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ก
คำนำ
เทศบาลนครขอนแกนเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีบทบาทสำคัญอยางยิ่งในการใหบริการสาธารณะ
และการพัฒนาชุมชนทองถิ่นในเขตพื้นที่ เทศบาลนครขอนแกนไดกำหนดวิสัยทัศนขององคกร คือ “พัฒนาเมืองสู
สากล สรางสังคมแหงความสุข” มีพันธกิจและยุทธศาสตรในการพัฒนาเมือง จำนวน 4 พันธกิจ 10 ยุทธศาสตรซึ่ง
ครอบคลุมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพไปจนถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในหลายมิติ
แผนยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาเหลานี้ลวนสงผลกระทบตอความอยูดีมีสุขของประชาชนภายในเขตพื้นที่
ความรับผิดชอบ เทศบาลนครขอนแกนจึงจำเปนตองมีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการวาผูรับบริการนั้น
มีความพึงพอใจในบริการ และการดำเนินการพัฒนาภายใตพันธกิจและยุทธศาสตร อยูในระดับใดเพื่อนำผลที่ไดไป
ปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการในดานตางๆ ใหดียิ่งขึ้น
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอ ผลการดำเนิ นงานในภาพรวมและตามยุ ท ธศาสตรข อง
เทศบาลนครขอนแกนนี้ดำเนินการในลักษณะการวิจัยประเมินผล ผลที่ไดจะเปนประโยชนสำคัญที่ทำใหไดทราบถึง
ทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติงานและการใหบริการในดานตางๆ เชิงระบบสามารถ
นำไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อจัดบริการที่ดีมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่องและเปนระบบ ซึ่งจะ
สงผลที่ดีโดยรวม ทั้งตอเทศบาลนครขอนแกนเองและประชาชนโดยรวมอีกดวย
ดั งนั้น คณะผูวิจัยจึงหวังเปนอยางยิ่งวาผลจากการวิจัยนี้จะชวยใหผู บริหารและหนวยงานภายในที่
เกี่ยวของของเทศบาลนครขอนแกนไดทราบถึงปญหาและขอเสนอแนะตางๆ และนำผลการศึกษาใชเปนแนวทาง
ในการวางแผนพัฒนาการใหบริการใหมีประสิทธิภาพและสรางความพึงพอใจใหเกิดแกประชาชน สอดคลองกับ
เปาประสงคของเทศบาลนครและความตองการของประชาชนตอไป
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ข
บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจ และความคิดเห็นของประชาชนตอผลการดำเนินงาน
ในภาพรวม และผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตรของเทศบาลนครขอนแกน เพื่อเสนอแนวทางในการพั ฒนา
ปรั บ ปรุงพันธกิจ และยุทธศาสตรข องเทศบาลนครขอนแกน ให สอดคล อ งกั บ นโยบายการบริ ห ารงาน และ
สนองตอบความตองการของประชาชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนการวิจัยแบบกรณี ศึกษา (case
study design) มี 2 สวน โดยสวนที่ 1 ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจ (survey research design) เปนการวิจัยเชิง
ปริ มาณ (quantitative research) เก็บ ขอ มูล ดว ยแบบสอบถาม (questionnaire) ส ว นที ่ 2 เป นการวิจ ัยเชิง
คุณภาพ (qualitative research) โดยการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง หรือการสนทนากลุม (focus group)
ผลการศึกษาสวนที่ 1 ดวยแบบสอบถาม 400 ชุด ของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแกนทั้ง 4
เขต ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดำเนินงานในภาพรวมของเทศบาลนครขอนแกน มีคา
รอยละความพึงพอใจ 68.87 แปรผลการจัดการได คอนขางดี, ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตอผล
การดำเนิ น งานตามยุ ทธศาสตร ข องเทศบาลนครขอนแก น ต อ ประเด็ น การดำเนิ น งาน 9 ประเด็ น ทั ้ ง 10
ยุทธศาสตร มีคาเฉลี่ยคะแนน 7.01 แปรผลได พอใจ เรียงจากมากไปนอย คือยุทธศาสตรที่ 2, 3, 1, 6, 5, 8, 4,
10, 9 และ 7 โดยมีคาเฉลี่ยคะแนน 7.54, 7.27, 7.23, 6.99, 6.98, 6.97, 6.85, 6.78, 6.77 และ 6.68 ตามลำดับ
ซึ่งทุกยุทธศาสตรแปรผลได พอใจ ทุกยุทธศาสตร ในสวนของประเด็น เรียงจากมากไปนอย ไดดังนี้ 1, 2, 9, 8, 7,
6, 3, 4, และ 5 โดยมีคาเฉลี่ยคะแนน 7.34, 7.23, 7.12, 7.08, 7.00, 6.99, 6.98, 6.81 และ 6.50 ตามลำดับ
ผลการศึกษาสวนที่ 2 ดวยการสัมภาษณการสนทนากลุม จำนวน 40 คน ผูใหขอมูลคือ ผูนำชุมชน และ
ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแกนทั้ง 4 เขต ผลการสำรวจความพึงพอใจของผูใหสัมภาษณตอผลการ
ดำเนินงานในภาพรวมของเทศบาลนครขอนแกน มีคารอยละของระดับ พอใจ และพอใจมาก รวมกันเทากับ
74.92 แปรผลการจัดการได คอนขางดี, ผลการสำรวจความพึงพอใจของผูใหสัมภาษณตอผลการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตรของเทศบาลนครขอนแกน ตอประเด็นการดำเนินงาน 9 ประเด็น ทั้ง 10 ยุทธศาสตร มีคา เฉลี่ยคะแนน
7.81 แปรผลได พอใจ เรียงจากมากไปนอย คือ ยุทธศาสตรที่ 2, 10, 3, 6, 1, 5, 8, 9, 7 และ 4 โดยมีคาเฉลี่ย
คะแนน 8.13, 8.00, 7.94, 7.92, 7.91, 7.77, 7.74, 7.67, 7.55 และ 7.51 ตามลำดับ โดยยุทธศาสตรที่ 2 แปร
ผลได พอใจมาก นอกจากนี้แลวทุกยุทธศาสตรที่เหลือแปรผลความพึงพอใจได พอใจ ในสวนของประเด็น เรียงจาก
มากไปนอย ไดดังนี้ 1 และ 8 มากสุดเทากันมีคะแนนเฉลี่ย 7.93 ที่เหลือรองลงมาเปน 9, 7, 2, 3, 6, 4 และ 5 โดย
มีคาเฉลี่ยคะแนน 7.90, 7.86, 7.82, 7.78, 7.77, 7.72 และ 7.63 ตามลำดับ
คำสำคัญ : ความพึงพอใจของประชาชน ผลการดำเนินงาน ยุทธศาสตร เทศบาลนครขอนแกน
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1

บทที่ 1 บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล
การปกครองทองถิ่น หมายถึง การปกครองในรูปลักษณะการกระจายอำนาจการปกครองบางอยาง ซึ่งรัฐ
ไดมอบหมายใหทองถิ่นทำกันเองเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นไดมีโอกาสปกครองและบริหารงานของทองถิ่นดวย
ตัวเอง เพื่อสนองความตองการสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นนั้น ใหงานดำเนินไปอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ตรงกับความประสงคของประชาชน โดยเหตุที่วาประชาชนในแตละทองถิ่นยอมจะทราบความตองการ
ของทองถิ่นนั้นๆ ไดดีกวาบุคคลอื่น และยอมมีความผูกพันตอทองถิ่นนั้นๆ ยิ่งกวาผูอื่น โดยมีเจาหนาที่ซึ่งประชาชน
ในทองถิ่นไดเลือกตั้งขึ้นมาทั้งหมดหรือบางสวนมาบริหารราชการในทองถิ่นนั้น โดยมีงบประมาณของตนเอง และมี
อิสระในการบริหารงานพอสมควร (ประหยัด หงษทองคำ, 2526)
การใหและสงมอบบริการสาธารณะแกประชาชนในชุมชนทองถิ่นถือเปนหัวใจสำคัญขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในประเทศไทย ซึ่งเทศบาลเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีประวัติความเปนมายาวนาน
โดยไดรับการกอตั้งครั้งแรกตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ปจจุบัน เทศบาลเปนหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่นที่มีฐานะเปนนิติบุคคลและราชการสวนทองถิ่ น และจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญ ญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2496 และฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 ใน
ป พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติเทศบาลฉบับนี้ รวมทั้งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ไดสงผลใหมีการกระจายอำนาจการปกครองสูประชาชนเปนอยาง
มาก และสงผลใหเทศบาลทั่วประเทศมีบทบาทสำคัญในการบริการสาธารณะ โดยเทศบาลมีหนาที่สำคัญหลาย
ประการ นับตั้งแตการรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ ไปจนถึงการสงเสริมการทองเที่ยวใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบตลอดจนหนาที่อื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวของใหดำเนินการตามอำนาจหนาที่
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เทศบาลนครขอนแกนเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเทศบาล 1 ใน 30 แหง ของประเทศ และเปน
องคกรที่มีบทบาทสำคัญในการใหบริการสาธารณะและการพัฒนาชุมชนทองถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน เทศบาลนครขอนแกนมีประชากรจำนวนทั้งสิ้น 110,612 คน ในพื ้นที ่รับผิดชอบจำนวน 46 ตาราง
กิโลเมตร แบงเปนชุมชนยอย 95 ชุมชน (เทศบาลนครขอนแกน, 2563) วิสัยทัศนขององคกร คือ “พัฒนาเมืองสู
สากล สรางสังคมแหงความสุข” มีพันธกิจและยุทธศาสตรในการพัฒนาเมือง 4 พันธกิจ 10 ยุทธศาสตร ดังนี้
พันธกิจที่ 1 พัฒนาศักยภาพนครขอนแกนเพื่อเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนานครขอนแกนเปนนครแหงการประชุมสัมมนาและเปนศูนยกลางพาณิชยกรรม
ของภูมิภาค
ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยใหมีคุณคาเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตรเมือง
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมผูประกอบการเพื่อเพิ่มมูลคาวิสาหกิจชุมชน
พันธกิจที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอมใหเปนนครที่นาอยูในระดับสากล
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนสงมวลชนและโครงสรางพื้นฐานใหเปนนครแหง
การลงทุนและนครแหงการอยูอาศัย
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยูในระดับมาตรฐานสากล
พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมใหเปนสังคมที่เอื้ออาทรและพรอมตอการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 6 สรางสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
ยุทธศาสตรที่ 7 สรางสังคมแหงการเรียนรูเพื่อรองรับ AEC และใหพรอมตอการเปลี่ยนแปลงสูสากล
ยุทธศาสตรที่ 8 สรางความเขมแข็งภาคประชาชนและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการเมืองในทุก
มิติของการพัฒนา
พันธกิจที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถขององคกรในการบริหารงานทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 9 พัฒนานวัตกรรมการใหบริการและการบริหารบานเมือง
ยุทธศาสตรที่ 10 พัฒนาโครงสรางและศักยภาพองคกรใหเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง
เทศบาลนครขอนแกนไดนำพันธกิจและยุทธศาสตร ทั้ง 4 พันธกิจ 10 ยุทธศาสตรขางตนมาจัดทำเปน
โครงการตางๆ โดยมุงเนนที่จะตอบสนองความตองการและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในเขต
เทศบาล ทั้งนี้ เทศบาลนครจำเปนตองประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตางๆ ในยุทธศาสตร
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ความพึงพอใจของผูรับบริการเปนตัวชี้วัดสำคัญประการหนึ่งของการใหบริการสาธารณะที่มีประสิทธิผล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐบาลในนานาประเทศทั่วโลกลวนใชระดับความพึงพอใจของประชาชนเปน
ตัวชี้วัดสำคัญประการหนึ่งในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใหบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น
(OECD, 2015) ผลการสำรวจความพึงพอใจชวยใหผู บริหารและบุคลากรของเทศบาลนครขอนแก นมีข  อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาและกำหนดมาตรฐานการใหและสงมอบบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เทศบาลนครขอนแกนจึงจำตองเรียนรูและวิเคราะหความพึงพอใจและความคิดเห็นของ
ผูรับบริการอยางตอเนื่อง
นอกจากนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 ขอ 29 ไดกำหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอำนาจหนาที่ กำหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และ ขอ 30 ระบุวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบ
ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือรวมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได ประกอบกับ
หนัง สื อกระทรวงมหาดไทย ดว นที่ส ุด ที่มท 0810.3/ว5797 ลงวั นที่ 10 ตุ ลาคม 2559 เรื ่ องแนวทางและ
หลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแกน ไดกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒนา
เทศบาลนครขอนแกน ไวในแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลนครขอนแกนใหมีการสำรวจความพึงพอใจตอผลการ
ดำเนินงานขององค กรการปกครองสวนทอ งถิ่นในภาพรวม และความพึงพอใจผลการดำเนิ นงานขององค ก ร
ปกครองทองถิ่นในแตละยุทธศาสตร โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
นครขอนแกน เห็นชอบใหจางที่ปรึกษาเพื่อดำเนินสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดำเนินงานในภาพรวม
และในแตละยุทธศาสตรของเทศบาลนครขอนแกน ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได
จัดทำ “คูมือติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น” เพื่อ
ใชเปนแนวทางในการติดตามและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนมาตรฐานเดียวกัน เทศบาลนคร
ขอนแกนจึงไดนำแนวทางที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกำหนด ใชเปนแนวทางในการสำรวจความพึงพอใจ
ของประชาชนต อ การดำเนิ นงานในภาพรวมและในแต ล ะยุ ท ธศาสตรข องเทศบาลนครขอนแก น ประจำป
งบประมาณ 2563
ฉะนั้น เพื่อใหการดำเนินงานของเทศบาลนครขอนแกน เปนไปดวยความเรียบรอยและสามารถตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ เทศบาลนครขอนแกนจึงไดจัดทำการสำรวจความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการดำเนินงานในภาพรวมและในแตละยุทธศาสตรของเทศบาลนครขอนแกน ประจำปงบประมาณ
2563 ขึ้น
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1.2 วัตถุประสงคโครงการ
1.2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชนตอการดำเนินงานในภาพรวม ของเทศบาล
นครขอนแกน
1.2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชนตอการดำเนินงานตามยุทธศาสตร ของ
เทศบาลนครขอนแกน
1.2.3 เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงพันธกิจและยุทธศาสตรของเทศบาลนครขอนแกน ให
สอดคลองกับนโยบายการบริหารงานและสนองตอบความตองการของประชาชน
1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.3.1 ทำใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการดำเนินงานในภาพรวม ของเทศบาลนคร
ขอนแกน
1.3.2 ทำใหท ราบถึง ระดับ ความพึ ง พอใจและความคิ ด เห็น ของประชาชนต อ การดำเนิ น งานตาม
ยุทธศาสตร ของเทศบาลนครขอนแกน
1.3.3 ไดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงพันธกิจและยุทธศาสตรของเทศบาลนครขอนแกน ใหสอดคลอง
กับนโยบายการบริหารงานและสนองตอบความตองการของประชาชน
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บทที่ 2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 ความสำคัญของการปกครองทองถิ่น
การปกครองทองถิ่นมีความสำคัญหลายประการซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคขางตน ดังไดรวบรวมไวดังนี้
(ปรับปรุงจาก ประทาน คงฤทธิศึกษากร, 2526 และโกวิทย พวงงาม, 2550)
1) สรางเสริมรากฐานประชาธิปไตย เนื่องจากการปกครองทองถิ่นชวยพัฒนาการเมืองใหแกประชาชนใน
ท อ งถิ่ น จึ ง ทำให ป ระชาชนคุ  น เคยในสิ ท ธิ แ ละหน า ที ่ ข องพลเมื อ ง และมี ค วามเลื ่ อ มใสศรั ท ธาในระบอบ
ประชาธิปไตย กลาวคือการปกครองทองถิ่นมีบทบาทสำคัญในการกระตุนใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง ทำ
ใหผ ู น ำมี ค วามรั บ ผิ ด รั บ ชอบ (Accountability) ต อ ประชาชน และทำให ป ระชาชนเข า สู  วิ ถ ี ท างการเมื อ ง
(Politicization) มากขึ้น
2) พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นตนเอง การปกครองทองถิ่นเปดโอกาสและสงเสริมใหประชาชน
ในทองถิ่นสามารถมีสวนรวมในการปกครองตนเอง สามารถกำหนดนโยบาย นำนโยบายไปปฏิบัติ และควบคุม
ติดตามนโยบายได ดังนั้นประชาชนในทองถิ่นยอมตองเล็งเห็นประโยชนของทองถิ่นตนเปนสำคัญ จึงมุงพัฒนา
ทองถิ่นของตนใหเจริญกาวหนาทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม
3) ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น นโยบายบางอยางที่รัฐบาลคิดขึ้นและนำไปปฏิบัติทั่ว
ประเทศนั้นอาจตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นหนึ่ง แตอาจไมจำเปนหรือไมเหมาะสมสำหรับ
ประชาชนในอีกทองถิ่นหนึ่ง ทำใหสูญเสียทรัพยากรโดยเปลาประโยชนและไมอาจแกปญหาได การจัดการปกครอง
ทองถิ่นซึ่งมีหนวยการปกครองทองถิ่นที่ใกลชิดประชาชนจะทำใหสามารถรับรูความต องการของประชาชนได
ชัดเจน และสามารถแกปญหาไดตรงเปาหมายและมีประสิทธิภาพมากกวา
4) แบงเบาภาระของรัฐบาล การปกครองทองถิ่นชวยแบงเบาภาระของรัฐบาล กลาวคือ เนื่องจากรัฐบาล
มี ภ ารกิ จ เปนจำนวนมากในการบริหารประเทศ อาจสงผลใหก ารดำเนิ น นโยบายหรื อแก ป  ญ หาบางอย า งไม
ครอบคลุม เพียงพอ หรือทันเวลา หากจัดการปกครองทองถิ่นขึ้น หนวยการปกครองทองถิ่นยอมสามารถแบงเบา
ภาระของรัฐบาลได ทั้งในดานการเงิน บุคคล และระยะเวลาในการดำเนินการ
5) พัฒนาการเมือง การปกครองทองถิ่นเปนเครื่องมืออันสำคัญในการพั ฒนาการเมื อง กลาวคือ การ
ปกครองทองถิ่นทำใหประชาชนเกิดการเรียนรูและเขาใจบทบาทหนาที่ของตนและของหนวยการปกครองทองถิ่น
นำไปสูการมีสวนรวมทางการเมืองในรูปแบบตาง ๆ เชน การลงสมัครรับเลือกตั้งเปนผูบริหารหนวยการปกครอง
ทองถิ่น เปนตน จึงกลาวไดวาการปกครองทองถิ่นเปนแหลงสรางผูนำทางการเมือง ซึ่งสามารถพัฒนาไปเปนผูนำ
ทางการเมืองระดับประเทศที่มีคุณภาพได
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2.2 วัตถุประสงคของการปกครองทองถิ่น
วัตถุประสงคสำคัญในการจัดการปกครองทองถิ่นมี 4 ประการ ดังนี้ (ปรับปรุงจาก ประหยัด หงสทองคำ,
2526 และโกวิทย พวงงาม, 2550)
1) เพื่อใหหนวยการปกครองทองถิ่นเปนแหลงเรียนรูการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแกประชาชน
2) เพื่อสงเสริมใหประชาชนในทองถิ่นรูจักปกครองตนเอง (Self-Government) อันเปนหั วใจสำคัญ
ประการหนึ่งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
3) เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดตรงเปาหมาย มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
4) เพื่อแบงเบาภาระของรัฐบาลในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนไดเพียงพอและทั่วถึง
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับเทศบาล
เทศบาล คือ หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น มีฐานะเปนนิติบุคคลและราชการสวนทองถิ่น เทศบาล
เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เมืองและกึ่งเมืองกึ่ง
ชนบท ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองไดมีการจัดตั้งเทศบาลขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล
พ.ศ. 2476 เทศบาลในปจจุบันไดรับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแต
วันที่ 13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2496 และฉบับแกไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2552 รวม 13 ฉบับ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมทั้งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ไดสงผลใหมีการกระจายอำนาจการปกครองสูประชาชน และสงผล
ใหเทศบาลทั่วประเทศมีบทบาทสำคัญในการบริการสาธารณะ โดยเทศบาลมีหนาที่สำคัญหลายประการ นับตั้งแต
การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ ไปจนถึงการสงเสริมการทองเที่ยวในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
2.3.1 ประเภทของเทศบาล
จำแนกออกเปน 3 ประเภทตามจำนวนประชากรและรายได ท ี ่ จ ั ด เก็ บ ได คื อ เทศบาลตำบล
เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ดังรายละเอียดตอไปนี้
เทศบาลตำบล
มาตรา 9 แหง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 กำหนดวา เทศบาลตำบล ไดแก ทองถิ่นซึ่งมี
การประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเปนเทศบาลตำบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นใหระบุชื่อและเขต
เทศบาลไวดวย ในป 2542 ไดมีการยกฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศใหกลายเปนเทศบาลตำบล เทศบาลตำบลหนึ่ง
แหงประกอบดวยนายกเทศมนตรี 1 คน รองนายกเทศมนตรีไมเกิน 2 และสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 12 คน
ปจจุบันมีเทศบาลตำบลทั้งสิ้น 2,233 แหง
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เทศบาลเมือง
มาตรา 10 แหง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 กำหนดวา เทศบาลเมือง ไดแก ทองถิ่นอันเปนที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัดหรือทองถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต 10,000 คนขึ้นไป ทั้งมีรายไดพอควรแกการที่จะปฏิบัติ
หนาที่อันตองทำตามพระราชบัญญัตินี้ และซึ่งมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเปนเทศบาลเมือง พระราชกฤษฎีกานั้น
ให ร ะบุ ช ื ่ อ และเขตของเทศบาลไว ด ว ย เทศบาลเมื อ งหนึ ่ ง แห ง ประกอบด ว ยนายกเทศมนตรี 1 คน รอง
นายกเทศมนตรีไมเกิน 3 และสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 18 คน ปจจุบันมีเทศบาลเมืองทั้งสิ้น 178 แหง
เทศบาลนคร
มาตรา 11 แหง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 กำหนดวา เทศบาลนคร ไดแก ทองถิ่นชุมนุมชนที่มี
ราษฎรตั้งแต 50,000 คนขึ้นไป ทั้งมีรายไดพอควรแกการที่จะปฏิบัติหนาที่อันตองทำตามพระราชบัญญัตินี้ และซึ่ง
มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเปนเทศบาลนคร พระราชกฤษฎีกานั้นใหระบุชื่อและเขตของเทศบาลไวดวย เทศบาล
นครหนึ่งแหงประกอบดวยนายกเทศมนตรี 1 คน รองนายกเทศมนตรีไมเกิน 4 และสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 24
คน ปจจุบันมีเทศบาลนครทั้งสิ้น 30 แหง
2.3.2 อำนาจหนาที่ของเทศบาลนคร
อำนาจหนาที่ของเทศบาลถูกกำหนดไวในพระราชบัญญัติ 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542 โดยในหัวขอนี้จะกลาวเฉพาะอำนาจหนาที่ของเทศบาลนคร ดังรายละเอียดตอไปนี้
อำนาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และฉบับแกไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2552 รวม 13 ฉบับ กำหนดให
เทศบาลนครมีอำนาจหนาที่ที่ตองดำเนินการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (มาตรา 56) จำนวน 23 รายการ ดังตอไปนี้
1) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
2) ใหมีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4) ปองกันและระงับโรคติดตอ
5) ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง
6) ใหราษฎรไดรบั การศึกษาอบรม
7) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
9) หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล
10) ใหมีน้ำสะอาดหรือการประปา
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11) ใหมีโรงฆาสัตว
12) ใหมีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษรักษาคนเจ็บไข
13) ใหมีและบำรุงทางระบายน้ำ
14) ใหมีและบำรุงสมสาธารณะ
15) ใหมีและบำรุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
16) ใหมีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อทองถิ่น
17) ใหมีและบำรุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก
18) กิจการอยางอื่นซึ่งจำเปนเพื่อการสาธารณสุข
19) การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในรานจำหนายอาหาร โรงมหรสพ และ สถานบริการอื่น
20) จัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัยและการปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม
21) จัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ
22) การวางผังเมืองและการควบคุมการกอสราง
23) การสงเสริมกิจการการทองเที่ยว
ทั้งนี้ เทศบาลนครอาจดำเนินการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (มาตรา 57) ดังตอไปนี้
1) ใหมีสุสานและฌาปนสถาน
2) บำรุงและสงเสริมการทำมาหากินของราษฎร
3) ใหมีและบำรุงโรงพยาบาล
4) ใหมีการสาธารณูปการ
5) จัดทำกิจการซึ่งจำเปนเพื่อการสาธารณสุข
6) จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
7) ใหมีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา
8) ใหมีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตวและสถานที่พักผอนหยอนใจ
9) ปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบรอยของทองถิ่น
10) เทศพาณิชย
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อำนาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
จากผลของรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ไดกำหนดใหรัฐต องกระจายอำนาจให กับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในฐานะที่เทศบาลเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง รัฐตองกระจายอำนาจ
ใหกับเทศบาล โดยไดมีการกำหนดไวในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองค กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกลาวไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับลาง อัน
ไดแก องคการบริหารสวนตำบล เทศบาล และเมืองพัทยา มีอำนาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชนของประชาชนใน ทองถิ่นของตนเอง (มาตรา 16) ดังนี้
1) การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
2) การจัดใหมีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
3) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ
4) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ
5) การสาธารณูปการ
6) การสงเสริม การฝก และการประกอบอาชีพ
7) การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน
8) การสงเสริมการทองเที่ยว
9) การจัดการศึกษา
10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
12) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
13) การจัดใหมีและบำรุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
14) การสงเสริมกีฬา
15) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16) การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
17) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
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21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว
22) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว
23) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่น ๆ
24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
25) การผังเมือง
26) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร
27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28) การควบคุมอาคาร
29) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
30) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
31) กิจการอื่นใด ที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
2.4 ยุทธศาสตรของเทศบาลนครขอนแกน
ในแผนทองถิ่นเทศบาลนครขอนแกนไดกำหนดวิสัยทัศนในการพัฒนาทองถิ่นไววา “พัฒนาเมืองสูสากล
สรางสังคมแหงความสุข” และเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนดังกลาว โดยในป 2563 เทศบาลนครขอนแกนไดกำหนด
พันธกิจและประเด็นยุทธศาสตรจำนวนทั้งสิ้น 4 พันธกิจ และ 10 ยุทธศาสตรมีรายละเอียดดังตอไปนี้
พันธกิจที่ 1 เพื่อเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาใหเปนนครแหงการประชุมสัมมนาและเปนศูนยกลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค
โดยมีเปาหมายเพื่อใหนครขอนแกนเปนนครแหงเทศกาล การจัดประชุมและสัมมนา การแสดงสินคาของภูมิภาค
เปน MICE และ Event city ตัวอยางโครงการ เชน โครงการกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวและกระตุนเศรษฐกิจ
โดยการจัดงาน สงทายปเกาและตอนรับปใหม, งานมหัศจรรยพรรณไม, งานสวนเรืองแสง
ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตรเมือง มีเปาหมาย
เพื่อใหนครขอนแกนเปนนครที่มั่นทางศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย ตัวอยางโครงการ เชน โครงการรำบวงสรวงสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแกน, โครงการสงเสริมประเพณี
และวัฒ นธรรมทองถิ่ น, โครงการประเพณีออกพรรษา ลอยประทีป บูชา พุ ท ธกตั ญ ู , โครงการบุ ญ คู นเมือง
ขอนแกน ฯลฯ
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ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมผูประกอบการเพื่อเพิ่มมูลคาวิสาหกิจชุมชน มีเปาหมายเพื่อใหผูประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนไดรับการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับ AEC ตัวอยางโครงการ เชน โครงการถนนฅนเดินขอนแกน,
โครงการสงเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแกน (กองทุนตั้งตัว)
พันธกิจที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอมใหเปนนครที่นาอยูในระดับสากล
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบโลจิสติกส ระบบขนสงมวลชน และโครงสรางพื้นฐานใหเปนนครแหงการ
ลงทุนและนครแหงการอยูอาศัย มีเปาหมาย คือ เพื่อใหนครขอนแกนมีระบบขนสงมวลชนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
รองรับการขยายตัวของเมือง และแกปญหาการจราจรในเขตเมืองได ตัวอยางโครงการ เชน โครงการกอสรางถนน
ค.ส.ล. และท อระบายน้ำตามถนน, โครงการกอสรางปรับปรุงผิวจราจร, โครงการปรั บปรุงปายสัญญาณและ
เครื่องหมายจราจรภายในเขตเทศบาล ฯลฯ
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยูในระดับมาตรฐานสากล มีเปาหมายคือเพื่อให
นครขอนแกนเปนนครสีเขียวและมลภาวะต่ำ (Low Carbon City) ตัวอยางโครงการ เชน โครงการชุมชนวัดรวมใจ
ลดสรางขยะ ณ ตนทาง, โครงการจัดการขยะอันตราย, โครงการเครือขายอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอม, โครงการ
จัดการขยะอันตราย,โครงการคนขอนแกนหัวใจไรมลพิษ (Low carbon city), โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการรักษาความสะอาดถนนสายหลักและสายรอง, โครงการเก็บขนขยะดวยตนเองและ โครงการสถานีขน
ถายขยะชุมชน ฯลฯ
พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมใหเปนสังคมที่เอื้ออาทรและพรอมตอการพัฒนา
ยุ ท ธศาสตรท ี่ 6 สรางสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒ นาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City) มี 2
เปาหมายคือ (1) เพื่อใหนครขอนแกนเปนนครแหงการเอื้ออาทร แบงปนและสมานฉันท (2) เพื่อใหประชาชนมีสุข
ภาวะทั้งทางรางกาย จิตใจ ปญ ญาและทางสังคม ตัวอยางโครงการ เชน โครงการชวยเหลือ บรรเทา ความ
เดือดรอนฟนฟูและเยียวยาผูประสบภัยพิบัติในเขตเทศบาลนครขอนแกน, โครงการทุนการศึกษาและการใหความ
ชวยเหลือ, โครงการอิ่มทองอุนใจใกลบานกับ รานข าวแกงน้ำ ใจคนในชุ มชน, โครงการบริห ารจั ดการและนำ
เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผูพิการและผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแกน, โครงการพัฒนาศักยภาพ
และฟนฟูสุขภาพ คนพิการและผูปวยเรื้อรัง เทศบาลนครขอนแกน ฯลฯ
ยุทธศาสตรที่ 7 สรางสังคมแหงการเรียนรูเพื่อรองรับ AEC และใหพรอมตอการเปลี่ยนแปลง สูสากล
เปาหมายคือมีการศึกษาที่มีคุณภาพ (ทั้งในและนอกระบบ) ที่ประชาชนทุกกลุมสามารถเขาถึงได ตัวอยางโครงการ
เชน โครงการพัฒนาทักษะความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม, โครงการสงเสริมพัฒนาทักษะดาน IT, โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการฝกทักษะบีบอย, โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมทักษะการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ ฯลฯ
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ยุทธศาสตรที่ 8 สรางความเขมแข็งภาคประชาชนและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการเมืองในทุกมิติ
ของการพัฒนา โดยเปาหมายคือ ใหภาคประชาชน (ประชาชน ภาคธุรกิจ องคกร ราชการ) มีสวนรวมในการ
จัดการบานเมือง และเปนเจาของเมืองมากขึ้น ตัวอยางโครงการ เชน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัด ทำ
แผนพัฒนาเทศบาลอยางมีสวนรวม, โครงการเสริมสรางศักยภาพการกระจายอำนาจและมีสวนรวมของเทศบาล
นครขอนแกน, โครงการเวทีชาวบาน, โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและทบทวนแผนชุ มชนเทศบาลนคร
ขอนแกน ฯลฯ
พันธกิจที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถขององคกรในการบริหารงานทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 9 พัฒนานวัตกรรมการให บริการและการบริหารบานเมื อง มี 2 เปาหมายคือ (1) ใหมี
หนวยงานในกำกับ เพื่อรับการถายโอนภารกิจที่เหมาะสมของของเทศบาล (2) มีนวัตกรรมการบริการใหมๆ ที่เอื้อ
ตอประชาชน กลุมธุรกิจ และผูรับบริการ ตัวอยางโครงการ เชน โครงการเทศบาลนี้มีรัก
ยุทธศาสตรที่ 10 พัฒนาโครงสรางและศักยภาพองคกรใหเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง มี 2 เปาหมายคือ
(1) มีโครงสรางองคกร (สวนราชการ) ที่เอื ้อตอภารกิจของเทศบาล (2) มีเครื่ องมือเครื่ องใช เพื่ อการบริก าร
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตัวอยางโครงการ เชน โครงการแถลงขาวการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลนคร
ขอนแก น , โครงการสัมมนาเชิง ปฏิบ ัติก ารรายงานผลการดำเนินงานตามตั วชี ้ว ัดของเทศบาลนครขอนแก น,
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปอยางมีสวนรวม, โครงการก อสรางปรั บปรุงอาคาร
สำนักงานและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล, โครงการพัฒนาบุคลากร ฯลฯ
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
โดยทั่วไปแลวในการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจมักนิยมศึกษากันในสองมิติคือ มิติแรกเปนความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน (job satisfaction) และมิติความพึงพอใจในการรับบริการ (service satisfaction) ในการศึกษา
ครั้งนี้ใช มิติหลัง
2.5.1 ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึง พอใจ (satisfaction) มี ผ ู ให ความหมายของความพึ ง พอใจไว ห ลายความหมาย ดั ง นี้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิ ตสถาน พ.ศ. 2542 ใหความหมายคำวา พึงพอใจ หมายถึง รั ก ชอบใจ และพึงใจ
หมายถึง พอใจ ชอบใจ
Dalton (1968) กลาววา ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกของคนใดคนหนึ่งวาชอบหรื อไม ชอบใน
บุคคล สิ่งของ หรือสภาพแวดลอมที่เขาเขาไปเกี่ยวของ

13

Shelly (1975) ไดศึก ษาแนวความคิ ด เกี ่ ย วกั บ ความพึง พอใจ สรุ ป ได ว  า ความพึ ง พอใจเป น
ความรูสึกสองแบบของมนุษย คือความรูสึกในทางบวกและความรูสึกทางลบ ความรูสึกทางบวกเปนความรูสึกที่
เมื่อเกิดขึ้นแลวจะทำให ความสุขนี้เปนความรูสึกที่แตกตางจากความรูสึกทางบวกอื่น ๆ กลาวคือ เปนความรูสึกที่
มีระบบยอนกลับ ความสุขสามารถทำใหเกิดความรูสึกทางบวกเพิ่มขึ้นได ดังนั้นจะเห็นไดวาความสุขเปนความรูสึก
ที่สลับ ซับ ซอนและความสุขนี้จะมีผลตอบุคคลมากกวาความรูสึกทางบวกอื่น ๆ ความรู สึกทางลบ ความรู สึก
ทางบวก และความสุขมีความสัมพันธกันอยาง สลับซับซอน และระบบความสัมพันธของความรูสึกทั้งสามนี้เรียกวา
ระบบความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อระบบความพึงพอใจมีความรูสึกทางบวกมากกวาทางลบ
Quirk (1987) เสนอวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูที่มีความสุขหรือความพอใจเมื่อไดรับความ
สำเร็จ หรือไดรับสิ่งที่ตองการ
Hornby (2000) เสนอวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่ดีเมื่อประสบความสำเร็จ หรือไดรับ
สิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นเปนความรูสึกที่พอใจ โดยสรุปแลวความหมายของความพึงพอใจ จึงหมายถึง ความชอบใจ
รูสึกพอใจ มีความสุข รูสึกถึงความสำเร็จ มีความรูสึกเปนบวก ซึ่งเกิดจากความสำเร็จหรือไดตามความตองการของ
ตน และทำใหเกิดแรงบันดาลใจในการอยากทำหรือรับในสิ่งนั้นๆ อีกเรื่อยๆ ตอไป ความพึงพอใจเปนความรูสึกของ
บุคคลที่มีตอเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเชิงการประเมินคา ซึ่งจะเห็นวาแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจนี้เกี่ยวของสัมพันธ
กับทัศนคติอยางแยกกันไมออก
2.5.2 ความหมายของทัศนคติ
ทัศนคติ (Attitude) แปลวา ความรูสึก ความเห็น ในความหมายรวมๆ จึงเปนไปในลักษณะของ
ความเห็นหรือความรูสึกของแตละบุคคล ซึ่งยอมแตกตางกันไปตามความรูและประสบการณที่สะสมของแตละ
บุคคลนั้นๆ ดวย ความหมายของทัศนคติไดมีนักวิชาการใหความหมายไวตางๆ ดังนี้
Frederickson (1980) เสนอวา ทัศนคติ หมายถึง ความพรอมทางดานจิต ซึ่งเกิดจากประสบการณ
สภาวะความพรอมนี้จะเปน ตัวกำหนดทิศทางของปฏิกิริยาของบุคคลที่มีตอบุ คคล สิ่งของ หรือสถานการณที่
เกี่ยวของ
Krech and Crutchfield (1962) เสนอวาทัศนคติ หมายถึง ภาวะอันเกิดจากประสบการณข อง
บุคคล เปนการแสดงความรูสึก ความตองการ ความกลา ความมั่นใจ ความรังเกียจ ตลอดจนแนวโนมที่จะทำให
บุคคลเกิดความพรอมในการกระทำตอสิ่งใด หรือบุคคลใด
Rehfuss (1973) เสนอวา ทัศนคติ หมายถึง ผลรวมที่จะทำใหเกิดแรงจูงใจ อารมณ การยอมรับ
และการรูการคิด ซึ่ง กระบวนการดังกลาวเปนสวนหนึ่งของประสบการณของแตละบุคคล
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ดวงเดื อน พันธุมนาวิน (2538) ทัศนคติ หมายถึง ความพรอมในการกระทำของบุคคลตอสิ่ งใด
บุคคลใด ความพรอม ดังกลาวของบุคคลเห็นไดจากพฤติกรรมที่บุคคลใดแสดงตอสิ่งนั้นวา ชอบหรือไมชอบ เห็น
ดวย หรือไมเห็นดวย
2.6 ประเภทของชุมชน
เทศบาลนครขอนแกน ตั้งอยูใน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน มีพื้นที่รวม 46 ตารางกิโลเมตร แบงชุมชน
เปน 4 เขต ตามเขตเลือกตั้ง จำนวน 95 ชุมชน โดยแบงประเภทของชุมชนได ดังนี้
1) ชุ มชนแออัดหรือชุมชนสลัม คือ ชุมชนที ่มีความแออั ด มี ผู อยู อาศัยอยางหนาแนนจนกอ ใหเกิ ด
มลภาวะแวดลอมไมถูกสุขลักษณะ มีการสรางบานเรือนแบบเรียบงาย ไมเปนระเบียบ สภาพบานเรือนทรุดโทรม
ขาดความมั่นคงในดานที่อยูอาศัย มีปญหาในการถือครองที่ดิน ไมมีที่ดินเปนของตนเอง มีการอพยพโยกยายอยู
เสมอ มีปญหาสภาพแวดลอม ปญหาทางสังคม และปญหาทางเศรษฐกิจ
2) ชุมชนเมือง คือ ชุมชนที่เกิดจากการรวมตัวกันเขาไปอยูอาศัยเพื่อธุรกิจการคาขาย เปนสังคมใหม มี
วัฒนธรรมที่หลากหลาย มีการพบปะแลกเปลี่ยนกัน หรือคบหาสมาคมเพื่อผลประโยชนในเชิงธุรกิจมีสภาพความ
เปน อยู ท ี่ มั ่นคงมีรายไดแน นอน มีร ะบบสาธารณูป โภค สาธารณูป การอย างทั่ วถึ งมี สภาพทางกายภาพและ
สิ่งแวดลอมที่ดี
3) ชุมชนกึ่งเมือง คือ ชุมชนเมืองดั้งเดิมมีลักษณะการอยูอาศัยแบบเครือญาติ ยึดถือวัฒนธรรมประเพณี
ขนบธรรมเนียมปฏิบัติสืบตอกันมา ประกอบอาชีพ ตามแนวทางของบรรพบุรุษ เชน อาชีพทางภาคเกษตรเปนสวน
ใหญ บวกกับความเจริญของเมืองในระยะตอมา มีผูคนจากภายนอกอพยพเขาไปอยูอาศัยมากขึ้น เปนชุมชนที่มี
ขนาดใหญ จึงมีอาชีพที่หลากหลาย ผสมผสานระหวาง การเกษตร การคาขาย และอาชีพอื่นๆ ตามความเหมาะสม
มีการปลูกสรางบานเรือนอยางมั่นคง แข็งแรงถาวรมีที่ดินเปนของตนเองมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
มีสภาพแวดลอมทางกายภาพที่ดี
4) ชุมชนหมูบานจัดสรร คือ ชุมชนที่ประชากรเขาไปอยูอาศัยในพื้นที่มีลักษณะอาคารบานเรือนที่ถูก
จัดสรางขึ้นอยางเปนระเบียบ มีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ครบถวนมีสภาพแวดลอมทางกายภาพที่
ดี มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มีรายไดที่แนนอน
5) หมูบานหนวยราชการ คือ บานของขาราชการและขาราชการเกษียณอายุราชการ มีการจัดสรรเปน
หมูบาน มีความมั่นคงสวยงาม มีที่ดินเปนของตนเอง
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2.7 ขอมูลชุมชนและจำนวนประชากรในเขตเทศบาลนครขอนแกน
ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแกน มีทั้งหมด 95 ชุมชน แบงออกเปน 4 เขต ดังนี้
ตารางที่ 1 ชุมชนในเขตเทศบาล เขต 1
ลำดับที่ ชื่อชุมชน
ประเภทชุมชน
จำนวนหลังคาเรือน
จำนวนประชากร
1
โนนชัย 1
กึ่งเมือง
194
1,174
2
โนนชัย 2
กึ่งเมือง
276
1,105
3
โนนชัย 3
กึ่งเมือง
244
717
4
ดอนยานาง 1
กึ่งเมือง
423
1,092
5
ดอนยานาง 2
กึ่งเมือง
450
1,650
6
ดอนยานาง 3
กึ่งเมือง
240
960
7
หลังศูนยราชการ 1
กึ่งเมือง
310
1,245
8
หลังศูนยราชการ 2
กึ่งเมือง
176
537
9
เทพารักษ 1
ชุมชนแออัด
140
569
10
เทพารักษ 2
ชุมชนแออัด
128
580
11
เทพารักษ 3
ชุมชนแออัด
116
410
12
เทพารักษ 4
ชุมชนแออัด
96
369
13
เทพารักษ 5
ชุมชนแออัด
120
360
14
พัฒนาเทพารักษ
ชุมชนแออัด
120
480
15
เจาพอเกษม
ชุนชนเมือง
287
701
16
เจาพอทองสุข
ชุมชนเมือง
450
1,450
17
บขส.
ชุมชนเมือง
140
409
รวม
3,910
13,808
ที่มา : สำนักสวัสดิการสังคม เทศบาลนครขอนแกน (2563)
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ตารางที่ 2 ชุมชนในเขตเทศบาล เขต 2
ลำดับที่ ชื่อชุมชน
1
หนองใหญ 1
2
หนองใหญ 2
3
หนองใหญ 3
4
หนองใหญ 4
5
ซอยธารทิพย
6
บะขาม
7
ศรีจันทรประชาฯ
8
นาคะประเวศน
9
ชัยณรงคสามัคคี
10
คุมพระลับ
11
หลักเมือง
12
ทุงเศรษฐี
13
มิตรสัมพันธ 1
14
มิตรสัมพันธ 2
15
โพธิบังลังกทอง
16
บานพัก ต.ช.ด.
17
ทุงสรางพัฒนา
18
ศิริมงคล
19
ศรีจันทรพัฒนา
20
หนา ร.พ.ศูนยขอนแกน
21
บานเลขที่ 37
22
หัวสะพานสัมพันธ
23
ชลประทาน
24
เจาพอขุนภักดี
25
ธนาคร

ประเภทชุมชน
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
ชุนชนเมือง
ชุนชนเมือง
ชุมชนแออัด
หมูบานจัดสรร
หมูบานจัดสรร
หมูบานจัดสรร
หมูบานจัดสรร
หนวยราชการ
กึ่งเมือง
ชุมชนเมือง
ชุมชนเมือง
ชุมชนเมือง
หนวยราชการ
ชุมชนแออัด
หนวยราชการ
ชุมชนเมือง
หมูบานจัดสรร

จำนวนหลังคาเรือน
360
336
575
115
250
416
323
285
591
527
143
273
137
160
380
119
300
435
215
706
280
65
289
141
180

จำนวนประชากร
1,009
1,345
1,033
290
1,075
1,292
1,223
1,292
1,200
2,445
628
833
598
1,100
1,230
277
1,800
1,242
630
2,246
420
290
1,155
564
714
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ตารางที่ 2 ชุมชนในเขตเทศบาล เขต 2 (ตอ)
ลำดับที่ ชื่อชุมชน
ประเภทชุมชน
26
คุมหนองคู
ชุมชนเมือง
27
ศรีจันทร
ชุมชนเมือง
28
ตรีเทพนครขอนแกน
ชุมชนเมือง
รวม
ที่มา : สำนักสวัสดิการสังคม เทศบาลนครขอนแกน (2563)
ตารางที่ 3 ชุมชนในเขตเทศบาล เขต 3
ลำดับที่ ชื่อชุมชน
1
บานตูม
2
โนนทัน 1
3
โนนทัน 2
4
โนนทัน 3
5
โนนทัน 4
6
โนนทัน 5
7
โนนทัน 6
8
โนนทัน 7
9
โนนทัน 8
10
โนนทัน 9
11
หนองแวงเมืองเกา 1
12
หนองแวงเมืองเกา 2
13
หนองแวงเมืองเกา 3
14
หนองแวงเมืองเกา 4
15
หลังสนามกีฬา 1
16
หลังสนามกีฬา 2
17
วัดกลาง
18
คุมวัดธาตุ
19
แกนนคร

ประเภทชุมชน
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
แออัด
กึ่งเมือง
เมือง
เมือง
เมือง

จำนวนหลังคาเรือน
415
134
131
8,281

จำนวนประชากร
1,316
698
437
28,382

จำนวนหลังคาเรือน
540
389
650
529
370
184
426
427
282
348
270
270
204
203
259
179
230
496
246

จำนวนประชากร
1,956
1,548
1,770
2,164
1,172
838
1,434
1,504
664
673
1,100
1,100
664
814
2,198
677
2,150
2,178
957
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ตารางที่ 3 ชุมชนในเขตเทศบาล เขต 3 (ตอ)
ลำดับที่ ชื่อชุมชน
ประเภทชุมชน
20
95 กาวหนานคร
หมูบานจัดสรร
21
โนนหนองวัด 1
กึ่งเมือง
22
โนนหนองวัด 2
แออัด
23
โนนหนองวัด 3
เมือง
24
โนนหนองวัด 4
เมือง
25
หนองวัดพัฒนา
เมือง
26
คุมวัดวุฒาราม
เมือง
27
การเคหะ
บานจัดสรร
28
เหลานาดี 12
แออัด
29
พระนครศรีบริรักษ
เมือง
30
พิมานชลรวมใจพัฒนา
บานจัดสรร
31
กศน.
แออัด+กึ่งเมือง
รวม
ที่มา : สำนักสวัสดิการสังคม เทศบาลนครขอนแกน (2563)
ตารางที่ 4 ชุมชนในเขตเทศบาล เขต 4
ลำดับที่ ชื่อชุมชน
1
ศรีฐาน 1
2
ศรีฐาน 2
3
ศรีฐาน 3
4
ศรีฐาน 4
5
เทคโนภาคฯ
6
สามเหลี่ยม 1
7
สามเหลี่ยม 2
8
สามเหลี่ยม 3
9
สามเหลี่ยม 4
10
สามเหลี่ยม 5

ประเภทชุมชน
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
เมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง
กึ่งเมือง

จำนวนหลังคาเรือน
136
223
207
383
380
225
263
260
118
286
157
208
9,348

จำนวนประชากร
404
950
692
1,487
1,250
498
1,120
803
351
392
260
488
34,256

จำนวนหลังคาเรือน
313
250
250
110
210
650
350
376
290
592

จำนวนประชากร
1,518
1,700
789
589
510
2,590
1,249
1,181
1,130
1,432
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ตารางที่ 4 ชุมชนในเขตเทศบาล เขต 4 (ตอ)
ลำดับที่ ชื่อชุมชน
ประเภทชุมชน
11
ไทยสมุทร
บานจัดสรร
12
หนองแวงตราชู 1
กึ่งเมือง
13
หนองแวงตราชู 2
กึ่งเมือง
14
หนองแวงตราชู 3
กึ่งเมือง
15
หนองแวงตราชู 4
กึ่งเมือง
16
คุมวัดปาอดุลยาราม
กึ่งเมือง
17
ตะวันใหม
บานจัดสรร
18
มิตรภาพ
ชุมชนแออัด
19
ตลาดตนตาล
ชุมชนเมือง
รวม
ที่มา : สำนักสวัสดิการสังคม เทศบาลนครขอนแกน (2563)

จำนวนหลังคาเรือน
230
340
300
519
100
434
145
100
94
5,653

จำนวนประชากร
500
868
1,120
1,984
265
1,065
454
980
250
20,174
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บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษา
3.1 ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจ และความคิดเห็นของประชาชนตอผลการดำเนินงาน
ในภาพรวม และผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตรของเทศบาลนครขอนแกน เพื่อเสนอแนวทางในการพั ฒนา
ปรั บ ปรุงพันธกิจ และยุทธศาสตรข องเทศบาลนครขอนแกน ให สอดคล อ งกั บ นโยบายการบริ ห ารงาน และ
สนองตอบความตองการของประชาชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนการวิจัยแบบกรณี ศึกษา (case
study design) มี 2 สวน โดยสวนที่ 1 ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจ (survey research design) เปนการวิจัยเชิง
ปริ มาณ (quantitative research) เก็บ ขอ มูล ดว ยแบบสอบถาม (questionnaire) ส ว นที ่ 2 เป นการวิจ ัยเชิง
คุณภาพ (qualitative research) โดยการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง หรือการสนทนากลุม (focus group) โดย
เก็บขอมูลทั้งสองสวนนี้จากกลุมตัวอยาง ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลนครขอนแกน จำนวน 95 ชุมชน ใน
ระหวางวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563
3.2 การกำหนดจำนวนกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลนครขอนแกน การศึกษาครั้งนี ้จ ะสุม
ตัวอยางจากในบางชุมชน จาก 95 ชุมชน ซึ่งใน 95 ชุมชนนี้ มีจำนวนประชากร 96,620 คน (สำนักสวัสดิการสังคม
, 2563) โดยกำหนดจำนวนกลุมตัวอยางดวยสูตรของ Taro Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ดังนี้
n N 2
1  NE
เมื่อ n = ขนาดของกลุมตัวอยาง
N = จำนวนประชากร (96,620)
E = 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95
จากสูต รข างตนเมื่อ คำนวณออกมาจะไดจ ำนวนของกลุ มตัว อยา งที ่ จ ะเก็ บ ข อ มู ล n = 398, โดยใน
การศึกษาครั้งนี้เก็บขอมูล 400 ตัวอยาง ดวยแบบสอบถาม 400 ชุด และการสนทนากลุม มีผูเขารวมอยางนอย 40
คน ไดแก ผูนำชุมชน และประชาชนในชุมชน
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3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
จากจำนวนกลุมตัวอยางในขอ 3.2 ที่คำนวณได 400 ตัวอยาง ผูวิจัยแบงเก็บขอมูลตามสัดสวนประชากร
ในเขตของเทศบาลนครขอนแกน คือ เขต 1 รอยละ 15.63, เขต 2 รอยละ 27.25, เขต 3 รอยละ 34.83 และเขต
4 รอยละ 22.29 (สำนักสวัสดิการสังคมเทศบาลนครขอนแกน, 2563) จะไดแบบสอบถามที่จะเก็บขอมูลในแตละ
เขตดังนี้ เขต 1 จำนวน 60 ชุด, เขต 2 จำนวน 110 ชุด, เขต 3 จำนวน 140 ชุด และ เขต 4 จำนวน 90 ชุด สวน
การเก็บขอมูลการสนทนากลุม จัดการประชุมเขตละ 1 ครั้ง แตละครั้งมีผูเขารวมอยางนอย 10 คน ในสวนขอมูลที่
จะเก็บ ทั้งแบบสอบถาม 400 ชุด และการสนทนากลุม จำแนกเปน 3 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีคำถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได
ตอนที่ 2 ใชแบบประเมินที่ 3/2 ความพึงพอใจของประชาชนตอการดำเนินงานในภาพรวม ของเทศบาล
นครขอนแกน โดยใหผูตอบแบบสอบถามระบุระดับความพึงพอใจ 3 ระดับคือ พอใจมาก พอใจ และไมพอใจ มี 10
ประเด็น ดังนี้
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
5) มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
8) การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
9) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
10) ผลสัมฤทธิ์ในเชิงภาพรวม
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ตอนที่ 3 ใชแบบประเมินที่ 3/3 ความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชนตอการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร ของเทศบาลนครขอนแกน มีสองสวนคือ สวนที่หนึ่งแบบสอบถามความพึงพอใจตอผลการดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร และสวนที่สองเปนคำถามปลายเปดหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม สำหรับสวนที่หนึ่งนั้น จะใหผูตอบ
แบบสอบถามใหคะแนนความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานในแตละยุทธศาสตรของเทศบาลนครขอนแกนจำนวน
10 ยุทธศาสตรๆ ละ 9 ประเด็น รวมคะแนนเต็ม 90 คะแนนตอยุทธศาสตร ดังนี้
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
5) มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
9) ผลสัมฤทธิ์ในเชิงภาพรวม
3.4 การวิเคราะหขอมูล และหลักเกณฑการแปรผล
3.4.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ทั้งในสวนแบบสอบถาม 400 ชุด และการสนทนากลุ ม ผูวิจัยวิเคราะห และแปรผล ข อมูลทั่วไปของ
ประชาชนผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) คื อ คาความถี ่ (frequency)
หมายถึง จำนวนของผูตอบแบบสอบถามในการใหคำตอบใดคำตอบหนึ่ง, คารอยละ (percentage) หมายถึง อัตรา
รอยละของผูตอบแบบสอบถามในการใหคำตอบใดคำตอบหนึ่งตอจำนวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด
3.4.2 ความพึงพอใจของประชาชนตอการดำเนินงานในภาพรวมของเทศบาลนครขอนแกน
ทั้งในสวนแบบสอบถาม 400 ชุด และการสนทนากลุม ผูวิจัยวิเคราะหและแปรผลความพึงพอใจ โดย
คำนวณจากผลรวมคะแนน ไมพอใจ=1 พอใจ=2 และพอใจมาก=3 แลวนำมาหาคารอยละ, คารอยละที่ไดนำมาจัด
กลุมเพื่อแปรผลผล โดยจำแนกออกเปน 3 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 ตัวชี้วัดที่มีผล อยางดี มีระดับความพึงพอใจมากกวารอยละ 80
กลุมที่ 2 ตัวชี้วัดที่มีผล คอนขางดี มีรอยละความพึงพอใจรอยละ 60 ถึง รอยละ 80
กลุมที่ 3 ตัวชี้วัดที่มีผล ควรมีการพัฒนาหรือปรับปรุง มีรอยละความพึงพอใจนอยกวารอยละ 60
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การวิเคราะหเชิงสถิติ (statistical analysis) ใชคาสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) 3 รายการ
คือ ความถี่ (frequency) หมายถึง จำนวนของผูตอบแบบสอบถามในการให คำตอบใดคำตอบหนึ่ง คารอยละ
(percentage) หมายถึง อัตรารอยละของผูตอบแบบสอบถามในการใหคำตอบใดคำตอบหนึ่งตอจำนวนผูต อบ
แบบสอบถามทั้งหมด และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) หมายถึง คาการกระจายของขอมูลชุด
ใดชุดหนึ่ง
3.4.3 ความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตรของเทศบาลนครขอนแกน
ทั้งในสวนแบบสอบถาม 400 ชุด และการสนทนากลุม ผูวิจัยใชเสนทางการวิเคราะห และแปรผล โดยการ
สอบถามกลุมตัวอยางวา “รูจักยุทธศาสตร หรือโครงการในยุทธศาสตรนั้นๆ หรือไม”
> ถารูจัก > ใหคะแนน 0-10 > หาคาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ > วิเคราะหด วยระบบการวัดแบบ
Likert scale หรือ rating scale (Likert, 1967) จำแนกเปน 5 ระดับ โดยคาพิสัยของคะแนน ต่ำสุดคือ 0 และ
สูงสุดคือ 10 คะแนน ดังนั้นแตละระดับจะมีชวงหางเทากับ 10/5 = 2 แปรผลคาเฉลี่ยได ดังนี้
คาเฉลี่ย 0.00 – 2.00 หมายถึง ไมพอใจมาก
คาเฉลี่ย 2.01 – 4.00 หมายถึง ไมพอใจ
คาเฉลี่ย 4.01 – 6.00 หมายถึง ปานกลาง
คาเฉลี่ย 6.01 – 8.00 หมายถึง พอใจ
คาเฉลี่ย 8.01 – 10.00 หมายถึง พอใจมาก
> ถาไมรูจัก > ไมมีการใหคะแนน 0-10 แตจะแยกวิเคราะห โดยถามถึงความเห็นวา “ยุทธศาสตร หรือ
โครงการในยุทธศาสตรนั้นๆ ดีหรือไม” > จัดระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ คือ 5=ดีมาก, 4=ดี, 3=เฉยๆ, 2=ไมดี
และ 1=ไมดีมาก แปรผลคาเฉลี่ยได ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจในระดับ ดีมาก
คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง พึงพอใจในระดับ ดี
คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง พึงพอใจในระดับ เฉยๆ
คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง พึงพอใจในระดับ ไมดี
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง พึงพอใจในระดับ ไมดีมาก
สรุปผลรอยละของการรูจักและไมรูจักยุทธศาสตรหรือโครงการในยุทธศาสตรนั้นๆ การวิเคราะหเชิงสถิติ
(statistical analysis) ใชคาสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) คาเฉลี่ย (mean) หมายถึง ผลรวมของ
ขอมูลหารดวยจำนวนขอมูล สวนการสนทนากลุม (focus group) สรุปเพิ่มเติมดวยการบรรยาย เชิงพรรณนา
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นอกจากนี้แลว ผูศกึ ษาไดวิเคราะหหาคาความสัมพันธ (correlation) ระหวาง
- ชวงอายุ กับ คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตรท้งั 10
- อาชีพ กับ คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตรทั้ง 10
การแปรความหมายของคา r (คาความสัมพันธ correlation)
1. คา r เปน + แสดงวา x กับ y มีความสัมพันธเชิงบวก หรือ ในทิศทางเดียวกัน
2. คา r เปน – แสดงวา x กับ y มีความสัมพันธเชิงลบ หรือ ในทิศทางตรงกันขาม
3. คา r เปน 0 แสดงวา x กับ y ไมมีความสัมพันธกัน
4. คา | r | มีคาเขาใกล 1 แสดงวา x กับ y มีความสัมพันธกันมาก
5. คา | r | มีคาเขาใกล 0 แสดงวา x กับ y มีความสัมพันธกันนอย
เกณฑในการแปลผลคาความสัมพันธ correlation ใชหลักเกณฑ ของ John W. Best ดังนี้
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)
ระดับความสัมพันธ
0.81-1.00
มีความสัมพันธกันมาก
0.51-0.80
มีความสัมพันธกันปานกลาง
0.21-0.50
มีความสัมพันธกันนอยหรือต่ำ
0.01-0.20
มีความสัมพันธกันนอยมาก
0.00
ไมมีความสัมพันธกัน
(Best, 1977)
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บทที่ 4 ผลการศึกษา

4.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ภาคสนามจากกลุ ม ตั ว อย า ง ผู  ว ิจ ั ย ได เ ก็ บ ข อ มู ล ลั ก ษณะทางประชากร
(demographic) สังคม (societal) และเศรษฐกิจ (economic) ของผูตอบแบบสอบถาม 400 ชุด และจากการ
สนทนากลุม (focus group) 40 คน โดยลักษณะทางประชากร ไดแก เพศ และอายุ ลักษณะทางสังคม ไดแก
ระดับการศึกษา สวนลักษณะทางเศรษฐกิจ ไดแก อาชีพ รายไดตอเดือน ดังในตาราง ที่ 5
ตารางที่ 5 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
จากแบบสอบถาม 400 ชุด
ขอมูลลักษณะ
ความถี่
รอยละ
เพศ
ชาย
185
46.25
หญิง
215
53.75
อายุ
18-20 ป
27
6.75
21-30 ป
81
20.25
31-40 ป
58
14.50
41-50 ป
67
16.75
51-60 ป
78
19.50
61 ปขึ้นไป
89
22.25
การศึกษา
ประถมศึกษา
85
21.25
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา
125
31.25
อนุปริญญาหรือเทียบเทา
68
17.00
ปริญญาตรี
117
29.25
สูงกวา ปริญญาตรี
5
1.25

จากการสนทนากลุม 40 คน
ความถี่
รอยละ
18
22

45.00
55.00

2
5
6
7
6
14

5.00
12.50
15.00
17.50
15.00
35.00

9
15
5
9
2

22.50
37.50
12.50
22.50
5.00
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ตารางที่ 5 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ)
จากแบบสอบถาม 400 ชุด
ขอมูลลักษณะ
ความถี่
รอยละ
อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
60
15.00
ขาราชการ/พนักงานราชการ
42
10.50
พนักงาน เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
23
5.75
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
72
18.00
รับจางทั่วไป
103
25.75
เกษตรกร
21
5.25
วางงาน, กำลังหางาน
29
7.25
เกษียณ (retire)
50
12.50
รายไดตอเดือน
ไมมีรายได
77
19.25
นอยกวา 10000 บาท
140
35.00
10000 - 20000 บาท
114
28.50
20001 - 30000 บาท
49
12.25
30001 - 40000 บาท
14
3.50
มากกวา 40000 บาท
6
1.50

จากการสนทนากลุม 40 คน
ความถี่
รอยละ
3
3
1
12
6
3
2
10

7.50
7.50
2.50
30.00
15.00
7.50
5.00
25.00

9
14
8
7
2
0

22.50
35.00
20.00
17.50
5.00
0.00
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4.2 ผลการประเมิน และการแปรผล ความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานในภาพรวม
ตารางที่ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานในภาพรวม 400 ตัวอยาง
ประเด็นประเมิน
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานตอสาธารณะ
5) มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนิน
6) การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7) ผลการดำเนินงานนำไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
8) การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการ
9) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินงาน
10) ผลสัมฤทธิ์ในเชิงภาพรวม

ไมพอใจ
พอใจ
พอใจมาก
ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ
29
7.25
308 77.00
63
15.75
32
8.00
287 71.75
81
20.25
58
14.50 257 64.25
85
21.25
61
15.25 242 60.50
97
24.25
74
18.50 226 56.50 100 25.00
52
13.00 293 73.25
55
13.75
49
12.25 288 72.00
63
15.75
49
12.25 278 69.50
73
18.25
40
10.00 296 74.00
64
16.00
34
8.50
305 76.25
61
15.25

ตารางที่ 7 การแปรผลความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานในภาพรวม 400 ตัวอยาง
ประเด็น
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานตอสาธารณะ
5) มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนิน
6) การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7) ผลการดำเนินงานนำไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
8) การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการ
9) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินงาน
10) ผลสัมฤทธิ์ในเชิงภาพรวม
เฉลี่ย

รอยละความพึงพอใจ การแปรผล
69.50
คอนขางดี
70.75
คอนขางดี
68.92
คอนขางดี
69.67
คอนขางดี
68.83
คอนขางดี
66.92
คอนขางดี
67.83
คอนขางดี
68.67
คอนขางดี
68.67
คอนขางดี
68.92
คอนขางดี
68.87
คอนขางดี

อันดับของประเด็น
3
1
4
2
6
10
9
7
8
5
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ตารางที่ 8 ผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานในภาพรวมของการสนทนากลุม
ประเด็นประเมิน
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานตอสาธารณะ
5) มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนิน
6) การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7) ผลการดำเนินงานนำไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
8) การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการ
9) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินงาน
10) ผลสัมฤทธิ์ในเชิงภาพรวม

ไมพอใจ
พอใจ
พอใจมาก
ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ
0
0.00
28 70.00
12 30.00
2
5.00
18 45.00
20 50.00
4 10.00
17 42.50
19 47.50
5 12.50
25 62.50
10 25.00
3
7.50
26 65.00
11 27.50
7 17.50
24 60.00
9 22.50
3
7.50
24 60.00
13 32.50
5 12.50
18 45.00
17 42.50
3
7.50
25 62.50
12 30.00
4 10.00
24 60.00
12 30.00

ตารางที่ 9 การแปรผลความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานในภาพรวมของการสนทนากลุม
ประเด็น
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานตอสาธารณะ
5) มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนิน
6) การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7) ผลการดำเนินงานนำไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
8) การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการ
9) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินงาน
10) ผลสัมฤทธิ์ในเชิงภาพรวม
เฉลี่ย

รอยละความพึงพอใจ การแปรผล
76.67
คอนขางดี
81.67
อยางดี
79.17
คอนขางดี
70.83
คอนขางดี
73.33
คอนขางดี
68.33
คอนขางดี
75.00
คอนขางดี
76.67
คอนขางดี
74.17
คอนขางดี
73.33
คอนขางดี
74.92
คอนขางดี

อันดับของประเด็น
3
1
2
9
7
10
5
4
6
8
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4.3 ผลการประเมิน และการแปรผล ความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร
ตารางที่ 10 ผลการประเมินและการแปรผลความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร 400 ตัวอยาง
ประเด็นที่ 1
ประเด็นที่ 2
ประเด็นที่ 3
ประเด็นที่ 4
ประเด็นที่ 5
ประเด็นที่ 6
ประเด็นที่ 7
ประเด็นที่ 8
ประเด็นที่ 9
Mean S
Rating S

หมายเหตุ :

1
7.67
7.58
7.15
7.01
6.62
7.26
7.18
7.22
7.42
7.23
3

2
8.01
7.94
7.39
7.28
6.93
7.68
7.40
7.60
7.65
7.54
1

3
7.71
7.53
7.16
6.93
6.69
7.30
7.25
7.40
7.47
7.27
2

4
7.15
7.03
6.82
6.63
6.33
6.69
6.99
7.05
6.99
6.85
7

ยุทธศาสตร
5
6
7.26 7.35
7.12 7.24
6.97 7.03
6.82 6.81
6.51 6.51
6.95 6.91
7.02 7.00
6.99 7.04
7.10 7.05
6.97 6.99
5
4

7
6.94
6.81
6.66
6.56
6.19
6.69
6.73
6.80
6.75
6.68
10

8
7.25
7.17
7.01
6.81
6.55
6.93
6.99
7.06
7.02
6.98
6

9
7.10
7.02
6.85
6.63
6.31
6.69
6.74
6.78
6.78
6.77
9

10
7.01
6.90
6.81
6.65
6.34
6.81
6.74
6.87
6.92
6.78
8

Mean P

Rating P

7.34
7.23
6.98
6.81
6.50
6.99
7.00
7.08
7.12
7.01

1
2
7
8
9
6
5
4
3

Mean S คือ คาเฉลี่ยรายยุทธศาสตร (Mean Strategic)
Rating S คือ อันดับยุทธศาสตร (Rating Strategic)
Mean P คือ คาเฉลี่ยรายประเด็น (Mean the point)
Rating P คือ อันดับประเด็น (Rating the point)
สีเขียว คาเฉลี่ยอยูในชวง 8.01-10.00
แปรผลคาเฉลี่ยความพึงพอใจได พอใจมาก
สีฟา คาเฉลี่ยอยูในชวง 6.01-8.00
แปรผลคาเฉลี่ยความพึงพอใจได พอใจ
สีสม คือคาเฉลี่ยทั้งหมด อยูในชวง 6.01-8.00 แปรผลคาเฉลี่ยความพึงพอใจได พอใจ
รายละเอียดของประเด็นในยุทธศาสตร
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
8. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
9. ผลสัมฤทธิ์ในเชิงภาพรวม
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ตารางที่ 11 ผลการประเมินและการแปรผลความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร ของการ
สนทนากลุม
ประเด็นที่ 1
ประเด็นที่ 2
ประเด็นที่ 3
ประเด็นที่ 4
ประเด็นที่ 5
ประเด็นที่ 6
ประเด็นที่ 7
ประเด็นที่ 8
ประเด็นที่ 9
Mean S
Rating S

หมายเหตุ :

1
8.08
8.08
7.82
7.61
7.66
7.92
8.11
8.08
7.84
7.91
5

2
8.39
8.32
8.00
8.24
7.92
8.26
8.11
7.89
8.05
8.13
1

3
8.08
7.97
7.79
7.71
7.87
8.11
7.87
8.11
7.95
7.94
3

4
7.74
7.53
7.39
7.45
7.16
7.21
7.66
7.82
7.66
7.51
10

ยุทธศาสตร
5
6
8.11 8.05
7.68 8.05
7.74 7.84
7.66 7.79
7.37 7.63
7.63 7.84
7.66 7.84
7.95 8.08
8.11 8.16
7.77 7.92
6
4

7
7.59
7.43
7.70
7.62
7.49
7.43
7.51
7.59
7.57
7.55
9

8
7.74
7.69
7.74
7.59
7.82
7.72
7.87
7.72
7.79
7.74
7

9
7.72
7.53
7.64
7.53
7.50
7.61
7.83
7.92
7.78
7.67
8

10
7.84
7.89
8.16
8.00
7.89
7.92
8.13
8.11
8.05
8.00
2

Mean P

Rating P

7.93
7.82
7.78
7.72
7.63
7.77
7.86
7.93
7.90
7.81

1
5
6
8
9
7
4
2
3

Mean S คือ คาเฉลี่ยรายยุทธศาสตร (Mean Strategic)
Rating S คือ อันดับยุทธศาสตร (Rating Strategic)
Mean P คือ คาเฉลี่ยรายประเด็น (Mean the point)
Rating P คือ อันดับประเด็น (Rating the point)
สีเขียว คาเฉลี่ยอยูในชวง 8.01-10.00
แปรผลคาเฉลี่ยความพึงพอใจได พอใจมาก
สีฟา คาเฉลี่ยอยูในชวง 6.01-8.00
แปรผลคาเฉลี่ยความพึงพอใจได พอใจ
สีสม คือคาเฉลี่ยทั้งหมด อยูในชวง 6.01-8.00 แปรผลคาเฉลี่ยความพึงพอใจได พอใจ
รายละเอียดของประเด็นในยุทธศาสตร
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
8. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
9. ผลสัมฤทธิ์ในเชิงภาพรวม
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4.4 ผลการเก็บขอมูลเพิ่มเติมโดยใช google form
จากการเก็บขอมูลออนไลนโดยใช google form มีจำนวนผูใหขอมูล 27 คน
ตารางที่ 12 ผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานในภาพรวมจาก google form
ประเด็นประเมิน
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานตอสาธารณะ
5) มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนิน
6) การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7) ผลการดำเนินงานนำไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
8) การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการ
9) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินงาน
10) ผลสัมฤทธิ์ในเชิงภาพรวม

ไมพอใจ
พอใจ
พอใจมาก
ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ
0
0.00
18
54.55
9
27.27
0
0.00
18
54.55
9
27.27
2
6.06
21
63.64
4
12.12
4
12.12
19
57.58
4
12.12
7
21.21
16
48.48
4
12.12
6
18.18
20
60.61
1
3.03
6
18.18
18
54.55
3
9.09
5
15.15
16
48.48
6
18.18
1
3.03
22
66.67
4
12.12
1
3.03
23
69.70
3
9.09

ตารางที่ 13 การแปรผลความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานในภาพรวมจาก google form
ประเด็น
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานตอสาธารณะ
5) มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนิน
6) การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7) ผลการดำเนินงานนำไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
8) การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการ
9) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินงาน
10) ผลสัมฤทธิ์ในเชิงภาพรวม
เฉลี่ย

รอยละความพึงพอใจ การแปรผล
77.78
คอนขางดี
77.78
คอนขางดี
69.14
คอนขางดี
66.67
คอนขางดี
62.96
คอนขางดี
60.49
คอนขางดี
62.96
คอนขางดี
67.90
คอนขางดี
70.37
คอนขางดี
69.14
คอนขางดี
68.52
คอนขางดี

อันดับของประเด็น
1
2
4
7
8
10
9
6
3
5

32

ตารางที่ 14 ผลการประเมินและการแปรผลตอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร จาก google form
ประเด็นที่ 1
ประเด็นที่ 2
ประเด็นที่ 3
ประเด็นที่ 4
ประเด็นที่ 5
ประเด็นที่ 6
ประเด็นที่ 7
ประเด็นที่ 8
ประเด็นที่ 9
Mean S
Rating S

หมายเหตุ :

1
7.48
7.48
6.70
6.48
6.33
6.89
6.89
7.00
7.00
6.92
4

2
7.96
7.96
6.96
6.85
6.63
7.48
7.48
7.89
7.59
7.42
2

3
8.26
8.26
7.30
7.04
7.00
7.59
7.59
8.22
8.15
7.71
1

4
7.48
7.33
6.78
6.26
6.26
6.37
7.15
7.48
7.33
6.94
3

ยุทธศาสตร
5
6
6.81 7.15
7.07 7.07
6.59 6.59
6.19 6.44
6.04 6.04
6.37 6.48
6.41 6.89
6.63 7.11
6.78 7.15
6.54 6.77
6
5

7
6.48
6.44
5.81
5.70
5.41
6.15
6.41
6.63
6.48
6.17
8

8
6.26
6.26
5.59
5.48
5.89
6.19
6.44
6.67
6.26
6.12
10

9
6.26
6.41
6.04
5.93
5.59
6.11
6.15
6.37
6.26
6.12
9

10
6.59
6.67
6.30
5.89
5.78
6.37
6.37
6.59
6.59
6.35
7

Mean P

Rating P

7.07
7.10
6.47
6.23
6.10
6.60
6.78
7.06
6.96
6.71

2
1
7
8
9
6
5
3
4

Mean S คือ คาเฉลี่ยรายยุทธศาสตร (Mean Strategic)
Rating S คือ อันดับยุทธศาสตร (Rating Strategic)
Mean P คือ คาเฉลี่ยรายประเด็น (Mean the point)
Rating P คือ อันดับประเด็น (Rating the point)
สีเขียว คาเฉลี่ยอยูในชวง 8.01-10.00
แปรผลคาเฉลี่ยความพึงพอใจได พอใจมาก
สีฟา คาเฉลี่ยอยูในชวง 6.01-8.00
แปรผลคาเฉลี่ยความพึงพอใจได พอใจ
สีเหลือง คาเฉลี่ยอยูในชวง 4.01-6.00
แปรผลคาเฉลี่ยความพึงพอใจได ปานกลาง
สีสม คือคาเฉลี่ยทั้งหมด อยูในชวง 6.01-8.00 แปรผลคาเฉลี่ยความพึงพอใจได พอใจ
รายละเอียดของประเด็นในยุทธศาสตร
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
8. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
9. ผลสัมฤทธิ์ในเชิงภาพรวม
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ตารางที่ 15 ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอโครงการในยุทธศาสตรที่ไมรูจัก
จาก 400 ตัวอยาง
จากการสนทนากลุม
รอยละ
คาเฉลี่ย
การแปรผล
รอยละ
คาเฉลี่ย
การแปรผล
ยุทธศาสตร 1
2.50
5
ดีมาก
ยุทธศาสตร 2
2.50
5
ดีมาก
ยุทธศาสตร 3
0.25
4.00
ดี
2.50
5
ดีมาก
ยุทธศาสตร 4
0.25
4.00
ดี
2.50
5
ดีมาก
ยุทธศาสตร 5
0.50
2.50
ไมดี
2.50
4
ดี
ยุทธศาสตร 6
0.75
3.00
เฉยๆ
2.50
4
ดี
ยุทธศาสตร 7
2.00
3.75
ดี
5.00
5
ดีมาก
ยุทธศาสตร 8
1.50
3.66
ดี
ยุทธศาสตร 9
0.75
3.33
เฉยๆ
7.50
5
ดีมาก
ยุทธศาสตร 10
0.75
2.66
เฉยๆ
2.50
5
ดีมาก
หมายเหตุ : - หมายถึง ไมมที ี่ไมรูจัก (กลุมตัวอยางรูจักยุทธศาสตรนั้นๆ)
รอยละ หมายถึง รอยละของกลุมตัวอยางที่ไมรูจักยุทธศาสตรหรือโครงการนั้นๆ
คาเฉลี่ย หมายถึง คาเฉลี่ยความเห็นวาถามีโครงการเหลานี้จะดีหรือไม
การแปรผล หมายถึง การแปรผลคาเฉลี่ย 5 ระดับ คือ
คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจในระดับ ดีมาก
คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง พึงพอใจในระดับ ดี
คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง พึงพอใจในระดับ เฉยๆ
คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง พึงพอใจในระดับ ไมดี
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง พึงพอใจในระดับ ไมดีมาก
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4.5 ผลการวิเคราะหสหสัมพันธ
ตารางที่ 16 คาสหสัมพันธระหวาง อายุกับคาเฉลี่ยความพึงพอใจ และอาชีพกับคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
คาเฉลี่ยความพึงพอใจของ
จาก 400 ตัวอยาง
จากการสนทนากลุม
ยุทธศาสตร (y)
อายุ (x)
อาชีพ (x)
อายุ (x)
อาชีพ (x)
ความพึงพอใจยุทธศาสตรที่ 1
0.18
0.09
0.32
0.22
ความพึงพอใจยุทธศาสตรที่ 2
0.18
0.05
0.27
0.17
ความพึงพอใจยุทธศาสตรที่ 3
0.16
0.05
0.18
0.27
ความพึงพอใจยุทธศาสตรที่ 4
0.24
0.14
0.22
0.21
ความพึงพอใจยุทธศาสตรที่ 5
0.25
0.15
0.18
-0.05
ความพึงพอใจยุทธศาสตรที่ 6
0.24
0.10
0.32
0.09
ความพึงพอใจยุทธศาสตรที่ 7
0.12
0.02
0.18
-0.10
ความพึงพอใจยุทธศาสตรที่ 8
0.19
0.10
0.33
0.15
ความพึงพอใจยุทธศาสตรที่ 9
0.21
0.08
0.17
0.06
ความพึงพอใจยุทธศาสตรที่ 10
0.22
0.11
0.22
0.02
หมายเหตุ :
สีฟา
คา | r | อยูในชวง 0.21-0.50 ถือวา มีความสัมพันธกันนอยหรือต่ำ (Best, 1977)
สีเหลือง คา | r | อยูในชวง 0.01-0.20 ถือวา มีความสัมพันธกันนอยมาก (Best, 1977)
ตัวเลขสีแดง คา r เปน ลบ
ถือวา ขอมูลมีความสัมพันธกันในเชิงลบ
ตัวเลขสีดำ คา r เปน บวก
ถือวา ขอมูลมีความสัมพันธกันในเชิงบวก
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4.6 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของกลุมตัวอยาง
ตารางที่ 17 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของกลุมตัวอยาง
ประเด็นปญหาหรือขอเสนอแนะ
ดานสิ่งแวดลอม
ควรมาเก็บขยะทุกวัน/บอยขึ้น
เพิ่มถังขยะตามจุดตางๆในชุมชน
ขยะสงกลิ่นเหม็น
อยากใหมีการคัดแยกขยะ
เปดโอกาสใหชุมชนจัดการขยะเอง
ขาดการจัดการขยะอยางเปนระบบ
รถเก็บขยะคันเล็ก
มีที่นั่งพักในสวนสาธารณะ/สนามเด็กเลน
ดานโครงสรางพื้นฐาน
ไฟสองสวางตามถนนในชุมชุนไมเพียงพอ/ชำรุด
น้ำทวมซ้ำซาก ทวมทุกป แกปญหาไมจบไมเด็ดขาดไมจริงจัง
ถนนชำรุด
ทอระบายน้ำมีปญหา ชำรุด/อุดตัน
แกปญหาพื้นที่เสื่อมโทรม
การจราจรแออัด
เพิ่มปายบอกทางในซอย
ไฟฟาดับบอย แกไขลาชา
การฟนฟูชุมชนหลังปญหาน้ำทวม
ติดกลองวงจรปด ปองกันปญหาอาชญากรรมในชุมชน

จาก 400 ตัวอยาง
ความถี่

จากการสนทนากลุม
ความถี่

84
48
16
11
2
5
3
1

4
1

31
19
13
9
2
2
1
1
1
1

2
1

4
1

1
1
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ตารางที่ 14 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของกลุมตัวอยาง (ตอ)
ประเด็นปญหาหรือขอเสนอแนะ
ดานการบริหาร
แกไขปญหาลาชา
แกปญหาไมตรงตามความตองการของประชาชน
เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นเพื่อบริหารจัดการชุมชนตั วเอง
เขาไมถึงขาวสารการประชาสัมพันธ
เปดโอกาศใหประชาชน ตรวจสอบโครงการ
ขอมูลแบบสอบถามมากเกินไป
ใชงบประมาณไปไมไดผลเทาที่ควร
ใหการชวยเหลือไมทั่วถึง
การเนินการโครงการลาชา
การรายงานผลการปฏิบัติงาน ไมมี/ไมทั่วถึง
ควรใหประชาชนมีสวนรวมในทุกขั้นตอนที่ดำเนินการ
ดานเศรษฐกิจ, อาชีพ, การทองเที่ยว
จัดโครงการกระตุนเศรษฐกิจในชุมชน
อยากใหมีโครงการพัฒนาอาชีพ
ดานการศึกษา
ใหการศึกษาใหพรอมรับมือกับ AEC
เรงเนนพัฒนายุทธศาสตรที่ 7

จาก 400 ตัวอยาง
ความถี่

จากการสนทนากลุม
ความถี่

9
6
3
6
2
4
1
1
1
1
1

1
1

3
2

3

2
1

1
1
1
2
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บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลการศึกษา และขอเสนอแนะ
5.1 สรุปขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
จากจำนวนผูตอบแบบสอบถาม 400 คน เปนเพศชายรอยละ 46.25 เพศหญิงรอยละ 53.75 สวนใหญอยู
ในชวงอายุ 20 ปขึ้นไป โดยชวงอายุ 61 ปขึ้นไป รอยละ 22.25, ชวงอายุ 21-30 ป รอยละ 20.25 และ ชวงอายุ
51-60 ป รอยละ 17.05; วุฒิการศึกษาสวนใหญ คือ มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา, ปริญญาตรี และประถมศึกษา
รอยละ 31.25, 29.25 และ 21.25 ตามลำดับ; สวนใหญมีอาชีพ รับจางทั่วไป, คาขาย/ธุรกิจสวนตัว และนักเรียน/
นักศึกษา รอยละ 25.75, 18.00 และ 15.00 ตามลำดับ; รายไดตอเดือน สวนใหญมีรายไดอยูในชวง นอยกวา
10,000 บาท, 10,001-20,000 บาท และ ไมมีรายได รอยละ 35.00, 28.50 และ 19.25 ตามลำดับ
จากจำนวนผูเขารวมการสนทนากลุม 40 คน เปนเพศชายรอยละ 45.00 เพศหญิงรอยละ 55.00 สวน
ใหญอยูในชวงอายุ 20 ปขึ้นไป โดยชวงอายุ 61 ปขึ้นไป รอยละ 35.00, ชวงอายุ 41-50 ป รอยละ 17.50 และ
ชวงอายุ 31-40 กับ 51-60 ป รอยละ 15.00 เทากัน; วุฒิการศึกษาสวนใหญ คือ มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา รอย
ละ 37.50, ปริญญาตรีกับประถมศึกษาเทากัน คือรอยละ 22.50; สวนใหญมีอาชีพ คาขาย/ธุรกิจสวนตัว, เกษียณ
และรับจางทั่วไป รอยละ 30.00, 25.00 และ 15.00 ตามลำดับ; รายไดตอเดือน สวนใหญมีรายไดอยูในชวง นอย
กวา 10,000 บาท, ไมมีรายได และ 10,001-20,000 บาท รอยละ 35.00, 22.50 และ 20.00 ตามลำดับ
จากการเก็บขอมูลโดยใช google form ไดจำนวนตัวอยางมา 27 คน ถือวาไมประสบความสำเร็จ ในการ
เก็บขอมูลรูป แบบนี้ เพราะไดจ ำนวนนอยมาก โดยตามหลักสถิติไมควรน อยกวา 400 ตัวอยาง จากจำนวน
ประชากรในเขตเทศบาล จึงไมเหมาะที่จ ะใชนำมาเปนข อมูลอางอิงทางสถิติ สาเหตุมาจากแบบสอบถามมีขอ
คำถามมากเกินไปทำใหระยะเวลามีผลในการทำแบบสอบถาม เชน ในขณะที่ทำแบบสอบถามถาการเชื่ อมต อ
อินเตอรเนทมีปญหาหรือหลุด มีผลทำใหขอมูลที่กรอกมากอนหนานี้ถูกยกเลิก และยังมีขอจำกัดเกี่ยวกับอุปกรณ
เชน โทรศัพทมือถือที่ผูใหขอมูลไมพรอม การใชโทรศัพทเพื่อกรอกขอมูลทำไดคอนขางยากเพราะโทรศัพทมีขนาด
เล็ก หรือขอคำถามในแบบสอบถามที่มากเกินไป และซ้ำกัน ทำใหเกิดการเบื่อหนายในการทำแบบสอบถาม และ
ปจจัยอื่นๆ ที่ควบคุมไมได สงผลใหเก็บไดนอย ดังนั้นในสวนของการสรุปและอภิปรายผลการศึกษาจะไมกลาวถึง
ขอมูลดังกลาว
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5.2 สรุปและอภิปรายผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานในภาพรวม
จากจำนวนผูตอบแบบสอบถาม 400 คน ผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานในภาพรวม มี
คาเฉลี่ยรอยละ 68.87 โดยมีประเด็นความพึงพอใจ สูงสุด 3 อันดับแรกคือ 2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชน
รับรูขอมูล, 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานตอสาธารณะ และ 1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม มีคา
รอยละ 70.75, 69.67 และ 69.50 ตามลำดับ ในสวนของประเด็นที่มีความพอใจนอยที่สุด 3 อันดับสุดทายคือ 6)
การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 66.92, 7) ผลการดำเนินงานนำไปสูการแกไขปญหาของ
ประชาชน รอยละ 67.83 และ 8) การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการ กับ 9) ประโยชนที่ประชาชน
ไดรับจากการดำเนินงาน เทากัน คือมีคารอยละ 68.67; โดยทุกหัวขอประเด็นในการดำเนินงานในภาพรวม แปร
ผลการจัดการได คอนขางดี
จากจำนวนผูเขารวมการสนทนากลุม 40 คน ผลการประเมินความพึ งพอใจต อผลการดำเนินงานใน
ภาพรวม มีคาเฉลี่ยรอยละ 74.92 โดยมีประเด็นความพึงพอใจ สูงสุด 3 อันดับแรกคือ 2) มีการประชาสัมพันธให
ประชาชนรับรูขอมูล, 3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น และ 1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวม มีคารอยละ 81.67, 79.17 และ 76.67 ตามลำดับ ในสวนของประเด็นที่มีความพอใจนอยที่สุด 3 อันดับ
สุดทายคือ 6) การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด, 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานตอสาธารณะ และ
10) ผลสั มฤทธิ์ในเชิงภาพรวม มีคา รอยละ 68.33; 70.83 และ 73.33 ตามลำดั บ โดยประเด็ นที ่ 2 มีการ
ประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล แปรผลการจัดการได อยางดี นอกจากนี้แลวทุกหัวขอที่เหลือแปรผลการ
จัดการได คอนขางดี
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5.3 สรุปและอภิปรายผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร
จากจำนวนผูตอบแบบสอบถาม 400 คน ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ตอผลการดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตรของเทศบาลนครขอนแกน โดยการสำรวจเปนการใหคะแนนตั้งแต 0-10 คะแนนตอประเด็นการ
ดำเนินงานทั้ง 9 ประเด็น ใน 10 ยุทธศาสตร มีคาเฉลี่ยรวมทั้งหมดทุกยุทธศาสตร 7.01 คะแนน แปรผลการ
จัดการได “พอใจ” เรียงจากมากไปนอย ไดดังนี้ 2, 3, 1, 6, 5, 8, 4, 10, 9 และ 7 มีคาเฉลี่ยคะแนน 7.54, 7.27,
7.23, 6.99, 6.98, 6.97, 6.85, 6.78, 6.77 และ 6.68 ตามลำดับ ซึ่งทุกยุทธศาสตรแปรผลความพึงพอใจไดระดับ
“พอใจ” ทุกยุทธศาสตร
จากจำนวนผูเขารวมการสนทนากลุม 40 คน ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ตอผลการ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตรของเทศบาลนครขอนแกน โดยการสำรวจเปนการใหคะแนนตั้งแต 0-10 คะแนนตอ
ประเด็นการดำเนินงานทั้ง 9 ประเด็น ใน 10 ยุทธศาสตร มีคา เฉลี่ยรวมทั้งหมดทุกยุทธศาสตร 7.81 คะแนน แปร
ผลการจัดการได พอใจ เรียงจากมากไปนอย ไดดังนี้ 2, 10, 3, 6, 1, 5, 8, 9, 7 และ 4 โดยมีคาเฉลี่ยคะแนน 8.13,
8.00, 7.94, 7.92, 7.91, 7.77, 7.74, 7.67, 7.55 และ 7.51 ตามลำดับ โดยยุทธศาสตรที่ 2 แปรผลความพึงพอใจ
ได “พอใจมาก” นอกจากนี้แลวทุกยุทธศาสตรท่เี หลือแปรผลความพึงพอใจไดระดับ “พอใจ” ในสวนของประเด็น
เรียงจากมากไปนอย ไดดังนี้ 1 และ 8 มากสุดเทากันมีคะแนนเฉลี่ย 7.93 ที่เหลือรองลงมาเปน 9, 7, 2, 3, 6, 4
และ 5 โดยมีคาเฉลี่ยคะแนน 7.90, 7.86, 7.82, 7.78, 7.77, 7.72 และ 7.63 ตามลำดับ
เมื ่อ พิจ ารณาจากกลุ ม ตั ว อย า ง 400 ตั ว อย า ง ยุท ธศาสตร ท ี ่ 2 ที ่ ว  า ด ว ยเรื ่ อ งการส ง เสริ ม พั ฒ นา
ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยใหมีคุณคาเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร, ยุทธศาสตรที่ 3 ที่วาดวยเรื่องการสงเสริม
ผูประกอบการเพื่อเพิ่มมูลคาวิสาหกิจชุมชน และยุทธศาสตรที่ 1 ที่วาดวยเรื่องการพัฒนานครขอนแกนเปน นคร
แหงการประชุมสัมมนาและเปนศูนยกลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค ทั้ง 3 ยุทธศาสตรนี ้ เปนยุ ทธศาสตรที่มี
โครงการ และกิจกรรมจัดออกมาใหเห็นเปนรูปธรรม ไดเห็นวามีการจัดงานจริง ประชาชนสามารถมีสวนรวมใน
โครงการได สำหรับในสวนของประเด็นภายในยุทธศาสตร เรียงอันดับประเด็นจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดดังนี้
1, 2, 9, 8, 7, 6, 3, 4, และ 5 โดยมีคาเฉลี่ยคะแนน 7.34, 7.23, 7.12, 7.08, 7.00, 6.99, 6.98, 6.81 และ 6.50
ตามลำดับ ทุกประเด็นมีคาเฉลี่ยอยูในชวง 6.01-8.00 แปรผลคาเฉลี่ยความพึงพอใจไดระดับ “พอใจ” โดยประเด็น
ที่ 1 คือ มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ, ประเด็นที่ 2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรู
ขอมูลของโครงการ, ประเด็นที่ 9. ผลสัมฤทธิ์ในเชิงภาพรวม

40

จากขอมูลคาเฉลี่ยอันดับของยุทธศาสตร และประเด็นในยุทธศาสตรนั้น ทำใหพิจารณาไดวา กิจกรรมหรือ
โครงการในยุทธศาสตรที่ไดคาเฉลี่ยคะแนนสูงเปนกิจกรรมที่มีความเปนรูปธรรม ประชาชนสามารถมีสวนรวมได
โดยตรง เชน โครงการประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญู จากยุทธศาสตรที่ 2, โครงการถนนฅน
เดินขอนแกน จากยุทธศาสตรที่ 3, งานมหัศจรรยพรรณไม จากยุทธศาสตรที่ 1 เปนตน จึงทำใหประเด็นที่ 1 ที่วา
ดวยเรื่องของการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ มีคาเฉลี่ยสูงสุดอันดับ 1 ซึ่งกิจกรรมตางๆ จาก
ยุทธศาสตรทั้ง 3 นี้ มีการประชาสัมพันธที่ดี ประชาชนทราบขาวการจัดงาน รวมทั้งมีการจัดในเวลาเดิมทุกปอยาง
ตอเนื่องจึงเปนเรื่องงายที่ประชาชนจะทราบขาวการจัดงานและสามารถเขารวมงานได จึงทำใหประเด็นที่ 2 มี
คาเฉลี่ยสูงตามมาเปนอันดับ 2 และเมื่อประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมหรือโครงการมากผลสัมฤทธิ์ในเชิงภาพรวม
จึงมีมากขึ้น ซึ่งก็คือประเด็นที่ 9 ที่มีคาเฉลี่ยมาเปนอันดับ 3 ประชาชนไดรับประโยชนจากผลการดำเนินโครงการ
และโครงการเหลานั้นนำไปสูการแกไขปญหาของประชาชนได
สวนยุทธศาสตรที่มีความพึงพอใจต่ำสุด 3 อันดับสุดทาย คือ ยุทธศาสตรที่ 7, 9 และ 10 เมื่อพิจ ารณา
แลว ยุทธศาสตรที่ 7 ที่วาดวยเรื่องการสรางสังคมแหงการเรียนรูเพื่อรองรับ AEC และใหพรอมตอการเปลี่ยนแปลง
สูสากล เปาหมายคือมีการศึกษาที่มีคุณภาพ (ทั้งในและนอกระบบ) ที่ประชาชนทุกกลุมสามารถเขาถึงได ตัวอยาง
โครงการ เชน โครงการพัฒนาทักษะความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม, โครงการสงเสริมพัฒนาทักษะดาน IT,
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝกทักษะบีบอย, โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมทักษะการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ
ฯลฯ, ยุทธศาสตรที่ 9 ที่วาดวยเรื่องการพัฒนานวัตกรรมการใหบริการและการบริหารบานเมือง มี 2 เปาหมายคือ
(1) ใหมีหนวยงานในกำกับ เพื่อรับการถายโอนภารกิจที่เหมาะสมของของเทศบาล (2) มีนวัตกรรมการบริการ
ใหมๆ ที่เอื้อตอประชาชน กลุมธุรกิจ และผูรับบริก าร ตัวอย างโครงการ เชน โครงการเทศบาลนี ้มีรั ก และ
ยุทธศาสตรที่ 10 ที่วาดวยเรื่องการพัฒนาโครงสรางและศักยภาพองคกรใหเปนองคกรที ่มีสมรรถนะสูง มี 2
เปาหมายคือ (1) มีโครงสรางองคกร (สวนราชการ) ที่เอื้อตอภารกิจของเทศบาล (2) มีเครื่องมือเครื่องใชเพื่อการ
บริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตัวอยางโครงการ เชน โครงการแถลงขาวการดำเนินกิจกรรมของเทศบาล
นครขอนแกน, โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแกน,
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปอยางมีสวนรวม, โครงการก อสรางปรั บปรุงอาคาร
สำนักงานและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล, โครงการพัฒนาบุคลากร ฯลฯ
ทั้งนี้เหตุผลหลักอยางหนึ่งที่ทำใหยุ ทธศาสตร ที่ 7, 9 และ 10 มีคาเฉลี่ ยคะแนนที่ต่ำกวาเนื่ อ งจาก
ประชาชนไมรูจักโครงการหลายๆ โครงการในยุทธศาสตร ประชาชนเขาไมถึง หรือไมทราบวามีโครงการเหลานั้น
อยู เปนตน จึงทำใหไมไดรับประโยชนจากโครงการเหลานั้น โดยหลักแลวทั้ง 3 ยุทธศาสตรนี้ จะมีประเด็นที่ได
คาเฉลี่ยต่ำสุด คือ ประเด็นที่ 5 ที่วาดวยเรื่องการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ, ประเด็นที่
4 ที ่วาดวยเรื่องการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ และประเด็นที่ 3 ที่ วาด วยเรื่องการเปดโอกาสให
ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ
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5.4 สรุปความคิดเห็นของการสนทนากลุม
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาใหเปนนครแหงการประชุมสัมมนาและเปนศูนยกลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค
โดยมีเปาหมายเพื่อใหนครขอนแกนเปนนครแหงเทศกาล การจัดประชุมและสัมมนา การแสดงสินคาของภูมิภาค
เปน MICE และ Event city ตัวอยางโครงการ เชน โครงการกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวและกระตุนเศรษฐกิจ
โดยการจัดงาน สงทายปเกาและตอนรับปใหม, งานมหัศจรรยพรรณไม, งานสวนเรืองแสง
ความเห็นของกลุมตัวอยาง คือ โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมการทองเที่ยวและกระตุนเศรษฐกิจ ใน
ชุ มชน ไม มี, มีไ มมากพอ, ไมทั่ว ถึง และไมกระจายเข า ไปในชุมชน โครงการใหญ ๆ มั ก จะจั ดอยู  ในตั ว เมื อ ง
ประชาชนในชุมชนไมไดผลประโยชนเทาที่ควร หรือไมไดเลย และโครงการเหลานี้ขาดความนาสนใจ จัดรูปแบบ
เดิมๆ เริ่มไมดึงดูดนักทองเที่ยว เพราะสวนใหญเปนคนในพื้นที่เขารวมโครงการกันเอง ประกอบกับมีการระบาด
ของเชื้อไวรัส virus corona หรือ covid-19 มีผลตอเศรษฐกิจอยางมาก ทำใหคนในชุมชนขาดรายได โครงการ
บางโครงการถูกยกเลิก หรือหยุดชะงัก รานอาหารตองปดตัวลงและเลิกกิจการไปมากกวา 80% ชุมชนหรือหอพัก
สวนใหญขาดรายไดไมมีนักทองเที่ยวหรือคนมาเชาหองพัก ดังนั้นทางหนวยงานเทศบาลที่มีหนาที่จัดการบริหาร
บานเมืองใหพัฒนา ควรพิจารณาโครงการที่ เกี่ยวของกับอาชีพการคาขาย การทองเที่ยว ใหมีมากขึ้นและทั่วถึง
ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตรเมือง มีเปาหมาย
เพื่อใหนครขอนแกนเปนนครที่มั่นทางศิลปวัฒนธรรมรวมสมั ย ตัวอยางโครงการ เชน โครงการรำบวงสรวงสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแกน, โครงการสงเสริมประเพณี
และวัฒ นธรรมทองถิ่ น, โครงการประเพณีออกพรรษา ลอยประทีป บูชา พุ ท ธกตั ญ ู , โครงการบุ ญ คู นเมือง
ขอนแกน ฯลฯ
ความเห็นของกลุมตัวอยาง คือ เปนโครงการ กิจกรรม ประเพณีที่ดี ที่ชวยสงเสริมศิลปวัฒนธรรมใหมีอยู
สืบทอดไปและที่สำคัญกิจกรรมจะชวยกอใหเกิดการกระตุนเศรษฐกิจ ชวยใหมีเงินสะพัดในชุมชน ประชาชนมี
รายได แตบางประเพณีในปนี้ ถูกยกเลิกงดจัด หรือจัดไดไมเต็มที่ อันเนื่องมาจากปญหาโรคระบาด covid-19 เชน
ประเพณีสงกรานต ที่ถู กงดจัดไป ทำใหพอคาแมคาในชุ มชนขาดรายไดในชว งเทศกาลเป นอยางมาก รวมทั้ง
เทศกาลหรือประเพณีที่พอจะจัดได ผูเขารวมงานก็มีจำนวนลดลงกวาปกติ เพราะเกรงผลกระทบของโรคระบาด
ทางเทศบาลควรบริหารจัดการใหมีกิจกรรม/โครงการ เพื่อเยียวยาประชาชนในพื้นที่หลังจากที่โรคระบาดไดเบา
บางลง เปนการดึงดูดนักทองเที่ยว ชวยกระตุนเศรษฐกิจใหดีขึ้น ประชาชนจะไดมีรายได
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ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมผูประกอบการเพื่อเพิ่มมูลคาวิสาหกิจชุมชน มีเปาหมายเพื่อใหผูประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนไดรับการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับ AEC ตัวอยางโครงการ เชน โครงการถนนฅนเดินขอนแกน,
โครงการสงเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแกน (กองทุนตั้งตัว)
ความเห็นของกลุมตัวอยาง คือ เนื่องจากกปญหาโรคระบาด covid-19 ทำให โครงการที่มีการรวมตัวกัน
ของผูคน เกิดการชะลอตัวแลวไมคอยประสบผลสำเร็จเทาที่ควร เชน โครงการถนนฅนเดินขอนแกน, โครงการ
สงเสริมอาชีพ ชะลอตัวลงเนื่องจากผลกระทบของโรคระบาดทำให เศรษฐกิจไมดี ทางชุมชนตองการใหจัดสรร
งบประมาณมาเปน อุปกรณ หรือสิ่งของตางๆ มาใหแทนที่จะเปนการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาโครงการ
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบโลจิสติกส ระบบขนสงมวลชน และโครงสรางพื้นฐานใหเปนนครแหงการ
ลงทุนและนครแหงการอยูอาศัย มีเปาหมาย คือ เพื่อใหนครขอนแกนมีระบบขนสงมวลชนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
รองรับการขยายตัวของเมือง และแกปญหาการจราจรในเขตเมืองได ตัวอยางโครงการ เชน โครงการกอสรางถนน
ค.ส.ล. และท อระบายน้ำตามถนน, โครงการกอสรางปรับปรุงผิวจราจร, โครงการปรั บปรุงปายสัญญาณและ
เครื่องหมายจราจรภายในเขตเทศบาล ฯลฯ
ความเห็นของกลุมตัวอยาง คือ ปญหาการจราจรติดขัดในชวงเวลาเรงดวน ยังไมสามารถแกไขปญหาได
เชน จากถนนมิตรภาพเขาสูตัวเมือง ถนนแยกสามเหลี่ยมมีการระบายรถนานมากทำใหคนที่จะเดินทางเขาไปใน
เมืองรอนาน และในตอนเชารถจะจอดระหวางทางเยอะ เปนอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำใหรถติด นอกจากนี้แลวปายจราจร
ตางๆ ในชุมชนไมคอยมี การแกไขปญหาไฟฟาลาชาไฟฟาดับบอย รวมทั้งไฟใหความสวางขางทางตามที่สาธารณะ
เสียบอย เหลานี้ควรเรงสำรวจพิจารณา และรีบแกไข นอกจากนี้แลว ปญหาน้ำทวมเรื้อรังก็สำคัญ ทอระบายน้ำ
ระบายน้ำไมทัน เมื่อฝนตกหนักทำใหเกิดน้ำทวมไดงาย เชนบริเวณ ชุมชนทางรถไฟ, ซอยเมตตา สำหรับในพื้นที่
เขต 3 ไมมีทอระบายน้ำในพื้นที่ ตองการใหมีการจัดการวางระบบทอระบายน้ำจากวัดหนองแวงไปจนถึงเสน
มิตรภาพ ขอใหเขามาดูอยางเรงดวน
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ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยูในระดับมาตรฐานสากล มีเปาหมายคือเพื่อให
นครขอนแกนเปนนครสีเขียวและมลภาวะต่ำ (Low Carbon City) ตัวอยางโครงการ เชน โครงการชุมชนวัดรวมใจ
ลดสรางขยะ ณ ตนทาง, โครงการจัดการขยะอันตราย, โครงการเครือขายอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอม, โครงการ
จัดการขยะอันตราย,โครงการคนขอนแกนหัวใจไรมลพิษ (Low carbon city), โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการรักษาความสะอาดถนนสายหลักและสายรอง, โครงการเก็บขนขยะดวยตนเองและ โครงการสถานีขน
ถายขยะชุมชน ฯลฯ
ความเห็นของกลุมตัวอยาง คือ ปญหาที่หนักที่สุดในยุทธศาสตรนี้คือ ปญหาดานขยะ ระบบการจัดการ
ดานขยะไมดี ไมคลองตัว การดูแลดานขยะเพียงกระจุกเดียว บางชุมชนดี แตหลายชุมชนไมดี การเก็บขยะไม
สม่ำเสมอ ควรมาเก็บขยะใหบอยขึ้น รถเก็บขยะควรคันใหญขึ้นกวานี้ จำนวนถังขยะในชุมชนก็มีไมเพียงพอ การ
จายคาตอบแทนใหกับพนักงานเก็บขยะไมสมเหตุสมผล ถาทางเทศบาลไมสามารถจัดการขยะใหดีกวานี้ได ควร
จัดสรรงบประมาณใหกับชุมชน ใหชุมชนไดมีโอกาสในการจัดการขยะดวยตัวเอง นอกจากนี้พื้นที่รกรางวางเปลา
หลายพื้นที่ มีตนไม ตนหญา น้ำขัง และปาละเมาะ เปนที่อยูหลบอาศัยของ ยุงลาย สัตวมีพิษ การแอบทิ้งขยะ การ
แอบกออาชญกรรม
ยุ ท ธศาสตรที่ 6 สรางสังคมที่เ อื้อ อาทรและพั ฒนาคุ ณภาพชีวิ ตของประชาชน (Healthy City) มี 2
เปาหมายคือ (1) เพื่อใหนครขอนแกนเปนนครแหงการเอื้ออาทร แบงปนและสมานฉันท (2) เพื่อใหประชาชนมีสุข
ภาวะทั้งทางรางกาย จิตใจ ปญ ญาและทางสังคม ตัวอยางโครงการ เชน โครงการชวยเหลือ บรรเทา ความ
เดือดรอนฟนฟูและเยียวยาผูประสบภัยพิบัติในเขตเทศบาลนครขอนแกน, โครงการทุนการศึกษาและการใหความ
ชวยเหลือ, โครงการอิ่มทอ งอุนใจใกลบานกับร านขาวแกงน้ำใจคนในชุมชน, โครงการบริหารจั ดการและนำ
เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผูพิการและผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแกน, โครงการพัฒนาศักยภาพ
และฟนฟูสุขภาพ คนพิการและผูปวยเรื้อรัง เทศบาลนครขอนแกน ฯลฯ
ความเห็ นของกลุมตัวอยาง คือ ประชาชนยั งมีคุณภาพชีวิตที่ไมคอยดีตามที่ควรจะเปน การเยียวยา
ผูประสบภัยพิบัติ โรคระบาด น้ำทวม ยังไมดีพอ ไมทั่วถึง ผูพิการไมไดรับการพิจารณาใหไดรับสวัสดิการ ควร
จัดการรักษาสิ่งแวดลอมในบริเวณสวนสาธารณะบึงแกนนคร เพิ่มมานั่งที่นักพักในสนามเด็กเลนเพื่อนั่งรอบุตร
หลาน และดูแลเครื่องเลนตางๆ ควรรีบแกไข ควรเพิ่มถังขยะในบริเวณสวนสาธารณะตามจุดตางๆ มีการทะเลาะ
กันของคนในชุมชนระหวางประธานชุมกับ อสม. ทำงานดวยกันลำบาก ควรจัดการสุนัขจรจัดอยางเรงดวน ควรมี
เจาหนาที่เขามาปราบปรามแกไขปญหายาเสพติดอยางจริงจัง
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ยุทธศาสตรที่ 7 สรางสังคมแหงการเรียนรูเพื่อรองรับ AEC และใหพรอมตอการเปลี่ยนแปลง สูสากล
เปาหมายคือมีการศึกษาที่มีคุณภาพ (ทั้งในและนอกระบบ) ที่ประชาชนทุกกลุมสามารถเขาถึงได ตัวอยางโครงการ
เชน โครงการพัฒนาทักษะความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม, โครงการสงเสริมพัฒนาทักษะดาน IT, โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการฝกทักษะบีบอย, โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมทักษะการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ ฯลฯ
ความเห็นของกลุมตัวอยาง คือ ตองการใหมีการจัดอบรมและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน
ในทุกๆ เดือน, โครงการที่ดีที่ไมไดจัดอยางตอเนื่องถูกตัดงบประมาณ เชน โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ, ควรจัด
งบประมาณพัฒ นาเกี่ยวกั บ ผูสูง อายุในเขตเทศบาลเรื ่อ งการใช นวั ตกรรมต า งๆ ที ่ เ กี ่ ย วกั บ สื ่ อออนไลน เ พื่ อ
เตรียมพรอมเขาสู AEC, อยากใหมีโครงการเรียนตอตางประเทศเพื่อการสนับสนุนเด็กในชุมชนที่เรียนดีแตไมมี
ทุนการศึกษา ตองการใหมีการอบรมเรื่องการเรียนการสอนภาษาที่สามตามหลักสูตรภาษาตางประเทศใหแกผนู ำ
ชุมชน และใหมีการประชาสัมพันธถึงโครงการเพื่อใหคนในชุมทราบอยางทั่วถึง
ยุทธศาสตรที่ 8 สรางความเขมแข็งภาคประชาชนและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการเมืองในทุกมิติ
ของการพัฒนา โดยเปาหมายคือ ใหภาคประชาชน (ประชาชน ภาคธุรกิจ องคกร ราชการ) มีสวนรวมในการ
จัดการบานเมือง และเปนเจาของเมืองมากขึ้น ตัวอยางโครงการ เชน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาลอยางมีสวนรวม, โครงการเสริมสรางศักยภาพการกระจายอำนาจและมีสวนรวมของเทศบาล
นครขอนแกน, โครงการเวทีชาวบาน, โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและทบทวนแผนชุ มชนเทศบาลนคร
ขอนแกน ฯลฯ
ความเห็นของกลุมตัวอยาง คือ ชุมชนขาดความสามัคคี และการทำงานรวมกันเปนทีม เชน ในเขต 4 เกิด
การทะเลาะกันระหวางผูนำกับ อสม. ควรมีกิจกรรม หรือวิธีการที่ชวยเพิ่มความสามัคคีขึ้นในชุมชน ใหคนในชุมชน
มีสวนรวมกันมากขึ้น
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ยุทธศาสตรที่ 9 พัฒนานวัตกรรมการให บริการและการบริหารบานเมื อง มี 2 เปาหมายคือ (1) ใหมี
หนวยงานในกำกับ เพื่อรับการถายโอนภารกิจที่เหมาะสมของของเทศบาล (2) มีนวัตกรรมการบริการใหมๆ ที่เอื้อ
ตอประชาชน กลุมธุรกิจ และผูรับบริการ ตัวอยางโครงการ เชน โครงการเทศบาลนี้มีรัก
ความเห็นของกลุมตัวอยาง คือ ระบบการใหบริการดีขึ้นมากแกประชาชน เทศบาลมีงบประมาณเพียงพอ
ตอการทำโครงการตางๆ แตไมมีผูสนใจนำโครงการไปปฏิบัติอยางจริงจัง
ยุทธศาสตรที่ 10 พัฒนาโครงสรางและศักยภาพองคกรใหเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง มี 2 เปาหมายคือ
(1) มีโครงสรางองคกร (สวนราชการ) ที่เอื ้อตอภารกิจของเทศบาล (2) มีเครื่ องมือเครื ่ องใชเ พื ่ อการบริ การ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตัวอยางโครงการ เชน โครงการแถลงขาวการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลนคร
ขอนแก น , โครงการสัมมนาเชิง ปฏิบ ัติก ารรายงานผลการดำเนินงานตามตั วชี ้ว ัดของเทศบาลนครขอนแก น,
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปอยางมีสว นรวม, โครงการกอสรางปรับปรุงอาคาร
สำนักงานและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล, โครงการพัฒนาบุคลากร ฯลฯ
ความเห็นของกลุมตัวอยาง คือ มีการทำงานอยางรวดเร็วเปนระบบตามขั้นตอนและเต็มที่ในการใหบริการ
ประชาชน มีความรวดเร็วในการแกปญหาตางๆ ที่ประชาชนรองทุกข, เทศบาลมีการนำนวัตกรรมตางๆ เขามาชวย
จัดการสามารถสงคำขอความชวยเหลือไปทางออนไลนได ตองการใหแจงประชาสัมพันธอยางตอเนื่องทั่วถึงไมวา
จะเปนเรื่องการเก็บขยะ ไฟฟาดับ
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5.5 สรุปผลการวิเคราะหสหสัมพันธ
จากจำนวนตัวอยาง 400 ตัวอยาง คาสหสัมพันธระหวาง อายุ กับ คาเฉลี่ยความพึงพอใจ เรียงลำดับ
ยุทธศาสตรตามคา r จากมากไปนอย ไดดังนี้ 5, 4, 6, 10, 9, 8, 2, 1, 3 และ 7 มีคา r เทากับ 0.25, 0.24, 0.24,
0.22, 0.21, 0.19, 0.18, 0.18, 0.16 และ 0.12 ตามลำดับ โดยยุทธศาสตรที่ 5, 4, 6, 10 และ 9 มีคา r อยูในชวง
0.21-0.50 ถือวาขอมูลมีความสัมพันธกันนอยในเชิงบวก สวนยุทธศาสตรที่ 8, 2, 1, 3 และ 7 มีคา r อยูในชวง
0.01-0.20 ถือวาขอมูลมีความสัมพันธกันนอยมากในเชิงบวก
จากจำนวนตัวอยาง 400 ตัวอยาง คาสหสัมพันธระหวาง อาชีพ กับ คาเฉลี่ยความพึงพอใจ เรียงลำดับ
ยุทธศาสตรตามคา r จากมากไปนอย ไดดังนี้ 5, 4, 10, 8, 6, 1, 9, 2, 3 และ 7 มีคา r เทากับ 0.15, 0.14, 0.11,
0.10, 0.10, 0.09, 0.08, 0.05, 0.050 และ 0.02 ตามลำดับ โดยทุกยุทธศาสตรมีคา r อยูในชวง 0.01-0.20 ถือวา
ขอมูลมีความสัมพันธกันนอยมากในเชิงบวก
จากจำนวนผูเขารวมการสนทนากลุม 40 คน คาสหสัมพันธระหว าง อายุ กับ คาเฉลี่ยความพึง พอใจ
เรียงลำดับยุทธศาสตรตามคา r จากมากไปนอย ไดดังนี้ 8, 1, 6, 2, 10, 4, 5, 3, 7 และ 9 มีคา r เทากับ 0.33,
0.32, 0.32, 0.27, 0.22, 0.22, 0.18, 0.18, 0.18 และ 0.17 ตามลำดับ โดยยุทธศาสตรที่ 8, 1, 6, 2, 10 และ 4 มี
คา r อยูในชวง 0.21-0.50 ถือวาขอมูลมีความสัมพันธกันนอยในเชิงบวก สวนยุทธศาสตรที่ 5, 3, 7 และ 9 มีคา r
อยูในชวง 0.01-0.20 ถือวาขอมูลมีความสัมพันธกันนอยมากในเชิงบวก
จากจำนวนผูเขารวมการสนทนากลุม 40 คน คาสหสัมพันธระหวาง อาชีพ กับ คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
เรียงลำดับยุทธศาสตรตามคา r จากมากไปนอย ไดดังนี้ 3, 1, 4, 2, 8, 6, 9, 10, 5 และ 7 มีคา r เทากับ 0.27,
0.22, 0.21, 0.17, 0.157, 0.09, 0.06, 0.02, -0.05 และ -0.10 ตามลำดับ โดยยุทธศาสตรที่ 3, 1, และ 4 มีคา r
อยูในชวง 0.21-0.50 ถือวาขอมูลมีความสัมพันธกันนอยในเชิงบวก สวนยุทธศาสตรที่ 2, 8, 6, 9 และ 10 มีคา r
อยูในชวง 0.01-0.20 ถือวาขอมูลมีความสัมพันธกันนอยมากในเชิงบวก สวนยุทธศาสตรที่ 5 และ 7 มีคา r อยู
ในชวง -0.01 ถึง -0.20 ถือวาขอมูลมีความสัมพันธกันนอยมากในเชิงลบ
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5.6 สรุปวิจารณและขอเสนอแนะเพิ่มเติมของผูศึกษา
5.6.1 ดานสิ่งแวดลอม
การบริหารงานจัดการดานสิ่งแวดลอมของเทศบาลนครขอนแกน สวนใหญเปนปญหาเดิมที่ไมไดรับ
การแก ไข เช น ปญ หาดา นการจัดการขยะ ซึ ่ง ถูก รองเรียนมาก ไดแ ก ป ญ หาขยะล น ขยะส งกลิ ่ นเหม็ น อัน
เนื่องมาจาก ความถี่ของการไปเก็บขยะมีนอยเกินไป และในแตละครั้งเก็บขยะไดนอย ทางเทศบาลควรจัดใหมีการ
เขาจัดเก็บขยะในชุมชนใหถี่หรือบอยขึ้น ใชรถเก็บขยะใหคันใหญขึ้น เปนตน ทั้งนี้ปญหาอาจมาจากชุมชนที่มี
ปริมาณขยะมากขึ้น หรือ การจัดสรรงบประมาณที่ไมเหมาะสมหรือไมมากพอในดานนี้ การขาดอุปกรณ รถเก็บ
ขยะคันเล็ก จำนวนถังขยะในชุมชนที่ไมเพียงพอ จำนวนบุคลากรในการเก็บขยะนอยเกินไป การจัดสรรคาแรง
ใหกับบุคลากรในการเก็ บขยะไมเหมาะสม จึงไมคอยมีใครตองการจะทำงานในดานนี้ เหลานี้เปนปญหาที่ตอง
พิจารณาและเรงแกไข ซึ่งทางชุมชนเอง ก็มีความตองการให “ชุมชนไดจัดการขยะดวยตัวเอง” ดังนั้นควรมี การ
ประสานงานหาทางออกในการแกปญหาโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้แลวในสวนของสวนสาธารณะ ตองการใหมีการ
จัดการในสวนสาธารณะใหดีขึ้นกวานี้ การจัดการตนไม อุปกรณที่ใชในสวนสาธารณะ การเพิ่มจำนวน มานั่ง หรือ
เกาอี้นั่งพัก ใหกับผูที่เขาไปใชสวนสาธารณะ ไมวาจะเปน บึงแกนนคร บึงทุงสราง และอื่นๆ เปนตน
5.6.2 ดานโครงสรางพื้นฐาน
ดานโครงสรางพื้นฐานก็มีปญหาหนักเชนกัน โดยเฉพาะ ปญหาน้ำทวมซ้ำซาก ทวมทุกป เทศบาล
ควรเรงสำรวจพื้นที่ วาพื้นที่ใดบางที่มีปญหา และปญหาที่น้ำทวมมาจากสาเหตุอะไร เชน ทอระบายน้ำอุดตัน ไมมี
ทอระบายน้ำ ทอระบายน้ำมีไมมากพอ พื้นที่เปนแอง แหลงรอรับการระบายน้ำเพียงพอหรือไม ควรวางแผน
ปองกั นกอนเขาฤดูฝนตอไป และการดูแลเยียวยาสภาพหลังปญ หาน้ำ ทวมก็สำคัญ ไมว าจะเป น ที ่ตัว บุคคล
สิ่งกอสราง สถานที่ ถนน หรือแมแตสภาพเศรษฐกิจ ควรจัดการใหฟนขึ้นโดยเร็วหลังจากน้ำทวม นอกจากนี้แลว
การจัดการเรื่องการกอสรางหรือซอมแซมถนน “ใชเวลากอสรางนาน แตชำรุดเร็ว”, การเพิ่มไฟจราจร ปายบอก
ทาง และโดยเฉพาะการเพิ่มไฟสองสวางขางทางและแกไขไฟที่ชำรุดในสวนนี้มีความตองการมากในชุมชน เพราะ
เกี่ยวของกับปญ หาอุบัติเหตุ ที่ตองการใหม ีการติดตั้งกลองวงจรปดในชุ มชนเพื่อลดปญหาอาชญากรรม และ
สุดทายในดานโครงสรางพื้นฐานคือปญหาการจราจร ปญหาการจราจรติดขัด การจอดรถขางทางในชวงเวลาคับขัน
บริเวณตลาดมีการวางของขายบนทางเทากินพื้นที่ถนน ทำใหรถติด นอกจากนี้แลวพื้นที่รกรางขางทาง หลายพื้นที่
มีตนไม ตนหญาขึ้นรก น้ำขัง และปาละเมาะ เปนที่อยูหลบอาศัยของ ยุงลาย สัตวมีพิษ การแอบทิ้งขยะ การแอบ
กออาชญากรรม ควรเรงแกไข
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5.6.3 ดานการบริหาร
การแกไขปญ หาที่ลาชา และไมตรงความตองการของประชาชน หลายโครงการไม เห็ นผลการ
ดำเนินงานออกมาอยางชัดเจน โครงการไมไดมาจากความตองการของประชาชน งบประมาณที่เสียไปไมคุมคากับ
ประโยชนที่ไดรับ ประชาชนขาดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และขาดการมีสวนรวมเพื่อบริหารจัดการชุมชน
ของตัวเอง ทางเทศบาลควรใหความสำคัญและจัดทำโครงการที่มาจากปญหาและความตองการของชุมชน และใน
การจัดทำโครงการควรประชาสัมพันธถึงความคืบหนาของโครงการ ทำใหโครงการที่จัดขึ้นนั้นมีความโปรง ใส
สามารถตรวจสอบได
5.6.4 ดานเศรษฐกิจ, อาชีพ และการทองเที่ยว
โครงการหรือกิจกรรมที่จะมากระตุนเศรษฐกิจมีนอยเกินไป และโครงการไมกระจายเขาถึงชุ มชน
โครงการที่จัดขึ้นมานั้น กระตุนเศรษฐกิจไดไมดีเทาที่ควร เชน โครงการสงเสริมการทองเที่ยวและกระตุนเศรษฐกิจ
การจัดงานสงทายปเกาและตอนรับปใหม ภาพรวมภายในงาน คือการไปดูการแสดงบนเวที แลวรอชมการจุดพลุ
ไมมีอะไรเปนที่นาสนใจ รูปแบบงานเหมือนเดิมไมสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวไดเทาที่ควร จัดปละครั้งในเมือง ไม
สามารถกระตุนเศรษฐกิ จ ไดเ ทาที่ค วร ประกอบกับมีโ รคระบาด covid-19 ทำให เ ศรษฐกิ จ ย่ ำแย อย างหนั ก
ประชาชนที่ทำอาชีพ คาขาย รานอาหาร การโรงแรม ไดรับผลกระทบหนัก หลายคนถึงขั้นตองเลิกกิจการทาง
เทศบาลควรคิดและวางแผนใหมใหละเอียดถี่ถวนและรวดเร็วมากกวานี้ สรุปโดยหลักแลว มี 2 ประเด็นคือ 1. เพิ่ม
โครงการที่เกี่ยวกับการกระตุนเศรษฐกิจใหมีมากขึ้น และ 2. กระจายโครงการใหเขาถึงชุมชนตางๆ ใหครอบคลุม
มากขึ้น
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รายชื่อผูเขารวมการสนธนากลุม
เขต 1
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชุมชน
หลังศูนยราชการ 1
หลังศูนยราชการ 1
หลังศูนยราชการ 1
หลังศูนยราชการ 1
หลังศูนยราชการ 1
หลังศูนยราชการ 1
หลังศูนยราชการ 1
หลังศูนยราชการ 1
หลังศูนยราชการ 1
หลังศูนยราชการ 1
หลังศูนยราชการ 1
หลังศูนยราชการ 1
หลังศูนยราชการ 1
หลังศูนยราชการ 1
หลังศูนยราชการ 1
หลังศูนยราชการ 1

ชื่อ-สกุล
ผองใส บัวพัฒน
อัศรา บัวพัฒน
จันทรเพ็ญ แดงมาก
จิตรเอื้อ มหาโรต
หลวน เกตุดาว
สมัย ศรีสุนาเครือ
นภาภรณ จงฤทธิ์
สามารถ กิหมื่นไวย
อุดม กิหมื่นไวย
กิ่งเพชร แซตั้ง
ฤทธิรงค พจนานุกิจ
ทองฝน มาเจริญ
ชลทิชา มาเจริญ
หนูเพชร แซตั้ง
นิพนธ ประสาทชัย
กิมอู แซต้งั

ตำแหนง
หัวหนา อสม.
อสม.
อสม.
อสม.
อสม.
อสม.
อสม.
กรรมการ
กรรมการ
อสม.
ประธานชุมชน

เบอรโทร
062-9159781
087-2257300
094-3404454
061-1657886
095-5368611
063-6283458
097-0843248

080-4169911
081-2090444
081-4716329
084-2354120
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เขต 2
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชุมชน
ตลาดตนตาล
ตลาดตนตาล
นาคะประเวศน
ธารทิพย
ธารทิพย
หนองใหญ 3
หลักเมือง
หลักเมือง
หลักเมือง
หลักเมือง

ชื่อ-สกุล
พวงเพชร คำทองพะเนาว
สมควร เลียบประเสริฐ
จรูญ นัยอินทร
พัชรพร พวงพันธ
ออมทรัพย พวงพันธ
แมก ศรีบุญเรือง
สุวรรณลี ทองลอน
กรรณิการ สังขแกว
เกล็ดอิงย กาญจน
ณรงค กุลี

ตำแหนง
ประธานชุมชน
รองประธานชุมชน
ประธานชุมชน
ประธานชุมชน
ตัวแทน อสม.
ประธานชุมชน

เขต 3
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชุมชน
หนองแวงเมืองเกา
หนองแวงเมืองเกา
หนองแวงเมืองเกา
หนองแวงเมืองเกา
หนองแวงเมืองเกา
หนองแวงเมืองเกา
หนองแวงเมืองเกา 4
หนองแวงเมืองเกา 1
หนองแวงเมืองเกา 3
หนองแวงเมืองเกา 2
หนองแวงเมืองเกา 2
หนองแวงเมืองเกา 2
หนองแวงเมืองเกา 3

ชื่อ-สกุล
วิไล สะอาดถิ่น
สม บุญดานอย
มะลิ อุพลเกียร
นิตยา สรรศรี
ประมวล เสนเคน
วิรัช เหลาสะอาด
นิยม ทวีโคตร
ไพรัตน ประทุมชัย
ปยพัฒน วงศพระลับ
มานพ ภูศรี
เพ็ญศร ภูศรี
บุญชู มาบทอน
เพ็ญศรี เงาพระฉาย

ตำแหนง
กรรมการ
ประธานชุมชน
กรรมการ
อสม.
อสม.
อสม.
ประธานชุมชน

อสม.
กรรมการ

เบอรโทร
090-5646951
086-8649955
085-0091808
090-6695445
082-3148884
089-7136714
088-0379094
089-1253620
089-6233531

ประธานชุมชน

เบอรโทร
081-5929802
082-3024589
099-7235318
081-5927669
084-4284813
089-7669897
061-9613260
093-0566485
061-9563184
097-0652737
089-8415264
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เขต 4
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชุมชน
สามเหลี่ยม 3
สามเหลี่ยม 2
สามเหลี่ยม 2
ไทยสมุทร
ไทยสมุทร
สามเหลี่ยม 3
สามเหลี่ยม 4
สามเหลี่ยม 2
สามเหลี่ยม 3
สามเหลี่ยม 4
สามเหลี่ยม 4
ไทยสมุทร

ชื่อ-สกุล
สมชาติ ชัยอยุทธ
อรวรรณ แซลี้
จุฬา พุจารย
ระวีวรรณ วีระพลพันธุ
รื่นจิต เกสะวัฒนะ
อุสนี พวงพิลา
วารี โคพายธี
วงศสกุล รัตนานิคม
พิริศา บุต
พรสุข ศรีตนโพธิ์
สิทธิศักดิ์ มุงสุดใจ
สุริยัน คุณนาม
สมพิศ แสงจันทร

ตำแหนง
ประธานชุมชน
ประธานชุมชน
กรรมการชุมชน
กรรมการชุมช
กรรมการชุมช
อสม.
อสม.
กรรมการชุมช
ตัวแทนเยาวชน
อสม.
ประธานชุมชน
สมาชิกชุมชน

เบอรโทร
095-4933329
082-3115546
086-2201376
087-9903792
088-5483387
063-6262950
064-4350732
089-4228094
081-6014785
089-7098425
099-2040867
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ภาพรายชื่อผูเขารวมการสนธนากลุม

57

ภาพรายชื่อผูเขารวมการสนธนากลุม
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คณะผูจัดทำ
การบริหารโครงการและคณะทำงาน
1. บุคลากรหลัก
ดร.วีระกุล ชายผา ที่ปรึกษาและนั กวิจัยประจำกลุมวิจัย นโยบายสาธารณะ คณะมนุ ษยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อดีตอาจารย สาขารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
2. บุคลากรสนับสนุน
รศ.ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม หัวหนาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
รศ.ดร.สถาพร เริงธรรม อาจารยประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ดร.กณิกนันต แสงมหาชัย อาจารยประจำภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นายชนะวิ ทย อนุ ส ุ เ รนทร อาจารย สั ง กั ด สาขาวิ ช ารั ฐประศาสนศาสตร คณะมนุ ษ ยศาสตร และ
สังคมศาสตร
นายกฤษฎาพร สินชัย นักวิจัย
นางสาวกมลชนก ชมภูพันธุ ผูชวยนักวิจัย
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ประวัติผูจัดทำ
บุคลากรหลัก : ดร.วีระกุล ชายผา
ตำแหนง : ที่ปรึกษาและนักวิจัยประจำกลุมวิจัยนโยบายสาธารณะ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน อดีตอาจารย สาขารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประวัติการศึกษา :
- การศึกษาบัณฑิต วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร (ภูมิศาสตร - ภาษาอังกฤษ)
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวางแผนและพัฒนานโยบายการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแกน
- Ph.D. (Social Science),Magadh University Bihar,India
การทำงาน
- 2519 อาจารยคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พระนคร
- 2523-2545 กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน
- 2545-2561 ภาควิชาสังคมศาสตร / หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
- 2561 นักวิชาการอิสระ ที่ปรึกษากลุมวิจัยนโยบายสาธารณะ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
การทำงาน
- 2519 อาจารย คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพระนคร
- 2523-2545 กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
- 2545-2560 อาจารย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
- ปจ จุบัน ขาราชการบำนาญอาจารยรวมสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร นั กวิจั ยและที ่ปรึกษาศูนยวิจัย
นโยบายสาธารณะคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกนและนักวิจัยอิสระ
งานบริหาร
- 2535-2542เปนหัวหนางานในกองแผนงานมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดแกงานวิจัยสถาบัน งานวางแผนและ
ประเมินผล งานวางผังแมบทและงานวิเทศสัมพันธ และผูชวยผูอำนวยการกอง
- 2542-2545 ผูอำนวยการกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน
- 2553-2556 ผู  อ ำนวยการศูน ย ว ิ จ ั ย และพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ ำ แบบบู ร ณาการ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน
- 2556 ประธานคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร ระดั บ ปริ ญ ญาโทสาขาการบริ ห ารการพั ฒ นา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน
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- 2557-2560 กรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตร คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
- กรรมการประเมินผลการบริการวิชาการแกสังคมมหาวิทยาลัยขอนแกน 2556-ปจจุบัน
งานวิจัยสำคัญ จาก 2550-ปจจุบัน
1. นโยบาย โจทย ประเด็นวิจัย เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำของประเทศไทย ใน 20 ปขางหนา (2552)(งบสภาวิจัย
แหงชาติ)
2. การพึ่งพาตนเองของประชาชนและทองถิ่น กรณีเหตุการณวิกฤติน้ำทวม ป 2553 พื้นที่ลุมน้ำชี (2553)
(งบศูนยวิจัยฯมหาวิทยาลัยขอนแกน)
3. การพั ฒ นาภาวะผู  น ำของภาคี พ ั ฒ นาลุ  ม น้ ำ ในพื ้ น ที ่ เ หนื อ เขื ่ อ นอุ บ ลรั ต น 2553 (งบศู น ย ว ิ จ ั ย ฯ
มหาวิทยาลัยขอนแกน)
4. ปญหาและความตองการในการใชน้ำ ในทัศนของสตรีกลุมสตรีอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ (2554)
(งบศูนยวิจัยฯมหาวิทยาลัยขอนแกน)
5. การศึกษาความเปนไปไดในการนำน้ำจากเขาพังเหยมาทำประปาภูเขา ในพื้นที่ อำเภอหนองบัวระเหว
จังหวัดชัยภูมิ 2553 (งบศูนยวิจัยฯ มหาวิทยาลัยขอนแกน)
6. การศึกษาผูนำและภาวะผูนำทองถิ่นไทย (2553 ) (งบสาขารัฐประศาสนศาสตร)
7. การศึกษาภาวะผูนำอินโดจีนกรณีผูนำดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(2553) งบสาขา
รัฐประศาสนศาสตร
8. การศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สาขาวิชา (2553) งบสาขารัฐประศาสนศาสตร
9. การถอดบทเรียนชุมชนนักปฏิบัติกรณีชุมชนพื้นที่ตนน้ำและปลายน้ำ (2554) งบสำนักงานนโยบายและ
แผนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
10. การศึ ก ษาการทำภาคนิ พ นธ ในการศึ ก ษาวิ ช าสหกิ จ ศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษารั ฐประศาสนศาสตร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน(2554) งบสาขารัฐประศาสนศาสตร
11. การศึกษาการจัดการทางน้ำไหล(Floodway)ของแมน้ำชี(2555) งบศูนยวิจัยฯ มหาวิทยาลัยขอนแกน
12. การศึกษาการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝงของแมน้ำชี(2555) งบศูนยวิจัยฯ มหาวิทยาลัยขอนแกน
13. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของการใชประโยชนที่ดินทางเกษตรกรรม สปก.
จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต (ร ว มดำเนิ น การในนามของสถานวิ จ ั ย เพื ่ อ ศึ ก ษาและพั ฒ นาเอเชี ย แปซิ ฟ ก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ) 2556 งบประมาณสภาวิจัยแหงชาติ
14. การศึกษาการพัฒนารายไดขององคการปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่อำเภอเวียงเกาจังหวัดขอนแกน 2556
งบสาขารัฐประศาสนศาสตร
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15. การศึกษาและพัฒนาระบบการบันทึกและฐานขอมูลผลการปฏิบัติงานคณาจารยเพื่อการรายงานผลงาน
และการประกันคุณภาพโปรแกรมวิชา 2556 งบสาขารัฐประศาสนศาสตร
16. การวิ จัยประเมินผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการบริห ารงานองค การบริหารสว น
ทองถิ่น 87 แหงในจังหวัดยโสธร รอยเอ็ดและมหาสารคาม 2556
17. การการศึกษาสถานภาพศักยภาพปจจุบัน (Existing Status and Potential Study) เชิงพื้นที่ กรณีศึกษา
:ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพลจังหวัดขอนแกน 2560
18. การศึกษาแนวทางการพัฒนาความพรอมเพื่อการนำ นโยบายการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร 20 ป
(พ.ศ.2560-พ.ศ.2579) ไปปฏิบัติ: กรณีองคกรบริหารสวนทองถิ่น (อปท.) ในพื้นที่อำเภอโนนสังจังหวัด
หนองบัวลำภู” 2560
19. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดำเนินงานในภาพรวม และยุทธศาสตรข อง
เทศบาลนครขอนแกนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560
20. รายงานโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต องานบริ การเทศบาลนครขอนแก นประจำป
งบประมาณ 2561
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บุคลากรสนับสนุน : รองศาสตราจารย ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม
ตำแหนง : หัวหนาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประวัติการศึกษา :
- มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม. (2515)
- รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2519)
- Master of Public Services Administration (M.P.A), University of Central Missouri, Missouri, USA
(2522)
- Doctor of Philosophy in Human Geography, Komazawa University, Tokyo, Japan (2552)
การทำงาน
- Registrar, Resettlement Section, United Nations High Commissioner for the Refugee
(UNHCR)ESCAPS, กทม. (2522-2524)
- หัวหนางานวิเทศสัมพันธ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน (2530)
- อาจารย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน (2537)
- ผูชวยศาสตราจารย (2543) รองศาสตราจารย (2548)
ตำแหนงบริหารคณะ/วิชาการ
- หัวหนาภาควิชาสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (2543-2548)
- ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (2548)
- รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (2553-2555)
- ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (2555-ปจจุบัน)
- ประธานกลุมวิชาสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (2555 – 2557)
- ผูอำนวยการสถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน (23 มกราคม 2556 – กันยายน 2558)
- ผูอำนวยการสถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน (23 มกราคม 2556 – กันยายน 2558)
- หัวหนาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (21ก.ค. 2557-2561)งานวิจัย
(หัวหนาโครงการ) และแหลงทุน
- การปรับตัวและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแรงงานคืนถิ่นที่ถูกเลิกจางจากวิกฤตเศรษฐกิจใน
จังหวัดขอนแกน (งบประมาณแผนดิน 2543)
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- ผลกระทบตอ ความมั ่นคงและการเปลี่ย นแปลงของครอบครัว คนไทยที ่ไปทำงานตา งประเทศในจังหวั ด
ขอนแกน (Catholic Commissionfor Migrants and Prisoners 2544).
- การสร า งความมั ่น คงและเขม แข็ ง ของชุ มชนอัน เนื ่ อ งมาจากการเปลี ่ ย นแปลงที ่ ม าจากการไปทำงาน
ตางประเทศ ของคนงานไทย : กรณีจังหวัดขอนแกน (สนง.กองทุนเพื่อสังคม 2545).
- ศักยภาพในการประกอบธุรกิจชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพของคนงานไทยหลังกลับจากการไปทำงานตางประเทศ
(ภาควิชาสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2545).
- การศึกษาผลกระทบของการเขามาทำงานของแรงงานตางดาวในจังหวัดขอนแกน 2546 (คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร).
- การพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลเป นองคการแหงคุณภาพที่โดดเด น (สำนักงานคณะกรรมการวิ จัย
แหงชาติ ปงบประมาณ 2547-2548).
- การยายถิ่นไปทำงานตางประเทศของแรงงานไทย: กรณีศกึ ษาจังหวัดอุดรธานี 2548 (โครงการเมธีวิจัยอาวุโส
สกว. เรื่องการเตรียมความพรอม เพื่อคุมครองแรงงานไทยไปทำงานตางประเทศ ปงบประมาณ 2547).
- ผลกระทบจากการไปทำงานตางประเทศของแรงงานในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดขอนแกน 2549.
- ภาวะผูนำทองถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2553 (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร)
- แนวทางการพัฒนาการบริหารการบริการสาธารณะ. 2557. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน.
- ความมั่นคงมนุษย ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรศาสตรคณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร.
2558. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน.
- ความมั่นคงมนุษยของผูสูงอายุในจังหวัดขอนแกน.2559. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน.
- การบริหารความมั่นคงมนุษยของสมาชิกสมาคมขาราชการบำเหน็จบำนาญและผูสูงอายุจังหวัดขอนแกน.
2560. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน.
นักวิจัยรวม
- สถานการณและความตองการในการพัฒนาวิสัยทัศนของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ 2539.
- รูปแบบการพัฒนาการบริหารองคการบริหารสวนตำบล เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการจัดการทรัพยากร 2542.
- ผลของกระบวนการพัฒนาศักยภาพแรงงานแบบบูรณาการกอนการยายถิ่นไปทำงานตางประเทศ 2553.
(กรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศและคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน)
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การนำเสนอที่ประชุมระดับชาติ
- สุกัญญา เอมอิ่มธรรม. (2543).การบริหารรัฐกิจ: กรอบปฏิบัติที่ตองทบทวน. การประชุมวิชาการรัฐศาสตร
และรัฐประศาสนศาสตรแหงชาติ จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหมรวมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ.
- สุกัญญา เอมอิ่มธรรม. (2554). ภาวะผูนำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. การประชุมวิชาการรัฐศาสตรและรัฐ
ประศาสนศาสตรแหงชาติ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมกั บสำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. 25-26 พฤศจิกายน. มหาสารคาม.
การนำเสนอที่ประชุมวิชาการนานาชาติ
- Aimimtham, Sukanya. (2014). Agricultural Production Change from Overseas Out-Migration in
The Rural Northeast of Thailand. The First Asian Postgraduate Research Conference. January
17, UniversitasMuhammadiyah Yogyakarta, Indonesia.
- Aimimtham, Sukanya. ( 2014) . The Understanding of Thais towards Democracy and
Deliberative Democracy. 1st International Conference on Public Administration: Public Affairs
in ASEANCommunity, KhonKaen University, August 28-29, KhonKaen, Thailand.
- Aimimtham, Sukanya. ( 2014). Dispute from State Project on Water Resource Management:
Case of Pong KhunPhet Dam, Chaiyaphoum Province. The International Conference on Peace
and Conflict Resolution: Bridging Diversity for Peaceful Coexistence, 15- 16 December,
KhonKaen, Thailand. Institute for Dispute Resolution, KhonKaen University, Institute for
Peace and Conflict Studies, Jinan University and The Southeast Asian Conflict Studies Network
(SEACSN).
- Aimimtham, Sukanya. ( 2014) . Rohingya Migrants to Thailand. 17- 18 December. The
International Conference on Migration, Security and Development, ARCM, Chulalongkorn
University, Bangkok, Thailand.
- Aimimtham, Sukanya. ( 2015) . Conditionsin Public Services Reform after 2014 Coup: Case
ofKhonKaen. The 2nd International Conference on Public Administration: Globalization &
NewPublic Services.
August 6- 8, Faculty of Humanities and Social Sciences,
KhonKaenUniversity.
- Aimimtham, Sukanya. ( 2017) . KhonKaen IT and Smart City in the Public management
Perspective. Belt and RoadInitiative & Greater Mekong Sub-region Cooperation: Lancang JiangMekong River: Rising Smart Corridor. September 1, EmpressHotel. Chiang Mai.
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บุคลากรสนับสนุน : ดร.กณิกนันต แสงมหาชัย
ตำแหนง : อาจารยประจำภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประวัติการศึกษา :
2558 สำเร็จการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2552 สำเร็จการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2552 สำเร็จการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2545 สำเร็จการศึกษา เศรษฐศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถานที่ติดตอ
111/58 หมูบานไพรเวทเนอวานา ไลฟเอ็กซคลูซีฟ ซอยสมาคมแพทย ถนนนวมินทร เขตบึงกุม
กทม. 10230 โทร 095-992-4549
Email: kaniknanamy@gmail.com
สาขาวิชาที่ชำนาญ
การบริหารทรัพยากรมนุษย
การบริหารงานคลังสาธารณะ
พฤติกรรมองคการ
การจัดการภาครัฐ
ประสบการณการทำงาน
- 2560 กรรมการบริหารหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- 2558 – 2559 อาจารยประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร,มหาวิทยาลัยขอนแกน
- 2558 – 2558 อาจารยประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร,มหาวิทยาลัยขอนแกน
- 2554 – 2555 ผูชวยนักวิจัย, บริษัท ฟนิกซ คอนซัลติ้ง กรุป จำกัด
- 2551 – 2554 ผูจัดการฝายการขาย, บริษัท อลิอันซ อยุธยา จำกัด (มหาชน)
- 2547 – 2549 ตัวแทนฝายขาย, บริษัท เอ.ไอ.เอ. จำกัด
- 2545 – 2547 พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน, บริษัท JALWAYS จำกัด
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บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ
- กณิกนันต แสงมหาชัย. (2561). การจัดการทรัพยากรมนุษยในยุคดิจิตัล. ใน อุทัย เลาหวิเชียร และ สุวรรณี
แสงมหาชัย (บรรณาธิการ). การบริหารงานภาครัฐในมิติตางๆของไทย. กรุงเทพ: นราธิป พริ้นติ้ง
- สุกัญญา เอมอิ่มธรรม, อิมรอน โสะสัน และกณิกนันต แสงมหาชัย. (2561). ความมั่นคงของมนุษยในกลุม
ผูสูงอายุจังหวัดขอนแกน. วารสารการบริหารปกครอง, 7 (2): 421-448
Proceeding
- กณิกนันต แสงมหาชัย. (2558). ความทุมเทใหกับงานกับผลการปฏิบัติงาน: กรอบทฤษฎีทางดานการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย.ในการประชุมวิชาการและนำเสนอบทความวิจัย หัวขอ “รัฐประศาสนศาสตรและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 2-4 กันยายน 2558, กรุงเทพ: คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร.
งานวิจัย
- 2561 Research Assistance, The Study on SME Economic Valuation, OSMEP, Thailand
- 2559-2560
• Research Assistance, Survey Research on Consumer Perception and Experience on Thai
Food for Health
• Research Assistance, Survey Research on Consumer Perception and Experience on Thai
Cosmetics
• Research Assistance, Survey Research on Consumer Perception and Experience on
Handbag
• Survey Research on Consumer Perception and Experience on Shoes
• New Entrepreneurship Creation Program (2016) with Kasetsart Business School
- 2558
• Consumer Research on the use of SME products and services
• Consumer Research on the use of new technologies
• New Entrepreneurship Creation Program (2015) with Kasetsart Business School
- 2557 New Entrepreneurship Creation Program (2014) with Kasetsart Business School
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บุคลากรสนับสนุน : นายชนะวิทย อนุสุเรนทร
ตำแหนง : อาจารย สังกัดสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประวัติการศึกษา :
ปริญญาตรี รัฐศาสตร (บริหารรัฐกิจ) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปที่จบ พ.ศ. 2529
ปริญญาโท สังคมวิทยาการพัฒนา (พัฒนาทรัพยากรมนุษย) มหาวิทยาลัยขอนแกน ปที่จบ พ.ศ. 2546
ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร (พัฒนาทรัพยากรมนุษย) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปที่จบ พ.ศ. 2562
หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแกน40000 เบอรโทรศัพทมือถือ 0876434141 email: chaanu@kku.ac.th
สาขาวิชาที่ชำนาญ
ประสบการณการทำงาน
5. ประวัติการศึกษา
6. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการบริหารองคการ
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บุคลากรสนับสนุน: นายกฤษฎาพร สินชัย
ตำแหนง: นักวิจัย
ประวัติการศึกษา
- Graduated Master of Science (Agronomy) February 21, 2012 KhonKaen University
- Graduated Bachelor of Science (Agriculture) April 1, 2002 KhonKaen University
สถานที่ติดตอ
- 339 หมู 4 ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 เบอรโทรติดตอ 094-0396661
- E-mail : ksdp.sc@gmail.com, FB : กฤษฎาพร สินชัย
ผลงานงานวิจัย/ประวัติการทำงาน/ประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของ
- รายงานการประเมินการจัดงานสวนเรืองแสง 2020 ที่จัดทำขึ้นโดยเทศบาลนครขอนแกนประจำป
งบประมาณ 2563
- รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน และวิเคราะหเงินสะพัดงานขอนแกนเคาทดาวน 2563 ที่จัด
ขึ้นโดยเทศบาลนครขอนแกน ประจำป 2563
- รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน และวิเคราะหเงินสะพัดงานมหัศจรรยพรรณไมนานาชาติ ที่
จัดขึ้นโดยเทศบาลนครขอนแกนประจำปงบประมาณ2562
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดำเนินงานในภาพรวม และยุทธศาสตรของเทศบาล
นครขอนแกนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562
- รายงานโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตองานบริการเทศบาลนครขอนแกนประจำปงบประมาณ
2562
- รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน และวิเคราะหเงินสะพัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานตอีสาน
เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนขาวเหนียว ที่จัดขึ้นโดยเทศบาลนครขอนแกนประจำปงบประมาณ 2562
- รายงานการประเมินการจัดงานสวนเรืองแสง 2019 ที่จัดทำขึ้นโดยเทศบาลนครขอนแกนประจำป
งบประมาณ 2562
- รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน และวิเคราะหเงินสะพัดงานมหัศจรรยพรรณไมนานาชาติ ที่
จัดขึ้นโดยเทศบาลนครขอนแกนประจำปงบประมาณ2561
- รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน และวิเคราะหเงินสะพัดงานขอนแกนเคาทดาวน 2562 ที่จัด
ขึ้นโดยเทศบาลนครขอนแกน ประจำป 2562
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดำเนินงานในภาพรวม และยุทธศาสตรของเทศบาล
นครขอนแกนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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- รายงานโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตองานบริการเทศบาลนครขอนแกนประจำปงบประมาณ
2561
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดำเนินงานในภาพรวม และยุทธศาสตรของเทศบาล
นครขอนแกนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560
- รายงานโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตองานบริการเทศบาลนครขอนแกนประจำปงบประมาณ
2560
- รายงานโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตองานบริการเทศบาลนครขอนแกนประจำปงบประมาณ
2559
- รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน และวิเคราะหเงินสะพัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานตอีสาน
เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนขาวเหนียว ที่จัดขึ้นโดยเทศบาลนครขอนแกนประจำปงบประมาณ2559
- รายงานโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตองานบริการเทศบาลนครขอนแกนประจำปงบประมาณ
2558
- รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน และวิเคราะหเงินสะพัด งานประเพณีสุดยอดสงกรานต
อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนขาวเหนียว ประจำปงบประมาณ 2558
- รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน และวิเคราะหเงินสะพัดงานขอนแก นเคาทดาวน 2557
KhonKaen Rock Party Countdown 2015 ที่จัดขึ้นโดยเทศบาลนครขอนแกน ประจำป 2557
- รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน และวิเคราะหเงินสะพัดงานมหัศจรรยพรรณไมนานาชาติ
ครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นโดยเทศบาลนครขอนแกนประจำปงบประมาณ2557
- รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน และวิเคราะหเงินสะพัดงานสมโภชศาลเจาปงเถากง-มา ที่
จัดขึ้นโดยเทศบาลนครขอนแกนประจำปงบประมาณ2557
- รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน และวิเคราะหเงินสะพัด งานออกพรรษา ไตประทีป บูชา
พุทธกตัญู ที่จัดขึ้นโดยเทศบาลนครขอนแกนประจำปงบประมาณ 2557
- รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน และวิเคราะหเงินสะพัดงานมหกรรมหนังสือ อีสานบุคแฟร
2557 (I-SAN Book Fair 2014) ที่จัดขึ้นโดยเทศบาลนครขอนแกน ประจำปงบประมาณ2557
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ตัวอยางแบบสอบถาม

แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานของเทศบาลนครขอนแกน ในภาพรวม
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม กรุณาทำเครื่องหมาย ลงใน ( )
1.
เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2.
อายุ ( ) 18-20 ป
( ) 21-30 ป
( ) 31-40 ป
( ) 41-50 ป
( ) 51-60 ป
( ) 61 ปขึ้นไป
3.
การศึกษา( ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา
( ) อนุปริญญาหรือเทียบเทา
( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกวา ปริญญาตรี
( ) อื่นๆ ระบุ........................
4.
อาชีพ ( ) นักเรียน/นักศึกษา
( ) ขาราชการ/พนักงานราชการ
( ) พนักงาน เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
( ) คาขาย/ธุรกิจสวนตัว ( ) รับจางทั่วไป
( ) เกษตรกร
( ) วางงาน, กำลังหางาน ( ) อยูบาน พอบาน แมบาน
( ) อื่นๆ ระบุ.............................
5.
รายไดตอเดือน ( ) ไมมีรายได
( ) นอยกวา 10,000 บาท ( ) 10,001 - 20,000 บาท
( ) 20,001 - 30,000 บาท ( ) 30,001 - 40,000 บาท ( ) มากกวา 40,000บาท
สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานของเทศบาลนครขอนแกนในภาพรวม
ประเด็น
ไมพอใจ
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
8) การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
9) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
10) ผลสัมฤทธิ์ในเชิงภาพรวม

พอใจ

พอใจมาก
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แบบที่ 3/3 ความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละยุทธศาสตร
ใหทานประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนา และสงเสริมการบริหาร
กิจการบานเมือง ในแตละยุทธศาสตรโดยมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน ทานจะใหคะแนนเทาใด
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนานครขอนแกนเปนนครแหงการประชุมสัมมนาและเปนศูนยกลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค เชน โครงการ
กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวและกระตุนเศรษฐกิจโดยการจัดงาน สงทายปเกาและตอนรับปใหม, งานมหัศจรรยพรรณไม, งาน
สวนเรืองแสง
ประเด็น
คะแนนที่ให
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ (10 คะแนน)
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
6) การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด (10 คะแนน)
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น (10 คะแนน)
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
9) ผลสัมฤทธิ์ในเชิงภาพรวม (10 คะแนน)
ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยใหมีคุณคาเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตรเมือง เชน โครงการรำบวงสรวง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแกน, โครงการสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
ทองถิ่น, โครงการประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญู, โครงการบุญคูนเมืองขอนแกน ฯลฯ
ประเด็น
คะแนนที่ให
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ (10 คะแนน)
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
6) การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด (10 คะแนน)
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น (10 คะแนน)
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
9) ผลสัมฤทธิ์ในเชิงภาพรวม (10 คะแนน)
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ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมผูประกอบการเพื่อเพิ่มมูลคาวิสาหกิจชุมชน ไดแก โครงการถนนฅนเดินขอนแกน, โครงการสงเสริมอาชีพ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแกน (กองทุนตั้งตัว)
ประเด็น
คะแนนที่ให
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ (10 คะแนน)
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
6) การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด (10 คะแนน)
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น (10 คะแนน)
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
9) ผลสัมฤทธิ์ในเชิงภาพรวม (10 คะแนน)
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนสงมวลชน และโครงสรางพื้นฐานใหเปนนครแหงการลงทุน และนครแหงการอยู
อาศัย เชน โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และทอระบายน้ำตามถนน, โครงการกอสรางปรับปรุงผิวจราจร, โครงการปรับปรุงปาย
สัญญาณและเครื่องหมายจราจรภายในเขตเทศบาล ฯลฯ
ประเด็น
คะแนนที่ให
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ (10 คะแนน)
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
6) การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด (10 คะแนน)
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น (10 คะแนน)
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
9) ผลสัมฤทธิ์ในเชิงภาพรวม (10 คะแนน)
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ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยูในระดับมาตรฐานสากล เชน โครงการชุมชนวัดรวมใจลดสรางขยะ ณ
ตนทาง, โครงการจัดการขยะอันตราย, โครงการเครือขายอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอม, โครงการจัดการขยะอันตราย,โครงการคน
ขอนแกนหัวใจไรมลพิษ (Low carbon city), โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการรักษาความสะอาดถนนสายหลักและ
สายรอง, โครงการเก็บขนขยะดวยตนเองและ โครงการสถานีขนถายขยะชุมชน ฯลฯ
ประเด็น
คะแนนที่ให
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ (10 คะแนน)
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
6) การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด (10 คะแนน)
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น (10 คะแนน)
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
9) ผลสัมฤทธิ์ในเชิงภาพรวม (10 คะแนน)
ยุทธศาสตรที่ 6 สรางสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City) เชน โครงการชวยเหลือ บรรเทา
ความเดือดรอนฟนฟูและเยียวยาผูประสบภัยพิบัติในเขตเทศบาลนครขอนแกน, โครงการทุนการศึกษาและการใหความชวยเหลือ,
โครงการอิ่มทองอุนใจใกลบานกับรานขาวแกงน้ำใจคนในชุมชน, โครงการบริหารจัดการและนำเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
เพื ่อผูพิการและผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก น, โครงการพัฒนาศักยภาพและฟนฟูสุขภาพ คนพิการและผูปวยเรื้อรัง
เทศบาลนครขอนแกน ฯลฯ
ประเด็น
คะแนนที่ให
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ (10 คะแนน)
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
6) การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด (10 คะแนน)
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น (10 คะแนน)
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
9) ผลสัมฤทธิ์ในเชิงภาพรวม (10 คะแนน)
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ยุทธศาสตรที่ 7 สรางสังคมแหงการเรียนรูเพื่อรองรับ AEC และใหพรอมตอการเปลี่ยนแปลงสูสากล เชน โครงการพัฒนาทักษะ
ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม, โครงการสงเสริมพัฒนาทักษะดาน IT, โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝกทักษะบีบอย, โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมทักษะการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ ฯลฯ
ประเด็น
คะแนนที่ให
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ (10 คะแนน)
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
6) การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด (10 คะแนน)
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น (10 คะแนน)
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
9) ผลสัมฤทธิ์ในเชิงภาพรวม (10 คะแนน)
ยุทธศาสตรที่ 8 สรางความเขมแข็งภาคประชาชนและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา เชน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอยางมีสวนรวม, โครงการเสริมสรางศักยภาพการกระจายอำนาจและมี
สวนรวมของเทศบาลนครขอนแกน, โครงการเวทีชาวบาน, โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและทบทวนแผนชุมชนเทศบาลนคร
ขอนแกน ฯลฯ
ประเด็น
คะแนนที่ให
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ (10 คะแนน)
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
6) การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด (10 คะแนน)
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น (10 คะแนน)
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
9) ผลสัมฤทธิ์ในเชิงภาพรวม (10 คะแนน)
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ยุทธศาสตรที่ 9 พัฒนานวัตกรรมการใหบริการและการบริหารบานเมือง เชน โครงการเทศบาลนี้มีรัก
ประเด็น
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ (10 คะแนน)
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
6) การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด (10 คะแนน)
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น (10 คะแนน)
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
9) ผลสัมฤทธิ์ในเชิงภาพรวม (10 คะแนน)

คะแนนที่ให

ยุทธศาสตรที่ 10 พัฒนาโครงสรางและศักยภาพองคกรใหเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง เชน โครงการแถลงขาวการดำเนินกิจกรรม
ของเทศบาลนครขอนแกน, โครงการสัมมนาเชิงปฏิบั ติการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแกน,
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปอยางมีสวนรวม, โครงการกอสรางปรับปรุงอาคารสำนักงานและโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล, โครงการพัฒนาบุคลากร ฯลฯ
ประเด็น
คะแนนที่ให
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ (10 คะแนน)
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
6) การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด (10 คะแนน)
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น (10 คะแนน)
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (10 คะแนน)
9) ผลสัมฤทธิ์ในเชิงภาพรวม (10 คะแนน)
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
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