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คํานํา
เทศบาลนครขอนแก& น เป+ น องค, ก รปกครองส& ว นทองถิ่ น ที่ มี บ ทบาทสํ า คั ญ อย& า งยิ่ ง ในการ
ใหบริการสาธารณะและการพัฒนาชุมชนทองถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก&น เทศบาลนครขอนแก&นได
กําหนดวิสัยทัศน,ขององค,กร คือ “พัฒนาเมืองสู&สากล สรางสังคมแห&งความสุข” และมีพันธกิจและ
ยุ ท ธศาสตร, ใ นการพั ฒ นาเมื อ ง จํ า นวน 4 พั น ธกิ จ และ 10 ยุ ท ธศาสตร, ซึ่ ง ครอบคลุ ม การพั ฒ นา
โครงสรางพื้ น ฐานทางกายภาพไปจนถึ งการยกระดั บ คุ ณภาพชี วิ ต ของประชาชนในหลายมิ ติ แผน
ยุทธศาสตร,และแนวทางการพัฒนาเหล&านี้ลวนส&งผลกระทบต&อความอยู&ดีมีสุขของประชาชนภายในเขต
พื้นที่ความรับผิดชอบ เทศบาลนครขอนแก&นจึงจําเป+นตองมีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ
ว& า ผู รั บ บริ ก ารนั้ น มี ค วามพึ ง พอใจในบริ ก ารอยู& ใ นระดั บ ใด เพื่ อ นํ า ผลที่ ไ ดไปพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
กระบวนการใหบริการในดานต&าง ๆ ใหดียิ่งขึ้น
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต&อผลการดําเนินงานในภาพรวมและตามยุทธศาสตร,
ของเทศบาลนครขอนแก&นเป+นช&องทางสําคัญที่ทําใหไดทราบถึงทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชน
ต&อระบบการปฏิบัติงานและการใหบริการในดานต&าง ๆ ซึ่งผลที่ไดจากการประเมิน สามารถนําไปพัฒนา
และปรับปรุงการปฏิบัติงานอย&างต&อเนื่องและเป+นระบบ ซึ่งจะส&งผลที่ดีโดยรวม ทั้งต&อเทศบาลนคร
ขอนแก&นเองและประชาชนโดยรวมอีกดวย
ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงหวังเป+นอย&างยิ่งว&าผลจากการศึกษาทําใหผูบริหารและหน&วยงานภายในที่
เกี่ยวของของเทศบาลนครขอนแก&นไดทราบถึงปBญหาและขอเสนอแนะต&าง ๆ และนําผลการศึกษาใช
เป+นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาการใหบริการใหมีประสิทธิภาพและสรางความพึงพอใจใหเกิดแก&
ประชาชนต&อไป
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บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุป ระสงค,เ พื่อศึ กษาความพึงพอใจและความคิด เห็น ของประชาชนต& อการ
ดําเนินงานในภาพรวมและตามยุทธศาสตร,ของเทศบาลนครขอนแก&น และเพื่อเสนอแนวทางในการ
พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง พั น ธกิ จ และยุ ท ธศาสตร, ข องเทศบาลนครขอนแก& น ใหสอดคลองกั บ นโยบายการ
บริ ห ารงานและสนองตอบความตองการของประชาชน ใชระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย แบบสํ า รวจ (survey
research design) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณจากกลุ&มตัวอย&างจํานวนทั้งสิ้น 2,000 คน และใช
ระเบียบวิธีวิจัยแบบกรณีศึกษา (case study design) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพจากผูใหขอมูล
หลัก ไดแก& ผูบริหารเทศบาลนครขอนแก&น พนักงานเทศบาลนครขอนแก&น และผูนําชุมชนหรือตัวแทน
ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก&น รวมทั้งสิ้น 20 คน
ผลการสํารวจพบว&าประชาชนมีความพึงพอใจต&อผลการดําเนินงานในภาพรวมของเทศบาล
นครขอนแก&น ในปWงบประมาณ 2560 ต&อประเด็นการดําเนินงานทั้ง 9 ประเด็น ในระดับดีทุกประเด็น
และประชาชนมีความพึงพอใจต&อผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร,ทั้ง 10 ยุทธศาสตร, มีระดับความพึง
พอใจตั้งแต&ระดับ พึงพอใจมาก ไปจนถึง พึงพอใจมากที่สุด เรียงจากมากไปนอย โดยมีความพึงพอใจ
มากที่สุด คือยุทธศาสตร,ที่ 2, 3, 1, 8, 5, 6, 4 และ 9 ตามลําดับ ส&วนยุทธศาสตร,ที่มีความพึงพอใจมาก
คือยุทธศาสตร,ที่ 7 และ 10 ตามลําดับ
ผลการสนทนากลุ& มพบว& า ผู ใหขอมู ล มี ความพึ งพอใจต& อผลการดํ า เนิ น งานในภาพรวมของ
เทศบาลนครขอนแก&น ในปWงบประมาณ 2560 อยู&ในระดับดีในทุกประเด็นการดําเนินงาน สําหรับผล
การดําเนินงานตามยุ ทธศาสตร, ทั้ง 10 ยุทธศาสตร, ผูใหขอมูลมีความพึ งพอใจมากที่สุด ทั้งหมด 8
ประเด็นมี 9 ยุทธศาสตร, ไดแก& ยุทธศาสตร,ที่ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 ส&วนยุทธศาสตร,ที่ 3 มี
ประเด็นที่ 4 และ 5 มีค&าความพึงพอใจมาก ส&วนประเด็นอื่น ๆ มีค&าความพึงพอใจมากที่สุด จากผลการ
สํารวจ ผลการสนทนากลุ&ม ยุทธศาสตร,ที่ประสบความสําเร็จมากนั้น จะเป+นยุทธศาสตร,ที่เกี่ยวแก&การ
ส&งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมต&าง ๆ เช&น ประเพณีสุดยอดสงกรานต,อีสานเทศกาลดอกคูณ
เสียงแคนและถนนขาวเหนียว, ประเพณีออกพรรษาไตประทีปบูชาพุทธกตัญ\ู, เป+นตน รองลงมาเป+น
ยุทธศาสตร,ที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิต การเป+นอยู&ของประชาชน ความสะอาดของเมืองและชุมชน หรือ
อี กนั ย หนึ่ งก็ คื อยุ ทธศาสตร, ที่ส ามารถดํ า เนิ น การใหออกมาเป+ น รู ป ธรรมได ส& ว นยุ ทธศาสตร, ที่ ต อง
พิจารณา ปรับปรุงแกไข และพัฒนาต&อยอด โดยภาพรวมแลวจะเป+นยุทธศาสตร,ที่ไม&สามารถดําเนินการ
ใหเป+นรูปธรรมได
คําสําคัญ : ความพึงพอใจของประชาชน ผลการดําเนินงาน ยุทธศาสตร, เทศบาลนครขอนแก&น
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บทที่ 1 บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
การปกครองทองถิ่น หมายถึง การปกครองในรูปลั กษณะการกระจายอํานาจการปกครอง
บางอย&าง ซึ่งรัฐไดมอบหมายใหทองถิ่นทํากันเองเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นไดมีโอกาสปกครองและ
บริหารงานของทองถิ่นดวยตัวเอง เพื่อสนองความตองการส&วนรวมของประชาชนในทองถิ่นนั้น ใหงาน
ดําเนินไปอย&างประหยัด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรงกับความประสงค,ของประชาชน โดยเหตุที่ว&า
ประชาชนในแต&ละทองถิ่นย&อมจะทราบความตองการของทองถิ่นนั้น ๆ ไดดีกว&าบุคคลอื่น และย&อมมี
ความผูกพันต&อทองถิ่นนั้น ๆ ยิ่งกว&าผูอื่น โดยมีเจาหนาที่ซึ่งประชาชนในทองถิ่นไดเลือกตั้งขึ้นมาทั้งหมด
หรือบางส&วนมาบริหารราชการในทองถิ่นนั้น โดยมีงบประมาณของตนเอง และมีอิสระในการบริหารงาน
พอสมควร (ประหยัด หงษ,ทองคํา, 2526)
การใหและส& งมอบบริ การสาธารณะแก& ป ระชาชนในชุ มชนทองถิ่ น ถื อเป+ น หั ว ใจสํ า คั ญ ของ
องค,กรปกครองส&วนทองถิ่น (อปท.) ในประเทศไทย ในปBจจุบันรัฐบาลไดถ&ายโอนอํานาจหนาที่ใหแก&
องค, ก รปกครองส& ว นทองถิ่ น ในการใหบริ ก ารสาธารณะต& า ง ๆ จํ า นวน 262 ภารกิ จ (สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก&องค,การปกครองส&วนทองถิ่น, 2556) เทศบาลเป+นองค,กร
ปกครองส&วนทองถิ่น รูป แบบหนึ่งที่ มีประวัติ ความเป+ นมายาวนาน โดยไดรับการก& อตั้ งครั้งแรกตาม
พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ปBจจุบัน เทศบาลเป+นหน&วยการบริหารราชการส&วน
ทองถิ่ น ระดั บ ล& า ง (lower tier) ที่ มีฐ านะเป+ น นิ ติ บุ คคลและราชการส& ว นทองถิ่ น และจั ด ตั้ งขึ้ น ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแต&วันที่ 13 กุมภาพันธ, พ.ศ. 2496 และฉบับ
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 ในปW พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติเทศบาลฉบับนี้ รวมทั้งพระราชบัญญั ติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก&องค,กรปกครองส&วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ไดส&งผลใหมี
การกระจายอํ านาจการปกครองสู& ประชาชนในระดั บ อย& า งมาก และส&งผลใหเทศบาลทั่ว ประเทศมี
บทบาทสําคัญในการบริการสาธารณะ โดยเทศบาลมีหนาที่สําคัญหลายประการ นับตั้งแต&การรักษา
ความสะอาดของถนน ทางเดิ น และที่ ส าธารณะ ไปจนถึ ง การส& ง เสริ ม การท& อ งเที่ ย วในเขตพื้ น ที่
รับผิดชอบ
เทศบาลนครขอนแก&นเป+นองค,กรปกครองส&วนทองถิ่นระดับล&างแห&งหนึ่ง เป+นเทศบาลนคร 1
ใน 30 แห&งของประเทศ และเป+นองค,กรที่มีบทบาทสําคัญในการใหบริการสาธารณะและการพัฒนา
ชุมชนทองถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก&น เทศบาลนครขอนแก&นมีประชากรจํานวนทั้งสิ้น
117,746 คน ในพื้นที่รับผิดชอบจํานวน 46 ตารางกิโลเมตร ซึ่งไดแบ&งเป+นชุมชนย&อยเพื่อการพัฒนา
จํานวน 95 ชุมชน (เทศบาลนครขอนแก&น, 2559) เทศบาลนครขอนแก&นไดกําหนดวิสัยทัศน,ขององค,กร
คือ “พัฒนาเมืองสู&สากล สรางสังคมแห&งความสุข” และมีพันธกิจและยุทธศาสตร,ในการพัฒนาเมือง
จํานวน 4 พันธกิจ และ 10 ยุทธศาสตร, ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพไปจนถึง
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในหลายมิติ ดังรายละเอียดต&อไปนี้
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พันธกิจที่ 1 พัฒนาศักยภาพนครขอนแกนเพื่อเป=นศูนย/กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร,ที่ 1 พัฒนานครขอนแก&นเป+นนครแห&งการประชุมสัมมนาและเป+นศูนย,กลางพาณิชยกรรม
ของภูมิภาค
ยุทธศาสตร,ที่ 2 ส&งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร&วมสมัยใหมีคุณค&าเพื่อนํามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร,เมือง
ยุทธศาสตร,ที่ 3 ส&งเสริมผูประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค&าวิสาหกิจชุมชน
พันธกิจที่ 2 พัฒนาโครงสร)างพื้นฐานและสิ่งแวดล)อมให)เป=นนครที่นาอยูในระดับสากล
ยุทธศาสตร,ที่ 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส&งมวลชนและโครงสรางพื้นฐานใหเป+นนครแห&งการ
ลงทุนและนครแห&งการอยู&อาศัย
พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมให)เป=นสังคมที่เอื้ออาทรและพร)อมตอการพัฒนา
ยุทธศาสตร,ที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยู&ในระดับมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร,ที่ 6 สรางสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
ยุทธศาสตร,ที่ 7 สรางสังคมแห&งการเรียนรูเพื่อรองรับ AEC และใหพรอมต&อการเปลี่ยนแปลงสู&สากล
ยุทธศาสตร,ที่ 8 สรางความเขมแข็งภาคประชาชนและส&งเสริมการมีส&วนร&วมในการจัดการเมืองในทุก
มิติของการพัฒนา
พันธกิจที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถขององค/กรในการบริหารงานท)องถิ่น
ยุทธศาสตร,ที่ 9 พัฒนานวัตกรรมการใหบริการและการบริหารบานเมือง
ยุทธศาสตร,ที่ 10 พัฒนาโครงสรางและศักยภาพองค,กรใหเป+นองค,กรที่มีสมรรถนะสูง
เทศบาลนครขอนแก&นไดนําพันธกิจและยุทธศาสตร, ทั้ง 4 พันธกิจ และ 10 ยุทธศาสตร,ขางตน
มาจัดทําเป+นโครงการต&าง ๆ โดยมุ&งเนนที่จะตอบสนองความตองการและแกไขปBญหาความเดือดรอน
ของประชาชนในเขตเทศบาล ทั้งนี้ เทศบาลนครจําเป+นตองประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ยุทธศาสตร,
และพันธกิจทั้งหลายนี้ในมิติและตัวชี้วัดต&าง ๆ
ความพึงพอใจของผูรับบริการเป+นตัวชี้วัดสําคัญประการหนึ่งของการใหบริการสาธารณะที่มี
ประสิทธิผลขององค,กรปกครองส&วนทองถิ่น รัฐบาลในนานาประเทศทั่วโลกลวนใชระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนเป+นตัวชี้วัดสําคัญประการหนึ่งในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใหบริการสาธารณะทั้งใน
ระดับชาติและระดับทองถิ่น (OECD, 2015) ผลการสํารวจความพึงพอใจช&วยใหผูบริหารและบุคลากร
ของเทศบาลนครขอนแก&นมีขอมูลประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาและกําหนดมาตรฐานการใหและ
ส&งมอบบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เทศบาลนครขอนแก&นจึงจําตอง
เรียนรูและวิเคราะห,ความพึงพอใจและความคิดเห็นของผูรับบริการอย&างต&อเนื่อง
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นอกจากนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว&าดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค,กรปกครองส&วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 29 ยังกําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มี
อํานาจหนาที่ กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และ ขอ 30 ระบุว&า
องค,กรปกครองส&วนทองถิ่นอาจมอบใหหน&วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือร&วมดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด&วนที่สุด ที่มท 0803.2/
ว0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ,การจัดทําและประสานแผนพัฒนา
ทองถิ่นขององค,กรปกครองส&วนทองถิ่น ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
นครขอนแก&น ไดกําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก&น ไวใน
แผนพัฒนาสามปW พ.ศ. 2560 - 2562 เทศบาลนครขอนแก&นใหมีการสํารวจความพึงพอใจต&อผลการ
ดําเนินงานขององค,กรการปกครองส&วนทองถิ่นในภาพรวม และความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ
องค,กรปกครองทองถิ่นในแต&ละยุทธศาสตร, โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพั ฒ นาเทศบาลนครขอนแก& น เห็ น ชอบใหจางที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ดํ า เนิ น สํ า รวจความพึ ง พอใจของ
ประชาชนต&อการดําเนินงานในภาพรวมและในแต&ละยุทธศาสตร,ของเทศบาลนครขอนแก&น ตามที่กรม
ส&งเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ไดจัดทํา “คู&มือติดตามและประเมินผลการจัดทําและ
แปลงแผนไปสู&การปฏิบั ติขององค, กรปกครองส&ว นทองถิ่ น” เพื่ อใชเป+ น แนวทางในการติ ด ตามและ
ประเมิ น ผลขององค, กรปกครองส& ว นทองถิ่ น เป+ น มาตรฐานเดี ยวกั น เทศบาลนครขอนแก& น จึ งไดนํ า
แนวทางที่กรมส&งเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด ใชเป+นแนวทางในการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนต&อการดําเนินงานในภาพรวมและในแต&ละยุทธศาสตร,ของเทศบาลนครขอนแก&น ประจําปW
งบประมาณ 2560
ฉะนั้น เพื่อใหการดําเนินงานของเทศบาลนครขอนแก&น เป+นไปดวยความเรียบรอยและสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอย&างมีประสิทธิภาพ เทศบาลนครขอนแก&นจึงไดจัดทําการ
สํารวจความพึงพอใจของประชาชนต&อการดําเนินงานในภาพรวมและในแต&ละยุทธศาสตร,ของเทศบาล
นครขอนแก&น ประจําปWงบประมาณ 2560 ขึ้น
1.2 วัตถุประสงค/ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชนต&อการดําเนินงานในภาพรวมของ
เทศบาลนครขอนแก&น
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชนต&อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร,
ของเทศบาลนครขอนแก&น
3. เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงพันธกิจและยุทธศาสตร,ของเทศบาลนครขอนแก&น
ใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารงานและสนองตอบความตองการของประชาชน
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1.3 ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบสํารวจ (survey research design) และระเบียบวิธีวิจัย
แบบกรณีศึกษา (case study design) เพื่อเก็บรวบรวมและวิเคราะห,ขอมูลเชิงปริมาณ (quantitative
data) และขอมูลเชิงคุณภาพ (qualitative data) ตามลําดับ โดยมีลักษณะสําคัญดังนี้
1.3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
สําหรับการสํารวจ ประชากรของการศึกษานี้คือประชาชนที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล
นครขอนแก&น จํานวนทั้งสิ้น 117,746 คน ในการสุ&มกําหนดกลุ&มตัวอย&างในการสํารวจขอมูล ผูศึกษา
ใชการสุ& มตั ว อย& า งแบบง& า ย (simple random sampling) และไดดํ า เนิ น การสํ า รวจขอมู ล จากกลุ&ม
ตัวอย&างจํานวน 2,000 คน โดยมีระดับความเชื่อมั่น (confidence level) รอยละ 99 ระยะความคลาด
เคลื่อน (confidence interval หรือ margin of error) ราวรอยละ 3
สําหรับการสัมภาษณ,และสนทนากลุ&ม ผูใหขอมูลหลักไดแก& ผูบริหารและพนักงานเทศบาลนคร
ขอนแก&น และผูนําชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก&น
1.3.2 การเก็บรวบรวมข)อมูล
ประเภทข)อมูล
ขอมูลปฐมภูมิ ไดแก&ขอมูลระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ไดจากการสํารวจ และความ
คิดเห็นของผูบริห ารเทศบาล พนักงานเทศบาล และผูนําชุมชนหรือตัว แทนประชาชนที่ไดจากการ
สัมภาษณ,และการสนทนากลุ&ม
ขอมูลทุติยภูมิ ไดแก&ขอมูลและสารสนเทศที่ไดจากการศึกษาและวิเคราะห,เอกสารประเภทต&าง
ๆ ที่เกี่ยวแก&วิสัยทัศน, พันธกิจ ยุทธศาสตร, และโครงการของเทศบาลนครขอนแก&น
เครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมข)อมูล
เครื่ องมื อที่ ใชในการสํ า รวจความพึ ง พอใจของประชาชนต& อ ยุ ทธศาสตร, ข องเทศบาลนคร
ขอนแก&นครั้งนี้มีสองชนิด คือ แบบสอบถามชนิดโครงสราง (structured questionnaire) และแบบ
สัมภาษณ,แบบกึ่งโครงสราง (semi-structured interview protocol)
แบบสอบถามชนิดโครงสราง ใชสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณโดยในการสํารวจ โดยซึ่ง
สรางขึ้นและดัดแปลงมาจากการศึกษาคนควาเอกสารวิช าการที่เ กี่ยวของ แบบสอบถามแต& ล ะชุ ด
จําแนกเป+น 3 ตอน ไดแก& ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป+นแบบสอบถาม
ความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชนต&อการดําเนินงานในภาพรวมของเทศบาลนครขอนแก&น
ตอนที่ 3 เป+ น แบบสอบถามความพึ ง พอใจและความคิ ด เห็ น ของประชาชนต& อการดํ า เนิ น งานตาม
ยุทธศาสตร, 10 ยุทธศาสตร,ของเทศบาลนครขอนแก&น
แบบสัมภาษณ,แบบกึ่งโครงสราง ใชสําหรับเป+นแนวทางในการเก็บรวบรวมความคิดเห็นของ
ผูบริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล และผูนําชุมชนหรือตัวแทนประชาชน ในการสัมภาษณ,และการ
สนทนากลุ&ม
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1.3.3 การวิเคราะห/ข)อมูล
สําหรับการวิเคราะห,ขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจากสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของเทศบาลนครขอนแก&น ใชเทคนิคการวิเคราะห,ขอมูลเชิงปริมาณ (quantitative data
analysis) ผ& า นโปรแกรม Statistics/Data Analysis SE 13.1 หรื อ Stata/SE 13.1 เพื่ อ หาสถิ ติ เ ชิ ง
พรรณนา (descriptive statistics) ซึ่งประกอบดวย ความถี่ (frequency) ค&ารอยละ (percentage)
ค&าเฉลี่ย (mean) และส&วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
สําหรับการวิเคราะห,ขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใชการวิเคราะห,เนื้อหา (content analysis) และ
การวิ เ คราะห, เ อกสาร (document analysis) ทั้ ง การวิ เ คราะห, แ บบภายในกรณี (within-case
analysis) และขามกรณี (cross-case analysis) เพื่ อ หาหมวดหมู& (categories) และแก& น เรื่ อ ง
(themes) เกี่ยวแก&ความคิดเห็นของกลุ&มตัวอย&างและผูใหขอมูลหลักต&อพันธกิจและยุทธศาสตร, ของ
เทศบาลนครขอนแก&น
1.3.4 การนําเสนอผลการวิเคราะห/
การนํ า เสนอผลการสํ า รวจความคิ ด เห็ น จะใชตารางแสดงค& า สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา พรอมการ
พรรณนาความ การนํ า เสนอผลการวิ เ คราะห, ข อมู ล เชิ ง คุ ณ ภาพจะใหการพรรณนาความ พรอม
ยกตัวอย&างประกอบ
1.4 ขอบเขตของการศึกษา
การศึ ก ษาครั้ ง เป+ น การศึ ก ษาระดั บ ความพึ ง พอใจและความคิ ด เห็ น ของประชาชนต& อ การ
ดํ า เนิ น งานของเทศบาลนครขอนแก& น ในปW ง บประมาณ 2560 ในภาพรวม และตามพั น ธกิ จ และ
ยุทธศาสตร,ต&าง ๆ ของเทศบาลนครขอนแก&นกําหนดไว ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลนครขอนแก&น
จังหวัดขอนแก&น ขอมูลที่ใชวิเคราะห,ผลในการศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมในระหว&างวันที่ 1 ตุลาคม 2560
ถึง 2 พฤศจิกายน 2560
1.5 ประโยชน/ที่คาดวาจะได)รับ
1. ผลจากการศึกษาทําใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนต&อการดําเนินงานของ
เทศบาลนครขอนแก&นในปWงบประมาณ 2560 ในภาพรวม
2. ผลจากการศึกษาทําใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนต&อการดําเนินงานตาม
พันธกิจและยุทธศาสตร,ต&าง ๆ ของเทศบาลนครขอนแก&นในปWงบประมาณ 2560
3. ผลจากการศึกษาทําใหผูบริหารและหน&วยงานที่เกี่ยวของของเทศบาลนครขอนแก&นไดทราบ
ถึ งปB ญ หาและขอเสนอแนะต& า ง ๆ และนํ า ผลการศึ ก ษาใชเป+ น แนวทางในการกํ า หนดพั น ธกิ จ และ
ยุทธศาสตร,การพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน

6

บทที่ 2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข)อง
2.1 ความสําคัญของการปกครองท)องถิ่น
การปกครองทองถิ่นมีความสําคัญหลายประการซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงค,ขางตน ดังได
รวบรวมไวดังนี้ (ปรับปรุงจาก ประทาน คงฤทธิศึกษากร, 2526 และโกวิทย, พวงงาม, 2550)
1) สรางเสริมรากฐานประชาธิปไตย เนื่องจากการปกครองทองถิ่นช&วยพัฒนาการเมืองใหแก&
ประชาชนในทองถิ่น จึงทําใหประชาชนคุนเคยในสิ ทธิ และหนาที่ ของพลเมื อง และมีความเลื่ อ มใส
ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย กล&าวคือการปกครองทองถิ่นมีบทบาทสําคัญในการกระตุนใหประชาชน
มีส&วนร&วมทางการเมือง ทําใหผูนํามีความรับผิดรับชอบ (Accountability) ต&อประชาชน และทําให
ประชาชนเขาสู&วิถีทางการเมือง (Politicization) มากขึ้น
2) พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น ตนเอง การปกครองทองถิ่นเปuดโอกาสและส&งเสริม
ใหประชาชนในทองถิ่นสามารถมีส&วนร&วมในการปกครองตนเอง สามารถกําหนดนโยบาย นํานโยบายไป
ปฏิบัติ และควบคุมติดตามนโยบายได ดังนั้น ประชาชนในทองถิ่นย&อมตองเล็งเห็นประโยชน,ของทองถิ่น
ตนเป+นสําคัญ จึงมุ&งพัฒนาทองถิ่นของตนใหเจริญกาวหนาทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งสอดคลอง
กับแนวความคิดในการพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเอง
3) ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น นโยบายบางอย&างที่รัฐบาลคิดขึ้นและ
นําไปปฏิบัติทั่วประเทศนั้นอาจตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นหนึ่ง แต&อาจไม&จําเป+น
หรือไม&เหมาะสมสําหรับประชาชนในอีกทองถิ่นหนึ่ง ทําใหสูญเสียทรัพยากรโดยเปล&าประโยชน,และไม&
อาจแกปBญหาได การจัดการปกครองทองถิ่นซึ่งมีหน&วยการปกครองทองถิ่นที่ใกลชิดประชาชนจะทําให
สามารถรั บ รู ความตองการของประชาชนไดชั ด เจน และสามารถแกปB ญ หาไดตรงเปv า หมายและมี
ประสิทธิภาพมากกว&า
4) แบ& งเบาภาระของรั ฐ บาล การปกครองทองถิ่ น ช& ว ยแบ& งเบาภาระของรั ฐ บาล กล& า วคื อ
เนื่ องจากรั ฐ บาลมี ภ ารกิ จ เป+ น จํ า นวนในการบริ ห ารประเทศ อาจส& งผลใหการดํ า เนิ น นโยบายหรื อ
แกปBญหาบางอย&างไม&ครอบคลุ ม เพียงพอ หรือทันเวลา หากจัดการปกครองทองถิ่น ขึ้น หน&วยการ
ปกครองทองถิ่นย&อมสามารถแบ&งเบาภาระของรัฐบาลได ทั้งในดานการเงิน บุคคล และระยะเวลาใน
การดําเนินการ
5) พัฒนาการเมือง การปกครองทองถิ่นเป+นเครื่องมืออันสําคัญในการพัฒนาการเมือง กล&าวคือ
การปกครองทองถิ่นทําใหประชาชนเกิดการเรียนรูและเขาใจบทบาทหนาที่ของตนและของหน&วยการ
ปกครองทองถิ่น นําไปสู&การมีส&วนร&วมทางการเมืองในรูปแบบต&าง ๆ เช&น การลงสมัครรับเลือกตั้งเป+น
ผูบริหารหน&วยการปกครองทองถิ่น เป+นตน จึงกล&าวไดว&าการปกครองทองถิ่นเป+นแหล&งสรางผูนําทาง
การเมือง ซึ่งสามารถพัฒนาไปเป+นผูนําทางการเมืองระดับประเทศที่มีคุณภาพได
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2.2 วัตถุประสงค/ของการปกครองท)องถิ่น
วัตถุประสงค,สําคัญในการจัดการปกครองทองถิ่นมี 4 ประการ ดังนี้ (ปรับปรุงจาก ประหยัด
หงส,ทองคํา, 2526 และโกวิทย, พวงงาม, 2550)
1) เพื่อใหหน&วยการปกครองทองถิ่นเป+นแหล&งเรียนรูการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแก&
ประชาชน
2) เพื่อส&งเสริมใหประชาชนในทองถิ่นรูจักปกครองตนเอง (Self-Government) อันเป+นหัวใจ
สําคัญประการหนึ่งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
3) เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดตรงเปvาหมาย มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล
4) เพื่อแบ&งเบาภาระของรัฐบาลในการใหบริการสาธารณะแก&ประชาชนไดเพียงพอและทั่วถึง
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับเทศบาล
เทศบาล คือ หน&วยการบริหารราชการส&ว นทองถิ่ น มีฐานะเป+นนิติบุคคลและราชการส& ว น
ทองถิ่น เทศบาลเป+นองค,กรปกครองส&วนทองถิ่นชั้นล&าง (lower tier) ที่ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด
โดยเฉพาะประชาชนในพื้ นที่ เมื องและกึ่งเมื องกึ่ งชนบท ในเบื้องตนภายหลังการเปลี่ ยนแปลงการ
ปกครองไดมีการจัดตั้งเทศบาลขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 เทศบาลใน
ปBจจุบันไดรับการจัด ตั้งขึ้น ตามพระราชบั ญญั ติเ ทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแต&วัน ที่ 13
กุมภาพันธ, พ.ศ. 2496 และฉบับแกไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2552 รวม 13 ฉบับ
พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. 2496 รวมทั้ งพระราชบั ญ ญั ติ กํา หนดแผนและขั้ น ตอนการ
กระจายอํานาจใหแก& องค, กรปกครองส&ว นทองถิ่น พ.ศ. 2542 ไดส&งผลใหมีการกระจายอํา นาจการ
ปกครองสู&ประชาชนในระดับอย&างมาก และส&งผลใหเทศบาลทั่วประเทศมีบทบาทสําคัญในการบริการ
สาธารณะ โดยเทศบาลมีหนาที่สําคัญหลายประการ นับตั้งแต&การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน
และที่สาธารณะ ไปจนถึงการส&งเสริมการท&องเที่ยวในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
2.3.1 ประเภทของเทศบาล
จําแนกออกเป+น 3 ประเภทตามจํานวนประชากรและรายไดที่จัดเก็บได คือ เทศบาลตํา บล
เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ดังรายละเอียดต&อไปนี้
เทศบาลตําบล
มาตรา 9 แห&ง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 กําหนดว&า เทศบาลตําบล ไดแก& ทองถิ่นซึ่ง
มีการประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป+นเทศบาลตําบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นใหระบุชื่อ
และเขตเทศบาลไวดวย ในปW 2542 ไดมีการยกฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศใหกลายเป+นเทศบาลตําบล
เทศบาลตําบลหนึ่งแห&งประกอบดวยนายกเทศมนตรี 1 คน รองนายกเทศมนตรีไม&เกิน 2 และสมาชิก
สภาเทศบาลจํานวน 12 คน ปBจจุบันมีเทศบาลตําบลทั้งสิ้น 2,233 แห&ง

8

เทศบาลเมือง
มาตรา 10 แห&ง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 กําหนดว&า เทศบาลเมือง ไดแก& ทองถิ่น
อันเป+นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดหรื อทองถิ่นชุ มนุ มชนที่ มีราษฎรตั้ งแต& 10,000 คนขึ้นไป ทั้งมีรายได
พอควรแก&การที่จะปฏิบัติหนาที่อันตองทําตามพระราชบัญญัตินี้ และซึ่งมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป+น
เทศบาลเมื อง พระราชกฤษฎี กานั้ นใหระบุ ชื่อและเขตของเทศบาลไวดวย เทศบาลเมื องหนึ่งแห&ง
ประกอบดวยนายกเทศมนตรี 1 คน รองนายกเทศมนตรีไม&เกิน 3 และสมาชิกสภาเทศบาลจํานวน 18
คน ปBจจุบันมีเทศบาลเมืองทั้งสิ้น 178 แห&ง
เทศบาลนคร
มาตรา 11 แห&ง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 กําหนดว&า เทศบาลนคร ไดแก& ทองถิ่น
ชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต& 50,000 คนขึ้นไป ทั้งมีรายไดพอควรแก&การที่จะปฏิบัติหนาที่อันตองทําตาม
พระราชบัญญัตินี้ และซึ่งมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป+นเทศบาลนคร พระราชกฤษฎีกานั้นใหระบุชื่อ
และเขตของเทศบาลไวดวย เทศบาลนครหนึ่ ง แห& ง ประกอบดวยนายกเทศมนตรี 1 คน รอง
นายกเทศมนตรีไม&เกิน 4 และสมาชิกสภาเทศบาลจํานวน 24 คน ปBจจุบันมีเทศบาลนครทั้งสิ้น 30 แห&ง
2.3.2 อํานาจหน)าที่ของเทศบาลนคร
อํ า นาจหนาที่ ข องเทศบาลเป+ น ไปตามที่ กํ า หนดไวในพระราชบั ญ ญั ติ สํ า คั ญ 2 ฉบั บ คื อ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแก&องค,กรปกครองส&วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 โดยในหัวขอนี้จะกล&าวเฉพาะอํานาจหนาที่ของเทศบาล
นคร ดังรายละเอียดต&อไปนี้
อํานาจหน)าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
พระราชบัญญัติเ ทศบาล พ.ศ. 2496 และฉบับแกไขเพิ่มเติ มถึง พ.ศ. 2552 รวม 13 ฉบับ
กําหนดใหเทศบาลนครมีอํานาจหนาที่ที่ตองดําเนินการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (มาตรา 56) จํานวน 23
รายการ ดังต&อไปนี้
1) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
2) ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล
4) ปvองกันและระงับโรคติดต&อ
5) ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง
6) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม
7) ส&งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปBญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
9) หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเป+นหนาที่ของเทศบาล
10) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา
11) ใหมีโรงฆ&าสัตว,
12) ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ,รักษาคนเจ็บไข
13) ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา
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14) ใหมีและบํารุงสมสาธารณะ
15) ใหมีและบํารุงการไฟฟvาหรือแสงสว&างโดยวิธีอื่น
16) ใหมีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อทองถิ่น
17) ใหมีและบํารุงการสงเคราะห,มารดาและเด็ก
18) กิจการอย&างอื่นซึ่งจําเป+นเพื่อการสาธารณสุข
19) การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในรานจําหน&ายอาหาร โรงมหรสพ และ สถานบริการ
อื่น
20) จัดการเกี่ยวกับที่อยู&อาศัยและการปรับปรุงแหล&งเสื่อมโทรม
21) จัดใหมีและควบคุมตลาด ท&าเทียบเรือ ท&าขาม และที่จอดรถ
22) การวางผังเมืองและการควบคุมการก&อสราง
23) การส&งเสริมกิจการการท&องเที่ยว
ทั้งนี้ เทศบาลนครอาจดําเนินการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (มาตรา 57) ดังต&อไปนี้
1) ใหมีสุสานและฌาปนสถาน
2) บํารุงและส&งเสริมการทํามาหากินของราษฎร
3) ใหมีและบํารุงโรงพยาบาล
4) ใหมีการสาธารณูปการ
5) จัดทํากิจการซึ่งจําเป+นเพื่อการสาธารณสุข
6) จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
7) ใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษา
8) ใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว,และสถานที่พักผ&อนหย&อนใจ
9) ปรับปรุงแหล&งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบรอยของทองถิ่น
10) เทศพาณิชย,
อํานาจหน)าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให)แกองค/กร
ปกครองสวนท)องถิ่น พ.ศ. 2542
จากผลของรัฐธรรมนูญแห&งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดกําหนดใหรัฐตองกระจายอํานาจ
ใหกับองค,กรปกครองส&วนทองถิ่น ในฐานะที่เทศบาลเป+นองค,กรปกครองส&วนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง รัฐ
ตองกระจายอํานาจใหกับเทศบาล โดยไดมีการกําหนดไวในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแก&องค,กรปกครองส&วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล&าวไดกําหนดให
องค,กรปกครองส&วนทองถิ่นระดับล&าง อันไดแก& องค,การบริหารส&วนตําบล เทศบาล และเมืองพัทยา มี
อํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน,ของประชาชนใน ทองถิ่นของ
ตนเอง (มาตรา 16) ดังนี้
1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
2) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
3) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ท&าเทียบเรือ ท&าขาม และที่จอดรถ
4) การสาธารณูปโภคและการก&อสรางอื่น ๆ
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5) การสาธารณูปการ
6) การส&งเสริม การฝ}ก และการประกอบอาชีพ
7) การพาณิชย, และการส&งเสริมการลงทุน
8) การส&งเสริมการท&องเที่ยว
9) การจัดการศึกษา
10) การสังคมสงเคราะห, และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปBญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
12) การปรับปรุงแหล&งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู&อาศัย
13) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ&อนหย&อนใจ
14) การส&งเสริมกีฬา
15) การส&งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16) การส&งเสริมการมีส&วนร&วมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
17) การรักษาความสะอาดและความเป+นระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว,
22) การจัดใหมีและควบคุมการฆ&าสัตว,
23) การรักษาความปลอดภัย ความเป+นระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่น ๆ
24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชน,จากป~าไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
25) การผังเมือง
26) การขนส&งและการวิศวกรรมจราจร
27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28) การควบคุมอาคาร
29) การปvองกันและบรรเทาสาธารณภัย
30) การรักษาความสงบเรียบรอย การส&งเสริมและสนับสนุนการปvองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย,สิน
31) กิจการอื่นใด ที่เป+นผลประโยชน,ของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
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2.4 ยุทธศาสตร/ของเทศบาลนครขอนแกน
ในแผนยุทธศาสตร,การพัฒนา พ.ศ. 2560-2563 และแผนพัฒนาสามปW พ.ศ. 2560-2562
เทศบาลนครขอนแก&นไดกําหนดวิสัยทัศน,ในการพัฒนาทองถิ่นไวว&า “พัฒนาเมืองสู&สากล สรางสังคม
แห&งความสุข”และเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน,ดังกล&าว โดยในปW 2560 เทศบาลนครขอนแก&นไดกําหนดพันธ
กิจ และประเด็นยุทธศาสตร,จํานวนทั้งสิ้น 4 พันธกิจ และ 10 ยุทธศาสตร, มีรายละเอียดดังต&อไปนี้
พันธกิจ 1 เพื่อเป=นศูนย/กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร,ที่ 1 พัฒนาใหเป+นนครแห&งการประชุมสัมมนาและเป+นศูนย,กลางพาณิชยกรรมของ
ภูมิภาค โดยมีเปvาหมายเพื่อใหนครขอนแก&นเป+นนครแห&งเทศกาล การจัดประชุมและสัมมนา การแสดง
สินคาของภูมิภาค เป+น MICE และ Event city มีทั้งหมด 2 โครงการ เงินงบประมาณ 9,820,000 บาท
ยุทธศาสตร,ที่ 2 ส&งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร&วมสมัยเพื่อนํามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร,เมือง มี
เปvาหมายเพื่อใหนครขอนแก&นเป+นนครที่มั่นทางศิลปวัฒนธรรมร&วมสมัย มีทั้งหมด 7 โครงการ เงิน
งบประมาณ 8,090,000 บาท
ยุ ท ธศาสตร, ที่ 3 ส& ง เสริ ม ผู ประกอบการเพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค& า วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน มี เ ปv า หมายเพื่ อ ให
ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนไดรับ การพัฒนาศักยภาพเพื่ อรองรับ AEC มีทั้งหมด 2 โครงการ เงิน
งบประมาณ 1,498,200 บาท
พันธกิจ 2 พัฒนาโครงสร)างพื้นฐานและสิ่งแวดล)อมให)เป=นนครที่นาอยูในระดับสากล
ยุทธศาสตร,ที่ 4 พัฒนาระบบโลจิสติกส, ระบบขนส&งมวลชน และโครงสรางพื้นฐานใหเป+นนคร
แห&งการลงทุนและนครแห&งการอยู&อาศัย โดยมี 2 เปvาหมาย คือ (1)เพื่อใหนครขอนแก&นมีระบบขนส&ง
มวลชนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง และแกปBญหาการจราจรในเขตเมืองได มี 1
โครงการ เงินงบประมาณ 50,000 บาท และ (2)เพื่อใหนครขอนแก&นมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดี
เพื่อรองรับการขยายตัวของที่อยู&อาศัย และการลงทุน มี 51 โครงการ เงินงบประมาณ 100,067,200
บาท
พันธกิจ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมให)เป=นสังคมที่เอื้ออาทรและพร)อมตอการพัฒนา
ยุทธศาสตร,ที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยู&ในระดับมาตรฐานสากล มีเปvาหมาย
คื อ เพื่ อ ใหนครขอนแก& น เป+ น นครสี เ ขี ย วและมลภาวะต่ํ า (Low Carbon City) มี 7 โครงการ เงิ น
งบประมาณ 1,516,000 บาท
ยุทธศาสตร,ที่ 6 สรางสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
มี 2 เปvาหมาย คือ (1)เพื่อใหนครขอนแก&นเป+น นครแห&งการเอื้ ออาทร แบ&งปBนและสมานฉันท, มี 8
โครงการ เงิ น งบประมาณ 92,203,900 บาท (2)เพื่ อใหประชาชนมี สุ ขภาวะทั้ งทางร& า งกาย จิ ตใจ
ปBญญาและทางสังคม มี 35 โครงการ เงินงบประมาณ 23,160,800 บาท
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ยุทธศาสตร,ที่ 7 สรางสังคมแห&งการเรียนรูเพื่อรองรับ AEC และใหพรอมต&อการเปลี่ยนแปลง สู&
สากล เปvาหมายคือมีการศึกษาที่มีคุณภาพ (ทั้งในและนอกระบบ) ที่ประชาชนทุกกลุ&มสามารถเขาถึงได
มี 69 โครงการ เงินงบประมาณ 189,009,965 บาท
ยุทธศาสตร,ที่ 8 สรางความเขมแข็งภาคประชาชนและส&งเสริมการมีส&วนร&วมในการจัดการ
เมื องในทุ ก มิ ติ ข องการพั ฒ นา โดยเปv า หมายคื อ ใหภาคประชาชน (ประชาชน ภาคธุ ร กิ จ องค, ก ร
ราชการ) มี ส& ว นร& ว มในการจั ด การบานเมื อ ง และเป+ น เจาของเมื อ งมากขึ้ น มี 24 โครงการ เงิ น
งบประมาณ 34,829,000 บาท
พันธกิจ 4 พัฒนาขีดความสามารถขององค/กรในการบริหารงานท)องถิ่น
ยุทธศาสตร,ที่ 9 พัฒนานวัตกรรมการใหบริการและการบริหารบานเมือง มี 2 เปvาหมาย คือ
(1)ใหมีหน&วยงานในกํากับ เพื่อรับการถ&ายโอนภารกิจที่เหมาะสมของของเทศบาล และ (2)มีนวัตกรรม
การบริ การใหม& ๆ ที่ เ อื้ อต& อประชาชน กลุ& มธุ ร กิ จ และผู รั บ บริ การ มี 2 โครงการ เงิ น งบประมาณ
975,670 บาท
ยุทธศาสตร,ที่ 10 พัฒนาโครงสรางและศักยภาพองค,กรใหเป+นองค,กรที่ มีสมรรถนะสูง มี 2
เปvาหมาย คือ (1)มีโครงสรางองค,กร(ส&วนราชการ) ที่เอื้อต&อภารกิจของเทศบาล มี 77 โครงการ เงิน
งบประมาณ 160,215,000 บาท (2)มี เ ครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใชเพื่ อ การบริ ก ารประชาชนไดอย& า งมี
ประสิทธิภาพ มี 183 โครงการ เงินงบประมาณ 45,022,842 บาท
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ขอบข&ายความหมายเกี่ยวกับความพึงพอใจ
โดยทั่วไปแลวในการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจมักนิยมศึกษากันในสองมิติคือ มิติแรกเป+น
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (job satisfaction) และมิติความพึงพอใจในการรับบริการ (service
satisfaction) ในการศึกษาครั้งนี้ใช มิติหลัง ซึ่งมีผูกล&าวถึงแนวคิดไวจํานวนมากในลักษณะใกลเคีย ง
และสัมพันธ,กันกับเรื่องทัศนคติทั่วไป ตัวอย&างเช&น Vroom (1964) กล&าวว&า ทัศนคติและความพึงพอใจ
ในสิ่งหนึ่งสามารถใชแทนกันได เพราะที่สุดคํานี้จะหมายถึง ผลที่ไดจากการที่บุคคลเขาไปมีส&วนร&วมใน
สิ่งนั้น ทัศนคติดานบวกจะแสดงใหเห็นสภาพความพึงพอใจสิ่งนั้น และทัศนคติดานลบจะแสดงใหเห็น
ความไม&พึงพอใจนั่นเอง
2.5.1 ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ (satisfaction) มีผูใหความหมายของความพึงพอใจไวหลายความหมาย ดังนี้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 ใหความหมายคําว&า พึงพอใจ หมายถึง รัก ชอบใจ และ
พึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ
McCormick (1965) กล&าวว&า ความพึงพอใจเป+นแรงจูงใจของมนุษย,ที่ตั้งอยู&บนความ ตองการ
ขั้นพื้นฐาน (Basic needs) มีความเกี่ยวของกันอย&างใกลชิด ผลสัมฤทธิ์และสิ่งจูงใจ (Incentive) และ
พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม&ตองการ
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Dalton (1968) กล&าวว&า ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกของคนใดคนหนึ่งว&าชอบหรือไม& ชอบใน
บุคคล สิ่งของ หรือสภาพแวดลอมที่เขาเขาไปเกี่ยวของ
Shelly (1975) ไดศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ สรุปไดว&า ความพึงพอใจเป+ น
ความรูสึกสองแบบของมนุษย, คือความรูสึกในทางบวกและความรูสึกทางลบ ความรูสึกทางบวกเป+น
ความรูสึกที่เมื่อเกิ ด ขึ้นแลวจะทํ าใหเกิ ด ความสุข ความสุขนี้เป+นความรูสึ กที่แตกต&า งจากความรู สึ ก
ทางบวกอื่น ๆ กล&าวคือ เป+นความรูสึกที่มีระบบยอนกลับ ความสุขสามารถทําใหเกิด ความสุข หรือ
ความรูสึกทางบวกเพิ่มขึ้นไดอีก ดังนั้นจะเห็นไดว&าความสุขเป+นความรูสึกที่ สลับซับซอนและความสุขนี้
จะมีผลต&อบุคคลมากกว&าความรูสึกทางบวกอื่น ๆ ความรูสึกทางลบ ความรูสึกทางบวก และความสุขมี
ความสัมพันธ,กันอย&าง สลับซับซอน และระบบความสัมพันธ,ของความรูสึกทั้งสามนี้เรียกว&า ระบบความ
พึงพอใจ โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อระบบความพึงพอใจมีความรูสึกทางบวกมากกว&าทางลบ
Quirk (1987) เสนอว&า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูที่มีความสุขหรือความพอใจเมื่อไดรับ
ความ สําเร็จ หรือไดรับสิ่งที่ตองการ Hornby (2000) เสนอว&า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่ดี
เมื่อประสบความสําเร็จ หรือได รับสิ่ง ที่ตองการใหเกิดขึ้นเป+นความรูสึกที่พอใจ
โดยสรุปแลว ความหมายของความพึงพอใจ จึงหมายถึง ความชอบใจ รูสึกพอใจ มีความสุข
รูสึกถึงความสําเร็จ มีความรูสึกเป+นบวก ซึ่งเกิดจากความสําเร็จหรือไดตามความตองการของตน และ
ทํ าใหเกิ ด แรงบั น ดาลใจในการอยากทํ า หรื อ รั บ ในสิ่ งนั้ น ๆ อี กเรื่ อย ๆ ต& อไป ความพึ งพอใจเป+ น
ความรูสึกของบุคคลที่มีต&อเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเชิงการประเมินค&า ซึ่งจะเห็นว&าแนวคิดเกี่ยวกับความพึง
พอใจนี้เกี่ยวของสัมพันธ,กับทัศนคติอย&างแยกกันไม&ออก
2.5.2 ความหมายของทัศนคติ
ทัศนคติ (Attitude) แปลว&า ความรูสึก ความเห็น ในความหมายรวม ๆ จึงเป+นไปในลักษณะ
ของความเห็นหรือความรูสึกของแต&ละบุคคล ซึ่งย&อมแตกต&างกันไปตามความรูและประสบการณ, ที่
สะสมของแต&ละบุคคลนั้น ๆ ดวย ความหมายของทัศนคติไดมีนักวิชาการใหความหมายไวต&าง ๆ ดังนี้
Frederickson (1980) เสนอว& า ทั ศ นคติ หมายถึ ง ความพรอมทางดานจิ ต ซึ่ ง เกิ ด จาก
ประสบการณ, สภาวะความพรอมนี้ จ ะเป+ น ตั ว กํ า หนดทิ ศทางของปฏิ กิริ ย าของบุ คคลที่ มีต& อบุ คคล
สิ่งของ หรือสถานการณ,ที่เกี่ยวของ Krech & Crutchfield (1962) เสนอว&าทัศนคติ หมายถึง ภาวะอัน
เกิดจากประสบการณ,ของบุคคล เป+นการแสดงความรูสึก ความตองการ ความกลา ความมั่นใจ ความ
รังเกียจ ตลอดจนแนวโนมที่จะทําใหบุคคลเกิดความพรอมในการกระทําต&อสิ่งใด หรือบุคคลใด
Rehfuss (1973) เสนอว& า ทั ศนคติ หมายถึ ง ผลรวมที่ จ ะทํ าใหเกิ ด แรงจู งใจ อารมณ, การ
ยอมรับและการรูการคิด ซึ่ง กระบวนการดังกล&าวเป+นส&วนหนึ่งของประสบการณ,ของแต&ละบุคคล
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2538) ทัศนคติ หมายถึง ความพรอมในการกระทําของบุคคลต&อสิ่งใด
บุคคลใด ความพรอม ดังกล&าวของบุคคลเห็นไดจากพฤติกรรมที่บุคคลใดแสดงต&อสิ่งนั้นว&า ชอบหรือไม&
ชอบ เห็นดวย หรือไม&เห็นดวย
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บทที่ 3 วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษานี้มีวัตถุป ระสงค,เ พื่อศึ กษาความพึงพอใจและความคิด เห็น ของประชาชนต& อการ
ดําเนินงานในภาพรวมและตามยุทธศาสตร,ของเทศบาลนครขอนแก&น และเพื่อเสนอแนวทางในการ
พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง พั น ธกิ จ และยุ ท ธศาสตร, ข องเทศบาลนครขอนแก& น ใหสอดคลองกั บ นโยบายการ
บริหารงานและสนองตอบความตองการของประชาชน
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต&อผลการดําเนินงานของเทศบาลนครขอนแก&นครั้งนี้
ใชระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย แบบสํ า รวจ (survey research design) เพื่ อ เก็ บ รวบรวมขอมู ล เชิ ง ปริ ม าณ
(quantitative data) และใชระเบียบวิธีวิจัยแบบกรณีศึกษา (case study design) เพื่อเก็บรวบรวม
และวิเคราะห,ขอมูลเชิงคุณภาพ (qualitative data) ในบทนี้ผูวิจัยจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวแก&วิธี
การศึกษาโดยครอบคลุมประเด็นต&อไปนี้ ประชากรและกลุ&มตัวอย&าง ขอบเขตการศึกษา ขอมูลและ
แหล&งขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมขอมูล วิธีการวิเคราะห,ขอมูล กรอบ
แนวคิดในการสํารวจ และการนําเสนอผลการศึกษา
3.1 ประเภทของชุมชน และข)อมูลประชากรในเขตเทศบาลนครขอนแกน
3.1.1 ประเภทของชุมชน
เทศบาลนครขอนแก&น ตั้งอยู&ใน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก&น มีพื้นที่รวม 46 ตารางกิโลเมตร
แบ&งชุมชนเป+น 4 เขต ตามเขตเลือกตั้ง จํานวน 95 ชุมชน โดยแบ&งประเภทของชุมชนได ดังนี้
1) ชุมชนแออัดหรือชุมชนสลัม หมายถึง ชุมชนที่มีความแออัด มีผูอยู&อาศัยอย&างหนาแน&นจน
ก&อใหเกิดมลภาวะแวดลอมไม&ถูกสุขลักษณะ มีการสรางบานเรือนแบบเรียบง&าย ไม&เป+นระเบียบ สภาพ
บานเรือนทรุดโทรม ขาดความมั่นคงในดานที่อยู&อาศัย มีปBญหาในการถือครองที่ดิน ไม&มีที่ดินเป+นของ
ตนเอง มีการอพยพโยกยายอยู&เสมอ มีปBญหาสภาพแวดลอม ปBญหาทางสังคม และปBญหาทางเศรษฐกิจ
2) ชุมชนเมือง หมายถึง ชุมชนที่เกิดจากการรวมตัวกันเขาไปอยู&อาศัยเพื่อธุรกิจการคาขาย
เป+นสังคมใหม& มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีการพบปะแลกเปลี่ยนกัน หรือคบหาสมาคมเพื่อผลประโยชน,
ในเชิงธุรกิจมีสภาพความเป+นอยู&ที่มั่นคงมีรายไดแน&นอน มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย&าง
ทั่วถึงมีสภาพทางกายภาพและสิ่งแวดลอมที่ดี
3) ชุมชนกึ่งเมือง หมายถึง ชุมชนเมืองดั้งเดิมมีลักษณะการอยู&อาศัยแบบเครือญาติ ยึดถือ
วัฒนธรรมประเพณี ขนบธรรมเนียมปฏิบัติสืบต&อๆ กันมา ประกอบอาชีพ ตามแนวทางของบรรพบุรุษ
เช&น อาชีพทางภาคเกษตรเป+นส&วนใหญ& บวกกับความเจริญของเมืองในระยะต&อมา มีผูคนจากภายนอก
อพยพเขาไปอยู&อาศัยมากขึ้น เป+นชุมชนที่มีขนาดใหญ& จึงมีอาชีพที่หลากหลาย ผสมผสานระหว&าง
การเกษตร การคาขาย และอาชี พอื่ น ๆ ตามความเหมาะสม มี การปลู กสรางบานเรื อนอย& างมั่นคง
แข็งแรงถาวรมีที่ดินเป+นของตนเองมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และมีสภาพแวดลอมทาง
กายภาพที่ดี
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4) ชุมชนหมูบ)านจัดสรร หมายถึง ชุมชนที่ประชากรเขาไปอยู&อาศัยในพื้นที่มีลักษณะอาคาร
บานเรือนที่ถูกจัดสรางขึ้นอย&างเป+นระเบียบ มีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ครบถวนมี
สภาพแวดลอมทางกายภาพที่ดี มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มีรายไดที่แน&นอน
5) หมู บ) า นหนวยราชการ หมายถึ ง เป+ น บานของขาราชการ และขาราชการเกษี ย ณอายุ
ราชการ มีการจัดสรรเป+นหมู&บาน มีความมั่นคงสวยงาม มีที่ดินเป+นของตนเอง
3.1.2 ข)อมูลจํานวนประชากร
ตารางที่ 1 จํานวนประชากรในแตละชวงอายุ ในเขตเทศบาลนครขอนแกน
ป! พ.ศ. 2558
ป! พ.ศ. 2559
กลุมอายุ (ป!)
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
0-9
5,808
5,391
11,199
5,825
5,377
8,602
9,425
18,027
8,454
9,185
10-19
11,274 12,784
24,058
11,385 12,995
20-29
7,333
7,874
15,207
7,317
7,844
30-39
7,809
9,197
17,006
7,784
9,182
40-49
6,819
8,687
15,506
6,824
8,686
50-59
4,241
5,379
9,620
4,264
5,404
60-69
2,443
2,890
5,333
2,448
2,897
70-79
847
1,067
1,914
847
1,070
80-89
242
247
489
233
241
90 ปW ขึ้นไป
รวม
55,418 62,941 118,359
55,381 62,881
ที่มา : สํานักทะเบียนทองถิ่น เทศบาลนครขอนแก&น ณ เดือนเมษายน 2559

รวม
11,202
17,639
24,380
15,161
16,966
15,510
9,668
5,345
1,917
3,490
117,746
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ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก&น มีทั้งหมด 95 ชุมชน แบ&งออกเป+น 4 เขต ดังนี้
ตารางที่ 2 รายชื่อชุมชน จํานวนหลังคาเรือน และจํานวนประชากร ในเขตเทศบาล เขต 1
จํานวน
จํานวน
ลําดับที่
ชื่อชุมชน
ประเภทชุมชน
หลังคาเรือน
ประชากร
1
โนนชัย 1
กึ่งเมือง
205
1,040
2
โนนชัย 2
กึ่งเมือง
257
1,105
3
โนนชัย 3
กึ่งเมือง
150
653
4
ดอนหญานาง 1
กึ่งเมือง
383
899
5
ดอนหญานาง 2
กึ่งเมือง
420
1,750
6
ดอนหญานาง 3
กึ่งเมือง
266
1,074
7
หลังศูนย,ราชการ 1
กึ่งเมือง
430
2,450
8
หลังศูนย,ราชการ 2
กึ่งเมือง
180
730
9
เทพารักษ, 1
ชุมชนแออัด
190
760
10
เทพารักษ, 2
ชุมชนแออัด
110
490
11
เทพารักษ, 3
ชุมชนแออัด
96
410
12
เทพารักษ, 4
ชุมชนแออัด
106
305
13
เทพารักษ, 5
ชุมชนแออัด
103
515
14
พัฒนาเทพารักษ,
ชุมชนแออัด
70
423
15
เจาพ&อเกษม
ชุนชนเมือง
164
569
16
เจาพ&อทองสุข
ชุนชนเมือง
515
418
17
บขส.
ชุนชนเมือง
280
1800
รวม
3,925
15,391
ที่มา : สํานักทะเบียนทองถิ่น เทศบาลนครขอนแก&น ณ เดือนเมษายน 2559

17

ตารางที่ 3 รายชื่อชุมชน จํานวนหลังคาเรือน และจํานวนประชากร ในเขตเทศบาล เขต 2
จํานวน
จํานวน
ลําดับที่
ชื่อชุมชน
ประเภทชุมชน
หลังคาเรือน ประชากร
1
หนองใหญ& 1
กึ่งเมือง
360
1,072
2
หนองใหญ& 2
กึ่งเมือง
336
1,345
3
หนองใหญ& 3
กึ่งเมือง
430
1,033
4
หนองใหญ& 4
กึ่งเมือง
108
435
5
บะขาม
กึ่งเมือง
390
1,560
6
ศรีจันทร,ประชาสรางสรรค,
กึ่งเมือง
350
1,750
7
นาคะประเวศน,
กึ่งเมือง
375
1,025
8
พระลับ
ชุนชนเมือง
512
2,050
9
ชัยณรงค,สามัคคี
ชุนชนเมือง
512
2,050
10
ธารทิพย,
กึ่งเมือง
329
1,075
11
หนา ร.พ.ศูนย,ขอนแก&น
ชุมชนเมือง
413
1,240
12
หลักเมือง
ชุมชนแออัด
100
300
13
บานเลขที่ 37
หน&วยราชการ
302
879
14
ทุ&งเศรษฐี
หมู&บานจัดสรร
300
1,300
15
ศิริมงคล
ชุมชนเมือง
435
2,035
16
ศรีจันทร,พัฒนา
ชุมชนเมือง
180
378
17
มิตรสัมพันธ, 1
หมู&บานจัดสรร
136
266
18
มิตรสัมพันธ, 2
หมู&บานจัดสรร
157
800
19
ทุ&งสรางพัฒนา
กึ่งเมือง
223
982
20
โพธิบังลังก,ทอง
หมู&บานจัดสรร
340
1,230
21
บานพัก ต.ช.ด.
หน&วยราชการ
86
250
22
หัวสะพานสัมพันธ,
ชุมชนแออัด
60
247
23
ชลประทาน
หน&วยราชการ
289
1,155
24
เจาพ&อขุนภักดี
ชุมชนเมือง
183
564
25
ธนาคร
หมู&บานจัดสรร
130
362
26
หนองคู
ชุนชนเมือง
298
1,200
27
ศรีจันทร,
ชุนชนเมือง
110
890
28
ตรีเทพนครขอนแก&น
ชุนชนเมือง
131
437
รวม
7,575
27,910
ที่มา : สํานักทะเบียนทองถิ่น เทศบาลนครขอนแก&น ณ เดือนเมษายน 2559
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ตารางที่ 4 รายชื่อชุมชน จํานวนหลังคาเรือน และจํานวนประชากร ในเขตเทศบาล เขต 3
จํานวน
จํานวน
ลําดับที่
ชื่อชุมชน
ประเภทชุมชน
หลังคาเรือน
ประชากร
1
บานตูม
กึ่งเมือง
235
1,150
2
หนองแวงเมืองเก&า 1
กึ่งเมือง
470
1,880
3
หนองแวงเมืองเก&า 2
กึ่งเมือง
184
686
4
หนองแวงเมืองเก&า 3
กึ่งเมือง
203
708
5
หนองแวงเมืองเก&า 4
กึ่งเมือง
188
736
6
วัดกลาง
ชุมชนเมือง
260
3,000
7
วัดธาตุ
ชุมชนเมือง
422
2,200
8
หลังสนามกีฬา 1
ชุมชนแออัด
459
2,298
9
หลังสนามกีฬา 2
กึ่งเมือง
150
755
10
แก&นนคร
ชุมชนเมือง
433
1,730
11
กศน.
กึ่งเมือง
131
424
12
โนนหนองวัด 1
กึ่งเมือง
236
776
13
โนนหนองวัด 2
ชุมชนแออัด
225
900
14
โนนหนองวัด 3
ชุมชนเมือง
383
1,475
15
โนนหนองวัด 4
ชุมชนเมือง
541
2,715
16
หนองวัดพัฒนา
ชุมชนเมือง
138
552
17
วุฒาราม
ชุมชนเมือง
263
1,050
18
โนนทัน 1
กึ่งเมือง
396
1,584
19
โนนทัน 2
กึ่งเมือง
526
1,378
20
โนนทัน 3
กึ่งเมือง
287
1,091
21
โนนทัน 4
กึ่งเมือง
270
1,149
22
โนนทัน 5
กึ่งเมือง
168
664
23
โนนทัน 6
กึ่งเมือง
390
2,190
24
โนนทัน 7
กึ่งเมือง
385
1,400
25
โนนทัน 8
กึ่งเมือง
214
450
26
โนนทัน 9
กึ่งเมือง
148
592
27
การเคหะ
หมู&บานจัดสรร
260
1,100
28
เหล&านาดี 12
ชุมชนแออัด
115
460
29
พระนครศรีบริรักษ,
ชุมชนเมือง
235
623
30
พิมานชลร&วมใจพัฒนา
หมู&บานจัดสรร
139
417
31
95 กาวหนานคร
หมู&บานจัดสรร
136
365
รวม
8,590
36,498
ที่มา : สํานักทะเบียนทองถิ่น เทศบาลนครขอนแก&น ณ เดือนเมษายน 2559
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ตารางที่ 5 รายชื่อชุมชน จํานวนหลังคาเรือน และจํานวนประชากร ในเขตเทศบาล เขต 4
จํานวน
จํานวน
ลําดับที่
ชื่อชุมชน
ประเภทชุมชน
หลังคาเรือน
ประชากร
1
สามเหลี่ยม 1
กึ่งเมือง
650
3,201
2
สามเหลี่ยม 2
กึ่งเมือง
342
1,639
3
สามเหลี่ยม 3
กึ่งเมือง
325
1,250
4
สามเหลี่ยม 4
กึ่งเมือง
260
1,160
5
สามเหลี่ยม 5
กึ่งเมือง
682
2,730
6
ศรีฐาน 1
กึ่งเมือง
332
1,600
7
ศรีฐาน 2
กึ่งเมือง
235
1,178
8
ศรีฐาน 3
กึ่งเมือง
125
262
9
ศรีฐาน 4
กึ่งเมือง
147
580
10
หนองแวงตราชู 1
กึ่งเมือง
340
2,150
11
หนองแวงตราชู 2
กึ่งเมือง
450
1,160
12
หนองแวงตราชู 3
กึ่งเมือง
253
1,010
13
หนองแวงตราชู 4
กึ่งเมือง
83
335
14
วัดป~าอดุลยาราม
กึ่งเมือง
250
938
15
ไทยสมุทร
หมู&บานจัดสรร
210
514
16
เทคโนภาคฯ
ชุมชนเมือง
205
635
17
ตะวันใหม&
บานจัดสรร
146
344
18
มิตรภาพ
ชุมชนแออัด
136
772
19
ตลาดตนตาล
ชุมชนเมือง
368
625
รวม
5,539
22,083
ที่มา : สํานักทะเบียนทองถิ่น เทศบาลนครขอนแก&น ณ เดือนเมษายน 2559
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3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
การสํารวจ ประชากรของการศึกษานี้คือประชาชนที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลนคร
ขอนแก&น ของชุมชนทั้ง 4 เขต จํานวนทั้งสิ้น 117,746 คน ในการสุ&มกําหนดกลุ&มตัวอย&างในการสํารวจ
ขอมูล ผูศึกษาใชการสุ&มตัวอย&างแบบง&าย (simple random sampling) และไดดําเนินการสํารวจขอมูล
จากกลุ&มตัวอย&างจํานวน 2,000 คน โดยมีระดับความเชื่อมั่น (confidence level) รอยละ 99 ระยะ
ความคลาดเคลื่ อน (confidence interval หรื อ margin of error) ราวรอยละ 3 ดั งสู ต รของ Taro
Yamane (1967) ดังนี้
n= N 2
1 + NE
เมื่อ n = ขนาดของกลุ&มตัวอย&าง
N = จํานวนประชากร (117,746 คน)
E = 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 หรือดูไดจากตารางต&อไปนี้
ตารางที่ 6 ขนาดของกลุมตัวอยางแบบทราบจํานวนประชากร
จํานวนตัวอยางสําหรับความคลาดเคลื่อนระดับตาง
จํานวนประชากร
±1%
±2%
±3%
±4%
±5%
100
99
96
92
86
80
200
196
185
169
152
133
300
291
268
236
203
171
400
385
345
294
244
200
500
476
417
345
278
222
1,000
909
714
526
385
286
2,000
1,667
1,111
714
476
333
4,000
2,857
1,538
870
541
364
6,000
3,750
1,765
938
566
375
8,000
4,444
1,905
976
580
381
10,000
5,000
2,000
1,000
588
385
20,000
6,667
2,222
1,053
606
392
40,000
8,000
2,353
1,081
615
396
50,000
8,333
2,381
1,087
617
397
60,000
8,571
2,400
1,091
619
397
80,000
8,889
2,424
1,096
620
398
100,000
9,091
2,439
1,099
621
398
200,000
9,524
2,469
1,105
623
399
500,000
9,804
2,488
1,109
624
400
1,000,000
9,901
2,494
1,110
625
400
หมายเหตุ : จากสูตรของ Taro Yamane (1967)
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สําหรับการสัมภาษณ,และสนทนากลุ&ม ผูใหขอมูลหลักไดแก& ผูบริหารและพนักงานเทศบาลนคร
ขอนแก&น และผูนําชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก&น โดยมีผูใหขอมูลหลัก
ทั้งสิ้น 20 คน แบ&งเป+น ผูบริหารเทศบาลนครขอนแก&นจํานวน 1 คน พนักงานเทศบาลนครขอนแก&น
ระดับผูบริหารจํานวน 5 คน พนักงานเทศบาลนครขอนแก&นระดับปฏิบัติจํานวน 8 คน และผูนําชุมชน
หรือตัวแทนประชาชนจํานวน 6 คน
3.3 ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตเชิงเนื้อหา
การศึ ก ษาครั้ ง เป+ น การศึ ก ษาระดั บ ความพึ ง พอใจและความคิ ด เห็ น ของประชาชนต& อ การ
ดํ า เนิ น งานของเทศบาลนครขอนแก& น ในปW ง บประมาณ 2560 ในภาพรวม และตามพั น ธกิ จ และ
ยุทธศาสตร,ต&าง ๆ ของเทศบาลนครขอนแก&นกําหนดไวในแผนพัฒนาสามปW พ.ศ. 2560-2562
ขอบเขตเชิงพื้นที่
การศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมเขตพื้นที่รับผิดชอบจํานวน 46 ตารางกิโลเมตร ของเทศบาลนคร
ขอนแก&น จังหวัดขอนแก&น
ขอบเขตเชิงเวลา
การศึกษาครั้งนี้เป+นการศึกษาระดับความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลนครขอนแก&นประจําปWงบประมาณ 2560 ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต&วันที่ 25 สิงหาคม
2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 ขอมูลที่ใชวิเคราะห,ผลในการศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมในระหว&าง วันที่
15 กันยายน 2560 ถึง 2 พฤศจิกายน 2560
3.4 ข)อมูลและแหลงข)อมูล
การศึกษาครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบสํารวจ (survey research design) และระเบียบวิธีวิจัย
แบบกรณีศึกษา (case study design) เพื่อเก็บรวบรวมและวิเคราะห,ขอมูลความพึงพอใจและความ
คิดเห็นของประชาชนและบุคลากรเทศบาลนครขอนแก&น ขอมูลและแหล&งขอมูลของการศึกษานี้มี
ลักษณะสําคัญดังนี้
ข)อมูลปฐมภูมิ
ขอมู ล ปฐมภู มิ (primary data) หมายถึ ง ขอมู ล ที่ ยั งไม& เ คยมี การจั ด เก็ บ รวบรวมและ/หรือ
ตีพิมพ,เผยแพร&มาก&อน ในการศึกษานี้ ขอมูลปฐมภูมิ ไดแก&ขอมูลระดับความพึงพอใจของประชาชนที่
ไดจากการสํารวจ และความคิดเห็นของผูบริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล และผูนําชุมชนหรือตัวแทน
ประชาชนที่ไดจากการสัมภาษณ,และการสนทนากลุ&ม
ข)อมูลทุติยภูมิ
ขอมู ล ทุ ติ ย ภู มิ (secondary data) หมายถึ ง ขอมู ล ที่ มี ผู จั ด เก็ บ รวบรวมและ/หรื อ ตี พิ ม พ,
เผยแพร&ไวอยู&ก&อนแลว ในการศึกษานี้ ขอมูลทุติยภูมิ ไดแก& ขอมูลและสารสนเทศที่ไดจากการศึกษา
และวิเคราะห,เอกสารประเภทต&าง ๆ ที่เกี่ยวแก&วิสัยทัศน, พันธกิจ ยุทธศาสตร, และโครงการของเทศบาล
นครขอนแก&น
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3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข)อมูล
การศึกษานี้มีใชการเก็บรวบรวมขอมูล 2 วิธีการ วิธีการแรกคือการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการ
จัดการสํารวจความพึงพอใจ และวิธีการที่สองคือการสัมภาษณ,และการสนทนากลุ&ม การสํารวจมุ&งเก็บ
รวบรวมขอมูลความพึงพอใจของประชาชนต&อผลการดําเนินงานของเทศบาลนครขอนแก&น ในขณะที่
การสัมภาษณ,และการสนทนากลุ&มมุ&งเก็บรวบรวมความคิดเห็นของผูบริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล
และผูนําชุมชนหรือตัวแทนประชาชนต&อผลการดําเนินงานของเทศบาลนครขอนแก&น
ขั้นตอนในการศึกษามีดังตอไปนี้
1) ทบทวนวรรณกรรม และศึกษาขอมูลและเอกสารต&าง ๆ เกี่ยวแก&วิสัยทัศน, พันธกิจ
ยุทธศาสตร, และโครงการที่เกี่ยวของของเทศบาลนครขอนแก&น
2) สรางและทดสอบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ,
3) ออกสํารวจขอมูลจากกลุ&มตัวอย&างในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลนครขอนแก&น
4) รวบรวมและตรวจทานขอมูลเชิงปริมาณ
5) วิเคราะห,ขอมูลเชิงปริมาณและสรุปผลเบื้องตน
6) จัดการสัมภาษณ,และสนทนากลุ&มผูใหขอมูลหลักกลุ&มต&าง ๆ
7) วิเคราะห,ขอมูลเชิงปริมาณและสรุปผลเบื้องตน
8) วิเคราะห,ความสอดคลองและแตกต&างของผลการศึกษาที่ไดขอมูลเชิงปริมาณและขอมูล
เชิงคุณภาพ
3.6 เครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมข)อมูล
เครื่ องมื อที่ ใชในการสํ า รวจความพึ ง พอใจของประชาชนต& อ ยุ ทธศาสตร, ข องเทศบาลนคร
ขอนแก&นครั้งนี้มีสองชนิด คือ แบบสอบถามชนิดโครงสราง (structured questionnaire) และแบบ
สัมภาษณ,แบบกึ่งโครงสราง (semi-structured interview protocol) (ดูภาคผนวก)
แบบสอบถามชนิดโครงสร)าง
ใชสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณโดยในการสํารวจ โดยซึ่งสรางขึ้นและดัดแปลงมาจาก
การศึกษาคนควาเอกสารวิชาการที่เกี่ยวของ แบบสอบถามแต&ละชุด จําแนกเป+น 3 ตอน ไดแก& ตอนที่
1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป+นแบบสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็นของ
ประชาชนต&อการดําเนินงานในภาพรวมของเทศบาลนครขอนแก&น ตอนที่ 3 เป+นแบบสอบถามความพึง
พอใจและความคิดเห็นของประชาชนต&อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร, 10 ยุทธศาสตร,ของเทศบาล
นครขอนแก&น
ตอนที่ 1 ของแบบสอบถาม ประกอบดวยคําถามเกี่ยวแก&เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ
ของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ของแบบสอบถามประกอบดวย 2 ส& ว น ส& ว นแรกเป+ น การสอบถามว& า ผู ตอบ
แบบสอบถามมี ความพึงพอใจต& อผลการดํ าเนิ นงานของเทศบาลนครขอนแก&น ในภาพรวมมากนอย
เพียงใด โดยใหผูตอบแบบสอบถามระบุระดับความพึงพอใจของตน 1 ใน 3 ระดับคือ พอใจมาก พอใจ
และไม&พอใจ ประเด็นที่ใหผูตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจประกอบดวย 9 ประเด็นต&อไปนี้
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

มีการเปuดโอกาสใหประชาชนมีส&วนร&วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ,ใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปuดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต&อสาธารณะ
มีการเปuดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
การดําเนินงานเป+นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู&การแกไขปBญหาของประชาชน
การแกไขปBญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
ประโยชน,ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

ส&วนที่สองของตอนที่ 2 ของแบบสอบถาม เป+นคําถามปลายเปuดว&าปBญหาหรือขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมในภาพรวมอย&างไรบาง
ตอนที่ 3 ของแบบสอบถามประกอบดวย 2 ส&วน ส&วนแรกกําหนดใหผูตอบแบบสอบถาม
ประเมินความพึงพอใจต&อผลการดําเนินงานของเทศบาลนครขอนแก&นในการพัฒนาและส&งเสริ มการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีในแต&ละยุทธศาสตร, จํานวน 10 ยุทธศาสตร, ๆ ละ 8 ประเด็น รวมคะแนน
เต็ม 80 คะแนนต&อยุทธศาสตร, (ขอละ 10 คะแนน) ประเด็นที่ใหผูตอบแบบสอบถามประเมินความพึง
พอใจประกอบดวย 8 ประเด็นต&อไปนี้
1) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนมีส&วนร&วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ,ใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต&อสาธารณะ
5) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดําเนินงานเป+นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู&การแกไขปBญหาของประชาชน
8) ประโยชน,ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ส&วนที่สองของตอนที่ 3 เป+นคําถามปลายเปuดว&าปBญหาหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมต&อการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร,ของนครขอนแก&นอย&างไรบาง
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แบบสัมภาษณ/แบบกึ่งโครงสร)าง
แบบสั มภาษณ, แ บบกึ่ งโครงสราง (semi-structured interview protocol) ใชสํ า หรั บ เป+ น
แนวทางในการเก็บรวบรวมความคิดเห็นของผูบริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล และผูนําชุมชนหรือ
ตัวแทนประชาชน ในการสัมภาษณ,และการสนทนากลุ&ม ทั้งนี้ก&อนเริ่มการสัมภาษณ, และการสนทนา
กลุ&ม ผูวิจัยไดแจงใหผูใหขอมูลทราบถึงวัตถุประสงค,ของการศึกษานี้ ขอความร&วมมือในการแสดงความ
คิดเห็นโดยเสรี และระบุว&าจะไม&เปuดเผยชื่อและตําแหน&งของผูใหขอมูลในรายงานผลการศึกษา โดย
คําถามในแบบสัมภาษณ,แบบกึ่งโครงสราง ครอบคลุมประเด็นดังต&อไปนี้
1. ยุทธศาสตร,ที่พึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก และเหตุผล
2. ยุทธศาสตร,ที่พึงพอใจนอยที่สุด 3 อันดับแรก และเหตุผล
3. อะไรคือสาเหตุที่ทําใหยุทธศาสตร, ดําเนินงานไดอย&างสัมฤทธิ์ผล
4. อะไรคือปBญหาและอุปสรรคในการดําเนินยุทธศาสตร,
3.7 วิธีการวิเคราะห/ข)อมูล
การวิเคราะห,ในการศึกษานี้ประกอบดวยการวิเคราะห,ขอมูลเชิงปริมาณ และการวิเคราะห,
ขอมูลเชิงคุณภาพ ดังรายละเอียดต&อไปนี้
การวิเคราะห/ข)อมูลเชิงปริมาณ
เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดตรวจทานความถูกตองของขอมูลใน
แบบสอบถาม แลวแจกจ&ายแบบสอบถามใหคณะผูช&วยวิจัยทุกคน ๆ ละเท&ากันเพื่อนําไปบันทึกขอมูลลง
สู&โปรแกรมคอมพิวเตอร, Microsoft Excel 2016 เพื่อเสริมการตรวจทานอีกชั้นหนึ่ง ผูช&วยวิจัยจะไม&ได
บันทึกขอมูลของแบบสอบถามชุดเดียวกันกับที่ตนเป+นผูเก็บรวบรวมขอมูล
เมื่อบันทึกขอมูลแบบสอบถามทั้งหมดลงสู&โปรแกรม Microsoft Excel 2016 เรียบรอยแลว
ผูวิจัยไดตรวจทานความถูกตองของขอมูลอีกครั้ง ก&อนที่จะนําขอมูลแปลงเขาสู&ระบบของโปรแกรม
วิ เ คราะห, ผ ลทางสถิ ติ ขั้น สู ง Statistics/Data Analysis SE 13.1 หรื อ Stata/SE 13.1 เพื่ อวิ เ คราะห,
ขอมูลในลําดับต&อไป
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค,ที่ตั้งไวในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะห,ขอมูลทั่วไปของ
ผูตอบแบบสอบถามดวยการวิเคราะห,เชิงสถิติ (statistical analysis) โดยเนนการวิเคราะห,ค&าสถิติเชิง
พรรณนา 3 รายการ (descriptive statistics) คือ ความถี่ (frequency) หมายถึง จํานวนของผูตอบ
แบบสอบถามในการใหคําตอบใดคําตอบหนึ่ง ค&ารอยละ (percentage) หมายถึง อัตรารอยละของ
ผูตอบแบบสอบถามในการใหคําตอบใดคําตอบหนึ่งต&อจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด และส&วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) หมายถึง ค&าการกระจายของขอมูลชุดใดชุดหนึ่ง
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ในการวัด วิเคราะห, และแปรผลขอมูล การศึกษานี้ใชระบบการวัดแบบลิเคิร,ท (Likert scale
หรือ rating scale) ตามแนวคิดของ Rensis Likert (1987: 246 อางในวิเชียร เกตุสิงห,, 2538 :8-11)
โดยการวัดความพึงพอใจจําแนกเป+น 5 ระดับไดแก&
1 หมายถึง ไม&พึงพอใจอย&างมาก
2 หมายถึง ไม&พึงพอใจ
3 หมายถึง เฉย ๆ
4 หมายถึง พึงพอใจ
5 หมายถึง พึงพอใจอย&างมาก
สํ า หรั บ การวิ เ คราะห, ร ะดั บ ความพึ งพอใจต& อการดํ า เนิ น งานของเทศบาลนครขอนแก& น ใน
ภาพรวม ผูวิจัยใชการแปรผลโดยหาค&ารอยละ โดยคํานวณจากการรวมความถี่ของคําตอบที่ระบุว&า
พอใจและพอใจมากเขาดวยกันแลวคํานวณหาค&ารอยละ ค&ารอยละที่ไดนํามาจัดกลุ&มเพื่อแปรผลผล
โดยจําแนกออกเป+น 3 กลุ&ม ดังนี้
กลุ&มที่ 1 ตัวชี้วัดที่มีผลอย&างดี มีระดับความพึงพอใจมากกว&ารอยละ 80
กลุ&มที่ 2 ตัวชี้วัดที่มีผลค&อนขางดี มีรอยละความพึงพอใจรอยละ 60 ถึง รอยละ80
กลุ&มที่ 3 ตัวชี้วัดที่ควรมีการพัฒนาหรือปรับปรุงมีรอยละความพึงพอใจนอยกว&ารอยละ 60
ในการแปรผลระดับความพึงพอใจรายยุทธศาสตร,นั้น ผูวิจัยนําค&าคะแนนจากการสํารวจที่ไดใน
แต&ละขอของผูตอบแบบสํารวจทั้งหมดหาค& าเฉลี่ย ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑ,ค&าพิสั ยหรื อช&วงห&า งของ
คะแนนต่ําสุด (0) ถึงคะแนนสูงสุด (10) และระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ฉะนั้นแต&ละระดับจะมีช&วง
ห&างเท&ากับ 10/5 = 2 ค&าเฉลี่ยที่ไดจะนํามาเปรียบเทียบกับความหมายและเกณฑ,ในการประเมินดังนี้
ค&าเฉลี่ย 8.01 – 10.00 หมายถึง พึงพอใจระดับมากที่สุด
ค&าเฉลี่ย 6.01 – 8.00 หมายถึง พึงพอใจระดับมาก
ค&าเฉลี่ย 4.01 – 6.00 หมายถึง พึงพอใจระดับปานกลาง
ค&าเฉลี่ย 2.01 – 4.00 หมายถึง พึงพอใจระดับนอย
ค&าเฉลี่ย 0.00 – 2.00 หมายถึง พึงพอใจระดับนอยที่สุด
ทั้งนี้ ในการสัมภาษณ,และสนทนากลุ&มกับผูบริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล และผูนําชุมชน
หรื อ ตั ว แทนประชาชน ผู วิ จั ย ไดมอบหมายใหผู ใหขอมู ล ตอบแบบสอบถามที่ มี เ นื้ อ หาเดี ย วกั น กั บ
แบบสอบถามที่ใชในการสํารวจดวย และผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะห,ขอมูลในลักษณะเดียวกันกับที่กล&าว
มาขางตน
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การวิเคราะห/ข)อมูลเชิงคุณภาพ
สําหรับการวิเคราะห,ขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใชการวิเคราะห,เนื้อหา (content analysis) และ
การวิเคราะห,เอกสาร (document analysis) ทั้งการวิเคราะห,แบบภายในกรณี (within-case analysis
และขามกรณี (cross-case analysis) เพื่อหาหมวดหมู& (categories) และแก&นเรื่อง (themes) เกี่ยว
แก& ความคิ ด เห็ น ของกลุ& ม ตั ว อย& า งและผู ใหขอมู ล หลั กต& อ พั น ธกิ จ และยุ ทธศาสตร, ข องเทศบาลนคร
ขอนแก&น
3.8 การนําเสนอผลการศึกษา
ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะห,ความพึงพอใจของผูรับบริการของเทศบาลนครขอนแก&นโดยใช
ตารางแสดงค& า พรอมการพรรณนาเชิ งวิ เ คราะห, เ ป+น หลัก ผู วิ จั ย ยั งไดใชแผนภู มิหลายรูป แบบ เช& น
แผนภูมิแท&ง และแผนภูมิวงกลม เป+นตน เพื่อนําเสนอขอมูลตัวเลขต&าง ๆ เพื่อใหผูอ&านเขาใจไดชัดเจน
มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ผูวิจัยยังนําเสนอบรรดาขอเสนอและปBญหาต&าง ๆ ที่ไดจากคําถามปลายเปuดใน
แบบสอบถามในรูปแบบตางรางและการพรรณนาความ
สํ า หรั บ การนํ า เสนอผลการวิ เ คราะห, ข อมู ล เชิ ง คุ ณภาพ ขอมู ล ที่ ไดจากการสั มภาษณ, แ ละ
สนทนากลุ&มถูกนํามาแยกขอมูลออกเป+นส&วน ๆ ทําการจัดหมวดหมู&ตามความหมายที่เชื่อมโยงกันของ
ส&วนเหล&านั้น การนําเสนอผลการวิเคราะห,ขอมูลเหล&านี้ใชการพรรณนาความ โดยมีการยกตัวอย&าง
ประกอบ พรอมทั้งใชตารางเพื่อใหผูอ&านสามารถสรุปความไดสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
3.9 ขั้นตอนการดําเนินงาน
การศึกษานี้ใชระยะเวลาดําเนินงานทั้งสิ้น 10 สัปดาห, ดังตารางต&อไปนี้
ตารางที่ 7 ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
ศึกษาขอมูลและสรางเครื่องมือ
ดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุ&มตัวอย&าง
การสนทนากลุ&ม
วิเคราะห,ขอมูล
สรุป เรียบเรียง และจัดทําเล&มรายงาน
นําเสนอผลการศึกษา

ชวงเวลาดําเนินงาน (สัปดาห/ที่)
1-2 3-5 6
7 8-9 10
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บทที่ 4 ผลการสํารวจความคิดเห็น
การศึกษานี้ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบสํารวจ (survey research design) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล
เชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามแบบมีโครงสราง (structured questionnaire) เป+นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูลระดับความพึงพอใจของประชาชนต&อผลการดําเนินงานของเทศบาลนครขอนแก&น
ในบทนี้ผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิเคราะห,ขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจากการสํารวจ ในประเด็นเกี่ยวแก&ขอมูล
ทั่ ว ไปของกลุ& มตั ว อย& า ง ความพึ งพอใจต& อผลการดํ า เนิ น งานในภาพรวม ความพึ งพอใจต& อผลการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร,จํานวน 10 ยุทธศาสตร, และขอเสนอแนะของกลุ&มตัวอย&างตามลําดับ
4.1 ข)อมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ประชากรของการศึกษานี้คือประชาชนที่ ในเขตพื้ นที่รั บผิดชอบของเทศบาลนครขอนแก& น
จํ า นวนทั้ งสิ้ น 117,746 คน ในการสุ& มกํ า หนดกลุ&มตั วอย& า งในการสํา รวจขอมู ล ผู ศึ กษาใชการสุ&ม
ตั ว อย& า งแบบง& า ย (simple random sampling) และไดดํ า เนิ น การสํ า รวจขอมู ล จากกลุ& ม ตั ว อย& า ง
จํานวน 2,000 คน โดยมีระดับความเชื่อมั่น (confidence level) รอยละ 99 ระยะความคลาดเคลื่อน
(confidence interval หรือ margin of error) ราวรอยละ 3
ในการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามจากกลุ&มตัวอย&าง ผูวิจัยไดเก็บขอมูลลักษณะทางประชากร
(demographic) สังคม (societal) และเศรษฐกิจ (economic) ของผูตอบแบบสอบถาม โดยลักษณะ
ทางประชากร ไดแก& เพศ และอายุ ลักษณะทางสังคม ไดแก& ระดับการศึกษา ส&วนลักษณะทางเศรษฐกิจ
ไดแก& อาชีพ ตารางที่ 2 แสดงความถี่และรอยละของลักษณะต&าง ๆ ของผูตอบแบบสอบถามจํานวน
ทั้งสิ้น 2,000 ราย
ในมิติทางประชากร ผลการศึกษาพบว&าผูตอบแบบสอบถามส&วนใหญ&เป+นเพศหญิง คือ 1,134
คน จากทั้งหมด 2,000 คน คิดเป+นรอยละ 56.7 ผูตอบแบบสอบถามที่เป+นชายมีทั้งสิ้น 866 คน คิด
เป+นรอยละ 43.3 ของทั้งหมด ดังในตารางที่ 8
ผู ตอบแบบสอบถามส& ว นใหญ& มีอายุ ระหว&า ง 41 ถึ ง 50 ปW หรื อช& ว งวั ย ทํ า งานตอนปลาย มี
จํานวน 530 คน คิดเป+นรอยละ 26.50 ของทั้งหมด รองลงมาคือผูมีอายุระหว&าง 31 ถึง 40 ปW จํานวน
494 คน คิดเป+นรอยละ 24.7 ของทั้งหมด อันดับสามไดแก&ผูมีอายุระหว&าง 51 ถึง 60 ปW จํานวน 388
คน คิดเป+นรอยละ 19.4 ของทั้งหมด อันดับสี่ไดแก&ผูมีอายุระหว&าง 20 ถึง 30 ปW จํานวน 376 คน คิด
เป+นรอยละ 18.8 ของทั้งหมด อันดับหาไดแก&ผูมีอายุตั้งแต& 60 ปWขึ้นไป จํานวน 120 คน คิดเป+นรอยละ
6.0 ของทั้งหมด และผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุต่ํากว&า 20 ปW มีสัดส&วนนอยที่สุด คือ 92 คน คิดเป+น
รอยละ 4.6 ของทั้งหมด ดังในตารางที่ 8
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ในดานระดับการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามส&วนใหญ&สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา คือมี
จํานวน 674 คน คิดเป+นรอยละ 33.7 ของทั้งหมด รองลงมาคือผูตอบแบบสอบถามที่สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จํานวน 520 คน คิดเป+นรอยละ 26.0 ของทั้งหมด อันดับสามคือผูที่สําเร็จการศึกษา
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท&า จํานวน 364 คน หรือรอยละ 18.2 ของทั้งหมด อันดับสี่คือผูสํ าเร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 342 คน หรือรอยละ 17.1 ของทั้งหมด อันดับหาคือผูสําเร็จ
การศึ กษาระดั บ สู งกว& า ปริ ญ ญาตรี จํ า นวน 88 คน หรื อรอยละ 4.4 ของทั้ งหมด ทายสุ ด คื อผู ตอบ
แบบสอบถามอื่น ๆ จํานวน 12 คน หรือรอยละ 0.6 ของทั้งหมด ดังในตารางที่ 8
สําหรับในดานการประกอบอาชีพ ผูตอบแบบสอบถามส&วนใหญ& คือ 642 คน หรือรอยละ 32.1
ของกลุ&มตัวอย&างทั้งหมด ประกอบอาชีพคาขายหรือธุรกิจส&วนตัว รองลงมาคือผูตอบแบบสอบถามที่
เป+นนักเรียนหรือนักศึกษา จํานวน 446 คน คิดเป+นรอยละ 22.3 ของทั้งหมด อันดับสามไดแก&ผูตอบ
แบบสอบถามที่ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป จํานวน 374 คน คิดเป+นรอยละ 18.7 ของทั้งหมด อันดับสี่
ผูตอบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพพนักงานเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ จํานวน 198 คน คิดเป+นรอยละ
9.9 ของทั้งหมด อันดับหาไดแก&ผูตอบแบบสอบถามรับราชการ จํานวน 170 คน คิดเป+นรอยละ 8.5
ของทั้งหมด อันดับหกไดแก&ผูตอบแบบสอบถามประกอบอาชีพดานการเกษตร จํานวน 96 คน คิดเป+น
รอยละ 4.8 ของทั้งหมด อันดับสุดทายไดแก&ผูตอบแบบสอบถามที่ระบุอาชีพอื่น ๆ จํานวน 74 คน คิด
เป+นรอยละ 3.7 ของทั้งหมด ดังในตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 ข)อมูลทั่วไปของผู)ตอบแบบสอบถาม
ลักษณะของผู)ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ํากว&า 20
20-30 ปW
31-40 ปW
41-50 ปW
51-60 ปW
60 ปWขึ้นไป
การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท&า
อนุปริญญาหรือเทียบเท&า
ปริญญาตรี
สูงกว&าปริญญาตรี
อื่น ๆ
อาชีพ
รับราชการ
พนักงานเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ
คาขายหรือธุรกิจส&วนตัว
รับจางทั่วไป
นักเรียนหรือนักศึกษา
เกษตรกร
อื่น ๆ

ความถี่

ร)อยละ

866
1134

43.3
56.7

92
376
494
530
388
120

4.6
18.8
24.7
26.5
19.4
6.0

342
674
364
520
88
12

17.1
33.7
18.2
26.0
4.4
0.6

170
198
642
374
446
96
74

8.5
9.9
32.1
18.7
22.3
4.8
3.7

30

4.2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานในภาพรวม
ในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการสํารวจ ผูวิจัยไดใหผูตอบแบบสอบถามซึ่งเป+นประชาชนที่
อาศัยอยู&ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลนครขอนแก&น ประเมินระดับความพึงพอใจของตนต&อผลการ
ดําเนินงานในภาพรวมของเทศบาลนครขอนแก&นในปWงบประมาณ 2560 แบบสอบถามกําหนดใหผูตอบ
แบบสอบถามประเมินระดับความพึงพอใจของตนใน 9 ประเด็นที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของเทศบาล
นครขอนแก&น ในแต&ละประเด็น ผูตอบแบบสอบถามสามารถประเมินความพึงพอใจไดในระดับใดระดับ
หนึ่งจากทั้งหมด 3 ระดับคือ พอใจมาก พอใจ และไม&พอใจ
ในการวิเคราะห,ขอมูลเพื่อประเมินระดับความพึงพอใจ ผูวิจัยใชการแปรผลโดยหาค&ารอยละ
โดยคํานวณจากการรวมความถี่ของคําตอบที่ระบุว&า พอใจและพอใจมากเขาดวยกันแลวคํานวณหาค&า
รอยละ ค&ารอยละที่ไดนํามาจัดกลุ&มเพื่อแปรผลผล โดยจําแนกออกเป+น 3 กลุ&ม คือ
กลุ&มที่ 1 ตัวชี้วัดที่มีผลอย&างดี มีระดับความพึงพอใจมากกว&ารอยละ 80
กลุ&มที่ 2 ตัวชี้วัดที่มีผลค&อนขางดี มีรอยละความพึงพอใจรอยละ 60 ถึง รอยละ 80
กลุ&มที่ 3 ตัวชี้วัดที่ควรมีการพัฒนาหรือปรับปรุงมีรอยละความพึงพอใจนอยกว&ารอยละ 60
ตารางที่ 9 ผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานในภาพรวม
ความถี่
ประเด็นประเมิน
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

มีการเปuดโอกาสใหประชาชนมีส&วนร&วม
มีการประชาสัมพันธ,ใหประชาชนรับรูขอมูล
มีการเปuดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
มีการรายงานผลการดําเนินงานต&อสาธารณะ
มีการเปuดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนิน
การดําเนินงานเป+นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินงานนําไปสู&การแกไขปBญหาของประชาชน
การแกไขปBญหาและการตอบสนองความตองการ
ประโยชน,ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินงาน

พอใจ
มาก
977
968
661
626
645
723
791
774
855

พอใจ
961
975
1,153
1,047
1,010
1,135
1,123
1,135
1,094

ไม
พอใจ
62
57
186
327
345
142
86
91
51
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ตารางที่ 10 ระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานในภาพรวม
ความพึงพอใจทั้งหมด
ความถี่ ร)อยละ ความหมาย
1) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนมีส&วนร&วม
1,938
96.9
ดี
2) มีการประชาสัมพันธ,ใหประชาชนรับรูขอมูล
1,943
97.2
ดี
3) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
1,814
90.7
ดี
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานต&อสาธารณะ
1,673
83.7
ดี
5) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนิน
1,655
82.8
ดี
6) การดําเนินงานเป+นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
1,858
92.9
ดี
7) ผลการดําเนินงานนําไปสู&การแกไขปBญหาของประชาชน 1,914
95.7
ดี
8) การแกไขปBญหาและการตอบสนองความตองการ
1,909
95.5
ดี
9) ประโยชน,ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินงาน
1,949
97.5
ดี
จากตารางที่ 10 ผลจากการวิเคราะห,ขอมูลพบว&า ทุกประเด็นมีค&ารอยละสูงกว&า รอยละ 80
หมายความว&า ผลประเมินความพึงพอใจอยู&ในระดับอย&างดี โดยความพึงพอใจที่มีค&ารอยละสูงสุด 3
อันดับแรกไดแก& อันดับที่ 1 คือ ขอ 9) ประโยชน,ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินงาน มีค&ารอยละ 97.5
อันดับที่สองคือ ขอ 2) มีการประชาสัมพันธ,ใหประชาชนรับรูขอมูล มีค&ารอยละ 97.2 และอันดับที่สาม
คือ ขอ 1) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนมีส&วนร&วม มีค&ารอยละ 96.9
ประเด็นประเมิน

สรุปผลการวิเคราะห/ความพึงพอใจในภาพรวม
ถึงแมว&าผลการประเมินความพึงพอใจต&อการดําเนินงานของเทศบาลนครขอนแก&นในภาพรวม
จะชี้ใหเห็นว&าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับอย&างดีในทุกประเด็นก็ตาม แต&เมื่อค&ารอยละของแต&ละ
ประเด็นมาเปรียบเทียบกันจะพบว&าประชาชนมีระดับความพึงพอใจในแต&ละประเด็นแตกต&างกันไป
หากจําแนกประเด็นทั้ง 9 ประเด็นตามค&ารอยละที่ไดจากสูงไปต่ําออกเป+น 3 กลุ&ม ๆ ละ 3 ประเด็น
เท&ากัน ดังนี้
กลุ&มที่ 1 ที่มีค&ารอยละความพึงพอใจสูงสุด คือ ประโยชน,ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินงาน
มีการประชาสัมพันธ,ใหประชาชนรับรูขอมูล และ มีการเปuดโอกาสใหประชาชนมีส&วนร&วม
กลุ&มที่ 2 ที่มีค&าความพึงพอใจปานกลาง คือ ผลการดําเนินงานนําไปสู&การแกไขปBญหาของ
ประชาชน การแกไขปBญหาและการตอบสนองความตองการ และ การดําเนินงานเป+นไปตามระยะเวลา
ที่กําหนด
และ กลุ&มที่ 3 ที่มีค&าความพึงพอใจต่ําที่สุด คือ มีการเปuดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
มีการรายงานผลการดําเนินงานต&อสาธารณะ และ มีการเปuดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนิน
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4.3 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร/
ในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการสํารวจ ผูวิจัยไดใหผูตอบแบบสอบถามซึ่งเป+นประชาชนที่
อาศัยอยู&ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลนครขอนแก&น ประเมินระดับความพึงพอใจของตนต&อผลการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร, 10 ยุทธศาสตร,ของเทศบาลนครขอนแก&นในปWงบประมาณ 2560 ตอนที่ 3
ของแบบสอบถาม ที่ กํ า หนดใหผู ตอบแบบสอบถามประเมิ น ระดั บ ความพึ ง พอใจของตนในแต& ล ะ
ยุทธศาสตร, ๆ ละ 8 ประเด็น ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของเทศบาลนครขอนแก&น ในแต&ละประเด็น
ผู ตอบแบบสอบถามสามารถประเมิ น ความพึ ง พอใจโดยใหคะแนนตั้ งแต& 0 ถึ ง 10 คะแนน โดย 0
หมายถึงไม&พอใจ และ 10 หมายถึงพอใจมากที่สุด
ในการวิเคราะห,ขอมูลและแปรผลระดับความพึงพอใจรายยุทธศาสตร, ผูวิจัยนําค&าคะแนนจาก
การสํารวจที่ไดในแต&ละขอของผูตอบแบบสํารวจทั้งหมดหาค&าเฉลี่ย โดยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑ,ค&าพิสัย
หรือช&วงห&างของคะแนนต่ําสุด (0) ถึงคะแนนสูงสุด (10) และระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ฉะนั้นแต&ละ
ระดับจะมีช&วงห&างเท&ากับ 10/5 = 2 ค&าเฉลี่ยที่ไดจะนํามาเปรียบเทียบกับความหมายและเกณฑ,ในการ
ประเมินดังนี้ (1) ค&าเฉลี่ย 8.01 – 10.00 หมายถึง พึงพอใจระดับมากที่สุด (2) ค&าเฉลี่ย 6.01 – 8.00
หมายถึง พึงพอใจระดับมาก (3) ค&าเฉลี่ย 4.01 – 6.00 หมายถึง พึงพอใจระดับปานกลาง (4) ค&าเฉลี่ย
2.01 – 4.00 หมายถึง พึงพอใจระดับนอย และ (5) ค&าเฉลี่ย 0.00 – 2.00 หมายถึง พึงพอใจระดับนอย
ที่สุดในหัวขอย& อยต& อไปนี้ ผูวิจัยจะนําเสนอผลการประเมิ น ความพึ งพอใจ ต&อผลการดําเนิน งานใน
ปWงบประมาณ 2560 ตามยุทธศาสตร,ทั้ง 10 ยุทธศาสตร,ของเทศบาลนครขอนแก&น ตามลําดับ
ผลการสํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร/
ตารางที่ 11 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร/ที่ 1
ประเด็นประเมิน
คาเฉลี่ย
1) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนมีส&วนร&วม
8.79
2) มีการประชาสัมพันธ,ใหประชาชนรับรูขอมูล
8.62
3) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
8.16
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานต&อสาธารณะ
7.89
5) มีการเปuดโอกาสใหตรวจสอบการดําเนินงาน
7.65
6) การดําเนินงานเป+นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
8.45
7) ผลการดําเนินงานนําไปสู&การแกไขปBญหา
8.40
8) ประโยชน,ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินงาน
8.65
หมายเหตุ SD (standard deviation) คือ ส&วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

SD
1.45
1.54
1.77
1.96
2.06
1.64
1.61
1.45

ความหมาย
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
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จากตารางที่ 11 ความพึงพอใจต&อผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร,ที่ 1 ที่ว&าดวยการพัฒนาให
เป+ น นครแห& งการประชุ มสั มมนาและเป+ น ศู น ย, กลางพาณิ ช ยกรรมของภู มิภ าค เช& น การจั ด ประชุ ม
วิชาการดานการปกครองทองถิ่น ประจําปWงบประมาณ 2559, กิจกรรมมหัศจรรย,พันธุ,ไมนนานาชาติ,
กิจกรรมส&งทายปWเก&าตอนรับปWใหม& เป+นตน ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจต&อผลการดําเนินงานใน
ยุทธศาสตร,นี้ มีระดับความพึงพอใจอยู&สองระดับคือ พอใจมากที่สุด และพอใจมาก โดยประเด็นที่มี
ความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก& อันดับที่ 1 คือ ขอ(1) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนมีส&วนร&วม มี
ค&าเฉลี่ย 8.79 รองลงมาอันดับ 2 คือ ขอ(8) ประโยชน,ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินงาน มีค&าเฉลี่ย
8.65 และอันดับ 3 คือ ขอ(2) มีการประชาสัมพันธ,ใหประชาชนรับรูขอมูล มีค&าเฉลี่ย 8.62 ส&วนประเด็น
ที่มีความพึงพอใจนอยที่สุดคือ ขอ(5) มีการเปuดโอกาสใหตรวจสอบการดําเนินงาน มีค&าเฉลี่ย 7.65
ตารางที่ 12 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร/ที่ 2
ประเด็นประเมิน
คาเฉลี่ย SD
ความหมาย
1) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนมีส&วนร&วม
9.07 1.33 พึงพอใจมากที่สุด
2) มีการประชาสัมพันธ,ใหประชาชนรับรูขอมูล
8.92 1.43 พึงพอใจมากที่สุด
3) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
8.23 1.78 พึงพอใจมากที่สุด
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานต&อสาธารณะ
8.06 1.95 พึงพอใจมากที่สุด
5) มีการเปuดโอกาสใหตรวจสอบการดําเนินงาน
7.97 2.01 พึงพอใจมาก
6) การดําเนินงานเป+นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
8.67 1.54 พึงพอใจมากที่สุด
7) ผลการดําเนินงานนําไปสู&การแกไขปBญหา
8.56 1.58 พึงพอใจมากที่สุด
8) ประโยชน,ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินงาน
8.83 1.38 พึงพอใจมากที่สุด
หมายเหตุ SD (standard deviation) คือ ส&วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากตารางที่ 12 ความพึงพอใจต&อผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร,ที่ 2 ว&าดวยการส&งเสริม
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมร&วมสมัยใหมีคุณค&าเพื่อนํามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร,เมือง เช&น โครงการประเพณี
สุดยอดสงกรานต,อีสาน เทศกาลดอกคูณ-เสียงแคนและถนนขาวเหนียว, ประเพณีออกพรรษาไตประทีป
บูชา พุทธกตัญ\ูสนับสนุนวัสดุอุปกรณ,ทางการศึกษา, กิจกรรมวันเด็ก, กิจกรรมทางศาสนา เป+นตน ผล
การศึกษาระดับความพึงพอใจต&อผลการดําเนินงานในยุทธศาสตร,นี้ มีระดับความพึงพอใจอยู&สองระดับ
คือ พอใจมากที่สุด และพอใจมาก โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก& อันดับที่ 1
คือ ขอ(1) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนมีส&วนร&วม มีค&าเฉลี่ย 9.07 รองลงมาอันดับ 2 คือ ขอ(2) มีการ
ประชาสัมพันธ,ใหประชาชนรับรูขอมูล มีค&าเฉลี่ย 8.92 และอันดับ 3 คือ ขอ(8) ประโยชน,ที่ประชาชน
ไดรับจากการดําเนินงาน มีค&าเฉลี่ย 8.83 ส&วนประเด็นที่มีความพึงพอใจนอยที่สุดคือ ขอ(5) มีการเปuด
โอกาสใหตรวจสอบการดําเนินงาน มีค&าเฉลี่ย 7.97
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ตารางที่ 13 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร/ที่ 3
ประเด็นประเมิน
คาเฉลี่ย SD
ความหมาย
1) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนมีส&วนร&วม
8.99 1.38 พึงพอใจมากที่สุด
2) มีการประชาสัมพันธ,ใหประชาชนรับรูขอมูล
8.85 1.41 พึงพอใจมากที่สุด
3) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
8.10 1.69 พึงพอใจมากที่สุด
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานต&อสาธารณะ
7.81 1.92 พึงพอใจมาก
5) มีการเปuดโอกาสใหตรวจสอบการดําเนินงาน
7.64 2.13 พึงพอใจมาก
6) การดําเนินงานเป+นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
8.32 1.73 พึงพอใจมากที่สุด
7) ผลการดําเนินงานนําไปสู&การแกไขปBญหา
8.46 1.54 พึงพอใจมากที่สุด
8) ประโยชน,ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินงาน
8.71 1.41 พึงพอใจมากที่สุด
หมายเหตุ SD (standard deviation) คือ ส&วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากตารางที่ 13 ความพึงพอใจต&อผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร,ที่ 3 ว&าดวยการส&งเสริม
ผูประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค&าวิสาหกิจชุมชน เช&น โครงการถนนคนเดิน, กิจกรรมกองทุนตั้งตัว, โครงการ
เรี ย นรู การพั ฒ นางานอาชี พ และทั ก ษะชี วิ ต เป+ น ตนผลการศึ ก ษาระดั บ ความพึ ง พอใจต& อ ผลการ
ดําเนินงานในยุทธศาสตร,นี้ มีระดับความพึงพอใจอยู&สองระดับคือ พอใจมากที่สุด และพอใจมาก โดย
ประเด็นที่มีความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก& อันดับที่ 1 คือ ขอ(1) มีการเปuดโอกาสใหประชาชน
มีส&วนร&วม มีค&าเฉลี่ย 8.99 รองลงมาอันดับ 2 คือ ขอ(2) มีการประชาสัมพันธ,ใหประชาชนรับรูขอมูล มี
ค&าเฉลี่ย 8.85 และอันดับ 3 คือ ขอ (8) ประโยชน,ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินงาน มีค&าเฉลี่ย 8.71
ส&วนประเด็นที่ มีความพึ งพอใจนอยที่สุ ด คื อ ขอ(5) มีการเปuดโอกาสใหตรวจสอบการดํ าเนิน งาน มี
ค&าเฉลี่ย7.64
ตารางที่ 14 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร/ที่ 4
ประเด็นประเมิน
คาเฉลี่ย
1) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนมีส&วนร&วม
8.33
2) มีการประชาสัมพันธ,ใหประชาชนรับรูขอมูล
8.40
3) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
7.95
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานต&อสาธารณะ
7.72
5) มีการเปuดโอกาสใหตรวจสอบการดําเนินงาน
7.52
6) การดําเนินงานเป+นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7.82
7) ผลการดําเนินงานนําไปสู&การแกไขปBญหา
8.66
8) ประโยชน,ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินงาน
8.91
หมายเหตุ SD (standard deviation) คือ ส&วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

SD
1.70
1.68
1.81
1.91
2.07
1.97
1.56
1.55

ความหมาย
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
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จากตารางที่ 14 ความพึงพอใจต&อผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร,ที่ 4 ว&าดวยการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส, ระบบขนส&งมวลชน และโครงสรางพื้นฐาน ใหเป+นนครแห&งการลงทุนและนครแห&งการ
อยู&อาศัย เช&น โครงการทาสีตีเสนจราจรและขอบฟุตบาท, โครงการก&อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
และท&อระบายน้ําตามถนน, โครงการก&อสรางปรับปรุงผิวจราจร, โครงการปรับปรุงปvายสัญญาณและ
เครื่องหมายจราจร เป+นตน ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจต&อผลการดําเนินงานในยุทธศาสตร,นี้ มี
ระดับความพึงพอใจอยู&สองระดับคือ พอใจมากที่สุด และพอใจมาก โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจสูงสุด
3 อันดับแรกไดแก& อันดับที่ 1 คือ ขอ(8) ประโยชน,ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินงาน มีค&าเฉลี่ย 8.91
รองลงมาอันดับ 2 คือ ขอ(7) ผลการดําเนินงานนําไปสู&การแกไขปBญหา มีค&าเฉลี่ย 8.66 และอันดับ 3
คือ ขอ(2) มีการประชาสัมพันธ,ใหประชาชนรับรูขอมูล มีค&าเฉลี่ย 8.40 ส&วนประเด็นที่มีความพึงพอใจ
นอยที่สุดคือ ขอ(5) มีการเปuดโอกาสใหตรวจสอบการดําเนินงาน มีค&าเฉลี่ย7.52
ตารางที่ 15 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร/ที่ 5
ประเด็นประเมิน
คาเฉลี่ย SD
ความหมาย
1) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนมีส&วนร&วม
8.58 1.51 พึงพอใจมากที่สุด
2) มีการประชาสัมพันธ,ใหประชาชนรับรูขอมูล
8.39 1.60 พึงพอใจมากที่สุด
3) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
7.97 1.85 พึงพอใจมาก
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานต&อสาธารณะ
7.74 1.92 พึงพอใจมาก
5) มีการเปuดโอกาสใหตรวจสอบการดําเนินงาน
7.65 1.93 พึงพอใจมาก
6) การดําเนินงานเป+นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
8.06 1.73 พึงพอใจมากที่สุด
7) ผลการดําเนินงานนําไปสู&การแกไขปBญหา
8.42 1.54 พึงพอใจมากที่สุด
8) ประโยชน,ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินงาน
8.63 1.49 พึงพอใจมากที่สุด
หมายเหตุ SD (standard deviation) คือ ส&วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากตารางที่ 15 ความพึงพอใจต&อผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร,ที่ 5 ว&าดวยการพัฒนาและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยู&ในระดับมาตรฐานสากล เช&น โครงการชุมชนวัดร&วมใจลดสรางขยะ ณ
ตนทาง, โครงการคนขอนแก&นหัวใจไรมลพิษ (Low Carbon City) เป+นตน ผลการศึกษาระดับความพึง
พอใจต&อผลการดําเนินงานในยุทธศาสตร,นี้ มีระดับความพึงพอใจอยู&สองระดับคือ พอใจมากที่สุด และ
พอใจมาก โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก& อันดับที่ 1 คือ ขอ(8) ประโยชน,ที่
ประชาชนไดรับจากการดําเนินงาน มีค&าเฉลี่ย 8.63 รองลงมาอันดับ 2 คือ ขอ(1) มีการเปuดโอกาสให
ประชาชนมีส&วนร&วม มีค&าเฉลี่ย 8.58 และอันดับ 3 คือ ขอ(7) ผลการดําเนินงานนําไปสู&การแกไขปBญหา
มีค&าเฉลี่ย 8.42 ส&วนประเด็นที่มีความพึงพอใจนอยที่สุดคือ ขอ(5) มีการเปuดโอกาสใหตรวจสอบการ
ดําเนินงาน มีค&าเฉลี่ย 7.65
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ตารางที่ 16 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร/ที่ 6
ประเด็นประเมิน
คาเฉลี่ย SD
ความหมาย
1) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนมีส&วนร&วม
8.54 1.55 พึงพอใจมากที่สุด
2) มีการประชาสัมพันธ,ใหประชาชนรับรูขอมูล
8.39 1.57 พึงพอใจมากที่สุด
3) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
7.96 1.79 พึงพอใจมาก
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานต&อสาธารณะ
7.82 1.87 พึงพอใจมาก
5) มีการเปuดโอกาสใหตรวจสอบการดําเนินงาน
7.68 1.95 พึงพอใจมาก
6) การดําเนินงานเป+นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
8.04 1.78 พึงพอใจมากที่สุด
7) ผลการดําเนินงานนําไปสู&การแกไขปBญหา
8.41 1.53 พึงพอใจมากที่สุด
8) ประโยชน,ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินงาน
8.48 1.53 พึงพอใจมากที่สุด
หมายเหตุ SD (standard deviation) คือ ส&วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากตารางที่ 16 ความพึงพอใจต&อผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร,ที่ 6 ว&าดวยการสรางสังคม
ที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City) เช&น โครงการอิ่มทองอุ&นใจใกลบาน
กับรานขาวแกงน้ําใจคนในชุมชน, โครงการบริหารจัดการและนําเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อผู
พิการและผูสูงอายุ, กิจกรรมออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ (คนขอนแก&นไม&ทอดทิ้งกัน) เป+นตน ผลการศึกษา
ระดับความพึงพอใจต&อผลการดําเนินงานในยุทธศาสตร,นี้ มีระดับความพึงพอใจอยู&สองระดับคือ พอใจ
มากที่สุด และพอใจมาก โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก& อันดับที่ 1 คือ ขอ(1)
มีการเปuดโอกาสใหประชาชนมีส&วนร&วม มีค&าเฉลี่ย 8.54 รองลงมาอันดับ 2 คือ ขอ(8) ประโยชน,ที่
ประชาชนไดรับจากการดําเนินงาน มีค&าเฉลี่ย 8.48 และอันดับ 3 คือ ขอ(7) ผลการดําเนินงานนําไปสู&
การแกไขปBญหา มีค&าเฉลี่ย 8.41 ส&วนประเด็นที่มีความพึงพอใจนอยที่สุดคือ ขอ(5) มีการเปuดโอกาสให
ตรวจสอบการดําเนินงาน มีค&าเฉลี่ย 7.68
ตารางที่ 17 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร/ที่ 7
ประเด็นประเมิน
ค&าเฉลี่ย
1) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนมีส&วนร&วม
8.09
2) มีการประชาสัมพันธ,ใหประชาชนรับรูขอมูล
8.04
3) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
7.70
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานต&อสาธารณะ
7.55
5) มีการเปuดโอกาสใหตรวจสอบการดําเนินงาน
7.48
6) การดําเนินงานเป+นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7.75
7) ผลการดําเนินงานนําไปสู&การแกไขปBญหา
8.10
8) ประโยชน,ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินงาน
8.27
หมายเหตุ SD (standard deviation) คือ ส&วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

SD
1.75
1.75
1.88
1.92
2.01
1.83
1.68
1.66

ความหมาย
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
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จากตารางที่ 17 ความพึงพอใจต&อผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร,ที่ 7 ว&าดวยการสรางสังคม
แห&งการเรียนรูเพื่อรองรับ AEC และใหพรอมต&อการเปลี่ยนแปลงสู&สากล เช&น การพัฒนาศักยภาพดาน
เทคนิคการสอนของครูในโรงเรียนเทศบาล, การสรางสังคมแห&งการอ&าน, โครงการศูนย,เยาวชนและ
ครอบครัว เป+นตน ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจต&อผลการดําเนินงานในยุทธศาสตร,นี้ มีระดับความ
พึงพอใจอยู&สองระดับคือ พอใจมากที่สุด และพอใจมาก โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับ
แรกไดแก& อั น ดั บ ที่ 1 คื อ ขอ(8) ประโยชน, ที่ป ระชาชนไดรั บ จากการดํ า เนิ น งาน มี ค&า เฉลี่ ย 8.27
รองลงมาอันดับ 2 คือ ขอ(7) ผลการดําเนินงานนําไปสู&การแกไขปBญหา มีค&าเฉลี่ย 8.10 และอันดับ 3
คือ ขอ(1) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนมีส&วนร&วม มีค&าเฉลี่ย 8.09 ส&วนประเด็นที่มีความพึงพอใจนอย
ที่สุดคือ ขอ(5) มีการเปuดโอกาสใหตรวจสอบการดําเนินงาน มีค&าเฉลี่ย 7.48
ตารางที่ 18 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร/ที่ 8
ประเด็นประเมิน
ค&าเฉลี่ย SD
ความหมาย
1) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนมีส&วนร&วม
8.66 1.53 พึงพอใจมากที่สุด
2) มีการประชาสัมพันธ,ใหประชาชนรับรูขอมูล
8.48 1.61 พึงพอใจมากที่สุด
3) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
8.10 1.80 พึงพอใจมากที่สุด
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานต&อสาธารณะ
7.94 1.86 พึงพอใจมาก
5) มีการเปuดโอกาสใหตรวจสอบการดําเนินงาน
7.81 2.01 พึงพอใจมาก
6) การดําเนินงานเป+นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
8.14 1.76 พึงพอใจมากที่สุด
7) ผลการดําเนินงานนําไปสู&การแกไขปBญหา
8.51 1.60 พึงพอใจมากที่สุด
8) ประโยชน,ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินงาน
8.75 1.44 พึงพอใจมากที่สุด
หมายเหตุ SD (standard deviation) คือ ส&วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากตารางที่ 18 ความพึงพอใจต&อผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร,ที่ 8 ว&าดวยการสรางความ
เขมแข็งภาคประชาชนและส&งเสริมการมีส&วนร&วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา เช&น การ
เสริมสรางศักยภาพการกระจายอํานาจและมีส&วนร&วม, การปvองกันและบรรเทาสาธารณภัย, กิจกรรม
อบรมแนวทางการพัฒนาชุมชนในเขตชุมชนของเทศบาลนครขอนแก&น เป+นตน ผลการศึกษาระดับ
ความพึงพอใจต&อผลการดําเนินงานในยุทธศาสตร,นี้ มีระดับความพึงพอใจอยู&สองระดับคือ พอใจมาก
ที่สุด และพอใจมาก โดยประเด็นที่มีความพึ งพอใจสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก& อันดับที่ 1 คือ ขอ(8)
ประโยชน,ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินงาน มีค&าเฉลี่ย 8.75 รองลงมาอันดับ 2 คือ ขอ(1) มีการเปuด
โอกาสใหประชาชนมีส&วนร&วม มีค&าเฉลี่ย 8.66 และอันดับ 3 คือ ขอ(7) ผลการดําเนินงานนําไปสู&การ
แกไขปBญหา มีค&าเฉลี่ย 8.51 ส&วนประเด็นที่มีความพึงพอใจนอยที่สุดคือ ขอ(5) มีการเปuดโอกาสให
ตรวจสอบการดําเนินงาน มีค&าเฉลี่ย 7.81
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ตารางที่ 19 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร/ที่ 9
ประเด็นประเมิน
ค&าเฉลี่ย SD
ความหมาย
1) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนมีส&วนร&วม
8.31 1.63 พึงพอใจมากที่สุด
2) มีการประชาสัมพันธ,ใหประชาชนรับรูขอมูล
8.19 1.60 พึงพอใจมากที่สุด
3) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
7.80 1.78 พึงพอใจมาก
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานต&อสาธารณะ
7.62 1.88 พึงพอใจมาก
5) มีการเปuดโอกาสใหตรวจสอบการดําเนินงาน
7.62 1.92 พึงพอใจมาก
6) การดําเนินงานเป+นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7.96 1.77 พึงพอใจมาก
7) ผลการดําเนินงานนําไปสู&การแกไขปBญหา
8.26 1.62 พึงพอใจมากที่สุด
8) ประโยชน,ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินงาน
8.42 1.56 พึงพอใจมากที่สุด
หมายเหตุ SD (standard deviation) คือ ส&วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากตารางที่ 19 ความพึงพอใจต&อผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร,ที่ 9 ว&าดวยการพัฒนา
นวัตกรรมการใหบริการและการบริหารบานเมือง เช&น โครงการเทศบาลนี้มีรัก เป+นตน ผลการศึกษา
ระดับความพึงพอใจต&อผลการดําเนินงานในยุทธศาสตร,นี้ มีระดับความพึงพอใจอยู&สองระดับคือ พอใจ
มากที่สุด และพอใจมาก โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก& อันดับที่ 1 คือ ขอ(8)
ประโยชน,ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินงาน มีค&าเฉลี่ย 8.42 รองลงมาอันดับ 2 คือ ขอ(1) มีการเปuด
โอกาสใหประชาชนมีส&วนร&วม มีค&าเฉลี่ย 8.31 และอันดับ 3 คือ ขอ(7) ผลการดําเนินงานนําไปสู&การ
แกไขปBญหา มีค&าเฉลี่ย 8.26 ส&วนประเด็นที่มีความพึงพอใจนอยที่สุดคือ ขอ(5) มีการเปuดโอกาสให
ตรวจสอบการดําเนินงาน มีค&าเฉลี่ย 7.62
ตารางที่ 20 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร/ที่ 10
ประเด็นประเมิน
ค&าเฉลี่ย
1) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนมีส&วนร&วม
8.06
2) มีการประชาสัมพันธ,ใหประชาชนรับรูขอมูล
8.04
3) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
7.67
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานต&อสาธารณะ
7.57
5) มีการเปuดโอกาสใหตรวจสอบการดําเนินงาน
7.47
6) การดําเนินงานเป+นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7.79
7) ผลการดําเนินงานนําไปสู&การแกไขปBญหา
8.05
8) ประโยชน,ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินงาน
8.27
หมายเหตุ SD (standard deviation) คือ ส&วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

SD
1.77
1.76
1.89
1.98
1.98
1.79
1.64
1.65

ความหมาย
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
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จากตารางที่ 20 ความพึงพอใจต&อผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร,ที่ 10 ว&าดวยการพัฒนา
โครงสรางและศักยภาพองค,กรใหเป+นองค,กรที่มีสมรรถนะสูง เช&น โครงการจางที่ปรึกษาศึกษาวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส&วนร&วมเมืองพิเศษ ระยะที่ 2, โครงการสัมมนาทางวิชาการการบริหารจัดการเทศบาล
นครขอนแก&นในรูปแบบเมืองพิเศษ, โครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ,ต&าง ๆ เป+นตน ผลการศึกษาระดับ
ความพึงพอใจต&อผลการดําเนินงานในยุทธศาสตร,นี้ มีระดับความพึงพอใจอยู&สองระดับคือ พอใจมาก
ที่สุด และพอใจมาก โดยประเด็นที่มีความพึ งพอใจสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก& อันดับที่ 1 คือ ขอ(8)
ประโยชน,ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินงาน มีค&าเฉลี่ย 8.27 รองลงมาอันดับ 2 คือ ขอ(1) มีการเปuด
โอกาสใหประชาชนมีส&วนร&วม มีค&าเฉลี่ย 8.06 และอันดับ 3 คือ ขอ(7) ผลการดําเนินงานนําไปสู&การ
แกไขปBญหา มีค&าเฉลี่ย 8.05 ส&วนประเด็นที่มีความพึงพอใจนอยที่สุดคือ ขอ(5) มีการเปuดโอกาสให
ตรวจสอบการดําเนินงาน มีค&าเฉลี่ย 7.47
4.4 สรุปผลการวิเคราะห/ความพึงพอใจตามยุทธศาสตร/
ตารางที่ 21 คาเฉลี่ย และคะแนนเฉลี่ยของแตละยุทธศาสตร/
ยุทธศาสตร/
คาเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
อันดับ
ยุทธศาสตร,ที่ 1
8.32
66.60
3
ยุทธศาสตร,ที่ 2
8.54
68.30
1
ยุทธศาสตร,ที่ 3
8.36
66.87
2
ยุทธศาสตร,ที่ 4
8.15
65.31
7
ยุทธศาสตร,ที่ 5
8.18
65.45
5
ยุทธศาสตร,ที่ 6
8.16
65.32
6
ยุทธศาสตร,ที่ 7
7.87
62.98
9
ยุทธศาสตร,ที่ 8
8.30
66.38
4
ยุทธศาสตร,ที่ 9
8.02
64.17
8
ยุทธศาสตร,ที่ 10
7.86
62.92
10
เฉลี่ย
8.18
65.43
หมายเหตุ ค&าเฉลี่ย คือ ค&าเฉลี่ยความพึงพอใจทั้ง 8 ประเด็นในยุทธศาสตร,
คะแนนเฉลี่ย คือ คะแนนเฉลี่ยจากทั้ง 8 ประเด็น ซึ่งมีคะแนนรวม 80 คะแนน
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ผลการวิเคราะห,ขอมูลระดับความพึงพอใจของประชาชนต&อผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร,
ของเทศบาลนครขอนแก&น ประจําปWงบประมาณ 2560 ขางตนสะทอนใหเห็นว&าประชาชนมีความพึง
พอใจตั้งแต&ระดับพึงพอใจมาก ไปจนถึงพึงพอใจมากที่สุด กล&าวคือ ผลการประเมินระดับความพึงพอใจ
ต&อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร,ที่ 1 ถึงยุทธศาสตร,ที่ 10 มีค&าเฉลี่ยอยู&ระหว&าง 7.47 ถึง 9.07 คะแนน
และมีค&าเฉลี่ยค&าเฉลี่ยภาพรวมในรายยุทธศาสตร, ตั้งแต& 7.86 ไปจนถึง 8.54 โดยเรียงตามลําดับจาก
มากสุดไปหานอยสุด ดังนี้ ยุทธศาสตร,ที่ 2 มีค&าเฉลี่ย 8.54 มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ยุทธศาสตร,
ที่ 3 มีค&าเฉลี่ย 8.36 มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ยุทธศาสตร,ที่ 1 มีค&าเฉลี่ย 8.32 มีระดับความพึง
พอใจมากที่ สุ ด ยุ ทธศาสตร, ที่ 8 มี ค&า เฉลี่ ย 8.30 มี ร ะดั บ ความพึ งพอใจมากที่สุ ด ยุ ทธศาสตร, ที่ 5 มี
ค&าเฉลี่ย 8.18 มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ยุทธศาสตร,ที่ 6 มีค&าเฉลี่ย 8.16 มีระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด ยุทธศาสตร,ที่ 4 มีค&าเฉลี่ย 8.15 มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ยุทธศาสตร,ที่ 9 มีค&าเฉลี่ย
8.02 มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจมากที่ สุ ด ยุ ท ธศาสตร, ที่ 7 มี ค& า เฉลี่ ย 7.87 มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจมาก
ยุทธศาสตร,ที่ 10 มีค&าเฉลี่ย 7.86 มีระดับความพึงพอใจมาก
ส& ว นในภาพรวมของประเด็ น ที่ มี ค วามพึ ง พอใจสู ง สุ ด เรี ย งจากมากไปนอย ไดแก& ขอ(8)
ประโยชน,ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินงาน มีค&าเฉลี่ย 8.59 ขอ(1) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนมี
ส&วนร&วม มีค&าเฉลี่ย 8.54 ขอ(2) มีการประชาสัมพันธ,ใหประชาชนรับรูขอมูล มีค&าเฉลี่ย 8.43 ขอ(7) ผล
การดําเนินงานนําไปสู&การแกไขปBญหา มีค&าเฉลี่ย 8.38 ขอ(6) การดําเนินงานเป+นไปตามระยะเวลาที่
กําหนด มีค&าเฉลี่ย 8.10 ขอ(3) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น มีค&าเฉลี่ย 7.96 ขอ(4)
มีการรายงานผลการดําเนินงานต&อสาธารณะ มีค&าเฉลี่ย 7.77 ขอ(5) มีการเปuดโอกาสใหตรวจสอบการ
ดําเนินงาน มีค&าเฉลี่ย 7.65
อย&างไรก็ตาม เมื่อพิจารณา บรรดาโครงการ และกิจกรรมที่ อยู&ในยุทธศาสตร,ที่ 7 ยุทธศาสตร,
ที่ 9 และยุทธศาสตร,ที่ 10 พบว&าโครงการและกิจกรรมเหล&านั้นเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในบริหารจัดการภายในเทศบาลนครขอนแก&นเป+นหลัก และเขาใจไดว&าประชาชนโดยทั่วไป
อาจไม&ทราบขอมูลของโครงการและกิจกรรมเหล&านั้น อันเป+นเหตุใหผลการประเมินต่ํากว&ายุทธศาสตร,
อื่น
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4.5 ปNญหาและข)อเสนอแนะของกลุมตัวอยาง
นอกจากมีคําถามปลายปuดเกี่ยวแก&ระดับความพึงพอใจในประเด็น ๆ แลว แบบสอบถามที่ใชใน
การศึ กษานี้ ยั งมี คํา ถามปลายเปu ด ที่ กํา หนดใหผู ตอบแบบสอบถามระบุ ว& า ตนประสบปB ญ หาหรื อ มี
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมต&อการดําเนินงานในภาพรวม และตามยุทธศาสตร,ของนครขอนแก&นอย&างไรบาง
เมื่ อนํ า ปB ญ หาและขอเสนอแนะเหล& า นั้ น มาวิ เ คราะห, ผู วิ จั ย ไดจํ า แนกปB ญ หาและขอเสนอออกเป+ น
หมวดหมู& ต& า ง ๆ ตามเนื้ อหาของปB ญ หาและขอเสนอที่ สอดคลองไปในทางเดี ย วกั น โดยปB ญ หาและ
ขอเสนอแนะจําแนกออกเป+น 6 มิติ คือ ดานการมีส&วนร&วมของประชาชน ดานการตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ดานการประชาสัมพันธ,และความโปร&งใส ดานการใหบริการสาธารณะ ดาน
การจราจร และดานสถานที่และสิ่งแวดลอม ดังในตารางที่ 22
ตารางที่ 22 ปNญหาและข)อเสนอแนะของผู)ตอบแบบสอบถาม
มิติและประเด็นปNญหาหรือข)อเสนอแนะ
ดานการมีส&วนร&วมของประชาชน
1. ควรเพิ่มการมีส&วนร&วมของประชาชนในทุกกระบวนการ
ดานการตอบสนองความตองการของประชาชน
1. การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ล&าชา
2. คํารองของประชาชนไม&เกิดผล
ดานการประชาสัมพันธ,และความโปร&งใส
1. ควรเพิ่มปริมาณการประชาสัมพันธ,ใหมากขึ้น
2. ควรเพิ่มรูปแบบการประชาสัมพันธ,ใหครอบคลุมทั่วถึงประชาชนทุกกลุ&ม
3. ควรส&งเจาหนาที่มาตรวจสอบความโปร&งใสในการดําเนินโครงการต&าง ๆ
ดานการใหบริการสาธารณะ
1. ค&าครองชีพสูง ค&าอุปโภคบริโภคสินคาต&าง ๆ สูงเกินมาตรฐาน ควรมีการควบคุม
2. ควรเพิ่มการเอาใจใส&ดูแลประชาชนใหทั่วถึงมากกว&านี้ โดยเฉพาะกลุ&มคนรากหญา
3. ควรเพิ่มการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานใหทั่วถึงกว&านี้
ดานการจราจร
1. ควรจัดระเบียบและควบคุมการจราจรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ควรเพิ่มเสาไฟฟvาและความสว&างของถนน
3. ควรจัดการซ&อมบํารุงถนนและท&อระบายน้ําอย&างสม่ําเสมอ
4. ควรลดการขายของบนบาทวิถี
ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม
1. ควรแกปBญหาระบบการระบายน้ํา โดยเฉพาะในช&วงน้ําท&วม
2. ควรแกปBญหาขยะลนเกิน
3. ควรปรับปรุงเรื่องความสะอาดในพื้นที่ชุมชน
4. ควรเพิ่มจํานวนถังขยะประเภทต&าง ๆ

ความถี่
10
8
4
25
18
8
20
13
5
38
20
18
8
45
32
18
15
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ด)านการมีสวนรวมของประชาชน
ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 10 คน ระบุว&าเทศบาลนครขอนแก&นควรเพิ่มการมีส&วนร&วมของ
ประชาชนในการดําเนินโครงการและกิจกรรมต&าง ๆ ในทุกกระบวนการ
ด)านการตอบสนองความต)องการของประชาชน
ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 8 คนระบุว&า การปฏิบัติงานของเจาหนาที่เทศบาลนครขอนแก&น
ล&าชา เมื่อยามมี ขอเรี ยกรองหรื อขอเสนอที่ยื นขอไป 4 คนระบุว&าคํา รองที่ ยื่น ไปไม&เ กิ ดผล ควรให
ความสําคัญแก&เสียงเรียกรองหรือความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปมากขึ้น
ด)านการประชาสัมพันธ/และความโปรงใส
ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 25 คนระบุว&าควรเพิ่มปริมาณการประชาสัมพันธ,ใหมากขึ้น 18
คนระบุว&าควรเพิ่มรูปแบบการประชาสัมพันธ,ใหครอบคลุมทั่วถึงประชาชนทุกกลุ&ม 8 คนระบุว&าควรส&ง
เจาหนาที่มาตรวจสอบความโปร&งใสในการดําเนินโครงการต&าง ๆ
ด)านการให)บริการสาธารณะ
ผูตอบแบบสอบถามจําวน 20 คนระบุว&า ค&าครองชีพสูง ค&าอุปโภคบริโภคสินคาต&าง ๆ สูงเกิน
มาตรฐาน ควรมีการควบคุม 13 คนระบุว&า ควรเพิ่มการเอาใจใส&ดูแลประชาชนใหทั่วถึงมากกว&านี้
โดยเฉพาะกลุ&มคนรากหญา 5 คนระบุว&า ควรเพิ่มการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานใหทั่วถึงกว&านี้
ด)านการจราจร
ผู ตอบแบบสอบถามจํ า วน 38 คนระบุ ว& า ควรจั ด ระเบี ย บและควบคุ ม การจราจรใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 20 คนระบุว&าควรเพิ่มเสาไฟฟvาและความสว&างของถนน 18 คนระบุว&าควร
จัดการซ&อมบํารุงถนนและท&อระบายน้ําอย&างสม่ําเสมอ 8 คนระบุว&าควรลดการขายของบนบาทวิถี
เนื่องจากกีดขวางการสัญจร
ด)านสถานที่และสิ่งแวดล)อม
ผูตอบแบบสอบถามจําวน 45 คนระบุว&าควรแกปBญหาระบบการระบายน้ํา โดยเฉพาะในช&วงน้ํา
ท&วมควรแกไขปBญหาใหทันท&วงที 32 คนระบุว&าควรแกปBญหาขยะลนเกิน 18 คนระบุว&าควรปรับปรุง
เรื่องความสะอาดในพื้นที่ชุมชน 15 คนระบุว&าควรเพิ่มจํานวนถังขยะประเภทต&าง ๆ
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บทที่ 5 ผลการสนทนากลุม
การศึกษานี้ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบกรณีศึกษา (case study design) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล
เชิงคุณภาพ โดยใชแบบสัมภาษณ, แบบกึ่งโครงสราง (semi-structured interview protocol) เป+น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลทัศนคติและความคิดเห็นของผูบริหาร พนักงาน และผูนําชุมชนเกี่ยว
แก&การดําเนินงานของเทศบาลนครขอนแก&น ในบทนี้ผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิเคราะห,ขอมูลเชิงคุณภาพ
ที่ไดจากการสัมภาษณ,และสนทนากลุ&ม ในประเด็นเกี่ยวแก&ขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูล ความพึงพอใจต&อ
ผลการดําเนินงานของเทศบาลนครขอนแก&น ความคิดเห็นของผูใหขอมูลต&อผลการดําเนินงาน และสรุป
สาระสําคัญจากการสนทนากลุ&ม ตามลําดับ
5.1 ข)อมูลทั่วไปของผู)ให)ข)อมูล ของการสนทนากลุม
ผู ใหขอมู ล ในการสั ม ภาษณ, แ ละการสนทนากลุ& ม จํ า แนกออกเป+ น 4 กลุ& ม ไดแก& ผู บริ ห าร
เทศบาลนครขอนแก&น (ฝ~ายการเมือง) พนักงานเทศบาลนครขอนแก&นระดับผูบริหาร พนักงานเทศบาล
นครขอนแก&นระดับปฏิบัติ และผูนําชุมชนหรือตัวแทนประชาชน
ในการจั ด การสั ม ภาษณ, แ ละการสนทนากลุ& ม ผู วิ จั ย ไดเก็ บ ขอมู ล ลั ก ษณะทางประชากร
(demographic) สังคม (societal) และเศรษฐกิจ (economic) ของผูใหขอมูล 20 ราย โดยลักษณะ
ทางประชากร ไดแก& เพศ และอายุ ลักษณะทางสังคม ไดแก& ระดับการศึกษา ส&วนลักษณะทางเศรษฐกิจ
ไดแก& อาชีพ ตารางที่ 23 แสดงความถี่และรอยละของลักษณะต&าง ๆ
ตารางที่ 23 ข)อมูลทั่วไปของผู)ตอบแบบสอบถามในการสนทนากลุม
ลักษณะของผู)ตอบแบบสอบถาม
ความถี่
เพศ
ชาย
9
หญิง
11
อายุ
ตั้งแต& 21ถึง 30 ปW
1
ตั้งแต& 31 ถึง 40 ปW
1
ตั้งแต& 41 ถึง 50 ปW
7
ตั้งแต& 51 ถึง 60 ปW
8
มากกว&า 60 ปWขึ้นไป
3

ร)อยละ
45
55
5
5
35
40
15
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ตารางที่ 23 ข)อมูลทั่วไปของผู)ตอบแบบสอบถามในการสนทนากลุม (ตอ)
ลักษณะของผู)ตอบแบบสอบถาม
ความถี่
ร)อยละ
การศึกษา
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท&า
2
10
อนุปริญญาหรือเทียบเท&า
2
10
ปริญญาตรี
3
15
สูงกว&าปริญญาตรี
13
65
ตําแหน&งหนาที่
ผูบริหารเทศบาลนครขอนแก&น
1
5
พนักงานเทศบาลนครขอนแก&นระดับผูบริหาร
5
25
พนักงานเทศบาลนครขอนแก&นระดับปฏิบัติ
8
40
ผูนําชุมชนหรือตัวแทนประชาชน
6
30
จากตารางที่ 23 ผลการศึกษาพบว&าผูใหขอมูลส&วนใหญ&เป+นเพศหญิง คือ 11 คนจากทั้งหมด
20 คน คิดเป+นรอยละ 55 ผูใหขอมูลที่เป+นชายมีทั้งสิ้น 9 คน คิดเป+นรอยละ 45 ของทั้งหมด ผูใหขอมูล
ส&วนใหญ&มีอายุระหว&าง 51 ถึง 60 ปW มีจํานวน 8 คน คิดเป+นรอยละ 40 ของทั้งหมด รองลงมาคือผูมี
อายุระหว&าง 41 ถึง 50 ปW จํานวน 7 คน คิดเป+นรอยละ 35 ของทั้งหมด ผูมีอายุตั้งแต& 60 ปWขึ้นไป
จํานวน 3 คน คิดเป+นรอยละ 15 ของทั้งหมด และผูที่มีอายุระหว&าง 31 ถึง 40 ปW และช&วง 21 ถึง 30 ปW
มีอย&างละ 1 คน แต&ละอย&างคิดเป+นรอยละ 5 ของทั้งหมด
ในดานระดั บ การศึ กษา ผู ใหขอมู ล ส& ว นใหญ& สํ าเร็จ การศึ กษาระดั บ สูงกว&า ปริญ ญาตรี คื อมี
จํานวน 13 คน คิดเป+นรอยละ 65 ของทั้งหมด รองลงมาคือผูใหขอมูลที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี จํานวน 3 คน คิดเป+นรอยละ 15 ของทั้งหมด อันดับสามคือผู ใหขอมู ลที่สํ าเร็ จการศึ กษาระดั บ
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท&า และอนุปริญญาหรือเทียบเท&า จํานวนอย&างละ 2 คน แต&ละอย&างคิดเป+นรอย
ละ 10 ของทั้งหมด
ในดานการประกอบอาชีพ ผูใหขอมูลส&วนใหญ& เป+นพนักงานเทศบาลนครขอนแก&นระดับปฏิบัติ
จํานวน 8 คน หรือรอยละ 40 ของทั้งหมด รองลงมาเป+นผูนําชุมชน จํานวนกลุ&มละ 6 คน คิดเป+นรอย
ละ 30 ของทั้งหมด รองลงมาอีกเป+นพนักงานเทศบาลนครขอนแก&นระดับผูบริหาร จํานวน 5 คน คิด
เป+นรอยละ 25 ของทั้งหมด ทายสุดคือผูบริหารเทศบาลนครขอนแก&น (ฝ~ายการเมือง) จํานวน 1 คน คิด
เป+นรอยละ 5 ของทั้งหมด
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5.2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานในภาพรวม ของการสนทนากลุม
ผูวิจัยไดใหผูใหขอมูลทั้ง 20 คนประเมินระดับความพึงพอใจของตนต&อผลการดําเนินงานใน
ภาพรวมของเทศบาลนครขอนแก&นในปWงบประมาณ 2560 แบบสอบถามกําหนดใหผูตอบแบบสอบถาม
ประเมินระดับความพึงพอใจของตนใน 9 ประเด็นที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของเทศบาลนครขอนแก&น
ในแต& ล ะประเด็ น ผู ตอบแบบสอบถามสามารถประเมิ น ความพึ งพอใจไดในระดั บใดระดั บ หนึ่ งจาก
ทั้งหมด 3 ระดับคือ พอใจมาก พอใจ และไม&พอใจ
ในการวิเคราะห,ขอมูลเพื่อประเมินระดับความพึงพอใจ ผูวิจัยใชการแปรผลโดยหาค&ารอยละ
โดยคํานวณจากการรวมความถี่ของคําตอบที่ระบุว&า พอใจและพอใจมากเขาดวยกันแลวคํานวณหาค&า
รอยละ ค&ารอยละที่ไดนํามาจัดกลุ&มเพื่อแปรผลผล โดยจําแนกออกเป+น 3 กลุ&ม คือ กลุ&มที่ 1 ตัวชี้วัดที่มี
ผลอย&างดี มีระดับความพึงพอใจมากกว&ารอยละ 80 กลุ&มที่ 2 ตัวชี้วัดที่มีผลค&อนขางดี มีรอยละความพึง
พอใจรอยละ 60 ถึง รอยละ 80 และกลุ&มที่ 3 ตัวชี้วัดที่ควรมีการพัฒนาหรือปรับปรุงมีรอยละความพึง
พอใจนอยกว&ารอยละ 60
ตารางที่ 24 แสดงค&าความถี่ของผลการประเมินความพึงพอใจต&อผลการดําเนินงานในภาพรวม
ที่ไดจากแบบสอบถาม ตารางที่ 25 แสดงความหมายของระดับความพึงพอใจต&อผลการดําเนินงานของ
เทศบาลนครขอนแก&นในภาพรวม
ตารางที่ 24 ผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานในภาพรวม ของการสนทนากลุม
ความถี่
ประเด็นประเมิน
พอใจมาก

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

มีการเปuดโอกาสใหประชาชนมีส&วนร&วม
มีการประชาสัมพันธ,ใหประชาชนรับรูขอมูล
มีการเปuดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
มีการรายงานผลการดําเนินงานต&อสาธารณะ
มีการเปuดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนิน
การดําเนินงานเป+นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินงานนําไปสู&การแกไขปBญหาของประชาชน
การแกไขปBญหาและการตอบสนองความตองการ
ประโยชน,ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินงาน

17
10
10
11
10
8
9
9
11

พอใจ

3
10
10
8
8
11
10
9
8

ไมพอใจ

1
2
1
1
2
1
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ตารางที่ 25 ระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานในภาพรวม ของการสนทนากลุม
ความพึงพอใจทั้งหมด
ประเด็นประเมิน
ความถี่ ร)อยละ ความหมาย
1) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนมีส&วนร&วม
20
100
ดี
2) มีการประชาสัมพันธ,ใหประชาชนรับรูขอมูล
20
100
ดี
3) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
20
100
ดี
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานต&อสาธารณะ
19
95
ดี
5) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนิน
18
90
ดี
6) การดําเนินงานเป+นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
19
95
ดี
7) ผลการดําเนินงานนําไปสู&การแกไขปBญหาของประชาชน
19
95
ดี
8) การแกไขปBญหาและการตอบสนองความตองการ
18
90
ดี
9) ประโยชน,ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินงาน
19
95
ดี
จากตารางที่ 25 ผลจากการวิเคราะห,ขอมูลพบว&า ทุกประเด็นมีค&ารอยละสูงกว&า รอยละ 80
หมายความว&า ผลประเมินความพึงพอใจอยู&ในระดับอย&างดี โดยความพึงพอใจที่มีค&ารอยละสูงสุด 3
หัวขอประเด็น มีค&ารอยละ 100 ไดแก& ขอ 1) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนมีส&วนร&วม ขอ 2) มีการ
ประชาสัมพันธ,ใหประชาชนรับรูขอมูล และ ขอ 3) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
5.3 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร/ ของการสนทนากลุม
ผูวิจัยไดใหผูใหขอมูลประเมินระดับความพึงพอใจของตนต&อผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร,
10 ยุทธศาสตร,ของเทศบาลนครขอนแก&นในปWงบประมาณ 2560 ตอนที่ 3 ของแบบสอบถามกําหนดให
ผูใหขอมูลประเมินระดับความพึงพอใจของตนในแต&ละยุ ทธศาสตร, ๆ ละ 8 ประเด็นที่เกี่ยวกับ การ
ดําเนินงานของเทศบาลนครขอนแก&น ในแต&ละประเด็น ผูใหขอมูลสามารถประเมินความพึงพอใจโดย
ใหคะแนนตั้งแต& 0 ถึง 10 คะแนน โดย 0 หมายถึงไม&พอใจ และ 10 หมายถึงพอใจมากที่สุด
ในการวิเคราะห,ขอมูลและแปรผลระดับความพึงพอใจรายยุทธศาสตร, ผูวิจัยนําค&าคะแนนจาก
การสํารวจที่ไดในแต&ละขอของผูตอบแบบสํารวจทั้งหมดหาค&าเฉลี่ย โดยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑ,ค&าพิสัย
หรือช&วงห&างของคะแนนต่ําสุด (0) ถึงคะแนนสูงสุด (10) และระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ฉะนั้นแต&ละ
ระดับจะมีช&วงห&างเท&ากับ 10/5 = 2 ค&าเฉลี่ยที่ไดจะนํามาเปรียบเทียบกับความหมายและเกณฑ,ในการ
ประเมินดังนี้ (1) ค&าเฉลี่ย 8.01 – 10.00 หมายถึง พึงพอใจระดับมากที่สุด (2) ค&าเฉลี่ย 6.01 – 8.00
หมายถึง พึงพอใจระดับมาก (3) ค&าเฉลี่ย 4.01 – 6.00 หมายถึง พึงพอใจระดับปานกลาง (4) ค&าเฉลี่ย
2.01 – 4.00 หมายถึง พึงพอใจระดับนอย และ (5) ค&าเฉลี่ย 0.00 – 2.00 หมายถึง พึงพอใจระดับนอย
ที่สุดในแต&ละประเด็น
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ผลการสํารวจความพึงพอใจตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตร/ ในการสนทนากลุม
ตารางที่ 26 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร/ที่ 1 ในการสนทนากลุม
คะแนน
ประเด็นประเมิน
คาเฉลี่ย SD
ความหมาย
1) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนมีส&วนร&วม
8.80 1.36 พึงพอใจมากที่สุด
2) มีการประชาสัมพันธ,ใหประชาชนรับรูขอมูล
8.85 1.18 พึงพอใจมากที่สุด
3) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
8.20 1.11 พึงพอใจมากที่สุด
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานต&อสาธารณะ
8.45 1.39 พึงพอใจมากที่สุด
5) มีการเปuดโอกาสใหตรวจสอบการดําเนินงาน
8.55 1.47 พึงพอใจมากที่สุด
6) การดําเนินงานเป+นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
8.95 0.94 พึงพอใจมากที่สุด
7) ผลการดําเนินงานนําไปสู&การแกไขปBญหา
8.60 1.54 พึงพอใจมากที่สุด
8) ประโยชน,ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินงาน
8.75 1.33 พึงพอใจมากที่สุด
หมายเหตุ SD (standard deviation) คือ ส&วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตารางที่ 27 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร/ที่ 2 ในการสนทนากลุม
คะแนน
ประเด็นประเมิน
คาเฉลี่ย SD
ความหมาย
1) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนมีส&วนร&วม
9.05 1.32 พึงพอใจมากที่สุด
2) มีการประชาสัมพันธ,ใหประชาชนรับรูขอมูล
8.95 1.39 พึงพอใจมากที่สุด
3) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
8.45 1.19 พึงพอใจมากที่สุด
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานต&อสาธารณะ
8.25 1.41 พึงพอใจมากที่สุด
5) มีการเปuดโอกาสใหตรวจสอบการดําเนินงาน
8.10 1.41 พึงพอใจมากที่สุด
6) การดําเนินงานเป+นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
9.10 0.91 พึงพอใจมากที่สุด
7) ผลการดําเนินงานนําไปสู&การแกไขปBญหา
8.25 1.48 พึงพอใจมากที่สุด
8) ประโยชน,ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินงาน
8.75 1.41 พึงพอใจมากที่สุด
หมายเหตุ SD (standard deviation) คือ ส&วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ตารางที่ 28 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร/ที่ 3 ในการสนทนากลุม
คะแนน
ประเด็นประเมิน
คาเฉลี่ย SD
ความหมาย
1) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนมีส&วนร&วม
8.65 1.42 พึงพอใจมากที่สุด
2) มีการประชาสัมพันธ,ใหประชาชนรับรูขอมูล
8.40 1.39 พึงพอใจมากที่สุด
3) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
8.15 1.31 พึงพอใจมากที่สุด
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานต&อสาธารณะ
7.95 1.54
พึงพอใจมาก
5) มีการเปuดโอกาสใหตรวจสอบการดําเนินงาน
7.90 1.48
พึงพอใจมาก
6) การดําเนินงานเป+นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
8.65 1.50 พึงพอใจมากที่สุด
7) ผลการดําเนินงานนําไปสู&การแกไขปBญหา
8.75 1.45 พึงพอใจมากที่สุด
8) ประโยชน,ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินงาน
8.75 1.48 พึงพอใจมากที่สุด
หมายเหตุ SD (standard deviation) คือ ส&วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตารางที่ 29 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร/ที่ 4 ในการสนทนากลุม
คะแนน
ประเด็นประเมิน
คาเฉลี่ย SD
ความหมาย
1) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนมีส&วนร&วม
8.45 1.23 พึงพอใจมากที่สุด
2) มีการประชาสัมพันธ,ใหประชาชนรับรูขอมูล
8.55 1.32 พึงพอใจมากที่สุด
3) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
8.45 1.19 พึงพอใจมากที่สุด
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานต&อสาธารณะ
8.10 1.37 พึงพอใจมากที่สุด
5) มีการเปuดโอกาสใหตรวจสอบการดําเนินงาน
8.30 1.26 พึงพอใจมากที่สุด
6) การดําเนินงานเป+นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
8.30 0.98 พึงพอใจมากที่สุด
7) ผลการดําเนินงานนําไปสู&การแกไขปBญหา
8.90 1.29 พึงพอใจมากที่สุด
8) ประโยชน,ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินงาน
9.00 1.30 พึงพอใจมากที่สุด
หมายเหตุ SD (standard deviation) คือ ส&วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

49

ตารางที่ 30 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร/ที่ 5 ในการสนทนากลุม
คะแนน
ประเด็นประเมิน
คาเฉลี่ย SD
ความหมาย
1) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนมีส&วนร&วม
9.10 0.97 พึงพอใจมากที่สุด
2) มีการประชาสัมพันธ,ใหประชาชนรับรูขอมูล
8.85 1.14 พึงพอใจมากที่สุด
3) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
8.75 0.97 พึงพอใจมากที่สุด
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานต&อสาธารณะ
8.45 1.10 พึงพอใจมากที่สุด
5) มีการเปuดโอกาสใหตรวจสอบการดําเนินงาน
8.30 1.22 พึงพอใจมากที่สุด
6) การดําเนินงานเป+นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
8.55 0.89 พึงพอใจมากที่สุด
7) ผลการดําเนินงานนําไปสู&การแกไขปBญหา
9.05 1.00 พึงพอใจมากที่สุด
8) ประโยชน,ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินงาน
9.15 0.93 พึงพอใจมากที่สุด
หมายเหตุ SD (standard deviation) คือ ส&วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตารางที่ 31 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร/ที่ 6 ในการสนทนากลุม
คะแนน
ประเด็นประเมิน
คาเฉลี่ย SD
ความหมาย
1) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนมีส&วนร&วม
9.15 1.31 พึงพอใจมากที่สุด
2) มีการประชาสัมพันธ,ใหประชาชนรับรูขอมูล
8.75 1.45 พึงพอใจมากที่สุด
3) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
8.40 1.43 พึงพอใจมากที่สุด
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานต&อสาธารณะ
8.20 1.36 พึงพอใจมากที่สุด
5) มีการเปuดโอกาสใหตรวจสอบการดําเนินงาน
8.10 1.29 พึงพอใจมากที่สุด
6) การดําเนินงานเป+นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
8.80 0.89 พึงพอใจมากที่สุด
7) ผลการดําเนินงานนําไปสู&การแกไขปBญหา
8.95 1.19 พึงพอใจมากที่สุด
8) ประโยชน,ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินงาน
8.80 1.40 พึงพอใจมากที่สุด
หมายเหตุ SD (standard deviation) คือ ส&วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ตารางที่ 32 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร/ที่ 7 ในการสนทนากลุม
คะแนน
ประเด็นประเมิน
คาเฉลี่ย SD
ความหมาย
1) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนมีส&วนร&วม
8.30 1.17 พึงพอใจมากที่สุด
2) มีการประชาสัมพันธ,ใหประชาชนรับรูขอมูล
8.15 1.14 พึงพอใจมากที่สุด
3) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
8.15 1.23 พึงพอใจมากที่สุด
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานต&อสาธารณะ
8.20 1.20 พึงพอใจมากที่สุด
5) มีการเปuดโอกาสใหตรวจสอบการดําเนินงาน
8.10 1.25 พึงพอใจมากที่สุด
6) การดําเนินงานเป+นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
8.55 1.15 พึงพอใจมากที่สุด
7) ผลการดําเนินงานนําไปสู&การแกไขปBญหา
8.65 1.14 พึงพอใจมากที่สุด
8) ประโยชน,ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินงาน
8.85 1.18 พึงพอใจมากที่สุด
หมายเหตุ SD (standard deviation) คือ ส&วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตารางที่ 33 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร/ที่ 8 ในการสนทนากลุม
คะแนน
ประเด็นประเมิน
คาเฉลี่ย SD
ความหมาย
1) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนมีส&วนร&วม
9.05 0.89 พึงพอใจมากที่สุด
2) มีการประชาสัมพันธ,ใหประชาชนรับรูขอมูล
8.80 1.15 พึงพอใจมากที่สุด
3) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
8.55 1.10 พึงพอใจมากที่สุด
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานต&อสาธารณะ
8.50 1.24 พึงพอใจมากที่สุด
5) มีการเปuดโอกาสใหตรวจสอบการดําเนินงาน
8.25 1.21 พึงพอใจมากที่สุด
6) การดําเนินงานเป+นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
8.65 1.14 พึงพอใจมากที่สุด
7) ผลการดําเนินงานนําไปสู&การแกไขปBญหา
8.80 1.06 พึงพอใจมากที่สุด
8) ประโยชน,ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินงาน
9.05 1.00 พึงพอใจมากที่สุด
หมายเหตุ SD (standard deviation) คือ ส&วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ตารางที่ 34 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร/ที่ 9 ในการสนทนากลุม
คะแนน
ประเด็นประเมิน
คาเฉลี่ย SD
ความหมาย
1) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนมีส&วนร&วม
8.70 1.38 พึงพอใจมากที่สุด
2) มีการประชาสัมพันธ,ใหประชาชนรับรูขอมูล
8.45 1.43 พึงพอใจมากที่สุด
3) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
8.40 1.47 พึงพอใจมากที่สุด
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานต&อสาธารณะ
8.15 1.23 พึงพอใจมากที่สุด
5) มีการเปuดโอกาสใหตรวจสอบการดําเนินงาน
8.25 1.41 พึงพอใจมากที่สุด
6) การดําเนินงานเป+นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
8.50 1.28 พึงพอใจมากที่สุด
7) ผลการดําเนินงานนําไปสู&การแกไขปBญหา
8.45 1.32 พึงพอใจมากที่สุด
8) ประโยชน,ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินงาน
8.70 1.34 พึงพอใจมากที่สุด
หมายเหตุ SD (standard deviation) คือ ส&วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตารางที่ 35 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร/ที่ 10 ในการสนทนากลุม
คะแนน
ประเด็นประเมิน
คาเฉลี่ย SD
ความหมาย
1) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนมีส&วนร&วม
8.55 1.19 พึงพอใจมากที่สุด
2) มีการประชาสัมพันธ,ใหประชาชนรับรูขอมูล
8.30 1.17 พึงพอใจมากที่สุด
3) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
8.25 1.16 พึงพอใจมากที่สุด
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานต&อสาธารณะ
8.30 1.03 พึงพอใจมากที่สุด
5) มีการเปuดโอกาสใหตรวจสอบการดําเนินงาน
8.25 1.25 พึงพอใจมากที่สุด
6) การดําเนินงานเป+นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
8.40 1.19 พึงพอใจมากที่สุด
7) ผลการดําเนินงานนําไปสู&การแกไขปBญหา
8.60 1.27 พึงพอใจมากที่สุด
8) ประโยชน,ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินงาน
8.70 1.13 พึงพอใจมากที่สุด
หมายเหตุ SD (standard deviation) คือ ส&วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากตารางที่ 26 ถึง 35 พบว&าผูใหขอมูลใหคะแนนผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร, ทั้ง 8
ประเด็นอยู&ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มี 9 ยุทธศาสตร, ไดแก& ยุทธศาสตร,ที่ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 และ
10 กล&าวคือในทุกขอมีคะแนนเฉลี่ยมากกว&า 8.01 ขึ้นไป ส&วนในยุทธศาสตร,ที่ 3 มีประเด็นที่ 4 และ 5
มีค&าเฉลี่ยนต่ํากว&า 8.01 คือ 7.95 และ 7.90 ตามลําดับ ซึ่งแปลผลว&า ระดับความพึงพอใจมาก ส&วน
ประเด็นอื่น ๆ มีค&าเฉลี่ยสูงกว&า 8.01 อยู&ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด
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5.4 ความคิดเห็นของผู)ให)ข)อมูลตอผลการดําเนินงาน ในการสนทนากลุม
ในหัวขอนี้ ผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิเคราะห,ขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการสัมภาษณ,และการ
สนทนากลุ&มกับผูใหขอมูลทั้งหมด โดยการนําเสนอจะจําแนกหัวขอย&อยตามกลุ&มผูใหขอมูล และนําเสนอ
ตามประเด็นที่กําหนดไวในแบบสัมภาษณ, ดังต&อไปนี้
1. ยุทธศาสตร,ที่พึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก และเหตุผล
2. ยุทธศาสตร,ที่พึงพอใจนอยที่สุด 3 อันดับแรก และเหตุผล
3. อะไรคือสาเหตุที่ทําใหยุทธศาสตร, ดําเนินงานไดอย&างสัมฤทธิ์ผล
4. อะไรคือปBญหาและอุปสรรคในการดําเนินยุทธศาสตร,
ความเห็นของผูบริหารเทศบาลนครขอนแก&น
สํ า หรั บ ความเห็ น ของผูบริ หารเทศบาลนครขอนแก& น มี ความพอใจมากที่ สุ ด อั น ดั บ 1 คื อ
ยุ ทธศาสตร, ที่ 1 ที่ ว& า ดวย การพั ฒ นานครขอนแก& น เป+ น นครแห& งการประชุมสั มมนาและศู น ย, กลาง
พาณิ ช ยกรรมของภู มิภ าค (MICE) เช& น การจั ด ประชุ มวิ ช าการดานการปกครองทองถิ่ น , กิ จ กรรม
มหั ศจรรย, พัน ธุ, ไมนานาชาติ , กิ จ กรรมส& งทายปW เ ก& า ตอนรั บ ปW ใหม& เป+ น ตน พึ งพอใจมากเพราะเป+ น
ยุทธศาสตร,ที่ สอดคลองกับการเป+นเมือง MICE ของจังหวัดขอนแก&น โดยมีเทศบาลเป+นตัวขับเคลื่อน
ส&วนอันดับ 2 คือยุทธศาสตร,ที่ 2 ที่ว&าดวยการส&งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร&วมสมัย ใหมีคุณค&าเพื่อ
นํามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร,เมือง เช&น โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต,อีสาน เทศกาลดอกคูณ-เสียง
แคนและถนนขาวเหนียว, ประเพณีออกพรรษาลอยประทีปบูชา พุทธกตัญ\ู สนับสนุนวัสดุอุปกรณ,ทาง
การศึกษาในกิจกรรมวันเด็ก, กิจกรรมทางศาสนา เป+นตน เพราะในยุทธศาสตร,นี้จะ ส&งเสริมดานการ
ท&องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสอดคลองกับการเป+นเมือง MICE และความพึงพอใจอย&างมากอันดับ
3 คือยุทธศาสตร,ที่ 8 ที่ว&าดวยการสรางความเขมแข็งภาคประชาชนและส&งเสริมการมีส&วนร&วมในการจัด
การเมืองในทุกมิติของการพัฒนา เช&น การเสริมสรางศักยภาพการกระจายอํานาจและมีส&วนร&วม, การ
ปvองกันและบรรเทาสาธารณภัย, กิจกรรมอบรมแนวทางการพัฒนาชุมชนในเขตชุมชนของเทศบาลนคร
ขอนแก&น เป+นตน เพราะเป+นยุทธศาสตร,ที่ สรางความเขมแข็งและใหความรูประชาชน ใหประชาชนมี
ส&วนร&วมการบริการบานเมืองและแลกเปลี่ยนไดความคิดเห็น ประชาชนสามารถตั้งประเด็นปBญหาได
ร&วมทําแผน รวมทั้งรับเรื่องการรองเรียนจากประชาชน (ผูใหขอมูล ผูบริหารเทศบาลนครขอนแก&น, ใน
การสนทนากลุ&ม, 2 พฤศจิกายน 2560)
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ในส&วนของความเห็นของผูบริหารเทศบาลนครขอนแก&นที่มีความพึงพอใจนอยที่สุด กล&าวว&า
ยุทธศาสตร,ทั้ง 10 ยุทธศาสตร,นั้น ลวนแลวแต&เป+นยุทธศาสตร,ที่ดีทั้งหมด แต&ก็มีบางยุทธศาสตร,ที่ยังไม&
พอใจมากเท&าที่ควร คือ ยุทธศาสตร,ที่ 9 ที่ว&าดวยการ พัฒนานวัตกรรมการใหบริการและการบริหาร
บานเมือง เช&น โครงการเทศบาลนี้มีรัก ซึ่งเป+นกิจกรรมเดิม ๆ ยังไม&มีสิ่งใหม& ๆ ซึ่งคิดว&าน&าจะพัฒนาและ
ต&อยอดไดมากกว&านี้ รองลงมาเป+นยุทธศาสตร,ที่ 3 ที่ว&าดวยการส&งเสริมผูประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค&า
วิสาหกิจชุมชน เช&น โครงการถนนคนเดิน, กิจกรรมกองทุนตั้งตัว, โครงการเรียนรูการพัฒนางานอาชีพ
และทักษะชีวิต เป+นตน เพราะว&า กิจกรรมเหล&านี้จัดขึ้นใหประชาชนแลว แต&ประชาชนไม&สรางความคิด
ใหตัวเอง ขาดการต&อยอด ขายดีแต&ก็ยังมีปBญหาและเรื่องรองเรียน อยากจะใหประชาชนต&อยอดให
ตัวเองไดและช&วยกันแกปBญหาร&วมกัน ส&วนยุทธศาสตร,ที่ 4 ที่ว&าดวยการพัฒนาระบบโลจิสติกส, ระบบ
ขนส&งมวลชน และโครงสรางพื้นฐาน ใหเป+นนครแห&งการลงทุนและนครแห&งการอยู&อาศัย เช&น โครงการ
ทาสีตีเสนจราจรและขอบฟุตบาท, โครงการก&อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท&อระบายน้ําตามถนน
, โครงการก&อสรางปรับปรุงผิวจราจร, โครงการปรับปรุงปvายสัญญาณและเครื่องหมายจราจร เป+นตน
เพราะการก&อสราง และการซ&อมแซมเมืองในส&วนที่ชํารุดทรุดโทรม จําเป+นตองใชงบประมาณจํานวน
มาก และมีงบประมาณไม&เพียงพอ ที่จะนํามาใชปรับปรุงถนน หนทางบานเมือง ซึ่งขาดงบประมาณมา
ประมาณ 3-4 ปWแลว ดวยเนื่องจากมีคนใชเยอะ แต&งบนอย เพราะเทศบาลนครขอนแก&น มีจํ า นวน
ประชากรประมาณ 120,000 คน แต&ความจริงมีประชากรแฝงเพิ่มเขามาอีก ประมาณ 180,000 คน
รวมแลวมีประชากรประมาณ 300,000 คน แต&งบประมาณที่ใหมา สําหรับประชากร 120,000 คน จึง
ทําใหงบประมาณไม&เพียงพอ ทําใหการกระจายงบประมาณไม&ดี และไม&ทั่วถึง (ผูใหขอมูลกลุ&มผูบริหาร,
สนทนากลุ&ม, 2 พฤศจิกายน 2559)
ความเห็นของพนักงานเทศบาลนครขอนแก&นระดับผูบริหาร และพนักงานเทศบาลนครขอนแก&นระดับ
ปฏิบัติ
สําหรับความเห็นของ พนักงานเทศบาลนครขอนแก&นระดับผูบริหาร และพนักงานเทศบาลนคร
ขอนแก&นระดับปฏิบัติ ซึ่งมีความพึงพอใจมากที่สุด ในยุทธศาสตร,ที่ 1 ที่ว&าดวยการพัฒนานครขอนแก&น
เป+นนครแห&งการประชุมสัมมนาและศูนย,กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค เช&น การจัดประชุมวิชาการ
ดานการปกครองทองถิ่น, กิจกรรมมหัศจรรย,พันธุ,ไมนานาชาติ, กิจกรรมส&งทายปWเก&าตอนรับปWใหม& เป+น
ตน และยุ ทธศาสตร, ที่ 2 ที่ ว& า ดวยการส& งเสริ มพั ฒ นาศิ ล ปวั ฒ นธรรมร& ว มสมั ย ใหมี คุณค& า เพื่ อนํ า มา
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร,เมือง เช&น โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต,อีสาน เทศกาลดอกคูณ-เสียงแคน
และถนนขาวเหนียว, ประเพณีออกพรรษาลอยประทีปบูชา พุทธกตัญ\ู สนับสนุนวัสดุอุปกรณ,ทาง
การศึกษาในกิจกรรมวันเด็ก, กิจกรรมทางศาสนา เป+นตน ซึ่งทั้ง 2 ยุทธศาสตร,นี้ เป+นกิจกรรมที่ไดจัด
ขึ้นเพื่อประชาชนเป+นหลัก มีความเป+นรูปธรรม ทําใหประชาชนมีความสุข ประชาชนใหความสําคัญกับ
กิจกรรม และมีส&วนร&วมมาก เจาหนาที่ มีความภาคภูมิใจที่ไดจัดกิจกรรมเหล&านี้ใหกับประชาชน และ
นอกจากนี้ แ ลวยั ง พอใจอยางมากในยุ ท ธศาสตร, ที่ 5 ที่ ว& า ดวยเรื่ อ งการพั ฒ นาและรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่ งแวดลอมใหอยู& ในระดั บ มาตรฐานสากล เช& น โครงการชุ มชนวั ด ร& ว มใจลดสรางขยะ ณ ตนทาง,
โครงการคนขอนแก&นหัวใจไรมลพิษ เป+นตน
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ยุทธศสตร,ที่ 4 ที่ว&าดวยการพัฒนาระบบโลจิสติกส, ระบบขนส&งมวลชน และโครงสรางพื้นฐาน
ใหเป+นนครแห&งการลงทุนและนครแห&งการอยู&อาศัย เช&น โครงการทาสีตีเสนจราจรและขอบฟุตบาท,
โครงการก&อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท&อระบายน้ําตามถนน, โครงการก&อสรางปรับปรุงผิว
จราจร, โครงการปรับปรุงปvายสัญญาณและเครื่องหมายจราจร เป+นตน 2 ยุทธศาสตร,นี้ เป+นยุทธศาสตร,
ที่ส&งผลต&อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรง และมีส&วนร&วมกับประชาชน ชัดเจน ไปตามแผนการ
ยุทธศาสตร,ที่ไดวางไว ซึ่งมีผลต&อประชาชนภาพรวม นอกจากนี้แลวยังไดกล&าวถึงยุทธศาสตร,ที่ 6 ที่ว&า
ดวยการสรางสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City) เช&น โครงการอิ่ม
ทองอุ&นใจใกลบานกับรานขาวแกงน้ําใจคนในชุมชน, โครงการบริหารจัดการและนําเทคโนโลยีสิ่งอํานวย
ความสะดวกเพื่อผูพิการและผูสูงอายุ, กิจกรรมออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ (คนขอนแก&นไม&ทอดทิ้งกัน)
เป+นตน เพราะเป+นกิจกรรมของการให การแบ&งปBน การมีจิตอาสา ซึ่งเป+นการเอาปBญหามาจั ด เป+ น
กิจกรรม และประชาชนไดประโยชน, เป+นรูปธรรม (ผูใหขอมูล พนักงานเทศบาลนครขอนแก&น ระดับ
ผูบริหาร และพนักงานเทศบาลนครขอนแก&นระดับปฏิบัติ, ในการสนทนากลุ&ม, 2 พฤศจิกายน 2560)
สําหรับความเห็นของ พนักงานเทศบาลนครขอนแก&นระดับผูบริหาร และพนักงานเทศบาลนคร
ขอนแก&นระดับปฏิบัติ ต&อยุทธศาสตร,ที่มีความพึงพอใจนอยที่สุด มีความคิดเห็นว&า ยุทธศาสตร,ที่ 3 ที่ว&า
ดวยการส&งเสริมผูประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค&าวิสาหกิจชุมชน เช&น โครงการถนนคนเดิน, กิจกรรมกองทุน
ตั้งตัว, โครงการเรียนรูการพัฒนางานอาชีพและทักษะชีวิต เป+นตน ซึ่งคิดว&ายังไม&ใช&การสรางความ
เขมแข็งใหกับประชาชนอย&างแทจริง ควรจะพัฒนาและต&อยอดไปไดมากกว&านี้ ส&วนยุทธศาสตร,ที่ 8
ที่ว&าดวยการ สรางความเขมแข็งภาคประชาชนและส&งเสริมการมีส&วนร&วมในการจัดการเมืองในทุกมิติ
ของการพัฒนา เช&น การเสริมสรางศักยภาพการกระจายอํานาจและมีส&วนร&วม, การปvองกันและบรรเทา
สาธารณภัย, กิจกรรมอบรมแนวทางการพัฒนาชุมชนในเขตชุมชนของเทศบาลนครขอนแก&น เป+นตน
และยุทธศาสตร,ที่ 9 ที่ว&าดวยการพัฒนานวัตกรรมการใหบริการและการบริหารบานเมือง เช&น โครงการ
เทศบาลนี้มีรัก เป+นตน ทั้ง 2 ยุทธศาสตร,นี้ยังขาดความต&อเนื่องในการดําเนินการอยู&บาง ซึ่งส&วนหนึ่งมา
จากงบประมาณที่มีอยู&จํากัด และไดชากว&ากําหนด ทําใหปฏิทินในการดําเนินการชะลอ หรือเลื่อน
ออกไป ซึ่งขอจํากัดส&วนใหญ&มาจากรัฐบาลที่ไม&สามารถคาดการ,ณได รวมทั้งระเบียบเยอะไม&เอื้อต&อการ
ปฏิบัติ อยากใหรัฐบาลควรมีหลักเกณฑ,ในการจัดงบใหเหมาะสม และทันต&อการพัฒนาบานเมือง เพราะ
เทศบาลนครขอนแก&นมีจํานวนประชากรแฝงอยู&มาก และนอกจากเรื่องงบประมาณที่ไม&เพียงพอแลว
ระเบียบทางราชการก็มีผลต&อการดําเนินงาน เพราะระเบียบเก&า โครงสรางเก&าไม&เอื้อต&อการจัดกิจกรรม
หรือโครงการใหม& ๆ ได มีความคิดที่จะทํา อยากจะทํา แต&ระเบียบราชการไม&ใหทํา ติดขัดระเบียบทําให
ยุทธศาสตร,ไปไม&ถึง ก็เป+นขอจํากัดอีกอย&างหนึ่ง และนอกจากนี้ การขาดความรูและความเขาใจใน
ยุทธศาสตร, ของเจาหนาที่เทศบาล บางส&วนซึ่งเป+นส&วนนอย ก็ทําใหยุทธศาสตร,ไปไดไม&เต็มศักยภาพ จึง
ตองมีการสรางความตระหนักถึงการมีส&วนร&วม และความสําคัญในยุทธศาสตร,ใหมากขึ้น เพราะในส&วน
การจัดการของเราก็ยังมีปBญหาอยู&บาง ซึ่งเราไดดําเนินการเยอะเหมือนกัน แต&ว&าผลเกิดมันยังไม&เป+น
รูปธรรม มันจึงยังไม&เห็นชัดเจน (ผูใหขอมูล พนักงานเทศบาลนครขอนแก&นระดับผูบริหาร และพนักงาน
เทศบาลนครขอนแก&นระดับปฏิบัติ, ในการสนทนากลุ&ม, 2 พฤศจิกายน 2560)
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ความเห็นของผูนําชุมชนหรือตัวแทนประชาชน
ในส&วนความเห็นของผูนําชุมชนหรือตัวแทนประชาชน มีความพึงพอใจมากที่สุดในยุทธศาสตร,
ที่ 2 และ 3 ที่ ว& า ดวยการส& ง เสริ ม พั ฒ นาศิ ล ปวั ฒ นธรรมร& ว มสมั ย ใหมี คุ ณ ค& า เพื่ อ นํ า มาขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร,เมือง เช&น โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต,อีสาน, เทศกาลดอกคูณ-เสียงแคนและถนน
ขาวเหนียว, ประเพณีออกพรรษาลอยประทีปบูชา พุทธกตัญ\ู สนับสนุนวัสดุอุปกรณ,ทางการศึกษาใน
กิจกรรมวันเด็ก, กิจกรรมทางศาสนา เป+นตน และที่ว&าดวยการส&งเสริมผูประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค& า
วิสาหกิจชุมชน เช&น โครงการถนนคนเดิน, กิจกรรมกองทุนตั้งตัว, โครงการเรียนรูการพัฒนางานอาชีพ
และทักษะชีวิต เป+นตน เพราะประชนชนไดรับผลประโยชน, มีส&วนร&วม สามารถดําเนินการใหเป+ น
รูปธรรมได ประชาชนเขาใจและเขาถึง และสามารถตรวจสอบได มีการวางแผนกิจกรรมอย&างดี เพิ่ม
ความปลอดภัยใหประชาชน ผลลัพธ,ที่ออกมาเป+นที่พอใจของประชาชน ประชาชนมีความสุขและอยาก
เขามามี ส& ว นร& ว ม เช& น กิ จ กรรมวั น สงกรานต, กิ จ กรรมวั น ปW ใหม& ส& งทายปW เ ก& า เป+ น โครงการยอดเยี่ยม
ประชาชนชื่นชอบมาก โดยเฉพาะอย&างยิ่งการเตรียมงานอย&างดี ทําใหประชาชนมาดวยความสบายใจ
ปลอดภัย มีการรักษาเรื่องของความปลอดภัยอย&างเขมงวด งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล, เป+นตน และยังพึง
พอใจอยากมากในยุทธศาสตร,ที่ 5 และ 6 ที่ว&าดวยการพัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยู& ใน
ระดับมาตรฐานสากล เช&น โครงการชุมชนวัดร&วมใจลดสรางขยะ ณ ตนทาง, โครงการคนขอนแก&นหัวใจ
ไรมลพิษ (Low Carbon City) เป+นตน และที่ว&าดวยการสรางสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน (Healthy City) เช&น โครงการอิ่มทองอุ&นใจใกลบานกับรานขาวแกงน้ําใจคนในชุมชน,
โครงการบริหารจัดการและนําเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อผูพิการและผูสูงอายุ, กิจกรรมออก
เยี่ ย มชุ มชนเคลื่ อนที่ (คนขอนแก& น ไม& ท อดทิ้ ง กั น ) เป+ น ตน เพราะ 2 ยุ ทธศาสตร, นี้ เป+ น กิ จ กรรมที่
ช&วยเหลือประชาชน ทําใหคุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น เป+นกิจกรรมที่ทุกคนมีส&วนร&วม รวมทั้งประชาชน
ผูดอยโอกาสไดรั บประโยชน, ทําใหภาคประชาชนเขมแข็ งซึ่งเป+น หัวใจ (ผูใหขอมูล ผูนําชุมชนหรื อ
ตัวแทนประชาชน, ในการสนทนากลุ&ม, 2 พฤศจิกายน 2560)
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ในส&วนความเห็นของผูนําชุมชนหรือตัวแทนประชาชน ในยุทธศาสตร,ที่มีความพึงพอใจนอย
ที่สุด ที่มีความเห็นว&าควรพัฒนา และปรับปรุงมากที่สุด โดยเรียงจากมากไปนอย ไดแก& ยุทธศาสตร,ที่ 3,
9, 7, 10, 8 และ 4 ตามลําดับ โดยยุทธศาตร,ที่ 3 ที่ว&าดวยเรื่องการส&งเสริมผูประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค&า
วิสาหกิจชุมชน ยุทธศาสตร,ที่ 9 ที่ว&าดวยการพัฒนานวัตกรรมการใหบริการและการบริหารบานเมือง
โดย และยุทธศาสตร,ที่ 7 ที่ว&าดวยการสรางสังคมแห&งการเรียนรูเพื่อรองรับ AEC และใหพรอมต&อการ
เปลี่ ย นแปลงสู& ส ากล โดยใหเหตุ ผ ลว& า การดํ า เนิ น การบางโครงการยั งไม& เ ป+ น รู ป ธรรม ยั งไม& ทั่ว ถึ ง
กลุ&มเปvาหมาย ประชาชนเขาไม&ถึง ยังไม&นําไปสู&การแกปBญหาอย&างแทจริง ส&วนในยุทธศาสตร,ที่ 10 ที่ว&า
ดวยการพัฒนาโครงสรางและศักยภาพองค,กรใหเป+นองค,กรที่มีสมรรถนะสูง และยุทธศาสตร,ที่ 8 ที่ว&า
ดวยการสรางความเขมแข็งภาคประชาชนและส&งเสริมการมีส&วนร&วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของ
การพัฒนา มีความเห็นว&า เป+นยุทธศาสตร,ที่เป+นนามธรรม เป+นโครงการที่ประชาชนเขาไม&ถึง และตอง
ใชเวลา และสุดทาย ยุทธศาสตร,ที่ 4 ที่ว&าดวยการพัฒนาระบบโลจิสติกส, ระบบขนส&งมวลชน และ
โครงสรางพื้ น ฐาน ใหเป+ น นครแห& งการลงทุ น และนครแห&งการอยู& อาศั ย ยุ ทธศาสตร, นี้ เ กี่ ย วของกับ
โครงสรางพื้นฐานและการจราจร โดยระบุว&าสิ่งที่ตองแกไขปรั บปรุ งเพิ่มเติมคื อเรื่ องการจราจร ยิ่ง
ขอนแก&นเป+นเมืองหลักของการจัดประชุมท&องเที่ยว โดยเฉพาะทางเทา ที่ควรปรับปรุงไม&ใหมีการคาขาย
บนทางเทา รวมทั้งสิ่งกีดขวางต&าง ๆ ที่เป+นอุปสรรคต&อประชาชนที่ใชทางเทา แต&ทั้งนี้ก็เกิดจากสํานึก
ของประชาชนส&วนนอยที่ตองการสะดวกสบายจึงเกิดความไม&เรียบรอยในสังคม หรือ การสรางและ
ซ& อมแซมถนนหนทาง ท& อระบายน้ํ า และแสงสว& า ง ยั งมี บ างพื้ น ที่ ที่ ยั งจั ด การไม& ทั่ว ถึ ง ทั้ งนี้ อาจจะ
เนื่องมาจากงบประมาณที่ไม&เพียงพอ กับการขยายตัวของเมือง (ผูใหขอมูล ผูนําชุมชนหรือตัวแทน
ประชาชน, ในการสนทนากลุ&ม, 2 พฤศจิกายน 2560)
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บทที่ 6 สรุปผลและข)อเสนอแนะ
การศึกษานี้มีวัตถุป ระสงค,เ พื่อศึ กษาความพึงพอใจและความคิด เห็น ของประชาชนต& อการ
ดําเนินงานในภาพรวมและตามยุทธศาสตร,ของเทศบาลนครขอนแก&น และเพื่อเสนอแนวทางในการ
พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง พั น ธกิ จ และยุ ท ธศาสตร, ข องเทศบาลนครขอนแก& น ใหสอดคลองกั บ นโยบายการ
บริ ห ารงานและสนองตอบความตองการของประชาชน ใชระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย แบบสํ า รวจ (survey
research design) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ และใชระเบียบวิธีวิจัยแบบกรณีศึกษา (case
study design) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ในบทสุดทายนี้ผูวิจัยจะสรุปผลการศึกษาและให
ขอเสนอแนะ อันจะเป+นประโยชน,ต&อการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการของเทศบาลนครขอนแก&น
กระบวนการศึกษา
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต&อผลการดําเนินงานของเทศบาลนครขอนแก&นครั้งนี้
ใชระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย แบบสํ า รวจ (survey research design) เพื่ อ เก็ บ รวบรวมขอมู ล เชิ ง ปริ ม าณ
(quantitative data) โดยใชแบบสอบถามแบบมี โ ครงสราง (structured questionnaire) เป+ น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลระดับความพึงพอใจของประชาชนต&อผลการดําเนินงานของเทศบาล
นครขอนแก& น และใชระเบีย บวิ ธีวิจัย แบบกรณี ศึกษา (case study design) เพื่ อเก็ บ รวบรวมและ
วิ เ คราะห, ข อมู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ (qualitative data) โดยใชแบบสั ม ภาษณ, แ บบกึ่ ง โครงสราง (semistructured interview protocol) เป+นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลทัศนคติและความคิดเห็น
ของผูบริหาร พนักงาน และผูนําชุมชนเกี่ยวแก&การดําเนินงานของเทศบาลนครขอนแก&น
ประชากรของการศึกษานี้คือประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลนครขอนแก&น และ
บุคลากรของเทศบาลนครขอนแก&น การศึกษานี้จําแนกกลุ&มตัวอย&างออกเป+นสองกลุ&มตามระเบียบวิธี
วิจัยที่ใช สําหรับการสํารวจ ประชากรของการศึกษานี้คือประชาชนที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล
นครขอนแก&น จํานวนทั้งสิ้น 117,746 คน ในการสุ&มกําหนดกลุ&มตัวอย&างในการสํารวจขอมูล ผูศึกษาใช
การสุ&มตัวอย&างแบบง&าย (simple random sampling) และไดดําเนินการสํารวจขอมูลจากกลุ&มตัวอย&าง
จํานวน 2,000 คน โดยมีระดับความเชื่อมั่น (confidence level) รอยละ 99 ระยะความคลาดเคลื่อน
(confidence interval หรือ margin of error) ราวรอยละ 3 สําหรับการสัมภาษณ,และสนทนากลุ&ม
ผูใหขอมูลหลักไดแก& ผูบริหาร พนักงานเทศบาลนครขอนแก&น และผูนําชุมชนหรือตัวแทนประชาชนใน
เขตเทศบาลนครขอนแก&น โดยมีผูใหขอมูลหลักทั้งสิ้น 20 คน แบ&งเป+น ผูบริหารเทศบาลนครขอนแก&น
จํานวน 1 คน พนักงานเทศบาลนครขอนแก&นระดับผูบริหารจํานวน 5 คน 1 คน พนักงานเทศบาลนคร
ขอนแก&นระดับปฏิบัติจํานวน 8 คน และผูนําชุมชนหรือตัวแทนประชาชนจํานวน 6 คน
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6.1 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจ
6.1.1 ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานในภาพรวม
สําหรับระดับความพึงพอใจของประชาชนต&อผลการดําเนินงานในภาพรวมของเทศบาลนคร
ขอนแก&นในปWงบประมาณ 2560 ผลจากการวิเคราะห,ขอมูลพบว&า ประชาชนมีความพึงพอใจต&อประเด็น
การดําเนินงานทั้ง 9 ประเด็นในระดับดี โดยความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก& อันดับที่ 1 คือ ขอ
9) ประโยชน, ที่ป ระชาชนไดรับ จากการดํ า เนิ น งาน อั น ดั บ ที่ ส องคื อ ขอ 2) มี การประชาสั มพั น ธ,ให
ประชาชนรั บ รู ขอมู ล และอั น ดั บ ที่ ส ามคื อ ขอ 1) มี การเปu ดโอกาสใหประชาชนมี ส& ว นร& ว ม และถา
แบ&งกลุ&มตามระดับความพึงพอใจจาก พึงพอใจสูงสุด, พึงพอใจปานกลาง และ พึงพอใจต่ําสุด จะไดดังนี้
กลุ&มที่ 1 ที่มีค&ารอยละความพึงพอใจสูงสุด คือ ประโยชน,ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินงาน มีการ
ประชาสัมพันธ,ใหประชาชนรับรูขอมูล และ มีการเปuดโอกาสใหประชาชนมีส&วนร&วม กลุ&มที่ 2 ที่มีค&า
ความพึงพอใจปานกลาง คือ ผลการดําเนินงานนําไปสู&การแกไขปBญหาของประชาชน การแกไขปBญหา
และการตอบสนองความตองการ และ การดําเนินงานเป+นไปตามระยะเวลาที่กําหนด และ กลุ&มที่ 3 ที่มี
ค&าความพึงพอใจต่ําที่สุด คือ มีการเปuดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานต&อสาธารณะ และ มีการเปuดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนิน
6.1.2 ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร/ทั้ง 10
ผลการวิเคราะห,ขอมูลระดับความพึงพอใจของประชาชนต&อผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร,
ของเทศบาลนครขอนแก&น ประจําปWงบประมาณ 2560 ประชาชนมีความพึงพอใจตั้งแต&ระดับพึงพอใจ
มาก ไปจนถึงพึงพอใจมากที่สุด กล&าวคือ ผลการประเมินระดับความพึงพอใจต&อการดําเนินงานตาม
ยุ ทธศาสตร, ที่ 1 ถึ งยุ ทธศาสตร, ที่ 10 มี ค&า เฉลี่ ย อยู& ร ะหว& า ง 7.47 ถึ ง 9.07 คะแนน และมี ค&า เฉลี่ ย
ภาพรวมในรายยุทธศาสตร, ตั้งแต& 7.86 ไปจนถึง 8.54 โดยเรียงตามลําดับจากมากสุดไปหานอยสุด คือ
ยุทธศาสตร,ที่ 2 มีค&าเฉลี่ย 8.54 คะแนน มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด, ยุทธศาสตร,ที่ 3 มีค&าเฉลี่ย
8.36 คะแนน มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด, ยุทธศาสตร,ที่ 1 มีค&าเฉลี่ย 8.32 คะแนน มีระดับความพึง
พอใจมากที่สุด, ยุทธศาสตร,ที่ 8 มีค&าเฉลี่ย 8.30 คะแนน มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด, ยุทธศาสตร,ที่
5 มีค&าเฉลี่ย 8.18 คะแนน มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด, ยุทธศาสตร,ที่ 6 มีค&าเฉลี่ย 8.16 คะแนน มี
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด, ยุทธศาสตร,ที่ 4 มีค&าเฉลี่ย 8.15 คะแนน มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด,
ยุทธศาสตร,ที่ 9 มีค&าเฉลี่ย 8.02 คะแนน มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด, ยุทธศาสตร,ที่ 7 มีค&าเฉลี่ย
7.87 คะแนน มีระดับความพึงพอใจมาก และ ยุทธศาสตร,ที่ 10 มีค&าเฉลี่ย 7.86 คะแนน มีระดับความ
พึงพอใจมาก
ส& ว นในภาพรวมของประเด็ น ที่ มี ค วามพึ ง พอใจสู ง สุ ด เรี ย งจากมากไปนอย ไดแก& ขอ(8)
ประโยชน,ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินงาน มีค&าเฉลี่ย 8.59 ขอ(1) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนมี
ส&วนร&วม มีค&าเฉลี่ย 8.54 ขอ(2) มีการประชาสัมพันธ,ใหประชาชนรับรูขอมูล มีค&าเฉลี่ย 8.43 ขอ(7) ผล
การดําเนินงานนําไปสู&การแกไขปBญหา มีค&าเฉลี่ย 8.38 ขอ(6) การดําเนินงานเป+นไปตามระยะเวลาที่
กําหนด มีค&าเฉลี่ย 8.10 ขอ(3) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น มีค&าเฉลี่ย 7.96 ขอ(4)
มีการรายงานผลการดําเนินงานต&อสาธารณะ มีค&าเฉลี่ย 7.77 ขอ(5) มีการเปuดโอกาสใหตรวจสอบการ
ดําเนินงาน มีค&าเฉลี่ย 7.65
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อย&างไรก็ตาม เมื่อพิจารณา บรรดาโครงการ และกิจกรรมที่ อยู&ในยุทธศาสตร,ที่ 7 ยุทธศาสตร,
ที่ 9 และยุทธศาสตร,ที่ 10 พบว&าโครงการและกิจกรรมเหล&านั้นเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในบริหารจัดการภายในเทศบาลนครขอนแก&นเป+นหลัก และเขาใจไดว&าประชาชนโดยทั่วไป
อาจไม&ทราบขอมูลของโครงการและกิจกรรมเหล&านั้น อันเป+นเหตุใหผลการประเมินต่ํากว&ายุทธศาสตร,
อื่น
6.1.3 ปNญหาและข)อเสนอแนะของกลุมตัวอยาง
จากการวิเคราะห,ขอมูลที่ไดจากคําถามปลายเปuดที่กําหนดใหผูตอบแบบสอบถามระบุว&า ตน
ประสบปBญหาหรือมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมต&อการดําเนินงานในภาพรวมและตามยุทธศาสตร,ของนคร
ขอนแก&นอย&างไรบาง พบว&าสามารถจําแนกปBญหาและขอเสนอออกเป+นหมวดหมู&ต&าง ๆ ตามเนื้อหา
ออกเป+น 6 มิติ คือ (1) ดานการมีส&วนร&วมของประชาชน ระบุว&าเทศบาลนครขอนแก&นควรเพิ่มการมี
ส&วนร&วมของประชาชนในการดําเนินโครงการและกิจกรรมต&า ง ๆ ในทุกกระบวนการ (2) ดานการ
ตอบสนองความตองการของประชาชน ระบุว&าการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เทศบาลนครขอนแก&นล&าชา
เมื่อยามมีขอเรี ย กรองหรือ ขอเสนอที่ ยื่น ขอไป, คํารองที่ยื่น ไปไม&เ กิ ดผลควรใหความสํ า คัญแก& เ สี ย ง
เรียกรองหรือความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปมากขึ้น (3) ดานการประชาสัมพันธ,และความโปร&งใส
ระบุว&าควรเพิ่มปริมาณการประชาสัมพันธ,ใหมากขึ้น, ควรเพิ่มรูปแบบการประชาสัมพันธ,ใหครอบคลุม
ทั่วถึงประชาชนทุกกลุ&ม และควรส&งเจาหนาที่มาตรวจสอบความโปร&งใสในการดําเนินโครงการต&าง ๆ
(4) ดานการใหบริการสาธารณะ ระบุว&า ค&าครองชีพสูง ค&าอุปโภคบริโภคสินคาต&าง ๆ สูงเกินมาตรฐาน
ควรมีการควบคุม, ควรเพิ่มการเอาใจใส&ดูแลประชาชนใหทั่วถึงมากกว&านี้ โดยเฉพาะกลุ&มคนรากหญา
และ ควรเพิ่มการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานใหทั่วถึงกว&านี้ (5) ดานการจราจร ระบุว&าควรจัดระเบียบ
และควบคุมการจราจรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น, ควรเพิ่มเสาไฟฟvาและความสว&างของถนน, ควรจัดการ
ซ&อมบํารุงถนนและท&อระบายน้ําอย&างสม่ําเสมอ และควรลดการขายของบนบาทวิถีเนื่องจากกีดขวาง
การสัญจร (6) ดานสถานที่และสิ่งแวดลอม ระบุว&าควรแกปBญหาระบบการระบายน้ํา โดยเฉพาะในช&วง
น้ําท&วมควรแกไขปBญหาใหทันท&วงที, ควรแกปBญหาขยะลนเกิน, ควรปรับปรุงเรื่องความสะอาดในพื้นที่
ชุมชน และควรเพิ่มจํานวนถังขยะประเภทต&าง ๆ
6.2 สรุปผลการสนทนากลุม
6.2.1 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานในภาพรวม ของผู)เข)ารวมสนทนากลุม
ผลการวิ เ คราะห, ข อมู ล ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู เขาร& ว มประชุ ม สนทนากลุ& ม ต& อ ผลการ
ดํ า เนิ น งานในภาพรวม ตามยุ ทธศาสตร, ของเทศบาลนครขอนแก& น ประจํ า ปW งบประมาณ 2560 ได
ขอสรุปว&า ทุกประเด็นมีผลการประเมินความพึงพอใจอยู&ในระดับ ดี โดยความพึงพอใจที่มีค&ารอยละ
สูงสุด 3 ประเด็น ไดแก& ขอ 1) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนมีส&วนร&วม ขอ 2) มีการประชาสัมพันธ,ให
ประชาชนรับรูขอมูล และ ขอ 3) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น และมีประเด็นที่ถูก
ระบุว&าไม&พอใจอยู& 6 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 4, 6, 7, และ 9 ถูกระบุไม&พอใจ 1 คน ส&วน ประเด็นที่ 5
และ 8 ถูกระบุไม&พอใจ 2 คน
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6.2.2 ความพึงพอใจตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตร/ทั้ง 10 ของผู)เข)ารวมสนทนากลุม
ผลการวิ เ คราะห, ข อมู ล ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู เขาร& ว มประชุ ม สนทนากลุ& ม ต& อ ผลการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร,ทั้ง 10 ยุทธศาสตร, ของเทศบาลนครขอนแก&น ประจําปWงบประมาณ 2560
ไดขอสรุปว&ามี 9 ยุทธศาสตร, ซึ่งไดแก& ยุทธศาสตร,ที่ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 ที่ผูใหขอมูลมีความ
พึงพอใจมากที่สุดในทุกประเด็น แต&ในยุทธศาสตร,ที่ 3 มีประเด็นที่ 4 และ 5 ที่ผูใหขอมูลมีความพึ ง
พอใจมาก ส&วนประเด็นอื่น ๆ อยู&ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ส&วนผลการวิเคราะห,ขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการสนทนากลุ&มไดขอสรุปว&า ความพึงพอใจใน
ยุทธศาสตร, เรียงลําดับ จากมากที่สุดไปหานอยที่สุดไดดังนี้ ยุทธศาสตร,ที่ 2, 5, 8, 6, 1, 4, 10, 7, 9
และ 3 ตามลําดับ โดยยุทธศาสตร,ที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดนั้น จะเป+นยุทธศาสตร,ที่เกี่ยวกับการ
ส&งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมต&าง ๆ เช&น ประเพณีสุดยอดสงกรานต,อีสานเทศกาลดอกคูณ
เสียงแคนและถนนขาวเหนียว, ประเพณีออกพรรษาลอยประทีปบูชา พุทธกตัญ\ู, กิจกรรมวันเด็ ก,
กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมที่มีประชาชนเขาร&วมจํานวนมาก เป+นตน และรองลงมาเป+นยุทธศาสตร,ที่
เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิต ความเป+นอยู&ของประชาชน ความสะอาดของเมืองและชุมชน หรืออีกนัยหนึ่ง
ก็คือยุทธศาสตร,ที่สามารถดําเนินการใหออกมาเป+นรูปธรรมได อย&างไรก็ตาม แมว&ายุทธศาสตร,ดังกล&าว
นั้นจะมีผลสําเร็จชัดเจน แต&ในขณะเดียวกันก็ยังมียุทธศาสตร,ที่ตองพิจารณา ปรับปรุงแกไข และพัฒนา
ต&อยอด โดยภาพรวมแลวจะเป+นยุทธศาสตร,ที่ไม&สามารถดําเนินการใหเป+นรูปธรรมไดชัดเจน รวมทั้ง
ขาดความต&อเนื่อง ซึ่งมีหลายปBจจัยเขามาเกี่ยวของ เช&น ความเป+นอิสระของการปกครองส&วนทองถิ่น
จากกฎระเบียบขอบั งคั บของทางราชการที่ ทําใหการดํ าเนิ นการของยุทธศาสตร, ติด ขัด และไปไม& ถึ ง
ปBญหาดานงบประมาณ ความรูความสามารถของเจาหนาที่ในการดําเนินการ การใหความร&วมมือของ
ประชาชน ความตระหนัก และจิตสํานึกของประชาชน ส&วนในดานลักษณะการดําเนินงานที่ดี เทศบาล
นครขอนแก&นมีการบริหารจัดการเครือข&ายที่ดี มีการเปuดโอกาสใหประชาชนมีส&วนร&วมในการแสดง
ความคิดเห็นหลากหลาย และการประชาสัมพันธ,เผยแพร&ขอมูลข&าวสารใหประชาชนรับรูอย&างรอบดาน
แต&ก็จะมีขอจํากัดในเรื่องของความไม&ทั่วถึงดวย เพราะเทศบาลนครขอนแก&นมีจํานวนประชากรแฝงอยู&
มาก จึงทําใหเกิดความไม&ทั่วถึง
6.3 ข)อเสนอแนะ
สําหรับผลการประเมินความพึงพอใจต& อการดํา เนินงานตามยุ ทธศาสตร,ต&า ง ๆ จํานวน 10
ยุทธศาสตร, พบว&ายุทธศาสตร,ที่ 7 และยุทธศาสตร,ที่ 10 ไดคะแนนนอยเมื่อเปรียบเทียบกับยุทธศาสตร,
อื่น ๆ กล&าวคือคะแนนอยู&ในระดับพึงพอใจมาก ในขณะที่ยุทธศาสตร,อื่นมีคะแนนอยู&ในระดับพึงพอใจ
มากที่สุด แมว&าโครงการหรือกิจกรรมที่อยู&ในยุทธศาสตร,ที่ 7 และ 10 จะเป+นเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ
และศักยภาพในบริหารจัดการภายในเทศบาลนครขอนแก&นเป+นหลัก แต&เทศบาลนครขอนแก&นก็ควร
เพิ่มการประชาสัมพันธ,ใหประชาชนรับรู และเขาใจถึงการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมเหล&านั้นใหทั่วถึง
ดวย
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ส&วนหัวขอประเด็นภายในยุทธศาสตร,ทั้ง 10 ยุทธศาสตร, ๆ ละ 8 ประเด็นนั้น ถึงแมว&าผลการ
ประเมินความพึงพอใจต&อการดําเนินงานในภาพรวมของประชาชนจะมีความพึงพอใจในระดับดีในทุก
ประเด็น แต&พบว&าการเปuดโอกาสใหประชาชนมีส&วนร&ว มในการตรวจสอบการดํ าเนิ นโครงการหรื อ
กิจกรรมมีค&ารอยละ นอยกว&าประเด็นอื่น ๆ ดังนั้นเทศบาลนครขอนแก&นควรเพิ่มกลยุทธ,หรือวิธีการมี
ส&วนร&วมของประชาชนใหทั่วถึงประชาชนกลุ&มต&าง ๆ ใหมีรูปแบบที่หลากหลาย ทั่วถึง และครอบคลุม
กระบวนการดําเนินงานในทุกขั้นตอนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย&างยิ่งการมีส&วนร&วมในฐานะผูร&วมผลิต
บริการสาธารณะ (citizens as co-producers)
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แบบสอบถามที่ใช)ในการศึกษา
แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ
เทศบาลนครขอนแกน ในภาพรวม
คําชี้แจง: แบบที่ 3/2 เป+นแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ต&อการดําเนินงานขององค,กรปกครองส&วนถิ่นใน
ภาพรวม โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปWละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปWงบประมาณ (ปWงบประมาณ 2560)
สวนที่ 1 ข)อมูลทั่วไป กรุณาทําเครื่องหมาย / ลงใน ( )
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ
( ) ต่ํากว&า 20 ปW
( ) 20 - 30 ปW
( ) 31 - 40 ปW
( ) 41-50 ปW
( ) 51- 60 ปW
( ) มากกว&า 60 ปW
3. การศึกษา
( ) ประถมศึกษา
( ) มัธยมศึกษา/เทียบเท&า
( ) อนุปริญญา/เทียบเท&า
( ) ปริญญาตรี
( ) สูงกว&าปริญญาตรี
( ) อื่นๆ
4. อาชีพหลัก
( ) รับราชการ
( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
( ) คาขาย/ธุรกิจส&วนตัว
( ) รับจาง
( ) นักเรียน นักศึกษา
( ) เกษตรกร
( ) อื่น ระบุ..............................................................
สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลนครขอนแกนในภาพรวม
5. ท&านมีความพึงพอใจต&อผลการดําเนินงานของเทศบาลนครขอนแก&นในภาพรวมมากนอยเพียงใด
ความพึงพอใจ
พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ
1) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนมีส&วนร&วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ,ใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต&อสาธารณะ
5) การเปuดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดําเนินงานเป+นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู&การแกไขปBญหาของประชาชน
8) การแกไขปBญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
9) ประโยชน,ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ปNญหา/ข)อเสนอแนะเพิ่มเติม
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
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แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ
เทศบาลนครขอนแกน ในแตละยุทธศาสตร/
คําชี้แจง: แบบที่ 3/3 เป+นแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ต&อการดําเนินงานขององค,กรปกครองส&วนถิ่นในแต&
ละยุทธศาสตร, โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปWละ 1 ครั้ง หลังจากสิน้ สุดปWงบประมาณ (ปWงบประมาณ 2560)
สวนที่ 1 ข)อมูลทั่วไป กรุณาทําเครื่องหมาย / ลงใน ( )
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ
( ) ต่ํากว&า 20 ปW
( ) 20 - 30 ปW
( ) 41-50 ปW
( ) 51- 60 ปW
3. การศึกษา
( ) ประถมศึกษา
( ) มัธยมศึกษา/เทียบเท&า
( ) ปริญญาตรี
( ) สูงกว&าปริญญาตรี
4. อาชีพหลัก
( ) รับราชการ
( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
( ) รับจาง
( ) นักเรียน นักศึกษา
( ) อื่น ระบุ..............................................................

(
(
(
(
(
(

) 31 - 40 ปW
) มากกว&า 60 ปW
) อนุปริญญา/เทียบเท&า
) อื่นๆ
) คาขาย/ธุรกิจส&วนตัว
) เกษตรกร

สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานองค/กรปกครองสวนท)องถิ่น
5. หากใหท&านประเมินความพึงพอใจต&อผลการดําเนินงานขององค,กรปกครองส&วนทองถิ่นในการพัฒนาและส&งเสริม
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีในแต&ละยุทธศาสตร,โดยใหคะแนนเต็ม 80 คะแนน (ขอละ 10 คะแนน) ท&านจะ
ใหคะแนนองค,กรปกครองส&วนทองถิ่นของท&านเท&าใด
ยุทธศาสตร/ที่ 1 พัฒนานครขอนแกนเป=นนครแหงการประชุมสัมมนาและเป=นศูนย/กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค
เช& น การจั ด ประชุ มวิ ช าการดานการปกครองทองถิ่น ประจํ า ปWง บประมาณ 2560 , กิ จ กรรมมหัศจรรย, พันธุ,ไ ม
นานาชาติ , กิจกรรมส&งทายปWเก&าตอนรับปWใหม& ฯลฯ
คะแนนเต็ม
ความพึงพอใจ
(80 คะแนน)
1) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนมีส&วนร&วมในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
2) มีการประชาสัมพันธ,ใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
3) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ (10 คะแนน)
5) การเปuดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
6) การดําเนินงานเป+นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ( 10 คะแนน)
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู&การแกไขปBญหาของประชาชนในทองถิ่น (10 คะแนน)
8) ประโยชน,ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
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ยุทธศาสตร/ที่ 2 สงเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยให)มีคุณคาเพื่อนํามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร/เมือง เช&น
โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต,อีสาน เทศกาลดอกคูณ-เสียงแคนและถนนขาวเหนียว, กิจกรรมงานประเพณีออก
พรรษาไตประทีปบูชา พุทธกตัญ\ูสนับสนุนวัสดุอุปกรณ,ทางการศึกษา, การจัดกิจกรรมวันเด็ก ฯลฯ
คะแนนเต็ม
ความพึงพอใจ
(80 คะแนน)
1) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนมีส&วนร&วมในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
2) มีการประชาสัมพันธ,ใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
3) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ (10 คะแนน)
5) การเปuดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
6) การดําเนินงานเป+นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ( 10 คะแนน)
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู&การแกไขปBญหาของประชาชนในทองถิ่น (10 คะแนน)
8) ประโยชน,ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
ยุทธศาสตร/ที่ 3 สงเสริมผู)ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลคาวิสาหกิจชุมชน เช&น โครงการถนนคนเดินขอนแก&น, กิจกรรม
กองทุนตั้งตัว, โครงการเรียนรูการพัฒนางานอาชีพและทักษะชีวิต
คะแนนเต็ม
ความพึงพอใจ
(80 คะแนน)
1) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนมีส&วนร&วมในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
2) มีการประชาสัมพันธ,ใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
3) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ (10 คะแนน)
5) การเปuดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
6) การดําเนินงานเป+นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ( 10 คะแนน)
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู&การแกไขปBญหาของประชาชนในทองถิ่น (10 คะแนน)
8) ประโยชน,ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
ยุทธศาสตร/ที่ 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนสงมวลชนและโครงสร)างพื้นฐานให)เป=นนครแหงการลงทุนและ
นครแหงการอยูอาศัย เช&น โครงการทาสีตีเสนจราจรและขอบฟุตบาทภายในเขตเทศบาลนครขอนแก&น , โครงการ
ก&อสรางถนน ค.ส.ล. และท&อระบายน้ําตามถนน , โครงการก&อสรางปรับปรุงผิวจราจร , โครงการปรับปรุงปvาย
สัญญาณและเครื่องหมายจราจรภายในเขตเทศบาล ฯลฯ
คะแนนเต็ม
ความพึงพอใจ
(80 คะแนน)
1) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนมีส&วนร&วมในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
2) มีการประชาสัมพันธ,ใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
3) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ (10 คะแนน)
5) การเปuดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
6) การดําเนินงานเป+นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ( 10 คะแนน)
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู&การแกไขปBญหาของประชาชนในทองถิ่น (10 คะแนน)
8) ประโยชน,ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
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ยุทธศาสตร/ที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล)อมให)อยูในระดับมาตรฐานสากล เช&น โครงการชุมชนวัดร&วมใจ
ลดสรางขยะ ณ ตนทาง, โครงการคนขอนแก&นหัวใจไรมลพิษ (low carbon city) ฯลฯ
คะแนนเต็ม
ความพึงพอใจ
(80 คะแนน)
1) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนมีส&วนร&วมในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
2) มีการประชาสัมพันธ,ใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
3) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ (10 คะแนน)
5) การเปuดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
6) การดําเนินงานเป+นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ( 10 คะแนน)
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู&การแกไขปBญหาของประชาชนในทองถิ่น (10 คะแนน)
8) ประโยชน,ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
ยุทธศาสตร/ที่ 6 สร)างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City) เช&น โครงการอิ่ม
ทองอุ&นใจใกลบานกับรานขาวแกงน้ําใจคนในชุมชน, โครงการบริหารจัดการและนําเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก
เพื่อผูพิการและผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก&น, กิจกรรมออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ ฯลฯ
คะแนนเต็ม
ความพึงพอใจ
(80 คะแนน)
1) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนมีส&วนร&วมในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
2) มีการประชาสัมพันธ,ใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
3) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ (10 คะแนน)
5) การเปuดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
6) การดําเนินงานเป+นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ( 10 คะแนน)
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู&การแกไขปBญหาของประชาชนในทองถิ่น (10 คะแนน)
8) ประโยชน,ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
ยุทธศาสตร/ที่ 7 สร)างสังคมแหงการเรียนรู)เพื่อรองรับ AEC และให)พร)อมตอการเปลี่ยนแปลงสูสากล เช&น การ
พัฒนาศักยภาพดานเทคนิคการสอนของครูในโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก&น, การสรางสังคมแห&งการอ&าน, โครงการ
ศูนย,เยาวชนและครอบครัวเทศบาลนครขอนแก&น ฯลฯ
คะแนนเต็ม
ความพึงพอใจ
(80 คะแนน)
1) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนมีส&วนร&วมในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
2) มีการประชาสัมพันธ,ใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
3) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ (10 คะแนน)
5) การเปuดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
6) การดําเนินงานเป+นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ( 10 คะแนน)
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู&การแกไขปBญหาของประชาชนในทองถิ่น (10 คะแนน)
8) ประโยชน,ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
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ยุทธศาสตร/ที่ 8 สร)างความเข)มแข็งภาคประชาชนและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการ
พัฒนา เช&น การเสริมสรางศักยภาพการกระจายอํานาจและมีส&วนร&วมของเทศบาลนครขอนแก&น, การปvองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย, กิจกรรมอบรมแนวทางการพัฒนาชุมชนในเขตชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก&น ฯลฯ
คะแนนเต็ม
ความพึงพอใจ
(80 คะแนน)
1) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนมีส&วนร&วมในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
2) มีการประชาสัมพันธ,ใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
3) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ (10 คะแนน)
5) การเปuดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
6) การดําเนินงานเป+นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ( 10 คะแนน)
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู&การแกไขปBญหาของประชาชนในทองถิ่น (10 คะแนน)
8) ประโยชน,ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
ยุทธศาสตร/ที่ 9 พัฒนานวัตกรรมการให)บริการและการบริหารบ)านเมือง เช&น โครงการเทศบาลนีม้ ีรัก
ความพึงพอใจ

คะแนนเต็ม
(80 คะแนน)

1) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนมีส&วนร&วมในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
2) มีการประชาสัมพันธ,ใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
3) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ (10 คะแนน)
5) การเปuดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
6) การดําเนินงานเป+นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ( 10 คะแนน)
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู&การแกไขปBญหาของประชาชนในทองถิ่น (10 คะแนน)
8) ประโยชน,ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
ยุทธศาสตร/ที่ 10 พัฒนาโครงสร)างและศักยภาพองค/กรให)เป=นองค/กรที่มีสมรรถนะสูง เช&น โครงการจางที่ปรึกษา
ศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส&วนร&วมเมืองพิเศษ ระยะที่ 2, โครงการสัมมนาทางวิชาการการบริหารจัดการเทศบาล
นครขอนแก&นในรูปแบบเมืองพิเศษ, โครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ,ต&างๆ
คะแนนเต็ม
ความพึงพอใจ
(80 คะแนน)
1) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนมีส&วนร&วมในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
2) มีการประชาสัมพันธ,ใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
3) มีการเปuดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ (10 คะแนน)
5) การเปuดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
6) การดําเนินงานเป+นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ( 10 คะแนน)
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู&การแกไขปBญหาของประชาชนในทองถิ่น (10 คะแนน)
8) ประโยชน,ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
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แบบสัมภาษณ/แบบกึ่งโครงสร)าง
โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานในภาพรวม
และในแตละยุทธศาสตร/ของเทศบาลนครขอนแกน ประจําป!งบประมาณ 2560
สาระสําคัญของโครงการวิจัย:
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค,หลักสามประการ ไดแก& 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจและความ
คิดเห็นของประชาชนต&อการดําเนินงานในภาพรวมของเทศบาลนครขอนแก&น 2) เพื่อศึกษาความพึง
พอใจและความคิดเห็นของประชาชนต&อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร,ของเทศบาลนครขอนแก&น และ
3) เพื่ อเสนอแนวทางในการพั ฒ นาปรั บปรุ งพั นธกิ จและยุ ทธศาสตร, ของเทศบาลนครขอนแก& น ให
สอดคลองกั บ นโยบายการบริ ห ารงานและสนองตอบความตองการของประชาชน การศึ กษานี้ ใช
ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย แบบสํ า รวจ (survey research design) เพื่ อ เก็ บ รวบรวมขอมู ล เชิ ง ปริ ม าณ
(quantitative data) และใชระเบียบวิธีวิจัยแบบกรณีศึกษา (case study design) เพื่อเก็บรวบรวม
และวิเคราะห,ขอมูลเชิงคุณภาพ (qualitative data)
วันที่สัมภาษณ/ : 2 พฤศจิกายน 2560
เวลาในการสัมภาษณ/ : 13.30-15.00 น.
ระยะเวลาที่ใช) : 15-60 นาที ขึ้นอยู&กับกลุ&มผูใหสัมภาษณ,
สถานที่ : หองประชุมนครเป+งจาล เทศบาลนครขอนแก&น
คณะผู)สัมภาณ/ :
ผูวิจัยหลัก : อ.ดร.วีระกุล ชายผา
ผูช&วยวิจัย : นายกฤษฎาพร สินชัย
นักศึกษา ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร, คณะมนุษยศาสตร,และสังคมศาสตร, มหาวิทยาลัยขอนแก&น :
นายนพรัตน, สุดตะมา, นายศุภกร โสภาวตานนท,
นักศึกษา ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร, มหาวิทยาลัยขอนแก&น :
นางสาวกัญญณัช ชีพจําเป+น, นายณัฐพล ชัยอาวุธ, นางสาวภัทรามาศ สระโสม,
นางสาวศศิวิมล ตองอ&อน, นางสาววิรังรอง ทองจันทร,, นางสาวอภิญญา คําจันทร,
ผู)ให)สัมภาษณ/ :
1. ผูบริหารเทศบาลนครขอนแก&น (ฝ~ายการเมือง)
2. พนักงานเทศบาลนครขอนแก&นระดับผูบริหาร
3. พนักงานเทศบาลนครขอนแก&นระดับปฏิบัติ
4. ผูนําชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก&น
คําถามการสัมภาณ/แบบกึ่งโครงสร)าง :
1. ยุทธศาสตร,ที่พึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก และเหตุผล
2. ยุทธศาสตร,ที่พึงพอใจนอยที่สุด 3 อันดับแรก และเหตุผล
3. อะไรคือสาเหตุที่ทําใหยุทธศาสตร, ดําเนินงานไดอย&างสัมฤทธิ์ผล
4. อะไรคือปBญหาและอุปสรรคในการดําเนินยุทธศาสตร,

