเทศบาล เมือวันที 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479

มีเขตพื(นทีรับผิดชอบ 24.14 ตารางกิโลเมตร มีโครงสร้างการบริ หารงาน ประกอบด้วย ฝ่ ายนิติ
บัญญัติ คือ สภาเทศบาล และฝ่ ายบริ หาร คือ นายกเทศมนตรี มีโครงสร้างการบริ หาร งานภายใน คือ
สํานักปลัดเทศบาล สํานักการช่าง สํานักการสาธารณสุ ขและสิ งแวดล้อม กองคลัง กองการศึกษา กอง
วิชาการและแผนงาน กองสวัสดิการสังคม กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน กองกิจการ
สภา สถานธนานุบาล และหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีปลัดเทศบาลเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง รองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของ
เทศบาลให้เป็ นไปตามนโยบาย และอํานาจหน้าทีอืนตามทีมีกฎหมายกําหนดหรื อตามทีนายกเทศมนตรี ได้
มอบหมาย
เมือพิจารณาถึงบทบาทหน้าทีการดําเนิ นงาน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 13) พ.ศ. 2552 ประกอบกับพระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั(นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ภารกิจของเทศบาล มีขอบเขตทีกว้างขวางเกียวข้อง
กับความกินดีอยูด่ ีของประชาชนในแทบทุกด้าน และมีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน ไม่วา่ จะในเรื อง
เศรษฐกิจ การศึกษา ความปลอดภัย เป็ นต้น โดยหน้าทีหลักประการหนึงของเทศบาล คือการบริ การ
ประชาชน ประกอบกับการปกครองท้องถินโดยระบบเทศบาลเป็ นระบบการปกครองตนเองสําหรับชุมชน
เมือง ซึ งชุมชนเมืองจะมีลกั ษณะความเจริ ญทั(งในทางเศรษฐกิจและสังคม การเมือง มีประชาชนหนาแน่น
มีความต้องการในการบริ การทีจะตอบสนองต่อปั ญหาและความต้องการ โดยเฉพาะความต้องการความ
สะดวกสบายในการดํารงชีวิต ความเป็ นอยู่ เช่น บ้านเรื อนทีอยูอ่ าศัย ระบบสาธารณู ปโภค ได้แก่ ถนน
ไฟฟ้า โทรศัพท์และรวมไปถึงความต้องการด้านต่าง ๆ เช่น สถานทีพกั ผ่อนหย่อนใจ ความสะอาด
ปราศจากมลพิษต่าง ๆ และการให้บริ การต่าง ๆ เช่น การให้บริ การทางด้านสาธารณสุ ข การศึกษา การ
กีฬา เป็ นต้น การให้บริ การขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิน แยกกิจกรรมบริ การ (Service Activates) ทีมี
ทั(งหมดเป็ น U ส่ วน คือ V) บริ การ
เกียวกับสาธารณู ปโภค (Public Utility Service) หมายถึง บริ การทีให้แก่ประชาชนทัว ไป
อันเป็ นการให้บริ การทีกระจายกันไปทั(งพื(นที โดยผูร้ ับบริ การไม่จาํ เป็ นต้องมาขอรับบริ การโดยตรงที
เทศบาลก็สามารถรับบริ การได้ เช่น กิจกรรมการป้ องกันนํ(าท่วม การระบายนํ(า
การซ่ อมแซมถนนทางเท้า การบริ การจัดเก็บขยะ การดูแลรักษาความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของทางเท้า งาน
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็ นต้น U) บริ การเฉพาะด้าน (Specific Services) ซึ งเป็ นการให้บริ การ
แก่ประชาชนแต่ละบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลทีมีธุรกิจเฉพาะ มีขา้ ราชการของหน่วยงานต่าง ๆ เป็ นผูค้ อย
ให้บริ การ ณ ทีสาํ นักงานเทศบาล เช่น ศูนย์บริ การสาธารณสุ ข งานทะเบียนราษฎร์ งานจัดเก็บรายได้
และงานขออนุ ญาตก่อสร้างอาคาร เป็ นต้น
จะเห็นได้วา่ งานดังกล่าวข้างต้นล้วนแล้วแต่เป็ นงานทีให้บริ การแก่ประชาชนและเกียวข้องกับ
ชีวติ ประจําวันของประชาชน และจากลักษณะงานในสํานักงานเทศบาล จะเห็นได้วา่ พนักงานที

ปฏิบตั ิงานในสํานักงานเทศบาล เป็ นเครื องมือสําคัญในการดําเนินนโยบายด้านการให้บริ การประชาชนให้
ลุล่วงเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนสู งสุ ดด้วย
จากแนวคิดของการกระจายอํานาจของท้องถินในการให้บริ การไปถึงตัวประชาชนให้มาก
ทีสุดและการบริ การถือว่าเป็ นด่านหน้าของการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีให้เกิดขึ(นระหว่างหน่วยงาน
ท้องถินกับประชาชน เพราะถ้ามีบริ การทีดียอ่ มทําให้ประชาชนมีความพึงพอใจและมีทศั นคติทีดีต่อ
เจ้าหน้าทีของรัฐและต่อหน่วยงานด้วย เทศบาลเมืองมหาสารคามได้เห็นถึงความสําคัญของการให้บริ การ
จึงต้องการทีจะศึกษาเพือให้ทราบถึงคุณภาพการให้บริ การของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ในงานต่าง ๆ ที
ให้บริ การว่าเป็ นอย่างไร และเพือต้องการทราบถึงปั ญหาและข้อเสนอแนะในการให้บริ การ ทั(งนี(เพือทีนาํ
ผลการศึกษาใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาการให้บริ การให้มีประสิ ทธิ ภาพและสร้างความพึง
พอใจให้เกิดแก่ผมู ้ าใช้บริ การต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
ในการศึกษาคุณภาพการให้บริ การของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจําปี U__` ผูว้ จิ ยั ได้
กําหนดวัตถุประสงค์ไว้ดงั นี(

V. เพือศึกษาระดับคุณภาพการให้บริ การของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
2. เพือศึกษาระดับการดําเนิ นงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
3. เพือศึกษาข้อเสนอแนะและความต้องการของประชาชนต่อการให้บริ การของเทศบาล
เมืองมหาสารคาม

สมมติฐานการวิจัย
ในการศึกษาคุณภาพการให้บริ การของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจําปี U__` ผูว้ จิ ยั ได้
ตั(งสมมติฐานไว้ดงั นี(
1. คุณภาพการให้บริ การของเทศบาลเมืองมหาสารคาม อยูใ่ นระดับปานกลาง
2. ระดับการดําเนินงานของของเทศบาลเมืองมหาสารคาม อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้ านเนื1อหา การศึกษาครั(งนี(เป็ นการศึกษาคุณภาพการให้บริ การของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม ประจําปี U__` ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาตัวแบบทีใช้วดั คุณภาพการให้บริ การของซี แทมล์ พาราซุ รา
มาน และเบอร์ รี (Ziethaml, Parasuraman and Berry. 1990 : 28 ; อ้างถึงในวีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์.
2549 : 218) ทีเรี ยกว่า SERVQUAL เพือวัดคุณภาพการให้บริ การของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้แก่

สํานักปลัดเทศบาล กองคลัง กองวิชาการและแผนงาน กองการศึกษา สํานักการสาธารณสุ ขและ
สิ งแวดล้อม สํานักการช่าง กองสวัสดิการสังคม กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน และ
กองกิจการสภา
2. ขอบเขตด้ านพืน1 ที คือ เทศบาลเมืองมหาสารคาม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ซึ งมี
พื(นทีท( งั สิ( นรวม 24.14 ตารางกิโลเมตร
3. ระยะเวลา ระยะเวลาทีทาํ การวิจยั ระหว่างเดือนสิ งหาคม ถึงเดือนกันยายน U__`
4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
p.V ประชากรทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ประชาชนทีอาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม
อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ทีมีอายุต( งั แต่ 18 ปี ขึ(นไป รวมทั(งสิ( น pq,r`s คน
(ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม U__`)
4.2 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ประชาชนทีมีอายุ 18 ปี ขึ(นไป ทีอาศัยอยูใ่ นเขต
เทศบาลเมืองมหาสารคาม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยคํานวณขนาด กลุ่มตัวอย่าง ด้วย
วิธีการคํานวณตามสู ตรของทาโร่ ยามาเน่ จํานวน 900 คน

5. ตัวแปรทีเ กีย วข้ องในการวิจัย
5.1 ตัวแปรอิสระ คือ การให้บริ การของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ดังนี(
_.V.V สํานักปลัดเทศบาล
_.V.U กองคลัง
_.V.s กองวิชาการและแผนงาน
_.V.p กองการศึกษา
_.V._ สํานักการสาธารณสุ ขและสิ งแวดล้อม
_.V.t สํานักการช่าง
5.1.7 กองสวัสดิการสังคม
5.1.8 กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
5.1.9 กองกิจการสภา
5.2 ตัวแปรตาม คือ คุณภาพการให้บริ การของเทศบาลเมืองมหาสารคาม

นิย ามศัพท์ เฉพาะ
1. เทศบาล หมายถึง เทศบาลเมืองมหาสารคาม ทีได้รับการจัดตั(งขึ(นตาม
พระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2479

2. ประชาชน หมายถึง ประชาชนทีอาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามทีมีอายุต( งั แต่ 18
ปี บริ บูรณ์
s. ระดับความคาดหวัง หมายถึง ทัศนคติเกียวกับความปรารถนา หรื อความต้องการของ
ประชาชนทีคาดหมายว่าจะเกิดขึ(นในบริ การนั(น ๆ โดยมีพ(ืนฐานจากสิ งทีคาดหวังว่าจะได้รับ แบ่งออกเป็ น
5 ระดับ คือ มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุด
p. ระดับความพึงพอใจทีได้รับจริ ง หมายถึง การสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่ ประชาชน
หรื อความรู ้สึกด้านดีของประชาชนทีมีต่อการได้รับบริ การทีเกิดขึ(นจริ งจากเทศบาลเมืองมหาสารคาม แบ่ง
ออกเป็ น _ ระดับ คือ มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุด
5. คุณภาพการให้บริ การ หมายถึง การประเมินคุณภาพการบริ การ ทีเรี ยกว่า SERVQUAL
ซึ งเป็ นการประเมินเพือหาช่องว่างระหว่างการให้บริ การทีผรู ้ ับบริ การได้รับบริ การจริ งกับความคาดหวังที
ผูร้ ับบริ การคาดว่าจะได้รับ
6. การให้บริ การของเทศบาล หมายถึง บทบาทและหน้าทีในการพัฒนาท้องถิน เพือสร้างความ
เจริ ญให้กบั ท้องถิน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. Uprt แก้ไขเพิมเติม
(ฉบับที 13) พ.ศ.
2552 ดังนี(
t.1 สํานักปลัดเทศบาล หมายถึง การให้บริ การในด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สินของทางราชการและประชาชนในเขตเทศบาล การเตรี ยมความพร้อมและความรวดเร็ วใน
การป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน เช่น อัคคีภยั อุทกภัย วาตภัย อุบตั ิภยั ภัยแล้ง การจัด
ระเบียบตลาดสด, ตลาดโต้รุ่ง, ตลาดห้าแยก การขายสิ นค้า
บนทางเท้าและหาบเร่ แผงลอย การ
จัดระเบียบเมืองหรื อส่ งเสริ มความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของเมือง เช่น การปิ ดป้ ายประกาศโฆษณา การ
ใช้เส้นทางสัญจร เป็ นต้น การรณรงค์ป้องกันอุบตั ิเหตุ การเผยแพร่ ความรู ้ความเข้าใจในวินยั จราจร เพือ
ลดและป้ องกันอุบตั ิเหตุการจราจร
6.2 กองคลัง หมายถึง การให้บริ การชําระค่าธรรมเนียม ภาษีบาํ รุ งท้องที และภาษีโรงเรื อน
การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารด้านการชําระภาษีบาํ รุ งท้องที ภาษีโรงเรื อน และ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ มีสิ งอํานวยความสะดวก เช่น บริ การนํ(าดืม หนังสื อพิมพ์ ทีนงั รอรับบริ การ
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ ม / คําร้อง เป็ นต้น การจัดเก็บภาษีบาํ รุ งท้องที ภาษีโรงเรื อนและค่าธรรมเนียม
ดําเนินการด้วยความยุติธรรมเสมอภาค
และความซื อสัตย์ สุ จริ ต ในการปฏิบตั ิหน้าที
t.s กองวิชาการและแผนงาน หมายถึง การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารการ
ดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของเทศบาล อย่างเพียงพอและทัว ถึง เทศบาลมีช่องทางให้แสดงความคิดเห็นหรื อ
เสนอแนะวิธีการดําเนินงาน การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนคิด วางแผนการพัฒนาเมือง การให้
ประชาชนมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเรื องต่าง ๆ ทีมีผลกระทบ

ต่อชีวิตและความเป็ นอยู่ และการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการติดตามผลการดําเนินโครงการ
ต่าง ๆ และตรวจสอบการทํางาน
6.4 กองการศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาขั(นพื(นฐานของโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลมี
อย่างเพียงพอ ทัว ถึง และเท่าเทียมกัน การส่ งเสริ มให้เด็กเล็กและนักเรี ยนระดับประถมศึกษาได้รับ
สารอาหารโดยการจัดอาหารกลางวันและอาหารเสริ ม (นม) อย่างครบถ้วนเหมาะสม การสร้าง/ปรับปรุ ง/
บํารุ งรักษาอาคารสถานศึกษาและภูมิทศั น์ให้มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยสวยงาม การสนับสนุน
การศึกษาและการเรี ยนรู ้ของชุมชน เช่น การมีพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิน ห้องสมุดประชาชน หรื อแหล่งอนุรักษ์
ตามธรรมชาติ และการส่ งเสริ มและอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี หรื อภูมิปัญญา
ท้องถิน
6.5 สํานักการสาธารณสุ ขและสิ งแวดล้อม หมายถึง การให้บริ การด้านการรักษาพยาบาล
การให้บริ การแก้ไขเหตุเดือดร้อน รําคาญ ทีส่งผลกระทบต่อสุ ขภาพและสิ งแวดล้อม เช่น กลินเหม็น นํ(า
เสี ย การณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ควบคุมและป้ องกัน
การแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ การรักษา
ความสะอาดของถนน ทางเท้า และทีสาธารณะ
และการบริ การจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ งปฏิกูล
6.6 สํานักการช่าง หมายถึง การสร้าง/ปรับปรุ ง/บํารุ งรักษาถนน ระบบบําบัด นํ(าเสี ย
สะพาน และภูมิทศั น์ การแก้ไขปั ญหานํ(าท่วมขังในพื(นที (การปรับปรุ ง ท่อระบายนํ(า การขุดลอก) การ
ปรับปรุ งระบบการจราจรในพื(นที เช่น สัญญาณไฟจราจร ไฟกระพริ บเตือน ป้ ายจราจร เครื องหมาย
จราจร ไฟฟ้าสาธารณะมีอย่างเพียงพอทัว ถึง และการขออนุญาต
ปลูกสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม
อาคาร
6.7 กองสวัสดิการสังคม หมายถึง การจัดให้มีสวัสดิการแก่สตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ ู งอายุและ
ผูพ้ ิการ การส่ งเสริ มเศรษฐกิจชุมชน เช่น กิจกรรมการส่ งเสริ มพัฒนาอาชีพ
หรื อรายได้ของชุมชน การส่ งเสริ มกิจกรรมเพือป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในชุ มชนการมอบเบี(ยยัง
ชีพให้แก่ผสู ้ ู งอายุ คนพิการ และผูป้ ่ วยเอดส์ การช่วยเหลือและพัฒนาทีอยูอ่ าศัยของประชาชนในเขต
เทศบาลอย่างเป็ นรู ปธรรมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีข( ึน เช่น โครงการบ้านมัน คง เป็ นต้น
6.8 กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัว หมายถึง การให้บริ การด้านงานทะเบียนและ
บัตรประจําตัวประชาชน การแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายทีอยู่ การให้บริ การเป็ นระบบและเป็ นขั(นตอน
ตามลําดับก่อน – หลัง มีระยะเวลาเหมาะสมกับการให้บริ การ
ตามสภาพงาน เจ้าหน้าที
ให้บริ การด้วยความกระตือรื อร้น สะดวก รวดเร็ ว และสุ ภาพเป็ นมิตร บัญชีรายชือของผูม้ ีสิทธิyเลือกตั(งใน
ครอบครัวของท่านถูกต้อง ตามความเป็ นจริ ง เทศบาลมีการจัดทําแผนภูมิข( นั ตอนและกําหนดระยะเวลา
แล้วเสร็ จ รวมทั(งการประชาสัมพันธ์ข( นั ตอน กฎหมายทีเกียวข้องให้ทราบอย่างทัว ถึง
6.9 กองกิจการสภา หมายถึง เทศบาลมีวธิ ี การให้ประชาชนรับฟังการประชุมสภา โดยมี
ช่องทางให้ประชาชนร่ วมแสดงความคิดเห็นในการประชุ มสภา การเปิ ดโอกาสให้ประชาชน/กลุ่ม/ชุมชน

ร่ วมเป็ นกรรมการในกิจการต่าง ๆ ของสภา ช่องทางในการรับแจ้งเรื องราวร้องทุกข์ มีความชัดเจน
หลากหลาย และสะดวกในการติดต่อสื อสาร การให้บริ การของศูนย์รับเรื องราวร้องทุกข์ การแจ้งผลการ
แก้ไขปั ญหา หรื อแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ
z. การดําเนิ นงานของเทศบาล หมายถึง การดําเนินงานในกิจกรรมด้านต่าง ๆ
ของ
เทศบาลเมืองมหาสารคาม ดังนี(
z.V การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม
z.U การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม
z.s การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
z.p การรายงานผลการดําเนิ นงานของโครงการ / กิจกรรมด้านโครงสร้างพื(นฐานต่อ
สาธารณะ
z._ ความโปร่ งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ด้านโครงสร้างพื(นฐาน
z.t การดําเนิ นงานเป็ นไปตามระยะเวลาทีกาํ หนด
z.z การดําเนิ นงานของเทศบาลสามารถแก้ไขปั ญหาและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน
z.` ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

ประโยชน์ ทคี าดว่ าจะได้ รับ
ผลจากศึกษาคุณภาพการให้บริ การของเทศบาลเมืองมหาสารคาม จะทําให้ทราบถึงระดับ
คุณภาพการให้บริ การของเทศบาล ซึ งข้อสนเทศทีได้จากการวิจยั จะนําไปเป็ นข้อมูลในการกําหนด
นโยบาย การปรับปรุ งและพัฒนาการให้บริ การของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ยิง ขึ(น

บทที 2
เอกสารและงานวิจยั ทีเกีย วข้ อง
ในการวิจยั ครั(งนี( เป็ นการศึกษาคุณภาพการให้บริ การของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจําปี
U__` ซึ งผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาค้นคว้าตํารา เอกสาร และงานวิจยั ทีเกียวข้อง ดังนี(
V. การปกครองท้องถินรู ปแบบเทศบาล

U.
s.
p.
_.
t.
z.
`.
r.

แนวคิดเกียวกับความพึงพอใจ
แนวคิดเกียวกับการบริ การสาธารณะ
แนวคิดเกียวกับความคาดหวัง
แนวคิดเกียวกับการรับรู ้
แนวคิดเกียวกับคุณภาพการบริ การ
สภาพทัว ไปและข้อมูลพื(นฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
งานวิจยั ทีเกียวข้อง
กรอบแนวคิดในการวิจยั

:. การปกครองท้ องถินรู ปแบบเทศบาล
เทศบาลเป็ นหน่วยการปกครองท้องถินรู ปหนึง ทีได้เกิดขึ(นหลังจากการเปลียนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 ได้มีการตราพระราชบัญญัติจดั ระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ขึ(น ต่อมาได้มีการแก้ไข
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เจตนารมณ์ในการร่ างกฎหมายจัดตั(งเทศบาลในระยะแรก (กุลธน
ธนาพงศธร. 2531 : 329) มี 2 ประการ คือ เพือประสิ ทธิ ภาพในการจัดทําบริ การสาธารณะ และเป็ น
สถาบันสอนประชาธิ ปไตยให้กบั ประชาชน
:.1 รู ปแบบเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ ไขเพิม เติม
(ฉบับที 12) พ.ศ. 2546
เทศบาลมิได้จดั ตั(งขึ(นทัว ทั(งประเทศ แต่จะจัดตั(งขึ(นเป็ นแห่ง ๆ ไป ดังทีบญั ญัติไว้ในมาตรา 7
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 13) พ.ศ. 2552 เมือท้องถินใดมี
สภาพอันสมควรยกฐานะเป็ นเทศบาลให้จดั ตั(งท้องถินนั(น ๆ เป็ นเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง หรื อ
เทศบาลนคร
ปั จจุบนั พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม ( ฉบับที13 ) พ.ศ. 2552
ได้บญั ญัติไว้ในมาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 11 ให้เทศบาลมี 3 ประเภท คือ
1. เทศบาลตําบล มาตรา 9 แห่งกฎหมายว่าด้วยเทศบาลกําหนดไว้วา่ ได้แก่
ท้องถิน
ซึ งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ(นเป็ นเทศบาลตําบล กฎหมายมิได้กาํ หนดหลักเกณฑ์ไว้
โดยเฉพาะว่าการเป็ นเทศบาลตําบลจะต้องมีเงือนไขอย่างไรบ้าง แต่ในทางปฏิบตั ิกระทรวง มหาดไทยได้
วางหลักเกณฑ์ในการจัดตั(งเทศบาลตําบลเอาไว้ และนอกจากนี(เทศบาลตําบลจํานวนหนึงยังมีทีมาจากการ
ทีเมือพระราชบัญญัติเปลียนแปลงฐานะของสุ ขาภิบาลเป็ นเทศบาล พ.ศ. 2542 ได้บญั ญัติให้ยกเลิก
กฎหมายว่าด้วยสุ ขาภิบาลและกําหนดให้บรรดาสุ ขาภิบาลทีมีอยูม่ ีฐานะเป็ นเทศบาลตําบล

2. เทศบาลเมือง มาตรา 10 แห่งกฎหมายว่าด้วยเทศบาลกําหนดไว้วา่ เทศบาลเมืองได้แก่
ท้องถินอันเป็ นทีต( งั ของศาลากลางจังหวัด หรื อท้องถินชุมนุมชนทีมีราษฎรตั(งแต่ 10,000 คนขึ(นไป ทั(งมี
รายได้พอควรแก่การปฏิบตั ิหน้าทีซ ึ งกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
เทศบาลการจัดตั(งเทศบาลเมือง
ต้องทําเป็ นประกาศกระทรวงมหาดไทย
3. เทศบาลนคร มาตรา 11 แห่งกฎหมายว่าด้วยเทศบาลกําหนดไว้วา่ เทศบาลนครได้แก่
ท้องถินชุมนุมชนทีมีราษฎรตั(งแต่ 50,000 คนขึ(นไป และมีรายได้พอควรแก่
การปฏิบตั ิหน้าทีซ ึ ง
กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล การจัดตั(งเทศบาลนครจะต้องทําเป็ นประกาศกระทรวงมหาดไทย
ซึ งจะต้องระบุชือและเขตของเทศบาลเอาไว้
:.2 โครงสร้ างของเทศบาล
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม ( ฉบับที13 ) พ.ศ. 2552
ได้แบ่งโครงสร้างของเทศบาลประกอบด้วย สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
สําหรับการปฏิบตั ิงานในหน้าทีประจําในเทศบาล จะมีโครงสร้างทางเจ้าหน้าที
อีกส่ วนหนึง เรี ยกว่า พนักงานเทศบาล
1. สภาเทศบาล สภาเทศบาลประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลซึ งมากจาก
การเลือกตั(งโดยตรงของประชาชนผูม้ ีสิทธิyเลือกตั(งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั(งสมาชิกสภา
ท้องถินหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิน พ.ศ. 2545 สมาชิกสภาเทศบาล อยูใ่ นตําแหน่งคราวละ 4 ปี สําหรับ
จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลของเทศบาลแต่ละประเภทนี(จะไม่เท่ากัน อยูใ่ นระหว่างจํานวน 12 คน ถึง 24
คน ขึ(นอยูก่ บั ประเภทของเทศบาลดังทีบญั ญัติไว้ในมาตรา 15 แห่งกฎหมายว่าด้วยเทศบาล ดังนี(
1.1 สภาเทศบาลตําบล ประกอบด้วยสมาชิก จํานวน 12 คน
1.2 สภาเทศบาลเมือง ประกอบด้วยสมาชิก จํานวน 18 คน
1.3 สภาเทศบาลนคร ประกอบด้วยสมาชิก จํานวน 24 คน
อํานาจหน้ าทีของสภาเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 13) พ.ศ. 2552 ดังนี(
1. เลือกประธานสภาเทศบาล และรองประธานสภาเทศบาล
เสนอผูว้ า่ ราชการจังหวัดแต่งตั(ง หรื อมีมติให้ประธานสภาเทศบาล หรื อรองประธานสภา
เทศบาล พ้นจากตําแหน่ง
2. เลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั(งเป็ นคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาล
และเลือกตั(งบุคคลผูเ้ ป็ นหรื อมิได้เป็ นสมาชิกตั(งเป็ นคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล
3. รับทราบนโยบายของนายกเทศมนตรี ก่อนนายกเทศมนตรี เข้ารับหน้าที
และรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบตั ิงานตามนโยบายทีนายกเทศมนตรี ได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาลเป็ นประจําทุกปี

4. ให้ความเห็นชอบร่ างข้อบัญญัติเทศบาล ร่ างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี และร่ างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิมเติมของเทศบาล
5. ในทีประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลมีสิทธิ ต( งั กระทูถ้ าม
นายกเทศมนตรี หรื อรองนายกเทศมนตรี เสนอญัตติขอเปิ ดอภิปราบทัว ไป โดยไม่มีการลงมติ
6. ในกรณี กิจการอืนใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสี ยของเทศบาลหรื อประชาชนใน
ท้องถิน สมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนสมาชิกเท่าทีมีอยู่ หรื อนายกเทศมนตรี
สามารถเสนอต่อประธานสภาเทศบาลเพือให้มีการออกเสี ยงประชามติและประกาศให้ประชาชนทราบ
2. นายกเทศมนตรี กฎหมายว่าด้วยเทศบาลกําหนดให้มีนายกเทศมนตรี
คนหนึงซึ งมาจากการเลือกตั(งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั(งสมาชิกสภาท้องถิน
หรื อผูบ้ ริ หารท้องถิน ทําหน้าทีเป็ นฝ่ ายบริ หารของเทศบาล
นายกเทศมนตรี อาจแต่งตั(งรองนายกเทศมนตรี ซ ึ งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็ น
ผูช้ ่วย
เหลือในการบริ หาราชการตามทีนายกเทศมนตรี มอบหมาย โดยมาตรา 48 อัฏฐ
แห่งกฎหมายว่าด้วยเทศบาลได้กาํ หนดจํานวนรองนายกเทศมนตรี ไว้ดงั นี( คือ
2.1 เทศบาลตําบล ให้มีรองนายกเทศมนตรี
ไม่เกิน 2 คน
2.2 เทศบาลเมือง ให้มีรองนายกเทศมนตรี
ไม่เกิน 3 คน
2.3 เทศบาลนคร ให้มีรองนายกเทศมนตรี
ไม่เกิน 4 คน
นายกเทศมนตรี เป็ นผูค้ วบคุมและรับผิดชอบในการบริ หารกิจการของเทศบาลและเป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลดังทีบญั ญัติไว้ในมาตรา 48 สัตตรส
แห่งกฎหมายว่าด้วยเทศบาล
อํานาจหน้ าทีของนายกเทศมนตรี ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 13) พ.ศ. 2552 ดังนี(
1. อํานาจหน้าทีในการควบคุม และรับผิดชอบในการบริ หารกิจการของ
เทศบาล โดยทัว ไปตามกฎหมายกําหนด
2. อํานาจหน้าทีในการเปรี ยบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติ
3. อํานาจหน้าทีในการปฏิบตั ิการต่าง ๆ ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที คือ มีอาํ นาจ
หน้าทีเช่นเดียวกับกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ทั(งนี( โดยการกําหนดไว้ในกฎกระทรวง
เพือให้การใช้อาํ นาจหน้าทีของนายกเทศมนตรี เป็ นไปอย่างเกิดประสิ ทธิ ภาพ
จึงแบ่งแยกอํานาจหน้าทีให้ชดั เจนยิง ขึ(น ดังนี(
1. กําหนดนโยบายโดยไม่ขดั ต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริ หาร
ราชการของเทศบาลให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของเทศบัญญัติและนโยบาย
2. สัง อนุญาต และอนุมตั ิเกียวกับราชการของเทศบาล
3. แต่งตั(งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ทีปรึ กษานายกเทศมนตรี

และเลขานุการนายกเทศมนตรี
4. วางระเบียบเพือให้งานของเทศบาลเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
5. รักษาการณ์ให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติ
6. ปฏิบตั ิหน้าทีอืนตามทีกฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน( นั
และกฎหมายอืน
3. พนักงานเทศบาล เป็ นเจ้าหน้าทีทอ้ งถินของเทศบาลทีปฏิบตั ิงานประจําสํานักงานหรื อ
นอกสํานักงานเป็ นผูน้ าํ นโยบายของคณะผูบ้ ริ หารไปปฏิบตั ิโดยมีปลัดเทศบาลเป็ นผูร้ ับผิดชอบ ในการ
กํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การกําหนดส่ วน
ราชการของเทศบาล พ.ศ. 2542 แบ่งออกเป็ น 12 หน่วยงาน ดังนี(
3.1 สํานักปลัดเทศบาล มีหน้าทีดาํ เนิ นกิจการให้เป็ นไปตามกฎหมายระเบียบ แบบ
แผนและนโยบายของเทศบาล ทั(งมีหน้าทีเป็ นเลขานุการสภาเทศบาล และคณะเทศมนตรี เกียวกับงานสาร
บรรณ งานธุ รการ งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานการเจ้าหน้าที
งานทะเบียนราษฎร ตลอดจนงานอืน ๆ ทีมิได้กาํ หนดไว้เป็ นงานของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ
3.2 สํานักการคลัง / กองคลัง หรื อฝ่ ายคลัง มีหน้าทีเกียวกับการเงินและ
การบัญชี การจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ตลอดจนการควบคุมดูแลพัสดุและทรัพย์สินของเทศบาล ประกอบด้วย
งานการเงินและบัญชี งานพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์ งานเร่ งรัดรายได้
งานแผนทีภาษี งานทะเบียนทรัพย์สิน งานบริ การข้อมูลแผนทีภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
3.3 กองหรื อฝ่ ายสาธารณสุ ขและสิ งแวดล้อม มีหน้าทีแนะนํา ช่วยเหลือ ด้านการ
เจ็บป่ วยของประชาชน การป้ องกัน การระงับโรคติดต่อ การสุ ขาภิบาล และรักษา
ความสะอาด
งานสัตวแพทย์ ตลาดสาธารณะ ตลอดจนการควบคุมการประกอบอาชีพ
ทีเกียวกับสุ ขภาพอนามัยของประชาชน
3.4 สํานักการช่าง / กองช่าง หรื อฝ่ ายช่าง มีหน้าทีดาํ เนินการเกียวกับการควบคุม งาน
ก่อสร้างอาคาร เพือความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง งานเกียวกับไฟฟ้าสาธารณะ งานบํารุ งรักษา
ทางบก ทางระบายนํ(า สวนสาธารณะ งานสํารวจและแบบแผน งานสถาปั ตยกรรมและผังเมือง
ตลอดจนงานสาธารณู ปโภค
3.5 สํานักการศึกษา / กองการศึกษา หรื อฝ่ ายการศึกษา มีหน้าทีดาํ เนิน
กิจการ
เกียวกับการปฏิบตั ิงานในด้านการศึกษาขั(นพื(นฐานของประชาชน งานด้านการสอน การนิเทศการศึกษา
งานการศึกษานอกโรงเรี ยน และงานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
3.6 กองหรื อฝ่ ายวิชาการและแผนงาน มีหน้าทีดาํ เนิ นการเกียวกับ
งานวิชาการและการวางแผนพัฒนาเทศบาล ประกอบด้วย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานวิจยั และ
ประเมินผล งานนิติการ การจัดทํางบประมาณ และงานประชาสัมพันธ์

3.7 กองหรื อฝ่ ายสวัสดิการสังคม มีหน้าทีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบตั ิงาน
เกียวกับงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน และงานพัฒนาชุมชน
3.8 กองหรื อฝ่ ายช่างสุ ขาภิบาล มีหน้าทีกาํ จัดมูลฝอยและสิ งปฏิกูลพร้อมบําบัดนํ(าเสี ย
ประกอบไปด้วยงานกําจัดมูลฝอยและสิ งปฏิกูล งานเครื องกลและซ่อมบํารุ งงานโรงงาน กําจัดมูลฝอยและ
สิ งปฏิกูล งานแบบแผน งานก่อสร้าง งานควบคุมและการตรวจสอบการบําบัดนํ(าเสี ย งานบํารุ งรักษาและ
ซ่อมแซมและงานวิเคราะห์คุณภาพนํ(า
3.9 กองหรื อฝ่ ายการแพทย์ มีหน้าทีเกียวกับงานรักษาพยาบาลประชาชน ประกอบไป
ด้วย ฝ่ ายบริ การการแพทย์ ฝ่ ายการพยาบาล และศูนย์บริ การสาธารณสุ ข
(กองหรื อฝ่ ายการแพทย์จะจัดตั(งขึ(นเฉพาะเทศบาลนคร ซึ งมีรายได้เพียงพอสําหรับการจัดสร้าง
โรงพยาบาลและการบริ หารงาน)
3.10 กองหรื อฝ่ ายการประปา มีหน้าทีเกียวกับงานผลิตนํ(าประปา
งานวางระบบท่อประปา งานจําหน่ายนํ(าประปาให้ประชาชน งานจัดเก็บรายได้การประปา
3.11 หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าทีตรวจสอบ กลัน กรองให้ความ
เห็นชอบ
และข้อเสนอแนะแก่ปลัดเทศบาลเกียวกับงานการเงินและควบคุมตรวจสอบ
ด้านอืน ๆ ตามทีได้รับมอบหมาย
3.12 หน่วยงานแขวง มีหน้าทีให้บริ การประชาชนเกียวกับงานทะเบียนราษฎร งาน
ป้ องกันและสาธารณะภัย การศึกษา การสวัสดิการสังคม สาธารณสุ ข การช่าง การประปาแขวงเป็ น
หน่วยงานย่อยทีจาํ ลองรู ปแบบเทศบาลเพือรองรับความเจริ ญเติบโตของเมืองและเพือเป็ นการบริ การ
ประชาชนให้ทวั ถึง ซึ งจะสามารถจัดตั(งแขวงได้ในกรณี ทีเป็ น เทศบาลขนาดใหญ่ มีพ(ืนทีไม่ตาํ กว่า 20
ตารางกิโลเมตร ประชากรไม่ตาํ กว่า 100,000 คน
มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุ น 60 ล้านบาทขึ(นไป
กล่ าวโดยสรุ ป โครงสร้างของเทศบาลประกอบด้วย สภาเทศบาล นายกเทศมนตรี และพนักงาน
เทศบาล โดยจะมีนายกเทศมนตรี ทาํ หน้าทีฝ่ายบริ หารและปลัดเทศบาลทําหน้าที
ฝ่ ายปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ซึ งเป็ นฝ่ ายข้าราชการประจํา แสดงในแผนภูมิที 1

โครงสร้ างของเทศบาล
เทศบาล
นายกเทศมนตรี
มาจากการเลือกตั(งโดยตรงของประชาชน
รองนายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรี อาจแต่งตั(งรองนายก
เทศมนตรี ตามเกณฑ์
1. เทศบาลตําบล ไม่เกิน 2 คน
2. เทศบาลเมือง ไม่เกิน 3 คน
3. เทศบาลนคร ไม่เกิน 4 คน
ทีปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรี อาจแต่งตั(งทีปรึ กษา
และเลขานุการได้ตามเกณฑ์
1. เทศบาลตําบล ไม่เกิน 2 คน
2. เทศบาลเมือง ไม่เกิน 3 คน
3. เทศบาลนคร ไม่เกิน 5 คน

สภาเทศบาล
1. สภาเทศบาลตําบล สมาชิก 12 คน
2. สภาเทศบาลเมือง สมาชิก 18 คน
3. สภาเทศบาลนคร สมาชิก 24 คน
สมาชิกมาจากการเลือกตั(งโดยตรง
ของประชาชนในเขตเทศบาล
อยูใ่ นตําแหน่งคราวละ 4 ปี

ปลัดเทศบาล

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

รองปลัดเทศบาล
สํานักปลัด
เทศบาล
กอง/ฝ่ าย
สวัสดิการสังคม
กอง / ฝ่ าย
การแพทย์

กอง/สํานัก
สาธารณสุ ขและ
สิ งแวดล้อม
กอง/สํานัก
การศึกษา

กอง/ฝ่ าย
วิชาการและ
แผนงาน
กอง / ฝ่ าย
การ
ประปา

กอง/
สํานักช่าง

กอง/ฝ่ าย
ช่างสุ ขาภิบาล

สถาน
ธนานุบาล

แผนภูมิที 1 โครงสร้างของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 13) พ.ศ. 2552

กอง/สํานัก
คลัง

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 13) พ.ศ. 2552
ได้แบ่ง
หน้าทีของเทศบาลออกเป็ นหน้าทีจะต้องปฏิบตั ิ และหน้าทีจะเลือกปฏิบตั ิ ซึ งขึ(นอยูก่ บั ประเภทของ
เทศบาล ดังแสดงในตารางที 1
ตารางที 1 หน้าทีบงั คับหรื อหน้าทีทีจะต้องปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50/53/56
เทศบาลตําบล
1. รักษาความสงบเรี ยบร้อย
ของประชาชน
2. ให้มีและบํารุ งทางบก
และทางนํ(า
3. รักษาความสะอาดของถนน
หรื อทางเดินและทีสาธารณะ
รวมทั(งการกําจัดขยะมูลฝอย
สิ งปฏิกูล
4. ป้ องกันและระงับโรคติดต่อ
5. ให้มีเครื องใช้ในการ
ดับเพลิง
6.ให้ราษฎรได้รับการศึกษา
อบรม
7. ส่ งเสริ มการพัฒนาสตรี
เด็กเยาวชน ผูส้ ู งอายุ และ
ผูพ้ ิการ
8. บํารุ งศิลปะ จารี ตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิน และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิน
9. หน้าทีอืน กฎหมายบัญญัติ
ให้เป็ นหน้าทีของ เทศบาล

เทศบาลเมือง
1. มีหน้าทีเช่นเดียวกันกับ
เทศบาลตําบล ตามข้อ 1-9
2. ให้มีน( าํ สะอาดหรื อ
การประปา
3. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
4. ให้มีและบํารุ งสถานที
ทําการพิทกั ษ์และรักษาคน
เจ็บไข้
5. ให้มีและบํารุ ง
ทางระบายนํ(า
6. ให้มีและบํารุ งส้วม
สาธารณะ
7. ให้มีและบํารุ งการไฟฟ้า
หรื อแสงสว่างโดยวิธีอืน
8. ให้มีการดําเนินกิจการ
โรงรับจํานําหรื อสถาน
สิ นเชือท้องถิน

เทศบาลนคร
1. มีหน้าทีเช่นเดียวกันกับ
เทศบาลเมืองตามข้อ 1-8
2. ให้มีและบํารุ งการ
สงเคราะห์มารดาและเด็ก
3. กิจการอย่างอืนซึ งจําเป็ น
เพือการสาธารณสุ ข
4. การควบคุมสุ ขลักษณะและ
อนามัยในร้านจําหน่ายอาหาร
โรงมหรสพ และสถาน
บริ การ
5. จัดการเกียวกับทีอยูอ่ าศัย
และการปรับปรุ งแหล่ง
เสื อมโทรม
6.จัดให้มีและควบคุมตลาดท่า
เทียบเรื อ ท่าข้ามและทีจอดรถ
7. การวางผังเมืองและ
ควบคุมการก่อสร้าง
8. การส่ งเสริ มกิจการ
ท่องเทียว

ตารางที 2 หน้าทีทีจะเลือกปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม
(ฉบับที 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 51/54/57
เทศบาลตําบล

เทศบาลเมือง

เทศบาลนคร

1. ให้มีน( าํ สะอาดหรื อ
การประปา
2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรื อ
และท่าข้าม
4. ให้มีสุสานและ
ฌาปนสถาน
5. บํารุ งและส่ งเสริ มการ
ทํามาหากินของราษฎร
6. ให้มีและบํารุ งสถานที
ทําการพิทกั ษ์
7. ให้มีและบํารุ งการไฟฟ้า
หรื อแสงสว่างโดยวิธีอืน
8. ให้มีและบํารุ งทาง
ระบายนํ(า
9. เทศพาณิ ชย์

1. ให้มีตลาดท่าเทียบเรื อ
มีหน้าทีเช่นเดียวกันกับ
และท่าข้าม
เทศบาลเมืองตามข้อ 1-12
2. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
3. บํารุ งและส่ งเสริ มการทํามา
หากินของราษฎร
4. ให้มีและบํารุ งการ
สงเคราะห์ มารดาและเด็ก
5. ให้มีและบํารุ งโรงพยาบาล
6. ให้มีการสาธารณู ปการ
7. จัดทํากิจการซึ งจําเป็ นเพือ
การสาธารณสุ ข
8. จัดตั(งและบํารุ งโรงเรี ยน
อาชีวศึกษา
9. ให้มีและบํารุ งสถานที
สําหรับการกีฬาและพลศึกษา
10. ให้มีและบํารุ ง
สวนสาธารณะสวนสัตว์และ
สถานทีพกั ผ่อนหย่อนใจ
11. ปรับปรุ งแหล่งเสื อมโทรม
และรักษาความสะอาด
เรี ยบร้อยของท้องถิน
12. เทศพาณิ ชย์

:.B ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของเทศบาล
สายยันต์ ภิรมย์ กจิ (U_pz : Vr) ได้สรุ ปปั ญหาและอุปสรรคในการบริ หารงานของเทศบาลมา
จากสาเหตุใหญ่ ๆ ดังต่อไปนี(
V. ภูมิหลังในการปกครองตนเอง เทศบาลเกิดขึ(นจากหลักการกระจายอํานาจให้ประชาชน
ปกครองตนเอง แต่ในความเป็ นจริ งแล้วเทศบาลเกิดขึ(นจากการหยิบยืน ให้ของผูม้ ีอาํ นาจมีผลทําให้
V.V ประชาชนในท้องถินขาดจิตสํานึกในการปกครองตนเอง เช่น การไปเลือกตั(งสมาชิก
สภาเทศบาล การเข้าไปมีส่วนร่ วมในกิจการของเทศบาล
V.U ประชาชนไม่ศรัทธาในการทํางานของพนักงานเทศบาล
V.s ประชาชนเบือหน่ายต่อพฤติกรรมของสมาชิกสภาเทศบาลที
เห็นแก่ตวั และพวกพ้อง เข้ามาเพือแสวงหาผลประโยชน์
U. ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารมีนอ้ ย มาจากสาเหตุ
U.V การสรรหาบุคคลเข้าทํางานโดยใช้ระบบอุปถัมภ์มากกว่าระบบ
คุณธรรม
U.U การบริ หารงานบุคคลไม่ทดั เทียมข้าราชการอืน ๆ
U.s การทํางานของเทศบาลไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ เพียงพอ
U.p ฝ่ ายบริ หารขัดแย้งกับฝ่ ายนิติบญั ญัติโดยไม่มีเหตุผล ไม่ยดึ ถือประโยชน์ของ
ประชาชนเป็ นตัวตั(ง ขัดแย้งกันในการแย่งตําแหน่ง หรื อแย่งชิงผลประโยชน์ทางการเมือง
U._ คณะผูบ้ ริ หารขาดความรู ้และทักษะในการบริ หารงาน จึงมักทําตัวเป็ น นักการเมือง
มากกว่าเป็ นนักบริ หารงาน เช่น การสร้างพวกพ้อง การแสวงหาอํานาจ
การแทรกแซงการทํางานของข้าราชการประจํา โดยใช้อาํ นาจของตนบังคับหรื อโน้มน้าวพนักงานประจํา
ทําตามความต้องการของตนเอง โดยไม่ยดึ ผลประโยชน์ของประชาชนและความถูกต้องตามเจตนารมณ์
ของกฎหมาย
U.t จํานวนสมาชิกมีเกินไป อาจเกิดความขัดแย้งทางด้านความคิดได้ง่าย และต้องเสี ย
งบประมาณจ่ายค่าตอบแทนจํานวนมาก
s. โครงสร้างของเทศบาลไม่เหมาะสม
s.V เทศบาลมีหลายระดับ คือ เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร
ซึ งมีอาํ นาจหน้าทีแตกต่างกัน ซึ งอาจทําให้ประชาชนเกิดความสับสนขึ(นได้
s.U ความรับผิดชอบของเทศบาล และรัฐบาลยังไม่แบ่งให้ชดั เจนว่าเป็ น
หน้าทีของฝ่ ายใดดําเนิ นการ
p. การมีส่วนร่ วมของประชาชนต่อเทศบาลมีนอ้ ย ทําให้ขาดแรงหนุนในการทํางาน
ประชาชนจะคิดเสมอว่าเป็ นหน้าทีของเทศบาล เทศบาลต้องลงมา ทําให้ประชาชนขาดการช่วยเหลือ
ตนเอง ทําให้เป็ นภาระของเทศบาลและเกิดความไม่เชือมโยงไม่ต่อเนืองในการทํางาน

_. นโยบายของรัฐบาลไม่แน่นอน บางรัฐบาลให้ความสําคัญแก่เทศบาล แต่
บาง
รัฐบาลไม่ให้ความสําคัญจึงขาดความต่อเนื อง
t. ปั ญหาการคลังเทศบาล รายได้ของเทศบาลมีนอ้ ยไม่พอกับรายจ่ายต้อง
พึงงบอุดหนุ นจากรัฐบาล ความล่าช้าในการส่ งภาษีทีรัฐบาลจัดเก็บให้แก่เทศบาล
จากแนวคิดการปกครองท้องถินรู ปแบบเทศบาลสรุ ปได้ดงั นี( เทศบาลเป็ นองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถินของไทยรู ปแบบหนึง ถือได้วา่ เป็ นรู ปแบบการปกครองทีมีความเป็ นมา
ยาวนาน และอยูใ่ กล้ชิดกับประชาชนมากรู ปแบบหนึง ซึ งในปั จจุบนั ได้ใช้พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. Uprt แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที Vs) พ.ศ. U__U โดยได้มีการปรับปรุ งด้าน
โครงสร้าง และอํานาจหน้าทีของเทศบาลให้สอดคล้องกับสภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในปั จจุบนั

$. แนวคิดเกีย วกับความพึงพอใจ
$.: ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจหรื อความพอใจตรงกับคําในภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” ได้มีผใู ้ ห้ความหมาย
ของความพึงพอใจไว้หลายความหมายดังต่อไปนี(
Wallestein (อ้างถึงใน ชัยพงษ์ โชติวรรณ . 2538 : 13) กล่าวว่า ความพึงพอใจ เป็ น
ความรู ้สึกทีเกิดขึ(นเมือได้ผลสําเร็ จตามความมุ่งหมาย หรื อเป็ นความรู ้สึกขั(นสุ ดท้ายทีได้รับผลสําเร็ จตาม
วัตถุประสงค์
ชริณี เดชจินดา (2530 : 50) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกหรื อทัศนคติทีมี
ต่อสิ งใดสิ งหนึงหรื อปั จจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง ความรู ้สึกพึงพอใจจะเกิดขึ(นเมือ
ความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนองหรื อบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึง ความรู ้สึก
ดังกล่าวจะลดลงหรื อไม่เกิดขึ(น หากความต้องการหรื อจุดมุ่งหมายนั(นไม่ได้รับการตอบสนอง

กิตติมา ปรีดีดิลก (2534 : 321) กล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึก
ชอบหรื อไม่ชอบทีมีต่อองค์ประกอบและสิ งจูงใจในด้านต่าง ๆ ของงาน และเขาได้รับเมือ
ได้รับการตอบสนองความต้องการของเขา
ชวลิต เหล่ ารุ่ งกาญจน์ ( U_s` : z) ได้กล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติในทางบวก
ของบุคคลทีมีต่อสิ งหนึงและจะเปลียนไปเป็ นความพึงพอใจในการปฏิบตั ิต่อสิ งนั(นความพึงพอใจเป็ นการ
ให้ค่าความรู ้สึกของคนเราทีสัมพันธ์กบั โลกทัศน์ทีเกียวกับความหมายของสภาพแวดล้อม ค่าความรู ้สึกนี(
จะแตกต่างกัน เช่น ความรู ้สึกดี – เลว พอใจ – ไม่พอใจ สนใจ – ไม่สนใจ เป็ นต้น
โชติช่วง ภิรมย์ (U_s` : z) กล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึก (Feeling) มี
ความสุ ขเมือคนได้รับผลสําเร็ จตามความมุ่งหมาย (Goals) ความต้องการ (Wants) หรื อแรงจูงใจ
(Motivation)
จากแนวความคิดดังกล่าวสรุ ปได้วา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกชอบ ดี รัก
สุ ขใจ สมตามปรารถนาหรื อเป็ นความรู ้สึกของบุคคลทีมีต่อสิ งหนึง ๆ เป็ นความรู ้สึกทีปราศจาก
ความเครี ยด เป็ นความรู ้สึกของบุคคลทีมีต่อเรื องใดเรื องหนึงในเชิงประเมินค่า
$.$ ความพึงพอใจของประชาชนต่ อการได้ รับบริการ
ได้มีผใู ้ ห้ความหมายของความพึงพอใจต่อการได้รับบริ การแตกต่างกันไปดังนี(
จอห์ น ดี. มิลเลทท์ (John D. Millet.1954 ; อ้างถึงใน วัลภา ชายหาด.
U_sU : VU) ได้อธิ บายว่าบริ การสาธารณะทีน่าพึงพอใจหรื อความสามารถในการทีจะพิจารณาว่าบริ การนั(น
จะพึงพอใจหรื อไม่ อาจพิจารณาได้จากสิ งต่อไปนี(คือ
V. การให้บริ การอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Service) หมายถึง
การบริ การทีมีความยุติธรรม โดยมีความเสมอภาคและเสมอหน้าไม่วา่ จะเป็ นใคร
U. การให้บริ การอย่างรวดเร็ วทันเวลา (Timely Service) หมายถึง การให้ บริ การ
ตามลักษณะความจําเป็ นเร่ งด่วนตรงต่อเวลา
s. การให้บริ การอย่างเพียงพอ (Amply Service) หมายถึง ความเพียงพอ
ในด้านสถานที บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
p. การให้บริ การอย่างต่อเนือง (Continuous Service) หมายถึง การให้ บริ การอย่าง
ต่อเนืองจนกว่าจะบรรลุผล
_. การให้บริ การอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) หมายถึง การพัฒนางาน
บริ การทั(งด้านปริ มาณและคุณภาพให้มีความเจริ ญก้าวหน้าไปเรื อย ๆ
ฟิ ทซเกอรัลด์ และดูแรนท์ (Vr`q ; อ้างถึงใน เชษฐชัย จตุชยั . U_pz : 27) ได้ให้
ความหมายเกียวกับความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อบริ การสาธารณะ (Public Service Satisfaction)
ว่าเป็ นการประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้านการบริ การของหน่วยงานการปกครองท้องถินโดยมีพ(ืนฐานเกิด
จากการับรู ้ถึงการส่ งมอบการบริ การทีแท้จริ ง และการประเมินผลนี(ก็จะแตกต่างกันไป ทั(งนี(ข( ึนอยูก่ บั

ประสบการณ์ทีแต่ละบุคคลได้รับเกณฑ์ทีแต่ละบุคคลทําไว้รวมทั(งการตัดสิ นของบุคคลนั(นด้วย โดยการ
ประเมินผล สามารถแบ่งออกได้เป็ น U ด้าน คือ
V. ด้านอัตวิสัย (Subjective) ซึ งเกิดจากการได้รับรู ้ถึงการส่ งมอบการบริ การ
U. ด้านวัถตุวสิ ัย (Objective) ซึ งเกิดจากการได้รับปริ มาณและคุณภาพของการบริ การ
วัลลภา ชายหาด (U_sU : Vq) กล่าวว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริ การสาธารณะ
หมายถึง ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการได้รับบริ การในลักษณะการให้บริ การอย่างเท่าเทียม
การให้บริ การอย่างรวดเร็ วทันเวลา การให้บริ การอย่างต่อเนื อง
การให้บริ การอย่างก้าวหน้า
มณีวรรณ ตั1นไทย (U_ss : 9 –Vq) ได้นิยามความพึงพอใจในบริ การว่าเป็ นระดับความพึง
พอใจทีมีต่อการได้รับบริ การในด้านต่างๆ ดังนี( คือ ด้านความสะดวกทีได้รับ
ด้านตัวเจ้าหน้าทีผใู ้ ห้บริ การ ด้านคุณภาพของบริ การทีได้รับ ด้านระยะเวลาในการดําเนินการ ด้านข้อมูล
ทีได้รับจากบริ การ
รีเอด และกันด์ ลาช (Vr`s : pV ; อ้างถึงใน เชษฐชัย จตุชยั . U_pz : 27)
มีความเห็นว่า ความพึงพอใจของประชาชนหลังจากการพบพฤติกรรมการให้บริ การ เป็ นระดับความพึง
พอใจของประชาชนทีเกิดจากการรับบริ การว่า หลังจากได้รับบริ การเจ้าหน้าทีทีสามารถตอบสนองความ
ต้องการหรื อแก้ไขปั ญหา รวมทั(งลดปั ญหา และทําให้ประชาชน
เกิดความภาคภูมิใจได้มากน้อยเพียงใด
กันต์ เลค และเนลสั น (Gundlach and Nelson. 198s : pV ; อ้างถึงใน
วัลภา ชายหาด. U_sU : V_) เสนอแนวคิดว่า ความพึงพอใจของประชาชนหลังจากการพบกับพฤติกรรม
การให้บริ การเป็ นระดับความพึงพอใจทีเกิดจากการทีเจ้าหน้าทีสามารถตอบสนองความต้องการหรื อแก้ไข
ปั ญหาหรื อลดปั ญหา
จากแนวคิดเกียวกับความพึงพอใจของผูม้ ารับบริ การสรุ ปได้วา่ องค์ประกอบที ส่ งผลต่อ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การสาธารณะใด ๆ จําแนกตามระยะของการให้บริ การ
ได้เป็ น s ระยะ ดังนี(
ระยะที V ก่อนการใช้บริ การ องค์ประกอบทีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
ได้แก่ เจ้าหน้าทีและการต้อนรับ วิธีการบริ การและความสะดวกรวดเร็ ว ความสะดวกจากระบบของงาน
ระยะเวลาดําเนินการ ข้อมูลทีได้รับ ความสะดวกของอาคารสถานที
ระยะที U ระหว่างการใช้บริ การ องค์ประกอบทีมีผลต่อความพึงพอใจของ ผูร้ ับบริ การ
ได้แก่ ความรู ้สึกปลอดภัยจากการรับบริ การ ความสะดวกรวดเร็ วทีได้รับขณะ
รับบริ การ คุณภาพการบริ การ ความถูกต้อง

ระยะที s หลังการใช้บริ การ องค์ประกอบทีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
ได้แก่ การสนองตอบความต้องการหรื อการแก้ไขปั ญหาและลดปั ญหาให้แก่ผรู ้ ับบริ การจากเจ้าหน้าที การ
ให้บริ การอย่างทันเวลา ความเสมอภาคในการให้บริ การ
วิธีการบริ การ ข้อมูลทีได้รับหลังจากการใช้บริ การ
$.M ปัจจัยทีม ีผลต่ อความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ศิริพ ร ตันติพ ลูวนิ ัย (2538 : 5) ได้กล่าวถึงปั จจัยทีมีผลต่อความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การว่าความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การเป็ นการแสดงออกถึงความรู ้สึก ในทางบวกของทาง
ผูร้ ับบริ การต่อการให้บริ การ ปั จจัยทีมีผลต่อความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การทีสาํ คัญดังนี(
1. สถานทีบริ การ การเข้าถึงการบริ การได้สะดวกเมือลูกค้ามีความต้องการย่อมเกิดความพึง
พอใจต่อการบริ การ ทําเล ทีต( งั และกระจายสถานทีบริ การให้ทวั ถึงเพืออํานวยความสะดวกแก่ลูกค้าจึง
เป็ นเรื องสําคัญ
2. การส่ งเสริ มการแนะนําการบริ การความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การเกิดขึ(นได้จากการได้ยนิ
ข้อมูลข่าวสารหรื อบุคคลอืนกล่าวขานถึง คุณภาพของการบริ การไปในทางบวกซึ งหากตรงกับความเชือถือ
ก็จะมีความรู ้สึกดีกบั การบริ การดังกล่าวอันเป็ นแรงจูงใจผลักดันให้มีความต้องการบริ การตามมา
3. ผูบ้ ริ หารการบริ การและผูป้ ฏิบตั ิการ ล้วนเป็ นบุคคลทีมีบทบาทสําคัญต่อการปฏิบตั ิงาน
บริ การให้ผบู ้ ริ การเกิดความพึงพอใจทั(งสิ( น ผูบ้ ริ หารการบริ การทีวางนโยบายการบริ การโดยคํานึงถึง
ความสําคัญของลูกค้าเป็ นหลักย่อมสามารถตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจได้ง่าย
เช่นเดียวกับผูป้ ฏิบตั ิงานหรื อพนักงานบริ การทีตระหนักถึงลูกค้าเป็ นสําคัญ พฤติกรรมการบริ การและ
สนองบริ การทีลูกค้าต้องการความสนใจเอาใจใส่ อย่างเต็มทีดว้ ยจิตสํานึกของการบริ การ
4. สภาพแวดล้อมของการบริ การ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการบริ การ ทีมีอิทธิ พล
ต่อความพึงพอใจของลูกค้า ลูกค้ามักชืนชมสภาพแวดล้อมของการบริ การเกียวข้องกับการออกแบบ
สถานที ความสวยงาม การตกแต่งภายในด้วยเฟอร์ นิเจอร์ และ การให้สีสัน การจัดแบ่งพื(นทีเป็ น
สัดส่ วน ตลอดจนการออกแบบวัสดุเครื องใช้งานบริ การ เช่น ถุงกระดาษหิ(วใส่ ของ ซองจดหมาย ฉลาก
สิ นค้า เป็ นต้น
5. ขบวนการบริ การ มีวธิ ี การนําเสนอขบวนการบริ การเป็ นส่ วนสําคัญในการสร้างความพึง
พอใจให้กบั ลูกค้า ประสิ ทธิ ภาพของการจัดการระบบบริ การส่ งผลให้การปฏิบตั ิงานบริ การแก่ลูกค้ามี
ความคล่องตัว และสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องมีคุณภาพ เช่น การนําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ เข้ามาจัดระบบข้อมูลสํารองห้องพักโรงแรม เป็ นต้น

$.B การวัดความพึงพอใจต่ อการได้ รับบริการ
การจัดเก็บข้อมูลเพือวัดความพึงพอใจอาจใช้เครื องมือในการจัดเก็บได้หลายวิธี
(กิติมา
ปรี ดีดิลก. U_sp : sr) ได้เสนอการวัดความพึงพอใจไว้ ดังนี(
V. การใช้แบบสอบถาม เป็ นวิธีทีนิยมใช้ โดยให้กลุ่มคนทีตอ้ งการวัดลงความเห็นใน
แบบสอบถามทีถามถึงความพอใจในด้านต่างๆ ทีหน่วยงานบริ การอยู่ โดยให้เลือกตอบอย่างอิสระ
U. การสัมภาษณ์ ต้องใช้ผชู ้ าํ นาญเป็ นพิเศษ สัมภาษณ์เพือให้ทราบถึงความ
พึงพอใจ
ของผูถ้ ูกสัมภาษณ์ทีตรงกับข้อเท็จจริ งเป็ นวิธีประหยัดและมีประสิ ทธิ ภาพมาก
s. สังเกต เป็ นอีกวิธีหนึงทีทาํ ให้ทราบระดับความพอใจ โดยสังเกตจาก
พฤติกรรมก่อนขณะรอรับบริ การและหลังได้รับบริ การโดยสังเกตจากท่าทาง การพูด สี หน้าและความถี
ของการมารับบริ การ
วิธีวดั ความพึงพอใจต่อบริ การนี( ขึ(นอยูก่ บั ความสะดวก ความเหมาะสมตลอดจน
จุดมุ่งหมายหรื อเป้ าหมายของการวัด จึงจะทําให้การวัดนั(นมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นทีน่าเชือถือได้
จากแนวคิดความพึงพอใจสรุ ปได้ ดังนี1
V. ความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึกด้านบวกของบุคคลทีมีต่อสิ งใดสิ งหนึง ซึ งจะเกิดขึ(นต่อเมือ
สิ งนั(นสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนั(นได้ แต่ท( งั นี(ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลอาจจะ
แตกต่างกันออกไป ขึ(นอยูก่ บั ค่านิยม ความคาดหวัง สภาพแวดล้อม และประสบการณ์ทีได้รับ
U. การให้บริ การทีดี ควรมีการวัดความรู ้สึกของผูร้ ับบริ การเพือจะได้นาํ ข้อมูลไปใช้เป็ นแนว
ทางการพัฒนา และปรับปรุ งวิธีการให้บริ การในหน่วยงานเพือสามารถสนองตอบความต้องการของผูม้ า
รับบริ การอย่างสู งสุ ด
s. การวัดความรู ้สึกของผูม้ ารับบริ การสามารถวัดได้จากการจัดเก็บข้อมูลผูม้ าใช้บริ การงานที
ให้บริ การในรู ปแบบการสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกต

M. แนวคิดเกีย วกับการบริการสาธารณะ

M.: ความหมายของการบริการ

การบริ การสาธารณะได้มีววิ ฒั นาการมาตั(งแต่มนุษย์ได้มาอยูร่ วมกันเป็ นประเทศ
แต่ละ
ประเทศก็มีลกั ษณะของบริ การสาธารณะทีแตกต่างกันตามความเหมาะสม ซึ งบริ การสาธารณะทีทาํ ขึ(น
ส่ วนใหญ่มาจากฝ่ ายปกครอง และอาจถือได้วา่ เป็ นหน้าทีสาํ คัญในการบริ หารงานของภาครัฐ โดยเฉพาะใน
ลักษณะงานทีตอ้ งมีการติดต่อสัมพันธ์กบั ประชาชน
โดยตรง โดยหน่วยงานและเจ้าหน้าทีผใู ้ ห้บริ การมีหน้าทีในการส่ งต่อการบริ การให้แก่ผรู ้ ับบริ การ มี
นักวิชาการให้แนวคิดเกียวกับการให้บริ การทีขอนํามากล่าวโดยสังเขปดังนี(
ศิริพ ร ตันติพ ูลวินัย (U_s` : VU ) ได้ให้ความหมายว่า การบริ การ คือ งานอะไรก็ตามทีทาํ
ให้ผอู ้ ืนได้รับความพึงพอใจ สะดวก สบาย งานบริ การทีดี คือการทําให้ลูกค้าพอใจ (Customers
satisfaction) ซึ งลูกค้าทุกคนมีความต้องการและความคาดหวัง
วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ ( U_ps : t ; อ้างถึงใน เชษฐชัย. จัตุชยั . U_pz : V`)
ได้ให้ความหมายว่า การบริ การ คือ กระบวนการหรื อกระบวนกิจกรรมในการส่ งมอบบริ การ
จากผูใ้ ห้บริ การไปยังผูร้ ับบริ การหรื อผูใ้ ช้บริ การ โดยบริ การเป็ นสิ งทีจบั สัมผัสแตะต้องได้ยาก
เป็ นสิ งทีเสื อมสู ญหายไปได้ง่าย บริ การจะทําขึ(นและส่ งมอบแก่ผรู ้ ับบริ การเพือใช้สอยบริ การนั(น ๆ โดย
ทันทีหรื อในเวลาเกือบจะทันทีทนั ใดทีมีบริ การนั(น และมุ่งสู่ ความเป็ นเลิศด้านบริ การหรื อชนะใจลูกค้า
ความเข้าใจถึงสิ งทีลูกค้าคาดหวังและตอบสนองลูกค้าด้วยบริ การเป็ นเลิศ โดยเสนอสิ งทีเหนื อกว่าความ
คาดหวังของลูกค้า รวมถึงความสามารถในการแก้ไขปั ญหา
ให้ลูกค้าภายในเวลาทีเหมาะสม
สงครามชั ย ลีทองดี (U_pp : Vp ; อ้างถึงใน เชษฐชัย จัตุชยั . U_pz : V`)
ได้ให้ความหมายว่า การบริ การ คือ การรับใช้ให้ความสะดวกต่าง ๆ ในการบริ การมี
ความหมายถึงกระบวนการหรื อกระบวนการกิจกรรมในการส่ งมอบบริ การจากผูใ้ ห้บริ การ
ไปยังผูร้ ับบริ การ และสามารถอธิ บายได้โดยใช้ตวั อักษรย่ออธิ บายลักษณะเด่นของการบริ การ

ไว้ดงั นี(
S = Smiling+sympathy คือ การยิม( แย้ม เอาใจใส่ เข้าอกเข้าใจ
E = Earl Response คือ การตอบสนองต่อความประสงค์ของลูกค้า
อย่างรวดเร็ วทันใจ โดยมิทนั เอ่ยปากเรี ยกหา
R = Resectul คือ การแสดงถึงความนับถือให้เกียรติลูกค้า
V = Volutariness manner คือ ลักษณะการให้บริ การแบบสมัครใจ
และเต็มใจทํา
I = Image enhancing คือ การแสดงออกซึ งการรักษาภาพพจน์ของ
ผูใ้ ห้บริ การและเสริ มภาพพจน์ขององค์กร
C = Courtes คือ กริ ยาอ่อนโยน สุ ภาพ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
E = Enthisuasm คือ ความกระฉับกระเฉงและกระตือรื อร้นขณะให้บริ การมากกว่าที
คาดหวังเสมอ สามารถตอบสนองลูกค้าได้เหนื อกว่าความคาดหวัง
ยุวฒ
ั น์ วุฒ ิเมธี (2535 : 199) ได้กล่าวถึงแนวคิดของการให้บริ การสาธารณะ
5 ประการ ทีสาํ คัญคือ
1. บริ การสาธารณะเป็ นกิจกรรมทีอยูใ่ นความอํานวยการหรื อในความควบคุมของฝ่ าย
ปกครอง
2. บริ การสาธารณะมีวตั ถุประสงค์ในการสนองความต้องการส่ วนรวมของประชาชน
3. การจัดระเบียบ และวิธีดาํ เนิ นการสาธารณะ ย่อมจะแก้ไขเปลียนแปลงได้เสมอ เพือให้
เหมาะสมแก่ความจําเป็ นแห่งกาลสมัย
4. การบริ การสาธารณะต้องดําเนินการอยูเ่ ป็ นนิ จและโดยสมําเสมอ ไม่มีการ
หยุดชะงัก ถ้าบริ การสาธารณะหยุดชะงักลงด้วยประการใดๆ ประชาชนย่อมได้รับความ
เดือดร้อน
5. เอกชนย่อมมีสิทธิ ทีจะได้รับประโยชน์จากบริ การสาธารณะเท่าเทียมกัน
M.$ ระบบการให้ บริการสาธารณะ
สุ ทธิ ปั1นมา (2535 : 27) ได้พิจารณาถึงการบริ การในฐานะเป็ นหน้าทีของหน่วยงานทีมีอาํ นาจ
กระทําเพือสนองตอบต่อความต้องการเพือให้เกิดความพอใจ
จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้วา่ เป็ นการพิจารณาระบบการให้บริ การว่าประกอบไปด้วย 2
ฝ่ าย คือ ผูใ้ ห้บริ การ (Providers) และผูร้ ับบริ การ (Recipients) โดยฝ่ ายแรกถือ
ปฏิบตั ิเป็ นหน้าทีทีตอ้ งให้บริ การเพือให้ฝ่ายหลังเกิดความพอใจ
ธงชั ย สิ นติวงษ์ (2536 : 21) ได้ให้ความหมายของระบบการให้บริ การว่า
หมายถึง
กระบวนการให้บริ การซึ งมีลกั ษณะทีเคลือนไหวเป็ นพลวัตรโดยระบบให้บริ การทีดีจะเกิดขึ(นได้เมือ

หน่วยงานทีรับผิดชอบใช้ทรัพยากร และผลิตการบริ การได้เป็ นไปตาม
แผนงานและการเข้าถึงการ
รับบริ การ จากความหมายดังกลว่าจะเห็นได้วา่ เป็ นการพิจารณา
โดยใช้แนวคิดเชิ งระบบ (System
Approach) ทีมีการมองว่าหน่วยงานทีมีหน้าทีให้การบริ การใช้ปัจจัยนําเข้า (Inputs) เข้าสู่ กระบวนการผลิต
(Process) และออกมาเป็ นผลผลิต หรื อการบริ การ (Outputs) โดยทั(งหมดจะต้องเป็ นไปตามแผนงานที
กําหนดไว้ ดังนั(นการประเมินผลจะช่วยทําให้ทราบถึงผลผลิตหรื อการบริ การทีเกิดขึ(นว่ามีลกั ษณะเป็ นเช่น
ไร ซึ งก็จะเป็ นข้อมูลป้ อนกลับเป็ นปั จจัยนําเข้าต่อไป ด้วยเหตุน( ี ระบบการให้บริ การสาธารณะจึงมีลกั ษณะ
ทีเคลือนไหวเปลียนแปลงอยูเ่ สมอ
James S.Mc Cullough (Vrr_ ; อ้างถึงใน เชษฐชัย จตุชยั . U_pz : 32)
เห็นว่าระบบ
การให้บริ การสาธารณะจะต้องประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบทีสาํ คัญคือ หน่วยงานทีให้บริ การ
(Service Delivery Agency) บริ การ (The Service) ซึ งเป็ นประโยชน์
ทีหน่วยงาน ทีให้บริ การได้
ส่ งมอบให้แก่ผรู ้ ับบริ การ (The Service Recipient) โดยประโยชน์หรื อคุณค่าของบริ การทีได้รับนั(น
ผูร้ ับบริ การจะตระหนักไว้ในจิตใจ จากการพิจารณาดังกล่าวจะเห็นว่า ไม่ได้มีการพิจารณาใน
องค์ประกอบของช่องทางในการให้บริ การและยังไม่ได้มีการพิจารณาในองค์ประกอบของช่องทางการ
ให้บริ การ และยังไม่ได้มีการพิจารณาในเชิงระบบ อย่างไรก็ตามนัยสําคัญประเด็นหนึ งทีสะท้อนให้เห็น
ความสามารถในการวัด คือ การมองว่าผูร้ ับบริ การจะมีการตระหนักถึงประโยชน์หรื อคุณค่าของบริ การที
ได้รับรู ้อยูใ่ นจิตใจ ซึ งอาจจะสามารถวัดออกมาในรู ปของทัศนคติก็ได้
กรกนก ทิพ รส (2545 : 43) กล่าวถึง ระบบทีสาํ คัญของการให้บริ การสาธารณะว่ามี 6 ส่ วนคือ
1) สถานทีและบุคคลทีให้บริ การ 2) ปั จจัยทีนาํ เข้าหรื อทรัพยากร 3) กระบวนการและกิจกรรม 4) ผลผลิต
หรื อตัวบริ การ 5) ช่องทางให้บริ การ และ6) ผลกระทบทีมีต่อ
ผูร้ ับบริ การ
3.3 เป้ าหมายของการให้ บริการสาธารณะ
ยุวฒ
ั น์ วุฒ ิเมธี (2535 : 110) กล่าวว่า การให้บริ การสาธารณะคือ การสร้างความพึงพอใจใน
การให้บริ การแก่ประชาชน เป้ าหมายนี(เป็ นค่านิยมแรกทีผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องยึดถือไว้เสมอ พร้อมกับต้อง
ยึดถือหลักการของการให้บริ การสาธารณะอีก 6 ประการ ได้แก่
ความเสมอภาค ความตรงเวลา ความเพียงพอ ความต่อเนือง และความก้าวหน้า
สุ ทธิ ปั1นมา (2535 : 24) ชี(ให้เห็นเป้ าหมายของการบริ การสาธารณะว่าต้องคํานึงถึงสิ งต่อไปนี(
1. ความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลส่ วนใหญ่ และบริ การทีองค์การ จัดให้น( นั
จะต้องตอบสนองความต้องการของบุคคลส่ วนใหญ่
2. ความสมําเสมอการให้บริ การนั(นๆ ต้องดําเนินการไปอย่างต่อเนื องและสมําเสมอไม่ใช่
ทําๆ หยุดๆ ตามความพอใจของผูใ้ ห้บริ การหรื อผูป้ ฏิบตั ิงาน
3. ความเสมอภาค บริ การทีจดั นั(นจะต้องให้แก่ผมู ้ าให้บริ การทุกคนอย่าง

เสมอหน้าและเท่าเทียมกัน
4. ความสะดวกของบริ การทีจดั ให้แก่ผูร้ ับบริ การ จะต้องเป็ นไปในลักษณะปฏิบตั ิได้ง่าย
สะดวกสบายและประหยัด
จากแนวคิดการบริการสรุ ปได้ ว่า การบริ การ หมายถึง งานทีกระทําเพือให้ผูอ้ ืนได้รับประโยชน์
และเกิดความพึงพอใจ ซึ งต้องประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ประการ คือ
มีคุณภาพของทรัพยากร
บุคลากรผูใ้ ห้บริ การความรู ้ความสามารถในงาน และการสื อสาร
ทีเข้าใจกันเป็ นอย่างดีระหว่างผู ้
ให้บริ การและผูใ้ ช้บริ การ

B. แนวคิดเกีย วกับความคาดหวัง
B.: ความหมายของความคาดหวัง
ความคาดหวังเป็ นลักษณะทางจิตวิทยา ซึ งมิได้จาํ เพาะเจาะจงทีการกระทําอย่างเดียว แต่จะรวม
ไปถึงแรงจูงใจ ความเชือ ความรู ้สึก ทัศนคติและค่านิยม จากการศึกษา พบว่ามีผใู ้ ห้ความหมาย ความ
คาดหวังไว้หลายท่าน ดังต่อไปนี(
สุ นีย์ เจริ ญกุล (U_ps : UU) ได้ให้ความหมายของ ความคาดหวัง หมายถึง
ความ
ต้องการของความรู ้สึก การคิด การคาดคะเน หรื อการคาดการณ์ล่วงหน้าในสิ งใดสิ งหนึง การคิดในสิ งที
เป็ นไปได้ถึงระดับผลงานทีบุคคลกําหนดหรื อคาดหมายว่าจะทําได้ เป็ นผลมาจากประสบการณ์เดิมของ
บุคคลทีมีความต้องการบางอย่างจากบางคน และความต้องการให้บางคนกระทําบางอย่างให้ตน และสิ งที
คาดหวังกับสิ งทีเกิดขึ(นจริ งอาจไม่ตรงกันเสมอไป
สุ รางค์ จันทร์ เอม (2529 : 55) ได้ให้ความหมายว่า ความคาดหวัง หมายถึง ความเชื อว่าสิ งใดสิ ง
หนึงน่าจะเกิดขึ(น และสิ งใดไม่น่าจะเกิดขึ(น ความคาดหวังจะเกิดขึ(นตรงตามความเชื อหรื อคาดการณ์
ล่วงหน้าหรื อไม่น( นั ย่อมขึ(นอยูก่ บั ประสบการณ์ของแต่ละคน หมากความคาดหวังนั(นประสบความสําเร็ จ
หรื อถูกต้อง จะมีเจตคติทีดีหรื อมีความพึงพอใจต่อสิ งนั(น แต่ถา้ หากความคาดหวังจากเป้ าหมายไปสู่ การ
ปฏิบตั ิงานว่า หมายถึง ความคาดหวัง (ความเป็ นไปได้) ทีวา่ ถ้ามีความพยายามแล้วย่อมนําไปสู่ การกระทํา
แม้การกระทําทีเสร็ จจะไม่บรรลุเป้ าหมาย เพราะงานยากเกินไปหรื อประเมินค่าไม่เพียงพอหรื อบุคคลขาด
ความชํานาญ
วิชชุ ลดา งามปลอด (2540 : 10) ได้ให้ความหมาย ความคาดหวังว่า ความคาดหวังเป็ น
ความคิดทีบุคคลมุ่งหวังหรื อคาดคะเนต่อบุคคลอืนให้กระทําสิ งหนึงทีตนปรารถนาเป็ นไป
B.$ องค์ ประกอบของความคาดหวัง
ความคาดหวังของผูร้ ับบริ การเกียวข้องกับองค์ประกอบพื(นฐานซึ งแตกต่างกัน ได้แก่ บริ การที
พึงประสงค์ (Desired service) , บริ การทีเพียงพอ (Adequate service) , บริ การทีคาดการณ์ (Predicted

service) และขอบเขตทียอมรับได้ (Zone of Tolerance) ซึ งอยูร่ ะหว่างบริ การทีพึงประสงค์และบริ การที
เพียงพอ (ชํานาญ ภู่เอียม. 2537 : 24)
1. บริ การทีพึงประสงค์ (Desired service) คือ สิ งทีผรู ้ ับบริ การคาดหวังว่าจะได้รับ หรื อ
ปรารถนาทีจะได้รับ ระดับของความปรารถนาจะขึ(นอยูก่ บั ความต้องการส่ วนบุคคล และความเชือถือ
เกียวกับการบริ การทีผใู ้ ห้บริ การจะสามารถทําให้ได้ อย่างไรก็ตาม แม้วา่ ผูร้ ับบริ การต้องการทีจะได้รับ
บริ การทีดีทีสุดตามอุดมคติของตนแต่ผูร้ ับบริ การก็จะไม่คาดหวัง อย่างไร้เหตุผล เนืองจากพวกเขาไม่เข้าใจ
ดีวา่ องค์กรไม่สามารถให้บริ การทีดีทีสุดได้ตลอดเวลา ด้วยเหตุน( ีผูร้ ับบริ การจึงมีระดับความคาดหวังต่อ
การบริ การอีกระดับหนึง
U. ระดับของการบริ การทีเพียงพอ (Adequate service) หมายถึง ระดับทีตาํ ทีสุดของการบริ การ
ทีจะยอมรับโดยไม่เกิดความรู ้สึกไม่พอใจ ความคาดหวังระดับนี(ประกอบขึ(นจากปั จจัยจากความรับรู ้ของ
ผูร้ ับบริ การต่อทางเลือกจากการบริ การของผูใ้ ห้บริ การรายอืน ๆ และปัจจัยจากสถานการณ์ ซึ งเกียวข้อง
กับการใช้บริ การในแต่ละครั(ง พบว่าในกรณี ทีมีทางเลือกในการรับบริ การหลาย ๆทาง ความคาดหวังของ
ต่อการบริ การก็จะสู ง ในขณะเดียวกันถ้าผูร้ ับบริ การไม่มีทางเลือก เช่น ในสถานการณ์ฉุกเฉิ นซึ งผูใ้ ห้
บริ การรายอืนๆ ไม่สามารถให้บริ การได้ ความคาดหวังก็จะตําลง
ระดับบริ การทีพึงประสงค์และระดับบริ การทีพอเพียง จะได้รับอิทธิ พลจากปั จจัย
3 ด้าน
คือ จากคําสัญญาซึ งผูใ้ ห้บริ การให้แก่ผรู ้ ับบริ การ ทั(งทีเป็ นสัญญาทีชดั แจ้งและ
คําสัญญาทีไม่ชดั
แจ้ง จากการบอกปากต่อปากของผูร้ ับบริ การ และจากประสบการณ์ในอดีตต่อการรับบริ การ
s. บริ การทีคาดการณ์ (Predicted service) คือระดับของการบริ การทีคาดว่าจะได้รับจากผู ้
ให้บริ การ ในขณะทีกาํ ลังเผชิญหน้ากันในการบริ การใดบริ การหนึง บริ การทีคาดการณ์จะมีผลกระทบ
โดยตรงต่อการกําหนดระดับการบริ การทีพึงประสงค์ (Adequate service)
หากผูร้ ับบริ การคาดการณ์
ว่าจะได้รับบริ การทีดี ระดับความคาดหวังของการบริ การทีพึงประสงค์ก็จะสู ง หากระดับของการ
คาดการณ์ลดลง ระดับของความคาดหวังต่อการบริ การที พึงประสงค์ก็จะน้อยลงด้วย
p. ขอบเขตทียอมรับได้ (Zone of Tolerance) ซึ งอธิ บายได้วา่ ระดับการบริ การทีเพียงพอคือ
ระดับทีตาํ สุ ดของการบริ การทียอมรับได้ โดยไม่เกิดความไม่พอใจ หากตํากว่าระดับนี(ก็จะเกิดความสับสน
และไม่พอใจในการบริ การ หากระดับของการบริ การสู งกว่าระดับบริ การทีเพียงพอก็จะทําให้เกิด
ความรู ้สึกประทับใจและพึงพอใจ การบริ การทีเหนื อกว่าระดับบริ การทีพึงประสงค์ คือ การบริ การทีทาํ ให้
เกิดความประทับใจนัน เอง
ความคาดหวังเป็ นทัศนคติเกียวกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคหรื อกลุ่มเป้ าหมายทีเขาคาดหมาย
ว่าจะได้รับ ซึ งความคาดหวังของแต่ละคน หรื อแต่ละกลุ่มเป้ าหมายจะผันแปรต่างกัน อันเนื องมาจากชีวติ
ความเป็ นอยู่ และสถานภาพของแต่ละบุคคล ความคาดหวังเป็ นสิ งทีอยูภ่ ายในจิตใจ หากได้รับการ
ตอบสนองตรงกับสิ งทีคาดไว้ก็ตะเกิดความพึงพอใจ และประทับใจในสิ นค้าหรื อบริ การทีได้รับ
B.M ปัจจัยทีม ีผลต่ อความคาดหวัง

วีรพงษ์ เฉลิมจิรรัตน์ (2549 : 65) ได้กล่าวถึงปั จจัยทีส่งผลต่อความคาดหวังของมนุ ษย์ไว้ดงั นี(
V. ความต้องการของแต่ละคน (Personal Needs) การทีคนแต่ละคนมีลกั ษณะเฉพาะตัว มี
พฤติกรรมทีแตกต่างกัน ส่ งผลให้ความต้องการพื(นฐานของแต่ละคนต่างกัน ซึ ง สิ งนี(ส่งผลให้ระดับของ
ความคาดหวังของแต่ละคนต่างกัน
2. ประสบการณ์ในอดีต (Past Experience) อาจเกิดได้จากการทีเคยใช้สินค้าหรื อรับบริ การ
จากผูใ้ ห้บริ การเดิม หรื อมีประสบการณ์จากการใช้สินค้าหรื อได้รับบริ การจาก คู่แข่ง
3. การสื อสารในรู ปแบบต่าง ๆ (Communication) ซึ งอาจเป็ นในลักษณะการ
สื อสาร
ผ่านทางการตลาด เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ คําสัญญาโดยการผ่านทางสื อต่าง ๆ หรื ออาจ
เกิดจากการสื อสารทีมาจากองค์ประกอบภายในองค์กร เช่น อัตราค่าบริ การ
ทีสูง อาจทําให้เกิด
ความคาดหวังในระดับสู งทีจะได้รับการบริ การทีดี หรื อบริ ษทั ทีมีสถานที
ทีหรู หรา มีเครื องมือ
อุปกรณ์ครบครัน อาจทําให้เกิดความคาดหวังทีจะได้รับบริ การทีสะดวกสบาย
4. ปั จจัยทางสภาวการณ์ (Situational Factors) สถานการณ์หรื อจังหวะทีเข้ามาใช้บริ การมี
อิทธิ พลต่อการกําหนดระดับความคาดหวัง เช่น หากวันเวลาทีไปใช้บริ การมีคนมาใช้บริ การมาก อาจมี
ความคาดหวังทีได้รับความสะดวกสบาย หรื อความรวดเร็ วในระดับตํา
5. คําบอกเล่ากันแบบปากต่อปาก (Word of Mouth Communication) เป็ นปั จจัยหนึงทีทาํ ให้
ความคาดหวัง ซึ งเกิดจากการสื อสารถึงกันเอง เช่น คําแนะนําจากเพือน การพูดถึงของบุคคลรอบข้าง
หลังจากได้ไปใช้บริ การ โดยการสื อสารหรื อคําพูดทีเกิดขึ(นนั(นอาจเป็ นไปในทางทีดีหรื อไม่ดีก็ได้
เพชรี หาลาภ (U_s` : U_) ได้กล่าวถึงปั จจัยทีน่าจะกําหนดความคาดหวังมี s ประการ คือ
V. ขึ(นอยูก่ บั ลักษณะความแตกต่างของแต่ละบุคคลและสภาพแวดล้อม
ความ
คาดหวังและการแสดงออกจึงแตกต่างกัน เพราะความคิด ความต้องการของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน
U. ขึ(นอยูก่ บั ระดับความยากง่ายของงาน และประสบการณ์ทีผา่ นมาในครั(งนั(น ๆ กล่าวได้
ว่า ถ้าบุคคลเคยประสบความสําเร็ จในการทํางานนั(นมาก่อน ก็จะทําให้มีการกําหนดระดับความคาดหวังใน
การทํางานในคราวต่อไปสู งขึ(น และใกล้เคียงกับสภาพความเป็ นจริ งมากขึ(น แต่ในทางตรงกันข้ามจะ
กําหนดระดับความคาดหวังตําลงมาก็เพือป้ องกันมิให้เกิดความรู ้สึกล้มเหลวจากระดับความคาดหวังทีต( งั
สู งไว้กว่าความสามารถจริ ง
s. ขึ(นอยูก่ บั การประเมินความเป็ นไปได้ เพราะความคาดหวังเป็ นความรู ้สึกนึกคิด และการ
คาดการณ์ของบุคคลทีมีต่อสิ งใดสิ งหนึง โดยสิ งนั(น ๆ อาจเป็ นรู ปธรรม หรื อนามธรรมก็ได้ จะเป็ นการ
ประเมินค่าโดยมีมาตรฐานของตนเองเป็ นเครื องวัดของแต่ละบุคคล ซึ งการประเมินค่าของแต่ละคนทีมีต่อ
สิ งหนึงสิ งใด ถึงจะชนิดเดียวกันก็อาจแตกต่างกันได้ โดยขึ(นอยูก่ บั ภูมิหลัง ประสบการณ์ ความสนใจ การ
ให้คุณค่าแก่สิ งนั(น ๆ ของแต่ละบุคคล
สุ พ ตั รา จุณณะปิ ยะ (U_p6 : VU) ได้กล่าวถึงปั จจัยทีน่าจะกําหนดความคาดหวังมี
s
ประการ คือ

V. ขึ(นอยูก่ บั ลักษณะความแตกต่างของแต่ละบุคคลและสภาพแวดล้อม
U. ขึ(นอยูก่ บั ประสบการณ์ทีผา่ นมาและผลตอบแทนหรื อความพึงพอใจทีจะได้หรื อโอกาสที
จะได้รับผลตอบแทนนั(น
s. ขึ(นอยูก่ บั การประเมินความเป็ นไปได้ เพราะความคาดหวังเป็ นความรู ้สึกนึกคิดและการ
คาดการณ์ของบุคคลต่อสิ งหนึงสิ งใด โดยสิ งนั(น ๆ อาจเป็ นรู ปธรรม หรื อ นามธรรม
ก็ได้ จะเป็ นการ
ประเมินค่า โดยมีมาตรฐานของตนเองเป็ นเครื องวัดของแต่ละบุคคล ซึ งการประเมินค่าของแต่ละคนทีมีต่อ
สิ งใดสิ งหนึงชนิดเดียวกันก็อาจจะแตกต่างกันได้ โดยขึ(นอยูก่ บั ภูมิหลัง ประสบการณ์เดิม ความสนใจ การ
ให้คุณค่าแก่สิ งนั(น ๆ ของแต่ละบุคคล
B.B ทฤษฎีเกีย วกับความคาดหวัง
สั นติชัย คําสมาน (U_sp : _V) กล่าวถึงทฤษฎีความคาดหวังว่า เป็ นทฤษฎีทีช่วย ในการ
ตัดสิ นใจของบุคคลแต่ละคนว่าจะเลือกกระทําหรื อไม่กระทําในสิ งทีคาดหวังไว้ โดยมีขอ้ พิจารณา
เกียวเนืองกับความคาดหวัง U ประการ คือ
V. พิจารณาว่าเป้ าหมายทีจะไปสู่ สิ งทีมีคุณค่ามากน้อยเพียงใด (Valence)
U. พิจารณาว่าสิ งทีกระทําสามารถคาดหวังให้ไปถึงจุดหมายได้เพียงใด (Expectancy)
แบนดูรา (Bandura. Vrrz ; อ้างใน รสวลีย ์ อักษรวงค์. 2536 : 32) ได้เสนอทฤษฎีการเรี ยนรู ้
ทางสังคม โดยแบนดูราได้เสนอว่า การทีมนุษย์เรี ยนร ◌้ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ ความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมและผลของการกระทําทีเกิดจากพฤติกรรมนั(น จะนําไปสู่ ความเชือทีมีอิทธิ พลต่อการ
ควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์เอง กล่าวคือเมือประสบเหตุการณ์หนึงมนุษย์ก็จะอาศัยประสบการณ์ของตน
คาดหวังเกียวกับอีกเหตุการณ์หนึงทีจะเกิดตามมาทําให้เกิดความดีใจ ความวิตกกังวลความหวาดหวัน ต่อ
เหตุการณ์ซ ึ งจะมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ แบนดูราได้อธิ บายว่า ความคาดหวัง
ซึ งมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกกระทําพฤติกรรมใด ๆ นั(นมี 2 ชนิด คือ
1. ความคาดหวังเกียวกับผลของการกระทํา (Outcome Expectancy) เป็ นการคาดคะเนของ
บุคคลว่า พฤติกรรมนั(นจะนําไปสู่ ผลการกระทําใด
2. ความคาดหวังเกียวกับความสามารถเป็ นการคาดคะเนความสามารถของบุคคลในการ
กระทําพฤติกรรมทีจะนําไปสู่ ผลของการกระทําตามทีคาดหวัง
จะเห็นได้วา่ จากทฤษฎีของแบนดูรา จะสรุ ปได้วา่ ความคาดหวังของบุคคลจะมีอิทธิ พลต่อบุคคล
ให้ตอ้ งแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึง เพือให้ได้ผลซึ งความคาดหวังนั(น
เพชรี หาลาภ (2538 : 10) กล่าวว่า ความคาดหวังของบุคคลเป็ นการตั(งขึ(นเพือการตอบสนอง
ต่อความต้องการ ดังนั(น ความต้องการเป็ นสิ งทีเกียวข้องกันจนแทบจะแยกไม่ออก เพราะเมือมนุษย์เกิด
ความต้องการแล้ว ความคาดหวังก็จะตามมา อย่างไรก็ตามความต้องการของมนุษย์เมือเกิดความต้องการ
แล้ว ก็มกั จะคาดหวังสู งขึ(นไปอีกตามลําดับ ซึ งแสดงให้เห็นตามทฤษฎีของมาสโลว์ (Maslow) ทีได้
กล่าวถึงระดับความต้องการเป็ นลําดับขั(น ดังนี(

1. ความต้องการทางด้านร่ างกาย (Physiological needs)
2. ความต้องการความมัน คงปลอดภัย (Safety needs)
3. ความต้องการความรักและการยอมรับ (Belongingness needs)
4. ความต้องการการยกย่องนับถือ (Esteem needs)
5. ความต้องการทีจะรู ้และเข้าใจตนเอง (Self-actualization needs)
จากแนวคิดเกียวกับความคาดหวัง สรุ ปได้วา่ ความคาดหวังคือความรู ้สึกนึกคิดของบุคคลทีมี
ความคาดหมายและมีความเชื อมัน ต่อระดับของผลงานสิ งใดสิ งหนึงทีบุคคลกําหนด โดยความคาดหวังของ
แต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันตามภูมิหลัง ประสบการณ์ ความสนใจ
การให้คุณค่าแก่สิ งนั(น ๆ โดยใช้
มาตรฐานของตนเป็ นเครื องวัด ซึ งระดับของความคาดหวังจะเปลียนแปลงไปตามสถานการณ์ทีแตกต่างกัน
ไปตามแต่ละบุคคล

%. แนวคิดเกีย วกับการรับรู้
%.: ความหมายของการรับรู้
ชิ ฟ ฟ์ แมน และคานุค (Schiffman and Kanuk. 1994 ; อ้างถึงใน ธี รกิติ นวรัตน์
ณ
อยุธยา. 2538 : 24) ให้ความหมายของคําว่า “การรับรู ้ คือ กระบวนการซึ งแต่ละบุคคลเลือกสรร จัด
ระเบียบและตีความหมายสิ งกระตุน้ ออกเป็ นภาพทีมีความหมายและเป็ นภาพรวมของโลก”
ดนัย เทียนพุฒ (2543 : 25) ให้ความหมายของการรับรู ้ (Perception) ว่า เป็ นกระบวนการที
ผูบ้ ริ โภค เลือก จัดการ และแปลความสิ งทีมากระทบ หรื อ ทีเรี ยกว่าปั จจัยนําเข้า ในการสร้างภาพทีมี
ความหมายโดยผ่านประสาทสัมผัสต่าง ๆ ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ(น กายสัมผัส และความรู ้สึกทางจิตใจ แล้วทํา
การสรุ ปและตีความสิ งสัมผัสนั(น ๆ เพือทีจะสร้างภาพในสมองทีมีความหมาย หรื อมีความสอดคล้องกับ
ภาพความทรงจําเดิม และส่ งให้เกิดการกระทํา
สิ นติ คําสมาน (U_sp : 48) ได้ให้ความหมายการรับรู ้วา่ เป็ นกระบวนการในการรับ
ประมวลผล และตีความ ซึ งเป็ นอาการตอบสนอง (Response) ต่อสิ งเร้า (Stimulus)
ทีอยูร่ อบตัว
เพือประเมินค่าตัดสิ นใจและแสดงพฤติกรรมต่อสิ งนั(นอย่างใดอย่างหนึง
โดยการรับรู ้เป็ นเรื อง
ของปั จเจตบุคคล การรับรู ้จะเป็ นแนวกําหนดพฤติกรรมในการสื อสารระหว่างกันของบุคคล
ไพศาล หวังพานิช (U_p` : 35) กล่าวว่า การรับรู ้ (Perception) เป็ นกระบวนการซึ งบุคคลมี
การเลือกสรร (Select) จัดระเบียบ (Organize) และตีความ (Interpret) เกียวกับ
สิ งกระตุน้
(Stimulus) หรื อข้อมูลทีได้รับ โดยอาศัยประสาทสัมผัสทั(งห้า คือ (V) ได้เห็น (Sight) (U) ได้ยนิ
(Hearing) (s) ได้กลิน (Smell) (p) ได้ลิ(มรส (Taste) (_) ได้สัมผัส (Touch) หรื อเป็ นกระบวนการซึ ง
บุคคลจัดระเบียบและตีความสิ งทีสัมผัสเพือให้ความหมายของสภาพแวดล้อม
จากคํานิยามข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการรับรู ้น( นั เกิดจากความคิด การมองของแต่ละบุคคล
เหตุการณ์เดียวกันคนแต่ละคนอาจมีการรับรู ้แตกต่างกัน นัน เป็ นเพราะมีการตีความ การแปลผลทีต่างกัน

ไป หรื อแม้กระทัง ในคนคนเดียวกันเมือเวลา หรื อสถานการณ์เปลียนไป อาจทําให้การรับรู ้แตกต่างไปจาก
เดิม
%.$ กระบวนการรับรู้
จําเนียร ช่ วงโชติ (2515 : 83) ได้กล่าวถึงกระบวนการรับรู ้วา่ การรับรู ้จะเกิดขึ(นต้องประกอบ
ไปด้วย
1. การสัมผัส หรื ออาการสัมผัส คนเรารับรู ้สิ งเร้าโดยทาง หู ตา จมูก ลิ(น และ
ผิวกาย
อวัยวะเหล่านี(เป็ นเครื องมือหรื ออุปกรณ์สาํ คัญในการรับสัมผัส แล้วส่ งต่อไปเป็ นประสบการณ์ทางสมอง
เพือให้เกิดการรับรู ้ต่อไป
2. ชนิดและธรรมชาติของสิ งเร้าและการรับรู ้ ตามปกติบุคคลมักเกิดการรับรู ้ได้โดยไม่ตอ้ ง
สัมผัสสิ งเร้าทั(งหมด ทั(งนี(เนื องมาจากประสบการณ์ทีบุคคลได้รับจากการรับรู ้และเรี ยนรู ้จากสิ งแวดล้อม
สะสมกันเรื อยมา จนเกิดเป็ นความรู ้ความเข้าใจได้ทนั ที แม้วา่ จะสัมผัสสิ งเร้าเพียงบางส่ วนหรื อส่ วนใด
ส่ วนหนึงเท่านั(น นอกจากนี(การจัดระเบียบของสิ งเร้า ทําให้มองเห็นภาพส่ วนรวมได้ชดั เจน
3. การแปลความหมายของการสัมผัสกับการรับรู ้มกั ดําเนิ นไปคู่กบั การรับสัมผัสเสมอ ถ้าเรา
ถูกเร้าด้วยสิ งทีไม่เคยพบเห็นมาก่อน เรามักแปลความหมายโดยเปรี ยบเทียบกับ
สิ งทีเคยพบเห็น
มาแล้ว
4. ประสบการณ์เดิมกับการรับรู ้ ในการแปลความหมายหรื อตีความหมายของความรู ้สึกจาก
การสัมผัส เพือให้เป็ นการรับรู ้ในสิ งหนึงสิ งใดนั(น บุคคลจาเป็ นต้องใช้ประสบการณ์เดิม หรื อความรู ้เดิม
หรื อความชัดเจนทีเคยมีมาแต่หนหลัง
%.M องค์ ประกอบของการรับรู้ ของบุคคล
การรับรู ้ของบุคคลมีองค์ประกอบทีสาํ คัญ 3 ประการ คือ
1. สิ งเร้าทีบุคคลจะรับรู ้ หมายถึง สิ งทีมากระตุน้ ให้บุคคลแสดงปฏิกิริยาตอบสนองหรื อ
แสดงพฤติกรรมแบ่งออกเป็ น
1.1 สิ งเร้าภายใน (Internal Stimulus) เป็ นสิ งเร้าทีอยูภ่ ายในร่ างกาย ได้แก่ ความต้องการ
ความหิ ว ความกระหาย ความรู ้สึก และความคิด เป็ นต้น
1.2 สิ งเร้าภายนอก (External Stimulus) เป็ นสิ งเร้าทีอยูภ่ ายนอกร่ างกายในสภาวะ
แวดล้อมบุคคล ได้แก่ วัตถุ สิ งของต่าง ๆ คน พืช สัตว์ ตลอดจนความเชือ ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมในสังคม และเหตุการณ์ต่าง ๆ
2. อวัยวะสัมผัสและความรู ้สึกสัมผัสของบุคคล คือ อวัยวะทีมีประสาทสัมผัส ได้แก่ ตา หู
จมูก ลิ(น และกาย ถ้าส่ วนใดบกพร่ องหรื อพิการก็ไม่สามารถรับสิ งต่างๆได้

3. ลักษณะหรื อสภาพของบุคคลขณะทีรับรู ้ ทีสาํ คัญ คือ ประสบการณ์เดิมและความเอาใจใส่
ต่อสิ งเร้าทีมากระทบประสาทสัมผัส อย่างไรก็ตามความเอาใจใส่ ของบุคคล
ยังขึ(นอยูก่ บั ความ
พร้อมของสภาพร่ างกายของบุคคลในขณะนั(น และขึ(นอยูก่ บั ลักษณะของ
สิ งเร้าด้วย
5.4 ปัจจัยทีม ีผลต่ อการรับรู้
ประภาเพ็ญ สุ วรรณ (2520 : 15) ได้กล่าวถึงปั จจัยทีมีผลต่อการรับรู ้น( นั มีอยูม่ ากมาย ซึ ง
สามารถจัดเป็ นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ดงั นี(
1. ปั จจัยด้านเทคนิค ซึ งหมายถึง สภาพทีเป็ นจริ งของสิ งทีได้รับรู ้ทีไม่ได้เกิดจากการตีความ
เช่น ขนาดของสิ นค้า สี สันทีใช้ ความเข้มข้น การเคลือนไหว การตัดกัน รวมถึงการตําแหน่งทีมีการวาง
สิ นค้านั(น เป็ นต้น
2. สภาพความพร้อมของจิตใจทีมีต่อการรับรู ้ หมายถึง สภาพจิตใจ ทัศนคติของ แต่ละ
คนทีมีต่อสภาพความพร้อมทีจะรับรู ้ ซึ งอาจมาจากนิสัยในการรับรู ้ ระดับความตั(งใจ ความระมัดระวัง
ความมัน ใจในการรับรู ้ของคนแต่ละคนทีไม่เหมือนกัน เป็ นต้น
3. ประสบการณ์ในอดีต เป็ นปั จจัยพื(นฐานสิ งหนึงทีมีอิทธิ พลต่อทั(งการรับรู ้และการคาดหวัง
โดยประสบการณ์ทีแตกต่างกันส่ งผลให้มีความคาดหวังต่อสิ งนั(นต่างกันในระดับความคาดหวังทีต่างกัน
จึงส่ งผลให้การรับรู ้ต่อสิ งนั(นต่างกันออกไป
4. อารมณ์ คือ ความรู ้สึก ทัศนคติ และสภาวะจิตใจในขณะนั(น ซึ งเป็ นปั จจัยทีมีความสําคัญ
อย่างยิง ต่อการรับรู ้ เพราะหากเวลานั(นเป็ นช่วงทีอารมณ์ไม่ดี อาจส่ งผลให้ไม่อยากรับรู ้ ไม่อยากสนใจใน
สิ นค้านั(น หรื ออาจรับรู ้สิงนั(นว่าไม่ดีก็ได้
5. ปั จจัยทางวัฒนธรรมและสังคม เช่น ชนชั(นทีต่างกัน สังคมทีแตกต่างกัน
ค่านิยม
ทีไม่เหมือนกัน วัฒนธรรมเฉพาะของบุคคลทีต่างกัน สิ งเหล่านี(ลว้ นมีอิทธิ พลทีทาํ ให้การรับรู ้แตกต่างกัน
จากแนวคิดเกียวกับการรับรู ้ สรุ ปได้วา่ การรับรู ้ เป็ นกระบวนการตีความหมายจากสิ งทีเรา
สัมผัส เป็ นทีรู้จกั ทีเข้าใจ โดยใช้ประสบการณ์เดิมช่วยในการแปลความหมาย ได้แก่ ความคิด ความรู ้
และการกระทําทีได้เคยปรากฏแก่ผนู ้ ( นั มาแล้ว และการทีเราตีความหมายต่อ สิ งหนึงอย่างไรนั(นขึ(นอยูก่ บั
ว่าเรารับรู ้และตีความหมายให้เป็ นอย่างไร เพราะแต่ละคนจะตีความหมายจากการรับรู ้ไม่เหมือนกัน ขึ(นอยู่
กับประสบการณ์ทีได้รับของแต่ละคน และ
การเข้าใจความหมายของสิ งทีเราเห็นแล้วเอามาขยาย
ความ

]. แนวคิดเกีย วกับคุณภาพการบริการ
].: ความหมายของคุณภาพการบริการ
การให้บริ การทีมีคุณภาพเป็ นหนทางหนึงทีทาํ ให้การบริ การประสบความสําเร็ จโดยเฉพาะ
องค์กรทีมีรูปแบบการให้บริ การทีคล้ายคลึงกัน ทั(งนี(เพราะคุณภาพในการบริ การนั(นได้กลายเป็ น

ข้อกําหนดหนึงทีตอ้ งนํามาพิจารณาในการเลือกรับบริ การ องค์กรต่าง ๆ จึงหันมาเน้นการสร้างคุณภาพ
เพือให้เกิดความแตกต่างและได้เปรี ยบเหนือคู่แข่ง
ณัฐพัชร์ ล้ อประเสริ ฐ (2549 : 12) ให้ความหมายของคุณภาพไว้วา่ “สิ งใดก็ตามทีทาํ ให้เกิด
ความรู ้สึกพึงพอใจ และพูดถึงอยูเ่ สมอ เมือได้ใช้สินค้าและบริ การ ซึ งไม่ได้คาํ นึงถึงแต่ประโยชน์การใช้
สอย แต่รวมถึงความรู ้สึกนึกคิดของผูบ้ ริ โภค ความประทับใจ ความพึงพอใจ ไปจนถึงความภักดีของ
ลูกค้า” องค์กรต่าง ๆ จึงพยายามสร้าง หรื อหากลยุทธ์ทางการตลาดขึ(นมาเพือให้ตอบสนองความต้องการ
และเกิดความพึงพอใจ แต่การทีจะทําให้กลยุทธ์สาํ เร็ จได้ตอ้ งอาศัยความรู ้ความเข้าใจเกียวกับผูร้ ับบริ การ
เพือให้เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างสิ งทีคาดหวังและสิ งทีธุรกิจจัดให้วา่ มีความแตกต่างมากน้อยเพียงใด
แล้วนํามาปรับปรุ ง แก้ไขเพือให้ช่องว่างดังกล่าวลดลง
].$ การวัดคุณภาพการบริการ
แบบจําลองช่องว่าง (Gap Model) ในการบริ การขององค์กรต่างๆ มักประสบปั ญหา ซึ งมีสาเหตุ
มาจากการความไม่ชดั เจนของบทบาทของการบริ การ เป็ นต้นว่า บริ การไม่มีมาตรฐาน มาตรฐานของการ
บริ การมีมากเกินไปทําให้ผใู ้ ห้บริ การขาดความตืนตัว มีการตั(งมาตรฐานโดยรวมทําให้บริ การมีแนวโน้ม
ในการจัดการน้อยและจํากัดการทํางานของผูใ้ ห้บริ การ มาตรฐานในการติดต่อสื อสารกับผูร้ ับบริ การไม่ดี
ทําให้ผรู ้ ับบริ การไม่เข้ามาใช้บริ การ และมาตรฐานของบริ การไม่สามารถนําไปเชื อมโยงกับการวัดทีเป็ น
รู ปธรรมและระบบการให้รางวัล ทําให้เครื องมือทีใช้ในการวัดคุณภาพการบริ หารจัดการมีนอ้ ยเกินไป
จากสาเหตุดงั กล่าว ซี แทมล์ พาราซุ รามาน และเบอร์ รี จึงได้ศึกษาถึงรู ปแบบของการวัด
คุณภาพบริ การในองค์กรต่างๆ เช่น ธนาคาร อู่ซ่อมรถ สานักงานบัญชี บริ การซักแห้ง สถาบันการศึกษา
โรงพยาบาล โรงแรม ภัตตาคาร หน่วยควบคุมแมลง อุตสาหกรรมการท่องเทียว เป็ นต้น โดยยึดหลัก
ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู ้ของผูร้ ับบริ การทีมารับบริ การเป็ นหลัก และเรี ยกรู ปแบบ
การวัดคุณภาพบริ การนี(วา่ “แบบจําลองช่องว่าง” (Gap Model) ประกอบด้วยช่องว่าง 5 ประการ
(Ziethaml, Parasuraman and Berry. 1990 : 28 ; อ้างถึงใน วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์. 2549 : 22)
ได้แก่
ช่องว่างที 1: เป็ นช่องว่างทีเกิดขึ(นระหว่างสิ งทีผรู ้ ับบริ การคาดหวัง และการรับรู ้ของผู ้
ให้บริ การ ซึ งเกิดจากการทีผูบ้ ริ หารองค์กรไม่รู้ถึงความคาดหวังทีแท้จริ งของผูร้ ับบริ การ
ช่องว่างที 2 : เป็ นช่องว่างทีเกิดขึ(นระหว่างการรับรู ้ของผูบ้ ริ หารทีมีต่อความคาดหวังและการ
ตีความเข้าใจในความคาดหวังของผูร้ ับบริ การให้กลายเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิซ ึ งมีสาเหตุมาจาก
มาตรฐานของบริ การทีกาํ หนดขึ(นไม่ตรงกับความคาดหวังของผูร้ ับบริ การ
ช่องว่างที 3 : เป็ นช่องว่างทีเกิดขึ(นระหว่างมาตรฐานการให้บริ การ และการให้บริ การที
เกิดขึ(นจริ ง ซึ งเป็ นปั ญหาทีเกิดจากการบริ การของพนักงานไม่เป็ นไปตามาตรฐานคุณภาพบริ การทีองค์กร
กําหนด

ช่องว่างที 4 : เป็ นช่องว่างระหว่างการบริ การทีเกิดขึ(นจริ ง และการสื อสารถึงผูร้ ับบริ การใน
รู ปแบบต่าง ๆ ซึ งเกิดจากการทีบริ การทีนาํ เสนอไม่เป็ นไปตามทีได้ให้
สัญญาไว้
ช่องว่างที 5 : เป็ นช่องว่างทีเกิดขึ(นระหว่างสิ งทีผูร้ ับบริ การคาดหวัง (Expected Service) และ
การบริ การทีได้รับจริ ง (Perceived Service) หรื อ ช่องว่างในมุมมองของผูร้ ับบริ การ (Customer Gap) ซึ ง
ช่องว่างนี(เป็ นช่องว่างทีสาํ คัญทีสุด และมีสาเหตุมาจากการเกิดช่องว่าง 1-4 ข้างต้น ช่องว่างที 5 นี(เป็ น
ช่องว่างทีผศู ้ ึกษาต้องการศึกษาถึงความแตกต่างทีเกิดขึ(น เพือเป็ นข้อมูลในการนําไปปรับปรุ งให้
ผูร้ ับบริ การเกิดความพึงพอใจ ดังแสดงในแผนภูมิที U
การสื อสารระหว่าง
ประชาชนแบบปากต่อปาก

ความต้องการของ
ประชาชนแต่ละราย

ประสบการณ์
ในอดีต

บริ การทีประชาชนคาดหวัง
ช่องว่างที 5
ส่ วนของ
ผูบ้ ริ โภค

บริ การทีประชาชน
ได้รับจริ ง (รับรู ้)

ส่ วนของ
นักการ
ตลาด

การให้บริ การทีเกิดขึ(นจริ ง
(รวมถึงบริ การทีเกิดขึ(นก่อน
และหลังการติดต่อใด ๆ
ทีเกิดขึ(นในสถานบริ การ)

การสื อสารถึงประชาชน
ในรู ปแบบต่าง ๆ
ช่องว่างที 4

ช่องว่างที 3
การตีความเข้าใจในความ
คาดหวังของประชาชนให้
กลายเป็ นแนวทางในการ
ให้บริ การเชิงปฏิบตั ิ

ช่องว่างที 1

ช่องว่างที 2
การรับรู ้และความเข้าใจของ
ผูบ้ ริ หารทีมีต่อความคาดหวัง
ของประชาชน

แผนภูมิที $ แบบจําลองคุณภาพการบริ การ (Ziethaml, Parasuraman and Berry. 1990 : 28 ;
อ้างถึงใน วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์. 2549 : 22)

6.3 การประเมินคุณภาพการบริการ
เนืองด้วยในปั จจุบนั ผูร้ ับบริ การถูกวางให้เป็ นศูนย์กลางของการให้บริ การ การวัดคุณภาพจึงต้อง
วัดจากตัวผูร้ ับบริ การ ซึ งก็คือการวัดช่องว่างทีเกิดขึ(นระหว่างความคาดหวังทีมีก่อนทีจะใช้บริ การ และ
ความรู ้สึกทีรับรู ้ได้หลังจากใช้บริ การ หรื อการวัดช่องว่างที 5
ของคุณภาพการบริ การตาม
แนวคิดของ ซี แทมล์ พาราซุ รามาน และเบอร์ รี (Ziethaml, Parasuraman and Berry. 1990 : 30 ; อ้าง
ถึงใน วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์. 2549 : 225)
จากการศึกษาของเซี ยแทมล์, พาราสุ รามาน, และเบอร์
รี ในปี ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528) พบว่าเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการบริ การในมุมมองของผูร้ ับบริ การที
เรี ยกว่า “SERVQUAL (Service Quality)” ประกอบด้วยองค์ประกอบ 10 ประการ คือ
1. ความน่าเชื อถือในการบริ การ (Reliability) ซึ งจะเกียวข้องกับการทีองค์กรให้การบริ การทีดี
อย่างสมําเสมอ นัน คือการให้บริ การทีถูกต้องตั(งแต่ครั(งแรกทีมาใช้บริ การ และรวมถึงการทีได้ให้บริ การ
ตามทีได้สัญญาไว้กบั ผูร้ ับบริ การ
2. การตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การ (Responsiveness) คือ ความตั(งใจ หรื อความพร้อมของ
พนักงานทีจะให้บริ การ รวมถึงการทีพนักงานให้บริ การอย่างทันทีทนั ใด ทันใจแก่
ผูม้ ารับบริ การ
3. ความสามารถในการให้บริ การ (Competence) หมายถึง ทักษะและความรู ้ในการให้บริ การ
ของผูใ้ ห้บริ การ ซึ งประกอบด้วย ความรู ้และทักษะในเกียวกับปฏิสัมพันธ์ในการติดต่อกับบุคคลอืน ความรู ้
ทักษะทีช่วยส่ งเสริ ม สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
4. การเข้าถึง (Access) หมายถึง ความสะดวก หรื อความง่ายในการทีจะติดต่อหรื อเข้าถึงการ
บริ การ เช่น การติดต่อทีคล่องตัว ขั(นตอนการใช้บริ การไม่ติดขัด ช่วงเวลาทีรอรับบริ การไม่นานเกินไป
สถานทีทีให้บริ การ และช่วงเวลาทีให้บริ การ
5. อัธยาศัยไมตรี (Courtesy) ซึ งจะเกียวข้องกับความสุ ภาพ การให้เกียรติ
ความเอา
ใจใส่ ความเป็ นมิตรของผูใ้ ห้บริ การ เช่น การให้การดูแลทรัพย์สินของลูกค้า
6. การติดต่อสื อสาร (Communication) หมายถึง การพยายามให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ผรู ้ ับบริ การ
อยูเ่ สมอ โดยใช้ภาษาหรื อคําพูดทีเข้าใจง่าย เช่น การอธิ บายวิธีการใช้บริ การ
การอธิ บายถึง
ค่าใช้จ่ายทีตอ้ งจ่ายหากได้รับบริ การนั(น ๆ
7. ความเชือถือไว้ใจได้ (Credibility) จะเกียวข้องกับการบริ การทีมีคุณค่า มีความน่าเชื อถือ
และซื อสัตย์ ซึ งจะช่วยให้ผรู ้ ับบริ การเกิดความเชื อถือในการบริ การทีได้รับ เช่น ชื อเสี ยงของบริ ษทั บุคลิก
และลักษณะของผูใ้ ห้บริ การทําให้น่าเชือถือ
8. ความปลอดภัย (Security) หมายถึง การบริ การทีปลอดภัยจากอันตราย
ความเสี ยงและความสงสัย เช่น ความปลอดภัยด้านร่ างกาย ความปลอดภัยด้านการเงิน
หรื อการเก็บรักษาข้อมูลให้เป็ นความลับ

9. การเข้าใจ การรู ้จกั ผูร้ ับบริ การ (Understanding/Knowing) เกียวข้องกับการ ทีผู ้
ให้บริ การรู ้ถึงความต้องการของผูร้ ับบริ การ การให้บริ การทีตรงความสนใจของผูร้ ับบริ การแต่ละราย
รวมถึงการทีผทู ้ ีให้บริ การสามารถจําผูร้ ับบริ การประจําของตนเองได้
10. ความเป็ นรู ปธรรม (Tangibles) หมายถึง สิ งต่างๆ ทีสามารถจับต้องได้ หรื อสามารถ
สังเกตได้ เช่น สิ งอํานวยความสะดวก เครื องมือ อุปกรณ์ทีใช้ในการบริ การ การแต่งกายของผูใ้ ช้บริ การ
ฯลฯ
หลังจากนั(นได้มีการวิจยั ต่าง ๆ มากมาย เกียวกับ ปั จจัย หรื อเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพบริ การ
ของลูกค้า ซึ งพบว่าแต่ละเกณฑ์มีความสัมพันธ์ทีใกล้เคียงกันมาก และบางเกณฑ์สามารถรวมเข้าไว้เป็ น
เกณฑ์เดียวกันได้ จนกระทัง ในปี ค.ศ. 1988 (พ.ศ. 2531)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพบริ การตาม
แนวคิดของซี แทมล์ พาราซุ รามาน และเบอร์ รี (Ziethaml, Parasuraman and Berry. 1990 : 35 ; อ้าง
ถึงใน วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์.
2549 : 230) เหลือเพียง 5 ประการ คือ
1. ความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ (Tangibles) หมายถึง ลักษณะของสิ งอํานวยความ
สะดวกทางกายภาพทีสามารถจับต้องได้ เช่น เครื องมือและอุปกรณ์ทีให้บริ การ เจ้าหน้าทีผใู ้ ห้บริ การและ
สิ งอํานวยความสะดวกต่างๆ เนืองจากการบริ การเป็ นสิ งทีจบั ต้องไม่ได้ การประเมินจึงต้องประเมินจาก
สภาพแวดล้อมทางกายภาพทีมีตวั ตน ซึ งอยูร่ อบ ๆ การให้บริ การ โดยการประเมินจะเน้นใน 2 ส่ วนคือ
1.1 เน้นทีอุปกรณ์ และเครื องอํานวยความสะดวกทางวัตถุ เช่น โต๊ะให้บริ การเก้าอี(สาํ หรับ
นัง รอ ชั(นวางของ ป้ ายหรื อสัญลักษณ์ ฯลฯ
1.2 เน้นทีพนักงาน และวัสดุทีใช้ในการติดต่อสื อสาร เช่น การแต่งกายของพนักงาน
ได้แก่ มีอุปกรณ์ทีทนั สมัย
1.2.1 สามารถสังเกตเห็นสิ งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ได้ง่าย
1.2.2 พนักงานขององค์กรมีความสุ ภาพ เรี ยบร้อย
1.2.3 สิ งอํานวยความสะดวกทีมีน( นั สอดคล้องกับการให้บริ การขององค์กร
2. ความน่าเชื อถือไว้วางใจในการบริ การ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการ
ให้บริ การได้ตามทีได้ให้สัญญาไว้กบั ผูร้ ับบริ การอย่างน่าเชือถือ ถูกต้อง และสมําเสมอ โดยประเด็นทีใช้
ประเมิน ได้แก่
2.1 ได้ให้บริ การตามทีได้สัญญาไว้
2.2 เมือมีปัญหา สามารถแสดงออกถึงความจริ งใจในการแก้ปัญหานั(น
2.3 ให้การบริ การทีถูกต้องเหมาะสม ตั(งแต่การให้บริ การในครั(งแรก
2.4 ได้ให้บริ การตรงตามเวลาทีได้สัญญาไว้
2.5 ไม่มีประวัติในเรื องความผิดพลาดในการให้บริ การ

3. การตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การ (Responsiveness) หมายถึง ความมุ่งมัน เต็มใจทีจะช่วยเหลือ
ผูร้ ับบริ การ การให้บริ การอย่างรวดเร็ ว ฉับไว และพร้อมให้บริ การเสมอ
ซึ งสะท้อนถึงการเตรี ยมการขององค์กรในการให้การบริ การแก่ลูกค้า โดยประเด็นทีใช้ประเมิน ได้แก่
3.1 พนักงานได้แจ้งให้ผูร้ ับบริ การทราบว่าจะได้รับบริ การเมือใด
3.2 พนักงานมีความพร้อมทีจะให้บริ การได้ทนั ท่วงที
3.3 พนักงานเต็มใจทีจะช่วยเหลือผูร้ ับบริ การ
3.4 พนักงานไม่ยงุ่ เกินไปทีจะตอบสนองต่อคําร้องขอของผูร้ ับบริ การ
4. การให้ความมัน ใจแก่ผูร้ ับบริ การ (Assurance) หมายถึง การทีผใู ้ ห้บริ การต้องมีความรู ้
ทักษะ ความสามารถ ความซือสัตย์ และมีสัมมาคาราวะ สร้างความเชื อมัน ให้กบั ผูม้ าใช้บริ การโดยความ
มัน ใจในการบริ การประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ
4.1 ความสามารถของพนักงาน ซึ งหมายถึง ความรู ้ และทักษะในงานบริ การของ
พนักงาน เพือนําความเชื อถือ และความมัน ใจมาสู่ ผรู ้ ับบริ การ
4.2 มารยาทของพนักงานทีแสดงออกในขณะทีให้บริ การ โดยพนักงานต้องสุ ภาพ มีความ
เป็ นมิตร ให้ความสนใจในการดูแลรวมถึงทรัพย์สินของผูร้ ับบริ การ
4.3 ความปลอดภัยเมือมาใช้บริ การ พนักงานต้องทําให้เกิดความรู ้สึกถึงความปลอดภัย
จากอันตราย ความเสี ยง และความกังวล เมือมาใช้บริ การ ซึ งประเด็นทีใช้ประเมินในเรื องการให้ความ
เชือมัน แก่ผรู ้ ับบริ การ ได้แก่
4.3.1 พนักงานให้บริ การโดยแสดงออกให้รู้สึกมัน ใจในการได้รับบริ การ
4.3.2 รู ้สึกปลอดภัยเมือมาใช้บริ การ
4.3.3 พนักงานมีมารยาททีดีต่อผูร้ ับบริ การทุกครั(งทีมาใช้บริ การ
4.3.4 พนักงานมีความรู ้ ความสามารถทีจะตอบคําถามของผูร้ ับบริ การ
5. ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) หมายถึง การดูแลเอาใจใส่ การให้ความสนใจ และ
ให้บริ การแก่ผูร้ ับบริ การแต่ละคนซึ งมีความต้องการแตกต่างกัน โดยประเด็นทีใช้ในการประเมิน ได้แก่
5.1 ให้ความเอาใจใส่ แก่ผูร้ ับบริ การเป็ นรายบุคคล
5.2 เปิ ดให้บริ การในเวลาทีสะดวกแก่การมาใช้บริ การ
5.3 ให้ความเอาใจใส่ แก่ผูร้ ับบริ การเป็ นรายบุคคล
5.4 ยึดหลักความสนใจของผูร้ ับบริ การเป็ นหัวใจสําคัญ
5.5 พนักงานเข้าใจความต้องการทีเฉพาะเจาะจงของผูร้ ับบริ การ
เกณฑ์ทีใช้ในการประเมินคุณภาพการบริ การทั(ง 5 ประการนี( ถูกนําไปประยุกต์ใช้ในการวัด
คุณภาพการบริ การในองค์กรต่าง ๆ มากมาย เพือทีจะได้ทราบถึงการรับรู ้คุณภาพ
การบริ การใน
มุมมองของผูร้ ับบริ การ และนํามาใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งคุณภาพการบริ การให้ตรงตามความ
ต้องการความคาดหวังของผูร้ ับบริ การ

จากแนวคิดคุณภาพเกียวกับการบริ การ สรุ ปได้วา่ ผูร้ ับบริ การจะใช้มิติท( งั 5 องค์ประกอบที
กล่าวมาข้างต้นเป็ นเกณฑ์ในการตัดสิ นหรื อรับรู ้คุณภาพการบริ การตามองค์ประกอบเหล่านั(น โดยเกิดขึ(น
ในลักษณะของกระบวนการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างการให้ความสําคัญหรื อคาดหวังของ
ผูร้ ับบริ การกับความพึงพอใจทีได้รับหรื อการบริ การทีได้รับจริ งและนําไปสู่ การรับรู ้คุณภาพการบริ การใน
3 ลักษณะ ได้แก่ การรับรู ้คุณภาพการบริ การไปในทางพึงพอใจ กรณี ทีพบว่า ความพึงพอใจต่อการบริ การ
หรื อคุณภาพการบริ การทีได้รับจริ งตรงกับการให้ความสําคัญหรื อความคาดหวัง การรับรู ้คุณภาพการ
บริ การไปในทางประทับใจ กรณี ทีพบว่า ความพึงพอใจหรื อคุณภาพการบริ การทีได้รับสู งกว่าการให้
ความสําคัญหรื อความคาดหวัง และรับรู ้คุณภาพการบริ การไปในทางไม่พึงพอใจ กรณี ทีพบว่า ความพึง
พอใจหรื อคุณภาพบริ การทีได้รับจริ งตํากว่าการให้ความสําคัญหรื อความคาดหวัง

7. สภาพทัว ไปและข้ อมูลพืน1 ฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ท้องถินเทศบาลเมืองมหาสารคามได้รับการยกฐานะขึ(นเป็ นเทศบาลเมืองมหาสารคาม เมือวัน
อาทิตย์ที 14 กุมภาพันธ์ 2479 มีคณะเทศมนตรี ชุดแรก เมือวันที 3 เมษายน 2480 โดยนายบุญช่วย อัต
ถากร เป็ นนายกเทศมนตรี สํานักงานเทศบาลเมืองมหาสารคามระยะเริ มแรก ได้อาศัยสถานทีสโมสรเสื อ
ป่ า เป็ นทีทาํ การของสํานักงานเทศบาล จนถึง พ.ศ. 2483 จึงย้ายไปอยูส่ ุ ขศาลา อําเภอเมืองมหาสารคาม
เป็ นเวลา 5 ปี เศษ แล้วย้ายสํานักงานมาอยูช่ ( นั บน ตึกแถว 2 ชั(น (ปั จจุบนั คือบริ เวณตลาดสด) จนถึง
พ.ศ. 2501
จึงย้ายมาอยูอ่ าคารหลังใหม่ และต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ได้ยา้ ยสํานักงานไปสร้างใน
ทีดิน ซึ งมีผอู ้ ุทิศให้ จํานวน 10 ไร่ เป็ นอาคารคอนกรี ต 2 ชั(น ดังในปั จจุบนั นี(
7.1 สภาพทัว ไป (Generality)
7.1.1 ทีต( งั และขนาด (Location and Area)
เทศบาลเมืองมหาสารคาม ตั(งอยูใ่ นเขตตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม อยู่
ระหว่างเส้นรุ ้งที 15 องศา 25 ลิปดา และ 16 องศา 40 ลิปดาเหนื อ เส้นแวง ที 102 องศา 50 ลิปดา และ
103 องศา 30 ลิปดาตะวันออก มีพ(ืนที 24.14 ตารางกิโลเมตร หรื อ 15,087.5 ไร่ อยูห่ ่างจาก
กรุ งเทพมหานคร ประมาณ 475 กิโลเมตร โดยทางรถยนต์
มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลต่าง ๆ ดังนี(
ทิศเหนื อ ติดต่อกับ องค์การบริ หารส่ วนตําบลเกิ(ง อําเภอเมืองมหาสารคาม
ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริ หารส่ วนตําบลแวงน่าง อําเภอเมืองมหาสารคาม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริ หารส่ วนตําบลเขวา อําเภอเมืองมหาสารคาม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริ หารส่ วนตําบลท่าสองคอน อําเภอเมืองมหาสารคาม ดัง
แผนภูมิที s

N

แผนภูมิที M แผนทีเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม (เทศบาลเมืองมหาสารคาม. U__z : 16)
7.1.2 การแบ่งเขตการปกครอง
เทศบาลเมืองมหาสารคาม แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 30 ชุมชน โดยอยูใ่ นความ
รับผิดชอบของนายกเทศมนตรี เมืองมหาสารคาม มีประธาน และคณะกรรมการชุมชนควบคุมดูแลภายใน
เขตชุมชนของตนเอง ประชากรในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ตั(งแต่ ปี พ.ศ. 2553 – 2557 มีดงั นี(
ตารางที 3 : แสดงจํานวนประชากรตามข้อมูลสํานักทะเบียนท้องถินในระยะเวลา 5 ปี
ปี พ.ศ.
U__s
U__p
U___
U__t
U__z

ชาย
V`,zrz
V`,p`z
V`,prp
V`,_`t
20,760

หญิง
Uq,rs`
Uq,ts`
UV,qpr
UV,_t`
27,550

รวม
sr,zs_
sr,VU_
sr,_ps
pq,V_p
48,310

(ทีมา : กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน เทศบาลเมืองมหาสารคาม
ข้ อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2558)

ตารางที B : แสดงสถิติการเปลียนแปลงทะเบียนราษฎร 5 ปี ทีผา่ นมา
รายการ
จํานวนคนเกิด

จํานวนคนตาย

258
277
271

24
26
20

ปี พ.ศ.
U__s
U__p
U___

จํานวนคน
ย้ ายเข้ า
153
230
257

จํานวนคน
ย้ ายออก
314
336
378

U__t
U__z

290
1,395

19
110

335
954

377
1,755

(ทีมา : กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน เทศบาลเมืองมหาสารคาม
ข้ อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2558)

ตารางที % : แสดงจํานวนครัวเรื อนและประชากรโดย (แยกตามชุมชน) รวม 30 ชุมชน
ที

ชุ มชน

จํานวนครัวเรื อน

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

ตักสิ ลา
ศรี สวัสดิy 1
ศรี สวัสดิy 2
ศรี สวัสดิy 3
ปั จฉิ มทัศน์ 1
ปั จฉิ มทัศน์ 2
ธัญญา 1
ธัญญา 2
ธัญญา 3
ธัญญา 4
สามัคคี 1
สามัคคี 2
ศรี มหาสารคาม
เครื อวัลย์ 1
เครื อวัลย์ 2
นาควิชยั 1
นาควิชยั 2
นาควิชยั 3
มหาชัย
โพธิy ศรี 1
โพธิy ศรี 2
อภิสิทธิy 1

1,308
643
1,110
587
711
776
738
499
1,027
1,058
946
546
683
782
280
935
1,009
727
498
467
529
798

จํานวนประชากร
ชาย
หญิง
V,qq`
V,qqr
_tq
tzr
_,Vqs
Vq,srp
ptp
_st
V,q`r
V,rrr
_zz
t_U
zz`
`_V
543
620
481
570
845
973
583
653
777
901
599
1,092
552
590
258
266
873
901
841
876
455
511
424
509
693
748
694
745
407
461

รวม

เนือที (ไร่ )

U,qVz
V,Usr
V_,prz
V,qqq
s,q``
V,UUr
V,tUr
1,163
1,051
1,818
1,236
1,678
1,691
1,142
524
1,774
1,717
966
933
1,441
1,439
868

1,387.50
593.75
525
518.75
425
181.25
513
181.25
243.75
606.25
212.5
525
800
493.75
513
225
393.75
618.75
137.5
506.25
218.75
187.5

อภิสิทธิy 2
อุทยั ทิศ 1
อุทยั ทิศ 2
5 (ต่อ)

535
367
506

ที

ชุ มชน

จํานวนครัวเรื อน

26
27
28
29
30

อุทยั ทิศ 3
อุทยั ทิศ 4
ส่ องเหนื อ
ส่ องใต้
บ้านแมด
รวม

654
190
601
383
241
$c,:MB

23
24
25
ตารางที

590
480
570

660
551
654

จํานวนประชากร
ชาย
หญิง
652
721
250
311
589
606
533
593
417
453
$$,]&% M:,c&%

1,250
1,031
1,224

รวม

500
568.75
606.25

เนือที (ไร่ )

1,373
581.25
561
450
1,195
768.75
1,126
750
870
1,025
%M,eec 15,256.25

(ทีมา : กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน เทศบาลเมืองมหาสารคาม
ข้ อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2558)

7.2 ด้ านการเมืองการปกครอง
7.2.1 การปกครองรู ปแบบเทศบาล
องค์กรเทศบาล เป็ นรู ปแบบการปกครองส่ วนท้องถินรู ปแบบหนึง ประกอบด้วยสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรี ซึ งมาจากการเลือกตั(งโดยตรงจากประชาชนในท้องถิน โดยสภาเทศบาล
เมืองมหาสารคามทําหน้าทีฝ่ายนิติบญั ญัติมีจาํ นวน 18 คน และ มีนายกเทศมนตรี เป็ นฝ่ ายบริ หาร

ตารางที 6 : แสดงเขตการเลือกตั(งของชุมชนทั(ง 30 ชุมชน ภายในเขตเทศบาลเมือง
มหาสารคาม

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เขต 1
ชุมชนตักสิ ลา
ชุมชนศรี สวัสดิy 1
ชุมชนศรี สวัสดิy 2
ชุมชนศรี สวัสดิy 3
ชุมชนปั จฉิ มทัศน์ 1
ชุมชนปั จฉิ มทัศน์ 2
ชุมชนธัญญา 3
ชุมชนธัญญา 4
ชุมชนศรี มหาสารคาม
ชุมชนเครื อวัลย์ 2

•
•
•
•
•
•
•

เขต 2
ชุมชนธัญญา 1
ชุมชนธัญญา 2
ชุมชนสามัคคี 1
ชุมชนสามัคคี 2
ชุมชนมหาชัย
ชุมชนโพธิy ศรี 1
ชุมชนโพธิy ศรี 2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เขต 3
ชุมชนเครื อวัลย์ 1
ชุมชนนาควิชยั 1
ชุมชนนาควิชยั 2
ชุมชนนาควิชยั 3
ชุมชนอภิสิทธิy 1
ชุมชนอภิสิทธิy 2
ชุมชนอุทยั ทิศ 1
ชุมชนอุทยั ทิศ 2
ชุมชนอุทยั ทิศ 3
ชุมชนอุทยั ทิศ 4
ชุมชนส่ องเหนือ
ชุมชนส่ องใต้
ชุมชนบ้านแมด

7.2.2 การบริ หารกิจการเทศบาล ประกอบด้วย
สภาเทศบาล สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกทีมาจากการเลือกตั(งโดยตรง และอยูใ่ น
ตําแหน่งวาระละ 4 ปี สภาเทศบาลมีประธานสภา 1 คน และรองประธานสภา 1 คน โดยมีผวู ้ า่ ราชการ
จังหวัดแต่งตั(งมาจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล
สมาชิ กสภาเทศบาล มีจํานวน 18 คน ดังนี1
(1) นายถนอม
รัตนมุลตรี
ประธานสภาเทศบาล
(2) นายธงชัย
ใหม่คามิ
รองประธานสภาเทศบาล
(3) นายกิตติศกั ดิy นาคะพงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล
(4) นายบุญเรื อง แสนผุ
สมาชิกสภาเทศบาล
(5) นางวิมาลา
จงรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล
(6) นายสมศักดิy รักษาพงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล
(7) นางสุ ภาพร
ทองสุ ริชยั ศรี สมาชิกสภาเทศบาล
(8) นายชัยเศรษฐ ฝ่ ายคุณวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล
(9) นายสุ รชัย
ชูปฏิบตั ิ
สมาชิกสภาเทศบาล
(10) นายบัณฑิตย์ สาคะรังค์
สมาชิกสภาเทศบาล

(11) นายสุ รชัย
ชมภูนุช
สมาชิกสภาเทศบาล
(12) นายปรี ดา
ริ นทะรึ ก
สมาชิกสภาเทศบาล
(13) นายพยงค์
ทัพเจิรญ
สมาชิกสภาเทศบาล
(14) นายวศิลป์
อินศร
สมาชิกสภาเทศบาล
(15) นายอํานวย ทะนนศรี
สมาชิกสภาเทศบาล
(16) นายสังคม
คําอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล
(17) นายสุ ทศั น์
ไชยบุญ
สมาชิกสภาเทศบาล
(18) นางบุญประเสริ ฐ พลภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล
อํานาจหน้ าทีข องสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม คือ
1. มีอาํ นาจในการตราเทศบัญญัติ โดยทําหน้าทีกลัน กรองและอนุมตั ิเทศบัญญัติต่าง ๆ ว่า
ควรบังคับใช้ในเขตเทศบาลหรื อไม่อย่างไร และเทศบัญญัติดงั กล่าวจะต้องไม่ขดั แย้งต่อกฎหมาย
2. มีอาํ นาจในการตรวจสอบและถ่วงดุลการทํางานของฝ่ ายบริ หารให้ปฏิบตั ิหน้าทีเป็ นไป
ตามระเบียบแบบแผนและนโยบายทีกาํ หนดไว้ โดยมีมาตรการควบคุม คือ การตั(งกระทูถ้ ามฝ่ าย
บริ หาร การตรวจสอบการทํางานโดยคณะกรรมการสามัญ และวิสามัญของสภาเทศบาล
3. มีอาํ นาจในการเลือกสมาชิกสภาเทศบาล ตั(งเป็ นคณะกรรมการสามัญและมีอาํ นาจเลือก
บุคคลทีเป็ นสมาชิกหรื อมิได้เป็ นสมาชิก เป็ นคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาลเพือกระทํากิจการ
หรื อพิจารณาการสอบสวนหรื อศึกษาเรื องใด ๆ อันอยูใ่ นอํานาจหน้าทีของสภาเทศบาลแล้ว รายงานสภา
เทศบาล
คณะผู้บริ หาร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี มาจากการเลื อกตั(งโดยตรง และรองนายก
เทศมนตรี ทีนายกเทศมนตรี แต่งตั(ง จํานวน 3 คน
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองมหาสารคาม มีดังนี1
(1) นายแพทย์กิตติศกั ดิy คณาสวัสดิy นายกเทศมนตรี เมืองมหาสารคาม
(2) นายวัลลภ
วรรณปะเถาว์ รองนายกเทศมนตรี เมืองมหาสารคาม
(3) นายไมตรี
พรมดา
รองนายกเทศมนตรี เมืองมหาสารคาม
(4) ผศ.ดร.สุ รทิน นาราภิรมย์
รองนายกเทศมนตรี เมืองมหาสารคาม
(5) นางจันทร์ ดี ปานสง
เลขานุการนายกเทศมนตรี
(6) นายวิทยา
ญาณสิ ทธิy
เลขานุการนายกเทศมนตรี
(7) นายบุญเจริ ญ แก้วบุดดา
ทีปรึ กษานายกเทศมนตรี
อํานาจหน้ าทีข องนายกเทศมนตรี มีดังนีค1 ือ
(1) กํา หนดนโยบาย โดยไม่ ข ัด ต่ อ กฎหมาย และรั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารราชการของ
เทศบาลให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย
(2) สัง อนุญาต และอนุมตั ิเกียวกับราชการของเทศบาล

(3) แต่ ง ตั(ง และถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที ป รึ ก ษานายกเทศมนตรี แ ละเลขานุ ก าร
เทศมนตรี
(4) วางระเบียบเพือให้งานของเทศบาลเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
(5) รักษาการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติ
(6) ปฏิบตั ิหน้าทีอืนตามทีกฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ และกฎหมายอืน
7.2.3 ภารกิจและอํานาจหน้าทีของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
เทศบาลเมืองมหาสารคาม เป็ นหน่วยการปกครองท้องถิน มีบทบาทและหน้าที
ในการพัฒนาท้องถิ น เพือสร้ างความเจริ ญให้กบั ท้องถิ น โดยมีอาํ นาจหน้าทีตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 ดังนี(
(1) รักษาความสงบเรี ยบร้อยของประชาชน
(2) ให้มีและบํารุ งทางบกและทางนํ(า
(3) รักษาความสะอาดของถนนหรื อทางเดินและทีสาธารณะรวมทั(งการ
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ งปฏิกลู
(4) ป้ องกันและระงับโรคติดต่อ
(5) ให้มีเครื องใช้ในการดับเพลิง
(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
(7) ให้ส่งเสริ มการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ ู งอายุ และผูพ้ ิการ
(8) บํารุ งศิลปะ จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิน
(9) หน้าทีอืนตามทีกฎหมายบัญญัติให้เป็ นหน้าทีของเทศบาล กล่าวคือ
ให้มีน( าํ สะอาดหรื อการประปา ให้มีโรงฆ่าสัตว์ ให้มีและบํารุ งสถานทีทาํ การพิทกั ษ์และรักษาคนเจ็บไข้
ให้มีและบํารุ งทางระบายนํ(า ให้มีและบํารุ งส้วมสาธารณะ ให้มีและบํารุ งการไฟฟ้าหรื อแสงสว่างโดยวิธีอืน
ให้มีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรื อสถานสิ นเชื อท้องถิน
นอกจากนี(พระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั(นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิน พ.ศ. 2542 ได้กาํ หนดอํานาจหน้าทีในการจัดระบบบริ การสาธารณะเพือประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถินของตนเอง ดังนี(
(1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถินของตนเอง
(2) การจัดให้มีและบํารุ งรักษาทางบก ทางนํ(า และทางระบายนํ(า
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรื อ ท่าข้าม และทีจอดรถ
(4) การสาธารณู ปโภคและการก่อสร้างอืน ๆ
(5) การสาธารณู ปการ
(6) การส่ งเสริ ม การฝึ ก และประกอบอาชีพ

(7)
(8)
(9)
(10)

การพาณิ ชย์ และการส่ งเสริ มการลงทุน
การส่ งเสริ มการท่องเทียว
การจัดการศึกษา
การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็กสตรี คนชรา

และผูด้ อ้ ยโอกาส
(11) การบํารุ งรักษาศิลปะ จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน และ
วัฒนธรรมของท้องถิน
(12) การปรับปรุ งแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกียวกับทีอยูอ่ าศัย
(13) การจัดให้มีและบํารุ งรักษาสถานทีพกั ผ่อนหย่อนใจ
(14) การส่ งเสริ มกีฬา
(15) การส่ งเสริ มประชาธิ ปไตย ความเสมอภาคและสิ ทธิ เสรี ภาพของ
ประชาชน
(16) ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิน
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง
(18) การกําจัดมูลฝอย สิ งปฏิกูล และนํ(าเสี ย
(19) การสาธารณสุ ข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(20) การจัดให้มีและควบคุมสุ สาน และฌาปนสถาน
(21) การควบคุมการเลี(ยงสัตว์
(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และการอนามัย โรง
มหรสพ และสาธารณะสถานอืน ๆ
(24) การจัดการ การบํารุ งรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่ าไม้ ทีดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
(25) การผังเมือง
(26) การขนส่ งและการวิศวกรรมจราจร
(27) การดูแลรักษาทีสาธารณะ
(28) การควบคุมอาคาร
(29) การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(30) การรักษาความสงบเรี ยบร้อย การส่ งเสริ มและสนับสนุนการ
ป้ องกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
(31) กิจการอืนใดทีเป็ นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถินตามที

คณะกรรมการประกาศกําหนด
นอกจากหน้าทีทีเทศบาลต้องทําในเขตเทศบาลแล้ว อาจทํากิจการนอกเขตเทศบาล หรื อกระทํา
การร่ วมกับบุคคลอืน โดยกิจการนั(นจําเป็ นต้องทําและเป็ นการทีเกียวเนืองกับการทีดาํ เนิน ตามอํานาจ
หน้าทีภายในเขตเทศบาล ทั(งนี( ต้องได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล สภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
สภาองค์การบริ หารท้องถินทีเกียวข้องและได้รับอนุมตั ิจากกระทรวงมหาดไทย นอกจากนั(นเทศบาลยังมี
อํานาจตราเทศบัญญัติ โดยไม่ขดั หรื อแย้งต่อกฎหมายและมีบทลงโทษปรับ ผูล้ ะเมิดไว้ดว้ ยก็ได้ แต่หา้ มมิ
ให้เกินหนึงพันบาทในการดําเนินการดังกล่าว
7.2.4 โครงสร้างและบุคลากรในการบริ หารงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
เทศบาลเมืองมหาสารคามแบ่งส่ วนการบริ หารออกเป็ น 8 ส่ วนและ 1 หน่วยงานเทศ
พาณิ ชย์ ได้แก่ สํานักปลัดเทศบาล กองคลัง กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา สํานักการสาธารณสุ ขและสิ งแวดล้อม สํานักการช่าง กองสวัสดิการและสังคม กอง
ทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน กองกิจการสภา หน่วยงานตรวจสอบภายใน

7.3 ด้ านสถานะการเงินการคลัง
การบริ หารรายรับและรายจ่ายในปี งบประมาณทีผา่ นมาโดยเปรี ยบเทียบย้อนหลัง 5 ปี
มีดงั นี(
ตารางที 7 : แสดงสถานะการคลังของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ปี งบประมาณ
/รายการ

พ.ศ. $%%M

พ.ศ. $%%B

พ.ศ. $%%%

พ.ศ. $%%]

พ.ศ. $%%e

รายรับจริ ง

spU,st`,r`q.st sU`,szt,tqp.qr s`q,Vzs,qsU.tq srp,zU_,U`q.zr

srU,rUV,zrs.q_

รายจ่ายจริ ง

sq_,`V`,ttU.sU sVU,ztV,zsq,tp s_q,Upz,VtV.p` sU_,V`z,zqU.V_

sVz,tUz,`rr.Up

(ทีมา : กองคลัง เทศบาลเมืองมหาสารคาม ข้ อมูล ณ เดื อนกันยายน .//0)
การบริ หารรายรับและรายจ่าย ของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองมหาสารคาม
เปรี ยบเทียบย้อนหลัง 5 ปี มีดงั นี(

ตารางที 8 : แสดงสถานะการคลังของสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองมหาสารคาม
ปี งบประมาณ/
รายการ

พ.ศ. $%%3

พ.ศ. $%%4

พ.ศ. $%%5

พ.ศ. $%%6

พ.ศ. $%%7

รายรับจริ ง

12,910,866.82 11,325,547.83 VU,spq,qzp.st Vp,tpU,Vrt._U

UU,rU`,r`U.UU

รายจ่ายจริ ง

7,924,884.71

Vp,zzU,Usq.pt

4,395,912.70

_,VtV,U`t.pt

t,qs`,Uqq.Uq

(ทีมา : สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองมหาสารคาม ข้ อมูล ณ เดือนกันยายน .//0)
7.4 ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒ นา
7.4.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)

“ องค์ กรคุณภาพ การศึกษาเด่ น
เป็ นเมืองน่ าอยู่ สู่ สังคมเป็ นสุ ข ”
7.4.2 พันธกิจ (Mission)
V. พัฒนาศักยภาพขององค์กรให้เป็ นองค์กรคุณภาพ
U. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั(งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั(งสร้าง
และพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
s. พัฒนาศักยภาพเมืองเพือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต
p. สร้างสังคมให้มีสุข ส่ งเสริ มเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสร้างสรรค์
รู ้เท่าทัน
การเปลียนแปลง
7.4.3 เป้ าประสงค์ (Goals)
V. เพือพัฒนาการบริ หารจัดการองค์กร เพิมศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กรให้มี
วัฒนธรรมองค์กรในการบริ การ และการดําเนินงานอย่างทัว ถึง เสมอภาค และโปร่ งใส โดยการมีส่วนร่ วม
ของประชาชน องค์กรเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ
U. เพือบริ หารจัดการการศึกษาท้องถิน ทั(งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
รวมทั(งสร้างเสริ มพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ ส่ งเสริ มการศึกษาเรี ยนรู ้เพือให้เป็ น
เมืองศูนย์ กลาง
การศึกษา
s. เพือพัฒนาเมืองให้รองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต เป็ นมิตรกับสิ งแวดล้ อมและ
มีอตั ลักษณ์ เชิ งประวัติศาสตร์ มีการจัดการนํ(าเสี ย การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการทีสาธารณประโยชน์
และเพิม พืน1 ทีส ี เขียวในเขตเมืองให้เป็ นเมืองสี เขียว (Green City)

p. เพือสร้างสังคมให้มีสุข ส่ งเสริมเศรษฐกิจชุ มชนให้ เข้ มแข็งและสร้ างสรรค์ รู ้เท่าทันการ
เปลียนแปลงและสร้างทุนทางสังคม และเศรษฐกิจท้องถิน และส่ งเสริ มสวัสดิการให้ประชาชนอยูด่ ีมีสุข มี
การพึงพาเอื(ออาทร และสมานฉันท์
7.4.4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา (Strategies)
 ยุทธศาสตร์ การพัฒ นาที : การพัฒ นาศักยภาพองค์ กร
แนวทางการพัฒนาที V พัฒนาศักยภาพบุคลากรสอดรับการเป็ นสมาชิก
อาเซี ยน
แนวทางการพัฒนาที U พัฒนาประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการ
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวทางการพัฒนาที s พัฒนาประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การประชาชน
แนวทางการพัฒนาที p เพิมความสามารถในการจัดหารายได้
 ยุทธศาสตร์ การพัฒ นาที $ การพัฒ นาการศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรม
แนวทางการพัฒนาที V พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาได้มาตรฐานและทัว ถึง
ทั(งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยให้
โรงเรี ยนเป็ นฐานในการพัฒนาท้องถิน
แนวทางการพัฒนาที U พัฒนาอาคารสถานทีและสร้างเสริ มแหล่งเรี ยนรู ้
ให้เอื(ออํานวยต่อการเรี ยนรู ้
แนวทางการพัฒนาที s พัฒนาสังคมสอดรับกับการเป็ นสมาชิกทีดี
ของประชาคมอาเซี ยน
แนวทางการพัฒนาที p พัฒนาคุณภาพและทักษะชีวติ ตามแนวคิด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนาที _ อนุรักษ์และส่ งเสริ มประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิน ดนตรี และกีฬา
 ยุทธศาสตร์ การพัฒ นาที M การพัฒ นาศักยภาพเมือง
แนวทางการพัฒนาที V พัฒนาระบบคมนาคม และการจราจร ทีมีความ
เหมาะสมกับเมือง
แนวทางการพัฒนาที U เพิมประสิ ทธิ ภาพการป้ องกันนํ(าท่วม และการบําบัด
นํ(าเสี ย
แนวทางการพัฒนาที s การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ การพัฒ นาที B การพัฒ นาสั งคมมีสุข และเศรษฐกิจชุ มชน
แนวทางการพัฒนาที V พัฒนาคุณภาพการให้บริ การสาธารณสุ ข และ

คุณภาพชีวติ อย่างทัว ถึง
แนวทางการพัฒนาที U การสร้างสังคมเอื(ออาทรและสมานฉันท์
แนวทางการพัฒนาที s การเพิมศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน ตาม
แนวพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนาที p ป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด อาชญากรรม
และอุบตั ิเหตุดา้ นการจราจรในท้องถิน
สรุ ปได้วา่ เทศบาลเมืองมหาสารคาม เป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน ทีจดั ตั(งขึ(น
ตามพระราชกฤษฎีกา พุทธศักราช Upzr มีฐานะเป็ นนิติบุคคล มีอาํ นาจและหน้าทีในการ ตัดสิ นใจในการ
บริ หารงานเทศบาล และอํานาจหน้าทีต่าง ๆ ตามทีกฎหมายกําหนด
แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น sq ชุมชน มีคณะกรรมการชุมชนเป็ นผูป้ ระสานงานในการพัฒนาระหว่าง
ชุมชนกับเทศบาล การดําเนินงานมีการวางแผนเพือกําหนดนโยบายในการพัฒนาไว้ในแผนยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนา และการแปลงยุทธศาสตร์ การพัฒนาโดยจัดแผนพัฒนาเทศบาลสามปี ด้านการ
บริ หารจัดการ ได้จดั ส่ วนการบริ หาร ออกเป็ น r ส่ วน การบริ หาร
เพือปฏิบตั ิงานตามภารกิจหน้าที
ซึ งปั จจุบนั อยูใ่ นช่วงการใช้แผนยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา และแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.
U__` - U_tq) ภายใต้วสิ ัยทัศน์ “องค์ กรคุณภาพ การศึกษาเด่ น เป็ นเมืองน่ าอยู่ สู่ สังคมเป็ นสุ ข”
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ การพัฒนา p ด้าน ได้แก่ V) ด้านพัฒนาศักยภาพองค์กร U) ด้านพัฒนาการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
s) ด้านพัฒนาศักยภาพเมือง 4) ด้านพัฒนาสังคมมีสุข และ
เศรษฐกิจชุมชน

8. งานวิจัย ทีเ กีย วข้ อง
8.1 งานวิจัยในประเทศ
จินต์สินี รักษานาม (2545 : 75) ศึกษาความคาดหวัง การรับรู ้ และความแตกต่างระหว่าง
ความคาดหวังกับการรับรู ้บริ การของผูร้ ับบริ การศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลพิจิตร จํานวน 149
คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมือวัดคุณภาพบริ การ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการ
บริ การ ด้านความน่าเชือถือในการให้บริ การ ด้านการตอบสนองในการให้บริ การ ด้านการสร้างความมัน ใจ
ให้แก่ผรู ้ ับบริ การ และด้านความเห็นอกเห็นใจต่อผูร้ ับบริ การ จากการศึกษาพบว่า ระดับความคาดหวังและ
การรับรู ้ของผูม้ ารับบริ การเมือพิจารณาตาม Likert scale อยูใ่ นระดับมากทั(ง 5 ด้าน และเมือพิจารณาความ
แตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู ้ พบว่าค่าเฉลียของการรับรู ้สูงกว่าความคาดหวังทั(ง 5 ด้าน โดย
ด้านการตอบสนองในการให้บริ การมีค่าความแตกต่างสู งสุ ด รองลงมาคือ ด้านการสร้างความมัน ใจให้แก่
ผูร้ ับบริ การ ด้านความน่าเชื อถือในการให้บริ การ ด้านความเห็นอกเห็นใจต่อผูร้ ับบริ การ และด้านความเป็ น
รู ปธรรมของการบริ การ ตามลําดับ

ลาวัณย์ บุนะจินดา (2547 : 66) ศึกษาถึงคุณภาพงานบริ การด้านเภสัชกรรมชุมชนในมุมมอง
ของผูร้ ับบริ การและเภสัชกร ในเขตกรุ งเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ โดยใช้
แบบสอบถามทีพฒั นาจากแบบสอบถาม SERVQUAL จํานวน 28 ข้อ แบ่งเป็ น 6 ด้าน ของงานบริ การเภสัช
กรรมชุมชน ซึ งได้แก่ ความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ
ความมัน ใจต่อบริ การ ความเชือถือไว้วางใจการตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การ ความเข้าใจและ
เห็นใจผูร้ ับบริ การ และการติดต่อสื อสารกับผูร้ ับบริ การจากการศึกษาพบว่าคุณภาพงานบริ การเภสัชกรรม
ชุมชนในมุมมองของผูร้ ับบริ การและเภสัชกรมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
( X = 0.05) ใน 4 ด้าน คือ ความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ ด้านความเชื อถือไว้วางใจ ความมัน ใจต่อบริ การ
และการติดต่อสื อสารกับผูร้ ับบริ การ และพบว่าผูร้ ับบริ การรับรู ้ถึงคุณภาพบริ การตํากว่าทีคาดหวังทั(ง 6
ด้าน โดยด้านความเชือถือไว้วางใจมีค่าความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู ้สูงทีสุด รองลงมา
คือ ความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ ความมัน ใจต่อบริ การความเข้าใจและเห็นใจผูร้ ับบริ การ การตอบสนอง
ต่อผูร้ ับบริ การ และการติดต่อสื อสารกับผูร้ ับบริ การตามลําดับ
บุศยารัตน์ คู่เทียม (2548 : 75) ศึกษาเรื องการประเมินคุณภาพบริ การของสํานักหอจดหมาย
เหตุแห่งชาติ โดยเปรี ยบเทียบระดับความคาดหวังกับระดับบริ การทีได้รับจริ งของคุณภาพ 5 ด้าน คือ
ด้านผูใ้ ห้บริ การ ด้านความน่าเชือถือของบริ การ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านการเข้าถึง
ทรัพยากรสารนิ เทศ ด้านสถานทีสิ งแวดล้อม และใช้กรอบแนวคิด SERVQUAL และ LibQUAL มา
ประยุกต์ใช้ เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม กลุ่มประชากร ได้แก่ นักศึกษา
อาจารย์ นักวิจยั และนักวิชาการผูป้ ฏิบตั ิงานด้านประวัติศาสตร์ จํานวน 200 คน ทีเข้ามาใช้บริ การ
มากกว่า 10 ครั(ง ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้ท( งั 3 กลุ่ม มีความคาดหวังในคุณภาพบริ การทั(ง 5 ด้าน ในระดับ
มาก โดยด้านทีมีค่าเฉลียสู งสุ ดได้แก่ ด้านการเข้าถึงสารนิเทศ สําหรับบริ การทีได้รับจริ ง พบว่า ผูใ้ ช้
ได้รับบริ การจริ งในระดับมาก 4 ด้าน โดยด้านทีมีค่าเฉลียสู งสุ ด ได้แก่ ด้านสานทีและสิ งแวดล้อม
8.2 งานวิจัยต่ างประเทศ
โยเซฟ, นีล และโบเวร์ ด (Youssef, Nel, and Bovaird. 2539 : 110) ศึกษาความแตกต่าง
ระหว่างความคาดหวังและการรับรู ้คุณภาพการบริ การของผูป้ ่ วยใน จํานวน 174 คน ทีมารับบริ การใน
โรงพยาบาลในประเทศอังกฤษ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมือวัดคุณภาพบริ การ 5 ด้าน ซึ งได้แก่ ด้าน
ความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ด้านความน่าเชือถือในการให้บริ การ ด้านการตอบสนองในการ
ให้บริ การ ด้านการสร้างความมัน ใจให้แก่ผรู ้ ับบริ การ และด้านความเห็นอกเห็นใจต่อผูร้ ับบริ การ จํานวน
22 ข้อ จากการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามรับรู ้ถึงคุณภาพบริ การทีได้รับตํากว่าทีคาดหวังไว้ ซึ งด้าน
ทีมีค่าความแตกต่างมากทีสุดคือ ด้านความน่าเชื อถือในการให้บริ การ รองลงมา คือ ด้านความเห็นอกเห็น
ใจต่อผูร้ ับบริ การ ด้านการตอบสนองในการให้บริ การ ด้านการสร้างความมัน ใจให้แก่ผรู ้ ับบริ การ และด้าน
ความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ตามลําดับ และเมือถ่วงนํ(าหนักความสําคัญในแต่ละด้าน พบว่า ค่าความ

แตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู ้คุณภาพบริ การแบบถ่วงนํ(าหนักสู งกว่าแบบไม่ถ่วงนํ(าหนัก แต่
ลําดับของค่าความแตกต่างไม่ต่างกัน
ในครั(งนี(ผวู ้ ิจยั มีความสนใจศึกษาคุณภาพการให้บริ การของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจําปี
U__s ดังนั(นจึงนําทฤษฎีทีเกียวข้องกับคุณภาพการบริ การ โดยใช้ทฤษฎีของซี แทมล์ พาราซุ รามาน และ
เบอร์ รี (Ziethaml, Parasuraman and Berry. 1990 : 28 ; อ้างถึงใน วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์. 2549 :
218) เป็ นหลักเพราะว่าทฤษฎีน( ีกล่าวไว้วา่ คุณภาพบริ การ คือ การรับรู ้ของผูร้ ับบริ การ ซึ งผูร้ ับบริ การจะทํา
การประเมินคุณภาพบริ การโดยการเปรี ยบเทียบความต้องการความคาดหวังกับการบริ การทีจะได้รับจริ ง
ซึ งซี แทมล์และคณะ ยังได้กล่าวถึงคุณภาพบริ การว่า “ การประเมินคุณภาพการบริ การนั(นยากกว่าการ
ประเมินคุณภาพสิ นค้า” การรับรู ้คุณภาพบริ การเป็ นผลลัพธ์จากการเปรี ยบเทียบของความคาดหวังของ
ผูร้ ับบริ การกับการบริ การทีได้รับจริ ง ผลทีได้สามารถนําไปใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพการ
บริ การ เพือให้สอดคล้องกับความต้องการของผูร้ ับบริ การในอนาคตต่อไป

9. กรอบแนวคิดเกีย วกับการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจยั ทีเกียวข้องจากนักวิชาการหลายท่านสามารถนํามา
เป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั เรื อง คุณภาพการให้บริ การของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจําปี U__`
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาตัวแบบทีใช้วดั คุณภาพการให้บริ การของซี แทมล์ พาราซุ รามาน และเบอร์ รี (Ziethaml,
Parasuraman and Berry. 1990 : 28 ; อ้างถึงใน
วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์. 2549 : 218) ที
เรี ยกว่า SERVQUAL เพือวัดคุณภาพการให้บริ การของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้แก่ สํานัก
ปลัดเทศบาล กองคลัง กองวิชาการและแผนงาน กองการศึกษา สํานักการสาธารณสุ ขและสิ งแวดล้อม
สํานักการช่างและกองสวัสดิการสังคม
ดังนี(

การให้ บริ การของเทศบาล
เมืองมหาสารคาม
ของสํ านัก/กอง ดังนี1
V. สํานักปลัดเทศบาล
U. กองคลัง
s. กองวิชาการและแผนงาน
p. กองการศึกษา
_. สํานักการสาธารณสุ ขฯ
t. สํานักการช่าง
z. กองสวัสดิการสังคม
`. กองทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจําตัวประชาชน
r. กองกิจการสภา

ความคาดหวังในการ
ให้บริ การขอเทศบาล
เมืองมหาสารคาม

คุณภาพการให้บริ การ
ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม

ความพึงพอใจ
ต่อการบริ การ
ทีได้รับจริ ง

แผนภูมิที % กรอบแนวคิดในการวิจยั

บทที 3
วิธีดาํ เนิ นการศึกษา
ในการวิจยั ครั(งนี( เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจโดยมุ่งศึกษาถึงคุณภาพการให้บริ การของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ประจําปี U__` ซึงทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยก่อนทีจะทําการสร้างเครื องมือ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษา
ค้นคว้าจากเอกสาร ตํารา และงานวิจยั
ทีเกียวข้องมาประกอบในการสร้างแบบสอบถาม นอกจากนี(ผวู ้ จิ ยั ยังได้
กําหนดแนวทางในการดําเนินการวิจยั เกียวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังต่อไปนี(
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. ระยะเวลาในการวิจยั
6. สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

:. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
V.V ประชากรทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ประชาชนทีอาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม อําเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม ทีมีอายุต( งั แต่ 18 ปี ขึ(นไป รวมทั(งสิ(น pq,r`s คน
(ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม U__`)
1.2 กลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง
V.U.V หาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากจํานวนประชากรรวมทั(งสิ(น pq,r`s คน โดยใช้เกณฑ์ข(นั ตํา ด้วยการ
คํานวณทางสถิติตามวิธีการของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane.1973 : 173) ดังนี(
n

=

จากสูตร
n
N
e

แทนค่าตามสูตร

N
1 + N (e) 2

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
แทน ขนาดประชากรรวมทั(งสิ(น
แทน ค่าความคลาดเคลือนทียอมให้
(กําหนดให้มีค่าเท่ากับ 0.05)
pq,r`s
n
1 + (pq,r`s (0.05) 2)
=
= srt.VU คน
แทน

ในการศึกษาวิจยั ครั(งนี( คณะผูว้ จิ ยั ใช้กลุ่มตัวอย่างรวมทั(งสิ(น rqq คน
1.2.2 การสุ่ มตัวอย่าง คณะผูว้ ิจยั ใช้การกําหนดกลุ่มตัวอย่างแบบสัดส่ วน
โดยกําหนดกลุ่มตัวอย่างเท่ากัน แล้วทําการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ดังแสดงในตารางที r

ตารางที 9

แสดงกลุ่มตัวอย่าง
ชุมชน

กลุ่มตัวอย่ าง (คน)
sq
sq
sq
sq
sq
sq
sq
sq
sq
sq
sq
sq
sq
sq
sq
sq
sq

ชุมชน

กลุ่มตัวอย่ าง (คน)
sq
sq
sq
sq
sq
sq
sq
sq
sq
sq
sq
sq
sq
jcc

V. ชุมชนตักสิ ลา
U. ชุมชนศรี สวัสดิy V
s. ชุมชนศรี สวัสดิy U
p. ชุมชนศรี สวัสดิy s
_. ชุมชนปั จฉิ มทัศน์ V
t. ชุมชนปั จฉิ มทัศน์ U
z. ชุมชนธัญญา V
`. ชุมชนธัญญา U
r. ชุมชนธัญญา s
Vq. ชุมชนธัญญา p
VV. ชุมชนสามัคคี V
VU. ชุมชนสามัคคี U
Vs. ชุมชนศรี มหาสารคาม
Vp. ชุมชนเครื อวัลย์ V
V_. ชุมชนเครื อวัลย์ U
Vt. ชุมชนนาควิชยั V
Vz. ชุมชนนาควิชยั U
ตารางที j (ต่อ)
V`.
Vr.
Uq.
UV.
UU.
Us.
Up.
U_.
Ut.
Uz.
U`.
Ur.
sq.

ชุมชนนาควิชยั s
ชุมชนมหาชัย
ชุมชนโพธิyศรี V
ชุมชนโพธิyศรี U
ชุมชนอภิสิทธิy V
ชุมชนอภิสิทธิy U
ชุมชนอุทยั ทิศ V
ชุมชนอุทยั ทิศ U
ชุมชนอุทยั ทิศ s
ชุมชนอุทยั ทิศ p
ชุมชนส่องเหนือ
ชุมชนส่องใต้
ชุมชนบ้านแมด
รวม

$. เครื องมือที ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
$.: ลักษณะของเครื องมือทีใ ช้ ในการวิจัย
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั เพือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามคุณภาพการให้บริ การ
ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจําปี U__` โดยแบ่งเป็ น s ส่ วน ดังนี(
ส่ วนที V ข้อมูลทัว ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที U แบบสอบถามเกียวกับระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริ การของเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยใช้รูปแบบแบบสอบถามและคําถามเป็ น
แบบมาตราส่ วนประมาณค่า ตามวิธีของลิเคอร์ ท (Likert’s Scale) มี 5 ระดับ คือ มากทีสุด มาก ปาน
กลาง น้อย และน้อยทีสุด

ส่ วนที s แบบสอบถามเกียวกับการดําเนินงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ส่ วนที p ข้อเสนอแนะและความต้องการของประชาชนต่อการให้บริ การของ
เทศบาลเมืองมหาสารคาม
$.$ การสร้ างเครื องมือทีใ ช้ ในการวิจัย
ในการวิจยั ครั(งนี( ผูว้ ิจยั ได้ใช้แบบสอบถามทีผวู ้ จิ ยั จัดทําขึ(นเพือใช้เป็ นเครื องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ดังนี(
U.U.V เก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษาเอกสาร ตํารา วารสาร คู่มือ ระเบียบ กฎหมาย และ
งานวิจยั ทีเกียวข้อง
U.U.U กําหนดขอบเขตคําถามให้ครอบคลุมกรอบแนวคิด วัตถุประสงค์
และองค์ประกอบทีทาํ ให้ทราบถึงระดับคุณภาพการให้บริ การของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ของสํานัก/กอง ได้แก่ สํานักปลัดเทศบาล สํานักการช่าง สํานักการสาธารณสุขและสิ งแวดล้อม กองการศึกษา กองคลัง
กองวิชาการและแผนงาน กองสวัสดิการสังคม
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน และกอง
กิจการสภา จํานวนคําถาม
รวม p_ ข้อ

U.U.s กําหนดขอบเขตคําถามให้ครอบคลุมกรอบแนวคิด วัตถุประสงค์
และองค์ประกอบทีทาํ ให้ทราบถึงระดับการดําเนินงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
จํานวนคําถาม รวม ` ข้อ

U.U.p นําร่ างแบบสอบถามเสนอคณะกรรมการอํานวยการ อาจารย์ทีปรึ กษาโครงการวิจยั
พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนและครอบคลุมของเนื(อหา ภาษา โครงสร้าง และรู ปแบบ เมือได้รับ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการอํานวยการ และอาจารย์ทีปรึ กษา
โครงการวิจยั แล้ว นําร่ างแบบสอบถามมาทําการปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะดังกล่าว แล้วนําเสนอ
ผูบ้ ริ หาร เพือพิจารณา

M. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
คณะผูว้ จิ ยั ใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงปริ มาณ (Qualitative Research) โดยผูว้ จิ ยั และ
ทีมผูช้ ่วย
ผูว้ จิ ยั ได้อธิ บายและชี(แจงวัตถุประสงค์กบั ประชาชนทีอาศัยอยูใ่ นชุมชนทีมีอายุต( งั แต่ 18 ปี บริ บูรณ์ข( ึนไป
จํานวน rqq คน ซึ งคณะผูว้ ิจยั ชี(แจงวัตถุประสงค์ของการทําวิจยั และความเป็ นอิสระในการให้ขอ้ มูล
รายละเอียดของแบบสอบถาม ประโยชน์ทีจะได้รับจาก
การวิจยั เพือให้ผตู ้ อบแบบสอบถามเกิด
ความเข้าใจตรงกัน และให้ความร่ วมมือในการ
ตอบแบบสอบถามอย่างถูกต้องครบถ้วน และ
เก็บรวบรวมข้อมูลครบตรงกําหนดเวลา

B. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั(งนี(ผวู ้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้เครื องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็ จรู ปในการประมวลผล และวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยดําเนินการดังนี(
p.V นําแบบสอบถามทีรวบรวมได้จาํ นวน rqq ฉบับ ตรวจสอบความสมบูรณ์และความ
ถูกต้อง
p.U นําแบบสอบถามทีมีความสมบูรณ์แล้วลงรหัสตามแบบการลงรหัส
(Coding Form)
4.3 นําแบบสอบถามทีลงรหัสแล้วให้คะแนนแต่ละข้อจากอํานาจการจําแนก
รายข้อ ดังนี(
p.s.V ระดับคุณภาพบริ การทีได้รับจริ ง ในแบบสอบถามกําหนดไว้ 5 ระดับคะแนน
(บุญชม ศรี สะอาด. 2545 : 103) ดังนี(
ระดับความพึงพอใจมากทีสุด กําหนดให้
5 คะแนน
ระดับความพึงพอใจมาก
กําหนดให้
4 คะแนน
ระดับความพึงพอใจปานกลาง กําหนดให้
3 คะแนน
ระดับความพึงพอใจน้อย
กําหนดให้
2 คะแนน
ระดับความพึงพอใจน้อยทีสุด กําหนดให้
1 คะแนน
4.3.2 ระดับความคาดหวังในคุณภาพบริ การ ในแบบสอบถามกําหนดไว้ 5 ระดับ
คะแนน (บุญชม ศรี สะอาด. 2545 : 103) ดังนี(
ระดับความคาดหวังมากทีสุด กําหนดให้
5 คะแนน
ระดับความคาดหวังมาก
กําหนดให้
4 คะแนน
ระดับความคาดหวังปานกลาง กําหนดให้
3 คะแนน
ระดับความคาดหวังน้อย
กําหนดให้
2 คะแนน
ระดับความคาดหวังน้อยทีสุด กําหนดให้
1 คะแนน

p.s.s ระดับการดําเนิ นงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ในแบบสอบถามกําหนดไว้ 5
ระดับคะแนน (บุญชม ศรี สะอาด. 2545 : 103) ดังนี(
ระดับการดําเนินงานมากทีสุด กําหนดให้
5 คะแนน
ระดับการดําเนินงานมาก
กําหนดให้
4 คะแนน
ระดับการดําเนินงานปานกลาง กําหนดให้
3 คะแนน
ระดับการดําเนินงานน้อย
กําหนดให้
2 คะแนน
ระดับการดําเนินงานน้อยทีสุด กําหนดให้
1 คะแนน
4.4 นําแบบสอบถามทีลงคะแนนเรี ยบร้อยแล้วไปประมวลผลข้อมูลด้วยเครื องคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํ เร็ จรู ป โดยการแปลค่าผลการศึกษาดังนี(
p.p.V คุณภาพการให้บริ การของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ตามแนวคิดของซี แทมล์
พาราซุ รามาน และเบอร์ รี (Ziethaml, Parasuraman and Berry. 1990 : 28 ;
อ้างถึงใน วีระพงษ์
เฉลิมจิระรัตน์. 2549 : 218) (ช่องว่าง : Gap) กําหนดไว้ดงั นี(
ค่าระหว่าง
ค่าระหว่าง
ค่าระหว่าง
ค่ามากกว่า

-q ถึง -q.s_ = คุณภาพการให้บริ การอยูใ่ นระดับดีมาก
-q.st ถึง -q._q = คุณภาพการให้บริ การอยูใ่ นระดับดี
-q._V ถึง -q.z_ = คุณภาพการให้บริ การอยูใ่ นระดับปานกลาง
-q.z_
= คุณภาพการให้บริ การอยูใ่ นระดับทีจะต้อง
ปรับปรุ งคุณภาพบริ การ

p.p.U ระดับการดําเนิ นงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยใช้เกณฑ์
การแปลความหมายของค่าเฉลีย ดังนี( (บุญชม ศรี สะอาด. 2545 : 105) ดังนี(
ค่าเฉลีย 4.21 – _.qq หมายถึง มีการดําเนินงานอยูใ่ นระดับมากทีสุด
ค่าเฉลีย s.pV – p.Uq หมายถึง มีการดําเนินงานอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลีย U.tV – s.pq หมายถึง มีการดําเนินงานอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลีย V.`V – U.tq หมายถึง มีการดําเนินงานอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลีย V.qq – V.`q หมายถึง มีการดําเนินงานอยูใ่ นระดับน้อยทีสุด

ใน

%. ระยะเวลาในการเก็บข้ อมูล
ระยะเวลาทีใช้ในการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนสิ งหาคม ถึง เดือนกันยายน U__`

]. สถิติทใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั เรื องคุณภาพการให้บริ การของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจําปี U__` ผูว้ จิ ยั ได้ใช้
สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํ เร็ จรู ปดังนี(

t.V การวิเคราะห์ขอ้ มูลพื(นฐานทัว ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม สถิติทีใช้ได้แก่ การแจกแจง
ความถี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
6.2 การวัดระดับคุณภาพบริ การทีได้รับจริ ง และระดับความคาดหวังในคุณภาพบริ การ สถิติทีใช้ ได้แก่

ค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
6.3 การวัดระดับการดําเนินงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม สถิติทีใช้ ได้แก่ ค่าเฉลีย (Mean)
และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

6.4 การวิเคราะห์ขอ้ เสนอแนะ สถิติทีใช้ ได้แก่ การแจกแจงความถี (Frequency) และ
อภิปรายเชิงพรรณา

บทที 4
ผลการวิ เคราะห์ข้อ มูล
การวิจยั เรื อง คุณภาพการให้บริ การของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจําปี U__`ซึงเป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ
โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมือในการเก็บข้อมูล ประชากรทีในการวิจยั ได้แก่ ประชาชนทีอาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาล
เมืองมหาสารคาม ทีมีอายุต( งั แต่ V` ปี ขึ(นไป จํานวน pq,r`s คน และจํานวนกลุ่มตัวอย่างทีตอบแบบสอบถาม
จํานวน rqq คน จากนั(นผูว้ จิ ยั ได้นาํ แบบสอบถามตรวจสอบความสมบูรณ์ ประมวลผล และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ปแล้วนําเสนอข้อมูลด้วยตารางประกอบการอธิบายตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ตามขั(นตอน ดังนี(

1. สัญลักษณ์ทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2. ลําดับขั(นในการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล

สั ญลักษณ์ ทใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
แทน
S.D. แทน
F
แทน
Df แทน
SS แทน
MS แทน
Sig แทน
*
แทน

X

ค่าคะแนนเฉลีย ( Arithmetic mean)
ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน( Standard Deviation)
สถิติทดสอบทีใช้ในการพิจารณาใน f -distribution
ระดับความเป็ นอิสระ ( Degrees of Freedom)
ผลรวมของค่าความเบียงเบน ( Sum of Squares)
ค่าเฉลียผลรวมของคะแนนเบียงเบน ( Mean Squares)
ค่าสําคัญทางสถิติทดสอบ
มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .q_

ลําดับขั1นในการเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ ข้อมูลคุณภาพการให้ บริการของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ประจําปี $%%& คณะผู้วจิ ัย ได้ วเิ คราะห์ ข้อมูลตามลําดับ ดังนี1
ตอนที 1 ข้อมูลทัว ไปวิเคราะห์ร้อยละของเพศ อายุ อาชี พ ระดับการศึกษา และช่องทาง
การรับทราบข้อมูลข่าวสาร ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที 2 วิเคราะห์ระดับคุณภาพการให้บริ การของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ตอนที 3 วิเคราะห์ระดับการดําเนินงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ตอนที 4 ข้อเสนอแนะและความต้องการของประชาชนต่อการให้บริ การ
ของ
เทศบาลเมืองมหาสารคาม

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตอนที 1 ข้ อมูลทัว ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที 10 แสดงจํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ
ข้ อมูลทัว ไป

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

รวม

stt
_sp
jcc

pq.tz
_r.ss
:cc.cc

:. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง

จากตารางที Vq พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ _r.ss และ
เพศชาย คิดเป็ นร้อยละ pq.tz
ตารางที 11 แสดงจํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ
ข้ อมูลทัว ไป
จํานวน (คน) ร้ อยละ
2. อายุ
267
29.67
2.1 18 – sp ปี
402
44.67
2.2 s_ - pr ปี
231
25.66
2.3 ตั(งแต่ 50 ปี ขึ(นไป
รวม
900
100.00

จากตารางที VV พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง s_ – pr ปี
คิดเป็ นร้อยละ pp.tz รองลงมามีอายุระหว่าง V` - sp ปี คิดเป็ นร้อยละ Ur.tz และมีอายุต( งั แต่ _q ปี
ขึ(นไป คิดเป็ นร้อยละ U_.tt
ตารางที 12 แสดงจํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพหลัก
ข้ อมูลทัว ไป
จํานวน (คน) ร้ อยละ
M. อาชี พ หลัก
Vtr
V`.z`
3.1 เกษตรกรรม
UV`
Up.UU
3.2 รับจ้าง
Vrz
UV.`r
s.s นักเรี ยน/นักศึกษา
VVr
Vs.UU
3.4 ค้าขาย / ธุ รกิจส่ วนตัว
VU_
13.89
3.5 รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
zU
8.00
3.6 ว่างงาน
รวม
jcc
:cc.cc
จากตารางที VU พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง คิดเป็ นร้อยละ Up.UU
รองลงมาเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ UV.`r อาชีพเกษตรกรรม คิดเป็ น
ร้อยละ V`.z` อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ Vs.`r อาชีพค้าขาย/ธุ รกิจส่ วนตัว
คิดเป็ นร้อยละ Vs.UU และว่างงาน คิดเป็ นร้อยละ `.qq
ตารางที 13 แสดงจํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา
ข้ อมูลทัว ไป
จํานวน (คน) ร้ อยละ
B. ระดับการศึกษา
Uz
s.qq
4.1 ไม่ได้เรี ยน
UVs
Us.tz
4.2 ประถมศึกษา
U`r
sU.VV
4.3 มัธยมศึกษา / ปวช. หรื อเทียบเท่า
Vsz
V_.UU
p.p อนุปริ ญญา / ปวส. หรื อเทียบเท่า
Vr_
UV.tz
p._ ปริ ญญาตรี
sr
p.ss
p.t สู งกว่าปริ ญญาตรี
รวม
jcc
:cc.cc

จากตารางที Vs พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา / ปวช. หรื อ
เทียบเท่า คิดเป็ นร้อยละ sU.VV รองลงมามีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ Us.tz การศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ UV.tz การศึกษาระดับอนุปริ ญญา / ปวส. หรื อเทียบเท่า คิดเป็ นร้อยละ
V_.UU การศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ p.ss และไม่ได้เรี ยน คิดเป็ นร้อยละ s.qq
ตารางที 14 แสดงจํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจําแนกตามช่องทางในการ
รับทราบข้อมูลข่าวสารเกียวกับการให้บริ การ/โครงการต่าง ๆ ของเทศบาล
ข้ อมูลทัว ไป
6. ช่ องทางในการรับทราบข้ อมูลข่ าวสารเกีย วกับการ
ให้ บริการ/โครงการต่ าง ๆ ของเทศบาล
6.1 หอกระจายข่าวประจําชุมชน
6.2 วารสาร/แผ่นพับ/รายงานกิจการเทศบาล
6.3 ป้ ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาล / ชุมชน
6.4 คณะกรรมการชุมชน
t._ เว็บไซต์ของเทศบาล www.mahasarakhamcity.org
6.6 สถานีวทิ ยุ FM.100 MHz ร้อยใจชาวเทศบาล
t.z รถประชาสัมพันธ์

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

_pU
s_t
pUs
pzr
Uq_
Ut`
s`t

60.22
39.56
47.00
53.22
22.78
29.78
42.89

จากตารางที Vp พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่รับทราบข้อมูลข่าวสารเกียวกับการ
ให้บริ การ/โครงการต่าง ๆ ของเทศบาลผ่านทางหอกระจายข่าวประจําชุมชน
คิดเป็ นร้อยละ
tq.UU รองลงมาผ่านทางคณะกรรมการชุมชน คิดเป็ นร้อยละ _s.UU
ผ่านทางป้ าย
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาล / ชุมชน คิดเป็ นร้อยละ pz.qq ผ่านทาง
รถประชาสัมพันธ์ คิด
เป็ นร้อยละ pU.`r ผ่านทางวารสาร/แผ่นพับ/รายงานกิจการเทศบาล
คิดเป็ นร้อยละ sr._t ผ่านทางสถานีวทิ ยุ FM.100 MHz ร้อยใจชาวเทศบาล คิดเป็ นร้อยละ
Ur.z` และเว็บไซต์ของเทศบาล www.mahasarakhamcity.org คิดเป็ นร้อยละ UU.z`

ตอนที 2 วิเคราะห์ ระดับคุณภาพการให้ บริการของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
1. วิเคราะห์ระดับคุณภาพการให้บริ การของเทศบาลเมืองมหาสารคามโดยรวมและจําแนก
เป็ นรายด้าน
2. วิเคราะห์ระดับคุณภาพการให้บริ การของเทศบาลเมืองมหาสารคาม จําแนกรายข้อของแต่
ละด้าน
1. วิเคราะห์ ระดับคุณภาพการให้ บริการของเทศบาลเมืองมหาสารคามโดยรวมและจําแนก
เป็ นรายด้ าน

ตารางที 15 ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดับความคาดหวังในคุณภาพบริ การ
คุณภาพบริ การทีได้รับจริ ง และช่องว่างการให้บริ การของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
โดยรวมและจําแนกเป็ นรายด้าน

ภารกิจทีใ ห้ บริการ

V. สํานักปลัดเทศบาล
U. กองคลัง
s. กองวิชาการและแผนงาน
p. กองการศึกษา
_. สํานักการสาธารณสุ ขและ
สิ งแวดล้อม
t. สํานักการช่าง
z. กองสวัสดิการสังคม
8. กองทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจําตัวประชาชน
r. กองกิจการสภา
โดยรวม

ค่ าเฉลีย ความ
คาดหวังใน
คุณภาพ
บริการ
X S.D.
3.87 0.1p
s.rV q.VU
s.rq q.Vp
3.89 0.18
s.tz q.`s

ค่ าเฉลีย ของ
คุณภาพ
บริการทีไ ด้
รับจริง
X S.D.
3.27 0.12
s.s` q.Vp
s.sq q.V`
3.29 0.19
s.qr q.ps

p.VU
4.15
4.16

q.zU
0.72
0.80

s.p_
3.49
3.64

3.84
3.95

0.80
0.49

3.14
3.34

ช่ องว่ าง
การ
ให้ บริการ

แปลผล

-0.60
-q._s
-q.tq
-0.60
-q._z

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

q.zt
0.93
0.83

-q.tz
-0.66
-0.52

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

0.95
0.50

-0.71
- 0.61

ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที 15 พบว่า ระดับคุณภาพการให้บริ การของเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง (- q.tV) และจําแนกเป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลางทุกด้าน โดยเรี ยงลําดับ
จากมากไปน้อย ได้แก่ กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน (- q._U) รองลงมาได้แก่ กอง
คลัง (- q._s) สํานักการสาธารณสุ ขและสิ งแวดล้อม (- q._z) สํานักปลัดเทศบาล (- q.tq) กองวิชาการ
และแผนงาน (- q.tq) กองการศึกษา
(- q.tq) กองสวัสดิการสังคม (- q.tt) สํานักการช่าง
(- q.tz) และกองกิจการสภา (- q.zV)
2. วิเคราะห์ ระดับคุณภาพการให้ บริการของเทศบาลเมืองมหาสารคาม จําแนกรายข้ อของแต่
ละด้ าน
2.1 สํ านักปลัดเทศบาล

ตารางที 16 ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดับความคาดหวังในคุณภาพบริ การ
คุณภาพบริ การทีได้รับจริ ง และช่องว่างการให้บริ การของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ของสํานักปลัดเทศบาล โดยรวมและจําแนกเป็ นรายข้อ

ภารกิจทีใ ห้ บริการ
ของสํ านักปลัดเทศบาล

V. การรักษาความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สินของทางราชการและ
ประชาชนในเขตเทศบาล
U. การเตรี ยมความพร้อมและความ
รวดเร็ วในการป้ องกัน และบรรเทา
สาธารณภัยในชุมชน เช่น อัคคีภยั
อุทกภัย วาตภัย อุบตั ิภยั ภัยแล้ง
s. การจัดระเบียบตลาดสด,
ตลาดโต้รุ่ง, ตลาดห้าแยก
การขายสิ นค้าบนทางเท้าและหาบเร่
แผงลอย
p. การจัดระเบียบเมืองหรื อส่ งเสริ ม
ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของเมือง
เช่น การปิ ดป้ ายประกาศโฆษณา
การใช้เส้นทางสัญจร เป็ นต้น

ค่ าเฉลีย ความ ค่ าเฉลีย ของ
คาดหวังใน
คุณภาพ
คุณภาพ
บริการทีไ ด้
บริการ
รับจริง
X S.D. X S.D.
3.84 0.14 3.25 q.V_

ช่ องว่ าง
การ
ให้ บริการ

แปลผล

- q._r

ปานกลาง

3.85

0.13

s.p_

q.VU

- q.pq

ดี

3.92

0.10

s.sr

q.q`

- q._s

ปานกลาง

3.88

0.14

s.qp

q.VV

- q.`p

ต้อง
ปรับปรุ ง

ตารางที 16 (ต่อ)

ภารกิจทีใ ห้ บริการ
ของสํ านักปลัดเทศบาล
_. การรณรงค์ป้องกันอุบตั ิเหตุ
การเผยแพร่ ความรู ้ความเข้าใจ
ในวินยั จราจร เพือลดและป้ องกัน
อุบตั ิเหตุการจราจร
โดยรวม

ค่ าเฉลีย ความ ค่ าเฉลีย ของ
คาดหวังใน
คุณภาพ
คุณภาพ
บริการทีไ ด้
บริการ
รับจริง
X S.D. X S.D.
s.`p q.Vz s.Uq q.Vp

3.87

0.14

3.27

0.12

ช่ องว่ าง
การ
ให้ บริการ

แปลผล

- q.ts

ปานกลาง

-0.60

ปานกลาง

จากตารางที 16 พบว่า ระดับคุณภาพการให้บริ การของสํานักปลัดเทศบาล โดยรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง (- q.tq) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า การเตรี ยมความพร้อมและความรวดเร็ วในการป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน เช่น อัคคีภยั อุทกภัย
วาตภัย อุบตั ิภยั ภัยแล้ง มีคุณภาพการ
ให้บริ การสู งสุ ด และการจัดระเบียบเมืองหรื อส่ งเสริ มความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของเมือง เช่น การปิ ด
ป้ ายประกาศโฆษณา การใช้เส้นทางสัญจร เป็ นต้น มีคุณภาพการให้บริ การตําสุ ด

2.$ กองคลัง
ตารางที 17 ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดับความคาดหวังในคุณภาพบริ การ
คุณภาพบริ การทีได้รับจริ ง และช่องว่างการให้บริ การของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ของกองคลัง โดยรวมและจําแนกเป็ นรายข้อ
ค่ าเฉลีย ความ ค่ าเฉลีย ของ ช่ องว่ าง
แปลผล
การ
คาดหวังใน
คุณภาพ
ภารกิจทีใ ห้ บริการ
คุณภาพ
บริการทีไ ด้ ให้ บริการ
ของกองคลัง
บริการ
รับจริง
X S.D. X S.D.
6. การให้บริ การชําระค่าธรรมเนียม p.qU q.qs s.tt q.qr
- q.st
ดี
ภาษีบาํ รุ งท้องที และภาษีโรงเรื อน
z. การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์
s.rs q.qr s.sU q.VV
- q.tV ปานกลาง
ข้อมูลข่าวสาร ด้านการชําระภาษี
บํารุ งท้องที ภาษีโรงเรื อน และ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
s.`z q.Vs s.Uz q.Vq
- q.tq ปานกลาง
`. มีสิงอํานวยความสะดวก เช่น
บริ การนํ(าดืม หนังสื อพิมพ์ ทีนงั
รอรับบริ การ ตัวอย่างการกรอก
แบบฟอร์ ม / คําร้อง เป็ นต้น
9. การจัดเก็บภาษีบาํ รุ งท้องที ภาษี
s.rV q.Vt s.sr q.U_
- q._s ปานกลาง
โรงเรื อนและค่าธรรมเนียมดําเนินการ
ด้วยความยุติธรรมเสมอภาค
Vq. ความซื อสัตย์สุจริ ตในการปฏิบตั ิ s.`s q.Vr s.Uz q.Vz
- q._t ปานกลาง
หน้าที
โดยรวม
M.j: c.:$ M.M& c.:B
-c.%M
ปานกลาง
จากตารางที 17 พบว่า ระดับคุณภาพการให้บริ การของกองคลัง โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
(- q._s) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า การให้บริ การชําระค่าธรรมเนียม
ภาษีบาํ รุ งท้องที และภาษีโรงเรื อน มีคุณภาพการให้บริ การสู งสุ ด และการเผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร ด้านการชําระภาษีบาํ รุ งท้องที ภาษีโรงเรื อน และค่าธรรมเนี ยมต่าง ๆ มี
คุณภาพการให้บริ การตําสุ ด

2.M กองวิชาการและแผนงาน
ตารางที 18 ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดับความคาดหวังในคุณภาพบริ การ
คุณภาพบริ การทีได้รับจริ ง และช่องว่างการให้บริ การของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ของกองวิชาการและแผนงาน โดยรวมและจําแนกเป็ นรายข้อ
ค่ าเฉลีย ความ ค่ าเฉลีย ของ ช่ องว่ าง
แปลผล
การ
คาดหวังใน
คุณภาพ
ภารกิจทีใ ห้ บริการ
คุณภาพ
บริการทีไ ด้ ให้ บริการ
ของกองวิชาการและแผนงาน
บริการ
รับจริง
X S.D. X S.D.
s.`` q.Vp s.sp q.Ur
- q._p ปานกลาง
VV. การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารการดําเนิ นงานด้านต่าง ๆ
ของเทศบาล มีอย่างเพียงพอและทัว ถึง
VU. เทศบาลมีช่องทางให้ท่านแสดง
3.87 0.21 3.26 0.11
- 0.61 ปานกลาง
ความคิดเห็นหรื อเสนอแนะวิธีการ
ดําเนินงาน
s.r_ q.Vq s.pr q.Vs
- q.pt
ดี
13. การเปิ ดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่ วมคิด วางแผนการพัฒนา
เทศบาลในด้านต่าง ๆ
Vp. การให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการ s.`t q.Vp U.rz q.Vr
- q.`r
ต้อง
ปรับปรุ ง
ตัดสิ นใจเรื องต่าง ๆ ทีมีผลกระทบ
ต่อชีวิตและความเป็ นอยู่
V_. การเปิ ดโอกาสให้ประชาชน
s.rs q.Vq s.pU q.Vt
- q._V ปานกลาง
มีส่วนร่ วมในการติดตามผลการดําเนิน
โครงการต่าง ๆ และตรวจสอบการ
ทํางาน
โดยรวม
M.jc c.:B M.Mc c.:&
-c.]c
ปานกลาง
จากตารางที 18 พบว่า ระดับคุณภาพการให้บริ การของกองวิชาการและแผนงาน โดยรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง (- q.tq) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมคิด วาง
แผนการพัฒนาเทศบาลในด้านต่าง ๆ มีคุณภาพการให้บริ การ
สู งสุ ด และการให้ประชาชนมีส่วน
ร่ วมในการตัดสิ นใจเรื องต่าง ๆ ทีมีผลกระทบต่อชีวติ และความเป็ นอยู่ มีคุณภาพการให้บริ การตําสุ ด

2.B กองการศึกษา
ตารางที 19 ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดับความคาดหวังในคุณภาพบริ การ
คุณภาพบริ การทีได้รับจริ ง และช่องว่างการให้บริ การของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ของกองการศึกษา โดยรวมและจําแนกเป็ นรายข้อ
ค่ าเฉลีย ความ ค่ าเฉลีย ของ ช่ องว่ าง
แปลผล
การ
คาดหวังใน
คุณภาพ
ภารกิจทีใ ห้ บริการ
คุณภาพ
บริการทีไ ด้ ให้ บริการ
ของกองการศึกษา
บริการ
รับจริง
X S.D. X S.D.
3.83 0.14 3.20 0.21
- 0.63 ปานกลาง
Vt. การจัดการศึกษาขั(นพื(นฐาน
ของโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลมีอย่าง
เพียงพอ ทัว ถึง และเท่าเทียมกัน
Vz. การส่ งเสริ มให้เด็กเล็กและ
s.r` q.Vr s.tU q.Ut
- q.st
ดี
นักเรี ยนระดับประถมศึกษาได้รับ
สารอาหาร โดยการจัดอาหารกลางวัน
และอาหารเสริ ม (นม) อย่างครบถ้วน
เหมาะสม
V`. การสร้าง/ปรับปรุ ง/บํารุ งรักษา
s.r_ q.Vz s.sp q.Up
- q.tV ปานกลาง
อาคารสถานศึกษาและภูมิทศั น์ให้มี
ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยสวยงาม
Vr. การสนับสนุนการศึกษา และ
3.84 0.22 3.12 0.13
- 0.72 ปานกลาง
การเรี ยนรู ้ของชุมชน เช่น การมี
พิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิน ห้องสมุด
ประชาชน เป็ นต้น
Uq. การส่ งเสริ มและอนุ รักษ์
3.87 0.17 3.19 0.12
- 0.68 ปานกลาง
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี หรื อภูมิปัญญาท้องถิน
โดยรวม
3.89 0.18 3.29 0.19
-0.60
ปานกลาง

จากตารางที Vr พบว่า ระดับคุณภาพการให้บริ การของกองการศึกษา โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (q.tq) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า การส่ งเสริ มให้เด็กเล็กและนักเรี ยนระดับประถมศึกษาได้รับ
สารอาหาร โดยการจัดอาหารกลางวัน และอาหารเสริ ม (นม)
อย่างครบถ้วน เหมาะสม มี
คุณภาพการให้บริ การสู งสุ ด และการสนับสนุนการศึกษา และการเรี ยนรู ้ของชุมชน เช่น การมี
พิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิน ห้องสมุดประชาชน หรื อแหล่งอนุ รักษ์
ตามธรรมชาติ เป็ นต้น มีคุณภาพการ
ให้บริ การตําสุ ด
2.% สํ านักการสาธารณสุ ขและสิ งแวดล้ อม
ตารางที 20 ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดับความคาดหวังในคุณภาพบริ การ
คุณภาพบริ การทีได้รับจริ ง และช่องว่างการให้บริ การของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ของสํานักการสาธารณสุ ขและสิ งแวดล้อม โดยรวมและจําแนกเป็ นรายข้อ
ค่ าเฉลีย ความ ค่ าเฉลีย ของ ช่ องว่ าง
แปลผล
คาดหวังใน
คุณภาพ
การ
ภารกิจทีใ ห้ บริการ
คุณภาพ
บริการทีไ ด้ ให้ บริการ
ของสํ านักการสาธารณสุ ข
บริการ
รับจริง
และสิ งแวดล้ อม
X S.D. X S.D.
UV. การให้บริ การด้านการรักษา
s.t_ q.rq s.U` q.rs
-q.sz
ดี
พยาบาลของเทศบาล มีอย่างเพียงพอ
และทัว ถึง
-q.zq
ปานกลาง
UU. การให้บริ การแก้ไขเหตุเดือดร้อน s.zr q.r_ s.qr q._`
รําคาญ ทีส่งผลกระทบต่อสุ ขภาพ
และสิ งแวดล้อม เช่น กลินเหม็น
นํ(าเสี ย เป็ นต้น
Us. การณรงค์ ประชาสัมพันธ์
s._U q.tz s.VV q.VU
-q.pV
ดี
ควบคุมและป้ องกัน การแพร่ ระบาด
ของโรคติดต่อ
Up. การรักษาความสะอาดของถนน s.tV q.rt s.q_ q.pz
-q._t
ปานกลาง
ทางเท้า และทีสาธารณะ
s.zt q.tr U.rp q.qt
-q.`U
ต้อง
U_. การบริ การจัดเก็บขยะมูลฝอย
และสิ งปฏิกลู
ปรับปรุ ง
โดยรวม
M.]e c.&M M.cj c.BM
-c.%e
ปานกลาง

จากตารางที Uq พบว่า ระดับคุณภาพการให้บริ การของสํานักการสาธารณสุ ขและสิ งแวดล้อม
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (- q._z) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
การให้บริ การด้านการ
รักษา พยาบาลของเทศบาล มีอย่างเพียงพอและทัว ถึง มีคุณภาพการ
ให้บริ การสู งสุ ด และการบริ การจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ งปฏิกูล มีคุณภาพการให้บริ การตําสุ ด
2.6 สํ านักการช่ าง
ตารางที 21 ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดับความคาดหวังในคุณภาพบริ การ
คุณภาพบริ การทีได้รับจริ ง และช่องว่างการให้บริ การของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ของสํานักการช่าง โดยรวมและจําแนกเป็ นรายข้อ

ภารกิจทีใ ห้ บริการ
ของสํ านักการช่ าง
Ut. การสร้าง/ปรับปรุ ง/บํารุ งรักษา
ถนน ระบบบําบัดนํ(าเสี ย สะพาน
และภูมิทศั น์ได้มาตรฐาน มีความ
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและสวยงาม
27. การแก้ไขปั ญหานํ(าท่วมขัง
ในพื(นที (การปรับปรุ งท่อระบายนํ(า
การขุดลอก)
U`. การปรับปรุ งระบบการจราจร
ในพื(นที ทําให้เกิดความปลอดภัย
และเพียงพอ เช่น สัญญาณไฟจราจร
ไฟกระพริ บเตือน ป้ ายจราจร
เครื องหมายจราจร เป็ นต้น
Ur. ไฟฟ้าสาธารณะมีอย่างเพียงพอ
ทัว ถึง ทําให้เกิดความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สิน
sq. การขออนุ ญาตปลูกสร้าง
ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร
โดยรวม

ค่ าเฉลีย ความ ค่ าเฉลีย ของ
คาดหวังใน
คุณภาพ
คุณภาพ
บริการทีไ ด้
บริการ
รับจริง
X S.D. X S.D.
4.12 0.7 3.31 0.52

ช่ องว่ าง
การ
ให้ บริการ

แปลผล

-0.81

ต้อง
ปรับปรุ ง

3.87

0.76

3.26

0.97

-0.61

ปานกลาง

3.96

0.69

3.28

0.95

-0.68

ปานกลาง

4.25

0.69

3.59

0.35

-0.66

ปานกลาง

4.38

0.74

3.81

0.99

-0.57

ปานกลาง

B.:$

c.e$

M.B%

c.e]

-c.]e

ปานกลาง

จากตารางที UV พบว่า ระดับคุณภาพการให้บริ การของสํานักการช่าง โดยรวม
อยูใ่ น
ระดับปานกลาง (- q.tU) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า การขออนุญาตปลูกสร้างดัดแปลง ต่อเติมอาคาร
มีคุณภาพการให้บริ การสู งสุ ด และการสร้าง/ปรับปรุ ง/บํารุ งรักษาถนน ระบบบําบัดนํ(าเสี ย สะพาน และ
ภูมิทศั น์ได้มาตรฐาน มีความ เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
และสวยงาม มีคุณภาพการให้บริ การตําสุ ด

2.7 กองสวัสดิการสั งคม
ตารางที 22 ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดับความคาดหวังในคุณภาพบริ การ
คุณภาพบริ การทีได้รับจริ ง และช่องว่างการให้บริ การของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ของกองสวัสดิการสังคม โดยรวมและจําแนกเป็ นรายข้อ
ค่ าเฉลีย ความ ค่ าเฉลีย ของ ช่ องว่ าง
แปลผล
คาดหวังใน
คุณภาพ
การ
ภารกิจทีใ ห้ บริการ
บริการทีไ ด้ ให้ บริการ
คุณภาพ
ของกองสวัสดิการสั งคม
บริการ
รับจริง
X S.D. X S.D.
sV. การจัดให้มีสวัสดิการแก่สตรี
4.02 0.93 3.41 0.96
-0.61
ปานกลาง
เด็ก เยาวชน ผูส้ ู งอายุและผูพ้ ิการ
-0.30
ดี
sU. การส่ งเสริ มเศรษฐกิจชุมชน เช่น 3.67 0.66 3.37 0.85
กิจกรรมการส่ งเสริ มพัฒนาอาชีพ
หรื อรายได้ของชุมชน
-1.22
ต้อง
ss. การส่ งเสริ มกิจกรรมเพือป้ องกัน 4.65 0.56 3.43 0.95
และแก้ไขปั ญหายาเสพติดในชุมชน
ปรับปรุ ง
-0.63
ปานกลาง
sp. การมอบเบี(ยยังชีพให้แก่ผสู ้ ู งอายุ 4.52 0.56 3.89 0.91
คนพิการ และผูป้ ่ วยเอดส์ มีอย่าง
ทัว ถึงและเหมาะสมกับการยังชีพ
ตามปกติ
s_. การช่วยเหลือและพัฒนาทีอยู่
3.89 0.88 3.34 0.99
-0.55
ปานกลาง
อาศัยของประชาชนในเขตเทศบาล
อย่างเป็ นรู ปธรรมให้ประชาชน
มีคุณภาพชีวติ ดีข( ึน
โดยรวม
4.15 0.72 3.49 0.93
-0.66
ปานกลาง
จากตารางที UU พบว่า ระดับคุณภาพการให้บริ การของกองสวัสดิการสังคม โดยรวม
อยูใ่ นระดับปานกลาง (- q.tt) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า การส่ งเสริ มเศรษฐกิจชุมชน เช่น กิจกรรม
การส่ งเสริ มพัฒนาอาชีพ หรื อรายได้ของชุมชน มีคุณภาพการให้บริ การสู งสุ ด
และการส่ งเสริ มกิจกรรมเพือป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในชุมชน มีคุณภาพตําสุ ด

2.8 กองทะเบีย นราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
ตารางที 23 ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดับความคาดหวังในคุณภาพบริ การ
คุณภาพบริ การทีได้รับจริ ง และช่องว่างการให้บริ การของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชนโดยรวมและจําแนกเป็ นรายข้อ
ค่ าเฉลีย ความ ค่ าเฉลีย ของ ช่ องว่ าง
แปลผล
การ
คาดหวังใน
คุณภาพ
ภารกิจทีใ ห้ บริการ
คุณภาพ
บริการทีไ ด้ ให้ บริการ
ของกองทะเบียนราษฎร
บริการ
รับจริง
และบัตรประจําตัวประชาชน
X S.D. X S.D.
st. การให้บริ การด้านงานทะเบียน
4.17 0.96 3.52 0.98
-0.65
ปานกลาง
และบัตรประจําตัวประชาชน
การแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายทีอยู่
sz. การให้บริ การเป็ นระบบและ
3.73 0.99 3.26 0.73
-0.47
ดี
เป็ นขั(นตอน ตามลําดับก่อน – หลัง
ระยะเวลาเหมาะสมกับการให้บริ การ
s`. เจ้าหน้าทีให้บริ การด้วยความ
4.24 0.92 3.67 0.56
-0.57
ปานกลาง
กระตือรื อร้น สะดวก รวดเร็ ว
และสุ ภาพเป็ นมิตร
sr. บัญชีรายชื อของผูม้ ีสิทธิy เลือกตั(ง 4.33 0.58 4.11 0.93
-0.22
ดีมาก
ในครอบครัวของท่านถูกต้อง
ตามความเป็ นจริ ง
pq. เทศบาลมีการจัดทําแผนภูมิ
4.35 0.53 3.64 0.97
-0.71
ปานกลาง
ขั(นตอนและกําหนดระยะเวลา
แล้วเสร็ จ รวมทั(งการประชาสัมพันธ์
ขั(นตอน กฎหมายทีเกียวข้องให้ทราบ
อย่างทัว ถึง
โดยรวม
4.16 0.80 3.64 0.83
-0.52
ปานกลาง
จากตารางที Us พบว่า ระดับคุณภาพการให้บริ การของกองทะเบียนราษฎรและ

บัตรประจําตัวประชาชน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (- q._U) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า บัญชีรายชื อของผูม้ ีสิทธิy เลือกตั(งในครอบครัวของท่านถูกต้อง ตามความเป็ นจริ ง
มีคุณภาพการให้บริ การสู งสุ ด และเทศบาลมีการจัดทําแผนภูมิข( นั ตอนและกําหนดระยะเวลา
แล้วเสร็ จ รวมทั(งการประชาสัมพันธ์ข( นั ตอน กฎหมายทีเกียวข้องให้ทราบอย่างทัว ถึง
มีคุณภาพการให้บริ การตําสุ ด
2.8 กองกิจการสภา
ตารางที 24 ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดับความคาดหวังในคุณภาพบริ การ
คุณภาพบริ การทีได้รับจริ ง และช่องว่างการให้บริ การของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ของกองกิจการสภาโดยรวมและจําแนกเป็ นรายข้อ
แปลผล
ค่ าเฉลีย ความ ค่ าเฉลีย ของ ช่ องว่ าง
การ
คุณภาพ
คาดหวังใน
ภารกิจทีใ ห้ บริการ
บริการทีไ ด้ ให้ บริการ
คุณภาพ
ของกองกิจการสภา
รับจริง
บริการ
X S.D. X S.D.
pV. เทศบาลมีวธิ ี การให้ประชาชน
3.62 0.78 3.07 0.97
-0.55
ปานกลาง
รับฟังการประชุมสภา
pU. เทศบาลมีช่องทางให้ประชาชนร่ วม
3.67 0.76 3.11 0.86
-0.56
ปานกลาง
แสดงความคิดเห็นในการประชุมสภา
ps. การเปิ ดโอกาสให้ประชาชน/ชุมชน
4.12 0.79 3.03 0.97
-1.09
ต้อง
ร่ วมเป็ นกรรมการในกิจการต่าง ๆ ของสภา
ปรับปรุ ง
pp. ช่องทางในการรับแจ้งเรื องราว
3.79 0.96 3.15 0.99
-0.64
ปานกลาง
ร้องทุกข์ มีความชัดเจน หลากหลาย
และสะดวกในการติดต่อสื อสาร
p_. การให้บริ การของศูนย์รับเรื องราว
4.02 0.71 3.33 0.97
-0.69
ปานกลาง
ร้องทุกข์ การแจ้งผลการแก้ไขปั ญหา หรื อ
แจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ
โดยรวม
3.84 0.80 3.14 0.95
-0.71
ปานกลาง
จากตารางที Up พบว่า ระดับคุณภาพการให้บริ การของกองกิจการสภา โดยรวม
อยูใ่ นระดับปานกลาง (- q.zV) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า เทศบาลมีวธิ ี การให้ประชาชน
รับ
ฟังการประชุมสภา มีคุณภาพการให้บริ การสู งสุ ด และการเปิ ดโอกาสให้ประชาชน/กลุ่ม/ชุมชนร่ วมเป็ น
กรรมการในกิจการต่าง ๆ ของสภา มีคุณภาพการให้บริ การตําสุ ด

ตอนที s แบบสอบถามเกียวกับระดับการดําเนินงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ประจําปี พ.ศ. U__`
ตารางที 25 ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ของระดับการดําเนิ นงานของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม โดยรวมและจําแนกเป็ นรายข้อ
ค่ าเฉลีย
ระดับ
การดําเนินงาน
การ
การ
ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
S.D.
ดําเนินงาน X
ดําเนินงาน
ร้ อยละ
V. การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วม
ในการเสนอโครงการ / กิจกรรม
68.40
s.pU q.zV
มาก
U. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู ้ขอ้ มูล
ข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม
60.20
s.qV q.zr ปานกลาง
s. การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
ในโครงการ / กิจกรรม
65.20
s.Ut q.`U ปานกลาง
p. การรายงานผลการดําเนิ นงานของโครงการ /
กิจกรรมด้านโครงสร้างพื(นฐานต่อสาธารณะ
66.20
s.sV q.`t ปานกลาง
_. ความโปร่ งใสในการดําเนิ นโครงการ / กิจกรรม
ด้านโครงสร้างพื(นฐาน
tt.`q
s.sp q.`_ ปานกลาง
t. การดําเนิ นงานเป็ นไปตามระยะเวลาทีกาํ หนด
60.80
s.qp q.`V ปานกลาง
z. การดําเนิ นงานของเทศบาลสามารถแก้ไขปั ญหา
และตอบสนองความต้องการของประชาชน
62.40
s.VU q.zt ปานกลาง
`. ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจากการดําเนิ น
โครงการ / กิจกรรม
69.40
s.pz q.zz
มาก
โดยรวม
64.93
3.25 0.80 ปานกลาง
จากตารางที 25 พบว่า ระดับการดําเนิ นงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง โดยมีค่าเฉลียการดําเนินงานร้อยละ tp.rs ( X = s.U_) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม มีค่าเฉลียสู งสุ ด โดยมีค่าเฉลียการ
ดําเนินงานร้อยละ tr.pq ( X = s.pz) และการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร ของ
โครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลียตําสุ ด โดยมีค่าเฉลียการดําเนินงาน ร้อยละ tq.Uq ( X = s.qV)
ตอนที 4 ข้ อเสนอแนะและความต้ องการของประชาชนต่ อการให้ บริการของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม

V. ควรซ่อมแซมถนนทีเป็ นหลุมเป็ นบ่อ
U. การจัดระเบียบสังคม เช่น ปั ญหายาเสพติด วัยรุ่ นมัว สุ ม ขับขีรถจักรยานยนต์รบกวนใน
เวลากลางคืน
s. ควรมีการพัฒนาเศรษฐกิจให้ดีข( ึน โดยเฉพาะในระดับชุมชนเพือเป็ นการส่ งเสริ มและ
กระจายรายได้
p. การให้ขอ้ มูลข่าวสารของเทศบาลฯ ควรรวดเร็ วและทัว ถึงมากกว่านี(
_. ควรจัดการจราจรบริ เวณโรงเรี ยนพระกุมาร และแยกโรงเรี ยนอนุบาลมหาสารคาม ให้
ระเบียบเรี ยบร้อยเพราะช่วงเช้าและเย็นการจราจรติดขัดมาก
t. จัดระเบียบทางเท้า ปั ญหาการลุกลํ(าทางเดิน เช่น แผงลอย ร้านมอเตอร์ ไซค์
z. ควรปรับปรุ งปั ญหานํ(าท่วม / ระบบระบายนํ(า
`. เทศบาลควรมีบริ การถ่ายเอกสารแก่ประชาชนทีมาติดต่อราชการ
r. บริ เวณเทศบาลมีพ(ืนทีจอดรถน้อย ประชาชนมาติดต่อราชการหาทีจอดรถ
ยากมาก
Vq. ควรติดตั(งกล้องวงจรปิ ดให้ทวั เมือง เพือความปลอดภัย
VV. ขยายสาธารณู ปโภคให้มากขึ(น เพือรองรับความต้องการของประชาชน
VU. สวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้และหญ้าข้างเกาะกลางถนน ขาดการปรับปรุ งให้สวยงาม บาง
สถานทีหญ้าขึ(นรก
Vs. ไฟฟ้าแสงสว่างบางจุดยังไม่เพียงพอ อาจทําให้เกิดอันตรายในการสัญจรและเกิด
อาชญากรรมต่าง ๆ ขึ(นได้ โดยเฉพาะแสงสว่างบริ เวณตรอก ซอย ภายในชุมชนเวลากลางคืน ซึ งเทศบาล
ควรดูแลรักษาให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
Vp. เทศบาลควรจัดให้มีเครื องออกกําลังกายกระจายยังชุมชนต่าง ๆ ให้ครอบคลุม เช่น
สวนสาธารณะ ลานกีฬาประจําชุมชน เป็ นต้น
V_. ควรปรับปรุ งแก้ไขการระบายนํ(าในเขตเทศบาลให้ได้รับความสะดวกสบายมากกว่านี(
เช่น การปรับปรุ งท่อระบายนํ(าให้เหมาะสมกับสภาพพื(นที ฝาท่อระบายนํ(า
บางส่ วนเป็ นฝาปูนซี เมนต์ ซึ งมีรูระบายนํ(าลงสู่ ท่อเล็กเป็ นสาเหตุให้เกิดการอุดตันได้ง่าย
Vt. ไฟสัญญาณจราจร ควรปรับปรุ งให้มีแสงไฟทีเห็นได้ง่ายและชัดเจน
ไม่ดบั - ชํารุ ด ติดต่อกันเป็ นเวลานาน
Vz. ปั ญหาเรื องสนามกีฬาภายในเขตเทศบาลมีนอ้ ย และไม่ได้มาตรฐาน
V`. การจัดสรรงบประมาณ ควรคํานึงถึงความต้องการของประชาชน โดยเรี ยงลําดับตาม
ปั ญหาความต้องการ
Vr. เทศบาลควรเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น และร่ วมใน
การพัฒนางานของเทศบาลมากกว่านี(

Uq. ตลาดสด ตลาดโต้รุ่ง ควรได้รับการปรับปรุ งให้สะอาด สะดวก
ถูกสุ ขลักษณะ
UV. เทศบาลควรส่ งเสริ มกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการในชุมชนรู ปแบบต่าง ๆ เพือ
กระตุน้ การมีส่วนร่ วมเกิดการทํากิจกรรมร่ วมกัน
UU. เทศบาลควรเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารด้านต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ชัดเจน และให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลมากทีสุด
Us. เทศบาลควรกําชับเจ้าหน้าทีทาํ ความสะอาดประจําชุมชน ให้ปฏิบตั ิงานด้วยความตั(งใจ
และมีประสิ ทธิ ภาพ
Up. การดําเนิ นงานของเทศบาลขอให้ดาํ เนิ นงานด้วยความโปร่ งใส และเปิ ดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการตรวจสอบ

บทที 5
สรุป ผล อภิป รายผลและข้อ เสนอแนะ
การวิจยั เรืองศึกษาคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ประจําปี $%%& คณะผูว้ จิ ยั ได้นําเสนอสรุปผลการวิจยั ตามลําดับ ดังนี1. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2. สรุปผลการวิจยั
3. อภิปรายผล
4. ข้อเสนอแนะ

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
ในการศึกษาคุณภาพการให้บริ การของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจําปี U__` ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนด
วัตถุประสงค์ไว้ดงั นี(
V. เพือศึกษาระดับคุณภาพการให้บริ การของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
2. เพือศึกษาระดับการดําเนิ นงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
3. เพือศึกษาข้อเสนอแนะและความต้องการของประชาชนต่อการให้บริ การของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม

สรุ ปผลการวิจยั
การวิจัยเรื องศึกษาคุณภาพการให้ บริ การของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ประจําปี $%%& ปรากฏผลดังนี1

:. ข้ อมูลทัว ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
V.V ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ _r.ss และ เพศชาย คิดเป็ นร้อยละ pq.tz
V.U ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง s_ – pr ปี คิดเป็ นร้อยละ pp.tz รองลงมามีอายุ
ระหว่าง V` - sp ปี คิดเป็ นร้อยละ Ur.tz และมีอายุต( งั แต่ _q ปี ขึ(นไป
คิดเป็ นร้อยละ U_.tt
1.3 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง คิดเป็ นร้อยละ Up.UU รองลงมาเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา
คิดเป็ นร้อยละ UV.`r อาชีพเกษตรกรรม คิดเป็ น
ร้อยละ V`.z` อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ Vs.`r อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็ นร้อยละ
Vs.UU และว่างงาน คิดเป็ นร้อยละ `.qq
1.4 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา / ปวช. หรื อเทียบเท่า คิดเป็ นร้อย
ละ sU.VV รองลงมามีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ Us.tz การศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ

UV.tz การศึกษาระดับอนุปริ ญญา / ปวส. หรื อเทียบเท่า คิดเป็ นร้อยละ V_.UU การศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อย
ละ p.ss และไม่ได้เรี ยน คิดเป็ นร้อยละ s.qq
2. ช่ องทางการรับทราบข้ อมูลข่ าวสารเกีย วกับการให้ บริการ/โครงการต่ าง ๆ

ของเทศบาลเมือง

มหาสารคาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลข่าวสารเกียวกับการให้บริ การ/โครงการต่าง ๆ ของ
เทศบาลผ่านทางหอกระจายข่าวประจําชุมชน คิดเป็ นร้อยละ tq.UU รองลงมาผ่านทางคณะกรรมการชุมชน คิดเป็ นร้อย
ละ _s.UU ผ่านทางป้ ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาล / ชุมชน คิดเป็ นร้อยละ pz.qq ผ่านทางรถประชาสัมพันธ์ คิดเป็ น
ร้อยละ pU.`r
ผ่านทางวารสาร/แผ่นพับ/รายงานกิจการเทศบาล คิดเป็ นร้อยละ sr._t ผ่านทางสถานีวทิ ยุ FM.100 MHz ร้อยใจ
ชาวเทศบาล คิดเป็ นร้อยละ Ur.z` และเว็บไซต์ของเทศบาล www.mahasarakhamcity.org คิดเป็ นร้อยละ
UU.z`
M. ระดับคุณภาพการให้ บริการของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ระดับคุณภาพการให้บริ การของเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (- q.tV) และ
จําแนกเป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลางทุกด้าน
โดยเรี ยงลําดับจากมากไปน้อย ได้แก่ กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
(- q._U) รองลงมาได้แก่ กองคลัง (- q._s) สํานักการสาธารณสุขและสิ งแวดล้อม (- q._z) สํานักปลัดเทศบาล (- q.tq)
กองวิชาการและแผนงาน (- q.tq) กองการศึกษา (- q.tq)
กองสวัสดิการสังคม (- q.tt) สํานักการช่าง (- q.tz) และกองกิจการสภา (- q.zV)

B. ระดับการดําเนินงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ระดับการดําเนินงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลียการ
ดําเนินงานร้อยละ tp.rs ( X = s.U_) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจากการดําเนิน
โครงการ / กิจกรรม มีค่าเฉลียสูงสุด โดยมีค่าเฉลียการดําเนินงานร้อยละ tr.pq ( X = s.pz) และการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร ของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลียตําสุด โดยมีค่าเฉลียการดําเนินงาน ร้อยละ tq.Uq ( X =
s.qV)
%. ข้ อเสนอแนะและความต้ องการของประชาชนต่อการให้ บริการของเทศบาล เมืองมหาสารคาม
V. ควรซ่อมแซมถนนทีเป็ นหลุมเป็ นบ่อ
U. การจัดระเบียบสังคม เช่น ปั ญหายาเสพติด วัยรุ่ นมัว สุม ขับขีรถจักรยานยนต์รบกวนในเวลากลางคืน
s. ควรมีการพัฒนาเศรษฐกิจให้ดีข( ึน โดยเฉพาะในระดับชุมชนเพือ เป็ นการส่งเสริ มและกระจายรายได้
p. การให้ขอ้ มูลข่าวสารของเทศบาลฯ ควรรวดเร็ วและทัว ถึงมากกว่านี(
_. ควรจัดการจราจรบริ เวณโรงเรี ยนพระกุมาร และแยกโรงเรี ยนอนุบาลมหาสารคาม ให้ระเบียบ
เรี ยบร้อยเพราะช่วงเช้าและเย็นการจราจรติดขัดมาก
t. จัดระเบียบทางเท้า ปั ญหาการลุกลํ(าทางเดิน เช่น แผงลอย ร้านมอเตอร์ไซค์

z. ควรปรับปรุ งปั ญหานํ(าท่วม / ระบบระบายนํ(า
`. เทศบาลควรมีบริ การถ่ายเอกสารแก่ประชาชนทีมาติดต่อราชการ
r. บริ เวณเทศบาลมีพ(ืนทีจอดรถน้อย ประชาชนมาติดต่อราชการหาทีจอดรถ
ยากมาก
Vq. ควรติดตั(งกล้องวงจรปิ ดให้ทวั เมือง เพือความปลอดภัย
VV. ขยายสาธารณูปโภคให้มากขึ(น เพือรองรับความต้องการของประชาชน
VU. สวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้และหญ้าข้างเกาะกลางถนน ขาดการปรับปรุ งให้สวยงาม บางสถานทีหญ้า
ขึ(นรก
Vs. ไฟฟ้าแสงสว่างบางจุดยังไม่เพียงพอ อาจทําให้เกิดอันตรายในการสัญจรและเกิดอาชญากรรมต่าง ๆ
ขึ(นได้ โดยเฉพาะแสงสว่างบริ เวณตรอก ซอย ภายในชุมชนเวลากลางคืน ซึงเทศบาลควรดูแลรักษาให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
Vp. เทศบาลควรจัดให้มีเครื องออกกําลังกายกระจายยังชุมชนต่าง ๆ ให้ครอบคลุม เช่น สวนสาธารณะ
ลานกีฬาประจําชุมชน เป็ นต้น
V_. ควรปรับปรุ งแก้ไขการระบายนํ(าในเขตเทศบาลให้ได้รับความสะดวกสบายมากกว่านี( เช่น การ
ปรับปรุ งท่อระบายนํ(าให้เหมาะสมกับสภาพพื(นที ฝาท่อระบายนํ(า
บางส่วนเป็ นฝาปูนซีเมนต์ ซึงมีรูระบายนํ(าลงสู่ท่อเล็กเป็ นสาเหตุให้เกิดการอุดตันได้ง่าย
Vt. ไฟสัญญาณจราจร ควรปรับปรุ งให้มีแสงไฟทีเห็นได้ง่ายและชัดเจน
ไม่ดบั - ชํารุ ด ติดต่อกันเป็ นเวลานาน
Vz. ปั ญหาเรื องสนามกีฬาภายในเขตเทศบาลมีนอ้ ย และไม่ได้มาตรฐาน
V`. การจัดสรรงบประมาณ ควรคํานึงถึงความต้องการของประชาชน โดยเรี ยงลําดับตามปั ญหาความ
ต้องการ
Vr. เทศบาลควรเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น และร่ วมในการพัฒนางาน
ของเทศบาลมากกว่านี(
Uq. ตลาดสด ตลาดโต้รุ่ ง ควรได้รับการปรับปรุ งให้สะอาด สะดวก
ถูกสุขลักษณะ
UV. เทศบาลควรส่งเสริ มกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการในชุมชนรู ปแบบต่าง ๆ เพือกระตุน้ การมี
ส่วนร่ วมเกิดการทํากิจกรรมร่ วมกัน
UU. เทศบาลควรเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารด้านต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ชัดเจน และให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลมาก
ทีสุด
Us. เทศบาลควรกําชับเจ้าหน้าทีทาํ ความสะอาดประจําชุมชน ให้ปฏิบตั ิงานด้วยความตั(งใจ และมี
ประสิ ทธิภาพ
Up. การดําเนินงานของเทศบาลขอให้ดาํ เนินงานด้วยความโปร่ งใส และเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่ วมในการตรวจสอบ

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาคุณภาพการให้ บริการของเทศบาลเมืองมหาสารคาม

ประจําปี $%%& ผู้วจิ ัยได้ นํามาอภิปรายผลได้ ดังนี1

สมมุตฐิ านที 1 คุณภาพการให้ บริการของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
อยู่ในระดับปานกลาง
จากผลการวิจยั ระดับคุณภาพการให้บริ การของเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (q.tV) ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงเป็ นไปตามสมมุติฐานทีกาํ หนดไว้
เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลางทุกด้าน นํามาอภิปรายผล ดังนี(
:. คุณภาพการให้ บริการของสํานักปลัดเทศบาล โดยรวมพบว่ า คุณภาพ
การให้ บริการอยู่ใน
ระดับปานกลาง

ทั(งนี(อาจเป็ นเพราะ คณะผูบ้ ริ หารเทศบาล มีนโยบายให้พนักงานเทศบาล
มีความ
ตืนตัวในการให้บริ การตลอดเวลา อีกทั(งในปั จจุบนั ทศบาลจัดให้มีระบบการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของ
พนักงาน โดยให้ประชาชนผูม้ ารับบริ การสามารถแสดงความคิดเห็น
ได้หลายช่องทาง เช่น
แบบสอบถาม ตูร้ ับฟังความคิดเห็น แบบคําร้อง เป็ นต้น เพือนําข้อมูล
ทีได้มาปรับปรุ งและพัฒนาการดําเนินงานให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง ขึ(น
เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า คุณภาพการให้บริ การทีควรได้รับการพัฒนา ได้แก่ การจัด
ระเบียบเมืองหรื อส่ งเสริ มความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของเมือง เช่น การปิ ดป้ ายประกาศโฆษณา การใช้
เส้นทางสัญจร การจัดระเบียบตลาดสด แม้วา่ เทศบาลเมืองมหาสารคาม จะมีประกาศ เรื อง กําหนดจุดปิ ด
ป้ ายประกาศโฆษณาภายในเขตเทศบาลฯ โดยกําหนดจุดติดตั(งป้ ายโฆษณา ภายในเขตเทศบาลเมือง
มหาสารคามแต่ยงั เกิดปั ญหาขึ(น ซึ งปั ญหาบางส่ วน เกิดจากผูท้ ีติดตั(งป้ ายไม่ได้มาขออนุ ญาตติดตั(งที
เทศบาลและไม่ติดตั(งในบริ เวณทีกาํ หนด จึงทําให้เกิดปั ญหาดังกล่าวตามมา
$. คุณภาพการให้ บริการของกองคลัง โดยรวมพบว่ า คุณภาพการให้ บริการอยู่ในระดับปานกลาง

ทั(งนี(อาจเป็ นเพราะเทศบาลได้มีการกําหนดกรอบงานบริ การแก่ประชาชน
ในทุก ๆ
ด้าน เพือให้บริ การประชาชนอย่างทัว ถึงทุกชุมชน ทั(งด้านความเป็ นธรรม
ความรวดเร็ ว ความ
ถูกต้อง ความเพียงพอ ความต่อเนือง ความก้าวหน้า บริ การด้วยความสุ ภาพ อ่อนน้อม และปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อมให้เอื(อต่อการให้บริ การให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสู งสุ ด
เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า คุณภาพการให้บริ การทีควรได้รับการพัฒนา ได้แก่ การ
เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร ด้านการชําระภาษีบาํ รุ งท้องที
ภาษีโรงเรื อน และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ งเทศบาลได้มีการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร ด้านการ
ชําระภาษีทุกปี ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ สถานีวทิ ยุ รถประชาสัมพันธ์ รวมทั(ง ผ่านสื อมวลชน
แขนงต่าง ๆ แต่เมือพิจารณาถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสารทีประชาชนเข้าถึงมากทีสุด คือ หอ
กระจายข่าวประจําชุมชน รองลงมาคือผ่านคณะกรรมการชุมชน
ซึ งจะเห็นได้มาเป็ นช่องทางที

ใกล้ชิดประชาชนมากทีสุด ดังนั(นเทศบาลจึงควรพัฒนาช่องทางสื อสารดังกล่าวเพือให้ขอ้ มูลข่าวสาร
เข้าถึงประชาชนมากทีสุด
M. คุณภาพการให้ บริการของกองวิชาการและแผนงาน โดยรวมพบว่ า คุณภาพการให้ บริการอยู่ในระดับปาน
กลาง

ทั(งนี(อาจเนืองมาจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีทีเปลียนไป
จากเดิม
สภาพสังคมเป็ นสังคมขนาดเล็ก มีการพึงพาอาศัยกัน ประชาชนอาศัยส่ วนราชการหลายด้าน เช่น ด้าน
การปฏิบตั ิงาน ด้านการเมืองการปกครอง ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ เป็ นต้น แต่เมือสภาพสังคมมีความ
เจริ ญเติบโตขึ(น สภาพความเป็ นอยูข่ องประชาชนก็เปลียนไป การมีส่วนร่ วมของประชาชนต่อการพัฒนา
เทศบาลก็ลดลง จึงเป็ นสาเหตุให้ปัจจุบนั ประชาชนมีส่วนร่ วมในสังคมไม่มากเท่าทีควร เห็นได้จากการให้
ประชาชนมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเรื องต่าง ๆ ทีมีผลกระทบต่อชี วติ และความเป็ นอยู่ อยูใ่ นระดับต้อง
ปรับปรุ งดังนั(น เทศบาลจึงควรอาศัยเทคโนโลยีทีทนั สมัยมาช่วยในการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร
การร่ วมมือประสานงานในเรื องต่าง ๆ ทีมีความเกียวข้องกับการดํารงชีวิตประจําวัน
ซึ งจะเป็ นการแสดงถึงการมีส่วนร่ วมแบบใหม่ทีสามารถจะเข้าถึงการพัฒนาเทศบาล
ในยุคปั จจุบนั ได้มากขึ(น
สําหรับปัจจุบนั เทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้เปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่ วมในการพัฒนาในทุกด้าน โดยเฉพาะเปิ ดโอกาสให้เสนอแผนงาน / โครงการพัฒนา ทีมาจากปั ญหาและความ
ต้องการของชุมชนอย่างแท้จริ ง มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร
และเปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลได้ทุกช่องทาง
B. คุณภาพการให้ บริการของกองการศึกษา โดยรวมพบว่ า คุณภาพการให้ บริการอยู่ในระดับปานกลาง

ทั(งนี(อาจเป็ นเพราะคณะผูบ้ ริ หารเทศบาลได้มีการประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากส่ วนกลางมาใช้ในการพัฒนาด้านการศึกษา มีการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างต่อเนืองในทุกด้าน ทั(งใน
ด้านอาคารสถานที อุปกรณ์การเรี ยนการสอน การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ผสู ้ อน สําหรับด้านศาสนา
วัฒนธรรม เทศบาลได้ร่วมมือกับโรงเรี ยนและชุมชนจัดกิจกรรมในวันสําคัญต่าง ๆ เช่น วันออกพรรษา
วันสงกรานต์ วันลอยกระทง
วันขึ(นปี ใหม่ เป็ นต้น
เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า คุณภาพการให้บริ การต้องมีการพัฒนา
ได้แก่ การสนับสนุนการศึกษา และการเรี ยนรู ้ของชุมชน เช่น การมีพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิน ห้องสมุด ประชาชน หรื อ
แหล่งอนุรักษ์ตามธรรมชาติ เป็ นต้น ซึงจะเห็นได้วา่ ในปัจจุบนั เทศบาลเมืองมหาสารคามมีการจัดตั(งพิพิธภัณฑ์เมือง
มหาสารคาม ซึงตั(งอยูบ่ ริ เวณ
สวนสาธารณะหนองข่า เป็ นสถานทีศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็ นมาของเมือง
มหาสารคาม รวมทั(งวิถีชีวติ ศิลปวัฒนธรรม ตั(งแต่อดีตถึงปัจจุบนั แต่เนืองด้วยประชาชนในพื(นที
อาจจะยัง
ไม่ให้ความสนใจเท่าทีควร เทศบาลฯ จึงควรจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพือเป็ นการสนับสนุนการศึกษาด้านนี(
%. คุณภาพการให้ บริการของสํานักการสาธารณสุขและสิงแวดล้ อม โดยรวมพบว่ า คุณภาพการให้ บริการอยู่
ในระดับปานกลาง

สําหรับด้านสาธารณสุขซึงเป็ นส่วนหนึงของความมัน คงของมนุษย์ ปั ญหาสุขภาพเกิดจากสาเหตุหลาย
ประการ โดยเฉพาะด้านการสุขาภิบาลชุมชน ซึงเทศบาลเมืองมหาสารคามได้พฒั นาระบบสุขาภิบาลในชุมชน โดยแก้ไข
ปั ญหานํ(าขัง การบําบัดนํ(าเสี ยในครัวเรื อน มีอากาศบริ สุทธิy และมีอาหารทีถูกสุขลักษณะ เพือยกระดับคุณภาพชีวติ และ
แก้ไขปั ญหาสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลให้ดียงิ ขึ(น
เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า คุณภาพการให้บริ การทีควรได้รับการพัฒนา ได้แก่ การจัดเก็บขยะมูลฝอย
และสิ งปฏิกลู อาจเนืองมาจากเทศบาลเมืองมหาสารคาม มีพ(นื ทีรับผิดชอบครอบคลุม 24.14 ตารางกิโลเมตร ลักษณะ
ชุมชนภายในเขตเทศบาลฯ จะอยูห่ นาแน่นบริ เวณใจกลางเมืองและริ มถนนเกือบทุกสาย ประกอบด้วย บ้านพักอาศัย
อาคารพาณิ ชย์ ตลาดสด โรงงาน โรงแรม สถาบันการศึกษา สถานพยาบาล จึงมีจาํ นวนประชากรแฝงถึงร้อยละ 30
ของประชากรตามทะเบียนราษฎร ซึงประชากรเหล่านี(เป็ นส่วนหนึงในการก่อให้เกิดปั ญหามูลฝอยภายในเขตเทศบาล
โดยปั จจุบนั มีปริ มาณมูลฝอยเกิดขึ(นประมาณ
วันละ pr ตัน (ข้อมูลปี งบประมาณ U__` ) มีรถเก็บขนมูลฝอย
จํานวน 13 คัน และรถเก็บ กิงไม้ U คัน ซึงอาจจะยังไม่เพียงพอกับปริ มาณขยะในแต่ละวัน เทศบาลจึงควรจัด
กิจกรรมและรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสํานึกทีดีในการรักษาความสะอาดเบื(องต้น
]. คุณภาพการให้ บริการของสํานักการช่ าง โดยรวมพบว่ า คุณภาพการให้ บริการอยู่ในระดับปานกลาง
เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า คุณภาพการให้บริ การทีควรได้รับการพัฒนา ได้แก่ การสร้าง/ปรับปรุ ง/
บํารุ งรักษาถนน ระบบบําบัดนํ(าเสี ย สะพาน และภูมิทศั น์ได้มาตรฐาน มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและสวยงาม และการ
แก้ไขปั ญหานํ(าท่วมขังในพื(นที
(การปรับปรุ งท่อระบายนํ(า การขุดลอก) ทั(งนี(อาจเป็ นเพราะเทศบาลเมือง
มหาสารคามมีปัญหาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ซึงเป็ นปั ญหาทีสะสมมายาวนานนับ Vq ปี ไม่วา่ จะเป็ นปั ญหานํ(า
ท่วมขัง ถนนหนทางไม่เพียงพอ ปั ญหานํ(าประปา ไฟฟ้ายังไม่ครอบคลุมทุกพื(นทีในเขตเทศบาล การพัฒนาในช่วง U –
s ปี ทีผา่ นมา จึงมุง่ เน้นเพือแก้ไขปั ญหาความเดือนร้อนด้านโครงสร้างพื(นฐานของประชาชนในสัดส่วนถึงร้อยละ zq
ของการพัฒนา แต่ก็สามารถแก้ปัญหาได้ในบางส่วน ซึงสาเหตุหนึงมาจากงบประมาณทีมีอยูอ่ ย่างจํากัด
e. คุณภาพการให้ บริการของกองสวัสดิการสังคม โดยรวมพบว่ า คุณภาพ
ระดับปานกลาง

การให้ บริการอยู่ใน

ทั(งนี(อาจเป็ นเพราะเทศบาลได้สนับสนุนงบประมาณด้านการจัดสวัสดิการให้แก่ ผูพ้ ิการ
ผูส้ ู งอายุ และผูด้ อ้ ยโอกาส ในชุมชนอย่างทัว ถึง อีกทั(งยังจัดกิจกรรมเพือส่ งเสริ มและพัฒนาอาชีพ หรื อ
รายได้ให้เกิดขึ(นภายในชุมชน
เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า คุณภาพการให้บริ การทีควรได้รับการพัฒนา ได้แก่ การ
ส่ งเสริ มกิจกรรมเพือป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในชุมชน ซึ งการดําเนิ นงานทีผา่ นมา เทศบาลเมือง
มหาสารคามได้จดั กิจกรรมเพือรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทั(งในกลุ่มเยาวชน นักเรี ยน นักศึกษา และ
ประชาชนทัว ไป ซึ งอาจจะยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมายทั(งหมดและยังไม่เข้าถึงสาเหตุของปั ญหาอย่าง
แท้จริ ง ซึ งการทีเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเสี ยงกับยาเสพติด ส่ วนหนึงมาจากปั ญหาครอบครัว ซึ งเป็ น
สถาบันทีสาํ คัญในสังคมทีทาํ หน้าทีในการเลี(ยงดูตลอดจนขัดเกลาอบรมให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที
เหมาะสม เทศบาลเมืองมหาสารคามจึงควรเน้นการจัดกิจกรรมทีส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมระหว่างเด็กและ
สังคมรอบข้าง ไม่วา่ จะเป็ น คนในครอบครัว อาจารย์ เพือน จะทําให้เด็กและเยาวชนรู ้สึก
มี

กําลังใจและเห็นคุณค่าในตนเอง ซึ งจะเป็ นการเสริ มแรงให้มีพฤติกรรมทีถูกต้องเหมาะสม โดยเฉพาะการ
ป้ องกันตนเองให้ปลอดภัยจากยาเสพติดมากขึ(น
&. คุณภาพการให้ บริการของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน โดยรวมพบว่ า คุณภาพการ
ให้ บริการอยู่ในระดับปานกลาง
ทั(งนี(อาจเป็ นเพราะเจ้าหน้าทีได้ให้บริ การประชาชนด้วยความเสมอภาค รวดเร็ ว เต็มใจให้บริ การ อีกทั(ง
สามารถชี(แจงรายละเอียดขั(นตอนการให้บริ การด้วยดี ซึงจะเห็นได้วา่ การให้บริ การงานทะเบียนราษฎรเป็ นการบริ การ
สาธารณะของภาครัฐทีมีการปรับปรุ งเปลียนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ซึ งแต่ก่อนประชาชนต้องเสี ยเวลาในการเข้าไปตัวเมือง
หรื ออําเภอ เพือมาใช้บริ การ อีกทั(งเครื องมือ เครื องใช้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการให้บริ การยังไม่ทนั สมัยและต้องรอ
เวลานานในการมารับบริ การ ซึงสร้างความไม่พอใจแก่ประชาชนเป็ นอย่างมาก
จากสถานการณ์ทีเปลียนไปภาครัฐ
ได้เล็งเห็นความสําคัญของการให้บริ การจึงได้มีการปฏิรูประบบราชการและระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน โดยให้
ปรับปรุ งการบริ การของรัฐ เพือให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและเพือตอบสนองความต้องการโดยส่วนรวมของ
ประชาชน
มากทีสุด
เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า คุณภาพการให้บริ การทีควรได้รับการพัฒนา ได้แก่ เทศบาลควรมีการ
จัดทําแผนภูมิข( นั ตอนและกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็ จ รวมทั(งการประชาสัมพันธ์ข( นั ตอน กฎหมายทีเกียวข้องให้ทราบ
อย่างทัว ถึง อาจเป็ นเพราะประชาชนบางส่วนอาจจะยังไม่เข้าใจในกระบวนการให้บริ การว่าต้องเตรี ยมเอกสาร และควร
ดําเนินการในขั(นตอนใดก่อน ยังขาดความรู ้ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบทีเกียวข้องกับ
งานทะเบียน
ราษฎร เทศบาลจึงควรประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารต่าง ๆ ในการมารับบริ การ
ทีสาํ นักงานให้ประชาชนทราบ
อย่างทัว ถึง จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ หรื อคู่มือการให้บริ การ เอกสารแผ่นพับต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับงานทะเบียนราษฎร
เพือเผยแพร่ ให้ประชาชนได้รับรู ้อย่างต่อเนือง
j. คุณภาพการให้ บริการของกองกิจการสภา โดยรวมพบว่ า คุณภาพการให้ บริการอยู่ในระดับปานกลาง

ทั(งนี(อาจเป็ นเพราะเทศบาลเทศบาลมีวธิ ี การให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากยิง ขึ(น
โดยเฉพาะเมือมีการประชุมสภาเทศบาลทุกครั(ง ได้มีการถ่ายทอดเสี ยงผ่านทางสถานีวิทยุของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม อีกทั(งมีการประชาสัมพันธ์วาระการประชุมสภาท้องถินล่วงหน้าให้ประชาชนทราบ อีกงาน
บริ การทีเกียวได้แก่การให้บริ การของศูนย์
รับเรื องราวร้องทุกข์ เทศบาลเมืองมหาสารคามมี
การดําเนิ นงานอย่างเป็ นระบบ และพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งเรื องราวร้องทุกข์ ให้มีความชัดเจน
หลากหลาย และสะดวกในการติดต่อสื อสาร
สมมุตฐิ านที $ ระดับการดําเนินงานของของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
อยู่ในระดับปานกลาง
จากผลการวิจยั ระดับการดําเนินงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลียการดําเนินงานร้อยละ tp.rs ( X = s.U_) ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงเป็ นไปตามสมมุติฐานทีกาํ หนดไว้ ทั(งนี(อาจ
เป็ นเพราะเทศบาลเมืองมหาสารคามได้เปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอความต้องการในประเด็นปัญหา ความต้องการ
แนวทางแก้ไข พร้อมทั(งจัดลําดับความสําคัญของปัญหา/ความต้องการในแต่ละชุมชน ผ่านกระบวนการจัดทําแผนพัฒนา
สามปี ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยจัดเวทีประชาคมเพือเปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกียวกับ

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื(นฐานและยังได้เปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่ วมกําหนดวิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาของเทศบาลอีกด้วย นอกจากนี(เทศบาลเมืองมหาสารคามยังเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่ วมในการตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผลโครงการในรู ปแบบของคณะกรรมการต่าง ๆ เพือนําข้อบกพร่ องไปปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนางาน
ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง ขึ(นต่อไป แต่ในขณะเดียวกันจากผลการศึกษาพบว่า การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู ้ขอ้ มูล
ข่าวสาร
ของโครงการ/กิจกรรม ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นเกณฑ์ตาํ ทีสุด จึงอาจเป็ นสาเหตุของการเข้ามามี
ส่วนร่ วมของประชาชนในการดําเนินงานร่ วมกับเทศบาลเมืองมหาสารคามในด้านต่าง ๆ ดังนั(นเทศบาลควรต้องพัฒนา
ช่องทางการสื อสารและเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม สําหรับการดําเนินโครงการในครั(งต่อไป
เพือประชาชนจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทีถูกต้อง ชัดเจน และเป็ นประโยชน์ในการใช้สิทธิเข้าร่ วมกิจกรรมกับเทศบาล
เมืองมหาสารคาม

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้
จากการศึกษาคุณภาพการให้ บริการทุกสํ านัก/ กอง ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม พบว่ า
คุณภาพการให้ บริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานลาง แต่ เมือพิจารณา
ในแต่ ละข้ อยังพบข้ อทีค วรปรับปรุ งแก้ ไข ดังนี1
:.: เทศบาลควรจัดระเบียบเมืองหรื อส่ งเสริมความเป็ นระเบียบเรียบร้ อย ของเมือง เช่ น
การปิ ดป้ ายประกาศโฆษณา การใช้ เส้ นทางสั ญจร การจัดระเบียบตลาดสด
:.$ เทศบาลควรเผยแพร่ และประชาสั มพันธ์ ข้อมูลข่ าวสาร ด้ านการชํ าระภาษีบํารุ งท้ องที
ภาษีโรงเรื อน และค่ าธรรมเนียมต่ าง ๆ ให้ มากขึน1
:.M เทศบาลควรส่ งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเรื องต่ าง ๆ ทีม ี
ผลกระทบต่ อชี วติ และความเป็ นอยู่
:.B เทศบาลควรให้ การสนับสนุนด้ านการศึกษา และการเรียนรู้ ของชุ มชน เช่ น การมี
พิพ ธิ ภัณฑ์ ท้องถิน ห้ องสมุดประชาชน หรื อแหล่ งอนุรักษ์ ตามธรรมชาติ เป็ นต้ น
:.% เทศบาลควรพัฒ นาระบบการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ งปฏิกูล
:.] การสร้ าง/ปรับปรุ ง/บํารุ งรักษาถนน ระบบบําบัดนํา1 เสี ย สะพาน
และภูมิทัศน์ ให้
ได้ มาตรฐาน มีความเป็ นระเบียบเรียบร้ อยและสวยงาม
:.e การแก้ ไขปั ญหานํา1 ท่ วมขังในพืน1 ที (การปรับปรุ งท่ อระบายนํา1
การขุดลอก)
:.& เทศบาลควรส่ งเสริมกิจกรรมเพือป้ องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติด
ในชุ มชน
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั1งต่ อไป

U.V ควรมีการวิจยั เปรี ยบเทียบระหว่างเทศบาลเมืองมหาสารคามกับท้องถินอืน หรื อระหว่างเทศบาล
ด้วยกัน โดยเปรี ยบเทียบการให้บริ การประชาชนในด้านต่าง ๆ เพือศึกษาถึงจุดเด่น จุดด้อย และข้อควรปรับปรุ งแก้ไข
อย่างชัดเจนยิง ขึ(น
U.U ควรมีการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ทั(งนี(เพือให้ได้ขอ้ มูลเกียวกับคุณภาพการ
ให้บริ การของเทศบาลเมืองมหาสารคามในเชิงลึก ครอบคลุม และมีความละเอียดมากกว่านี(
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