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กองวิชาการและแผนงาน 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม 

อําเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 



บทท่ี  1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 

 ปัจจุบันเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการประเมิน                ความ
พึงพอใจของผู้รับบริการในส่วนต่าง ๆ เนื่องจากการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นเครื่องมือ
สําคัญประการหนึ่งในการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการ  และนําผลท่ีได้มา
ปรับปรุง แก้ไขการดําเนินงานต่อไป  ในปีงบประมาณท่ีผ่านมาเทศบาล              เมืองมหาสารคามได้ให้
ความสําคัญกับการประเมินความพึงพอใจของผู้บริการมากข้ึน  ท้ังนี้การประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเป็นกระบวนการสําคัญสําหรับการพัฒนาของขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 
 ในส่วนของเทศบาลเมืองมหาสารคามนั้น  จัดว่าเป็นเทศบาลท่ีมีขนาดใหญ่และ                  มี
ภารกิจครอบคลุมความเป็นอยู่ของประชาชน  อีกท้ังยังมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด             ซ่ึง
ภารกิจดังกล่าวนั้นอาจแบ่งออกได้เป็น  2  ส่วน  คือ 
 1.  การบริการเก่ียวกับสาธารณูปโภค  หมายถึง  บริการท่ีให้แก่ประชาชนท่ัวไป             เป็นการ
ให้บริการท่ีกระจายไปท้ังพ้ืนท่ี  โดยผู้บริการไม่จําเป็นต้องมาขอรับบริการจากเทศบาล           ก็สามารถรับ
บริการได้  เช่น  กิจกรรมการจัดเก็บขยะมูลฝอย  งานป้องกันและบรรเทา                 สาธารณภัย  งาน
ป้องกันน้ําท่วม  งานระบายน้ํา  งานซ่อมแซมทางเท้า  เป็นต้น 
 2.  การบริการเฉพาะด้าน  หมายถึง  การบริการให้แก่ประชาชนแต่ละคนหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีธุรกิจ
เฉพาะมีข้าราชการของหน่วยงานเทศบาลเป็นผู้ให้บริการ  เช่น  งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัว
ประชาชน  การขออนุญาตก่อสร้าง  งานบริการสาธารณสุข  การให้บริการชําระภาษี  เป็นต้น 
 การให้บริการประชาชนจึงเป็นนโยบายท่ีเทศบาลเมืองมหาสารคามให้ความสําคัญ  และพยายาม
ผลักดันให้มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้ดีข้ึนมาโดยตลอด                   ท้ังนี้เนื่องจากใน
สังคมประชาธิปไตยนั้น  การตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นพันธกิจสําคัญอันดับแรกท่ีรัฐพึง
กระทํา  ยิ่งในช่วงปัจจุบันเป็นกระแสการเรียกร้องให้ปรับเปลี่ยนสภาพสังคมให้เข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตย
ท่ีสมบูรณ์  ซ่ึงในทุกภูมิภาคของโลกล้วนพุ่งเป้าไปสู่จุดหมายเดียวกันคือ  การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ใน
ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและประชาชนได้เพ่ิมมากข้ึน  รวมท้ังประชาชนมีการเรียกร้องการ
บริการท่ีดีข้ึนเนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหม่เปิดโอกาสให้ประชาชนท่ัวไปหรือองค์กรประชาชนเปิดเผยความ
ต้องการของตนให้สังคมได้รับรู้ง่ายข้ึน ประชาชนมีระดับการศึกษาและค่านิยมประชาธิปไตยท่ีสูงข้ึน  ทําให้
เกิดความต้องการภาครัฐท่ีมีความโปร่งใสและรับผิดชอบในการดําเนินงานมากข้ึน  รวมถึงการทํางาน         
ท่ีมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับเงินภาษีของประชาชน  และการท่ีภาครัฐเองก็ตระหนักดีว่า         หากไม่ได้
รับความร่วมมือท่ีดีจากประชาชนแล้วนโยบายของรัฐก็จะไม่เกิดผลและจะกระทบถึงเสถียรภาพของรัฐบาลใน
ระยะยาวอีกด้วย  ด้วยแรงกดดันดังกล่าวจําเป็นท่ีภาครัฐต้องตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของ
ประชาชน  ซ่ึงความต้องการและความคาดหวังดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 
จึงจําเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพให้สนองความต้องการดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามการดําเนินการเป็นสิ่งท่ีทําได้
ไม่ง่ายนัก  เนื่องจากความต้องการของประชาชนมีหลากหลายและซับซ้อน ยิ่งไปกว่านั้นการดําเนินการ
ดังกล่าวของภาครัฐต้องได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการต่าง ๆ ในการปรับปรุงการบริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

 



 จากความคาดหวังของการปฏิรูป  “ระบบราชการ”  และ  “ข้าราชการ”  ได้แก่            (1)  ให้
หน่วยงานทํางานได้ผลสําเร็จสูง  (2)  เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานของระบบและคน                  (3)  มุ่งให้
ประชาชนศรัทธาต่อระบบราชการ  (4)  มุ่งบริการประชาชน  (5)  ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และ  
(6)  ส่วนราชการช่วยสนับสนนุภาคประชาชนและธุรกิจเอกชนให้เข้มแข็งและเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนา
ประเทศ  ดังนั้นการปรับปรุงระบบบริหารราชการไทยให้ตอบสนองความต้องการของสังคมและประชาชน
ผู้รับบริการ  จึงดําเนินตามแนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีเน้นผลสัมฤทธิ์  ซ่ึงต้องอาศัยการ
ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนเป็นเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการ  ท้ังนี้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการบริการ พบว่า ผู้รับบริการ          
จะเกิดความพึงพอใจต่อการบริการหรือตัดสินว่าการบริการใด ๆ จะมีคุณภาพหรือไม่นั้นต้องพิจารณาว่าเป็น
การบริการท่ีผู้รับบริการได้รับในระดับท่ีเทียบเท่าหรือมากกว่าสิ่งท่ีผู้รับบริการ            ให้ความสําคัญหรือ
คาดหวังจากการบริการนั้น ๆ  หรือไม่  ซ่ึงคุณภาพของการบริการนั้น                ไม่สามารถกําหนดลงไป
อย่างเฉพาะเจาะจงได้ แต่การวางแผนเตรียมพร้อมสําหรับการบริการ           ไว้ล่วงหน้าย่อมก่อให้เกิดการ
บริการท่ีมีคุณภาพดีได้ ดังนั้น การบริการใด ๆ ก็ตาม จะต้องเก่ียวข้องกับการให้ความสําคัญหรือความ
คาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการเสมอ               จึงกล่าวได้ว่า การให้ความสําคัญหรือความ
คาดหวังต่อการบริการในด้านต่าง ๆ ของผู้รับบริการเป็นมาตรฐานท่ีแท้จริงในการตัดสินคุณภาพการบริการ 
 ดังนั้น  จึงควรให้ดําเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
เมืองมหาสารคาม  เพ่ือให้ทราบถึงคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองมหาสารคามท่ีมีต่อผู้ใช้บริการ  
(ประชาชน)  นอกจากนี้ยังเป็นการศึกษาความต้องการและ            ความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการ
ให้บริการของเทศบาล  ตลอดจนศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม  เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผน  การพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคามต่อไป  

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ได้
กําหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 
 1.  เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการของเทศบาล 
เมืองมหาสารคาม  
 2.  เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการการดําเนินงานของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม 
 3.  เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของเทศบาล          เมือง
มหาสารคาม 

สมมติฐานการศึกษา 

 ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ได้
กําหนดสมมติฐานไว้ดังนี้ 
 1. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการของเทศบาล 
เมืองมหาสารคาม อยู่ในระดับมาก   
 2.  ระดับการดําเนินงานของของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 



อยู่ในระดับมาก 

ขอบเขตของการศึกษา 

 1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา  การศึกษาครั้งนี้เป็นการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลเมืองมหาสารคาม เพ่ือระบุผลการประเมินโดยใช้ประเด็นในการประเมิน  ประกอบด้วย  
4  ประเด็น  ได้แก่ 
  1.1  ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ 
  1.2  ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ให้บริการ 
  1.3  ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
  1.4  ด้านผลสัมฤทธิ์การให้บริการ 
 2.  ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี  ดําเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลเมืองมหาสารคาม  
 3.  ระยะเวลา  ระยะเวลาดําเนินการ  ระหว่างเดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน  2559 
 4.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   4.1  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ท่ีมีอายุตั้งแต่  18  ปีข้ึนไป รวมท้ังสิ้น  
45,291 คน  (ข้อมูล  ณ  เดือนกรกฎาคม  2559) 
  4.2  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ประชาชนท่ีมีอายุ  18  ปีข้ึนไป  ท่ีอาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลเมืองมหาสารคาม  อําเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  โดยคํานวณขนาด         กลุ่มตัวอย่าง  ด้วย
วิธีการคํานวณตามสูตรของทาโร่  ยามาเน่  จํานวน  900  คน   
 5.  ตัวแปรท่ีเก่ียวข้องในการศึกษา     
  5.1  ตัวแปรอิสระ  คือ  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ดังนี้ 
   5.1.1  เพศ   
   5.1.2  อายุ   
   5.1.3  อาชีพหลัก   
   5.1.4  การศึกษา 
   5.1.5  จํานวนครั้งท่ีมาใช้บริการ   
  5.2  ตัวแปรตาม  คือ  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  โดย
ใช้ประเด็นในการประเมิน  ประกอบด้วย 3 ประเด็น  ได้แก่ 

   5.2.1  ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ 
   5.2.2  ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ให้บริการ 
   5.2.3  ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
   5.2.4  ด้านผลสัมฤทธิ์การให้บริการ   

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1.  เทศบาล  หมายถึง  เทศบาลเมืองมหาสารคาม  ท่ีได้รับการจัดต้ังข้ึนตาม 
พระราชกฤษฎีกา  พ.ศ.  2479   



 2.  ประชาชน  หมายถึง  ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม              ท่ีมี
อายุตั้งแต่  18  ปีบริบูรณ์ 
 3.  ประสิทธิภาพ  หมายถึง  การใช้ทรัพยากรในการดําเนินการใด ๆ ก็ตามโดยมี             สิ่ง
มุ่งหวังถึงผลสําเร็จและผลสําเร็จนั้นได้มาโดยการใช้ทรัพยากรน้อยท่ีสุด และการดําเนินการเป็นไปอย่าง
ประหยัด 
 4.  ประสิทธิผล  หมายถึง  ผลสําเร็จของงานเป็นไปตามความมุ่งหวังท่ีกําหนดไว้             ใน
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย   
 5.  ระดับความพึงพอใจท่ีได้รับ  หมายถึง  การสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่   ประชาชนหรือ
ความรู้สึกด้านดีของประชาชนท่ีมีต่อการได้รับบริการท่ีเกิดข้ึนจริงจากเทศบาลเมืองมหาสารคาม  แบ่ง
ออกเป็น  5  ระดับ  คือ  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  และ            น้อยท่ีสุด  
 6.  การดําเนินงานของเทศบาล  หมายถึง  การดําเนินงานในกิจกรรมด้านต่าง ๆ             ของ
เทศบาลเมืองมหาสารคาม  ดังนี้ 
  6.1  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม   
  6.2  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม 
  6.3  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม   
  6.4  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 
  6.5  ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ  / กิจกรรม  
  6.6  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
  6.7  การดําเนินงานของเทศบาลสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
  6.8  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.  ทราบผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม 
 2.  ทราบถึงความต้องการและความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการให้บริการของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม 
 3.  ทราบปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการให้บริการของเทศบาล
เมืองมหาสารคาม 
 4.  เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในพ้ืนท่ีได้อย่างสูงสุด 
 

 
 
 

บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 



 ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  
คณะผู้ศึกษาได้ค้นคว้าตํารา เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  ดังนี้ 
  1.  การปกครองท้องถ่ินรูปแบบเทศบาล 
  2.  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการประเมินผล 
  3.  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพ 
  4.  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการประเมินประสิทธิผล 
  5.  แนวคิดเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  6.  สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
  7.  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  
  8.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

1.  การปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล  

 เทศบาลเป็นหน่วยการปกครองท้องถ่ินรูปหนึ่ง ท่ีได้เกิดข้ึนหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  
พ.ศ. 2475  ได้มีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล  พ.ศ. 2476  ข้ึน ต่อมาได้มีการแก้ไข
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  2496 เจตนารมณ์ในการร่างกฎหมายจัดต้ังเทศบาลในระยะแรก  (กุลธน  
ธนาพงศธร. 2531 : 329)  มี  2  ประการ  คือ  เพ่ือประสิทธิภาพในการจัดทําบริการสาธารณะ  และเป็น
สถาบันสอนประชาธิปไตยให้กับประชาชน 
 

 1.1  รูปแบบเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  แก้ไขเพ่ิมเติม      
(ฉบับท่ี  13)   พ.ศ.  2552 
 

 เทศบาลมิได้จัดต้ังข้ึนท่ัวท้ังประเทศ  แต่จะจัดต้ังข้ึนเป็นแห่ง ๆ ไป  ดังท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา  7  
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  13)  พ.ศ.  2552       เม่ือท้องถ่ินใดมี
สภาพอันสมควรยกฐานะเป็นเทศบาลให้จัดต้ังท้องถ่ินนั้น ๆ  เป็นเทศบาลตําบล  เทศบาลเมือง  หรือเทศบาล
นคร 
 ปัจจุบันพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  แก้ไขเพ่ิมเติม  ( ฉบับท่ี13 )   
พ.ศ. 2552 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 11 ให้เทศบาลมี 3 ประเภท คือ 
  1.  เทศบาลตําบล   มาตรา 9 แห่งกฎหมายว่าด้วยเทศบาลกําหนดไว้ว่าได้แก่               
ท้องถ่ินซ่ึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะข้ึนเป็นเทศบาลตําบล กฎหมายมิได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้
โดยเฉพาะว่าการเป็นเทศบาลตําบลจะต้องมีเง่ือนไขอย่างไรบ้าง แต่ในทางปฏิบัติกระทรวง มหาดไทยได้วาง
หลักเกณฑ์ในการจัดต้ังเทศบาลตําบลเอาไว้ และนอกจากนี้เทศบาลตําบลจํานวนหนึ่งยังมีท่ีมาจากการท่ีเม่ือ
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ. 2542  ได้บัญญัติให้ยกเลิกกฎหมายว่า
ด้วยสุขาภิบาลและกําหนดให้บรรดาสุขาภิบาลท่ีมีอยู่มีฐานะเป็นเทศบาลตําบล 
  2.  เทศบาลเมือง  มาตรา  10  แห่งกฎหมายว่าด้วยเทศบาลกําหนดไว้ว่าเทศบาลเมืองได้แก่  
ท้องถ่ินอันเป็นท่ีตั้งของศาลากลางจังหวัด หรือท้องถ่ินชุมนุมชนท่ีมีราษฎรต้ังแต่  10,000  คนข้ึนไป  ท้ังมี
รายได้พอควรแก่การปฏิบัติหน้าท่ีซ่ึงกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย             เทศบาลการจัดต้ังเทศบาลเมือง
ต้องทําเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย 
  3.  เทศบาลนคร  มาตรา  11  แห่งกฎหมายว่าด้วยเทศบาลกําหนดไว้ว่าเทศบาลนครได้แก่  
ท้องถ่ินชุมนุมชนท่ีมีราษฎรต้ังแต่  50,000  คนข้ึนไป  และมีรายได้พอควรแก่              การปฏิบัติหน้าท่ีซ่ึง



กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล การจัดต้ังเทศบาลนครจะต้องทําเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย  ซ่ึง
จะต้องระบุชื่อและเขตของเทศบาลเอาไว้ 
 

 1.2  โครงสร้างของเทศบาล 
   

 พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 13)  พ.ศ.  2552   
ได้แบ่งโครงสร้างของเทศบาลประกอบด้วย  สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 
  สําหรับการปฏิบัติงานในหน้าท่ีประจําในเทศบาล  จะมีโครงสร้างทางเจ้าหน้าท่ี     
อีกส่วนหนึ่ง  เรียกว่า  พนักงานเทศบาล 
  1.  สภาเทศบาล  สภาเทศบาลประกอบด้วย  สมาชิกสภาเทศบาลซ่ึงมากจาก 
การเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกต้ังตามพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภา 
ท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน  พ.ศ.  2545  สมาชิกสภาเทศบาล  อยู่ในตําแหน่งคราวละ  4  ปี  สําหรับ
จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลของเทศบาลแต่ละประเภทนี้จะไม่เท่ากัน  อยู่ในระหว่างจํานวน  12  คน  ถึง  24  
คน  ข้ึนอยู่กับประเภทของเทศบาลดังท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา  15  แห่งกฎหมายว่าด้วยเทศบาล  ดังนี้  
   1.1  สภาเทศบาลตําบล ประกอบด้วยสมาชิก จํานวน  12  คน 
   1.2  สภาเทศบาลเมือง   ประกอบด้วยสมาชิก จํานวน  18  คน 
   1.3  สภาเทศบาลนคร   ประกอบด้วยสมาชิก จํานวน  24  คน 
  อํานาจหน้าท่ีของสภาเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496   
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  13)  พ.ศ.  2552  ดังนี้ 
   1.  เลือกประธานสภาเทศบาล  และรองประธานสภาเทศบาล   
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ัง  หรือมีมติให้ประธานสภาเทศบาล  หรือรองประธานสภา 
เทศบาล  พ้นจากตําแหน่ง 
   2.  เลือกสมาชิกสภาเทศบาลต้ังเป็นคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาล    
และเลือกต้ังบุคคลผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกต้ังเป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล 
   3.  รับทราบนโยบายของนายกเทศมนตรี  ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าท่ี 
และรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีนายกเทศมนตรีได้แถลงไว้ต่อสภา 
เทศบาลเป็นประจําทุกปี 
   4.  ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติเทศบาล  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจําปี  และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมของเทศบาล 
   5.  ในท่ีประชุมสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลมีสิทธิตั้งกระทู้ถาม 
นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรี  เสนอญัตติขอเปิดอภิปราบท่ัวไป  โดยไม่มีการลงมติ 
   6.  ในกรณีกิจการอ่ืนใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของเทศบาลหรือประชาชนในท้องถ่ิน  
สมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่  หรือนายกเทศมนตรีสามารถ
เสนอต่อประธานสภาเทศบาลเพ่ือให้มีการออกเสียงประชามติและประกาศให้ประชาชนทราบ 
  2.  นายกเทศมนตรี  กฎหมายว่าด้วยเทศบาลกําหนดให้มีนายกเทศมนตรี 
คนหนึ่งซ่ึงมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ
ผู้บริหารท้องถ่ิน  ทําหน้าท่ีเป็นฝ่ายบริหารของเทศบาล 
  นายกเทศมนตรีอาจแต่งต้ังรองนายกเทศมนตรีซ่ึงมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็น            ผู้ช่วย
เหลือในการบริหาราชการตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย  โดยมาตรา  48  อัฏฐ   



แห่งกฎหมายว่าด้วยเทศบาลได้กําหนดจํานวนรองนายกเทศมนตรีไว้ดังนี้  คือ 
   2.1  เทศบาลตําบล     ให้มีรองนายกเทศมนตรี ไม่เกิน  2  คน 
   2.2  เทศบาลเมือง       ให้มีรองนายกเทศมนตรี ไม่เกิน  3  คน 
   2.3  เทศบาลนคร ให้มีรองนายกเทศมนตรี ไม่เกิน  4  คน 
  นายกเทศมนตรีเป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลและเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลดังท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 48 สัตตรส  
แห่งกฎหมายว่าด้วยเทศบาล 
  อํานาจหน้าท่ีของนายกเทศมนตรี  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496   
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  13)  พ.ศ.  2552  ดังนี้ 
   1.  อํานาจหน้าท่ีในการควบคุม และรับผิดชอบในการบริหารกิจการของ 
เทศบาล  โดยท่ัวไปตามกฎหมายกําหนด 
   2.  อํานาจหน้าท่ีในการเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติ 
   3.  อํานาจหน้าท่ีในการปฏิบัติการต่าง ๆ ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องท่ี คือ มีอํานาจ
หน้าท่ีเช่นเดียวกับกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ท้ังนี้ โดยการกําหนดไว้ในกฎกระทรวง 
  เพ่ือให้การใช้อํานาจหน้าท่ีของนายกเทศมนตรีเป็นไปอย่างเกิดประสิทธิภาพ 
จึงแบ่งแยกอํานาจหน้าท่ีให้ชัดเจนยิ่งข้ึน  ดังนี้ 
   1.  กําหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย  และรับผิดชอบในการบริหาร 
ราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของเทศบัญญัติและนโยบาย 
   2.  สั่ง  อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการของเทศบาล 
   3.  แต่งต้ังและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี   
และเลขานุการนายกเทศมนตรี 
   4.  วางระเบียบเพ่ือให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   5.  รักษาการณ์ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ 
   6.  ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินั้น  
และกฎหมายอ่ืน 
  3.  พนักงานเทศบาล  เป็นเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินของเทศบาลท่ีปฏิบัติงานประจําสํานักงานหรือ
นอกสํานักงานเป็นผู้นํานโยบายของคณะผู้บริหารไปปฏิบัติโดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบ   ในการกํากับ
ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  ตามระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การกําหนดส่วนราชการของ
เทศบาล พ.ศ.  2542 แบ่งออกเป็น 12 หน่วยงาน  ดังนี้ 
   3.1  สํานักปลัดเทศบาล  มีหน้าท่ีดําเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ        แบบ
แผนและนโยบายของเทศบาล ท้ังมีหน้าท่ีเป็นเลขานุการสภาเทศบาล และคณะเทศมนตรีเก่ียวกับงานสาร
บรรณ  งานธุรการ  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานการเจ้าหน้าท่ี 
งานทะเบียนราษฎร ตลอดจนงานอ่ืน ๆ ท่ีมิได้กําหนดไว้เป็นงานของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ 
   3.2  สํานักการคลัง / กองคลัง  หรือฝ่ายคลัง   มีหน้าท่ีเก่ียวกับการเงินและ 
การบัญชี  การจัดเก็บภาษีต่าง ๆ  ตลอดจนการควบคุมดูแลพัสดุและทรัพย์สินของเทศบาล  ประกอบด้วย  
งานการเงินและบัญชี  งานพัฒนารายได้  งานผลประโยชน์  งานเร่งรัดรายได้    
งานแผนท่ีภาษี  งานทะเบียนทรัพย์สิน  งานบริการข้อมูลแผนท่ีภาษี  และทะเบียนทรัพย์สิน 



   3.3  กองหรือฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าท่ีแนะนํา ช่วยเหลือ         ด้านการ
เจ็บป่วยของประชาชน  การป้องกัน  การระงับโรคติดต่อ  การสุขาภิบาล  และรักษา             ความสะอาด  
งานสัตวแพทย์  ตลาดสาธารณะ  ตลอดจนการควบคุมการประกอบอาชีพ 
ท่ีเก่ียวกับสุขภาพอนามัยของประชาชน 
   3.4  สํานักการช่าง / กองช่าง  หรือฝ่ายช่าง  มีหน้าท่ีดําเนินการเก่ียวกับการควบคุม  งาน
ก่อสร้างอาคาร  เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  งานเก่ียวกับไฟฟ้าสาธารณะ  งานบํารุงรักษา
ทางบก  ทางระบายน้ํา  สวนสาธารณะ  งานสํารวจและแบบแผน  งานสถาปัตยกรรมและผังเมือง  ตลอดจน
งานสาธารณูปโภค 
   3.5  สํานักการศึกษา / กองการศึกษา  หรือฝ่ายการศึกษา  มีหน้าท่ีดําเนิน              
กิจการเก่ียวกับการปฏิบัติงานในด้านการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประชาชน  งานด้านการสอน             การ
นิเทศการศึกษา  งานการศึกษานอกโรงเรียน  และงานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
   3.6  กองหรือฝ่ายวิชาการและแผนงาน  มีหน้าท่ีดําเนินการเก่ียวกับ 
งานวิชาการและการวางแผนพัฒนาเทศบาล   ประกอบด้วย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน   งานวิจัยและ
ประเมินผล  งานนิติการ  การจัดทํางบประมาณ  และงานประชาสัมพันธ์ 
   3.7  กองหรือฝ่ายสวัสดิการสังคม  มีหน้าท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
เก่ียวกับงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน  และงานพัฒนาชุมชน 
   3.8  กองหรือฝ่ายช่างสุขาภิบาล  มีหน้าท่ีกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลพร้อมบําบัดน้ําเสีย 
ประกอบไปด้วยงานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานเครื่องกลและซ่อมบํารุงงานโรงงาน  กําจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล งานแบบแผน งานก่อสร้าง งานควบคุมและการตรวจสอบการบําบัดน้ําเสีย  งานบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซมและงานวิเคราะห์คุณภาพน้ํา 
   3.9  กองหรือฝ่ายการแพทย์   มีหน้าท่ีเก่ียวกับงานรักษาพยาบาลประชาชน ประกอบไป
ด้วย  ฝ่ายบริการการแพทย์  ฝ่ายการพยาบาล  และศูนย์บริการสาธารณสุข   
(กองหรือฝ่ายการแพทย์จะจัดต้ังข้ึนเฉพาะเทศบาลนคร  ซ่ึงมีรายได้เพียงพอสําหรับการจัดสร้างโรงพยาบาล
และการบริหารงาน) 
   3.10  กองหรือฝ่ายการประปา  มีหน้าท่ีเก่ียวกับงานผลิตน้ําประปา  
งานวางระบบท่อประปา  งานจําหน่ายน้ําประปาให้ประชาชน  งานจัดเก็บรายได้การประปา 
   3.11  หน่วยงานตรวจสอบภายใน  มีหน้าท่ีตรวจสอบ  กลั่นกรองให้ความ           เห็นชอบ
และข้อเสนอแนะแก่ปลัดเทศบาลเก่ียวกับงานการเงินและควบคุมตรวจสอบ 
ด้านอ่ืน  ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   3.12  หน่วยงานแขวง  มีหน้าท่ีให้บริการประชาชนเก่ียวกับงานทะเบียนราษฎร  งาน
ป้องกันและสาธารณะภัย  การศึกษา  การสวัสดิการสังคม สาธารณสุข  การช่าง การประปาแขวงเป็น
หน่วยงานย่อยท่ีจําลองรูปแบบเทศบาลเพ่ือรองรับความเจริญเติบโตของเมืองและเพ่ือเป็นการบริการ
ประชาชนให้ท่ัวถึง  ซ่ึงจะสามารถจัดต้ังแขวงได้ในกรณีท่ีเป็น  เทศบาลขนาดใหญ่ มีพ้ืนท่ีไม่ต่ํากว่า  20  
ตารางกิโลเมตร  ประชากรไม่ตํ่ากว่า 100,000 คน มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน  60  ล้านบาทข้ึนไป 
 กล่าวโดยสรุป   โครงสร้างของเทศบาลประกอบด้วย  สภาเทศบาล  นายกเทศมนตรีและพนักงาน
เทศบาล  โดยจะมีนายกเทศมนตรีทําหน้าท่ีฝ่ายบริหารและปลัดเทศบาลทําหน้าท่ี 
ฝ่ายปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล  ซ่ึงเป็นฝ่ายข้าราชการประจํา  แสดงในแผนภูมิท่ี 1 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างของเทศบาล 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาล 

สภาเทศบาล 
 1.  สภาเทศบาลตาํบล  สมาชกิ  12  คน 
 2.  สภาเทศบาลเมือง  สมาชิก  18  คน 
 3.  สภาเทศบาลนคร  สมาชิก  24  คน 
      สมาชิกมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชนในเขตเทศบาล   
อยู่ในตําแหน่งคราวละ  4  ปี 

นายกเทศมนตรี 
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 

รองนายกเทศมนตรี 
นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายก 
เทศมนตรีตามเกณฑ ์
 1.  เทศบาลตําบล ไม่เกิน  2  คน 
 2.  เทศบาลเมือง ไม่เกิน  3  คน 
 3.  เทศบาลนคร ไม่เกิน  4  คน 

ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี 
นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งทีป่รึกษา   
และเลขานุการได้ตามเกณฑ์ 
 1.  เทศบาลตําบล ไม่เกิน  2  คน 
 2.  เทศบาลเมือง ไม่เกิน  3  คน 
 3.  เทศบาลนคร ไม่เกิน  5  คน 
 

ปลัดเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

กอง/สํานัก 
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 

กอง/ฝ่าย 
วิชาการและ 

แผนงาน 

กอง/ฝ่าย 
ช่างสุขาภิบาล 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 13)  พ.ศ. 2552              ได้
แบ่งหน้าท่ีของเทศบาลออกเป็นหน้าท่ีจะต้องปฏิบัติ  และหน้าท่ีจะเลือกปฏิบัติ  ซ่ึงข้ึนอยู่กับประเภทของ
เทศบาล  ดังแสดงในตารางท่ี  1 
 

ตารางท่ี  1  หน้าท่ีบังคับหรือหน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  2496      
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 13)  พ.ศ.  2552   มาตรา  50/53/56 
 

เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร 
1. รักษาความสงบเรียบร้อย 
ของประชาชน 
2. ให้มีและบํารุงทางบก             
และทางน้ํา 
3. รักษาความสะอาดของถนน
หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ                          
รวมท้ังการกําจัดขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูล 
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ            
5. ให้มีเครื่องใช้ในการ                          
ดับเพลิง 
6.ให้ราษฎรได้รับการศึกษา       
อบรม 
7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  
เด็กเยาวชน  ผู้สูงอายุ  และ          
ผู้พิการ 
8. บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  และ          
วัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
9. หน้าท่ีอ่ืน กฎหมายบัญญัติ

1. มีหน้าท่ีเช่นเดียวกันกับ           
เทศบาลตําบล ตามข้อ 1-9  
2. ให้มีน้ําสะอาดหรือ                  
การประปา 
3. ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
4. ให้มีและบํารุงสถานท่ี         
ทําการพิทักษ์และรักษาคน         
เจ็บไข้ 
5. ให้มีและบํารุง                        
ทางระบายน้ํา 
6. ให้มีและบํารุงส้วม
สาธารณะ 
7. ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือ
แสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
8. ให้มีการดําเนินกิจการ      
โรงรับจํานําหรือสถาน           
สินเชื่อท้องถ่ิน 

1. มีหน้าท่ีเช่นเดียวกันกับ          
เทศบาลเมืองตามข้อ 1-8 
2. ให้มีและบํารุงการ                             
สงเคราะห์มารดาและเด็ก 
3. กิจการอย่างอ่ืนซ่ึงจําเป็น
เพ่ือการสาธารณสุข 
4. การควบคุมสุขลักษณะและ
อนามัยในร้านจําหน่ายอาหาร  
โรงมหรสพ  และสถานบริการ 
5.  จัดการเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัย
และการปรับปรุงแหล่ง        
เสื่อมโทรม 
6.จัดให้มีและควบคุมตลาดท่า
เทียบเรือ  ท่าข้ามและท่ีจอด
รถ               
7. การวางผังเมืองและ                
ควบคุมการก่อสร้าง 
8. การส่งเสริมกิจการ               
ท่องเท่ียว 

แผนภูมิท่ี  1  โครงสร้างของเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
             แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  13)  พ.ศ.  2552 

กอง/ฝ่าย 
สวัสดิการสงัคม กอง/สํานัก 

การศึกษา 

กอง/
สํานักช่าง 

กอง/สํานัก 
คลัง 

กอง / ฝ่าย 
การแพทย์ 

กอง / 
ฝ่าย 
การ

ประปา 

สถาน 
ธนานุบาล 



ให้เป็นหน้าท่ีของ เทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี  2  หน้าท่ีท่ีจะเลือกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  แก้ไขเพ่ิมเติม   
  (ฉบับท่ี 13)  พ.ศ.  2552  มาตรา 51/54/57 
 

เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร 
1.  ให้มีน้ําสะอาดหรือ                 
การประปา 
2.  ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
3.  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ
และท่าข้าม 
4.  ให้มีสุสานและ                       
ฌาปนสถาน 
5.  บํารุงและส่งเสริมการ  
ทํามาหากินของราษฎร 
6.  ให้มีและบํารุงสถานท่ี  
ทําการพิทักษ์ 
7.  ให้มีและบํารุงการไฟฟ้า
หรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
8.  ให้มีและบํารุงทาง     
ระบายน้ํา 
9.  เทศพาณิชย์ 

1. ให้มีตลาดท่าเทียบเรือ 
และท่าข้าม 
2. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
3.  บํารุงและส่งเสริมการทํามา
หากินของราษฎร 
4. ให้มีและบํารุงการสงเคราะห์ 
มารดาและเด็ก 
5. ให้มีและบํารุงโรงพยาบาล 
6. ให้มีการสาธารณูปการ 
7.  จัดทํากิจการซ่ึงจําเป็นเพ่ือ
การสาธารณสุข 
8.  จัดต้ังและบํารุงโรงเรียน           
อาชีวศึกษา 
9. ให้มีและบํารุงสถานท่ีสําหรับ
การกีฬาและพลศึกษา 
10. ให้มีและบํารุง
สวนสาธารณะสวนสัตว์และ
สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
11.  ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม
และรักษาความสะอาด
เรียบร้อยของท้องถ่ิน 
12.  เทศพาณิชย์ 

มีหน้าท่ีเช่นเดียวกันกับ           
เทศบาลเมืองตามข้อ 1-12 



 1.4  ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของเทศบาล  
 

 สายยันต์  ภิรมย์กิจ  (2547  :  19)  ได้สรุปปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของเทศบาลมา
จากสาเหตุใหญ่ ๆ ดังต่อไปนี้ 
  1.  ภูมิหลังในการปกครองตนเอง  เทศบาลเกิดข้ึนจากหลักการกระจายอํานาจให้ประชาชน
ปกครองตนเอง  แต่ในความเป็นจริงแล้วเทศบาลเกิดข้ึนจากการหยิบยื่นให้ของผู้มีอํานาจมีผลทําให้ 
   1.1  ประชาชนในท้องถ่ินขาดจิตสํานึกในการปกครองตนเอง  เช่น   
การไปเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล  การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจการของเทศบาล 
   1.2  ประชาชนไม่ศรัทธาในการทํางานของพนักงานเทศบาล 
   1.3  ประชาชนเบ่ือหน่ายต่อพฤติกรรมของสมาชิกสภาเทศบาลท่ี 
เห็นแก่ตัวและพวกพ้อง  เข้ามาเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ 
  2.  ประสิทธิภาพในการบริหารมีน้อย  มาจากสาเหตุ 
   2.1  การสรรหาบุคคลเข้าทํางานโดยใช้ระบบอุปถัมภ์มากกว่าระบบ 
คุณธรรม 
   2.2  การบริหารงานบุคคลไม่ทัดเทียมข้าราชการอ่ืน  ๆ 
   2.3  การทํางานของเทศบาลไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ เพียงพอ 
   2.4  ฝ่ายบริหารขัดแย้งกับฝ่ายนิติบัญญัติโดยไม่มีเหตุผล  ไม่ยึดถือประโยชน์ของประชาชน
เป็นตัวต้ัง  ขัดแย้งกันในการแย่งตําแหน่ง  หรือแย่งชิงผลประโยชน์ทางการเมือง 
   2.5  คณะผู้บริหารขาดความรู้และทักษะในการบริหารงาน  จึงมักทําตัวเป็น นักการเมือง
มากกว่าเป็นนักบริหารงาน  เช่น  การสร้างพวกพ้อง  การแสวงหาอํานาจ  
การแทรกแซงการทํางานของข้าราชการประจํา  โดยใช้อํานาจของตนบังคับหรือโน้มน้าวพนักงานประจําทํา
ตามความต้องการของตนเอง  โดยไม่ยึดผลประโยชน์ของประชาชนและความถูกต้องตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย 
   2.6  จํานวนสมาชิกมีมากเกินไป  อาจเกิดความขัดแย้งทางด้านความคิดได้ง่าย  และต้อง
เสียงบประมาณจ่ายค่าตอบแทนจํานวนมาก 
  3.  โครงสร้างของเทศบาลไม่เหมาะสม 
   3.1  เทศบาลมีหลายระดับ  คือ  เทศบาลตําบล  เทศบาลเมือง  เทศบาลนคร   
ซ่ึงมีอํานาจหน้าท่ีแตกต่างกัน  ซ่ึงอาจทําให้ประชาชนเกิดความสับสนข้ึนได้ 
   3.2  ความรับผิดชอบของเทศบาล  และรัฐบาลยังไม่แบ่งให้ชัดเจนว่าเป็น 
หน้าท่ีของฝ่ายใดดําเนินการ 
  4.  การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อเทศบาลมีน้อย   ทําให้ขาดแรงหนุนในการทํางาน  
ประชาชนจะคิดเสมอว่าเป็นหน้าท่ีของเทศบาล  เทศบาลต้องลงมา  ทําให้ประชาชนขาดการช่วยเหลือตนเอง  
ทําให้เป็นภาระของเทศบาลและเกิดความไม่เชื่อมโยงไม่ต่อเนื่องในการทํางาน 
  5.  นโยบายของรัฐบาลไม่แน่นอน  บางรัฐบาลให้ความสําคัญแก่เทศบาล   
แต่บางรัฐบาลไม่ให้ความสําคัญจึงขาดความต่อเนื่อง 
  6.  ปัญหาการคลังเทศบาล  รายได้ของเทศบาลมีน้อยไม่พอกับรายจ่ายต้อง 
พ่ึงงบอุดหนุนจากรัฐบาล  ความล่าช้าในการส่งภาษีท่ีรัฐบาลจัดเก็บให้แก่เทศบาล 
 จากแนวคิดการปกครองท้องถ่ินรูปแบบเทศบาลสรุปได้ดังนี้  เทศบาลเป็นองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินของไทยรูปแบบหนึ่ง  ถือได้ว่าเป็นรูปแบบการปกครองท่ีมีความเป็นมา 



ยาวนาน  และอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากรูปแบบหนึ่ง  ซ่ึงในปัจจุบันได้ใช้พระราชบัญญัติ 
เทศบาล  พ.ศ.  2496  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  13)  พ.ศ.  2552  โดยได้มีการปรับปรุงด้าน             
โครงสร้าง  และอํานาจหน้าท่ีของเทศบาลให้สอดคล้องกับสภาพการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคมในปัจจุบัน 

2.  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกบัการประเมินผล 

  ในปัจจุบันการประเมินผลเป็นความจําเป็นและมีความสําคัญในการปฏิบัติงานท้ังในภาครัฐและ
ภาคเอกชน  ท่ีสําคัญหน่วยงานสามารถประยุกต์ใช้ผลการประเมิน  เพ่ือการพัฒนาองค์กร  พัฒนานโยบาย  
หรือเพ่ือการวางแผน  ในปัจจุบันการประเมินผลครอบคลุมในหลายลักษณะ การประเมินองค์รวมขององค์กร  
หรืออาจประเมินเฉพาะด้าน  อาทิเช่น  การประเมินผลโครงการ  การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  
เป็นต้น  หน่วยงานต่าง ๆ ในปัจจุบันท้ังในระบบราชการและเอกชน  จึงใช้  “การประเมินผล”  เป็นกลไกใน
การพัฒนาองค์กร  รวมท้ังหลักวิชาการต่าง ๆ ในการประเมินผล  ได้รับการพัฒนาไปตามสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
 แนวคิดการประเมินผล  ในทัศนะของนักประเมินผลมีอยู่  2  ท่ีมีความหมายใกล้เคียงกันคือ  คําว่า  
“Assessment”  และ  “Evaluation”  คําว่า  “Assessment”  มาจากคําว่า  “Assess”  ซ่ึงมีความหมาย
ตามตัวอักษรว่า “to sit beside”  หรือ  “to assist the judge”  และจากความหมายเดิมท่ีปรากฏนี่เอง
นักประเมินจึงให้ความหมายใหม่ของคําว่า  “Assessment”  หมายถึง  กระบวนการรวบรวมข้อมูลให้อยู่ใน
รูปท่ีสามารถตีความได้เพ่ือใช้เป็นฐานสําหรับการนําไปสู่การตัดสินใจในข้ันประเมินผล  (Anderson, Ball & 
Murphy, 1975 : 26)  นอกจากนี้ในทัศนะของการประเมินในด้านต่าง ๆ มีการให้ความหมายในลักษณะต่าง 
ๆ กัน อาทิ 
 นักจิตวิทยา  ได้อธิบายความหมายว่า  “Assessment”  หมายถึง  กระบวนการต่าง ๆ ของการ
สังเคราะห์ข่าวสารเก่ียวกับบุคคล  ซ่ึงนําไปสู่การประเมินคุณค่าตามสถานการณ์ของบุคคลนั้น ๆ  เพ่ือให้
สามารถอธิบายและเข้าใจบุคคลนั้นได้ดีข้ึน  (Brown, 1983 : 15)   
 ในด้านการศึกษาโดยท่ัวไป  “Assessment”  เป็นกระบวนการเบ้ืองต้นท่ีพยายามวัดคุณภาพและ
ปริมาณการเรียนการสอน  โดยใช้เทคนิคของการประเมินแบบต่าง ๆ เช่น                    การมอบหมายงาน
ให้ทําการประเมินโครงการเก่ียวกับการเรียนการสอน  การใช้แบบทดสอบ ตามวัตถุประสงค์ และการใช้
แบบทดสอบมาตรฐาน  เป็นต้น 
   

 2.1  ความหมายของการประเมินผล  

  Ralph Tyler (1950 : อ้างใน บุญส่ง นิลแก้ว, 2542 : 95) ให้คํานิยามการประเมินว่า   “เป็น
กระบวนการของการตรวจสอบว่าวัตถุประสงค์ใดบ้างท่ีเป็นไปตามความหมายอย่างแท้จริง” 
  Provus (1967 : อ้างใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูรณ์ศรี, 2553 : 52) ให้ความหมายว่า “การประเมิน” 
เป็นการกําหนดเกณฑ์มาตรฐาน และการค้นหาช่องว่างระหว่างภาระท่ีเป็นจริงกับเกณฑ์มาตรฐานท่ีตั้งไว้เพ่ือ
ใช้ภาระดังกล่าวเป็นตัวบ่งชี้ระบุข้อบกพร่องในกิจกรรม 
 Scriven (1967 : อ้างใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูรณ์ศรี, 2553 : 32) ให้ความหมายว่า  การประเมิน
เป็นกิจกรรมในการรวบรวมข้อมูล การตัดสินใจเลือกเครื่องมือการเก็บข้อมูล รวมท้ังการกําหนดเกณฑ์ในการ
ประเมิน เพ่ือตัดสินคุณค่าให้กับกิจกรรมท่ีมุ่งหมายประเมิน 



 Cronbach (1963 : อ้างใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูรณ์ศรี, 2553 : 39 ) ให้นิยามว่าหมายถึงการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และการใช้สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับการจัดโปรแกรมหรือแนวทางการดําเนินการ
ทางการศึกษา 
 บุญส่ง นิลแก้ว (2553 : 10) ให้ความหมายว่า “การประเมิน”เป็นกระบวนการท่ีเป็นระบบและหน้า
เชื่อถือในการรวบรวม วิเคราะห์ และตีความข้อเท็จจริงต่าง ๆ ของโครงการ             โดยเทียบกับเกณฑ์
เพ่ือตัดสินเก่ียวกับความดี คุณค่า และความคุ้มครองของกิจกรรมหรือโครงการนั้น ๆ 
 เยาวดี รางชัยกุล วิบูรณ์ศรี  (2553 : 23 ) กล่าวว่าการประเมิน หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณค่า
ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จากกระบวนการของการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเป็นระบบระเบียบ 
 จากความหมายของการประเมินของนักวิชาการท้ังในและต่างประเทศ เม่ือนํามาประมวลความจึง
สรุปได้ว่า การประเมินเป็นการตัดสินใดกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อกิจกรรมหรือโครงการโดยอาศัยข้อมูล
สารสนเทศท่ีมีกระบวนการเก็บรวบรวมอย่างมีระบบ นํามาเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมหรือโครงการนั้น 

 2.2  รูปแบบของการประเมินผล  

  รูปแบบการประเมินโครงการมีลักษณะแตกต่างกันไปตามนิยามของนักวิชาการ              แต่ละ
ท่าน ซ่ึงมีแตกต่างกันในรายละเอียดของข้อมูลท่ีใช้ประกอบการประเมิน และความซับซ้อนในกระบวนการ
เก็บรวบรวมข้อมูลตามแนวคิดของแต่ละบุคล โดยผู้ประเมินจะนําเสนอแนวคิดการประเมินตามรายนาม
นักวิชาการแต่ละท่านท่ีได้ยกความหมายของการประเมินมานําเสนอ ดังนี้ 
  1. การประเมินตามแนวทางของไทเลอร์ (Tyler’ Rational and Model of Evaluation)  (อ้างใน 
เยาวดี รางชัยกุล  วิบูรณ์ศรี, 2553 : 30) 
 จากนิยามของไทเลอร์ท่ีเน้นการตัดสินคุณค่าของโครงการหรือกิจกรรมจากวัตถุประสงค์เป็น
หลักกระบวนการตามแนวคิดจึงไม่ซับซ้อนมาก อันเน้นไปท่ีการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ ก็ตามนั้น
ส่งให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์แรกเริ่มหรือไม่เพียงเท่านั้น โดยมีข้ันตอน ดังนี้  
 ข้ันท่ี 1 กําหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือโครงการไว้อย่างชัดเจนว่า                   เม่ือ
ดําเนินการสิ้นสุดกิจกรรมหรือโครงการดังกล่าวแล้ว สิ่งใดคือผลท่ีต้องเกิดข้ึนอย่าง                    เป็น
รูปธรรม สามารถวัดได้ 
 ข้ันท่ี 2 กําหนดเนื้อหาภายใต้โครงการหรือกิจกรรมหลัก อันจะนํามาสู่ผล                 ตาม
วัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
 ข้ันท่ี 3 ออกแบบกิจกรรมย่อยหรือวิธีอันเป็นผลให้บรรลุเนื้อหาท่ีระบุไว้ในข้ันท่ี 2 
 ข้ันท่ี 4 หามาตรการหรือเกณฑ์มาตรฐานสําหรับใช้สอบภายหลังสิ้นสุดการดําเนินการโครงการ 
ว่าโครงการส่งผลให้ผู้เก่ียวข้องบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ท้ังหมดหรือไม่ และมีกิจกรรมย่อยใดบ้างท่ี
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 แนวคิดการประเมินของไทเลอร์ เป็นแนวคิดแรกเริ่มให้เกิดการแตกย่อยของแนวคิดการ
ประเมินอ่ืนภายหลัง ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าข้ันตอนการประเมินของไทเลอร์มีลักษณะท่ีเรียบง่าย โดยมุ่งไปท่ีการ
ตัดสิน  จากผลลัพธ์ของการดําเนินโครงการเป็นสําคัญ 
 2. รูปแบบการประเมินของโพรวัส (Discrepancy Model) (Provus, 1973 :                อ้างใน 
บุญส่ง นิลแก้ว, 2542 : 33) 
 ทัศนะในการประเมินของ โพรวัส มีอยู่ว่าการประเมินเป็นกระบวนการจัดการข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่องในลักษณะเฝ้าดูการจัดการโครงการ  การควบคุมการบริหาร  การพัฒนาโครงการโดยอาศัยการ



ตัดสินใจท่ีดี ซ่ึงเป็นการมองว่าผลลัพธ์จากการดําเนินการนั้นสอดคล้องกับมาตรฐานหรือวัตถุประสงค์ หรือไม่ 
จากนั้นจึงพิจารณาไปท่ีรายละเอียดในความแตกต่างของการปฏิบัติ          ว่าจะนํามาสู่ผลท่ีต้องการหรือไม่ 
และใช้ข้อเท็จจริงจากความแตกต่างนั้นว่าควรกระทําอย่างไรกับโครงการท้ังหมดหรือบางส่วนของโครงการ 
ตามแนวคิด โพรวัส จําแนกกระบวนการประเมิน            ได้เป็น 5 ข้ันตอน คือ 
 ข้ันท่ี 1 ประเมินการอธิบายหรือออกแบบโครงการ เป็นข้ันตอนของการกําหนด
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโครงการ ได้แก่ เป้าหมาย กระบวนการ กิจกรรม และทรัพยากรท่ีจําเป็น รวมไปถึง
ผู้บริหาร 
 ข้ันท่ี 2 ประเมินการจัดต้ังโครงการ ข้ันตอนนี้เป็นการประเมินการจัดทําโครงการว่าเป็นไป
ตามกรอบของการออกแบบได้หรือไม่ 
 ข้ันท่ี 3 ประเมินระหว่างดําเนินการ เป็นการประเมินกิจกรรมย่อยท่ีปฏิบัติ           ใน
ระหว่างดําเนินโครงการว่าแต่ละช่วงเวลากิจกรรมสามารถทําให้ผู้เข้าร่วมหรือผู้เข้ารับบริการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์นําทางหรือไม่ (วัตถุประสงค์ย่อยอันนําไปสู่วัตถุประสงค์หลักของโครงการ) 
 ข้ันท่ี 4 ประเมินผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนกับโครงการ การประเมินผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์หลักของ
โครงการว่าเกิดผลสําเร็จตามท่ีกําหนดไว้ตั้งแต่แรกหรือไม่ 
 ข้ันท่ี 5 วิเคราะห์ความคุ้มทุน ในข้อนี้โพรวัส เสนอไว้เพียงเป็นทางเลือกสําหรับผู้ประเมิน
เท่านั้น เพราะมีความคล้ายคลึงกับข้ันตอนท่ี 4 แต่จะแตกต่างไปบ้าง ซ่ึงจะมีมากในการประเมินโครงการทาง
การศึกษา ด้วยเป็นการเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีได้ลงทุนไปว่านํามาสู่ผลลัพธ์ท่ีคุ้มค่ากับการลงทุนนั้น
หรือไม่ 
 แนวคิดของ โพรวัส จะเห็นว่าแตกต่างจากไทเลอร์ ในส่วนของรายละเอียดในการประเมินแต่ละ
ข้ันตอนดําเนินการของโครงการ การนําแนวคิดนี้ไปใช้ ไม่เพียงแต่ตัดสินคุณค่าปลายทางจากการดําเนิน
โครงการเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการประเมินการดําเนินงานในแต่ละข้ัน ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่ผู้รับผิดชอบ
โครงการในการลดความเสี่ยงท่ีโครงการจะล้มเหลวได้มาก 
 3. รูปแบบการประเมินของสคริฟเวน (Scriven’ s Evalutiondeolies)  
(อ้างใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูรณ์ศรี, 2558 : 35) 
  ตามนิยามท่ี สคริฟเวน มองว่า “การประเมิน” เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการรวบรวม
ข้อมูล การตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูล และการกําหนดเกณฑ์การประเมิน อันจะใช้การตัดสิน
คุณค่าให้กับการประเมิน สคริฟเวน จึงได้จําแนกในการประเมินหรือบทบาทของการประเมินไว้เป็น 2 
ลักษณะ ดังนี้ 
  1.  การประเมินระหว่างดําเนินงาน (Formative Evaluation) เป็นกระบวนการ เก็บข้อมูล
ระว่างการปฏิบัติงานเพ่ือนํามาบ่งชี้ข้อดีและข้อจํากัดท่ีเกิดระหว่าง                    การดําเนินงาน เพ่ือจะนํา
ผลมาพัฒนางานให้ดีข้ึนในระหว่างการดําเนินงาน 
  2. การประเมินผลร่วม (Summative Evaluation ) เป็นการประเมินผลลัพธ์ภายหลังสิ้นสุด
การดําเนินงานเพ่ือตัดสินใจว่าโครงการบรรลุผลสําเร็จสมบูรณ์หรือไม่ 
 นอกจากนั้น สคริฟเวน เสนอสิ่งท่ีต้องประเมินไว้เป็น 2 ส่วนสําคัญ ได้แก่ 
  1. การประเมินเกณฑ์ภายใน (Instring Evaluation) เป็นการประเมินคุณภาพของเครื่องมือ
ในการรวบรวมข้อมูล และคุณลักษณะท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินงาน เช่น เป้าหมาย โครงการ วิธีการ ตลอดจน
ทัศนะคติของผู้รับผิดชอบโครงการ 



  2. การประเมินความคุ้มค่า (Payoff Evaluation) เป็นการประเมินผลจาก          ตัวผู้รบั
การบริการหรือได้ประโยชน์โดยตรงจากการดําเนินโครงการ ซ่ึงหมายถึงผลลัพธ์ของโครงการท่ีให้ประโยชน์
แก่ผู้รับบริการ 
 การประเมินตามแนวคิดของ สคริฟเวน สรุปได้ว่า มีกระบวนการประเมินท่ีไม่ละเอียดซับซ้อน
เท่ากับโพสวัส แต่การประเมินเน้นไปท่ีความสําเร็จในการดําเนินการแต่ละข้ันตอน และจะพิจารณามุ่งไป
ท่ีมากน้อยของประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนกับผู้รับบริการมากกว่ามุ่งตัดสินผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ตามแนวคิดของไท
เลอร์ 
 4.  รูปแบบการประเมินของอัลคิน (Alkin’s concepts of Evaluation)                (Alkin, 
1996 : อ้างใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูรณ์ศรี, 2553 : 45) 
 ตามแนวคิดของ อัลคิน ท่ีมีทัศนะการประเมินว่าเป็นกระบวนการคัดเลือก       การ
ประมวลข้อมูล  การจัดระบบสารสนเทศท่ีมีประโยชน์ เพ่ือนําเสนอต่อผู้ท่ีมีอํานาจ                  การ
ตัดสินใจ หรือเพ่ือกําหนดแนวทางในการเลือกทํากิจกรรม อัลคิน จึงได้แบ่งการประเมิน           ไว้เป็น 5 
ส่วน ได้แก่ 
  1. การประเมินวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นการประเมินท่ีเกิดข้ึนก่อนดําเนินโครงการ
หรือกิจกรรมใด ๆ ซ่ึงเป็นการประเมินเพ่ือกําหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการท่ีเป็นอยู่ 
 2. การประเมินเพ่ือวางแผนโครงการ เป็นการประเมินเพ่ือหาวิธีการท่ีเหมาะสมในการท่ีจะ
วางแผนในการดําเนินงานของโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามท่ีกําหนด 
 3. การประเมินขณะดําเนินโครงการ เป็นการประเมินท่ีเน้นพิจารณาข้ันตอนการทํางานว่า
เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้หรือไม่ 
 4. การประเมินเพ่ือการพัฒนา เป็นการประเมินเพ่ือค้นหารูปแบบ แนวทาง หรือ
ข้อเสนอแนะท่ีจะส่งผลให้งานท่ีกําหนดอยู่เกิดประสิทธิภาพได้มากท่ีสุด 
 5. การประเมินเพ่ือรับรอง ยุบ ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการ เป็นการประเมินภายหลัง
การดําเนินงานตามโครงการ เพ่ือตรวจสอบผลท่ีได้กับวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ รวมถึงการประมวลข้อแนะนํา 
เพ่ือนําไปใช้กับโครงการต่อไป 
 5.  รูปแบบการประเมินและโมเดลชิปของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam’s CIPP Model)  
(Stufflebeam, 1971 : อ้างใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูรณ์ศรี, 2553 : 57) 
 จากนิยามในการประเมินผลของ สตัฟเฟิลบีม ท่ีได้ให้ไว้ว่าเป็นกระบวนการ           ของ
การระบุ หรือกําหนดข้อมูลท่ีต้องการ และการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือนําข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาจัด
กระทําจนเกิดเป็นสารสนเทศท่ีเกิดประโยชน์ และนําเสนอใช้เป็นทางเลือกในการประกอบการตัดสินใจ ซ่ึง
จากนิยามดังกล่าว แนวความคิดของสตัฟเฟิลบีม จึงมีลักษณะแบ่งแยกบทบาทของการทํางานระหว่าง ฝ่าย
ประเมินกับฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างเด่นชัด กล่าวคือ การแยกให้ฝ่ายประเมินทําหน้าท่ีระบุ จัดหาและ
นําเสนอ สารสนเทศให้กับฝ่ายบริหาร ส่วนฝ่ายบริหารจะมีหน้าท่ีเรียกหา และนําผลการประเมินท่ีได้ไปใช้
ประกอบการตัดสินใจเพ่ือดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องตามสมควรแต่ละกรณี  การประเมินของสตัฟเฟิลบีม 
สามารถสรุป               การประเมินไว้เป็น 3 ข้ันตอน คือ 
 1. กําหนด หรือระบุและบ่งชี้ข้อมูลท่ีต้องการ 
 2. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3. วิเคราะห์และจัดสารสนเทศ เพ่ือนําเสนอต่อฝ่ายบริหาร 



 จากข้ันตอนดังกล่าวเม่ือจัดกลุ่มให้กับข้อมูลท่ีจําเป็นต้องวิเคราะห์เพ่ือนําไปสู่การตัดสินของ
ฝ่ายบริหาร จึงเกิดเป็นโมเดลการจัดการเตรียมข้อมูลในการประเมินท่ีเรียกว่า CIPP Model ประกอบด้วย
การประเมินใน 4 ประเภท ได้แก่ 
 1. การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) เป็นการประเมิน
หลักการ และเหตุผล ความจําเป็นท่ีต้องจัดโครงการ การชี้ประเด็นปัญญาหา และ             การพิจารณา
ความเหมาะสมของเป้าหมายโครงการ 
 2. การประเมินตัวป้อนเข้า (Input Evaluation : I) เป็นการประเมินเพ่ือพิจารณาถึงความ
เหมาะสม และความเพียงพอของทรัพยากรมนุษย์ท่ีใช้ในการดําเนินโครงการ 
 3. การประเมินกระบวน (Process Evaluation : P) เป็นการประเมินเพ่ือหาข้อบกพร่อง
ของการดําเนินโครงการ หาข้อมูลประกอบการตัดสินใจท่ีใช้พัฒนางานต่าง ๆ และบันทึกภาวะของเหตุการณ์
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนไว้เป็นหลักฐาน 
 4. การประเมินผลผลิตท่ีเกิดข้ึน (Product Evaluation : P) เป็นการประเมินเพ่ือ
เปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนจากการทําโครงการกับเป้าหมายโครงการ อันจะทําไปสู่การตัดสินใจยุบ เลิก ขยาย 
หรือปรับเปลี่ยนโครงการเกิด 

 2.3  ชนิดของการประเมินผล  

 ในแนวคิดทฤษฎีของการประเมินผล  (Owen : 1993)  ได้แสดงไว้ว่า                    การ
ประเมินผลสามารถทําได้หลายระดับ  ดังนี้ 
 1.  ประเมินการวางแผน  การวางแผนเป็นกิจกรรมท่ีสําคัญในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนา
องค์กรและการพัฒนาโครงการ  การวางแผนจะช่วยในกระบวนการกําหนดทรัพยากรและการกําหนด
กิจกรรม  ในกระบวนการวางแผนจึงต้องการหาแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน  และกําหนดระเบียบหรือ
วิธีการของการดําเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์  และสามารถชี้
ความสัมพันธ์ของระยะเวลาท่ีผ่านมาในอดีต ปัจจุบัน  และอนาคต 
 2.  ประเมินโครงการ  โดยท่ัวไปกระบวนการวางแผนท่ีสําคัญคือ  การกําหนดโครงการ  โดยมี
การกําหนดโครงการเพ่ือดําเนินการโดยจะต้องมีการระบุทรัพยากรและเป้าหมายท่ีต้องการ  ดังนั้นโครงการ
จึงต้องกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการดําเนินงานอย่างเป็นข้ัน              เป็นตอนและสอดคล้องสัมพันธ์กัน  
การประเมินผลโครงการ  จึงหมายรวมถึงกระบวนการรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูลและนําเสนอข้อมูลใน
ลักษณะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ           ในการปรับปรุงโครงการ 
 3.  ประเมินนโยบาย  นโยบายเป็นสิ่งท่ีเลือกปฏิบัติและนํามาใช้เป็นแผนในการดําเนินงาน  
นโยบายจึงเป็นเครื่องมือชี้นําไปสู่การตัดสินใจในอนาคต  นโยบายจึงเป็นแนวทางกว้าง ๆ ซ่ึงประกอบด้วย  
เป้าประสงค์ท่ีต้องการและแนวทางการพัฒนาอย่างกว้าง ๆ ตามปกติในองค์กรจะกําหนดโครงการโดย
สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร  การประเมินนโยบายสามารถทําได้หลายระดับ  ได้แก่  การประเมินในการ
กําหนดนโยบาย  การพัฒนาโครงการและดําเนินกิจกรรมของโครงการ 
 4.  ประเมินองค์กร  การประเมินผลองค์กรมีส่วนเก่ียวข้องกับกระบวนการดําเนินงานและ
ผลผลิตหรือผลงานขององค์กรนั้น  ดังนั้นการประเมินผลจึงได้รับความสนใจและการดําเนินการอย่าง
กว้างขวาง  ดังนั้น  การประเมินองค์กร  จึงควรมีลักษณะของการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ดําเนินงานขององค์กร 
 5.  ประเมินผลผลิต  การประเมินผลผลิตท่ีพบมากก็คือ  ในโรงงานอุตสาหกรรม         จะมี
การประเมินผลผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากโรงงานต่าง ๆ ว่ามีคุณภาพเป็นอย่างไร  ปัจจุบันในการบริหารภาครัฐได้



หันมาให้ความสําคัญในการประเมินผลผลิตจากการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  การประเมินผลผลิตจึง
จําเป็นต้องกําหนดเกณฑ์มาตรฐานท่ีทุกคนยอมรับ  แล้วทําการรวบรวมข้อมูลตามเกณฑ์นั้น ๆ ก่อนท่ีจะ
ประเมินว่าผลผลิตใดตรงตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้มากท่ีสุด  และนําข้อมูลท่ีได้มาใช้ในการติดสินใจ  พัฒนาและ
ลงทุนต่อไป  โดยท่ัวไปการประเมินผลจะเน้นในเรื่องผลกระทบ  ซ่ึงช่วยให้การจัดสินใจมองไปในอนาคต
ระยะยาว 

3.  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกบัประสิทธิภาพ 

 3.1  ความหมายของประสิทธิภาพ 

 ความหมายของคําว่าประสิทธิภาพ  (Efficiency)  ได้มีผู้ให้คํานิยามความหมายไว้หลากหลาย  
อาทิ 
 John D. Millet (1954 : 4)  ได้ให้ทัศนะท่ีเก่ียวกับประสิทธิภาพไว้ว่า  ประสิทธิภาพ  หมายถึง  
ผลการปฏิบัติงานท่ีก่อให้เกิดความพอใจแก่มวลมนุษย์และให้ผลกําไรจากการปฏิบัติงานนั้นด้วย 
 Herbert A. Simon (1960 : 80)  ได้ให้ทัศนะเก่ียวกับประสิทธิภาพไว้คล้ายคลึงกับ Millet  คือ  
พิจารณาว่างานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นให้ดูจากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนําเข้า  กับผลผลิตท่ีได้รับ
ออกมา  เพราะฉะนั้นตามทัศนะนี้ประสิทธิภาพจึงเท่ากับผลผลิตลบด้วยปัจจัยนําเข้าและเป็นการบริการของ
ราชการและองค์กรของรัฐ  ก็ควรบวกถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการเข้าไปด้วย 
 Ryan and Smith (1954 : 276)  ได้กล่าวถึงประสิทธิภาพของบุคคลไว้ว่าเป็นความสัมพันธ์ในแง่
บวกกับสิ่งท่ีทุ่มเทให้กับงาน  ซ่ึงประสิทธิภาพในการทํางานนั้น  นอกจากแง่มุมของการทํางานของแต่ละ
บุคคล  โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีให้กับงาน 
 ประพันธ์  สุหาร  (อ้างถึงใน  กนกรัตน์  คุ้มบัว.  2542 : 19)  กล่าวว่า  การทํางานท่ีต้องากรให้ได้
ประโยชน์สูงสุด  และการท่ีจะพิจารณาว่างานใดมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้นพิจารณาได้จากผลงานท่ีประหยัด
เงิน  ประหยัดแรงงาน  ประหยัดเวลา  และคนปฏิบัติงานมีความ                  พึงพอใจ 
 ติน  ปรัชญาพฤทธิ์  และไกรยุทธ  ธีรตยาคีนันท์  (2537 : 12)  พบว่า  ความหมายของ
ประสิทธิภาพอาจแบ่งได้เป็น  3  ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
  1.  ประสิทธิภาพจากแง่มุมของค่าใช้จ่าย  หมายถึง  การใช้ต้นทุนน้อยกว่าผลลัพธ์  หรือการใช้
ต้นทุนอย่างคุ้มค่าหรือการทําให้มากข้ึนโดยมีการสูญเสียน้อยลง 
  2.  ประสิทธิภาพจากแง่มุมของกระบวนการการบริหาร  หมายถึง  การทํางานด้วยวิธีการหรือ
เทคนิคท่ีสะดวกสบายกว่าเดิม  หรือทํางานด้วยความรวดเร็ว  หรือการทํางานท่ีถูกต้องตามระเบียบข้ันตอน
ของทางราชการ 
  3.  ประสิทธิภาพจากแง่มุมของผลลัพธ์  หมายถึง  การทํางานท่ีมีผลกําไรหรือการทํางานให้
ทันเวลาหรือการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพหรือากรสร้างความพึงพอใจให้เกิดข้ึนในบรรดาข้าราชการด้วยกัน
หรือการทํางานให้สัมฤทธิ์ผล 
 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพในส่วนราชการ  กระทรวงศึกษาธิการ  (2542)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า  
ประสิทธิภาพ  หมายถึง  การปฏิบัติงานหรือบริการท่ีถูกต้อง  รวดเร็ว                 ใช้เทคนิคท่ีสะดวกสบาย
กว่าเดิม  คุ้มค่า  และใช้ทรัพยากรน้อยท่ีสุดในขณะท่ีต้องการผลงาน มากท่ีสุด 
   จากความหมายดังกล่าวข้างต้น  สามารถสรุปความหมายของประสิทธิภาพได้ว่า   ประสิทธิภาพ  
หมายถึง  ความสามารถในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ  โดยคํานึงถึงความ



ประหยัดทรัพยากรในทุก ๆ ด้าน แต่ก่อให้เกิดผลผลิตสูงสุด  ประหยัดท้ังเวลา  แรงงาน  วัสดุ  สิ่งของและ
อ่ืน ๆ 

  3.2  หลักการบริหารจัดการงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

  หลักการจัดการงานท่ีมีประสิทธิภาพ  Edgar L, Morphet  (อ้างถึงใน  จันทรานี  สงวนนาม.  
2536 : 14)  ได้เสนอหลักการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพไว้  12  ประการ  ดังนี้ 
   1.  การมีผู้บริหารเพียงคนเดียวในองค์การ 
   2.  การมีจุดมุ่งหมายขององค์การท่ีชัดเจนและเป็นเอกภาพเดียวกัน 
   3.  การมีเอกภาพในการบังคับบัญชา 
   4.  มีการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบให้แก่ผู้ร่วมงาน 
   5.  มีการแบ่งฝ่ายงานและบุคลากรผู้รับผิดชอบให้เฉพาะเจาะจง 
   6.  มีการกําหนดมาตรฐานการทํางานท่ีชัดเจน 
   7.  มีการมอบหมายการควบคุมท่ีเหมาะสม 
   8.  มีความม่ันคงในเสถียรภาพการดําเนินงาน 
   9.  เปิดโอกาสให้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ในองค์กร 
   10.  สามารถทําให้คนในองค์การเกิดความรู้สึกอบอุ่นใจและปลอดภัย 
   11.  มีการยอมรับนโยบายส่วนบุคคลท่ีมีความสามารถ 
   12.  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังในส่วนบุคคลและองค์การ 
  สําหรับรูปแบบขององค์การท่ีมีประสิทธิภาพนั้น  Richard  Beckhard  (อ้างถึงในอนุกูล  เยี่ยง
พฤกษาวัลย์.  2535 : 23)  ได้ให้แนวคิดไว้ดังนี้ 
   1.  ท้ังระบบ ทุกระบบ ทุกคนทํางานโดยมีเป้าหมายตามแผน 
   2.  รูปแบบต้องกําหนดตามวัตถุประสงค์ 
   3.  การตัดสินใจอยู่ท่ีผู้รู้ข้อมูลท่ีดีท่ีสุด  มิใช่ตามลําดับข้ันรับผิดชอบ 
   4.  วัดผู้บังคับบัญชาด้วยผลงานของหน่วยงาน  ความเจริญงอกงามของผู้ใต้             บังคับชา
และทีมงานท่ีมีความสามารถ 
   5.  การสื่อสารท่ีดีเยี่ยมพูดกันรู้เรื่อง  เปิดเผย  
   6.  ความร่วมมือระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่มดีเยี่ยม 
   7.  มีความขัดแย้งทางความคิดสูง  แต่ปัญหาระหว่างบุคคลน้อย 
   8.  มีค่านิยมในการให้ความช่วยเหลือกัน 
   9.  คนในองค์การพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
  ในการทําให้องค์การท่ีมีประสิทธิภาพนั้น  พะยอม  แก้วกําเนิด  (2532 : 2)  ได้เสนอกลยุทธ์การ
ทํางานให้มีประสิทธิภาพไว้ดังนี้ 
   1.  ควรศึกษาหรือวิเคราะห์นโยบายเพ่ือเป็นหลักหรือแนวทางปฏิบัติท่ีสําคัญ 
   2.  ควรมีแผนงานท่ีชัดเจน  วัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบาย 
   3.  ควรเลือกแนวทางปฏิบัติ  เทคนิควิธี  โดยมุ่งวัตถุประสงค์ของงานใช้ทรัพยากรให้ประหยัด
ท่ีสุด 
   4.  การติดตามควบคุมนิเทศการปฏิบัติงาน 
   5.  ควรให้บุคลากรปฏิบัติงานเป็นทีมและให้เข้ารับการอบรมตามภารกิจของงาน 
   6.  ควรปฏิบัติงานประสานแนวคิดช่วยเหลือให้งานสําเร็จตามวัตถุประสงค์ 



   7.  ควรมีการประเมินผล 
   8.  ควรมีการพัฒนางาน 
   9.  ควรมีการเผยแพร่ผลงาน  รายงานและประชาสัมพันธ์ 

 3.3  องค์การท่ีมีประสิทธิภาพ 

    Becker and D.Neuhauser  (1975 : 94)  ได้เสนอตัวแบบจําลองเก่ียวกับประสิทธิภาพของ
องค์กร  โดยเขากล่าวว่า  ประสิทธิภาพขององค์กรนอกจากพิจารณาถึงทรัพยากร  เช่น  คน  เงิน  วัสดุ  
อุปกรณ์  ท่ีเป็นปัจจัยนําเข้าและผลผลิตขององค์กร                            คือบรรลุเป้าหมายแล้วองค์กรใน
ฐานะท่ีเป็นองค์กรระบบเปิด  ยังมีปัจจัยประกอบอีก  ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังนี้ 
   1.  หากสภาพแวดล้อมในการทํางานขององค์กรท่ีมีความซับซ้อนตํ่า  หรือมีความแน่นอน  มี
การกําหนดระเบียบปฏิบัติในการทํางานขององค์กรอย่างละเอียดถ่ีถ้วนแน่ชัดจะนําไปสู่ความมีประสิทธิภาพ
ขององค์กรมากกว่าองค์กรท่ีมีสภาพในการทํางานยุ่งยากซับซ้อนสูงข้ึนหรือมีความไม่แน่นอน 
   2.  มีการกําหนดระเบียบปฏิบัติให้ชัดเจนเพ่ือเพ่ิมผลการทํางานท่ีมองเห็นได้มีผลทําให้
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนด้วย 
   3.  ผลการทํางานท่ีมองเห็นได้  มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับประสิทธิภาพ 
   4.  หากพิจารณาควบคู่กันจะปรากฏว่า  การกําหนดระเบียบปฏิบัติอย่างชัดเจนและการทํางาน
ท่ีมองเห็นได้มีความสัมพันธ์มากข้ึนต่อประสิทธิภาพมากกว่าตัวแปรแต่ละตัวลําพัง 
  นอกจากนี้  Thomas J. Peter & Robert H. Waterman, Jr. ได้ศึกษาวิจัยและนําเสนอใน
หนังสือชื่อ  In Search of  Excellence  และเรียบเรียงเป็นไทยโดย                             วีรชัย  ตันติวีระ
วิทยา  (2553 : 27)  โดยใช้ชื่อหนังสือว่า  “ด้ันด้นหาความเป็นเลิศ”  โดยได้กําหนดคุณลักษณะ  8  ประการ 
ในเชิงการบริหารของบริษัทอเมริกันท่ีประสบความสําเร็จ  คือ 
   1.  มุ่งเน้นการปฏิบัติ  (A bias for action)  บริษัทดีเด่นได้มุ่งเน้นปฏิบัติอย่างจริงจัง  3  เรื่อง
ด้วยกัน  คือ  การทําองค์การให้คล่องตัว  การทดลองปฏิบัติ  และการทําระบบให้ง่าย 
   2.  มีความใกล้ชิดกับลูกค้า  (Close to the  customer)  บริษัทดีเด่นได้ใกล้ชิดกับลูกค้าด้วย
การใช้กลยุทธ์ด้านบริการ คุณภาพ และความเชื่อถือ รวมท้ังความเป็นนักหาช่องว่างและการฟังความเห็นของ
ลูกค้า 
   3.  มีความอิสระในการทํางานและความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจการ  (Autonomy and 
Enterpreneur-ship)  บริษัทได้ให้ความเป็นอิสระในการทํางานแก่พนักงานด้วยการกระจายอํานาจการ
ดําเนินงานในขอบเขตท่ีกว้างขวางข้ึนเพ่ือกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการ  และ
ได้พยายามส่งเสริมสนับสนุนพนักงานให้ช่วยกันคิดค้นสอนค้าหรือบริการแปลก ๆ ใหม่ ๆ อยู่เสมอ รวมท้ังมี
ความอดทนต่อความล้มเหลวท่ีเกิดข้ึนจากการทดลองคิดค้นสิ่งแปลกใหม่อีกด้วย 
   4.  เพ่ิมผลผลิตโดยอาศัยพนักงาน  (Productivity through people)  บริษัทดีเด่นได้ถือว่า
พนักงานเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าสูงสุดขององค์กรด้วยการปฏิบัติให้พนักงานเห็นอย่างจริงจัง  เช่น  ให้เกียรติ
และความไว้วางใจแก่พนักงานทุกระดับ  รวมท้ังได้ใช้มาตรการต่าง ๆ ในด้านบวกในการส่งเสริมจิตใจ
พนักงานให้มีความกระตือรือร้นในการทํางานอยู่ตลอดเวลา                อันเป็นผลทําให้บริษัทดีเด่นสามารถ
เพ่ิมผลผลิตอย่างเห็นได้ชัด 
   5.  สัมผัสกับงานอย่างใกล้ชิดและความเชื่อม่ันในคุณค่าเป็นแรงผลักดัน                                  
(Hands-on and Value driven)  ผู้บริหารของบริษัทดีเด่นจะลงมาสัมผัสกับการปฏิบัติงาน       จริง ๆ มิใช่



นั่งบริหารอยู่แต่ในสํานักงานเท่านั้น  และพยายามปลูกฝังพนักงานให้มีความเชื่อม่ัน  ในคุณค่าท่ีดีต่าง ๆ  
เพ่ือให้เกิดแรงผลักดัน  ร่วมในการปฏิบัติงานให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
   6.  ทําแต่ธุรกิจท่ีมีความเชี่ยวชาญและเก่ียวเนื่อง  (Stick to the Knitting)               บริษัท
ดีเด่นจะเลือกทําเฉพาะธุรกิจท่ีตนเองมีความถนัดหรือเก่ียวเนื่องกับธุรกิจท่ีได้ทําอยู่เท่านั้น  เพราะมีความเชื่อ
ว่าการทําธุรกิจท่ีไม่มีความเชี่ยวชาญมีโอกาสท่ีจะประสบความล้มเหลวได้มาก  และอาจกระทบกระเทือน
ธุรกิจเดิมท่ีได้ดําเนินการมาด้วยดีอยู่แล้ว  จะสังเกตได้ว่าความคิดนี้               เริ่มสวนทางกับการพยายาม
ทําให้กิจการของบริษัทท่ีครอบคลุมกว้างขวาง  และอาศัยความได้เปรียบในกิจกรรมขนาดใหญ่   
   7.  รูปแบบเรียบง่ายธรรมดา  พนักงานอํานวยการหรือส่วนกลางมีข้อจํากัด  (Simple form 
and lean staff)  บริษัทดีเด่นได้จัดองค์การของหน่วยงานในระดับบนด้วยการใช้รูปแบบโครงสร้างท่ีมีความ
เรียบง่ายคือ  สายงานท่ีจัดตามประเภทของสินค้าพร้อมกับได้กระจายอํานาจให้กับแต่ละสายงานอย่างเต็มท่ี  
จึงทําให้พนักงาน  งานอํานวยการและเจ้าหน้าท่ีในสํานักงานใหญ่มีจํานวนน้อยไปด้วย  นอกจากนี้บริษัท
ดีเด่นยังมีความมุ่งม่ันอย่างจริงจังท่ีจะให้พนักงานทุกคนได้ทํางานด้านปฏิบัติการมากกว่าด้านอํานวยการ 
   8.  เข้มงวดและผ่อนปรนในเวลาเดียวกัน  (Simultaneous loose-tight properties)  บริษัท
ดีเด่นได้เข้มงวดในการทําให้พนักงานเกิดความศรัทธาและเชื่อม่ันร่วมกันในคุณค่าของลูกค้า  คุณภาพของ
สินค้าและบริการ  การสื่อความแบบไม่มีพิธีรีตอง  และการต้องคิดค้นสิ่งแปลกใหม่  เป็นต้น  ขณะเดียวกันก็
ได้ผ่อนให้พนักงานมีความอิสระในการทํางานอย่างเต็มท่ี  และได้ใช้สิ่งท่ีผ่อนปรนไปให้กลับมาควบคุมการ
ทํางานของพนักงานด้วยการมีวินัยในการทํางานด้วยตนเองแทน    
  
  

4.  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกบัการประเมินประสิทธิผล 

 4.1  ความหมายของการประเมินประสิทธิผล 

  พิทยา  บวรวัฒนา  (2531 : 60)  ได้ให้ความหมายของคําว่า  ประสิทธิผลขององค์กร  โดยสรุปได้
ว่า  องค์การท่ีดําเนินการบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้  ประสิทธิผลจึงเป็นเรื่องของความ สําเร็จขององค์การในการ
กระทําสิ่งต่าง ๆ ตามท่ีได้ต้ังเป้าหมายไว้  องค์การท่ีมีประสิทธิผลสูง           จึงเป็นองค์การท่ีประสบ
ความสําเร็จอย่างสูงในการทํางานตามเป้าหมาย  ในทางตรงกันข้ามองค์การท่ีมีประสิทธิผลตํ่าจึงเป็นองค์การ
ท่ีไม่ประสบความสําเร็จในการทํางานให้บรรลุเป้าหมายท่ีได้ตั้งเอาไว้  ดังนั้นประสิทธิผลขององค์การจึงเป็น
เรื่องของการหาคําตอบว่าองค์การท่ีได้ศึกษานั้นได้ดําเนินงานบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งเอาไว้ได้สําเร็จเพียงใด 
  สมพงษ์  เกษมสิน  (อ้างใน  เทพศักด์ิ  บุญรัตนพันธุ์.  2536 : 21)  ได้ให้ความหมายของความมี
ประสิทธิผลไว้ว่า  หมายถึง  การพิจารณาผลของการทํางานท่ีสําเร็จลุล่วงดังประสงค์หรือท่ีคาดหวังไว้เป็น
หลัก  เป็นเรื่องของการนําเอาผลงานท่ีสําเร็จดังท่ีคาดหวังไว้มาพิจารณา  และความสําเร็จของงานอย่างมี
ประสิทธิผลนี้  อาจเกิดจากการปฏิบัติงานท่ีไม่ประหยัดหรือไม่มีประสิทธิภาพ 
  ธงชัย  สันติวงษ์  (2533 : 314)  เห็นว่าประสิทธิผลขององค์การจะมีข้ึนได้ย่อมข้ึนอยู่กับเง่ือนไข
ท่ีว่า  องค์การสามารถทําประโยชน์จากสภาพแวดล้อมจนบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้  แต่สิ่งท่ีสําคัญ
ท่ีสุดท่ีอยู่เบ้ืองหลังควบคู่กับประสิทธิผลคือ  ความมีประสิทธิภาพ                ซ่ึงหมายถึงการมีสมรรถนะสูง  
สามารถมีระบบการทํางานท่ีก่อให้เกิดผลได้สูงสุด  โดยได้ผลผลิตท่ีมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าของทรัพยากรท่ีใช้ไป  



  มัฆวาฬ  สุวรรณเรือง  (2536 : 7)  ได้ให้ความหมายของประสิทธิผลไว้ว่า  หมายถึง  
ความสามารถขององค์การในการบรรลุเป้าหมายท่ีได้กําหนดไว้  โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการบริหาร
อย่างคุ้มค่า  สมาชิกเกิดความพึงพอใจในงานและองค์การโดยส่วนรวม  สามารถปรับตัวและพัฒนาเพ่ือดํารง
อยู่ต่อไปได้ 
  Bertman  M.  Gross  (อ้างใน  บุญส่ง  นิลแก้ว.  2542 : 73)  ได้ให้ความหมายของประสิทธิผล
ว่า  เป็นการสมดุลอย่างดีท่ีสุดระหว่างกิจการด้านปรับตัวและรักษาสภาพ  ดังนั้น  เขาจึงใช้กิจกรรมของ
องค์การเป็นเครื่องตัดสินการปฏิบัติงานขององค์การว่า  มีประสิทธิผลหรือไม่จึงประกอบไปด้วยกิจกรรมท่ีมุ่ง
ไปสู่การรักษาไว้ซ่ึงปัจจัยในวงจรของตัวป้อน –กระบวนการ - ผลผลิต  และปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อม  ซ่ึง
เป็นการวิเคราะห์บนพ้ืนฐาน               ของทฤษฎีระบบ  การตัดสินว่าองค์การมีประสิทธิผลหรือไม่จึง
ประกอบไปด้วย 
   1.  การได้มาซ่ึงทรัพยากร 
   2.  การใช้ตัวป้อน  (INPUT)  อย่างมีประสิทธิภาพเม่ือเทียบกับผลผลิต  (OUTPUT) 
   3.  การผลิตผลผลิตในรูปบริการหรือสินค้าโดยใช้ทฤษฎีระบบ  เช่น                     การ
กําหนดการรักษาปริมาณ 
   4.  การปฏิบัติงานด้านเทคนิค  และด้านการบริหารอย่างมีเหตุผลด้วยหนทางท่ีดีท่ีสุด 
   5.  การลงทุนในองค์การ  ได้แก่  การขยายงาน,  การสับเปลี่ยน,  การอนุรักษ์,  การพัฒนา
ทรัพย์สิน 
   6.  การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของพฤติกรรม 
   7.  การสนองตอบความสนใจท่ีแตกต่างกันของบุคคลและกลุ่ม 
  Georgopulos  และ  Tannenbaum  (1957.  อ้างใน  ภรณี  มหานนท์.  2529)    ได้ให้
สมมติฐานการศึกษาท่ีว่า  องค์การทุกองค์การมุ่งท่ีจะบรรลุเป้าหมายขององค์การ  โดยการใช้เครื่องมือท่ีท้ังมี
ชีวิตและไม่มีชีวิตเพ่ือผลิตผลงานกลุ่ม  ดังนั้น  การให้คํากําจัดความของประสิทธิผลจึงพิจารณา  2  ประเด็น  
คือ  เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การ  และหนทางหรือเครื่องมือ  ซ่ึงองค์การใช้ในการรักษาไว้ซ่ึง
ความเป็นองค์การและบรรลุเป้าหมายให้ได้  สําหรับเป้าหมายสําคัญขององค์การท่ัวไปนั้นมีดังนี้ 
   1. ผลผลิตสูง  ในแง่ท่ีว่าสามารถบรรลุถึงจุดหมายสูงสุดท่ีองค์การได้ตั้งไว้ไม่ว่าจะโดยปริมาณ
หรือคุณภาพ 
   2.  ความสามารถท่ีจะรับและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกองค์การ
โดยไม่สูญเสียความม่ันคง 
   3.  รักษาไว้ซ่ึงทรัพยากรมนุษย์และวัสดุอุปกรณ์  โดยให้ความสําคัญแก่บุคคลตามบทบาทท่ี
ต้องปฏิบัติภายในองค์การ  เช่น  ผู้จัดการ  คนงาน  องค์ความรู้ของคนงาน  ท่ีปรึกษา  เป็นต้น  ซ่ึงมีอิทธิพล
ท่ีทําให้องค์การมีประสิทธิผล 
   จากสมมติฐานเก่ียวกับองค์การและเป้าหมายขององค์การดังกล่าว Georgopulos  และ  
Tannenbaum  ได้ให้คําจํากัดความของประสิทธิผลขององค์การไว้ว่า  หมายถึง  ขอบเขตความมาก น้อย 
ของการท่ีองค์การในฐานะท่ีเป็นระบบสังคมสามารถบรรลุถึงเป้าหมายได้                        โดยทรัพยากร
และวิธี/วิถีทางท่ีมีอยู่  โดยไม่ทําให้ทรัพยากรและวิธี/วิถีทางต้องเสียหายและ               โดยไม่สร้างความ
ตึงเครียดท่ีไม่สมควรแก่สมาชิก  ดังนั้นตัวแปรท่ีจะใช้วัดประสิทธิผลขององค์การ                 จึงประกอบไป
ด้วย 
    1.  ความสามารถในการผลิตขององค์การ 



    2.  ความยืดหยุ่น  ขององค์การในรูปของความเร็วในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง
ภายในองค์การ  และความสําเร็จในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงซ่ึงเกิดข้ึนนอกองค์การ 
    3.  การปราศจากการตึงเครียด  หรือความขัดแย้งรุนแรงระหว่างกลุ่มภายในองค์การ
หรือระหว่างหน่วยงานในองค์การ 
  Friedlander  และ Pickle  (1968  อ้างใน  ภรณี  มหานนท์.  2529)  มององค์การ ในรูปของ
ระบบเปิดซ่ึงมีการเติบโตและการอยู่รอดได้  โดยข้ึนอยู่กับระบบภายในและภายนอก ซ่ึงสนับสนุนกันและกัน  
ดังนั้น  จึงใช้เกณฑ์ท่ีพิจารณาองค์การในแง่ของการรักษาระบบและ           การเติบโต  การสนองตอบต่อ
ระบบย่อย  และการสนองตอบต่อสภาพแวดล้อม  เพ่ือดูความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบของความมี
ประสิทธิผลอันได้แก่  ผลกําไรด้านการเงิน               ความพึงพอใจแก่พนักงาน  และคุณค่าขององค์การ  
ท่ีมีต่อสังคมท่ีองค์การเป็นส่วนหนึ่ง 
  Gibson  และคณะ  (1982  อ้างใน  ภรณี  มหานนท์.  2529)  ได้ให้ความหมายของประสิทธิผล
ขององค์การไว้ว่า  เป็นสภาวะซ่ึง  “องค์การตามระยะเวลาท่ีผ่านไป  เพ่ิมผลผลิตข้ึน  (Outputs)  ในขณะท่ี
ตัวป้อน (Inputs)  คงท่ี  หรือลดน้อยลง  หรือมีผลผลิตท่ีคงท่ีในขณะท่ีตัวป้อนลดลง”  มาผสมผสานกับมิติ
ของเวลา  (Time  Dimension)  ทําให้การวิเคราะห์องค์การจะต้องวิเคราะห์กระบวนการหรือวงจรของการ
นําทรัพยากรซ่ึงเป็นปัจจัยหรือตัวป้อนมาจัดการ ให้ออกมาเป็นผลกลับสู่สภาพแวดล้อมผ่านระยะเวลา  โดยมี
เครื่องบ่งชี้ซ่ึงสามารถจําแนกตามระยะเวลาได้ดังนี้ 
   1.  เครื่องบ่งชี้ระยะสั้น  (Short-run)  ซ่ึงวัดได้จากการผลิต  ประสิทธิภาพ                และ
ความพอใจ 
   2.  เครื่องบ่งชี้ระยะกลาง  (Intermediate)  ซ่ึงวัดได้จากความสามารถในการปรับตัว  และ
การพัฒนา 
   3.  เครื่องบ่งชี้ระยะยาว  (Long-run)  ซ่ึงก็คือความอยู่รอดขององค์การ 
  R.M.  Steers  (1997  อ้างใน  ภรณี  มหานนท์.  2529)  ได้เสนอแนวคิดท่ีได้รับความสนใจและมี
ความสําคัญมากในการวิเคราะห์ประสิทธิผลขององค์การด้วยตัวแบบกระบวนการ  (Process  Model)  ซ่ึง
เป็นแนวทางท่ีกว้างและเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์องค์การได้หลายประเภท  ท้ังยังเป็นแบบท่ีมีข้อจํากัด
น้อยท่ีสุดเท่าท่ีปรากฏใช้กันโดยแนวการวิเคราะห์นี้เสนอว่า  การวัดประสิทธิผลสามารถทําได้ดีท่ีสุดด้วยการ
พิจารณาแนวความคิดท่ีสัมพันธ์กันและครอบคลุมในทุกด้านของการประเมินประสิทธิผลขององค์การ  3  
ประการ  คือ  แนวความคิดเก่ียวกับการบรรลุถึงเป้าหมายขององค์การให้ได้สูงท่ีสุด  แนวความคิดเก่ียวกับ
ระบบ  และการเน้นความสําคัญเรื่องพฤติกรรมของคนภายในสภาพแวดล้อมขององค์การ 
   1.  การบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุด  ซ่ึงเป็นการใช้ทรัพยากรอันได้แก่  คน  เงิน  และเทคโนโลยี  
ท่ีมีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ตามเป้าหมาย 
   2.  แนวความคิดด้านระบบ  ซ่ึงเป็นแนวความคิดในการวิเคราะห์และพิจารณาเป้าหมาย  ซ่ึง
เปลี่ยนไปตามกาลเวลาในรูปแบบท่ีเป็นวัฏจักร 
   3.  การเน้นเรื่องพฤติกรรม  แนวความคิดท่ีเน้นถึงพฤติกรรมของบุคคลในองค์การท่ีมีต่อ
ความบรรลุเป้าหมายสูงสุดและความสําเร็จขององค์การในระยะยาว 

 4.2  ลักษณะองค์การท่ีมีประสิทธิผล 

  องค์การท่ีมีประสิทธิผล  เป็นองค์การท่ีถือได้ว่ามีความม่ันคง  มีประสิทธิภาพ  และมีความเจริญ
งอกงาม  นั่นหมายความว่าองค์การท่ีมีประสิทธิผล  หมายถึง  องค์การท่ีสามารถผสมผสานความต้องการของ
บุคคลหรือความต้องการของสมาชิกในองค์การกับความต้องการหรือเป้าหมายขององค์การ  โดยสามารถให้



บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  นักวิชาการจํานวนมากได้พยายาม
ศึกษาถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพขององค์การว่ามีลักษณะอย่างไร  มี
องค์ประกอบใดขององค์การท่ีก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด  นักวิชาการได้พยายามค้นหาและได้เสนอ
องค์ประกอบหรือเครื่องมือท่ีสามารถทําให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดขององค์การแตกต่างกันออกไป  ซ่ึงเครื่องมือ
หรือตัวแปรบางตัวให้ความสําคัญในเรื่องการวางแผน  แต่บางตัวให้ความสําคัญในเรื่องผลผลิต  หรือการ
ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม  ขวัญกําลังใจ  ความยืดหยุ่น  เพราะฉะนั้นความมีประสิทธิผล  จะข้ึนอยู่กับการให้
ความสําคัญขององค์การว่ามีลักษณะเช่นไร  เช่น  องค์การเอกชนมีลักษณะองค์การของการค้ากําไร  องค์การ
ท่ีเป็นส่วนราชการซ่ึงไม่สามารถประเมินผลผลิตเป็นตัวเลขเหมือนเอกชนได้                 ก็จะให้ความสําคัญ
กับความสามารถในการปรับตัว  การผสมผสาน  การติดต่อสื่อสาร  หรือ                   ความพึงพอใจ  ฯลฯ  
ว่าเป็นปัจจัยท่ีทําให้เกิดประสิทธิผล 
  ลักษณะการปฏิบัติงานอย่างไรจึงจะเรียกได้ว่าก่อให้เกิดประสิทธิผลแก่องค์การ    
มนูญ  วงศ์นารี  (2524 : 94)  ได้แสดงทรรศนะไว้ว่าเกณฑ์ในการวินิจฉัยขององค์กาประเมินประสิทธิผลคือ  
ความร่วมมือช่วยกันทํางานโดยมุ่งสู่จุดมุ่งหมาย  และความรู้สึกเป็นอิสระในการเสนอข้อคิดเห็นจากความรู้สึก
ของจนในการแก้ปัญหา  การแก้ปัญหานั้นจะเป็นการปฏิบัติท่ีมุ่งต่อผลอย่างแท้จริงและบรรยากาศการทํางาน
แบบให้ความร่วมมือ  ช่วยเหลือ เก้ือกูลไปอย่างอิสระโดยเต็มใจและไม่ถูกบังคับ 
  โดยสรุปลักษณะขององค์การท่ีมีประสิทธิผล  ต้องมีลักษณะดังนี้  
   1. มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์การ  สามารถผสมผสานความต้องการของสมาชิกได้ 
   2.  การปรับตัวขององค์การสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ียืดหยุ่น 
   3.  การปรับตัวขององค์การให้สอดคล้องกับสภาพทางสังคม 
   4.  ผลผลิตท่ีสูงขององค์การ 

5.  แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  หากพิจารณาจากบทบาทและหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแล้ว  จะพบว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นองค์กรของรัฐฝ่ายปกครองซ่ึงมีหน้าท่ีสําคัญในการจัดทําบริการ    สาธารณะส่วน
ท้องถ่ินเพ่ือตอบสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชนเฉพาะในเขตท้องถ่ิน นั้น ๆ โดยมีกฎหมายเพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือสําคัญในการจัดทําบริการสาธารณะ  แต่เนื่องจากการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมีความเก่ียวพันกับกฎหมายปกครองมากมายหลายฉบับ  ในท่ีนี้จะแบ่งกลุ่มของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ ๆ โดยกลุ่มแรก คือ กฎหมายท่ี
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการบ้านเมืองของฝ่ายปกครองเพ่ือให้การปฏิบัติราชการเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  กลุ่มท่ีสอง  คือ  กฎหมายท่ีกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับวิธีปฏิบัติราชการของ              
ฝ่ายปกครอง  กฎหมายท่ีให้ความคุ้มครองการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครอง  ตลอดจนกฎหมายเก่ียวกับการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน  ซ่ึงกฎหมายดังกล่าวล้วนแต่เป็นกฎหมายสําคัญ          ในฐานะเป็น
กฎหมายกลางสําหรับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท้ังสิ้น              ดังรายละเอียดดังนี้ 
  1.  จริยธรรมในการบริหารราชการ 
   คําว่า “จริยธรรม”  หมายถึง  ธรรมท่ีเป็นข้อประพฤติปฏิบัติในการบริหารงานราชการ  เช่น  
การทํางานด้วยความซ่ือสัตย์  มีเมตตา  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  เป็นต้น   
(วิรัช  วิรชันิภาวรรณ.  2547 : 33)  จากการปฏิบัติราชการของฝ่ายปกครองไทยท่ีผ่านมา  สะท้อนให้เห็นถึง
ปัญหาในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐเป็นจํานวนมากดังเช่น  ปัญหา  การขาดจริยธรรมของผู้บริหาร



ของหน่วยงาน  โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างไม่ซ่ือสัตย์สุจริต  ก่อให้เกิดปัญหาหลายประการตามมา  
ด้วยเหตุนี้จึงเกิดแนวคิดเก่ียวกับจริยธรรมในการบริหารราชการข้ึน  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของฝ่าย
ปกครองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   จริยธรรม  7  ประการ  เพ่ือนําไปสู่การเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมีจริยธรรมดีงาม  จึงได้แก่   
    1.  การนําหลักธรรมมาใช้ในการให้บริการ 
    2.  การมีจิตสํานึกท่ีดีงามในการให้บริการ 
    3.  การวางตัวให้เหมาะสม 
    4.  การไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่งไปแสวงหาผลประโยชน์ 
    5.  การพบปะเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือประชาชนอย่างสมํ่าเสมอ 
    6.  การไม่ใช้และไม่บิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการ 
    7.  การแสดงความรับผิดชอบในการบริหารงานท่ีผิดพลาด 
  2.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี   
พ.ศ.  2546    
   พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี               พ.ศ.  
2546  เป็นกฎหมายท่ีบัญญัติข้ึนมาบนพ้ืนฐานของแนวคิดหรือวิธีการบริหารราชการเพ่ือให้ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือสนองความต้องการของประชาชน   ซ่ึงข้ึนอยู่กับแต่ละประเทศจะ
กําหนดข้ึน  สําหรับแนวคิดของประเทศไทยนั้น  ปรากฏในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 วรรคสาม    ท่ีบัญญัติว่า  “ในการปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการ  ต้องใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี    โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน  การมี
ส่วนร่วมของประชาชน  การเปิดเผยข้อมูล  การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  ท้ังนี้  ตาม
ความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”   
   ด้วยเหตุนี้ในปี  พ.ศ.  2546  รัฐสภาจึงได้ตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ข้ึน เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการ
สั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติราชการเพ่ือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  ท้ังนี้เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้คือ 
 
   1. ให้เกิดประโยชน์ของประชาชน 
   2.  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
   3.  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
   4.  ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น  หรือลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
   5.  มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
   6.  ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
   7.  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสมํ่าเสมอ 
  3.  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  2539   
   พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  2539  ได้ถูกตราข้ึนบนพ้ืนฐานของ
แนวคิดท่ีว่า  แต่เดิมนั้นการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีเป็นไปตามกฎหมายเฉพาะเรื่องทําให้มีหลักเกณฑ์
วิธีการและเง่ือนไขการใช้อํานาจมีความหลากหลาย  และส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมและความ
เสมอภาค  ด้วยเหตุนี้จึงเกิดแนวคิดให้มีกฎหมายกลางเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไขการใช้อํานาจ



ของเจ้าหน้าท่ี  โดยเฉพาะการออก  “คําสั่งทางปกครอง”  ซ่ึงหมายถึง  การใช้อํานาจตามกฎหมายของ
เจ้าหน้าท่ีท่ีมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ข้ึนระหว่างบุคคลในอันท่ีจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน  ระงับ  
หรือมีผลกระทบ            ต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าท่ีของบุคคล  ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว 
เช่น การสั่งการ  การอนุญาต  การอนุมัติ  การวินิจฉัยอุทธรณ์  การรับรอง  และการรับจดทะเบียน                       
แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ  นอกจากนี้คําสั่งทางปกครองอาจเป็นการอ่ืนท่ีกําหนดไว้              ใน
กฎกระทรวงก็ได้   
   เหตุผลของการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้  เพ่ือให้การดําเนินการทางปกครอง 
   1.  มีหลักเกณฑ์และข้ันตอนต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม  อันจะทําให้การดําเนินงานทางปกครอง
เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย  ซ่ึงกฎหมายฉบับนี้ได้กําหนดข้ันตอนการพิจารณาทางปกครองไว้ดังนี้  ได้แก่ 
    1.1  เจ้าหน้าท่ีต้องแจ้งสิทธิและหน้าท่ีให้คู่กรณีทราบตามความจําเป็น 
    1.2  เจ้าหน้าท่ีอาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสม 
    1.3  เจ้าหน้าท่ีต้องเปิดโอกาสให้คู่กรณีใช้สิทธิตามกฎหมาย 
    1.4  หลังจากมีกระบวนการพิจารณาทางปกครองแล้ว  จึงมีการออกคําสั่ง ทางปกครอง 
    1.5  หากผู้รับคําสั่งทางปกครองเห็นว่าคําสั่งทางปกครองดังกล่าวเป็นคําสั่งท่ีออกโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมาย  ย่อมมีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งทางปกครองต่อเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจหรือขอให้เจ้าหน้าท่ีผู้มี
อํานาจทําการพิจารณาทางปกครองเสียใหม่ก็ได้  ท้ังนี้แล้วแต่กรณี 
    1.6  เพ่ือให้การดําเนินการตามคําสั่งทางปกครอง  เจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจย่อมมีอํานาจใช้
มาตรการต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้เพ่ือบังคับการให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมาย
นั้น 
   2.  มีประสิทธิในการใช้บังคับกฎหมายให้สามารถรักษาประโยชน์สาธารณะ 
   3.  อํานวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน 
   4.  เป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
  กล่าวโดนสรุปคือ  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พงศ.  2539              เป็น
กฎหมายท่ีเกิดข้ึนเพ่ือเป็นกฎหมายกลาง  ท้ังนี้เพ่ืออํานวยความเป็นธรรมแก่ประชาชนและทําให้การทํางาน
ของเจ้าหน้าท่ีเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและโปร่งใสมากข้ึนนั่นเอง 
  4.  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 
     พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539  ได้ถูกตราข้ึน    บนพ้ืนฐาน
ของแนวคิดท่ีว่า  แต่เดิมในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  ไม่ว่าหน้าท่ีนั้นจะเป็นการใช้อํานาจทาง
ปกครองหรือหน้าท่ีท่ัวไป  หากเกิดความเสียหายเกิดข้ึนแก่ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพย์สินของเอกชน  
เจ้าหน้าท่ีต้องรับผิดตามหลักเรื่องละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  นั่นคือ  หากหน่วยงานของ
รัฐชดใช้ค่าเสียหายแก่บุคคลภายนอก  หน่วยงานดังกล่าวย่อมไล่เบ้ียเอากับเจ้าหน้าท่ีผู้นั้นได้เต็มจํานวน  
และในกรณีมีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีหลายคนให้เจ้าหน้าท่ีต้องรับผิดในการกระทําของเจ้าหน้าท่ีผู้อ่ืนด้วย  
รัฐสภาจึงได้ตราพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีข้ึนในปี  พ.ศ.  2539  โดยกําหนด
หลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองแก่การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีไว้ดังนี้ 
   1.  เจ้าหน้าท่ีต้องรับผิดในการละเมิดซ่ึงเกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าท่ีเฉพาะ เม่ือเป็นการจง
ใจกระทําเพ่ือการเฉพาะตัวหรือจงใจให้เกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น 
   2.  ให้มีการแบ่งแยกความรับผิดแต่ละคน  โดยมิให้นําหลักกฎหมายเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้
บังคับ 



  5.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
     พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  ได้ถูกตราข้ึนบนพ้ืนฐานของแนวคิด
ท่ีว่าแต่เดิมนั้นข้อมูลข่าวสารของทางราชการถือเป็นเรื่องลับ  การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการของ
ประชาชนจึงเป็นไปโดยยาก  แนวคิดในการจัดทํากฎหมายข้อมูลข่าวสารในประเทศไทยจึงเริ่มเกิดข้ึนอย่าง
จริงจังเพ่ือเปลี่ยนแปลงหลักการดังกล่าว  โดยหากข้อมูลข่าวสารของราชการนั้นมิใช่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว  
ต้องเปิดเป็นหลัก  ส่วนการปกปิดเป็นข้อยกเว้น 
   หากพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการแล้ว  จะปรากฏ
อยู่ในเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 ว่า “...ในระบอบ
ประชาธิปไตย  การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการดําเนินการต่าง ๆ 
ของรัฐเป็นสิ่งจําเป็น  เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับ
ความเป็นจริง  อันเป็นการส่งเสริมให้มีความ เป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งข้ึน  สมควรกําหนดให้
ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการโดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยท่ีแจ้งชัดและจํากัดเฉพาะ 
ข้อมูลข่าวสารท่ีหากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ท่ีสําคัญของเอกชน  
ท้ังนี้เพ่ือพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้ม่ันคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าท่ีของตนอย่าง
เต็มท่ี  เพ่ือท่ีจะปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตนได้อีประการหนึ่งด้วย  ประกอบกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วน
บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกัน  จึงจําเป็นต้องตรากฎหมายฉบับนี้” 
   ผลของการประกาศใช้กฎหมายฉบับดังกล่าว  ส่งผลให้การใช้อํานาจของเจ้าหน้าท่ีเป็นไปโดย
โปร่งใส  และทําให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลเพ่ือเป็นประโยชน์ในการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม
ในทางการเมืองการปกครองได้เป็นอย่างดีอีกด้วย   

6.  สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

 ท้องถ่ินเทศบาลเมืองมหาสารคามได้รับการยกฐานะข้ึนเป็นเทศบาลเมืองมหาสารคาม  เม่ือวัน
อาทิตย์ท่ี  14  กุมภาพันธ์  2479  มีคณะเทศมนตรีชุดแรก  เม่ือวันท่ี  3  เมษายน  2480 โดยนายบุญช่วย  
อัตถากร  เป็นนายกเทศมนตรี  สํานักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ระยะเริ่มแรก ได้อาศัยสถานท่ีสโมสร
เสือป่า  เป็นท่ีทําการของสํานักงานเทศบาล  จนถึง  พ.ศ.  2483  จึงย้ายไปอยู่สุขศาลา  อําเภอเมือง
มหาสารคาม  เป็นเวลา  5 ปีเศษ  แล้วย้ายสํานักงานมาอยู่          ชั้นบน  ตึกแถว  2  ชั้น  (ปัจจุบันคือ
บริเวณตลาดสด)  จนถึง  พ.ศ.  2501  จึงย้ายมาอยู่อาคาร หลังใหม่  และต่อมาในปี  พ.ศ.  2519  ได้ย้าย
สํานักงานไปสร้างในท่ีดิน ซ่ึงมีผู้อุทิศให้                จํานวน  10 ไร่  เป็นอาคารคอนกรีต  2  ชั้น  ดังใน
ปัจจุบันนี้   

 6.1  สภาพท่ัวไป    

  6.1.1  ท่ีตั้งและขนาด   
 เทศบาลเมืองมหาสารคาม  ต้ังอยู่ในเขตตําบลตลาด อําเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  อยู่

ระหว่างเส้นรุ้งท่ี 15 องศา  25 ลิปดา  และ 16 องศา  40 ลิปดาเหนือ             เส้นแวง ท่ี  102 องศา  50  
ลิปดา  และ  103 องศา  30 ลิปดาตะวันออก  มีพ้ืนท่ี  24.14  ตารางกิโลเมตร  หรือ  15,087.50  ไร่ อยู่
ห่างจากกรุงเทพมหานคร  ประมาณ  475  กิโลเมตร  โดยทางรถยนต์  มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหาร
ส่วนตําบลต่าง  ๆ  ดังนี้  
  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ    องค์การบริหารส่วนตําบลเก้ิง     อําเภอเมืองมหาสารคาม 



  ทิศใต้    ติดต่อกับ    องค์การบริหารส่วนตําบลแวงน่าง   
          อําเภอเมืองมหาสารคาม 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตําบลเขวา อําเภอเมืองมหาสารคาม 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ   องค์การบริหารส่วนตําบลท่าสองคอน   
          อําเภอเมืองมหาสารคาม   
ดังแผนภูมิท่ี  3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภูมิท่ี  2  แผนท่ีเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม  (เทศบาลเมืองมหาสารคาม.  2559  :  16) 
 

 6.1.2  การแบ่งเขตการปกครอง 
 เทศบาลเมืองมหาสารคาม  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  30  ชุมชน  โดยอยู่ในความ
รับผิดชอบของนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  มีประธาน และคณะกรรมการชุมชนควบคุมดูแลภายใน
เขตชุมชนของตนเอง    ประชากรในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม   
ต้ังแต่  ปี  พ.ศ. 2554 – 2558  มีดังนี้  

ตารางท่ี 3  แสดงจํานวนประชากรตามข้อมูลสํานักทะเบียนท้องถ่ินในระยะเวลา  5 ปี 
 

ปี  พ.ศ. ชาย หญิง รวม 

2554 18,487 20,638 39,125 

2555 18,494 21,049 39,543 

2556 18,586 21,568 40,154 

2557 20,760 27,550 48,310 

2558 22,620 30,948 53,568 

           (ท่ีมา  :   กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน  เทศบาลเมืองมหาสารคาม) 
 

N



 
 
 
 
 
 
  

ตารางท่ี  4  แสดงจํานวนครัวเรือนและประชากรโดย  (แยกตามชุมชน)  รวม  30  ชุมชน 

ท่ี ชุมชน 
จํานวน

ครัวเรือน 
จํานวนประชากร 

รวม เนื่อท่ี (ไร่) 
ชาย หญิง 

1 ตักสิลา 1,308 1,008 1,009 2,017 1,387.50 
2 ศรีสวัสด์ิ  1 643 560 679 1,239 593.75 
3 ศรีสวัสด์ิ  2 1,110 5,103 10,394 15,497 525 
4 ศรีสวัสด์ิ  3 587 464 536 1,000 518.75 
5 ปัจฉิมทัศน์  1 711 1,089 1,999 3,088 425 
6 ปัจฉิมทัศน์  2 776 577 652 1,229 181.25 
7 ธัญญา  1 738 778 851 1,629 513 
8 ธัญญา  2 499 543 620 1,163 181.25 
9 ธัญญา  3 1,027 481 570 1,051 243.75 
10 ธัญญา  4 1,058 845 973 1,818 606.25 
11 สามัคคี  1 946 583 653 1,236 212.5 
12 สามัคคี  2 546 777 901 1,678 525 
13 ศรีมหาสารคาม 683 599 1,092 1,691 800 
14 เครือวัลย์  1 782 552 590 1,142 493.75 
15 เครือวัลย์  2 280 258 266 524 513 
16 นาควิชัย  1 935 873 901 1,774 225 
17 นาควิชัย  2 1,009 841 876 1,717 393.75 
18 นาควิชัย  3 727 455 511 966 618.75 
19 มหาชัย 498 424 509 933 137.5 
20 โพธิ์ศรี  1 467 693 748 1,441 506.25 
21 โพธิ์ศรี  2 529 694 745 1,439 218.75 
22 อภิสิทธิ์  1 798 407 461 868 187.5 
23 อภิสิทธิ์  2 535 590 660 1,250 500 
24 อุทัยทิศ  1 367 480 551 1,031 568.75 
25 อุทัยทิศ  2 506 570 654 1,224 606.25 
26 อุทัยทิศ  3 654 652 721 1,373 581.25 
27 อุทัยทิศ  4 190 250 311 561 450 
28 ส่องเหนือ 601 589 606 1,195 768.75 
29 ส่องใต้ 383 533 593 1,126 750 
30 บ้านแมด 241 417 453 870 1,025 



รวม 20,134 22,685 31,085 53,770 15,256.25 

 6.2  ด้านการเมืองการปกครอง 

6.2.1  การปกครองรูปแบบเทศบาล 
  องค์กรเทศบาล  เป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่ง  ประกอบด้วยสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรี  ซ่ึงมาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน            ในท้องถ่ิน  โดยสภา
เทศบาลเมืองมหาสารคามทําหน้าท่ีฝ่ายนิติบัญญัติมีจํานวน  18  คน                และมีนายกเทศมนตรีเป็น
ฝ่ายบริหาร 

ตารางท่ี  5  :  แสดงเขตการเลือกต้ังของชุมชนท้ัง  30  ชุมชน  ภายในเขตเทศบาลเมือง     
                   มหาสารคาม 
 

เขต 1 เขต 2 เขต 3 
• ชุมชนตักสิลา  
• ชุมชนศรีสวัสด์ิ 1  
• ชุมชนศรีสวัสด์ิ 2  
• ชุมชนศรีสวัสด์ิ 3  
• ชุมชนปัจฉิมทัศน์ 1  
• ชุมชนปัจฉิมทัศน์ 2  
• ชุมชนธัญญา 3  
• ชุมชนธัญญา 4 
• ชุมชนศรีมหาสารคาม 
• ชุมชนเครือวัลย์ 2  

 
 

• ชุมชนธัญญา 1  
• ชุมชนธัญญา 2 
• ชุมชนสามัคคี 1  
• ชุมชนสามัคคี 2  
• ชุมชนมหาชัย  
• ชุมชนโพธิ์ศรี 1  
• ชุมชนโพธิ์ศรี 2  

 
 
 
 

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

 

 6.2.2  การบริหารกิจการเทศบาล    ประกอบด้วย 
 สภาเทศบาล   สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกท่ีมาจากการเลือกต้ังโดยตรง และอยู่ใน
ตําแหน่งวาระละ  4  ปี  สภาเทศบาลมีประธานสภา  1  คน และรองประธานสภา  1  คน  โดยมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดแต่งต้ังมาจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล  
 สมาชิกสภาเทศบาล  มีจํานวน  18   คน   ดังนี้ 

(1) นายถนอม รัตนมุลตรี ประธานสภาเทศบาล    
(2) นายธงชัย ใหม่คามิ  รองประธานสภาเทศบาล      
(3) นายกิตติศักด์ิ นาคะพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล    
(4) นายบุญเรือง แสนผุ  สมาชิกสภาเทศบาล    
(5) นางวิมาลา จงรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาล    
(6) นายสมศักด์ิ     รักษาพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล    
(7) นางสุภาพร   ทองสุริชัยศรี สมาชิกสภาเทศบาล    
(8) นายชัยเศรษฐ ฝ่ายคุณวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล    



(9)  นายสุรชัย    ชูปฏิบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล  
(10)  นายบัณฑิตย์ สาคะรังค์   สมาชิกสภาเทศบาล    
(11)  นายสุรชัย    ชมภูนุช  สมาชิกสภาเทศบาล    
(12)  นายปรีดา รินทะรึก  สมาชิกสภาเทศบาล  
(13)  นายพยงค์ ทัพเจิรญ   สมาชิกสภาเทศบาล    
(14)  นายวศิลป์ อินศร  สมาชิกสภาเทศบาล    
(15)  นายสังคม   คําอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล  
(16)  นายสุทัศน์   ไชยบุญ  สมาชิกสภาเทศบาล 

  อํานาจหน้าท่ีของสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม   คือ 
 1.  มีอํานาจในการตราเทศบัญญัติ โดยทําหน้าท่ีกลั่นกรองและอนุมัติเทศบัญญัติต่าง ๆ  ว่าควร
บังคับใช้ในเขตเทศบาลหรือไม่อย่างไร และเทศบัญญัติดังกล่าวจะต้องไม่ขัดแย้ง ต่อกฎหมาย  

 2.  มีอํานาจในการตรวจสอบและถ่วงดุลการทํางานของฝ่ายบริหารให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปตาม
ระเบียบแบบแผนและนโยบายท่ีกําหนดไว้  โดยมีมาตรการควบคุม  คือ  การต้ังกระทู้ถามฝ่ายบริหาร  การ
ตรวจสอบการทํางานโดยคณะกรรมการสามัญ  และวิสามัญของสภาเทศบาล   
 3.  มีอํานาจในการเลือกสมาชิกสภาเทศบาล ต้ังเป็นคณะกรรมการสามัญและมีอํานาจเลือก
บุคคลท่ีเป็นสมาชิกหรือมิได้เป็นสมาชิก  เป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาลเพ่ือกระทํากิจการหรือ
พิจารณาการสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอํานาจหน้าท่ีของสภาเทศบาลแล้ว  รายงานสภาเทศบาล 
  คณะผู้บริหาร  ประกอบด้วย  นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกต้ังโดยตรง  
และรองนายกเทศมนตรี ท่ีนายกเทศมนตรีแต่งต้ัง  จํานวน  3  คน 

 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองมหาสารคาม  มีดังนี้ 
(1) นายแพทย์กิตติศักด์ิ    คณาสวัสด์ิ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 
(2) นายวัลลภ วรรณปะเถาว์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 
(3) นายไมตรี พรมดา  รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 
(4) ผศ.ดร.สุรทิน นาราภิรมย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 
(5) นางจันทร์ดี เจริญศิริ  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
(6) นายวิทยา ญาณสิทธิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
(7) นายบุญเจริญ แก้วบุดดา ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

 
 
 
       อํานาจหน้าท่ีของนายกเทศมนตรี  มีดังนี้คือ 

(1) กําหนดนโยบาย โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย  และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาล
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย 

(2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการของเทศบาล 
(3) แต่งต้ังและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการ

เทศมนตรี 
(4) วางระเบียบเพ่ือให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
(5) รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ 



(6) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ และกฎหมายอ่ืน 

 6.2.3  ภารกิจและอํานาจหน้าท่ีของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  
 เทศบาลเมืองมหาสารคาม  เป็นหน่วยการปกครองท้องถ่ิน  มีบทบาทและหน้าท่ี 
ในการพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือสร้างความเจริญให้กับท้องถ่ิน  โดยมีอํานาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.  2496  ดังนี้ 

(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา 
(3) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะรวมท้ังการ 

กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
(5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
(7) ให้ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 
(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดี 

ของท้องถ่ิน 
(9) หน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าท่ีของเทศบาล กล่าวคือ  

ให้มีน้ําสะอาดหรือการประปา  ให้มีโรงฆ่าสัตว์  ให้มีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษ์และรักษา          คนเจ็บ
ไข้ ให้มีและบํารุงทางระบายน้ํา ให้มีและบํารุงส้วมสาธารณะ ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
ให้มีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อท้องถ่ิน 
 นอกจากนี้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ได้กําหนดอํานาจหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถ่ินของตนเอง ดังนี้ 

(1)  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง 
(2)  การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา  และทางระบายน้ํา 
(3)  การจัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และท่ีจอดรถ 
(4)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน  ๆ  
(5)  การสาธารณูปการ  
(6)  การส่งเสริม   การฝึก  และประกอบอาชีพ 
(7)  การพาณิชย์  และการส่งเสริมการลงทุน 
(8)  การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
(9)  การจัดการศึกษา 
(10)  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรี คนชรา 

และผู้ด้อยโอกาส 
(11)  การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ 

วัฒนธรรมของท้องถ่ิน 
(12)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัย 
(13)  การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
(14)  การส่งเสริมกีฬา 



(15)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของ 
ประชาชน 

(16)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถ่ิน 
(17)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(18)  การกําจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล   และน้ําเสีย 
(19)  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล 
(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย  โรง

มหรสพ และสาธารณะสถานอ่ืน  ๆ  
(24) การจัดการ  การบํารุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ท่ีดิน  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(25) การผังเมือง 
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
(27) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
(28) การควบคุมอาคาร 
(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการ 

ป้องกัน  และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(31) กิจการอ่ืนใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามท่ี 

คณะกรรมการประกาศกําหนด        
 นอกจากหน้าท่ีท่ีเทศบาลต้องทําในเขตเทศบาลแล้ว อาจทํากิจการนอกเขตเทศบาล หรือกระทําการ
ร่วมกับบุคคลอ่ืน โดยกิจการนั้นจําเป็นต้องทําและเป็นการท่ีเก่ียวเนื่องกับการท่ีดําเนิน ตามอํานาจหน้าท่ี
ภายในเขตเทศบาล  ท้ังนี้  ต้องได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภา
องค์การบริหารท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องและได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย   นอกจากนั้นเทศบาลยังมีอํานาจ
ตราเทศบัญญัติ  โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายและมีบทลงโทษปรับ ผู้ละเมิดไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้เกินหนึ่ง
พันบาทในการดําเนินการดังกล่าว  

 6.2.4  โครงสร้างและบุคลากรในการบริหารงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม    
  เทศบาลเมืองมหาสารคามแบ่งส่วนการบริหารออกเป็น  8  ส่วนและ 1  หน่วยงานเทศพาณิชย์  
ได้แก่  สํานักปลัดเทศบาล  กองคลัง  กองวิชาการและแผนงาน   
กองการศึกษา  สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  สํานักการช่าง  กองสวัสดิการและสังคม  กองทะเบียน
ราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน  กองกิจการสภา  หน่วยงานตรวจสอบภายใน   

 7.3  ด้านสถานะการเงินการคลัง           

 การบริหารรายรับและรายจ่ายในปีงบประมาณท่ีผ่านมาโดยเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี  
มีดังนี้ 

ตารางท่ี  6  :  แสดงสถานะการคลังของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 



ปีงบประมาณ 
/รายการ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

รายรับจริง 328,376,604.09 380,173,032.60 394,725,280.79 392,921,793.05 556,491,098.94 

รายจ่ายจริง 312,761,730,64 350,247,161.48 325,187,702.15 317,627,899.24 385,135,579.78 

(ท่ีมา  : กองคลัง  เทศบาลเมืองมหาสารคาม  ข้อมูล ณ  เดือนกันยายน  2558) 
 
 การบริหารรายรับและรายจ่าย  ของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
เปรียบเทียบย้อนหลัง  5  ปี  มีดังนี้ 

ตารางท่ี  7   :  แสดงสถานะการคลังของสถานธนานุบาล  เทศบาลเมืองมหาสารคาม 

ปีงบประมาณ/ 
รายการ 

พ.ศ.  2554 พ.ศ.  2555 พ.ศ.  2556 พ.ศ.  2557 พ.ศ. 2558 

รายรับจริง 11,325,547.83 12,340,074.36 14,642,196.52 22,928,982.22 17,253,623.88 

รายจ่ายจริง 4,395,912.70 5,161,286.46 6,038,200.20 14,772,230.46 4,954,371.83 
 

(ท่ีมา :  สถานธนานุบาล  เทศบาลเมืองมหาสารคาม  ข้อมูล  ณ   เดือนกันยายน  2558) 
 

 6.4  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา        

 6.4.1  วิสัยทัศน์การพัฒนา   (Vision) 
 
 
 
 

6.4.2  พันธกิจ   (Mission) 
  1.  พัฒนาศักยภาพขององค์กรให้เป็นองค์กรคุณภาพ 
  2.  พัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  รวมท้ังสร้าง

และพัฒนาแหล่งเรียนรู้  
  3.  พัฒนาศักยภาพเมืองเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต   
  4.  สร้างสังคมให้มีสุข  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสร้างสรรค์               รู้เท่าทัน

การเปลี่ยนแปลง 

 6.4.3  เป้าประสงค์ (Goals) 

 1. เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กรให้มี
วัฒนธรรมองค์กรในการบริการ และการดําเนินงานอย่างท่ัวถึง เสมอภาค และโปร่งใส โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน องค์กรเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ 

“ องค์กรคุณภาพ      การศึกษาเด่น 

      เป็นเมืองน่าอยู่      สู่สังคมเป็นสุข ” 



 2. เพ่ือบริหารจัดการการศึกษาท้องถ่ิน ท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษา             ตาม
อัธยาศัย  รวมท้ังสร้างเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้เพ่ือให้เป็น               เมือง
ศูนย์กลางการศึกษา 

 3. เพ่ือพัฒนาเมืองให้รองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีอัต
ลักษณ์เชิงประวัติศาสตร์ มีการจัดการน้ําเสีย การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการท่ีสาธารณประโยชน์  และ
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเมืองให้เป็นเมืองสีเขียว (Green City) 

 4. เพ่ือสร้างสังคมให้มีสุข  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสร้างสรรค์              รู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงและสร้างทุนทางสังคม และเศรษฐกิจท้องถ่ิน และส่งเสริมสวัสดิการ             ให้
ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีการพ่ึงพาเอ้ืออาทร และสมานฉันท์ 

 6.4.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา   (Strategies) 

����   ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  1   การพัฒนาศักยภาพองค์กร  
แนวทางการพัฒนาท่ี 1    พัฒนาศักยภาพบุคลากรสอดรับการเป็นสมาชิก 

อาเซียน 
แนวทางการพัฒนาท่ี 2    พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แนวทางการพัฒนาท่ี 3    พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 
แนวทางการพัฒนาท่ี 4    เพ่ิมความสามารถในการจัดหารายได้  

���� ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2    การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
แนวทางการพัฒนาท่ี 1    พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาได้มาตรฐานและท่ัวถึง  

ท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยให้ 
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2    พัฒนาอาคารสถานท่ีและสร้างเสริมแหล่งเรียนรู้             
ให้เอ้ืออํานวยต่อการเรียนรู้ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 3    พัฒนาสังคมสอดรับกับการเป็นสมาชิกท่ีดี 
ของประชาคมอาเซียน  

แนวทางการพัฒนาท่ี 4    พัฒนาคุณภาพและทักษะชีวิตตามแนวคิด 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการพัฒนาท่ี 5    อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ดนตรี และกีฬา 

 ���� ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3    การพัฒนาศักยภาพเมือง  
  แนวทางการพัฒนาท่ี 1 พัฒนาระบบคมนาคม และการจราจร ท่ีมีความ 
     เหมาะสมกับเมือง 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2    เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันน้ําท่วม และการบําบัด 
น้ําเสีย 

แนวทางการพัฒนาท่ี 3    การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

���� ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4    การพัฒนาสังคมมีสุข และเศรษฐกิจชุมชน 



แนวทางการพัฒนาท่ี 1    พัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณสุข และ 
คุณภาพชีวิตอย่างท่ัวถึง 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2    การสร้างสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
แนวทางการพัฒนาท่ี 3    การเพ่ิมศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน ตาม 

แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางการพัฒนาท่ี 4    ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรม  

และอุบัติเหตุด้านการจราจรในท้องถ่ิน 
 สรุปได้ว่า  เทศบาลเมืองมหาสารคาม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีจัดต้ังข้ึน 
ตามพระราชกฤษฎีกา พุทธศักราช 2479 มีฐานะเป็นนิติบุคคล  มีอํานาจและหน้าท่ีในการ ตัดสินใจในการ
บริหารงานเทศบาล และอํานาจหน้าท่ีต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด   
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  30 ชุมชน มีคณะกรรมการชุมชนเป็นผู้ประสานงานในการพัฒนาระหว่าง
ชุมชนกับเทศบาล การดําเนินงานมีการวางแผนเพ่ือกําหนดนโยบายในการพัฒนาไว้ในแผนยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนา และการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยจัดแผนพัฒนาเทศบาลสามปี  ด้านการบริหาร
จัดการ ได้จัดส่วนการบริหาร ออกเป็น 9 ส่วน การบริหาร              เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าท่ี  ซ่ึง
ปัจจุบันอยู่ในช่วงการใช้แผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  และแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 
- 2560)  ภายใต้วิสัยทัศน์ “องค์กรคุณภาพ  การศึกษาเดน่  เป็นเมืองน่าอยู่  สู่สังคมเป็นสุข”   
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ด้าน  ได้แก่  1) ด้านพัฒนาศักยภาพองค์กร  2) ด้านพัฒนาการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม                           3)  ด้านพัฒนาศักยภาพเมือง  4) ด้านพัฒนาสังคมมีสุข และ
เศรษฐกิจชุมชน 

7.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 พงศธร  ถาวรวงศ์  (2541  :  บทคัดย่อ) ศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชนในเขต
เทศบาลต่อระบบการให้บริการของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา : ศึกษากรณีด้านงานทะเบียนราษฎร ผล
การศึกษาพบว่า ในภาพรวมผู้รับบริการมีทัศนคติและความพึงพอใจ           ในบริการด้านงานทะเบียน
ราษฎรของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราอยู่ในระดับดี  โดยในด้านกระบวนการให้บริการอยู่ในระดับพึงพอใจ
ค่อนข้างมาก จากเรื่องความสะดวกและเง่ือนไขในการติดต่อขอรับบริการโดยเฉพาะกรณีการ ติดต่อขอรับ
บริการสะดวกมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่   เรื่องความคุ้มค่าทางประโยชน์ใช้สอยและ ความคุ้มค่าในราคาของ
บริการ โดยเฉพาะกรณีการให้บริการมีความถูกต้องในเอกสาร, เรื่องความ รวดเร็วในข้ันตอนของการ
ให้บริการโดยเฉพาะการให้บริการเป็นไปตามลําดับก่อนหลัง และเรื่อง ความสะดวกจากอาคารสถานท่ี   ท่ี
ให้บริการ โดยเฉพาะการจัดป้ายบอกงาน บอกข้ันตอนต่าง ๆ ตามลําดับ ส่วนในด้านเจ้าหน้าท่ี ผู้ให้บริการพึง
พอใจในระดับมากในทุก ๆ เรื่อง จากเรื่องการมีบุคลิก ท่าที มารยาทในการบริการ โดยเฉพาะการพูดจากับผู้
มารับบริการอย่างสุภาพ และการมีอัธยาศัยไมตรีเป็นกันเองของเจ้าหน้าท่ีมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่  เรื่อง
ความซ่ือสัตย์ สุจริต ของผู้ให้บริการโดยบริการอย่างตรงไปตรงมาไม่เรียกร้องผลประโยชน์  เรื่องความเอาใจ
ใส่ในงาน หน้าท่ีบริการ โดยเฉพาะ ความกระตือรือร้นให้บริการฉับไว  และสนใจไต่ถามว่ามารับบริการเรื่อง
ใด และในเรื่องความเสมอภาคและ             ความเพียงพอในการให้บริการ  โดยเฉพาะการบริการอย่างเท่า
เทียมกัน และความเพียงพอ          ของเจ้าหน้าท่ี ตามลําดับ 
 นวพร  แสงหนุ่ม  (2544 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง  “ประสิทธิผลในการดําเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดเชียงใหม่”  ได้ทําการศึกษาความมีประสิทธิผล  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ



ประสิทธิผล  และปัญหาของการดําเนินงาน  การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดเชียงใหม่  
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
  1. ปัจจัยท่ีมีประสิทธิผลต่อการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดเชียงใหม่มี
ดังต่อไปนี้คือ  ด้านโครงสร้างระบบงาน  บรรยากาศในองค์การบริการส่วนตําบล                 ในจังหวัด
เชียงใหม่  และความสามารถในการบริหารงาน 
  2.  ทางด้านระดับประสิทธิผลในการดําเนินงาน  พบว่า  ประสิทธิผลการดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในระดับมาก 
  3.  ปัญหาด้านการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดเชียงใหม่  พบว่า 
   3.1  บรรยากาศภายในองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดเชียงใหม่                พบ
ปัญหาด้านขวัญและกําลังใจของประชากร  และความโปร่งใสในการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลใน
จังหวัดเชียงใหม่ 
   3.2  ด้านความสามารถในการบริหารงาน  พบว่า  ปัญหาด้านเป้าหมาย             ในการ
ดําเนินงานยังไม่ชัด  การจัดหาและการใช้งบประมาณยังไม่สามารถจัดเก็บงบประมาณ             ได้ตาม
เป้าหมายท่ีตั้งไว้  และอํานาจการตัดสินใจยังขาดหลักเกณฑ์และการมีส่วนร่วมในการ             ตัดสินใจท่ีดี
พอ 
 สุวัฒน์ บุญเรือง  (2545  : บทคัดย่อ)  ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
เทศบาลตําบลสุนทรภู่ : ศึกษาเฉพาะด้านการจัดเก็บรายได้ ผลการศึกษาพบว่า            ในภาพรวม
ประชาชนมีความพึงพอใจบริการด้านกระบวนการให้บริการในระดับปานกลาง              โดยมีความพึง
พอใจมากในเรื่องบริเวณภายในสํานักงานสะอาด สวยงาม บริเวณภายในสํานักงานมีแสงสว่างเพียงพอ และ
ความเพียงพอของท่ีนั่งสําหรับผู้มารับบริการ ส่วนด้านเจ้าหน้าท่ี                ผู้ให้บริการในภาพรวมอยู่ใน
ระดับพึงพอใจปานกลาง โดยมีความพึงพอใจมากในเรื่องเจ้าหน้าท่ีพูดจากับผู้มารับบริการอย่างสุภาพ นิ่ม
นวล  เจ้าหน้าท่ีมีความซ่ือสัตย์ต่อการปฏิบัติงาน และ          พึงพอใจน้อยในเรื่องเจ้าหน้าท่ีใช้ตําแหน่ง
หน้าท่ีขอเงินพิเศษเม่ือมีการลดหย่อนภาษี และ                ต้อง เสียเงินพิเศษให้เจ้าหน้าท่ีหากต้องการให้
เสร็จเร็ว 
 อดิศรา  เกิดทอง  (2546 : บทคัดย่อ)  ได้ทําการวิจัยเรื่อง  “ความมีประสิทธิผล          ในการ
ให้บริการสาธารณะของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์”  ผลการวิจัยพบว่า  บริการสาธารณะท่ีเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
จัดให้แก่ประชาชนเป็นการให้บริการท่ีมีประสิทธิผล  เนื่องจากประชาชน ท่ีอาศัยในเขตเทศบาลมีความพึง
พอใจในบริการสาธารณะท่ีทางเทศบาลได้จัดทําข้ึน  โดยแบ่งบริการสาธารณะท่ีเทศบาลจัดทําออกเป็น  4  
ด้าน  ได้แก่  ด้านสาธารณูปโภค  ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม  และด้าน
การให้บริการและบริการชุมชน  และผลการวิจัยยังพบ อีกว่า  การจัดให้บริการสาธารณะของเทศบาลนั้นยัง
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  โดยถึงแม้ว่าท้ังเทศบาลและประชาชนจะให้
ความสําคัญกับการจัดทําบริการสาธารณะในด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นหลัก แต่จุดเน้นในการ
จัดทําและความต้องการในการรับบริการแตกต่างกัน  โดยประชาชนต้องการให้เทศบาลพัฒนาบริการข้ัน
พ้ืนฐาน  หรือหน้าท่ีท่ีเทศบาลต้องกระทําตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ให้เป็นบริการท่ีมีคุณภาพดีก่อน  เช่น  
การรักษาความสะอาด  การกําจัดขยะ  การจัดให้มีน้ําสะอาด  และการจัดให้มีไฟฟ้าหรือแสงสว่างในชุมชน  
แต่ทางเทศบาลกลับมองข้ามการให้บริการข้ันพ้ืนฐานเหล่านั้น  แต่เน้นไปในด้านการพัฒนาบริการข้ันท่ีสูงกว่า
และมองการพัฒนาในอนาคต  เช่น  เรื่องการจัดภูมิทัศน์เมือง  การปรับปรุงสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ  การ



พัฒนาคุณภาพชีวิต  และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจมากกว่า  จึงไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง 
 
 พงษ์ไพบูลย์  ศิลาวราเวทย์  และทิฆัมพร  คุ้มวงศ์  (2551  :  บทคัดย่อ)             ได้
ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง  ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลตําบลท่าล้อ  อําเภอท่าม่วง  จังหวัด
กาญจนบุรี  ซ่ึงผลการวิจัย  พบว่า 
  1.  ด้านความพึงพอใจกระบวนการและข้ันตอนในการให้บริการ  พบว่า  ความ             พึง
พอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลตําบลท่าล้อ  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  โดยผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ด้านการกําหนดกระบวนงานหรือข้ันตอนในการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์อย่างชัดเจนมาก
ท่ีสุด  รองลงมาคือ  ผู้รับบริการสามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์  ซ่ึงทาง
เทศบาลได้จัดทําเอาไวได้อย่างสะดวกและสามารถใช้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์จาก
เทศบาลได้ง่ายและสะดวก 
    2.  ด้านความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ  พบว่า  เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการโดยเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก  โดยจําแนกตามลําดับ  ดังนี้  เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลเป็นผู้มีอัธยาศัยไมตรี ท่ีดีแก่ผู้มารับบริการ  
เช่น  การยิ้มแย้มแจ่มใส  พูดจาไพเราะและมีความสุภาพ  เป็นลําดับ          มากท่ีสุด  รองลงมาคือ  
เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลเป็นบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย์สุจริต  ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ จากการ
ให้บริการ  และเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ซักถามทุกประเด็นเก่ียวกับการสงเคราะห์
กลุ่มเป้าหมายจนกระท่ังหมดความสงสัย  ตามลําดับ 
  3.  ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก  พบว่าโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  โดยจําแนกเป็นดังนี้  
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในด้านการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพด้วยวิธีการรับเป็นเงินสดมากท่ีสุด  
รองลงมาผู้รับบริการมีความพึงพอใจในด้านระหว่างรอรับบริการได้รับความสะดวกในสิ่งท่ีเทศบาลจัดไว้เป็น
อย่างดี  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในด้านการจัดเตรียมสถานท่ีท่ีเหมาะสมเพ่ือให้บริการแก่ผู้รับบริการ  
ตามลําดับ 
  4.  ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการและบุคคลท่ัวไปในด้านต่าง ๆ เก่ียวกับงานบริการสงเคราะห์
เพ่ือการยังชีพของเทศบาล  ผู้สูงอายุมีความต้องการ  ได้แก่  ให้เทศบาลดําเนินการทันทีเก่ียวกับคําขอตามท่ี
ยื่นเรื่องการขอรับการสงเคราะห์ให้เทศบาลเพ่ิมเงินผู้สูงอายุให้เพ่ิมมากข้ึนกว่าเดิม  และให้ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ
ครบ  60  ปีข้ึนไป  ได้รับเงินสงเคราะห์ทุกราย  ผู้พิการ              มีความต้อง  ได้แก่  ให้เทศบาลตําบล
มอบเงินสดสงเคราะห์ให้ผู้พิการถึงบ้าน  ให้เพ่ิมงบประมาณให้มากข้ึนกว่าเดิมสําหรับผู้พิการและให้เทศบาล
จัดหาอาชีพให้สําหรับผู้พิการ  สําหรับผู้ป่วยเอดส์  มีความต้องการ  ได้แก่  ให้เทศบาลออกเงินทุนให้
ประกอบอาชีพ  เนื่องจากไม่สามารถ            ท่ีจะไปสมัครงานท่ีไหนได้และให้เพ่ิมงบประมาณให้มากข้ึน
กว่าท่ีได้รับอยู่เดิม 
 ปรางทิพย์  คงสมปราชญ์  วงศ์ธีรา  สุวรรณิน  และเรืองเดช  เร่งเพียร   
(2552 : บทคัดย่อ)  ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของเทศบาลเมืองสระบุรี  ซ่ึง
จากผลการวิจัย  พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาล           เมืองสระบุรีอยู่ใน
ระดับมากโดยไม่แตกต่างกันตามปัจจัยทางประชากรศาสตร์  เม่ือพิจารณา           ตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์  พบว่า 
  1.  เพศ อายุ การศึกษา และรายได้ท่ีแตกต่างกันมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกันท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ  0.05  ในทุกด้าน 



  2.  แต่อาชีพท่ีแตกต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่างกันท่ีระดับนัยสําคัญ 
ทางสถิติ 0.05 
  3.  ในด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า  เม่ือพิจารณาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแต่ละด้าน
พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่องมากท่ีสุด  รองลงมาได้แก่  ด้านการ
ให้บริการอย่างเพียงพอ  ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า  ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค  และด้านการ
ให้บริการอย่างทันเวลา  ตามลําดับ 

8.  กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัย 

 จากการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องจากนักวิชาการหลายท่านสามารถนํามา
เป็นกรอบแนวคิดในการประเมิน “ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม  ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิท่ี 3  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล   
 

1.  เพศ 
2.  อายุ 
3.  อาชีพหลัก 
4.  การศึกษา 
5.  จํานวนครั้งท่ีมาใช้บริการ 
 

 

ด้านกระบวนการ/
ข้ันตอนให้บริการ 

 

ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการ

ของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม 

 

 

ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร
ผู้ให้บริการ 

 

ด้านสิ่งอํานวย           
ความสะดวก 



 
 

บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการศึกษา 
 
 
 ในการวิจัยครั้งน้ี  เป็นการวิจัยเชิงสํารวจโดยมุ่งประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตริาชการของ
เทศบาลเมืองมหาสารคาม  ซ่ึงทําการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม  โดยก่อนท่ีจะทําการสรา้งเครื่องมือ  ผู้ศึกษาได้
ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร  ตํารา  และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องมาประกอบในการสร้างแบบสอบถาม  นอกจากน้ีผู้ศึกษายังได้
กําหนดแนวทางในการดําเนินการศึกษาเก่ียวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล  และการวิเคราะห์ข้อมลู  ดังตอ่ไปน้ี 
  1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2.  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.  การเก็บรวบรวมข้อมลู 
  4.  การวิเคราะห์ข้อมลู 
  5.  ระยะเวลาในการวิจัย 
  6.  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1.1  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย  ไดแ้ก่  ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม อําเภอเมอืง จังหวัด
มหาสารคาม ท่ีมีอายุตั้งแต ่ 18  ปีข้ึนไป รวมท้ังสิ้น  
45,291 คน  (ข้อมูล  ณ  เดือนกรกฎาคม  2559) 
 1.2  กลุ่มตัวอยา่งและการสุม่ตัวอย่าง   
  1.2.1  หาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากจํานวนประชากรรวมท้ังสิ้น  45,291  คน โดยใช้เกณฑ์ข้ันต่าํ  ด้วยการ
คํานวณทางสถิตติามวิธีการของทาโร ยามาเน่ (Taro  Yamane. 
1973 : 173)  ดังน้ี 
      

                            n             =   
  

 จากสูตร 
   n    แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   N    แทน ขนาดประชากรรวมท้ังสิ้น 
   e  แทน ค่าความคลาดเคลื่อนท่ียอมให้   
     (กําหนดให้มีค่าเท่ากับ  0.05) 
 
 
แทนค่าตามสูตร                              45,291 
                                          1 + (45,291 (0.05) 2) 
                                         =    396.49  คน 
 

 ในการศึกษาครั้งน้ี   ผู้ศึกษาใช้กลุม่ตัวอย่างรวมท้ังสิ้น  900  คน   
  1.2.2  การสุ่มตัวอย่าง  ใช้การกําหนดกลุ่มตัวอย่างแบบสดัส่วน  แล้วทําการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ  ดงัแสดง
ในตารางท่ี  9 
 

n   
= 

2)(1 eN

N

+



 
 
 

ตารางท่ี  8     แสดงกลุ่มตัวอย่าง 
 

ท่ี ชุมชน จํานวนประชากร  (คน) กลุ่มตัวอย่าง  (คน) 

1 ตักสิลา 1,870 37 

2 ศรีสวัสดิ ์ 1 1,239 25 
3 ศรีสวัสดิ ์ 2 12,136 241 
4 ศรีสวัสดิ์  3 937 19 
5 ปัจฉิมทัศน์  1 2,055 41 
6 ปัจฉิมทัศน์  2 1,123 22 
7 ธัญญา  1 1,211 24 
8 ธัญญา  2 1,035 21 
9 ธัญญา  3 1,051 21 
10 ธัญญา  4 1,672 33 
11 สามัคคี  1 1,236 25 
12 สามัคคี  2 1,314 26 
13 ศรีมหาสารคาม 1,247 25 
14 เครือวัลย ์ 1 1,142 23 
15 เครือวัลย ์ 2 524 10 
16 นาควิชัย  1 1,143 23 
17 นาควิชัย  2 1,456 29 
18 นาควิชัย  3 943 19 
19 มหาชัย 918 18 
20 โพธ์ิศร ี 1 1,217 24 
21 โพธ์ิศร ี 2 1,328 26 
22 อภิสิทธ์ิ  1 868 17 
23 อภิสิทธ์ิ  2 978 19 
24 อุทัยทิศ  1 1,131 22 
25 อุทัยทิศ  2 895 18 

 
ตารางท่ี  8  (ต่อ)      
 

ท่ี ชุมชน จํานวนประชากร  (คน) กลุ่มตัวอย่าง  (คน) 
26 อุทัยทิศ  3 1,207 24 
27 อุทัยทิศ  4 561 11 
28 ส่องเหนือ 1,028 20 
29 ส่องใต้ 956 19 
30 บ้านแมด 870 17 

รวมท้ังสิ้น 45,291 900 

 



2.  เคร่ืองมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   

 2.1  ลักษณะของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  แบบสอบถามการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  โดยแบ่ง                 เป็น  4  ส่วน  ดังนี้ 
   ส่วนท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ส่วนท่ี  2  แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม   
 ส่วนท่ี  3  แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อการดําเนินงาน
ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม    

 โดยใช้รูปแบบแบบสอบถามและคําถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า            
ตามวิธีของลิเคอร์ท  (Likert’s  Scale)  มี  5  ระดับ  คือ  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  

และน้อยท่ีสุด 
 ส่วนท่ี  4  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการให้บริการของ 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม    

 2.2  การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

  ในการศึกษาครั้งนี้  ได้ใช้แบบสอบถามท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ              เก็บ
รวบรวมข้อมูล  ดังนี้ 
  2.2.1  เก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษาเอกสาร  ตํารา  วารสาร  คู่มือ  ระเบียบ  กฎหมาย   และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
  2.2.2  กําหนดขอบเขตคําถามให้ครอบคลุมกรอบแนวคิด  วัตถุประสงค์  
 และองค์ประกอบท่ีทําให้ทราบถึงระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 
ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ได้แก่  ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าท่ี/ 
บุคลากรผู้ให้บริการ  ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก  และด้านผลสัมฤทธ์ิการให้บริการ  จํานวนคําถาม  รวม  32  ข้อ 

    2.2.3  กําหนดขอบเขตคําถามให้ครอบคลุมกรอบแนวคิด  วัตถุประสงค์  
 และองค์ประกอบท่ีทําให้ทราบถึงระดับการดําเนินงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม   
จํานวนคําถาม  รวม  8  ข้อ 

  2.2.4  นําร่างแบบสอบถามเสนอคณะกรรมการอํานวยการ  อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการวิจัย  
พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนและครอบคลุมของเนื้อหา  ภาษา  โครงสร้าง  และรูปแบบ  เม่ือได้รับ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการอํานวยการ และอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการวิจัยแล้ว  นําร่างแบบสอบถามมา
ทําการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะดังกล่าว                แล้วนําเสนอผู้บริหาร  เพ่ือพิจารณา 

3.  การเก็บรวบรวมข้อมลู 

 คณะผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  (Qualitative  Research) โดยผู้วิจัยและ          ทีม
ผู้ช่วยผู้วิจัยได้อธิบายและชี้แจงวัตถุประสงค์กับประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนท่ีมีอายุตั้งแต่  18  ปีบริบูรณ์ข้ึน
ไป  จํานวน  900  คน  ซ่ึงคณะผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการทําวิจัย              และความเป็นอิสระใน
การให้ข้อมูลรายละเอียดของแบบสอบถาม  ประโยชน์ท่ีจะได้รับจาก               การวิจยั  เพ่ือให้ผู้ตอบ



แบบสอบถามเกิดความเข้าใจตรงกัน  และให้ความร่วมมือในการ                ตอบแบบสอบถามอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  และเก็บรวบรวมข้อมูลครบตรงกําหนดเวลา 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์    
สําเร็จรูปในการประมวลผล  และวิเคราะห์ข้อมูล  โดยดําเนินการดังนี้ 
  4.1  นําแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้จํานวน  900  ฉบับ  ตรวจสอบความสมบูรณ์และความ
ถูกต้อง 
  4.2  นําแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์แล้วลงรหัสตามแบบการลงรหัส   
(Coding  Form) 
  4.3  นําแบบสอบถามท่ีลงรหัสแล้วให้คะแนนแต่ละข้อจากอํานาจการจําแนก 
รายข้อ  ดังนี้ 
  4.3.1  วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ 
เทศบาลเมืองมหาสารคาม  และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการดําเนินงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ใน
แบบสอบถามกําหนดไว้  5  ระดับคะแนน  (บุญชม  ศรีสะอาด.   
2545  :  103)  ดังน้ี 

   ระดับความพึงพอใจ/การดําเนินงานมากท่ีสุด กําหนดให้   5   คะแนน 
   ระดับความพึงพอใจ/การดําเนินงานมาก  กําหนดให้   4   คะแนน 
  ระดับความพึงพอใจ/การดําเนินงานปานกลาง  กําหนดให้   3   คะแนน 
  ระดับความพึงพอใจ/การดําเนินงานน้อย  กําหนดให้   2   คะแนน 
  ระดับความพึงพอใจ/การดําเนินงานน้อยท่ีสุด  กําหนดให้   1   คะแนน 
  นําแบบสอบถามท่ีลงคะแนนเรียบร้อยแล้วไปประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป  โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย  ดังนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด.  
2545  :  105)  ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย   4.51 – 5.00   หมายถึง   มีความพึงพอใจ/การดําเนินงาน 
                อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
    ค่าเฉลี่ย   3.51 – 4.50   หมายถึง   มีความพึงพอใจ/การดําเนินงาน 
                อยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย   2.51 – 3.50   หมายถึง   มีความพึงพอใจ/การดําเนินงาน 
                อยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50   หมายถึง   มีความพึงพอใจ/การดําเนินงาน 
                อยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50   หมายถึง   มีความพึงพอใจ/การดําเนินงาน 
                อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

5.  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 

 ระยะเวลาท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนสิงหาคม  ถึง  เดือนกันยายน  2559 



6.  สถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  
ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปดังนี้ 
  6.1  การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ได้แก่               การ
แจกแจงความถ่ี (Frequency)  และค่าร้อยละ  (Percentage) 
     6.2  การวัดระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองมหาสารคาม สถิติท่ีใช้  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  
(Mean)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 
     6.3  การวัดระดับการดําเนินงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  สถิติท่ีใช้  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  (Mean)  และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 

  6.4  การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ  สถิติท่ีใช้  ได้แก่  การแจกแจงความถ่ี (Frequency)  และ
อภิปรายเชิงพรรณา 
 
 
 



บทท่ี  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 
 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตริาชการของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  เป็นการวิจัยเชิง
สํารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล               กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา  ได้แก่  ประชาชนท่ี
อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  ท่ีมีอายุตั้งแต่  18  ปีข้ึนไป  จํานวน  900  คน 
จากน้ันผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามตรวจสอบความสมบูรณ์  ประมวลผล  และวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปแล้ว
นําเสนอข้อมูล  ด้วยตารางประกอบการอธิบายตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย               ตามข้ันตอน ดังน้ี    

   1.  สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  2.  ลําดับข้ันในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ลําดับข้ันในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
เมืองมหาสารคาม  คณะผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับ  ดังน้ี 
 ตอนท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไปวิเคราะห์ร้อยละของเพศ  อายุ  อาชีพหลัก  การศึกษา ภูมิลําเนา  
และช่องทางในการรับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการให้บริการ/โครงการต่าง ๆ     ของเทศบาล  
  ตอนท่ี  2  วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ             ของ
เทศบาลเมืองมหาสารคาม  
  ตอนท่ี  3  วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการการดําเนินงานของเทศบาล
เมืองมหาสารคาม   
  ตอนท่ี  4  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของเทศบาล          เมือง
มหาสารคาม 
 
 
 
 
 
 

 



ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

 ตอนท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไปวิเคราะห์ร้อยละของเพศ  อายุ  อาชีพหลัก  การศึกษา จํานวนครั้งท่ีมา
ใช้บริการ  และช่องทางในการรับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ การให้บริการ/โครงการต่าง ๆ ของ
เทศบาล  
 

ตารางท่ี  9  แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 
 

ข้อมูลท่ัวไป   จํานวน (คน) ร้อยละ 
1.  เพศ 

1.1 ชาย 
1.2 หญิง  

 
368.00 
532.00 

 
40.89 
59.11 

รวม 900.00 100.00 
 

 จากตารางท่ี  9  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ  59.11  และ  
เพศชาย  คิดเป็นร้อยละ  40.89   
 
 

ตารางท่ี  10  แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ 
 

ข้อมูลท่ัวไป จํานวน (คน) ร้อยละ 
2.  อายุ 
     2.1  18 – 34  ปี 
     2.2  35 - 49  ปี 
     2.3  ต้ังแต่  50  ปีข้ึนไป 

 
362.00 
315.00 
223.00 

 
40.22 
35.00 
24.78 

รวม 900.00 100.00 
  

 จากตารางท่ี  10  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง  18 – 34  ปี  คิดเป็นร้อย
ละ  40.22  รองลงมามีอายุระหว่าง  35 - 49  ปี  คิดเป็นร้อยละ 35.00  และมีอายุต้ังแต่  50  ปีข้ึนไป  คิด
เป็นร้อยละ  24.78 
 

ตารางท่ี  11  แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพหลัก 
 

ข้อมูลท่ัวไป จํานวน (คน) ร้อยละ 
3.  อาชีพหลัก 
    3.1  เกษตรกรรม  
    3.2  รับจ้าง  
    3.3  นักเรียน/นักศึกษา 
    3.4  ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว  
    3.5  รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
    3.6  ว่างงาน  

 
147.00 
136.00 
277.00 
188.00 
109.00 
43.00 

 
16.33 
15.11 
30.78 
20.89 
12.11 
4.78 

รวม 900.00 100.00 
 



 

 จากตารางท่ี  11  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา                         
คิดเป็นร้อยละ  30.78  รองลงมาเป็นอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  คิดเป็นร้อยละ  20.89   
อาชีพเกษตรกรรม  คิดเป็นร้อยละ  16.33  อาชีพรับจ้าง  คิดเป็น  ร้อยละ  15.11   
อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  คิดเป็นร้อยละ  12.11 และว่างงาน คิดเป็นร้อยละ  4.78     
 

ตารางท่ี  12  แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ข้อมูลท่ัวไป จํานวน (คน) ร้อยละ 
4.  ระดับการศึกษา 
    4.1  ไม่ได้เรียนหนังสือ 
    4.2  ประถมศึกษา  
    4.3  มัธยมศึกษา / ปวช. หรือเทียบเท่า  
    4.4  อนุปริญญา / ปวส. หรือเทียบเท่า 
    4.5  ปริญญาตรี 
    4.6  สูงกว่าปริญญาตรี 

 
32.00 
141.00 
176.00 
215.00 
262.00 
74.00 

 
3.56 
15.67 
19.56 
23.88 
29.11 
8.22 

รวม 900.00 100.00 
 
 

 จากตารางท่ี  12  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อย
ละ  29.11  รองลงมามีการศึกษาระดับอนุปริญญา / ปวส. หรือเทียบเท่า  คิดเป็นร้อยละ  23.88  มี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา / ปวช. หรือเทียบเท่า  คิดเป็นร้อยละ  19.56             มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  15.67  สูงกว่าปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ  8.22  และไม่ได้เรียนหนังสือ  คิด
เป็นร้อยละ  3.56 
 
 
 
ตารางท่ี  13  แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามจํานวนครั้ง                
    ท่ีมาใช้บริการ 
 

ข้อมูลท่ัวไป จํานวน (คน) ร้อยละ 
5.  จํานวนครั้งท่ีมาใช้บริการ 

5.1  1 – 3  ครั้ง 
5.2  4 – 6  ครั้ง 
5.3  มากกว่า  6  ครั้ง 

 
544.00 
292.00 
64.00 

 
60.44 
32.45 
7.11 

รวม 900.00 100.00 
   

 จากตารางท่ี  13  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาใช้บริการ  1 – 3  ครั้ง         คิดเป็น
ร้อยละ  60.44  รองลงมาใช้บริการ  4 – 6  ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ  32.45  มาใช้บริการมากกว่า  6  ครั้ง  คิด
เป็นร้อยละ  7.11 
 
 



ตารางท่ี  14  แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามช่องทางในการ 
    รับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการให้บริการ/โครงการต่าง ๆ ของเทศบาล 
 

ข้อมูลท่ัวไป จํานวน (คน) ร้อยละ 
6.  ช่องทางในการรับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการ
ให้บริการ/โครงการต่าง ๆ ของเทศบาล 

6.1  หอกระจายข่าวประจําชุมชน 
6.2  วารสาร/แผ่นพับ/รายงานกิจการเทศบาล 
6.3  ป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาล / ชุมชน 
6.4  คณะกรรมการชุมชน 
6.5  เว็บไซต์ของเทศบาล www.mahasarakhamcity.org 
6.6  สถานีวิทยุ FM.100  MHz  ร้อยใจชาวเทศบาล 
6.7  รถประชาสัมพันธ์ 
6.8  อ่ืน ๆ  ............... 

 
 

347 
225 
368 
402 
233 
297 
305 
146 

 
 

38.56 
25.00 
40.89 
44.67 
25.87 
33.00 
33.89 
16.22 

 

 จากตารางท่ี  14  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการ
ให้บริการ/โครงการต่าง ๆ ของเทศบาลผ่านคณะกรรมการชุมชน  คิดเป็น 
ร้อยละ  44.67  รองลงมาผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาล / ชุมชน  คิดเป็นร้อยละ  40.89     
ผ่านทางหอกระจายข่าวประจําชุมชน  คิดเป็นร้อยละ  38.56  ผ่านทางรถประชาสัมพันธ์   
คิดเป็นร้อยละ  33.89  ผ่านสถานีวิทยุ FM.100  MHz  ร้อยใจชาวเทศบาล  ร้อยละ  33.00 ผ่านวารสาร/
แผ่นพับ/รายงานกิจการเทศบาล  คิดเป็นร้อยละ  25.00  และผ่านช่องทางอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ  16.22 
 
 ตอนท่ี  2  วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล  เมือง
มหาสารคาม  

  1. วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
โดยรวมและจําแนกเป็นรายด้าน  
  2. วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  
จําแนกรายข้อของแต่ละด้าน 
 

 ����  วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
โดยรวมและจําแนกเป็นรายด้าน  



 
 

ตารางท่ี 15  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการ 
  ให้บริการของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  โดยรวมและจําแนกเป็นรายด้าน 
 

การให้บริการของเทศบาล                 
เมืองมหาสารคาม 

ค่าเฉล่ีย  
ความ 

พึงพอใจ 
ร้อยละ 

X  S.D. 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 

1.  ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนให้บริการ 72.71 3.64 .80 มาก 
2.  ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ให้บริการ 70.66 3.53 .79 มาก 
3.  ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 73.78 3.69 .80 มาก 
4.  ด้านผลสัมฤทธิ์การให้บริการ 76.53 3.83 .78 มาก 

โดยรวม 73.42 3.67 .79 มาก 
  

 จากตารางท่ี  15  พบว่า  ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  73.42   (X  =  3.67)  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน  เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย  พบว่า   

• ด้านผลสัมฤทธิ์การให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
ร้อยละ  76.53   (X  =  3.83) 

• ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
ร้อยละ  73.78   (X  =  3.69) 

• ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
ร้อยละ  72.71   (X  =  3.64) 

• ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
ร้อยละ  70.66   (X  =  3.53) 
 
 ����  วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  
จําแนกรายข้อของแต่ละด้าน 
 

•   ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนให้บริการ 
 

ตารางท่ี 16  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการ 
    ให้บริการของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนให้บริการ   
  โดยรวมและจําแนกเป็นรายด้าน 



 
 

การให้บริการของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนให้บริการ 

ค่าเฉล่ีย  
ความ 

พึงพอใจ 
ร้อยละ 

X  S.D. 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 

1.  ข้ันตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน  
และมีความคล่องตัว 

 
69.20 

 
3.46 

 
.74 

 
ปานกลาง 

2.  ความรวดเร็วในการให้บริการ 70.20 3.51 .93 มาก 
3.  ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะนํา 
ข้ันตอนในการให้บริการ 

 
71.60 

 
3.58 

 
.95 

 
มาก 

4.  ความเป็นธรรมของข้ันตอน วิธีการให้บริการ  
(เรียงตามลําดับก่อนหลังมีความเสมอภาค 
เท่าเทียมกัน) 

 
 

82.80 

 
 

4.14 

 
 

.71 

 
 

มาก 
5.  ความสะดวกท่ีได้รับจากการบริการ 
แต่ละข้ันตอน 

 
75.80 

 
3.79 

 
.69 

 
มาก 

6.  มีช่องทางการให้บริการหลากหลาย 68.20 3.41 .82 ปานกลาง 
7.  มีการบริการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลา 
ท่ีกําหนด 

 
71.20 

 
3.56 

 
.77 

 
มาก 

โดยรวม 72.71 3.64 .80 มาก 
  
 จากตารางท่ี  16  พบว่า  ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม  ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนให้บริการ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก                โดยมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจร้อยละ  72.71   (X  =  3.64)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ความเป็นธรรมของข้ันตอน 
วิธีการให้บริการ (เรียงตามลําดับก่อนหลังมีความเสมอภาค 
เท่าเทียมกัน)  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ  ร้อยละ  82.80  (X  =  4.14)  และมีช่องทาง
การให้บริการหลากหลาย  มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ                รอ้ยละ  68.20  (X  =  
3.41) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



•   ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ให้บริการ 
 

ตารางท่ี 17  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการ 
    ให้บริการของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ให้บริการ   
  โดยรวมและจําแนกเป็นรายด้าน 
 

การให้บริการของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ให้บริการ 

ค่าเฉล่ีย  
ความ 

พึงพอใจ 
ร้อยละ 

X  S.D. 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 

8.  ความสุภาพ  กิริยามารยาทของเจ้าหน้าท่ี             
ผู้ให้บริการ 

 
70.80 

 
3.54 

 
.68 

 
มาก 

9.  ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะ
ท่าทางของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 

 
73.00 

 
3.65 

 
.94 

 
มาก 

10.  ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อม
ในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 

 
68.20 

 
3.41 

 
.83 

 
ปานกลาง 

11.  เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการ  เช่น  การตอบคําถาม  ชี้แจงข้อสงสัย  
ให้คําแนะนําช่วยแก้ปัญหา 

 
 

71.40 

 
 
3.57 

 
 

.69 

 
 

มาก 
12.  ความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี  เช่น  
ไม่รับสินบน  ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ  ฯลฯ 

 
67.00 

 
3.35 

 
.77 

 
ปานกลาง 

13.  เจ้าหน้าท่ีให้เกียรติผู้ใช้บริการโดยกล่าว           
คําทักทาย  การเรียกชื่อ  การสบตาผู้รับบริการ 

 
74.20 

 
3.71 

 
.79 

 
มาก 

14.  เจ้าหน้าท่ีได้ให้ความเห็นใจและความเข้าใจ
แก่ผู้รับบริการและรับฟังปัญหาหรือข้อซักถาม              
ของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ 

 
 

70.00 

 
 

3.50 

 
 

.82 

 
 

ปานกลาง 
โดยรวม 70.66 3.53 .79 มาก 

  

จากตารางท่ี  17  พบว่า  ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม  ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ให้บริการ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก                โดยมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจร้อยละ  70.66   (X  =  3.53)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  เจ้าหน้าท่ีให้เกียรติผู้ใช้บริการโดย
กล่าวคําทักทาย  การเรียกชื่อ  การสบตาผู้รับบริการ                   มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจ  ร้อยละ  74.20  (X  =  3.71)  และความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี  เช่น  ไม่รับสินบน  ไม่หา
ประโยชน์ในทางมิชอบ  ฯลฯ  มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  67.00  (X  =  3.35) 

 
 
 
 
 



•   ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก 
 

ตารางท่ี 18  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการ 
    ให้บริการของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก   
  โดยรวมและจําแนกเป็นรายด้าน 
 

การให้บริการของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก 

ค่าเฉล่ีย  
ความ 

พึงพอใจ 
ร้อยละ 

X  S.D. 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 

15.  สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน  สะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ 

 
82.40 

 
4.12 

 
.96 

 
มาก 

16.  ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก  
เช่น  ท่ีจอดรถ  ห้องน้ํา  ท่ีนั่งคอยรับบริการ             
เป็นต้น 

 
 

67.20 

 
 

3.36 

 
 

.71 

 
 

ปานกลาง 
17.  ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการโดยรวม 70.80 3.54 .88 มาก 
18.  ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือ                     
ในการให้บริการ 

 
73.40 

 
3.67 

 
.87 

 
มาก 

19.  คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/
เครื่องมือในการให้บริการ 

 
86.20 

 
4.31 

 
.84 

 
มาก 

20.  จัดให้มีการอํานวยความสะดวกสําหรับ          
ผู้พิการ/คนชรา 

 
70.40 

 
3.52 

 
.78 

 
มาก 

21.  การจัดสถานท่ีและอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ 
สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ 

 
81.80 

 
4.09 

 
.72 

 
มาก 

22.  ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและ
เอกสารให้ความรู้ 

 
65.00 

 
3.25 

 
.69 

 
ปานกลาง 

23.  ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/                   
ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

 
66.80 

 
3.34 

 
.76 

 
ปานกลาง 

โดยรวม 73.78 3.69 .80 มาก 
 

จากตารางท่ี  18  พบว่า  ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม  ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก  โดยรวมอยู่ในระดับมาก                โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ร้อยละ  73.78   (X  =  3.69)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/
เครื่องมือในการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ  ร้อยละ  86.20  (X  =  4.31)  
และความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้  มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจร้อยละ  65.00  (X  =  3.25) 

 
 
 



•   ด้านผลสัมฤทธิ์การให้บริการ 
ตารางท่ี 19  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการ 
    ให้บริการของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ด้านผลสัมฤทธิ์การให้บริการ   
  โดยรวมและจําแนกเป็นรายด้าน 

การให้บริการของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
ด้านผลสัมฤทธิ์การให้บริการ 

ค่าเฉล่ีย  
ความ 

พึงพอใจ 
ร้อยละ 

X  S.D. 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 

24.  เทศบาลสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหา           
เฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว 

 
84.40 

 
4.22 

 
.55 

 
มาก 

25.  การให้บริการของเทศบาลสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้ 

 
73.60 

 
3.68 

 
.94 

 
มาก 

26.  ท่านมีทัศนคติท่ีดีต่อหน่วยงานเทศบาล                  
มากข้ึน 

 
70.80 

 
3.54 

 
.85 

 
มาก 

27.  ท่านมีความเชื่อม่ันต่อการให้บริการ                    
ของเทศบาล 

 
73.20 

 
3.66 

 
.74 

 
มาก 

28.  ท่านได้รับประโยชน์จากการให้บริการ             
ของเทศบาล 

 
87.00 

 
4.35 

 
.81 

 
มาก 

29.  ท่านคิดว่าการใช้จ่ายงบประมาณในกิจกรรม
ของเทศบาลเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด 

 
70.20 

 
3.51 

 
.78 

 
มาก 

30.  เทศบาลมีผลงานท่ีเกิดข้ึนคุ้มค่า              
กับงบประมาณท่ีจ่ายไป 

 
72.60 

 
3.63 

 
.88 

 
มาก 

31.  การให้บริการเกิดความคุ้มค่า  เช่น                    
ลดค่าใช้จ่าย  ลดเวลา  เป็นต้น 

 
80.80 

 
4.04 

 
.77 

 
มาก 

32.  ผลโดยภาพรวมท่ีได้รับจากการให้บริการ 
ของเทศบาล 

 
76.20 

 
3.81 

 
.70 

 
มาก 

โดยรวม 76.53 3.83 .78 มาก 
 

จากตารางท่ี  19  พบว่า  ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม  ด้านผลสัมฤทธิ์การให้บริการ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก                โดยมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจร้อยละ  76.53   (X  =  3.83)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ท่านได้รับประโยชน์จากการ
ให้บริการของเทศบาล  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ  ร้อยละ  87.00  (X  =  4.35)  และ
ท่านคิดว่าการใช้จ่ายงบประมาณในกิจกรรมของเทศบาลเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด  มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด  
โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  70.20  
(X  =  3.51) 
 
 



 ตอนท่ี  3  วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการดําเนินงานของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม  ประจําปี  พ.ศ.  2559   
 

ตารางท่ี 20  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ของระดับความคิดเห็นของประชาชน 
  ต่อการดําเนินงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ประจําปี  พ.ศ.  2559     
  โดยรวมและจําแนกเป็นรายข้อ 
 

การดําเนินงาน 
ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

 

ค่าเฉล่ีย  
การ

ดําเนินงาน 
ร้อยละ 

X  S.D. 

ระดับ 
การ

ดําเนินงาน 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
เสนอโครงการ / กิจกรรม  

 
69.60 

 
3.48 

 
.87 

 
ปานกลาง 

2.  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร ของโครงการ/กิจกรรม  

 
71.40 

 
3.57 

 
.82 

 
มาก 

3.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น                    
ในโครงการ / กิจกรรม   

 
72.40 

 
3.62 

 
.78 

 
มาก 

4.  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / 
กิจกรรมด้านต่าง ๆ ของเทศบาล 

 
73.80 

 
3.69 

 
.85 

 
มาก 

5.  ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ  / 
กิจกรรมด้านต่าง ๆ ของเทศบาล 

 
70.60 

 
3.53 

 
.88 

 
มาก 

6.  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 68.20 3.41 .71 ปานกลาง 
7.  การดําเนินงานของเทศบาลสามารถแก้ไข
ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน 

 
74.80 

 
3.74 

 
.69 

 
มาก 

8.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนิน
โครงการ / กิจกรรม  

 
77.80 

 
3.89 

 
.76 

 
มาก 

โดยรวม 72.33 3.62 .80 มาก 

 จากตารางท่ี  20  พบว่า  ของระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการดําเนินงานของเทศบาล
เมืองมหาสารคาม  ประจําปี  พ.ศ.  2559    โดยรวมอยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ย การดําเนินงานร้อยละ  
72.33  (X  =  3.62)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ 
/ กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  โดยมีค่าเฉลี่ยการดําเนินงานร้อยละ  77.80  (X  =  3.89) และการดําเนินงาน
เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด   มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด  โดยมีค่าเฉลี่ยการดําเนินงาน  ร้อยละ  68.20  (X  =  
3.41) 

 

 

 



 ตอนท่ี  4  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  
 

 การศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ผล
การศึกษาพบว่า   

 ����  ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนให้บริการ   
 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1.  การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารยังไม่ท่ัวถึง
และไม่ทันต่อเหตุการณ์  แผนผังข้ันตอนการ
ให้บริการและป้ายบอกช่องทางขอรับบริการ 
ไม่ชัดเจน 

1.  การให้ข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึงและทันต่อ
เหตุการณ์  มีแผนผังข้ันตอนการให้บริการ  
การติดต่อและป้ายบอกช่องทางท่ีมีความ
ชัดเจน ง่ายต่อการขอรับบริการ 

2.  ช่องทางในการให้บริการยังไม่มีความ
หลากหลาย  แบบฟอร์ม เอกสารคําร้องต่าง ๆ 
ไม่มีช่องทางให้ประชาชนในการเตรียมพร้อม
ล่วงหน้าก่อนมายื่นท่ีเทศบาล 

2.  พัฒนาช่องทางการให้บริการ  และช่องทาง
ในการขอเอกสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ  รวมท้ัง 
ข้ันตอนการให้บริการงานด้านต่าง ๆ ให้
หลากหลายมากยิ่งข้ึน 

3.  กระบวนการข้ันตอนการให้บริการยังไม่
ชัดเจนและระยะเวลาไม่เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้  

3.  เทศบาลควรมีกระบวนการข้ันตอนการ
ให้บริการท่ีชัดเจน  เป็นระบบ  และดําเนินการ
ตามข้ันตอน  ท้ังนี้เทศบาลควรมีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง               
เพ่ือนําข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนางานบริการ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

 ����  ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ให้บริการ   
 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1.  เจ้าหน้าท่ีขาดความกระตือรือร้นในการ      
ให้บริการหลายด้าน  เช่น  พูดจายังไม่
เหมาะสม ใส่ใจประชาชนผู้มารับบริการ           
น้อยเกินไป  มีข้อมูลสําหรับการให้บริการ                   
ยังไม่เพียงพอ  มาปฏิบัติงานไม่ตรงเวลา 

1.  ควรปรับปรุงเรื่องมนุษยสัมพันธ์ให้มาก
ยิ่งข้ึน  เช่น  พูดจาให้สุภาพเหมาะสม                 
ให้ความใส่ใจประชาชนผู้มารับบริการให้มาก 
รวมท้ังเตรียมข้อมูลไว้ตอบประชาชนผู้มารับ
บริการให้มากยิ่งข้ึน  มาปฏิบัติงานให้ตรงเวลา 

2.  เจ้าหน้าท่ียังประสานงานท้ังภายในและ
ระหว่างหน่วยงานไม่ดีเท่าท่ีควร  ทําให้ต้อง
ทํางานซํ้าซ้อนและเสียเวลา 

2.  ควรจัดอบรมให้เจ้าหน้าท่ีในการเรียนรู้
กระบวนการทํางาน  การประสานงาน                    
เพ่ือลดข้ันตอนการทํางาน ทําให้สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 



 ����  ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก 
 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1.  สภาพด้านอาคารสถานท่ีโดยรวมมีสภาพ
ชํารุด  สถานท่ียังขาดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในบางจุด  สถานท่ีจอดรถมี                
ไม่เพียงพอ  ห้องน้ํามีน้อยและไม่สะอาด
เท่าท่ีควร 

1.  ควรพัฒนาซ่อมแซมอาคารสถานท่ีท่ีชํารุด
ให้เรียบร้อย  เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึน  
จัดให้มีสถานท่ีจอดรถและห้องน้ําให้เพียงพอ
กับการให้บริการประชาชน และสะอาด                 
อยู่เสมอ 

2.  สื่อเอกสารประชาสัมพันธ์และคู่มือการ
ให้บริการประชาชนในงานบริการต่าง ๆ                     
ยังไม่ท่ัวถึง  ประชาชนผู้มารับบริการยังไม่
เข้าใจในข้ันตอนการรับบริการบางส่วน  เช่น  
ข้ันตอนวิธีการการขอรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ              
ผู้พิการ  เป็นต้น 

2.  ควรจัดทําเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ 
ข้ันตอน กระบวนการให้บริการงานต่าง ๆ   
เพ่ือบริการประชาชนผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย
และให้เข้าถึงประชาชนมากท่ีสุด 

  

 ����  ด้านผลสัมฤทธิ์การให้บริการ   
 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1.  การใช้จ่ายงบประมาณในกิจกรรมต่าง ๆ 
ของเทศบาลควรเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด  
และคํานึงถึงประโยชน์ ความคุ้มค่าท่ีจะได้รับ
เม่ือดําเนินโครงการ 

1.  เทศบาลควรดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
ตามเป้าหมายท่ีกําหนด  โดยคํานึกถึงประโยชน์
และความคุ้มค่า  รวมถึงการติดตามผลการ
ดําเนินงานและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

2.  การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในบางครั้งมีความ
ล่าช้า  เช่น  กรณีการแก้ไขปัญหาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน  ท่อระบายน้ํา ถนน ชํารุด  
เป็นต้น 

2.  เทศบาลควรดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน
ต่าง ๆ  อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ            
โดยหากไม่สามารถดําเนินการได้ควรมีการ            
แจ้งกลับผู้ร้องเรียนเพ่ือให้รู้ว่าแก้ไขถึงข้ันตอน
ใดแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ����  ด้านการดําเนินงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม   
 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1.  การดําเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล
ควรให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด                  
โดยเฉพาะโครงการด้านการพัฒนาต่าง ๆ  

1.  เทศบาลควรดําเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนการดําเนินงานท่ีได้จัดทํา  และหากพบ
ปัญหา อุปสรรคใด ควรแจ้งให้ประชาชนหรือ           
ผู้ท่ีเก่ียวข้องทราบ  
  

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
2.  เทศบาลนําโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ               
ท่ีชุมชนเสนอมาดําเนินการน้อยเกินไป 

2.  เทศบาลควรนําโครงการ/กิจกรรมท่ีเป็น
ข้อเสนอของชุมชนมาดําเนินการ  เนื่องจาก
ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคัดเลือกและ
จัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม 

 ����  ด้านอ่ืน ๆ   
•   ปรับปรุงถนนตามซอยต่าง ๆ ท่ีมีถนน แคบเกินไป  และเม่ือทําถนนควรทํา 

ท่อระบายน้ําท่ีเหมาะสมด้วย  ปรับปรุงถนนบางแห่งท่ีชํารุดให้มีสภาพใช้งานได้ดีกว่าเดิม              การ
ปรับปรุงถนน (บางเส้น)  เป็นการดีแต่ไม่ควรทําตอนหน้าฝนเพราะการจราจรลําบากมาก  ควรก่อสร้างถนน
ให้เป็นคอนกรีตหรือลาดยางให้ครบทุกพ้ืนท่ี เพ่ือความสะดวกในการสัญจรไปมาและเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ   

•   การสร้างถนนควรให้ได้มาตรฐานมากกว่านี้  และการขุดและวางท่อ ควรมี 
การวางแผนในการทํางานให้ดี   

•   อยากให้มีการจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนท่ีพบประชาชนเพ่ือเป็นช่องทาง 
ติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนกับเทศบาลให้ใกล้ชิดกันมากข้ึน 

•   อยากให้เทศบาลจัดกิจกรรมท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและส่งเสริม 
ความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน 

•   เทศบาลไม่ควรเปลี่ยนแปลงงบประมาณในโครงการต่าง ๆ บ่อยเกินไป   
เพราะส่งผลให้การพัฒนาไม่ต่อเนื่อง   

•   การดําเนินโครงการหรือก่อสร้างสิ่งท่ีมีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน                
ของประชาชน  อยากให้เทศบาลรับฟังความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ในชุมชนก่อนการตัดสินใจดําเนินการ   

•   เทศบาลควรดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนต่าง ๆ  อย่างรวดเร็วและมี 
ประสิทธิภาพ  โดยหากไม่สามารถดําเนินการได้ควรมีการแจ้งกลับผู้ร้องเรียนเพ่ือให้รู้ว่าแก้ไข            ถึง
ข้ันตอนใดแล้ว 

•   อยากให้เทศบาลช่วยแก้ไขปัญหาเยาวชนในเรื่องยาเสพติด  จัดระเบียบสถาน 
บันเทิงให้อยู่ในระบบจริง ๆ ดูแลแหล่งชุมชนแออัดว่ามียาเสพติดหรือไม่  รวมท้ังให้ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง  โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม  เน้นกลุ่มเยาวชนท่ีอยู่ในกลุ่มเสี่ยงในการทํา
กิจกรรมร่วมกันช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัยของประชาชน   

•   ดูแลพ้ืนท่ีว่างเปล่าในเขตเทศบาลให้ดีน่าอยู่  ปราศจากความสกปรกและ 



รกร้าง  โดยท่ีว่างเปล่าหลายแห่งในเขตเทศบาลมีป่ารก  มีต้นไม้เป็นพุ่มสูง  จึงควรปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
เทศบาลให้น่าอยู่ยิ่งข้ึน 



บทที่  5 
สรุปผล  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล                  เมือง
มหาสารคาม คณะผู้ศึกษาได้นําเสนอสรุปผลการศึกษาตามลําดับ  ดังนี้ 
  1.  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
  2.  สรุปผลการศึกษา 
  3.  อภิปรายผล 
  4.  ข้อเสนอแนะ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ได้กําหนด
วัตถุประสงค์ไว้ดังน้ี 
 1.  เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล 
เมืองมหาสารคาม  
 2.  เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการการดําเนินงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 3.  เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของเทศบาล          เมืองมหาสารคาม 

 

สรุปผลการศึกษา 
 

 ในการประเมินประสิทธภิาพและประสทิธิผลการปฏบิัตริาชการของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ปรากฏผลดงัน้ี 

 1.  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

  1.1  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญเ่ป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ  59.11  และ             เพศชาย  คิดเป็นร้อย
ละ  40.89     
  1.2  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญม่ีอายุระหว่าง  18 – 34  ปี  คิดเป็นร้อยละ  40.22  รองลงมามีอายุ
ระหว่าง  35 - 49  ปี  คิดเป็นร้อยละ 35.00  และมีอายตุั้งแต่  50  ปี 
ข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ  24.78   
  1.3  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ  30.78  รองลงมาเป็นอาชีพค้าขาย/
ธุรกิจส่วนตัว  คิดเป็นร้อยละ  20.89  อาชีพเกษตรกรรม  คิดเป็นรอ้ยละ  16.33  อาชีพรับจ้าง  คิดเป็น  ร้อยละ  15.11  
อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  คิดเป็นร้อยละ  12.11 และว่างงาน คิดเป็นร้อยละ  4.78   
  1.4  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญม่ีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็น 
ร้อยละ  29.11  รองลงมามีการศึกษาระดับอนุปริญญา / ปวส. หรอืเทียบเท่า  คิดเป็นร้อยละ  23.88  มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา / ปวช. หรือเทียบเท่า  คิดเป็นร้อยละ  19.56  มีการศึกษาระดับประถมศึกษา  คิดเป็นรอ้ยละ  15.67  สูงกว่า
ปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ  8.22  และ            ไม่ได้เรียนหนังสือ  คิดเป็นร้อยละ  3.56 
  1.5  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญม่าใช้บริการ  1 – 3  ครั้ง คิดเป็นร้อยละ  60.44  รองลงมาใช้บริการ  4 – 
6  ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ  32.45  มาใช้บริการมากกว่า  6  ครั้ง                      คิดเป็นร้อยละ  7.11 

 2.  ช่องทางการรับทราบข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการให้บริการ/โครงการต่าง ๆ             ของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม   

  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการให้บริการ/โครงการต่าง ๆ ของเทศบาล
ผ่านคณะกรรมการชุมชน  คิดเป็นร้อยละ  44.67  รองลงมา 

 



ผ่านป้ายประชาสมัพันธ์ของเทศบาล / ชุมชน  คิดเป็นร้อยละ  40.89  ผ่านทางหอกระจายข่าวประจําชุมชน  คิดเป็นร้อยละ  
38.56  ผ่านทางรถประชาสัมพันธ์  คิดเป็นร้อยละ  33.89   
ผ่านสถานีวิทยุ FM.100  MHz  ร้อยใจชาวเทศบาล  ร้อยละ  33.00 ผ่านวารสาร/แผ่นพับ/รายงานกิจการเทศบาล  คิดเป็น
ร้อยละ  25.00  และผ่านช่องทางอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ  16.22 

 3.  ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองมหาสารคาม    

 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลเมอืงมหาสารคาม  โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก  โดยมีคา่เฉลีย่ความพึงพอใจร้อยละ  73.42    

(X  =  3.67)  เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น  เรียงลําดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย  พบว่า   
• ด้านผลสัมฤทธ์ิการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ร้อยละ  76.53   (X  =  3.83) 
• ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ร้อยละ  73.78   (X  =  3.69) 
• ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ร้อยละ  72.71   (X  =  3.64) 
• ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ร้อยละ  70.66   (X  =  3.53) 
 
 

  4.  ระดับการดําเนินงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม    

   ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการดําเนินงานของเทศบาลเมอืงมหาสารคาม  ประจําปี  พ.ศ.  

2559    โดยรวมอยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลีย่ การดําเนินงานร้อยละ  72.33  (X  =  3.62)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  
พบว่า  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รบัจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  โดยมค่ีาเฉลี่ยการดําเนินงานร้อยละ  

77.80  (X  =  3.89) และการดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด   มีค่าเฉลีย่ต่ําสุด  โดยมีค่าเฉลีย่การดําเนินงาน  

ร้อยละ  68.20  (X  =  3.41) 

  5.  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของเทศบาล                     เมืองมหาสารคาม  

  ����  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนให้บริการ 

  ปัญหาอุปสรรค การให้บริการด้านข้อมลูข่าวสารยงัไม่ท่ัวถึงและไม่ทันต่อเหตุการณ์เท่าท่ีควร  
แผนผังข้ันตอนการให้บริการและป้ายบอกช่องทางขอรับบริการ ไมชั่ดเจน 
ช่องทางในการให้บริการยังไม่มีความหลากหลาย  แบบฟอรม์ เอกสารคําร้องต่าง ๆ ไม่มีช่องทางให้ประชาชนในการ
เตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนมายื่นท่ีเทศบาล  กระบวนการข้ันตอนการให้บริการยังไม่ชัดเจนและระยะเวลาไม่เป็นไปตามท่ี
กําหนดไว้ 

  ข้อเสนอแนะ เทศบาลควรให้ข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึงและทันต่อเหตุการณ์  มีแผนผังข้ันตอนการให้บริการ  
การติดต่อและป้ายบอกช่องทางท่ีมีความชัดเจน ง่ายต่อการขอรับบริการ  รวมถึงการพัฒนาช่องทางการให้บริการ  และ
ช่องทางในการขอเอกสาร แบบฟอร์ม            ต่าง ๆ  ให้หลากหลายมากยิ่งข้ึน  สําหรับกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ
ต้องมีความชัดเจน  เป็นระบบ  และดําเนินการตามข้ันตอน  ท้ังน้ีเทศบาลควรมีการตดิตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเน่ือง  เพ่ือนําข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนางานบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

 



  ����  ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ให้บริการ   

  ปัญหาอุปสรรค เจ้าหน้าท่ีขาดความกระตือรือร้นในการให้บริการหลายด้าน  เช่น  พูดจายังไม่
เหมาะสม  ใส่ใจประชาชนผู้มารับบริการน้อยเกินไป  มีข้อมลูสําหรบัการให้บริการยังไมเ่พียงพอ  มาปฏิบัติงานไม่ตรงเวลา  
รวมท้ังการประสานงานท้ังภายในและระหว่างหน่วยงานไม่ดีเท่าท่ีควร  ทําให้ต้องทํางานซํ้าซ้อนและเสียเวลา 

  ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุงเรื่องมนุษยสัมพันธ์ให้มากยิ่งข้ึน  เช่น  พูดจาให้สุภาพเหมาะสม  ให้ความใส่ใจ
ประชาชนผู้มารับบริการให้มาก  มาปฏิบัติงานให้ตรงเวลา  รวมท้ังเตรียมข้อมลูไว้ตอบประชาชนผู้มารับบริการให้มากยิ่งข้ึน  
อีกท้ังจัดอบรมให้เจ้าหน้าท่ีในการเรียนรู้กระบวนการทํางาน  การประสานงานเพ่ือลดข้ันตอนการทํางาน ทําให้สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

 

  ����  ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 

  ปัญหาอุปสรรค สภาพด้านอาคารสถานท่ีโดยรวมมีสภาพชํารดุ  สถานท่ียังขาดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในบางจุด  สถานท่ีจอดรถมีไม่เพียงพอ  ห้องนํ้ามีน้อยและ          ไม่สะอาดเท่าท่ีควร  สื่อเอกสารประชาสมัพันธ์
และคู่มือการให้บริการประชาชนในงานบริการ ต่าง ๆ  ยังไม่ท่ัวถึง  ประชาชนผู้มารับบริการยังไม่เข้าใจในข้ันตอนการรับ
บริการบางส่วน  เช่น  ข้ันตอนวิธีการการขอรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  เป็นต้น 

  ข้อเสนอแนะ ควรพัฒนาซ่อมแซมอาคารสถานท่ีท่ีชํารุดให้เรียบร้อย             เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจ
เกิดข้ึน  จัดให้มสีถานท่ีจอดรถและห้องนํ้าให้เพียงพอกับการให้บริการประชาชน และสะอาดอยู่เสมอ  จัดทําเอกสารสื่อ
ประชาสมัพันธ์ ข้ันตอน กระบวนการให้บริการงานต่าง ๆ   เพ่ือบรกิารประชาชนผา่นช่องทางท่ีหลากหลายและให้เข้าถึง
ประชาชนมากท่ีสุด 

  ����  ด้านผลสัมฤทธิ์การให้บริการ   

  ปัญหาอุปสรรค การใช้จ่ายงบประมาณในกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล               ควรเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีกําหนด  และคํานึงถึงประโยชน์ ความคุ้มค่าท่ีจะไดร้ับเมื่อดําเนินโครงการ  การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในบางครั้งมี
ความล่าช้า  เช่น  กรณีการแก้ไขปัญหา                  ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน  ท่อระบายนํ้า ถนน ชํารุด  เป็นต้น 

  ข้อเสนอแนะ เทศบาลควรดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ตามเป้าหมาย              ท่ีกําหนด  โดยคํานึงถึง
ประโยชน์และความคุ้มค่า  รวมถึงการติดตามผลการดําเนินงานและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ  สําหรบัการดําเนินการแก้ไข
ข้อร้องเรียนต่าง ๆ  ควรดําเนินการ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  โดยหากไม่สามารถดาํเนินการได้ควรมีการแจ้งกลับผู้
ร้องเรียนเพ่ือให้รู้ว่าแก้ไขถึงข้ันตอนใดแล้ว 

  ����  ด้านการดําเนินงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม   

  ปัญหาอุปสรรค การดําเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลควรให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
โดยเฉพาะโครงการด้านการพัฒนาต่าง ๆ  และเทศบาลนําโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ  ท่ีชุมชนเสนอมาดําเนินการน้อยเกินไป
   

  ข้อเสนอแนะ เทศบาลควรดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดําเนินงานท่ีได้จดัทํา  และหากพบปัญหา 
อุปสรรคใด ควรแจ้งให้ประชาชนหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องทราบ  และ             นําโครงการ/กิจกรรมท่ีเป็นข้อเสนอของชุมชนมา
ดําเนินการ  เน่ืองจากชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคัดเลือกและจัดลําดบัความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม 

 

 

 



อภิปรายผล 
 จากผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล                  
เมืองมหาสารคาม  คณะผู้ศึกษาได้นํามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 สมมุติฐานท่ี  1  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
อยู่ในระดับมาก  
 จากผลการศึกษา  พบว่า  ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลเมือง

มหาสารคาม  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  โดยมีคา่เฉลีย่ความพึงพอใจ                ร้อยละ  73.42   (X  =  3.67)  
ผลการวิจัยดังกล่าวจึงเป็นไปตามสมมตุิฐานท่ีกําหนดไว้   
เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า  อยู่ในระดับมากทุกดา้น  สามารถนํามาอภิปรายผลได้ดังน้ี 

• ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนให้บริการ  ประชาชนผู้มารับบริการม ี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาพบว่า  ความเป็นธรรมของข้ันตอน                  วิธีการให้บริการ 
(เรียงตามลําดับก่อนหลังมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน)  มีค่าเฉลี่ยความ                พึงพอใจมากท่ีสุด  รองลงมาได้แก่  
ความสะดวกท่ีไดร้ับจากการบริการแต่ละข้ันตอน   
ความชัดเจนในการอธิบายช้ีแจงและแนะนําข้ันตอนในการให้บริการ  มีการบริการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
ความรวดเร็วในการให้บริการ  ข้ันตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน  
และมีความคล่องตัว  และมีช่องทางการให้บริการหลากหลาย  ตามลําดับ 

• ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ให้บริการ  ประชาชนผู้มารับบริการม ี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาพบว่า  เจ้าหน้าท่ีให้เกียรตผิู้ใช้บริการ             โดยกลา่วคําทักทาย  
การเรยีกช่ือ  การสบตาผู้รับบริการ  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากท่ีสดุ  รองลงมาได้แก่  ความเหมาะสมในการแต่งกาย 
บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ  เช่น  การตอบคําถาม  ช้ีแจงข้อสงสัย                   ให้คําแนะนําช่วย
แก้ปัญหา  ความสภุาพ  กิริยามารยาทของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ   เจ้าหน้าท่ีได้ให้ความเห็นใจและความเข้าใจแก่ผูร้ับบริการ
และรับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเตม็ใจ  ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าท่ีความซ่ือสตัย์สจุริตในการปฏิบัตหิน้าท่ี  เช่น  ไม่รับสินบน  ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ  ฯลฯตามลาํดับ 

• ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก  ประชาชนผู้มารับบริการม ี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาพบว่า  คุณภาพและความทันสมัย            ของอุปกรณ์/เครื่องมือใน
การให้บริการ  มค่ีาเฉลี่ยความพึงพอใจมากท่ีสุด  รองลงมาได้แก่   
สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน  สะดวกในการเดินทางมารับบริการ  การจัดสถานท่ีและอุปกรณ์            ความเป็นระเบียบ 
สะดวกต่อการตดิต่อใช้บริการ  ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือ                     ในการให้บริการ  ความสะอาดของ
สถานท่ีให้บริการโดยรวม  จัดให้มกีารอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิ้การ/คนชรา  ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก  
เช่น  ท่ีจอดรถ  ห้องนํ้า   
ท่ีน่ังคอยรับบริการ  เป็นต้น  ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย  ความพอใจต่อ
สื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้  ตามลาํดับ 

• ด้านผลสัมฤทธิก์ารให้บริการ  ประชาชนผู้มารับบริการม ี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาพบว่า  ท่านไดร้ับประโยชน์จาก             การให้บริการของเทศบาล  
มีค่าเฉลีย่ความพึงพอใจมากท่ีสดุ  รองลงมาได้แก่  เทศบาลสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไดอ้ย่างรวดเร็ว  การ
ให้บริการเกิดความคุ้มค่า  เช่น                    ลดค่าใช้จ่าย  ลดเวลา  เป็นต้น  ผลโดยภาพรวมท่ีได้รบัจากการให้บริการ 
ของเทศบาล 
การให้บริการของเทศบาลสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้  ท่านมีความเช่ือมั่นต่อการให้บริการของ
เทศบาล  เทศบาลมผีลงานท่ีเกิดข้ึนคุ้มค่ากับงบประมาณท่ีจ่ายไป 



ท่านมีทัศนคติท่ีดีต่อหน่วยงานเทศบาลมากข้ึน  ท่านคิดว่าการใช้จ่ายงบประมาณในกิจกรรมของเทศบาลเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีกําหนด  ตามลําดับ 

 สมมุติฐานท่ี  2  ระดับการดําเนินงานของของเทศบาลเมืองมหาสารคาม   
อยู่ในระดับมาก 

   จากผลการศึกษาระดับการดําเนินงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก  โดยมี

ค่าเฉลี่ยการดําเนินงานร้อยละ  72.33  (X  =  3.62)    เมื่อพิจารณาพบว่า  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รบัจากการดําเนิน
โครงการ / กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากท่ีสุด  รองลงมาไดแ้ก่  การดําเนินงานของเทศบาลสามารถแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมด้านตา่ง ๆ  
ของเทศบาล  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม   
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ของโครงการ/กิจกรรม  ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ  / กิจกรรม
ด้านต่าง ๆ ของเทศบาล  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม  และการดําเนินงานเป็นไป
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด  ตามลําดบั 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล                  เมือง
มหาสารคาม  คณะผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังน้ี 
 1)  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1.1  ควรเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าท่ีในเทศบาลเมืองมหาสารคามได้มีสว่นร่วมและบูรณาการการทํางานอย่าง
เป็นระบบ 
  1.2  ควรส่งเสรมิให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลในทุกด้าน 
  1.3  ควรรณรงค์ให้เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลเมืองมหาสารคามในการสร้างจิตสาํนึก ในการให้บริการ  สรา้ง
ความรักในการให้บริการ  และให้บริการด้วยความเต็มใจ 
  1.4  ในด้านการบริการควรให้ความเสมอภาคแก่ทุกฝา่ย  โดยไมเ่ลือกปฏิบัติเป็นรายบุคคล 
  1.5  ผู้บริหารควรกําหนดนโยบาย  มีแผนแม่บทเก่ียวกับการให้บริการประชาชนอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์
อักษร  และสามารถนํานโยบายไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมได ้

 2)  ข้อเสนอแนะเชิงปฏบัิติ 

  2.1  ควรเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าท่ีมสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการทํางานในหน่วยงาน  และให้
เจ้าหน้าท่ีมสี่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือการสร้างสรรค์งานท่ีดีต่อไป 
  2.2  เทศบาลควรปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ให้สะดวกต่อการบริหารจัดการในองค์กร 
  2.3  การบริหารงานของเทศบาลควรมีการตรวจสอบได้  เพ่ือความโปร่งใสและ            เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
  2.4  ควรมีการมอบหมายงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบให้ชัดเจน  และเหมาะสม กับตําแหน่งงาน  และควรมี
บทลงโทษแก่ผู้บกพร่องต่อหน้าท่ี   
  2.5  ควรมีการอบรมในเรื่องคุณธรรม  จรยิธรรมในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ี           ในเทศบาลอยู่เสมอ 
  2.6  ควรใช้ทรัพยากรของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสดุแก่ส่วนรวม  และควร           มีการปรับปรงุ
ซ่อมแซม  วัสดุอุปกรณ์ให้ใช้ได้ดีอยู่เสมอ  เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในการทํางาน 

 3)  ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

  3.1  ศึกษาการให้บริการของเทศบาลเฉพาะด้าน  เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนางานท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน   
  3.2  ศึกษาในมุมมองของเจ้าหน้าท่ีกับประชาชนผู้มาขอรับบริการ  เพ่ือให้ได้ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน
ออกไป 



  3.3  ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  เพ่ือให้ทราบแนวคิดใหม่  หรือเสริมสรา้งการมี               ส่วนร่วมสําหรับ
นํามาปรับใช้ในการบรหิารงานต่อไป  
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