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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

การส ารวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลนครขอนแก่น 

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของ

ประชาชนผู้รับบริการตามตัวช้ีวัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ และเพื่อศึกษาโครงการ/กิจกรรม 

ท่ีประชาชนมีระดับความพึงพอใจในการรับบริการมากท่ีสุด และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ท่ีประชาชนผู้รับบริการ

ต้องการให้ฝ่ายบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน โดยประเมินงาน 5 ด้าน ได้แก่

(1) งานด้านทะเบียน การขอมีบัตรประจ าตัวประชาชนฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน (2) งานด้าน

โยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง (3) งานรายได้หรือภาษี การตรวจสอบข้อมูลเพื่อช าระภาษี (4) งานด้าน

สาธารณสุข งานบริการศูนย์สาธารณสุข และ (5) การรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่าน Line Bot ท้ังนี้ มีเกณฑ์ช้ีวัดใน

การส ารวจ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ และ

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก  

การประเมินผล ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม

เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีถูกสุ่มเลือก และใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) ท่ีเกี่ยวข้อง ประชากรและกลุ่ม

ตัวอย่างคือ ประชาชนผู้ท่ีมาใช้บริการเทศบาลนครขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) พบว่า เทศบาลนคร

ขอนแก่น มีจ านวนประชากรท้ังส้ิน 95,735 คน ประชากรชาย 43,883 คน ประชากรหญิง 51,852 คน 

จ านวนครัวเรือน 27,224 ครัวเรือน 

การก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการส ารวจและประเมินความพึงพอใจครั้งนี้ จ านวน 600 คน โดยวิธีการ

เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ท้ังนี้ สูงกว่าการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักการ

ค านวณของ Taro Yamane ท่ีระดับความเช่ือมั่น π = 0.5 คะแนน z =2 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 398 

คน ซึ่งเป็นขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าท่ีใช้ในการส ารวจเท่านั้น ผลจากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการ จ าแนกรายละเอียดได้ ดังนี้ 

ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) สรุปได้ว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 95 

(เกณฑ์คะแนนท่ีได้ คือ 10 คะแนน) ท้ัง 5 ด้าน คือ 

1. ความพึงพอใจงานด้านทะเบียน การขอมีบัตรประจ าตัวประชาชนฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตร

ประชาชน ส านักปลัด เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) 
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พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.29) คิดเป็นร้อยละ 95.31 หมายถึง ประชาชน

ผู้รับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด (เกณฑ์คะแนนท่ีได้ เท่ากับ 10 คะแนน) 

2. ความพึงพอใจงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผัง

เมือง ส านักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) พบว่า 

ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.40) คิดเป็นร้อยละ 95.43 หมายถึง ประชาชน

ผู้รับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด (เกณฑ์คะแนนท่ีได้ เท่ากับ 10 คะแนน) 

3. ความพึงพอใจงานด้านรายได้หรือภาษี การตรวจสอบข้อมูลเพื่อช าระภาษี ฝ่ายแผนท่ีและทะเบียน

ทรัพย์สิน ส านักการคลัง เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) 

พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.35) คิดเป็นร้อยละ 95.38 หมายถึง ประชาชน

ผู้รับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด (เกณฑ์คะแนนท่ีได้ เท่ากับ 10 คะแนน) 

4. ความพึงพอใจงานด้านสาธารณสุข งานบริการศูนย์สาธารณสุข ส านักการสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) พบว่า 

ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.61) คิดเป็นร้อยละ 95.73 หมายถึง ประชาชน

ผู้รับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด (เกณฑ์คะแนนท่ีได้ เท่ากับ 10 คะแนน) 

5. ความพึงพอใจการรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่าน Line Bot ส านักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอ

เมือง จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ (ค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 4.37) คิดเป็นร้อยละ 95.40 หมายถึง ประชาชนผู้รับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด (เกณฑ์คะแนนท่ีได้ 

เท่ากับ 10 คะแนน) 

ท้ังนี้ กล่าวโดยสรุปได้ว่า ประชำชนผู้มำรับบริกำรจำกเทศบำลนครขอนแก่น อ ำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรทั้ง 5 ด้ำนข้ำงต้น โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.40 คิดเป็นร้อยละ 

95.45 กล่ำวคือ มีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

ค 

สรุประดับความพึงพอใจเฉล่ียของผู้รับบริการ/คะแนน และการแปลค่า 

ท่ี รำยกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ยควำม
พึงพอใจ 

ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจ 

คะแนน ควำมหมำยของ
ระดับคะแนน 

1 งานด้านทะเบียน 4.29 95.31 10 พึงพอใจมากท่ีสุด 
2 งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูก

ส่ิงก่อสร้าง 
4.40 95.43 10 พึงพอใจมากท่ีสุด 

3 งานด้านรายได้หรือภาษี 4.35 95.38 10 พึงพอใจมากท่ีสุด 
4 งานด้านสาธารณสุข 4.61 95.73 10 พึงพอใจมากท่ีสุด 
5 การรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่าน 

Line Bot 
4.37 95.40 10 พึงพอใจมากท่ีสุด 

ระดับควำมพึงพอใจเฉลี่ย 4.40 95.45 10 พึงพอใจมำกที่สุด 
 

แผนภาพแสดงค่าร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลนครขอนแก่น
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ค ำน ำ 

การส ารวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการจัดบริการสาธารณะ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามตัวช้ีวัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เป็นอีกช่องทางหนึ่งท่ีจะท าให้ฝ่าย
บริหารและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ทราบถึงผลสะท้อนกลับและระดับความพึงพอใจของประชาชนของผู้มารับ
บริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ท่ีส าคัญจากท้ังหมด 11 ด้าน ได้แก่ (1) งานด้านบริการ
กฎหมาย (2) งานด้านทะเบียน (3) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง (4) งานด้านส่ิงแวดล้อมและ
สุขาภิบาล (5) งานด้านการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ (6) งานด้านการศึกษา (7) งานด้านเทศกิจ หรือ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (8) งานด้านรายได้หรือภาษี (9) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (10) 
งานด้านสาธารณสุข (11) งานด้านอื่น ๆ  

ผลท่ีได้จากการประเมิน สามารถน าไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  
รวมทั้งใช้วัดระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินเพื่อประกวดในโครงการต่าง ๆ อันจะส่งผลดีโดยรวมท้ังกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เป็นผู้ให้บริการ และต่อผู้รับบริการ  

คณะท างานโครงการส ารวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการจัดบริการสาธารณะท่ี
จัดท าขึ้นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามตัวช้ีวัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ โดยวิทยาลัย
การปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ท าการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
โครงการ/กิจกรรมประจ าปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ต้อง
ขอขอบคุณประชาชนผู้รับบริการท่ีถูกเลือกสุ่มตัวอย่าง และทีมผู้ช่วยนักวิจัย ซึ่งเป็นนักศึกษาวิทยาลัยการ
ปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นท่ีลงพื้นท่ีเพื่อส ารวจและประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้  

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช ศรีโภคางกุล  
นางสาวกัญญามณฑ์ แสนจ าสาร  

นางสาวณิชาพร เคนโพธิ์  
นางสาวศลิษา น้อยพรม  

นางสาวศติตรา แก้วแก่นคูณ   
นางสาวอัจฉราพร โสรัตน์ 

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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บทท่ี 1  

บทน ำ 

1.1 ควำมส ำคัญของปัญหำ 

จากกระแสของการกระจายอ านาจท่ีเริ่มก่อตัวขึ้นตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญอื่น ๆ จะพบว่า ภารกิจและอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ านวนมากขึ้นตามไป

ด้วย ไม่ว่าจะเป็นภารกิจหน้าท่ีท่ีจ าเป็นต้องปฏิบัติ ภารกิจหน้าท่ีท่ีอาจจะจัดท าให้เกิดขึ้น และภารกิจหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมาย (โกวิทย์ พวงงาม, 2554; เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2555) ส่วนหนึ่งเพราะสภาพการเมืองไทยขณะนั้นมี

ลักษณะของความเป็นประชาธิปไตยอย่างสูงและยังไม่มีความขัดแย้งอย่างรุนแรง จึงท าให้เกิดความร่วมมือในการ

ปฏิรูปประเทศจากหลายภาคส่วน แนวคิดการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นจึงถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอย่าง

ชัดเจน ซึ่งแตกต่างจากรัฐธรรมนูญทุกฉบับก่อนหน้านี้ ท้ังการกระจายอ านาจทางด้านการปกครอง ด้านการบริหาร 

ด้านงบประมาน ด้านบุคลากร ตลอดจนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและการมีอิสระภายใต้การก ากับดูแลของ

ภาครัฐส่วนอื่น ซึ่งจะเห็นได้จากความเปล่ียนแปลงท่ีชัดเจนคือการให้ผู้บริหารและสภาท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้ง

โดยตรงของประชาชน จากอดีตท่ีถูกแต่งต้ังโดยส่วนกลางหรือเป็นข้าราชการสังกัดหน่วยงานอื่น 

ในส่วนของภารกิจท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบนั้น มีลักษณะท่ีกว้างขวางขึ้น จากเริ่มแรกท่ีมี

หน้าท่ีเฉพาะการรักษาความสะอาดและการจัดสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกสาธารณูปโภค สาธารณูปการเท่านั้น 

แต่พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการ

วางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น กล่าวคือ 

ครอบคลุมภารกิจและกิจการท่ีหลากหลายเป็นอย่างยิ่ง (อ้างใน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2542) 

ส าหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น พบว่ามีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก นอกจากการเปิดโอกาสให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกผู้แทนเข้าไปท าหน้าท่ีในการบริหารท้องถิ่น รวมถึงการมีส่วนร่วมต้ังแต่

กระบวนการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมตรวจสอบ และร่วมติดตามประเมินผลแล้ว   ในส่วนของ

รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540  ยังได้บัญญัติให้ประชาชนสามารถลงช่ือถอดถอนผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น

ได้ อีกท้ังยังสามารถเข้าช่ือเพื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550        
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ได้บัญญัติเพิ่มอ านาจประชาชนในการลงประชามติ ดังนั้น การท่ีประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งนอกจากจะท าให้

ภาคประชาสังคมเกิดความเข้มแข็งและเกิดกระบวนการเรียนรู้พื้นฐานของกระบวนการประชาธิปไตยแล้ว ยังช่วย

ให้การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใสอีกด้วย (วีระศักดิ์ เครือเทพ, 2558) 

ท านองเดียวกัน รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2560 ก าหนดให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่ง

การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ท้ังนี้ มาตราท่ีส าคัญคือ มาตรา 250 ระบุว่า องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีและอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ

ประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชน

ในท้องถิ่น ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ การจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดท่ีสมควรให้เป็นหน้าท่ี

และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้าการร่วมด าเนินการกับเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐหรือการ

มอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการ จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการท่ีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะร่วมหรือมอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงาน

ของรัฐด าเนินการนั้นก็ได้ 

นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2560 มาตรา 250 ได้ระบุต่ออีกว่า รัฐต้องด าเนินการให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ของตนเองโดยจัดระบบภาษีหรือการจัดสรรภาษีท่ีเหมาะสม รวมท้ัง  ส่งเสริมและ

พัฒนาการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้ังนี้ เพื่อให้สามารถด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้อย่างเพียงพอ 

ในระหว่างท่ียังไม่อาจด าเนินการได้ ให้รัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปพลางก่อน 

กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหาร การ

จัดท าบริการสาธารณะ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การเงินและการคลัง และการก ากับดูแลองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งต้องท าเพียงเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์

ของประเทศเป็นส่วนรวม การป้องกันการทุจริต และการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความ

เหมาะสมและความแตกต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ (อ้างใน ส านักงานเลขาธิการสภา

ผู้แทนราษฎร, 2560) 

ประเด็นส าคัญท่ีต้องย้ าคือ เพื่อการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถและคุณภาพในการให้บริการ

กิจการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงควรมีการส ารวจและประเมินผลการท างานอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล อันประกอบด้วย 1) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง การตรากฎหมาย

ท่ีถูกต้องเป็นธรรม การบังคับการเป็นไปตามกฎหมาย ปฏิบัติตามกฎกติกาอย่างเคร่งครัด โดยค านึงถึงสิทธิเสรีภาพ

และความยุติธรรมของประชาชน 2) หลักคุณธรรม (Ethics) หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม 3) หลัก
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ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตรงกันข้ามกับการทุจริตคอร์รัปชัน 

และการฉ้อราษฎร์บังหลวง 4) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ทางการเมือง การบริหาร และการจัดสรรทรัพยากรของชุมชน อันเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชุมชน 5) หลักความ

พร้อมรับผิด (Accountability) หมายถึง การมีจิตส านึกในหน้าท่ีร่วมรับผิดชอบต่อสังคม  สิทธิและหน้าท่ี และ

ปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และเคารพความคิดเห็นท่ีแตกต่างตามหลักประชาธิปไตย และ 6) หลักความคุ้มค่า 

(Value for Money) หมายถึง การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด (อริย์ธัช 

แก้วเกาะสะบ้า, 2560) 

ไม่เพียงเท่านั้น การประเมินคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นตัวช้ีวัดส าคัญ

เพื่อใช้วัดระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การ

ประเมินเพื่อประกวดในโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการประกวดขอรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการ

บริหารจัดการท่ีดีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ท่ีมี

ความเป็นเลิศของสถาบันพระปกเกล้า เป็นต้น นอกจากนี้ จากเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการจัดบริการ

สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังระดับความพึงพอใจต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) 

คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) มีมติเห็นชอบ

ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ซึ่งในการขอรับการประเมินเพื่อขอรับเงินรางวัลประจ าปี ดังกล่าว ต้องมีการด าเนินการส ารวจความพึง

พอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามตัวช้ีวัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ โดย

ให้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ท่ีได้มาตรฐานและเป็นกลาง โดย

ในการส ารวจและประเมินความพึงพอใจในแต่ละงาน อย่างน้อยต้องมีการก าหนดกรอบงานท่ีจะประเมิน

ประกอบด้วย (1) ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ (2) ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ (3) ความพึง

พอใจต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ และ (4) ความพึงพอใจต่อส่ิงอ่านวยความสะดวก 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐท่ีมีองค์ความรู้ระดับประเทศ มีความโดดเด่นใน

ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มาตรฐานและเป็นกลาง โดยวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นอกจากมีการจัดการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอกด้านการบริหารกิจการสาธารณะ
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แล้ว วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นได้ท าการวิจัย การบริการวิชาการ และการสร้างผลประโยชน์ให้กับหน่วยงาน

เครือข่ายในพื้นท่ีและชุมชนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมานานมากกว่าหนึ่งทศวรรษ หากมินับถึงงานวิจัย/

งานส ารวจอื่น ๆ จ านวนมาก วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นได้ท าการส ารวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทน

อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามตัวช้ีวัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ประจ าปีงบประมาณ 2563) โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วม 58 แห่ง จังหวัด

มหาสารคาม 1 แห่ง และจังหวัดอุบลราชธานี 60 แห่ง (วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น, 2563) ดังนั้น วิทยาลัยการ

ปกครองท้องถิ่นจึงให้ความส าคัญกับการท างานร่วมกับท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค

ประชาสังคมและภาคประชาชน ภายใต้ความเช่ือของคณะท่ีว่า “พลังเปล่ียนแปลงโลกอยู่ท่ีท้องถิ่น” พร้อมหวังว่า 

รายงานส ารวจนี้สามารถเป็นเกณฑ์ส่วนหนึ่งเพื่อช้ีวัดระดับมาตรฐานการให้บริการ ระดับความเป็นธรรมาภิบาล 

ความโปร่งใส การมีส่วนร่วมและความเช่ือถือไว้วางใจของประชาชน รวมท้ัง ใช้วัดระดับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการท่ีดี เป็นต้น 

1.2 ค ำถำมกำรวิจัย 

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปี

งบประมาณ 2564) อยู่ในระดับใด โครงการ/กิจกรรม ด้านใดท่ีประชาชนมีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการมาก

ท่ีสุด ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ด้านใดท่ีประชาชนผู้รับบริการต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแก้ไขโดย

เร่งด่วน 

1.3 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของเทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตามตัวช้ีวัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ และเพื่อศึกษาโครงการ/

กิจกรรม ท่ีประชาชนมีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการมากท่ีสุด และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ท่ีประชาชน

ผู้รับบริการต้องการให้ฝ่ายบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน 
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1.4 ระเบียบวิธีกำรวิจัย 

การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

(ประจ าปีงบประมาณ 2564) ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม

เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีถูกสุ่มเลือก และใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) ท่ีเกี่ยวข้องและจากข้อเสนอแนะท่ีอยู่ท้าย

แบบสอบถาม 

1.5 ขอบเขตกำรวิจัย 
ขอบเขตการวิจัย ประกอบด้วย 3 ขอบเขต ได้แก่  
1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
รายงานวิจัยเชิงส ารวจนี้จะพิจารณาการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการในเทศบาลนครขอนแก่น 

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านขอบเขตการประเมินลักษณะของงาน 5 ด้าน 
ได้แก่ 

1) งานด้านทะเบียน การขอมีบัตรประจ าตัวประชาชนฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน  ส านัก

ปลัดเทศบาล 

2) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง ส านักการ

ช่าง 

3) งานด้านรายได้หรือภาษี การตรวจสอบข้อมูลเพื่อช าระภาษี ฝ่ายแผนท่ีและทะเบียนทรัพย์สิน ส านัก

การคลัง 

4) งานด้านสาธารณสุข งานบริการศูนย์สาธารณสุข ส านักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

5) การรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่าน Line Bot ส านักการช่าง 
 

1.5.2 ขอบเขตด้านพื้นท่ี 
ศึกษาการด าเนินการให้บริการและโครงการของเทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
1.5.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ศึกษาการด าเนินการให้บริการและโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 หรือ นับจากวันท่ี 1 ตุลาคม 

พ.ศ. 2563 - 30 กันยายน พ.ศ. 2564 
 นอกจากนี้ ในแต่ละงานการให้บริการ โครงการ/กิจกรรม จะมีการส ารวจในอย่างน้อย 5 ประเด็น 
ประกอบด้วย 
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1) ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีจัดโดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นท่ี ในช่วงปีงบประมาณ 2564 และการท าแบบส ารวจและประเมินความพึง
พอใจในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) ด้านขั้นตอนการให้บริการ ได้แก่ ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก ความรวดเร็วในการให้บริการ ความ

เป็นธรรมของล าดับการให้บริการ (คิวรอเข้าบริการ) 

3) ด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ มีเจ้าหน้าท่ีใหบ้ริการเพียงพอ มีช่องใหบ้ริการเพียงพอ 

4) ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ได้แก่ เจ้าหน้าท่ียิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ ความสุภาพ กิริยามารยาท

ของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการ เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ 

ความสามารถในการให้บริการ สามารถตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ไขปัญหาได้ และการแต่ง

กายของเจ้าหน้าท่ี 

5) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ได้แก่ ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก ได้แก่ ท่ีนั่งคอยบริการ 

ห้องน้ า ท่ีจอดรถ ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการโดยรวม ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือ ในการให้บริการ

ป้ายข้อความ บอกจุดบริการมีความชัดเจน เข้าใจง่าย และภาพรวมความพึงพอใจท้ังหมดโดยรวม 
 

1.6 ประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอ

เมือง จังหวัดขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่ 
1) เพื่อใช้วัดระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับ

เกณฑ์การประเมินเพื่อประกวดในโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการประกวดขอรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีการบริหารจัดการท่ีดีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ท่ีมี
ความเป็นเลิศของสถาบันพระปกเกล้า เป็นต้น 

2) ผลจากการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการสามารถน าไปใช้เป็นเกณฑ์ (Criteria) เพื่อเป็น
ตัวชี้วัดในการวัดระดับคุณภาพการให้บริการ และคุณภาพของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

3) ทราบระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามตัวชี้วัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติ
ด้านคุณภาพการให้บริการ 

4) เพื่อไปเป็นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุง การให้บริการตามตัวช้ีวัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพการ
ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น 
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5) ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการน าไปใช้อ้างอิงเพื่อพัฒนาการให้บริการ เพื่อยกระดับความพึงพอใจและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป 

6) ท าให้ทราบลักษณะโครงการ/กิจกรรม ท่ีผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด และโครงการ/
กิจกรรม ท่ีประชาชนมีระดับความพึงพอใจน้อยหรือไม่พอใจ 

7) ท าให้ทราบถึงศักยภาพ สมรรถนะความสามารถในการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

8) ท าให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทัศนะของประชาชน
ผู้รับบริการ 

9) เป็นตัวอย่างให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ในการพิจารณาถึงจุดแข็ง-จุดอ่อนของโครงการ/
กิจกรรม ดังกล่าว 
 

 



   
  

   

บทท่ี 2  

แนวคิดทฤษฎีและกรอบแนวคิดการวิจัย 

 

การด าเนินการส ารวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตามตัวชี้วัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ อาศัยแนวคิด

ทฤษฎี ข้อมูลพื้นฐานและกรอบแนวคิดการวิจัย โดยจะไล่เรียงหัวข้อดังนี้ 

2.1 แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 

2.1.1 แนวคิดและความส าคัญของการกระจายอ านาจ 

2.1.2 ความส าคัญของนวัตกรรม 

2.1.3 นวัตกรรมกับการพัฒนาท้องถิ่น 

2.1.4 ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่นกับการบริการกิจการสาธารณะ 

2.1.5 ความส าคัญของการประเมินโครงการ 

2.2 ข้อมูลพื้นฐานพื้นที่ 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานเทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

2.3 กรอบแนวคิดการวิจัย
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2.1 แนวคิดทฤษฎีท่ีใช้ในการวิจัย 

2.1.1 แนวคิดและความส าคัญของการกระจายอ านาจ 

 แนวคิดและหลักการกระจายอ านาจ ถือเป็นแนวคิดท่ีมีความส าคัญต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการท่ีจะตัดสินใจ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมไปถึงการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ฉะนั้น การท าความเข้าใจ

ถึงความหมายของหลักการกระจายอ านาจจึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะท าให้เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดนี้ให้มากยิ่งขึ้น มีผู้ให้

ความหมายของการกระจายอ านาจไว้หลากหลายดังต่อนี้ 

 ศิสิน กุสลานุภาพ และสุรเชษฐ์ ชิระมณี (2526, น. 39) ได้ให้ความหมายว่า การกระจายอ านาจ หมายถึง 

การกระจายหน้าท่ีและอ านาจจากรัฐบาลกลางไปสู่หน่วยงานระดับรองลงไป  

เสน่ห์ จุ้ยโต และคณะ (2530, น. 8) แสดงทัศนะว่า การกระจายอ านาจคือ การท่ีรัฐบาลนั้นเปิดโอกาสให้

ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในท้องถิ่นตนเอง โดยการเลือกผู้ปกครองท่ีเป็นคนในท้องถิ่น ซึ่งอ านาจใน

ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ และการบังคับบัญชานั้นเป็นหน้าท่ีของหน่วยการปกครองท่ีจะท าหน้าท่ีปกครองตนเอง 

รัฐบาลกลางเป็นเพียงผู้ตรวจตราและควบคุมดูแลให้ท้องถิ่นปฏิบัติไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีวางเอาไว้  

จรูญ สุภาพ (2531, น. 84) และชูวงศ์ ฉายะบุตร (2539, น. 22) ได้แสดงทัศนะท่ีสอดคล้องกันเกี่ยวกับ

การกระจายอ านาจไว้ว่า ถือเป็นวิธีที่รัฐมอบอ านาจปกครองบางส่วนให้กับองค์กรอื่นท่ีไม่ได้เป็นเกี่ยวเนื่องกับส่วน

ของหน่วยบริหารราชการส่วนกลางในการไปจัดกิจกรรมให้บริการด้านสาธารณะบางอย่าง  โดยมีความอิสระตาม

สมควร รวมถึงการมีอ านาจท่ีจะพิจารณาตัดสินใจในเรื่องส าคัญ ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับท้องถิ่น โดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับการ

บังคับบัญชาเพียงแต่ขึ้นอยู่กับหน่วยงานราชการของส่วนกลางเท่านั้น 

รวมถึงมีนักคิดอีกหลายท่านท่ีมีความเห็นคล้ายกับการกระจายอ านาจ อาทิ เช่น  ธเนศวร์ เจริญเมือง 

(2542, น. 290) วิทยา เชียงกูล (2543, น. 62) เดโช สวนานนท์ (2545, น. 14-15) และสยาม ด าปรีดา (2547, น. 

228) ได้ให้ค านิยามการกระจายอ านาจ หมายถึง การบริหารจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่น หรือขององค์กรนั้น ซึ่ง

ราชการบริหารส่วนกลางเพียงควบคุมก ากับดูแลแต่ไม่ได้เข้าไปบังคับบัญชาส่ังการแต่อย่างใด 

นอกจากนี้ ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2535) ได้ให้ค านิยามว่า การกระจายอ านาจในศัพท์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

หมายถึง การขยายและมอบหมายให้หน่วยท่ีเล็กลงไปเป็นผู้ด าเนินการหรือตัดสินใจแทนส่วนส านักงานใหญ่ การ

กระจายอ านาจแบ่งออกได้ 2 ประเภทคือ  
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1.การลดความแออัดของส านักงานใหญ่ หรือ Deconcentration ซึ่งหมายถึง ส านักงานใหญ่มอบหมาย

ให้หน่วยย่อยเป็นผู้ด าเนินการ หรือตัดสินใจแทน แต่อ านาจในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายยังอยู่ท่ีส านักงานใหญ่ 

2.การด าเนินการหรือการตัดสินใจตกเป็นของหน่วยย่อย หรือ Devolution ซึ่งหมายถึง การท่ีหน่วยย่อย

สามารถตัดสินใจด าเนินงานได้เอง โดยไม่ต้องขออนุญาต หรือถูกทักท้วงจากส านักงานใหญ่ 

นอกเหนือจากการให้ความหมายการกระจายอ านาจในข้างต้นแล้ว ยังได้มีการจ าแนกความหมายของการ

กระจายอ านาจไว้ตามทฤษฎีด้ังเดิม และแนวคิดทฤษฎีใหม่ (ช านาญ ยุวบูรณ์, 2503 น. 8-9 อ้างถึงใน ตระกูล มีชัย

, 2538 น. 1-2) โดยแนวทฤษฎีด้ังเดิมได้ให้ความหมาย 2 ลักษณะ คือ 

1.ลักษณะการกระจายอ านาจตามอาณาเขต (Decentralization by Territory) หมายถึง การมอบอ านาจ

ให้แก่ท้องถิ่นในการจัดท ากิจกรรมหรือบริการสาธารณะต่าง ๆ ภายในเขตของตนเอง ท าให้ท้องถิ่นมีอิสระในการ

ปกครองตนเองมากขึ้น 

2.ลักษณะการกระจายอ านาจตามกิจการ (Decentralization by function) หมายถึง การมอบอ านาจ

ให้แก่สาธารณะสามารถจัดท ากิจการประเภทใดประเภทหนึ่งได้ ท้ังนี้เพื่อให้ความอิสระในการด าเนินงานให้

เหมาะสมกับเทคนิคท่ีน ามาใช้ของงานนั้น 

ส าหรับความหมายของการกระจายอ านาจตามทฤษฎีสมัยใหม่ท่ีเน้นย้ ากับการพิจารณาตามบริบทท่ีว่า

เป็น “การรวมอ านาจ” หรือ “การกระจายอ านาจ” นั้น ควรจะพิจารณาว่าอ านาจท่ีจะตัดสินช้ีขาดนั้นอยู่กับ

องค์กรปกครองเดียวหรือหลายองค์กรปกครอง ถ้ารวมอยู่ในองค์กรปกครองเดียวเรียกว่า การรวมอ านาจ แต่ถ้า

อ านาจตกอยู่กับหลายองค์กรจะเรียกว่า การกระจายอ านาจ แนวคิดทฤษฎีนี้ไม่เห็นด้วยในประเด็นท่ีจะแยก

ความหมายของการกระจายอ านาจออกเป็นการกระจายอ านาจตามอาณาเขตและการกระจายอ านาจตามกิจการ 

เพราะการท่ีจะพิจารณาว่ากระจายอ านาจหรือไม่นั้น ควรพิจารณาว่าองค์กรนั้นมีอ านาจตัดสินช้ีขาดหรือไม่ 

อย่างไรก็ตาม ได้มีข้อถกเถียงเกี่ยวกับความหมายท่ีแท้จริงของการกระจายอ านาจ โดยมองว่าค าว่า “การ

กระจายอ านาจ” (Decentralization) มีความหมาย 2 นัย นัยแรก มองว่าการกระจายอ านาจหมายถึงการโอน

อ านาจ (Devolution) (ศุภสวัสด์ิ ชัชวาล, 2545, น.7) เป็นค าท่ีสะท้อนถึงการกระจายอ านาจท่ีมีระดับสูงกว่า 

ความหมายในนัยท่ี 2 คือ การกระจายอ านาจท่ีหมายถึงการแบ่งอ านาจ (Deconcentration) เพราะการกระจาย

อ านาจในความหมายของการแบ่งอ านาจนั้น ดูเหมือนจะเป็นเพียงการกระจายอ านาจท่ีเกิดขึ้นในหน่วยราชการ

หรือกลไกของรัฐบาลด้วยกันเองมากกว่า ในขณะท่ีการกระจายอ านาจในความหมายท่ีสองนั้น อาจหมายถึงการ

กระจายอ านาจท่ีมีขอบเขตกว้างขวาง โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นการกระจายอ านาจท่ีเกิดขึ้นภายใต้หน่วยราชการหรือ
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กลไกของรัฐบาลด้วยกันเอง แต่อาจจะเป็นการกระจายอ านาจลงไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความเป็น

อิสระ 

จากการทบทวนค านิยามของการกระจายอ านาจข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การกระจายอ านาจหมายถึง 

การกระจายอ านาจ/หน้าท่ีของรัฐบาลกลางสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรดังกล่าวจัดท าบริการ

สาธารณะให้แก่คนในท้องถิ่น หรือให้อ านาจในการตัดสินใจบางอย่างโดยมีอิสระตามสมควร โดยเปิดโอกาสให้

ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง รัฐบาลกลางมีบทบาทเพียงเป็นหน่วยในการควบคุมดูแล

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ท้องถิ่นนั้นด าเนินการตามมาตรฐานท่ีต้ังเอาไว้ 

2.1.1.1 วัตถุประสงค์ของการกระจายอ านาจ 

ตระกูล มีชัย  (2538, น.19) ให้ความเห็นว่า การกระจายอ านาจต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ 3 ประการ

คือ 

1. ประสิทธิภาพของหน่วยราชการเพื่อการบริหาร การจัดการ และการให้บริการประชาชน 

2. ประสิทธิภาพของการท างาน 

3. ช่วยพัฒนาบรรยากาศการท างานของข้าราชการและพนักงานให้มีความกระตือรือร้นมีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท้ัง 3 ประการ ตระกูล มีชัย ระบุว่า การกระจายอ านาจควรเป็นไปภายใต้

หลักการ คือ 1) ให้มีการกระจายอ านาจ วินิจฉัย ส่ังการ และการบริหารลงไปยังหน่วยซึ่งรับผิดชอบบริการใกล้ชิด

ประชาชนให้มากท่ีสุด 2) ผู้รับมอบอ านาจต้องมีความพร้อมในการรับมอบหน้าท่ี ความรับผิดชอบและอ านาจท่ีมาก

ขึ้น โดยผู้กระจายอ านาจต้องให้การสนับสนุนอย่างเพียงพอ 3) ต้องสร้างดุลยภาพระหว่างหน้าท่ีความรับผิดชอบ

กับอ านาจหน้าท่ีท่ีเพิ่มขึ้น 4) การกระจายอ านาจต้องเป็นไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

และบรรยากาศของการท างาน และก่อประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมโดยรวม และ 5) การกระจายอ านาจต้อง

เป็นไปโดยมีเป้าหมายชัดเจนท่ีสามารถประเมินได้ และต้องมีการตระเตรียมข้ันตอนให้เป็นระบบเพียงพอก่อนการ

ด าเนินการ 

2.1.1.2 ลักษณะส าคัญของหลักการกระจายอ านาจปกครอง 

ชูวงศ์ ฉายะบุตร (2539, น. 22-23), ธเนศวร์ เจริญเมือง (2542, น. 291) และ สันสิทธิ์ ชวลิตธ ารง (2546, 

น. 43) มีมุมมองเกี่ยวกับหลักการกระจายอ านาจปกครองว่า มีลักษณะส าคัญคล้ายคลึงกันดังต่อไปนี้ 
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1. มีการจัดต้ังองค์การขึ้นเป็นนิติบุคคลเพิ่มขึ้นจากส่วนกลาง หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านี้มี

หน้าท่ี งบประมาณ และทรัพย์สินเป็นของตนเองต่างหาก และไม่ขึ้นตรงต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนกลาง 

ส่วนกลางเพียงแต่ควบคุมดูแลให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปตามกฎหมายเท่านั้น 

2. มีการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นทั้งหมด หรือเพียงบางส่วนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนใน

ท้องถิ่นได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองอย่างใกล้ชิด ถ้าไม่มีการเลือกต้ังคณะผู้บริหารท้องถิ่นเลย ก็ไม่

นับว่าเป็นการกระจายอ านาจการปกครองให้แก่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

3. มีอิสระในการปกครองได้ตามสมควร การกระจายอ านาจการปกครองนั้นต้องก าหนดให้หน่วยการ

ปกครองท้องถิ่นมีอ านาจอิสระในการบริหารงานหรือจัดท ากิจการท่ีได้รับมอบหมายได้เองตามสมควร คือมีอ านาจ

วินิจฉัยได้เองด้วยงบประมาณและเจ้าหน้าท่ีของตนเอง 

4. มีงบประมาณและรายได้ของท้องถิ่น ตามหลักการกระจายอ านาจการปกครองนั้น หน่วยการปกครอง

ท้องถิ่นจะต้องมีงบประมาณของตนเอง ซึ่งแยกต่างหากจากส่วนกลาง โดยมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีอากร 

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และทรัพย์สิน ตลอดจนเงินอุดหนุน (ถ้ามี) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการต่าง ๆ 

5. มีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานของตนเอง นอกจากจะมีงบประมาณแยกออกเป็นสัดส่วนของตนเองแล้ว การ

กระจายอ านาจปกครองนั้น จะต้องมีเจ้าหน้าท่ีอันเป็นพนักงานของตนเองเป็นส่วนใหญ่หรือท้ังหมด เจ้าหน้าท่ี

เหล่านี้มิได้สังกัดกระทรวง ทบวง กรม ในส่วนกลางโดยตรง แต่เป็นเจ้าหน้าท่ีของท้องถิ่นแต่ละแห่งนั้นนั่นเอง 

ปธาน สุวรรณมงคล (2547, น. 17-18) ได้กล่าวถึงลักษณะส าคัญของการกระจายอ านาจ ดังต่อไปนี้  

1) การกระจายภารกิจหน้าท่ี รัฐได้มอบภารกิจหน้าท่ีบางประการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รับผิดชอบด าเนินการแทนรัฐ เช่น การจัดการศึกษาบางระดับ การให้บริการสาธารณะสุข เป็นต้น 

2) การกระจายอ านาจการตัดสินใจ ในภารกิจหน้าท่ีท่ีรัฐบาลมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไป

ด าเนินการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีอ านาจตัดสินใจอิสระในภารกิจหน้าท่ีนั้นด้วย 

3) การกระจายทรัพยากรการบริหาร เมื่อรัฐบาลมอบอ านาจหน้าท่ีและอ านาจตัดสินใจไปให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว จะต้องมอบทรัพยากรการบริหารด้วยเช่นกัน ได้แก่ รายได้จากการจัดเก็บภาษีในเขต  

จ านวนบุคลากรท่ีเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าท่ีด้วย 
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4) การกระจายอ านาจการมีส่วนร่วมในการจัดการบ้านเมืองให้แก่ประชาชน เป็นการเปิดมิติให้ประชาชน

ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นท้ังโดยทางตรงและทางอ้อม เช่น การให้สิทธิแก่ประชาชนเข้าลงช่ือ เพื่อ

ขอให้มีการพิจารณาถอดถอนนักการเมืองท้องถิ่นที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งต่อไป เป็นต้น 

5) การกระจายความรับผิดชอบท่ีโปร่งใสและตรวจสอบได้ การกระจายอ านาจหน้าท่ีและทรัพยากร

ทางการบริหารให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องควบคู่ไปกับการท าให้ผู้บริหารได้ด้วย โดยมีการก ากับดูแลจาก

รัฐและประชาชนในท้องถิ่นด้วย (Accountability) ท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ด้วย โดยมีการก ากับดูแลจากรัฐและ

ประชาชนในท้องถิ่นด้วย 

2.1.1.3 ประเภทของการกระจายอ านาจ (Decentralization Types) 

นอกจากเหนือจากความหมาย ลักษณะส าคัญและปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการกระจายอ านาจท่ีได้น าเสนอไป

แล้วนั้น ยังสามารถจ าแนกประเภทของการกระจายอ านาจโดยแบ่งได้เป็น 6 ประเภท (Manor, 1999) โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) การกระจายอ านาจโดยจ าเป็นหรือโดยปริยาย (Decentralization by default) 

การกระจายอ านาจโดยจ าเป็นหรือโดยปริยายนี้ เกิดมาจากภาวะท่ีองค์กร หน่วยงาน หรือรัฐบาลกลาง ไม่

สามารถบริหารงานหรือท าหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพจนกระท่ังเกิดความล้มเหลวในการท างาน จึงท าให้ภาค

ประชาชนหรือภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมเกิดความตระหนักและลุกขึ้นมาเรียกร้องเพื่อให้มีการกระจายอ านาจให้กับ

กลุ่มประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในการท างานด้วยตัวเอง 

2) การแปรรูปกิจการของภาครัฐ (Privatization) 

รูปแบบของการกระจายอ านาจในลักษณะของการแปรรูปกิจการของภาครัฐนี้มีลักษณะแบบการ “โยก

โอน” (handover) ภารกิจหรือการให้บริการสาธารณะอย่างใดอย่างหนึ่งของรัฐบาลไปให้กับภาคเอกชนท าหน้าท่ี

แทน ซึ่งหลักการในลักษณะนี้อยู่บนพื้นฐานท่ีว่าหากภาคเอกชนให้บริการสาธารณะหรือท าหน้าท่ีใดได้ดีกว่ารัฐ ก็

ควรจะโยกโอนหน้าท่ีนั้นให้กับเอกชนท าหน้าท่ีแทน เพื่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าทางการบริหาร

ทรัพยากร เพราะหากรัฐยังให้บริการอยู่ก็จะส่งผลให้การให้บริการสาธารณะในด้านนั้นมีประสิทธิภาพและคุณภาพ

ต่ า ดังนั้น การให้เอกชนเข้ามาท าหน้าท่ีแทนจึงเป็นการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่า 
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3) การกระจายอ านาจภายใต้แนวความคิดเรื่องการแบ่งอ านาจทางการบริหาร (Deconcentration / 

Administrative decentralization) 

รูปแบบของการกระจายอ านาจในลักษณะของการแบ่งอ านาจทางการบริหารนี้ เป็นลักษณะท่ี หน่วยงาน

ภาครัฐจากส่วนกลาง ได้แบ่งอ านาจหน้าท่ีมาให้กับหน่วยงานท่ีมีระดับรองลงมาจากส่วนกลางท่ีกระจายในพื้นท่ี

ต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงานนี้มีอ านาจในการด าเนินงานในพื้นท่ีของตนเองในระดับหนึ่ง แต่อ านาจหน้าท่ี นโยบาย หรือ

บุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในพื้นท่ีดังกล่าวยังถือว่าเป็นบุคลากรท่ีแบ่งแยกออกมาจากส่วนกลาง ดังนั้น บุคคลากรและ

อ านาจหน้าท่ีต่าง ๆ ของหน่วยงานท่ีได้รับการแบ่งแยกอ านาจมานี้ยังคงขึ้นอยู่กับส่วนกลางเป็นส าคัญ 

4) การกระจายอ านาจภายใต้หลักการมอบอ านาจ (Delegation) 

รูปแบบการกระจายอ านาจในลักษณะของหลักการมอบอ านาจนี้ ถือได้ว่าหลักการมอบอ านาจนั้นมี

ลักษณะของความเป็นอิสระในการท างานมากกว่าหลักการแบ่งอ านาจ ซึ่งการมอบอ านาจในท่ีนี้ส่วนใหญ่จะ

พิจารณาในมิติของการมอบอ านาจ “หน้าท่ี” หรือ “ภารกิจ” ให้กับหน่วยงานหรือองค์กรประเภทต่าง ๆ แต่ยัง

ไม่ได้พิจารณาหรือเน้นไปยังการมอบอ านาจเชิงพื้นท่ี ซึ่งหลักการมอบอ านาจในลักษณะนี้สามารถยกตัวอย่าง

หน่วยงานท่ีได้รับมอบอ านาจ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน องค์กรอิสระ หรือองค์กรพิเศษท่ี

ท าหน้าท่ีเฉพาะโครงการ ซึ่งหน่วยงานหรือองค์กรเหล่านี้ ได้รับมอบอ านาจหน้าท่ีและภารกิจในการด าเนินงาน

อย่างใดอย่างหนึ่งจากส่วนกลาง แต่ก็ยังอยู่ภายใต้การก ากับดูแลจากรัฐบาลกลางผ่านมาตรฐาน กลไกทางกฎหมาย

ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งอยู่ท้ังทางตรงและทางอ้อม 

5) การกระจายอ านาจภายใต้หลักการโอนอ านาจ (Devolution) 

ภายใต้แนวคิดเรื่องการกระจายอ านาจนั้น หลักการกระจายอ านาจแบบถ่ายโอนอ านาจ (devolution) 

ถือได้ว่าเป็นรูปแบบการกระจายอ านาจท่ีมีความกว้างขวางมากท่ีสุด มากกว่าการแบ่งอ านาจ (deconcentration) 

และการมอบอ านาจ (delegation) เนื่องจากการถ่ายโอนอ านาจนี้รัฐบาลกลางได้ถ่ายโอนอ านาจหน้าท่ีในการ

ด าเนินงานด้านต่าง ๆ มาให้กับหน่วยงานระดับรองลงมา ซึ่งการถ่ายโอนอ านาจหน้าท่ีจากรัฐบาลมาพร้อม “ความ

เป็นอิสระ” ในการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการ พัฒนา แก้ไขปัญหา ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ ซึ่งไม่ได้มอง

เพียงแค่มิติในการถ่ายโอนอ านาจหน้าท่ีอย่างเดียว แต่ยังพิจารณาถึงมิติในบริหารงานเชิงพื้นท่ีของแต่ละแห่งด้วย  

ดังนั้น การถ่ายโอนอ านาจนี้จึงให้ความอิสระในการตัดสินใจทางการบริหารและปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ แก่หน่วยงาน

ท่ีได้รับการถ่ายโอน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศ

อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น โดยการถ่ายโอนอ านาจนี้ บทบาทของรัฐบาลกลางหรือหน่วยงานส่วนกลางจะเข้า
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มาแทรกแซงการใช้อ านาจหรือการบริหารงานของท้องถิ่นได้อย่างจ ากัดมากหรือแทรกแซงไม่ได้เลย ตลอดจนไม่มี

บทบาทในการควบคุมให้ท้องถิ่นปฏิบัติงานภายใต้การบังคับบัญชาจากส่วนกลาง แต่หน่วยงานส่วนกลางหรือ

รัฐบาลจะเป็นเพียงแต่ผู้คอยก ากับดูแลหรือให้ปรึกษาในการท างานด้านต่าง ๆ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ

ปฏิบัติตามหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การถ่ายโอนอ านาจนี้

สามารถจ าแนกออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

ระดับท่ี 1. การถ่ายโอนอ านาจทางการบริหาร (Administrative devolution) ซึ่งหากจะอธิบายให้เกิด

ความชัดเจนมากท่ีสุด การถ่ายโอนอ านาจทางการบริหารนี้สามารถอธิบายได้ผ่านรูปแบบของ “การปกครองตนเอง

ของท้องถิ่น (local-self-government)” โดยการถ่ายโอนอ านาจทางการบริหารนี้ หน่วยงานระดับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นถือว่าได้รับการถ่ายโอนอ านาจท้ังทางการบริหาร อ านาจหน้าท่ี และการคลัง อย่างกว้างขวางและมี

ความเป็นอิสระในการด าเนินงานมากพอสมควร ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโอกาสในการด าเนินงานเพื่อ

พัฒนาท้องถิ่น โดยทรัพยากรและความสามารถของท้องถิ่น เพื่อคนในท้องถิ่น ได้อย่างอิสระและสมบูรณ์ เนื่องจาก

การถ่ายโอนอ านาจทางการบริหารนี้ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทรัพยากรเป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น

งบประมาณและบุคลากรของท้องถิ่น ตลอดจนมีอิสระในการใช้ทรัพยากรของตนเองเหล่านี้ในการท างานเพื่อ

พัฒนาท้องถิ่นได้อย่างอิสระ 

ระดับท่ี 2. การถ่ายโอนอ านาจทางนิติบัญญัติ (Legislative devolution) ถือได้ว่าเป็นการถ่ายโอนอ านาจ

ท่ีกว้างขวางและสูงสุดเมื่อพิจารณาการถ่ายโอนอ านาจภายใต้รูปแบบการปกครองประเทศแบบรัฐเด่ียว (unitary 

state) จนถึงขั้นคล้ายคลึงกับการปกครองในระบอบสหพันธรัฐ ยกตัวอย่างเช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ประเทศสหราชอาณาจักร (Bogdanor, 1999)  ซึ่งการถ่ายโอนอ านาจในลักษณะนี้ถือได้ว่า รัฐบาลกลางได้ถ่ายโอน

อ านาจมาให้หน่วยงานระดับรองลงมาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในเชิงอ านาจหน้าท่ีและในเชิงพื้นท่ีเพื่อให้

ท้องถิ่นก าหนดชะตาชีวิตของท้องถิ่นเองได้อย่างเต็มท่ี มีอ านาจในการจัดต้ังสภาท่ีเป็นสภาของท้องถิ่นเอง (local 

assembly) เพื่ออกกฎหมายบังคับใช้ในท้องถิ่นได้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งสภาท้องถิ่นนี้ถือว่าเป็นสภานิติบัญญัติของ

ท้องถิ่น ซึ่งยังถือเป็นส่วนหนึ่งของรัฐมิได้แยกตัวออกไปจากรัฐแต่อย่างใด แต่สภาท้องถิ่นที่ว่านี้มีอ านาจหน้าท่ีอย่าง

อิสระในการออกกฎหมาย นโยบาย เพื่อบังคับใช้ในพื้นท่ีหรือในท้องถิ่นของตน โดยรัฐบาลกลางไม่สามารถมา

แทรกแซงหรือควบคุมการท างานของท้องถิ่นได้ 
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6) การกระจายอ านาจทางการคลัง (Fiscal decentralization) 

โดยพื้นฐานแล้วการกระจายอ านาจทางการคลังถือเป็นปัจจัยท่ีขาดไม่ได้ภายใต้การกระจายอ านาจ เพราะ

หากมีการกระจายอ านาจหน้าท่ีเพียงอย่างเดียว ก็มิอาจส่งผลให้หน่วยงานท่ีได้รับการกระจายอ านาจสามารถ

ท างานหรือขับเคล่ือนไปได้หากไม่ได้รับการกระจายอ านาจทางการคลัง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ “มีแค่หน้าท่ี แต่

ไม่มีเงิน” ก็ไม่สามารถท างานได้ ซึ่งการกระจายอ านาจทางการคลังนี้ เป็นการกระจายอ านาจหน้าท่ีในการบริหาร

จัดการงบประมาณและการคลังจากส่วนกลางมาให้ท้องถิ่น พร้อมกับเงินงบประมาณท่ีถูกจัดจ าแนกโดยยึดตาม

ภารกิจหรือการจัดแบ่งบริการสาธารณะออกเป็นประเภทต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่แล้ว การกระจายอ านาจทางการคลัง

นี้เองยังส่งผลให้ท้องถิ่นสามารถจัดเก็บรายได้ท่ีเป็นรายได้ของท้องถิ่นเองผ่านมาตรการทางการคลังหรือภาษี

ประเภทต่าง ๆ อีกด้วย อย่างไรก็ตาม การกระจายอ านาจทางการคลังในอีกมิติหนึ่งก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการ

ควบคุมการท างานของท้องถิ่นผ่านมาตรการและเงื่อนไขทางการคลังรูปแบบต่าง ๆ อีกดว้ย 

2.1.1.4 จุดแข็งของการกระจายอ านาจ 

ส าหรับแนวคิดการกระจายอ านาจ (Decentralization) นั้น สามารถวิเคราะห์ประเด็นท่ีเป็นจุดแข็งการ

กระจายอ านาจได้ในมิติต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ (Mikesell, 2007) 

จุดแข็งของการกระจายอ านาจ  

1) การกระจายอ านาจสามารถสะท้อนความต้องการในระดับพื้นท่ีได้เป็นอย่างดี (Spatial) เนื่องจากเป็น

การเปิดโอกาสให้คนในพื้นท่ีได้บริหารจัดการเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจึง

ท าให้เกิดการสะท้อนปัญหาและความต้องการของคนในพื้นท่ีได้ เป็นอย่างดี ก่อให้เกิดการบริหารจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพภายใต้ความเป็นลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นท่ี 

2) การกระจายอ านาจส่งผลให้เกิดการมีข้อมูลข่าวสาร การให้บริการสาธารณะและการตอบสนองความ

ต้องการท่ีดีกว่า เนื่องจากการกระจายอ านาจส่งผลให้เกิดการกระจายทรัพยากรอย่างเท่าเทียมในการบริหาร

จัดการท้องถิ่นและการให้บริการสาธารณะ ส่งผลให้เกิดการตอบสนองความต้องการของคนในพื้นท่ีได้อย่างตรงจุด 

ผ่านการปฏิบัติงานโดยคนในท้องถิ่นเอง 

3) การกระจายอ านาจก่อให้เกิดโอกาสในการสร้างความร่วมมือทางการบริหารและการพัฒนาร่วมกัน

ระหว่างท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นวิธีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพผ่านการบริหารงานแบบความร่วมมือระหว่าง

ท้องถิ่นด้วยกัน หรือระหว่างท้องถิ่นกับภาคเอกชนในพื้นท่ี  
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4) การกระจายอ านาจมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งท่ีก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมทางการบริหารกิจการสาธารณะ

รูปแบบใหม่ เนื่องจากเปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นได้คิด ได้สร้างสรรค์วิธีในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นของตนใน

รูปแบบต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดการสร้างนวัตกรรมทางการบริหารกิจการสาธารณะได้เป็นอย่างดี 

5) การกระจายอ านาจส่งผลให้มีการสร้างความรับผิดชอบ การติดตามและตรวจสอบการท างานของ

ภาครัฐมากขึ้น เนื่องจากประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นท่ีของตนเองได้อย่างเต็มท่ี 

ผ่านมิติทางการเมืองท้องถิ่น การถอดถอน และการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการท างานของข้าราชการใน

ท้องถิ่น 

6) การกระจายอ านาจก่อให้เกิดการแบ่งเบาภาระการบริหารงานของหน่วยงานส่วนกลางท้ังภาระทางด้าน

หน้าท่ีในการให้บริการสาธารณะ ภาระทางการคลัง ภาระทางการบริหาร และภาระทางทรัพยากรบุคคล มิติต่าง ๆ 

เหล่านี้ การกระจายอ านาจถือว่าเป็นเครื่องมือส าคัญในการแบ่งเบาภาระการท างานของหน่วยงานส่วนกลาง 

7) การกระจายอ านาจก่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ พัฒนา และเสริมสร้างรากฐานประชาธิปไตย เนื่องจากเป็น

การกระจายอ านาจจากรัฐบาลกลางไปยังท้องถิ่น เพื่อให้คนในท้องถิ่นได้เรียนรู้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

ด้วยความสามารถของคนในท้องถิ่นเอง ภายใต้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย การกระจายอ านาจจึงถือ

เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจากระดับฐาน

รากของสังคม 

2.1.1.5 ปรัชญาพื้นฐานรองรับการกระจายอ านาจ 

ส าหรับปรัชญาพื้นฐานรองรับการกระจายอ านาจนั้น สามารถจ าแนกพิจารณาออกเป็น 4 ประเด็น (ชูวงศ์ 

ฉายะบุตร, 2539: 26) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล 

    วัตถุประสงค์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีส าคัญคือ เพื่อการกระจายอ านาจหน้าท่ีในการ

ท างานจากหน่วยงานส่วนกลางไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าท่ีแทน

ส่วนกลางในการให้บริการสาธารณะหรือหน้าท่ีเฉพาะกิจอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีได้รับมอบหมาย นอกจากจะเป็นการ

แบ่งเบาภาระในการปฏิบัติงานแล้ว การปกครองท้องถิ่นยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระทางการคลัง และภาระทาง

ทรัพยากรของหน่วยงานส่วนกลางได้เป็นอย่างดีอีกด้วย  
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2) เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

  การปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าหมายส าคัญอันเป็นหลักการพื้นฐานคือ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม

จากประชาชนในพื้นท่ีเพื่อร่วมกันท างาน บริหารจัดการท้องถิ่น อันจะก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นและ

ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างตรงจุด เพราะแต่เดิมท่ีเน้นการปกครองแบบรวมศูนย์

นั้น บุคลากรจากส่วนกลางท่ีมาปฏิบัติหน้าท่ีในท้องถิ่นไม่ใช่คนท่ีอยู่ในท้องถิ่นมาก่อนและส่วนกลางไม่ทราบปัญหา

หรือไม่มีความเช่ียวชาญในพื้นท่ีจึงท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด ดังนั้น การปกครองส่วนท้องถิ่นจึง

เกิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาหรืออุดช่องว่างทางการบริหารเหล่านี้ 

3) เพื่อประสิทธิภาพและความคุ้มค่าทางการบริหาร 

  จากท่ีได้กล่าวไป การปกครองท้องถิ่นเป็นการปกครองท่ีได้รับการกระจายอ านาจมาจากราชการ

ส่วนกลาง ท้ังการกระจายอ านาจทางการเมือง การบริหาร การกระจายอ านาจทางการคลังรวมถึงบุคลากร ถ่าย

โอนมายังท้องถิ่น ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณและบุคลากรเป็นของตนเอง ส่งผลให้เกิดการลด

ค่าใช้จ่ายหรือภาระทางการคลังของระบบราชการ เกิดความคุ้มค่าทางการบริหาร และส่งผลให้การท างานเพื่อ

พัฒนาท้องถิ่นแต่ละพื้นท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะได้บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในพื้นท่ีมากกว่าบุคคลจาก

ภายนอกท่ีส่งมาจากส่วนกลาง  

4) เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะและสถานศึกษาทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้แก่คนในท้องถิ่น 

 การปกครองส่วนท้องถิ่นถือได้ว่าเป็น “โรงเรียนเพื่อฝึกฝนประชาธิปไตย” ให้แก่ประชาชนท่ีอยู่ในท้องถิ่น 

เนื่องจากการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองและการ

บริหารในระดับท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง ตลอดจน ส่งผลให้ประชาชนได้รับสิทธิในการเข้าถึงอ านาจทางการเมือง 

สวัสดิการ ผลประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีอยู่ในท้องถิ่น จึงท าให้เกิดการกระตุ้นให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วม

ในทางการเมือง การปกครอง และการบริหารในระดับท้องถิ่นมากขึ้น ท าให้ชาวบ้านได้เรียนรู้วิธีการท างาน การ

แก้ไขปัญหา การบริหารจัดการ และการจัดการปกครองในระดับท้องถิ่น ด้วยศักยภาพและความสามารถของคนใน

ท้องถิ่นเอง ฝึกฝนทักษะในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจากระดับชุมชนและระดับต าบล อันมีผลโดยตรง

ต่อการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบอบประชาธิปไตยจากระดับฐานรากของสังคม 
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2.1.2 ความส าคัญของนวัตกรรม 

 นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง ความคิด การกระท า หรือส่ิงของท่ีเป็นส่ิงใหม่ ค าว่าใหม่นั้นไม่จ าเป็น

ว่าต้องเป็นส่ิงแรกท่ีอุบัติขึ้นบนโลก แต่ขึ้นอยู่กับการรับรู้ของบุคคลว่าส่ิงท่ีถูกสร้างขึ้นนั้นเป็นส่ิงใหม่หรือไม่ 

ความเห็นของบุคคลจึงกลายเป็นตัวตัดสินการตอบสนองของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงนั้น หากเขาเห็นว่าอะไรเป็นส่ิงใหม่

ส าหรับเขา ส่ิงนั้นก็จะเป็นนวัตกรรม ส่วนค าว่า “ใหม่” ท่ีเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมมิใช่จ าเป็นว่าต้องเป็นความรู้ใหม่

ของบุคคล แต่อาจเป็นความรู้เกี่ยวกับส่ิงหนึ่งท่ีมีมานานแล้ว แต่ยังไม่ได้ปรับเปล่ียนทัศนคติท่ีจะชอบหรือยอมรับ 

(Roger, 1983, p.11) ในขณะท่ีนักวิชาการนามอุโฆษอย่าง โจเซฟ ชุมปีเตอร์ (Joseph Schumpeter, 1984) 

กล่าวถึงนวัตกรรมไว้ว่า เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์เดิม กระบวนการผลิตใหม่ 

แหล่งทรัพยากรใหม่ ตลาดใหม่ หรือองค์การใหม่ ในขณะท่ีนักวิชาการผู้เช่ียวชาญในงานวิจัยด้านนวัตกรรมใน

ปัจจุบันอย่าง Richard Wolfe (1994, pp.417-419) กล่าวว่า นวัตกรรมโดยท่ัวไปมีต้ังแต่ความคิดใหม่ ส่ิงใหม่ 

หรือการประดิษฐ์ใหม่ ท่ีสามารถน ามาให้เกิดประโยชน์ได้ ดังนั้นจึงมีสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดอันเป็นท่ีมาของ

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Productive Innovation) นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) และนวัตกรรม

กระบวนการ (Process Innovation) ในด้านสหภาพยุโรป ให้ความหมายของนวัตกรรมไว้ว่า เป็นการปรับใช้

ผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ การตลาดหรือรูปแบบองค์กรใหม่ ท่ีก่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงมูลค่าในแง่ของ

ผลประโยชน์ด้านการเงิน ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี และความมีประสิทธิภาพ (European Parliament Research 

Service, 2016, Online) 

 จากนิยามข้างต้น พอจะสรุปองค์ประกอบส าคัญในการสร้างความหมายของค าว่า “นวัตกรรม” ได้สาม

ประการ คือ 1) ความใหม่ (Novelty) ท่ีเพียงพอจะเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 2) ความมีคุณค่า (Value) เช่น 

การสร้างผลก าไรให้กับบริษัท เพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการท างาน หรือ ปรับปรุงความเป็นอยู่ของผู้ใช้ให้ดี

ยิ่งขึ้น และ 3) เกิดการยอมรับจากคนในสังคม (Adoption) ท่ีจะเปล่ียนมาใช้ในส่ิงใหม่นั้น ท้ังนี้ นวัตกรรม สามารถ

จัดเป็น 5 ประเภท ดังนี้ (ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2547, น.5; European Parliament Research Service, 

2016, Online; Schumpeter, 1984; Edison, Ali and Torkar, 2013, pp.1394-1395) 

 1) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product innovation) เป็นการผลิตสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ี

ส่งผลต่อการปรับเปล่ียนท้ังทางด้านเทคนิคเฉพาะทาง องค์ประกอบ วัสดุ ซอฟแวร์ เป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ต่อผู้ใช้ ให้

ความส าคัญต่อการปรับเปล่ียนการใช้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตสินค้า สร้างสินค้าท่ีมีความแตกต่าง 
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 2) นวัตกรรมกระบวนการ (Process innovation) เป็นการเปล่ียนแนวทาง หรือวิธีการผลิตสินค้า หรือ

การให้บริการในรูปท่ีแตกต่างออกไปจากเดิม ด้วยการพัฒนาสร้างสรรค์กระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ซึ่งต้องอาศัยความรู้ทางเทคโนโลยีตลอดจนความรู้กระบวนการและเทคนิคต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการ

ประยุกต์ใช้แนวคิด วิธีการ หรือกระบวนการใหม่ ๆ ท่ีส่งผลให้กระบวนการการผลิตและการท างานโดยรวมให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิภาพสูงสุด 

 3) นวัตกรรมการตลาด (Marketing innovation) คือการพัฒนาตลาดใหม่ท่ีมีการปรับปรุงวิธีการในการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบรรจุผลิตภัณฑ์ การจัดวางตราสินค้า การส่งเสริมการขาย (Promotion) และการบริการ 

รวมถึงการแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ให้กับตลาด การจัดวางต าแหน่งของนวัตกรรม เช่น รูปแบบการผลิต การน าการ

ปรับเปล่ียนยุทธศาสตร์ใหม่ ๆ ท่ีมีนัยส าคัญต่อการปรับปรุงการตลาดมาปรับใช้ 

 4) นวัตกรรมองค์การ (Organization innovation) คือการสร้างการเปล่ียนแปลงโครงสร้างธุรกิจ การ

ปฏิบัติการ ตัวแบบ และอาจรวมถึงกระบวนการ การตลาดและรูปแบบธุรกิจเป็นนวัตกรรมท่ีเน้นการเพิ่มขีด

ความสามารถในการจัดการ และบริหารองค์การ ซึ่งจะต้องใช้ความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการมา

ปรับปรุงการบริหารภายในองค์การ รวมถึงการเปล่ียนแปลงรูปแบบการผลิตและการเงินเพื่อสร้างเป็นนวัตกรรมใน

โครงสร้างการจัดการ, ระบบบรรษัทภิบาล, ระบบการเงิน และระบบค่าตอบแทนลูกจ้าง 

 5) นวัตกรรมการจัดการ (Management innovation) การสร้างนวัตกรรมการจัดการนั้นองค์การจะต้อง

ใช้ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการมาปรับปรุงระบบโครงสร้างเดิมขององค์การซึ่งรูปแบบการบริหารจะเป็นไปใน

ลักษณะการมีส่วนร่วมของพนักงาน ซึ่งจะท าให้เกิดความคิดเห็นใหม่ ๆ เกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้า และสามารถสร้างรายได้และน าไปสู่ผลก าไรให้กับบริษัทได้ เช่น การบริหารองค์การใน

ลักษณะท่ีเป็นงานประจ ากับสายการบังคับบัญชาท่ีเป็นแบบโครงการ เป็นต้น 

 ความส าคัญของนวัตกรรม  

 นวัตกรรมได้เข้ามามีบทบาทในสังคมปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง กระท่ังในปัจจุบันกลายเป็นตัวแบบการพัฒนา

ประเทศส าคัญท่ีเรียกว่า ประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายท่ีจะเปล่ียนเศรษฐกิจ

แบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม เช่น การผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรม การขับเคล่ือนภาคอุตสาหกรรม

ด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ การผลิตท่ีเน้นภาคบริการมากขึ้น เป็นต้น (สุรัชพงศ์ สิกขาบัณฑิต, 2561 , 

ออนไลน์) อย่างไรก็ตาม ไม่เพียงเฉพาะประเด็นด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น นวัตกรรมยังส่งผลส าคัญต่อการ

พัฒนาประเด็นด้านอื่น ๆ ดังนี้ (OECD, 2012, pp. 10-25) 
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 1) การเพิ่มการพัฒนาและลดช่องว่างทางเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เนื่องจากประเทศต่าง ๆ มีทรัพยากรท่ี

แตกต่างกัน ดังนั้น การเติบโตอาจไม่ครอบคลุม ซึ่งก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคในการพัฒนา อันกลายเป็นอุปสรรค

ในการด ารงชีวิตของผู้คน ไม่ว่าจะเป็นรายได้ ความสามารถทักษะในชีวิต กิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคม โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งสถานการณ์ในประเทศก าลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจใหม่ ทว่านวัตกรรมได้เข้ามาท าให้การพัฒนา

ดังกล่าวครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

 1.1) การช่วยลดช่องว่างในมาตรฐานการด ารงชีวิตของผู้คนในสังคม (ระหว่างคนจน-คนรวย) เช่น การท า

ให้สินค้ามีราคาถูกลง ท าให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย (คนจน) สามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้น (innovation for low and 

middle-income groups) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสินค้าและบริการท่ีมีความจ าเป็นต่อสุขภาพ หรืออาหารการกิน 

ท้ังยังสามารถปรับปรุงสวัสดิการให้กับประชาชนท่ีมีรายได้น้อยให้สามารถท าได้ง่ายข้ึน และท าให้เข้าถึงประชากร

ได้มากขึ้น 

 1.2) ช่วยส่งเสริมให้ “ผู้ประกอบการรากหญ้า” (Grassroot Entrepreneurship) สามารถเข้าสู่กิจกรรม

ทางเศรษฐกิจได้มากขึ้น เช่น การเปล่ียนจากการผลิตการเกษตรหรืองานอุตสาหกรรม (ฝีมือ) แบบด้ังเดิมไปสู่การ

ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งบ่อยครั้งเป็นนวัตกรรมท่ีเกิดขึ้นในท้องถิ่นท่ีช่วย

ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้น เนื่องจากพวกเขาเหล่านี้ มักไม่ถูกนับรวมในระบบเศรษฐกิจท่ีเป็นทางการ

และเป็นชนช้ันท่ีอยู่ล่างสุดหากน าสังคมไปเปรียบเทียบในรูปแบบพีระมิด ด้วยเหตุนี้ นวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น การใช้

มือถือแบบสมาร์ทโฟน ท่ีท าหน้าท่ีได้หลายประการ จะช่วยท าให้พวกเขาเหล่านี้สามารถถูกนับรวมกับระบบ

เศรษฐกิจแบบเป็นทางการได้ 

 1.3) เกิดการปรับปรุงการเสมอภาคด้านค่าจ้างเนื่องจากการปรับเปล่ียนเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท าให้ช่องว่าง

ระหว่างค่าจ้างแคบลง เนื่องจากผู้คนต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ไปพร้อม ๆ กัน เช่น ประเทศก าลังพัฒนาและ

ประเทศเศรษฐกิจใหม่ ต้องน าเข้าเครื่องจักรท่ีมีความทันสมัย ก่อให้เกิดการปรับปรุงเทคโนโลยีในการผลิต  และ

การปรับเปล่ียนค่าจ้างแรงงานให้เพิ่มมากขึ้น 

 2) การพัฒนาด้านการศึกษา ทักษะ และทุนมนุษย์ เนื่องจากการศึกษาและทักษะเป็นพื้นฐานส าคัญของ

นวัตกรรม การมีงบประมาณท่ีจ ากัดด้านการศึกษาจึงยากท่ีจะปรับปรุง/พัฒนาการศึกษาให้อยู่ในระดับสูง ดังนั้น 

นวัตกรรมจึงจะช่วยให้ยกระดับการศึกษาได้ ด้วยการส่งเสริมการศึกษาจากภายนอก (ประเทศ) หรือการยกระดับ

ทักษะฝีมือจากการฝึกอบรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศท่ีมีนวัตกรรมระดับสูง ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความ
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จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับประเทศก าลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจใหม่ท่ีจะแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างศักยภาพและ

ทักษะฝีมือ  

 3) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา เนื่องจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ซึ่งเป็น

นวัตกรรมอันทรงพลัง ช่วยลดต้นทุนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เช่น การเรียนรู้ของนักวิทยาศาสตร์และนวัตกรใน

ประเทศก าลังพัฒนาโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศจากประเทศท่ีพัฒนาแล้วและมีการใช้นวัตกรรมระดับสูง ซึ่ง

สามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว นอกจากนี้ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยียังช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถแสวงหา

ลูกค้าได้ท่ัวโลก นวัตกรรมเช่นนี้ก่อให้เกิดห่วงโซ่อุปทานระดับโลก และท าให้เทคโนโลยีนั้นถูกส่งต่ออย่างรวดเร็ว

ผ่านบรรษัทข้ามชาติ 

 4) นวัตกรรมท่ีเกิดขึ้นในสภาพโลกาภิวัตน์ ส่งผลส าคัญต่อประโยชน์จากการค้าระหว่างประเทศและการ

ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศก าลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจใหม่ท่ี

นวัตกรรมจะส่งผลกระทบมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก 

 4.1) การเปิดตลาดการค้าของประเทศก าลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจใหม่น ามาซึ่งการแข่งขันในการ

ลงทุนด้านผลิตสินค้า จึงท าให้อ านาจการผลิตจากผู้ผลิตภายในประเทศลดต่ าลง การแข่งขันดังกล่าวท าให้เกิดการ

ปรับปรุงการผลิตอย่างมโหฬารด้วยการใช้สมรรถนะของนวัตกรรม 

 4.2) เปิดโอกาสให้ประเทศก าลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจใหม่เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก

ประเทศท่ีมีนวัตกรรมระดับสูง 

 4.3) การบูรณาการทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศท าให้ขนาดทางเศรษฐกิจขยายมากขึ้นและมีความ

เฉพาะเจาะจงมากขึ้น 

 4.4) การเปิดเสรีด้านการค้าก่อให้เกิดการสร้างความช านาญเฉพาะด้าน น ามาซึ่งการผลิตท่ีเน้นการ

ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ สุดท้ายจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการปรับปรุงโครงสร้างของระบบสวัสดิการระดับประเทศ 

โดยเฉพาะในประเทศท่ีต้องการผลักดันการผลิตสินค้าและบริการผ่านการสร้างนวัตกรรม 

 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ นวัตกรรมช่วยให้เศรษฐกิจเกิดการเติบโตได้อย่างรวดเร็วและได้

ท้าทายกับปัญหาท่ีแก้ไขได้ยากของประเทศก าลังพัฒนา เช่น ความยากจน และสุขภาพ ยกตัวอย่างเช่น ปัญหา

ความยากจนซึ่งมีสาเหตุประการหนึ่งจากการขาดโอกาสและเช่ือมโยงกับการมีสุขภาพไม่ดี ก่อให้เกิดศักยภาพด้าน

ก าลังคนถดถอย ด้ังนั้น ความท้าทายของปัญหาสังคมเช่นนี้ สามารถน านวัตกรรมเข้ามาเป็นตัวเร่งในการแก้ปัญหา
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ได้ เช่น ประเทศอินเดียในทศวรรษ 1960 ท่ีมี “การปฏิวัติเขียว” (Green Revolution) โดยการน านวัตกรรมเข้า

มาช่วยในการเพาะปลูก การผลิตสัตว์ การชลประทาน ซึ่งผลท่ีตามมาคือมีท้ังการเพิ่มจ านวนผลผลิตทางการเกษตร

และลดความอดอยากในประเทศ 

2.1.3 นวัตกรรมกับการพัฒนาท้องถ่ิน 

 นวัตกรรมได้ถูกเสนอในทฤษฎีความได้เปรียบเชิงแข่งขันของ Porter (1985) เป็นเครื่องมือส าคัญต่อการ

ขับเค ล่ือนการให้บริการภาครัฐ ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับแนวคิดการบริหาร 

ภาครัฐแนวใหม่  (New public management) ซึ่ ง เป็นการน าแนวทางการบริหารในภาคเอกชนหรือ 

อุตสาหกรรมมาใช้ในภาครัฐ จึงเห็นได้ว่า นวัตกรรมเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาการบริหารงานภาครัฐ ท่ี 

ไม่เน้นเป็น “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ( Innovation Products)” แต่เป็น “การบริการท่ีเป็นกระบวนการใหม่   

(Service Processes)” หรือเป็นการบริการท่ีมีกระบวนการท่ีเปล่ียนแปลง/พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  (Continuous 

Change/Improvement) ในลักษณะเดียวกับนวัตกรรมสังคมท่ีมุ่งการแก้ไขปัญหาสังคมดังเช่นความส าเร็จของ

แผนงานนวัตกรรมสังคม (Social Innovation Plan)  ท่ีริ เริ่มด าเนินการและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย

นายกเทศมนตรีเมืองโซล ในช่วงปี 2006-2010 ด้วยการระดมความคิดสร้างสรรค์จากบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อ

พัฒนาเมืองโซลสู่มหานครอันดับต้นของโลกและเพิ่มความสุขของประชากร ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและ

น าไปใช้พัฒนาเมืองจนประสบความส าเร็จบรรลุเป้าหมายข้างต้นได้ (O’Byrne & Others, 2014, p.53) 

 ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร) ได้จัดต้ังศูนย์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบ 

ราชการไทยขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางของการรวบรวมข้อมูลทางนวัตกรรมของการบริหารจัดการ จากหน่วยงาน  

ภาครัฐทุกภาคส่วน โดยศูนย์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบราชการภาครัฐ ( 2561) ได้ก าหนดค านิยามของ 

นวั ตก ร รมภาครั ฐ  หมายถึ ง แนว คิด  วิ ธี  และ รู ป แบบใหม่ ๆ  ในการพัฒนาอ ง ค์กร  ( Organization 

Development) การด าเนินงาน (Work Process) และการให้บริการ (Service Delivery) อันเป็นผลมาจากการ

สร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาท่ีมี

ประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิผล และคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ท่ีครอบคลุมท้ังการบริการ 

การบริหาร นวัตกรรมทางความคิด และเชิงนโยบาย โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มี

ความสอดคล้องกับ "ศาสตร์พระราชา" หรือหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย-

เดช บรมนาถบพิตร คือ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" มาเป็นหัวใจของการด าเนินงาน Government innovation lab 

เพื่อเปิดพื้นท่ีให้กับประชาชนและหน่วยงานจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด ออกแบบ สร้างสรรค์ และ

ร่วมทดลองการบริการแบบใหม่ของภาครัฐ 
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 นวัตกรรมของภาครัฐ: ความเป็นผู้ประกอบการ 

 แม้ว่าความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) เป็นแนวคิดจากภาคเอกชน แต่จ านวนงานวิจัย 

และหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน กลับเพิ่งเริ่มมีมากขึ้นในช่วงส่ีสิบปีท่ีผ่านมาเท่านั้น (วรรณา ประยุกต์  

วงศ์, 2561) ท่ีส าคัญยังมีงานวิจัยท่ีพบว่าผู้ประกอบการท่ีเป็นผู้รวบรวมปัจจัยและทุนมาผลิตสินค้าหรือบริการ 

อย่างสร้างสรรค์/คิดค้นนวัตกรรมในระบบเศรษฐกิจได้นั้น มีพฤติกรรมท่ีแตกต่างจากผู้ประกอบการใน  

ความหมายเดิมด้วย ดังท่ี Sarasvathy (2001) ได้ท าวิ จัยพฤติกรรมของผู้ประกอบการจ านวนมาก พบว่า 

ผู้ประกอบการเหล่านั้นมีหลักตรรกะการตัดสินใจคล้ายคลึงกัน เป็นหลักตรรกะท่ีแตกต่างจากหลักตรรกะเดิมท่ี  

เรียกว่าหลักตรรกะพยากรณ์ (Predictive Logic) คือการวางเป้าหมายท่ีต้องการ และมองหาทรัพยากรท่ีจะท าให้

บรรลุในเป้าหมายดังกล่าว เป็นการมองกระบวนการประกอบการเป็นแบบเชิงเส้นเป็นลักษณะการ 

เปล่ียนแปลงแบบเป็นขั้นเป็นตอน ตามแผนท่ีคาดการณ์หรือพยากรณ์ไว้ ขณะท่ีผู้ประกอบการเหล่านั้น ใช้ 

แนวคิดตรงข้ามคือ เป็นลักษณะการคิดถึงผลลัพธ์ท่ีคาดหวังไปพร้อมกับวิธีการท่ีต้องด าเนินการ (Effectual 

Theory) อาศัยหลักตรรกะสร้างสรรค์กลับคิดพลิกไปอีกด้านคือ วางเป้าหมายจากทรัพยากรท่ีอยู่ในมือ เขาจะ  

ลงมือท าจากส่ิงท่ีมีอยู่  มากกว่าการรอเวลาให้ได้ในส่ิงท่ีต้องการแล้วค่อยลงมือท า เป็นการตัดสินใจใน  

สถานการณ์ท่ีไม่สามารถคาดเดาและไม่แน่นอน 

 นวัตกรรมกับท้องถ่ิน 

 ลักษณะแหล่งก าเนิดของนวัตกรรมท้องถิ่นข้างต้น สอดคล้องกับความเป็นผู้ประกอบการภาครัฐ นั้นก็คือ

นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนทีมผู้บริหาร การพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น ต้องอาศัยความต่อเนื่องของ

ผู้บริหาร ตลอดจนนโยบาย/วิธีการบริหาร นอกจากนี้ยังมีแหล่งก าเนิดนวัตกรรมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นท่ีมาจากภาครัฐ ด้วยการใช้แรงจูงใจคืองบประมาณสนับสนุนการพัฒนาเพิ่มเติมจากเงินรางวัล ด้วย

โครงการนวัตกรรมท้องถิ่นได้ถูกก าหนดให้เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญประการหนึ่งในการประกวดการบริหารจัดการ

ท่ีดี โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องการส่งเสริมหรือกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการคิดริเริ่ม 

หรือมีมุมมองท่ีต่างไปจากเดิมในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดการบริการสาธารณะ หรือในการพัฒนา

ชุมชนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือเกิดประโยชน์คุ้มค่ามากขึ้น โดยผู้วิจัยบางกลุ่มในฐานะผู้ประเมิน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังหมด พบความไม่ลงตัวของการด าเนินโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น 9 ลักษณะ ได้แก่ 

1) ตอบสนองความต้องการส่วนตัวผู้น า จึงมุ่งการช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาพื้นท่ีเฉพาะหรือกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม 2) 

ลอกเลียน แต่ไม่ปรับใช้ ใช้ตัวแบบส าเร็จรูปในการด าเนินโครงการนวัตกรรมจากการไปศึกษาดูงานจากภายนอก 

แต่ไม่ปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) มองเล็ก แทนท่ีจะมองภาพใบใหญ่ เป็น
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โครงการท่ีมีผลกระทบน้อย หรือแสดงได้ไม่ชัดเจน 4) ขาด Impact ในการแก้ปัญหา เป็นโครงการท่ีไม่สามารถ

แก้ไขปัญหานั้นได้ 5) คลอดแล้วทิ้ง เป็นโครงการท่ีสนับสนุนเงินให้กับกลุ่มต่าง ๆ แต่ขาดปัจจัย/กระบวนเกื้อหนุน

ให้เกิดความเข้มแข็ง 6) เป็นนวัตกรรมเฉพาะกิจ เป็นการจัดงานเฉพาะกิจ หรือการประกวดต่าง ๆ เช่น การ

ประกวดชุมชนสะอาด 7) ลงทุนสูงหรือไม่คุ้มค่า เนื่องจากต้นทุนการด าเนินการสูง 8) เล็กใหญ่ไม่สมส่วน ความยาก

ง่ายของนวัตกรรมไม่สอดคล้องกับฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขนาดเล็ก งบประมาณน้อย กลับท าโครงการท่ีใช้งบประมาณจ านวนมาก และ 9) เป็นนวัตกรรมไม่สุก คือยังไม่

สรุปผลการด าเนินโครงการ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจรีบชิงส่งเข้ามาประกวดก่อน (วีระศักด์ิ เครือเทพ 

และคณะ, 2560: 93-95) 

 ท้ังนี้ ความไม่ลงตัวท้ัง 9 ประการดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับข้อจ ากัดของแหล่งก าเนิดนวัตกรรมท่ีมาจาก

ภาครัฐส่วนกลาง อีกท้ังยังเป็นการน าเสนอเพื่อเป็นแนวทางให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับปรุงเพื่อพัฒนา

โครงการนวัตกรรมท้องถิ่นในปีถัดไป จึงไม่ได้น าเสนอลักษณะนวัตกรรมท่ีได้รับรางวัล รวมถึงประเด็นการ

บริหารงานแบบเครือข่ายหรือสร้างความร่วมมือ โดยเฉพาะการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และผู้น าท้องท่ี คือก านันและผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนผู้น าชุมชน ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนานวตักรรมสมัยใหม่ 

เรียกว่า กลยุทธ์นวัตกรรมแบบเปิด (Open innovation) ท่ีบริษัทเอกชนเปิดโอกาสให้บุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ 

เข้ามาช่วยพัฒนานวัตกรรม สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลอดจนสร้างการเติบโต

ยอดขายแบบก้าวกระโดดภายในระยะเวลาสองปี (O’Byrne & Others, 2014, p. 56) ซึ่งความร่วมมือดังกล่าว 

เป็นประเด็นส าคัญต่อการสร้างการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นทั้งในระดับผลผลิต คือสามารถด าเนินงานตามตัวชี้วัดและ

สอดคล้องกับคุณลักษณะชุมชนท่ีพึงประสงค์ 8 มิติ และระดับผลลัพธ์ คือ นวัตกรรมจากรูปแบบกิจกรรม/โครงงาน

และการด าเนินงาน 

2.1.4 ความส าคัญของการปกครองท้องถ่ินกับการบริการกิจการสาธารณะ 

 กระแสการกระจายอ านาจเป็นพัฒนาการส าคัญของประเทศต่าง ๆ นับจากทศวรรษท่ี 1980 เป็นต้นมา 

ตามทฤษฎีแล้ว การกระจายอ านาจต้องครอบคลุมท้ัง 3 องค์ประกอบคือ 1) การกระจายอ านาจด้านการคลังโดย

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Government Organization: LGO) มีความรับผิดชอบจัดการกับ

งบประมาณของตนเองและสามารถมีรายได้เป็นของตนเอง 2) กระจายอ านาจทางการเมืองท่ีองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น สามารถออกกฎหมายใช้ในท้องถิ่นของตนเองได้ เช่นเดียวกับผู้บริหารมาจากการเลือกต้ังเสียงข้างมากใน

ท้องถิ่นและ 3) การกระจายอ านาจทางด้านการบริหารท่ีมีความรับผิดชอบในการบริการเรื่องต่างๆ ท้ังการศึกษา 
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สาธารณสุข  โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ฯลฯ ความส าคัญของการกระจายอ านาจจะช่วยนิยามบทบาท

หน้าท่ีใหม่ของรัฐบาลกลางในการร่วมกันในกระบวนการพัฒนา (Grindle, 2007) 

ในความเป็นจริงแล้ว โลกการบริหารสมัยใหม่ถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานท้องถิ่นท่ี

รองรับภารกิจการกระจายอ านาจให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตนเองและมีส่วนร่วมต่อ

การบริหารจัดการสาธารณะ  Game and Wilson (2011) ช้ีว่าภารกิจส าคัญของรัฐบาลท้องถิ่นมีอย่างน้อย 6 

ประการคือ 1.การเสริมสร้างชุมชน (building community) 2.การถนอมรักษาชุมชน (caring for community) 

3.การให้การศึกษาแก่ชุมชน (educating community) 4.การสร้างความบันเทิงให้แก่ชุมชน (entertaining 

community) 5.การปกป้องรักษาชุมชน (protecting community) 6.การสนับสนุนชุมชน (supporting 

community) ขณะท่ีท้ัง Lewis and Catron (1996) ย้ าว่า การบริการสาธารณะเป็นความไว้วางใจสาธารณะ 

(public trust) ความไว้วางใจในท่ีนี้ นอกจากโยงใยไปถึงการท าหน้าท่ีของตัวเองอย่างจริงใจและซื่อสัตย์ เพื่อ

สนับสนุนในเรื่องของผลประโยชน์สาธารณะ (public interest) ความไว้วางในยังเกี่ยวข้องกับภาษีของพลเมือง

เพราะงบประมาณท่ีใช้บริหารสาธารณะต่างมาจากเงินของพลเมืองท้ังส้ิน ส่วน Thompson (1985) ช้ีเพิ่มเติมว่า 

นอกจากเรื่องภาษีท่ีมาจากพลเมืองแล้ว การบริหารท่ีควรเน้นแนวคิดกระจายอ านาจ เนื่องจาก ประการแรก การ

บริหารต่าง ๆ และนโยบายสาธารณะสามารถท่ีจะไปกระทบความกินดีอยู่ดีประชาชนได้ ไม่จ ากัดว่าเป็นนโยบายใด 

และประการต่อมา เมื่อส่งผลกระทบต่อการกินดีอยู่ดีประชาชน การบริหารท่ีเป็นธรรมจึงเป็นเรื่องส าคัญเพราะ 

แทนท่ีจะดูแลผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม แต่ควรต้องดูแลผลประโยชน์สาธารณะให้ท่ัวถึงและต้องได้รับการยอมรับ

อย่างท่ัวถึงจากสาธารณะจึงจะถือได้ว่าเป็นการบริหารท่ีดี 

ในส่วนของสังคมไทยนั้น ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ระบุภารกิจและอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้ดังนี้ 
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  ตารางที่ 2.1 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 (อ้างใน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2542) 

 

กรุงเทพมหานคร (ตามมาตรา 16 และ 17) 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา 

(ตามมาตรา 16)  
มีฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดเล็ก 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(ตามมาตรา 17) 

มีฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดใหญ่ 
1. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
2. การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า 

และทางระบายน้ า 
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่า

ข้าม และท่ีจอดรถ 
4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 
5. การสาธารณูปการ 
6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
8. การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
9. การจัดการศึกษา 
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
11. การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการ

เกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย 
13. การจัดให้มีและบ ารุงสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
14. การส่งเสริมกีฬา 
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค 

และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนา

ท้องถิ่น 

1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และ
ประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบ
ท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 

2. การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอืน่ใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

3. การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

4. การแบ่งสรรเงินซึง่ตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

5. การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาป่าไม้ ท่ีดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

6. การจัดการศึกษา 
7. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และ

สิทธิเสรีภาพของประชาชน 
8. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการ

พัฒนาท้องถิ่น 
9. การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
10. การจัดต้ังและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
11. การก าจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลรวม 
12. การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ  
13. การจัดการและดูแลสถานีขนส่งท้ังทางบกและทาง

น้ า 
14. การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
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17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบา้นเมือง 

18. การก าจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ าเสีย 
 

15. การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการท า
กิจการไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือร่วมกับบุคคล
อื่นหรือจากสหการ 

16. การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าท่ี
เช่ือมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอืน่ 

19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และ
การรักษาพยาบาล 

20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
21. การควบคุมการเล้ียงสัตว์ 
22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่น ๆ  

24. การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้
ประโยชน์จากป่าไม้ ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

25. การผังเมือง 
26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
27. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
28. การควบคุมอาคาร 
29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและ

สนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

31. กิจการอื่นใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 

 

17. การจัดต้ังและดูแลตลาดกลาง 
18. การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และ

วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิน่ 
19. การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล 

การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
20. การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
21. การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
22. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
23. การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยใน

จังหวัด 
24. จัดท ากิจการใดอันเป็นอ านาจและหน้าท่ีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีอยู่ในเขตและ
กิจการนั้นเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นร่วมกนัด าเนินการหรือให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจัดท า ท้ังนี้ ตามท่ี
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

25. สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพฒันาท้องถิ่น 

26. การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น 

27. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 



เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
โครงการส ารวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น [ปีงบประมาณ 2564]  

 

   

29 

28. จัดท ากิจการอื่นใดตามท่ีก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นก าหนดให้เป็น
อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

29. กิจการอื่นใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

  
 

2.1.5 ความส าคัญของการประเมินโครงการ 

หากพิจารณาความหมายและองค์ประกอบของค าว่า “โครงการ”  ซึ่งหมายถึง แผนงานท่ีประกอบด้วย

กิจกรรมหลายกิจกรรม ท่ีระบุรายละเอียดชัดเจน อาทิ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ผู้รับผิดชอบ วิธีการ หรือขั้นตอน

ในการด าเนินงาน งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน ตลอดจนผลผลิตหรือผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ การระบุไว้

ชัดเจนย่อมจะท าให้สามารถน าโครงการไปปฏิบัติได้ง่าย และติดตามก ากับดูแล  ตลอดจนประเมินผลโครงการได้

ง่าย (สมพิศ  สุขแสน, 2547) โดยองค์ประกอบท่ีดีของโครงการโดยท่ัวไปประกอบด้วย 1) ความสามารถในการ

แก้ไขปัญหาขององค์การหรือหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) มีรายละเอียด วัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ีชัดเจน 

สามารถน าไปปฏิบัติได้ และมีความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จ 3) รายละเอียดของโครงการต้อง

เกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กัน กล่าวคือ วัตถุประสงค์ของโครงการ จะต้องสอดคล้องกับปัญหาหรือหลักการและเหตุผล 

วิธีการด าเนินงานจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 4) สามารถสนองตอบต่อความต้องการของสังคม ของกลุ่มคน

ส่วนใหญ่ และนโยบายของประเทศชาติ 5) รายละเอียดของโครงการ ต้องเข้าใจได้ง่าย และสามารถด าเนิน

โครงการได้ 6) เมื่อน าโครงการไปปฏิบัติแล้วต้องสามารถติดตามและประเมินผลได้ง่าย 7) โครงการต้องก าหนดขึ้น

จากข้อมูลปัญหาและความต้องการท่ีเป็นความจริง และเป็นข้อมูลท่ีได้รับการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ 8) โครงการ

ต้องได้รับการสนับสนุนทรัพยากรทุกด้าน อย่างเพียงพอ อาทิ งบประมาณ บุคลากร  วัสดุอุปกรณ์  เป็นต้น และ 

9) โครงการจะต้องมีระยะเวลาด าเนินงานท่ีแน่ชัดเพื่อเป็นหลักประกันว่ากิจกรรมของโครงการจะต้องท าให้เสร็จ

ส้ินเมื่อไร ป้องกันการเพิกเฉย หรือการขาดความรับผิดชอบ ซึ่งอาจท าให้โครงการล้มเหลวหรือเสียหายได้ (มยุรี 

อนุมานราชธน, 2543) 

ในส่วนของการประเมินโครงการนั้น เป็นกระบวนการในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อท่ีจะท า

ความเข้าใจความก้าวหน้า ความส าเร็จ ประสิทธิผล ตลอดจน อุปสรรคของโครงการ นอกจากนี้ การประเมิน

โครงการเป็นแนวทางส าคัญของการจัดการโครงการซึ่งจะน าไปสู่การตัดสินใจและการก าหนดนโยบายท่ีมีต่อ
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โครงการใดก็ตามได้ในอนาคตภายภาคหน้า อีกท้ัง เป้าหมายของการประเมินโครงการมีความส าคัญหลายประการ 

อาทิ 1) เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ 2) เพื่อหาแนวทางเปล่ียนแปลงใน

แผนของโครงการ 3) เพื่อเตรียมตัวน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ ไม่ว่าจะเป็น รายงานระหว่าง

การด าเนินโครงการหรือรายงานหลังจากท่ีโครงการเสร็จส้ินลงแล้ว 4) เพื่อช้ีแจงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภายใน

องค์กรและภายนอกองค์กรท่ีมีต่อโครงการ 5) เพื่อการวางแผนในการพัฒนาให้โครงการเกิดความยั่งยืน 6) เพื่อ

เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมรายรอบและปัจจัยต่าง ๆ อันส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของโครงการ  7) 

เพื่อเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับประชากรกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 8) เพื่อน าเสนอถึงส่ิงดีงามและคุณค่าของโครงการ

ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและต่อภาคสาธารณะ 9) เพื่อวางแผนและขบคิดถึงโครงการอื่น ๆ ต่อไป 10) เพื่อเปรียบเทียบ

โครงการต่าง ๆ อันน าไปสู่การวางแผนในอนาคต และ 11) เพื่อเป็นข้อมูลในเชิงประจักษ์ส าหรับการตัดสินใจต่าง ๆ 

ในภายภาคหน้า (Zarinpoush, 2006) 

ขณะท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ม.ป.ป.) ระบุถึง เกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัดการประเมินผล

โครงการ ไว้ 8 เกณฑ์ ได้แก่ 

1) เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) ประกอบด้วย (1) ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา (2) 

จ านวนกิจกรรมแล้วเสร็จ (3) ทรัพยากรท่ีใช้ไปในช่วงเวลา และ (4) ระยะเวลาท่ีใช้ไป 

2) เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประกอบด้วย (1) สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย (2) ผลิตภาพต่อ

ก าลังคน (3) ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา และ (4) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ 

3) เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) ประกอบด้วย (1) ระดับการบรรลุเป้าหมาย (2) ระดับการมีส่วน

ร่วม  (3) ระดับความพึงพอใจ และ (4) ความเส่ียงของโครงการ 

4) เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) ประกอบด้วย (1) คุณภาพชีวิต (2) ทัศนคติและความเข้าใจ และ (3) การ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรม 

5) เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance) ประกอบด้วย (1) ประเด็นปัญหาหลัก (2) มาตรการหรือกลยุทธ์

ในการแก้ไขปัญหา และ (3) ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

6) เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability) ประกอบด้วย (1) ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ (Economic 

viability) (2) สมรรถนะด้านสถาบัน (Institutional capacity) และ (3) ความเป็นไปได้ในการขยายผล 
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7) เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) ประกอบด้วย (1) ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ (2) ความเป็น

ธรรมระหว่างเพศ และ (3) ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น (Intergenerational equity) 

8) เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) ประกอบด้วย (1) ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม  (2) 

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และ (3) ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม 

อนึ่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ม.ป.ป.) ย้ าว่า “เกณฑ์และตัวช้ีวัดดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้เป็น

เครื่องมือในการประเมินผลโครงการ ซึ่งครอบคลุมมิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้าน

ทรัพยากร และมิติด้านส่ิงแวดล้อม เกณฑ์และตัวช้ีวัด จะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ใน

ลักษณะท่ีเป็นพลวัต ในทุกขั้นตอนของกระบวนการโครงการ เพื่อวัดถึงความส าเร็จและความล้มเหลวของโครงการ

พัฒนาด้านต่าง ๆ ซึ่งในทางปฏิบัติจ าเป็นต้องน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการ โดยก าหนดและวัดตัว

แปรเฉพาะเพื่อประมวลเป็นตัวชี้วัดรวม (Composite indicators) ของแต่ละโครงการต่อไป” 

 

2.2 ข้อมูลพ้ืนฐานพ้ืนท่ี 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานเทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

1.  ด้านกายภาพ 

 1.1 ที่ต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 

เทศบาลนครขอนแก่น  ต้ังอยู่ใน  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  มีพื้นท่ีรวม  46  ตารางกิโลเมตร  แบ่ง

ชุมชนเป็น  4  เขต  ตามเขตเลือกตั้ง  จ านวน  95  ชุมชน  โดยแบ่งประเภทของชุมชนได้  ดังนี้ 

1.  ชุมชนแออัดหรือชุมชนสลัม  หมายถึง ชุมชนท่ีมีความแออัด มีผู้อยู่อาศัยอย่างหนาแน่นจนก่อให้เกิด

มลภาวะแวดล้อมไม่ถูกสุขลักษณะ  มีการสร้างบ้านเรือนแบบเรียบง่าย ไม่เป็นระเบียบ สภาพบ้านเรือนทรุดโทรม 

ขาดความมั่นคงในด้านท่ีอยู่อาศัย  มีปัญหาในการถือครองท่ีดิน ไม่มีท่ีดินเป็นของตนเอง   มีการอพยพโยกย้ายอยู่

เสมอ มีปัญหาสภาพแวดล้อม ปัญหาทางสังคม  และปัญหาทางเศรษฐกิจ 

2.  ชุมชนเมือง หมายถึง ชุมชนท่ีเกิดจากการรวมตัวกันเข้าไปอยู่อาศัยเพื่อธุรกิจการค้าขาย เป็นสังคมใหม่  

มีวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย  มีการพบปะแลกเปล่ียนกัน หรือคบหาสมาคมเพื่อผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจมีสภาพความ

เป็นอยู่ ท่ีมั่นคงมีรายได้แน่นอน มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึงมีสภาพทางกายภาพและ

ส่ิงแวดล้อมท่ีดี 
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3.  ชุมชนกึ่งเมือง  หมายถึง ชุมชนเมืองด้ังเดิมมีลักษณะการอยู่อาศัยแบบเครือญาติ ยึดถือวัฒนธรรม

ประเพณี  ขนบธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อๆ กันมา ประกอบอาชีพ ตามแนวทางของบรรพบุรุษ เช่น อาชีพทางภาค

เกษตรเป็นส่วนใหญ่  บวกกับความเจริญของเมืองในระยะต่อมา  มีผู้คนจากภายนอกอพยพเข้าไปอยู่อาศัยมากขึ้น 

เป็นชุมชนท่ีมีขนาดใหญ่  จึงมีอาชีพท่ีหลากหลาย ผสมผสานระหว่าง การเกษตร การค้าขาย และอาชีพอื่นๆ ตาม

ความเหมาะสม มีการปลูกสร้างบ้านเรือนอย่างมั่นคง แข็งแรงถาวรมีท่ีดินเป็นของตนเองมีระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีดี 

4.  ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร  หมายถึง ชุมชนท่ีประชากรเข้าไปอยู่อาศัยในพื้นท่ีมีลักษณะอาคารบ้านเรือนท่ี

ถูกจัดสร้างขึ้นอย่างเป็นระเบียบ มีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการท่ีครบถ้วนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

ท่ีดี มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มีรายได้ท่ีแน่นอน  

5.  หมู่บ้านหน่วยราชการ  หมายถึง เป็นบ้านของข้าราชการและข้าราชการเกษียณอายุราชการ มีการ

จัดสรรเป็นหมู่บ้าน  มีความมั่นคงสวยงาม  มีท่ีดินเป็นของตนเอง  

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

เทศบาลนครขอนแก่น ต้ังอยู่ในพื้นท่ี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีพื้นท่ีรวมท้ังส้ิน 46 ตารางกิโลเมตร 

หรือประมาณ 28,750 ไร่ อยู่ในระดับความสูงประมาณ 155–160 เมตรจากระดับน้ าทะเล  ลักษณะท่ัวไปเป็นท่ี

ราบและลาดชันขึ้นไปทางทิศเหนือ ซึ่งเป็นท่ีต้ังของบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งความลาดชันของพื้นท่ีในเขต

เทศบาลนครขอนแก่น พื้นท่ีส่วนใหญ่มีความลาดชันท่ี 0-5 % เป็นพื้นท่ีประมาณ 28,386.83 ไร่  คิดเป็น 98.74% 

ของพื้นท่ี ความลาดชันท่ี 5-10% เป็นพื้นท่ี 315.65 ไร่ คิดเป็น 1.098 % ของพื้นท่ี และความลาดชันท่ี 10-15 % 

เป็นพื้นท่ี 44.10 ไร่  คิดเป็น 0.153 % ของพื้นท่ี ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย

ระหว่างเส้นรุ้งท่ี 16 องศา 16.8 ลิปดา 00 ฟิลิปดาเหนือ กับเส้นแวงท่ี 112 องศา 27.8 ลิปดา 00 ฟิลิปดา

ตะวันออก มีระยะห่างจากกรุงเทพประมาณ 445 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

หลักเขตท่ี 1 : อยู่มุมตะวันตกของเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้านเหนือ 
ด้านทิศเหนือ 
- จากหลักเขตท่ี 1 : เป็นเส้นเลียบตามแนวเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้านเหนือไปทางทิศตะวันออกถึง

หลักเขตท่ี 2 ซึ่งต้ังอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 สระบุรี-หนองคาย (เขตแดน) ฟากตะวันตก 
- จากหลักเขตท่ี 2 : เป็นเส้นตรงทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตท่ี 3 ซึ่งต้ังอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 2 สระบุรี-หนองคาย (เขตแดน) ตามแนวเส้นต้ังฉากระยะ 300 เมตร 
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ด้านทิศตะวันออก 
- จากหลักเขตท่ี 3 : เป็นเส้นขนาน 300 เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 สระบุรี -หนองคาย (เขต

แดน) ทางทิศใต้ถึงหลักเขตท่ี 4 ซึ่งต้ังอยู่เขตริมทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือฟากตะวันออก 
- จากหลักเขตท่ี 5 : เป็นเส้นเลียบตามแนวเขตกองพันทหารม้าท่ี 6 ด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้ไปทาง

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตท่ี 6 ซึ่งต้ังอยู่ห่างจากหลักเขตท่ี 5 ตามแนวเขตกองพันทหารม้าท่ี 6 ระยะ 
3,200 เมตร 

- จากหลักเขตท่ี 6 : เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตท่ี 7 ซึ่งต้ังอยู่ริมถนนไปบ้านโคก
กลางฟากใต้ ห่างจากศูนย์กลางถนนประชาสโมสรตามแนวถนนไปบ้านโคกกลางระยะ 1,400 เมตร 

- จากหลักเขตท่ี 7  : เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตท่ี 8 ซึ่งต้ังอยู่ท่ีริมหนองเลิงเปือย
ด้านเหนือ ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 209 ต่อเขตเทศบาลเมืองขอนแก่นครอบคลุม-ยางตลาด 
ตรงกิโลเมตร 3+700 ตามแนวเส้นต้ังฉากระยะ 700 เมตร 

- จากหลักเขตท่ี 8 : เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตท่ี 9 ซึ่งต้ังอยู่ริมหนองเลิงเปือยด้านเหนือ ห่าง
จากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 209 ต่อเขตเทศบาลเมืองขอนแก่นครอบคลุม-ยางตลาด 

- จากหลักเขตท่ี 9 : เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตท่ี 10 ซึ่งต้ังอยู่ท่ีศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 209 ต่อเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น ครอบคลุม- ยางตลาด ตามแนวเส้นต้ังฉากระยะ 700 เมตร 

ด้านทิศใต้ 
- จากหลักเขตท่ี 10 : เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตท่ี 11 ซึ่งต้ังอยู่ริมทางไปบ้าน

ดอนบม ฟากตะวันออกห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 สระบุรี หนองคาย (เขตแดน) สายเดิม ตาม
แนวระยะทาง 800 เมตร 

- จากหลักเขตท่ี 11 : เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตท่ี 12 ซึ่งต้ังอยู่ริมทางสาย
ตะวันออกเฉียงเหนือฟากตะวันตก ตรงกิโลเมตร 446+500 

- จากหลักเขตท่ี 12 : เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตท่ี 13 ซึ่งต้ังอยู่ริมทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2 สระบุรี-หนองคาย (เขตแดน) ตามแนวเส้นต้ังฉากระยะ 300 เมตร 

- จากหลักเขตท่ี 13 : เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตท่ี 14 ซึ่ งต้ังอยู่ห่างจาก
ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 สระบุรี-หนองคาย (เขตแดน) ตามแนวเส้นต้ังฉากระยะ 300 เมตร 

ด้านทิศตะวันตก 
- จากหลักเขตท่ี 14 :เป็นเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 สระบุรี-หนองคาย 

(เขตแดน) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตท่ี 15 ซึ่งต้ังอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2131 แยกทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ขอนแก่น) บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 (เหล่านาดี) ฟากใต้ 
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- จากหลักเขตท่ี 15 : เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตท่ี 16 ซึ่งต้ังอยู่ริมทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 12 ตาก-ขอนแก่น ฟากเหนือตรงมุมใต้ของเขตมหาวิทยาลัยด้านตะวันตก 

- จากหลักเขตท่ี 16 : เป็นเส้นเลียบตามแนวเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้านตะวันตกไปทางทิศเหนือ 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะภูมิอากาศจังหวัดขอนแก่น  ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมท่ีพัดประจ าฤดูกาล  จ านวน 2 ชนิด คือ  
มรสุมตะวันออกแยงเหนือซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเข้าปกคลุมประเทศไทยต้ังแต่ประมาณ
กลางเดือนตุลาคมถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์  ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูหนาวของประเทสไทย  ท าให้จังหวัดขอนแก่นมี
อากาศหนาวเย็นและแห้งท่ัวไป  ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท่ีพัดพามวลอากาศช้ืนจากทะเลและมหาสมุทรเข้าปก
คลุมประเทศไทยช่วงฤดูฝน (ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม)  ท าให้มีฝนตกชุกท่ัวไป  (ท่ีมา : กรม
อุตุนิยมวิทยา  ปี 2563) 

 1.4 ลักษณะของดิน  
ลักษณะของดิน  ตามแผนท่ีและสารสนเทศดิน  กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาท่ีดิน  

ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ประกอบด้วย  กลุ่มชุดดิน  ดังนี้  4  20 36gm  37gm และ 40 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 
เทศบาลนครขอนแก่น เดิมได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง โดยพระราชกฤษฎีกา การจัดต้ังเทศบาล

เมืองขอนแก่น มีผลบังคับใต้ังแต่วันท่ี 20 สิงหาคม 2548  นายเทศมนตรีคนแรก คือ พระเสนาราชภักดี เข้าด ารง
ต าแหน่ง เมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ.2478 ก่อนได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองตามพระราชกฤษฎีกา 2 เดือน 
ศาลาเทศบาลเมืองขอนแก่น ต้ังอยู่ในท่ีดินราชพัสดุแปลงท่ีต้ังศาลากลางจังหวัดขอนแก่นในขณะนั้น อยู่ทางทิศใต้
ด้านตะวันตกของถนนกลางเมือง ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น ตรงข้ามกับสถานีต ารวจภูธร อ าเภอเมือง
ขอนแก่นในปัจจุบัน จนกระท่ังถึงปี พ.ศ.2492 จึงได้ย้ายท่ีท าการไปอยู่ท่ีดินแปลงท่ีต้ังสถานีอนามัยและสถานี
ดับเพลิงด้านตะวันออกของถนนกลางเมือง อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน มาจนถึง พ.ศ.2508เป็นเวลา
16ปี ต่อมากระทรวงมหาดไทย ให้ส านักงานเทศบาลเมืองขอนแก่นใช้อาคารร่วมกับอ าเภอเมืองขอนแก่น ซึ่งได้
ย้ายมาอยู่ ต้ังแต่วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2508 จนถึงวันท่ี 21 ตุลาคม 2527 รวมเป็นเวลา 19 ปี ใน พ. ศ.2527 
ส านักงานเทศบาลเมืองขอนแก่นได้ก่อสร้างขึ้นใหม่ โดยได้เปิดท าการต้ังแต่วันท่ี 22 ตุลาคม 2527 เป็นต้นมา 
ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ เลขท่ี 1 ถนนประชาส าราญ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

การปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปกครองของรัฐบาล  อันท่ีจะรักษาความมั่นคง
และความผาสุกของประชาชน ยึดหลักการกระจายอ านาจการปกครอง และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ
ประชาธิปไตย โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2476 ซึ่งให้มี
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เทศบาลเกิดขึ้น และค าส่ังส านักนายกรัฐมนตรีแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงการบริหารการปกครองท้องถิ่น ตาม
ค าส่ังท่ี 262/2535 เมื่อวันท่ี 11 ธันวาคม 2535 เพื่อศึกษาระบบการบริหารการปกครองท้องถิ่นของไทยท่ี
ด าเนินการอยู่ในทุกรูปแบบ หาแนวทางและข้อเสนอในการปรับปรุงโครงสร้างอ านาจหน้าท่ี การคลังและ
งบประมาณ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล หน่วยงานราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค กับหน่วยการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในปี พ.ศ. 2514 ได้มีพระราชกฤษฎีกาขยายเขตเทศบาลออก ให้ครอบคลุมพื้นท่ีมากขึ้น ปัจจุบันมีพื้นท่ี 46 
ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้   

  ทิศเหนือ  จรด    ต าบลศิลา 
  ทิศใต้                จรด    ต าบลเมืองเก่า 
  ทิศตะวันออก       จรด    ต าบลพระลับ  
  ทิศตะวันตก         จรด    ต าบลบ้านเป็ด 

 ต่อมาในปี พ.ศ.2538 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังเทศบาลนครขอนแก่นได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 112  ตอนท่ี 40 ก. ลงวันท่ี 24 กันยายน 2538  และมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี  25  กันยายน  
2538  เป็นต้นไป 

2.2 การเลือกต้ัง 
เทศบาลนครขอนแก่นมีโครงสร้างการบริหาร คือ สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี โดยมีผู้ว่าราชการ

จังหวัดเป็นผู้ก ากับดูแล  และแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 4 เขต  ซึ่งแบ่งจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ดังนี้ 

ล าดับ เขต จ านวนชุมชน จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลอืกต้ัง 
1 1 17 8,139 
2 2 28 9,931 
3 3 31 13,457 
4 4 19 10,699 

รวมทั้งสิ้น 95 42,226 
         ท่ีมา  :  ส านักทะเบียนท้องถิ่น  เทศบาลนครขอนแก่น (ข้อมูล ณ 14  พฤษภาคม 2564) 
 

(1)  ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น จ านวน  
1  คน  เมื่อวันท่ี  28  มีนาคม  พ.ศ. 2564  โดยมี นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์  เป็นนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  

(2)  ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น เมื่อวันท่ี  28  มีนาคม  พ.ศ. 2564 มีดังนี้ 
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สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น  เขต  1 
ล าดับ ชื่อ – สกุล 

1 นางสาวณัฐนิขา บุษมงคล  
2 นายอาณากร มาศอมรพันธุ์  
3 นายวสันต์ ศรีดรราช 
4 นายสุเทพ บัวภา  
5 นายสรกฤช ศรีปาน  
6 นางสาวนันทวัลย์ ไกรศรีวรรธนะ  

 
สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น  เขต  2 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
1 นางสาวนริสศรา เรืองศร  
2 นางสาวณัชชา แสงสุรศักดิ์  
3 นายณัฏฐกฤษยิ์ พฤกษะศรี 
4 นางสาวธัญชนก สิทธิไกรพงษ ์
5 นายเสกสิทธิ์ โฆษิตวุฒิ 
6 นางสาวเกศินี วายทองค า 

 
สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น  เขต  3 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
1 นายกฤษฏิ์ สรรพโส 
2 นายกิตติศักดิ์ นามสีลี  
3 นายโสภัณ ชาญป่าไพร  
4 นายชานนท์ ชนิตรวงศ์  
5 นายกฤษณวรุณ ไชยนิจ 
6 นายธนิต สมยา 

 
 
 



เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
โครงการส ารวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น [ปีงบประมาณ 2564]  

 

   

37 

สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น  เขต  4 
ล าดับ ชื่อ – สกุล 

1 นายวรินทร์ เอกบุรินทร ์
2 นายสยมพร วรรณูปถัมภ์  
3 นายรัชตะ รัชตะวินิจ  
4 นางสาวพุทธธิตา ดิลกกัลยากุล  
5 นายอภิโชค ประเสริฐรุ่งเรือง 
6 ว่าท่ีร้อยตรี บัญชา สิงห์ค าป้อง 

        

ท่ีมา  :  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (ข้อมูล ณ วันท่ี 27 เมษายน 2564) 
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3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร 
 

ตารางที่ 2.2 แสดงข้อมูลจ านวนประชากรในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น เขต 1 

ล าดับ 
  

ชุมชน จ านวนประชากร ประเภทชุมชน 

หลัง ชาย หญิง รวม 

1 โนนชัย 1  194  516 658  1,174  กึ่งเมือง/ชนบท 

2 โนนชัย 2  276  453 652  1,105  กึ่งเมือง/ชนบท 

3 โนนชัย  3  244  326 391  717  กึ่งเมือง/ชนบท 

4 ดอนหญ้านาง 1  423  507 585  1,092  กึ่งเมือง/ชนบท 

5 ดอนหญ้านาง 2  450  790 860  1,650  กึ่งเมือง/ชนบท 

6 ดอนหญ้านาง 3  240  540 420  960  กึ่งเมือง/ชนบท 

7 หลังศูนย์ราชการ 1  310  662 583  1,245  กึ่งเมือง/ชนบท 

8 หลังศูนย์ราชการ2  176  247 269  516  กึ่งเมือง 

9 เทพารักษ์ 1  140  259 310  569  แออัด 

10 เทพารักษ์ 2  128  270 320  590  แออัด 

11 เทพารักษ์ 3  116  173 237  410  แออัด 

12 เทพารักษ์ 4  96  160 209  369  แออัด 

13 เทพารักษ์ 5  120  150 210  360  แออัด 

14 พัฒนาเทพารักษ์  120  210 270  480  แออัด 

15 เจ้าพ่อเกษม  287  329 372  701  เมือง 

16 เจ้าพ่อทองสุข  450  620 830  1,450  เมือง 

17 บขส.  140  193 218  411  เมือง 

รวม 3,910 6,405 7,394 13,799 
 

ท่ีมา: ส านักสวัสดิการสังคม เทศบาลนครขอนแก่น (2564) 
 

 



เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
โครงการส ารวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น [ปีงบประมาณ 2564]  

 

   

39 

ตารางที่ 2.3 แสดงข้อมูลจ านวนประชากรในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น เขต 2 
ล าดับ 

  
ชุมชน จ านวนประชากร ประเภทชุมชน 

หลัง ชาย หญิง รวม 

1 หนองใหญ่ 1  360  471 583  1,054  กึ่งเมือง/ชนบท 

2 หนองใหญ่  2  336  653 692  1,345  กึ่งเมือง/ชนบท 

3 หนองใหญ่ 3  575  417 616  1,033  กึ่งเมือง/ชนบท 

4 หนองใหญ่ 4  115  150 140  290  กึ่งเมือง/ชนบท 

5 ธารทิพย์  250  397 678  1,075  กึ่งเมือง/ชนบท 

6 บะขาม  416  624 668  1,292  กึ่งเมือง/ชนบท 

7 ศรีจันทร์ประชาฯ  323  469 754  1,223  กึ่งเมือง/ชนบท 

8 นาคะประเวศน์  285  580 712  1,292  กึ่งเมือง/ชนบท 

9  ชัยณรงค์สามัคคี  591  500 700  1,200  เมือง 

10 คุ้มพระลับ  527  996 1449  2,445  เมือง 

11 หลักเมือง  143  280 344  624  แออัด 

12 ทุ่งเศรษฐี  273  372 461  833  บ้านจัดสรร 

13 มิตรสัมพันธ์ 1  137  274 324  598  บ้านจัดสรร 

14 มิตรสัมพันธ์ 2  160  429 671  1,100  บ้านจัดสรร 

15 โพธิบัลังก์ทอง  380  415 815  1,230  บ้านจัดสรร 

16 บ้านพัก ต.ช.ด.  119  145 132  277  ราชการ 

17 ทุ่งสร้างพัฒนา  300  749 1051  1,800  กึ่งเมือง/ชนบท 

18 ศิริมงคล  435  647 595  1,242  เมือง 

19 ศรีจันทร์พัฒนา   215  255 375  630  เมือง 

20 หน้าร.พ.ศูนย์  706  903 1343  2,246  เมือง 

21 บ้านเลขท่ี 37  280  229 191  420  ราชการ 

22 หัวสะพาน  65  95 175  270  แออัด 
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ตารางที่ 2.3 แสดงข้อมูลจ านวนประชากรในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น เขต 2 (ต่อ) 
ล าดับ 

  
ชุมชน จ านวนประชากร ประเภทชุมชน 

หลัง ชาย หญิง รวม 

23 ชลประทาน  290  449 709  1,158  ราชการ 

24 เจ้าพ่อขุนภักดี  141  336 228  564  เมือง 

25 ธนาคร  180  300 414  714  บ้านจัดสรร 

26 คุ้มหนองคู  415  644 672  1,316  เมือง 

27 ศรีจันทร์  134  317 381  698  เมือง 

28 ตรีเทพนครขอนแก่น  131  216 221  437  เมือง 

รวม 8,282 12,312 16,094 28,406 
 

ท่ีมา: ส านักสวัสดิการสังคม เทศบาลนครขอนแก่น (2564) 
 
ตารางที่ 2.4 แสดงข้อมูลจ านวนประชากรในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น เขต 3 
ล าดับ 

  
ชุมชน จ านวนประชากร ประเภทชุมชน 

หลัง ชาย หญิง รวม ชุมชน 

1 บ้านตูม  540  858 1,098  1,956  กึ่งเมือง/ชนบท 

2 โนนทัน 1  389  719 835  1,554  กึ่งเมือง/ชนบท 

3 โนนทัน  2  650  740 1,030  1,770  กึ่งเมือง/ชนบท 

4 โนนทัน  3  529  741 1,632  2,373  กึ่งเมือง/ชนบท 

5 โนนทัน 4  370  547 625  1,172  กึ่งเมือง/ชนบท 

6 โนนทัน 5  184  406 432  838  กึ่งเมือง/ชนบท 

7 โนนทัน 6  426  650 784  1,434  กึ่งเมือง/ชนบท 

8 โนนทัน 7  427  687 817  1,504  กึ่งเมือง/ชนบท 

9 โนนทัน 8  282  312 352  664  กึ่งเมือง/ชนบท 

10 โนนทัน 9  348  220 453  673  กึ่งเมือง/ชนบท 

11 หนองแวงเมืองเก่า 1  270   510   590   1,100  กึ่งเมือง/ชนบท 

12 หนองแวงเมืองเก่า 2  161  186 278  464  กึ่งเมือง/ชนบท 
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ตารางที่ 2.4 แสดงข้อมูลจ านวนประชากรในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น เขต 3 (ต่อ) 
ล าดับ 

  
ชุมชน จ านวนประชากร ประเภทชุมชน 

หลัง ชาย หญิง รวม ชุมชน 

13 หนองแวงเมืองเก่า 3  204  319 345  664  กึ่งเมือง/ชนบท 

14 หนองแวงเมืองเก่า 4  203  326 490  816  กึ่งเมือง/ชนบท 

15 หลังสนามกีฬา 1  459  1,100 1,098  2,198  แออัด 

16 หลังสนามกีฬา 2  179  332 345  677  กึ่งเมือง/ชนบท 

17 วัดกลาง  230  975 1175  2,150  เมือง 

18 คุ้มวัดธาตุ  496  1,669 1,009  2,678  เมือง 

19 แก่นนคร  246  445 512  957  เมือง 

20 กศน.  208  198 290  488  เมือง 

21 โนนหนองวัด 1  223  432 518  950  กึ่งเมือง/ชนบท 

22 โนนหนองวัด 2  207  278 414  692  แออัด 

23 โนนหนองวัด 3  383  649 838  1,487  เมือง 

24 โนนหนองวัด  4  380  620 630  1,250  เมือง 

25 หนองวัดพัฒนา  225  207 291  498  เมือง 

26 คุ้มวัดวุฒาราม  280  434 686  1,120  เมือง 

27 การเคหะ  260  373 430  803  บ้านจัดสรร 

28 เหล่านาดี12  118  173 178  351  แออัด 

29 พระนครศรีบริรักษ ์  286  179 213  392  เมือง 

30 พิมานชลร่วมใจ  157  110 150  260  บ้านจัดสรร 

31 95ก้าวหน้านคร  136   197   207   404   เมือง  

รวม 9,456 15,592 18,745 34,337 
 

 

ท่ีมา: ส านักสวัสดิการสังคม เทศบาลนครขอนแก่น (2564) 
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ตารางที่ 2.5 แสดงข้อมูลจ านวนประชากรในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น เขต 4 

ล าดับ 
  

ชุมชน จ านวนประชากร ประเภทชุมชน 

หลัง ชาย หญิง รวม ชุมชน 

1 ศรีฐาน 1 313 695 823  1,518  กึ่งเมือง/ชนบท 

2 ศรีฐาน 2 250 600 110  710  กึ่งเมือง/ชนบท 

3 ศรีฐาน 3 250 312 477  789  กึ่งเมือง/ชนบท 

4 ศรีฐาน 4 110 302 287  589  กึ่งเมือง/ชนบท 

5 เทคโนภาค 210 192 318  510  เมือง 

6 สามเหล่ียม 1 650 1,325 1,265  2,590  กึ่งเมือง/ชนบท 

7 สามเหล่ียม 2 350 619 630  1,249  กึ่งเมือง/ชนบท 

8 สามเหล่ียม 3 376 566 615  1,181  กึ่งเมือง/ชนบท 

9 สามเหล่ียม 4 290 490 640  1,130  กึ่งเมือง/ชนบท 

10 สามเหล่ียม 5 592 649 783  1,432  กึ่งเมือง/ชนบท 

11 ไทยสมุทร 230 270 230  500  บ้านจัดสรร 

12 หนองแวงตราชู 1 340 407 461  868  ชุมชนแออัด 

13 หนองแวงตราชู  2 300 800 320  1,120  กึ่งเมือง/ชนบท 

14 หนองแวงตราชู 3 519 908 1076  1,984  กึ่งเมือง/ชนบท 

15 หนองแวงตราชู 4 114 122 152  274  กึ่งเมือง/ชนบท 

16 คุ้มวัดป่าอดุลยาราม 343 505 560  1,065  กึ่งเมือง/ชนบท 

17 ตะวันใหม่ 145 206 248  454  บ้านจัดสรร 

18 มิตรภาพ 100 510 470  980  เมือง 

19 ตลาดต้นตาล 94 96 154  250  เมือง 

รวม 5,576 9,574 9,619 19,193 
 

 

ท่ีมา: ส านักสวัสดิการสังคม เทศบาลนครขอนแก่น (2564) 
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4. สภาพสังคม 
4.1 การศึกษา 

               1.  สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น  
ล าดับ

ท่ี 
โรงเรียน ปี 2562 ปี 2563 

จ านวนครู  จ านวนนักเรียน  จ านวนครู  จ านวนนักเรียน  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 
โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู 
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน 
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ 
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด 
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย 
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม 
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง 
โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม 
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน 

116 
132 
19 
24 
37 
14 
33 
44 
15 
28 
28 

2,584 
2,590 
242 
405 
574 
72 
689 
976 
118 
467 
692 

121 
139 
16 
27 
36 
13 
35 
52 
12 
30 
31 

2,510 
2,598 
229 
390 
575 
45 
693 
988 
109 
438 
582 

รวม 490 9,342 512 9,157 
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การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 
จ านวนเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กวัยก่อนเรียนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 

ล าดับที่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็ก จ านวนเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี 
ชาย หญิง รวม 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทพารักษ์ 5 7 13 20 
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเคหะ 9 11 20 
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างโนนทัน 35 26 61 
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามเหล่ียม  32 35 67 
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวง 11 12 23 
6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนหนองวัด 2 10 10 20 
7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนทัน  28 17 45 
8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลาง 33 27 60 
9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าชัยวัน 35 40 75 
10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่ 36 24 60 
11 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัย 41 51 92 

รวม 277 266 543 
 

4.2 สาธารณสุข 
       1.  การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น 
    พื้นท่ีรับผิดชอบของศูนย์แพทย์/ศูนย์บริการสาธารณสุข 

1.  หน่วยบริการปฐมภูมิสามเหล่ียม (รพ.ศรีนครินทร์) :  สามเหล่ียม 1, สามเหล่ียม 2, สามเหล่ียม 3, 
สามเหล่ียม 4, สามเหล่ียม 5, หนองแวงตราชู 1, หนองแวงตราชู 3, วัดป่าอดุลยาราม, ไทยสมุทร, ตะวันใหม่ 

     2.  หน่วยบริการปฐมภูมิ 123 (รพ.ศรีนครินทร์) : บ้านพัก / แฟลตเจ้าหน้าท่ี และหอพักนักศึกษาสาย
วิทยาศาสตร์การแพทย์ในพื้นท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
      3 .   หน่วยบริการปฐมภูมิ  นศ.มข (รพ.ศรีนครินทร์ )  :   หอพักนัก ศึกษาท้ังห มดในพื้น ท่ี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ยกเว้นวิทยาศาสตร์การแพทย์) 
      4.  ศูนย์แพทย์มิตรภาพ (รพ.ขอนแก่น) :  มิตรภาพ , หลังศูนย์ราชการ 1, หลังศูนย์ราชการ 2, 
เทพารักษ์ตอน 1, เทพารักษ์ตอน 2, เทพารักษ์ตอน 3, เทพารักษ์ตอน 4, เทพารักษ์ตอน 5, พัฒนาเทพารักษ์, 
หนองแวงตราชู 2, หนองแวงตราชู 4, เจ้าพ่อเกษม, เจ้าพ่อทองสุข, บขส. 
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     5.  ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง (รพ.ขอนแก่น) :  บ้านตูม , โนนทัน 1, โนนทัน 2, โนนทัน 3, โนนทัน 4, 
โนนทัน 5, โนนทัน 6,โนนทัน 7, โนนทัน 8, โนนทัน 9, ชัยณรงค์, พระลับ, หน้า รพ.ศูนย์ขอนแก่น   
      6.  ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง (รพ.ขอนแก่น) :  เคหะ,สนามกีฬา 1, สนามกีฬา 2, วัดกลาง, วัดธาตุ,
หนองแวงเมืองเก่า 1, หนองแวงเมืองเก่า 2, หนองแวงเมืองเก่า 3, หนองแวงเมืองเก่า 4, พิมานชลร่วมใจพัฒนา, 
ขุนศรีบริรักษ์, เหล่านาดี 12, แก่นนคร, เทคโนภาค, ตลาดต้นตาล, 95 ก้าวหน้านคร,  
      7.  ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร (รพ.ขอนแก่น)  :  ธารทิพย์, ทุ่งสร้างพัฒนา, ทุ่งเศรษฐี, นาคะประเวศน์, 
บะขาม, บ้านเลขท่ี 37, ศรีจันทร์ประชาสร้างสรรค์, ศรีจันทร์, คุ้มหนองคู, หัวสะพานสัมพันธ์, ธนาคร 
      8.  ศูนย์บริการสาธารณสุขท่ี 1 (เทศบาล)  : โนนหนองวัด 1, โนนหนองวัด 2, โนนหนองวัด 3, โนน
หนองวัด 4, หนองวัดพัฒนา, วุฒาราม, กศน., หลักเมือง, เจ้าพ่อขุนภักดี, ศรีฐาน 1, ศรีฐาน 2, ศรีฐาน 3, ศรีฐาน 
4,ตรีเทพนคร 
      9.  ศูนย์บริการสาธารณสุขท่ี 3 (โนนชัย)  : โนนชัย 1, โนนชัย 2, โนนชัย 3, ดอนหญ้านาง 1, ดอนหญ้า
นาง 2, ดอนหญ้านาง 3 
      10.  ศูนย์บริการสาธารณสุขท่ี 5 (หนองใหญ่  : หนองใหญ่ 1, หนองใหญ่ 2, หนองใหญ่ 3, หนองใหญ่ 
4, มิตรสัมพันธ์ 1, มิตรสัมพันธ์ 2, ชลประทาน, บ้านพัก ตชด., โพธิบัลลังก์ทอง, ศรีจันทร์พัฒนา, ศิริมงคล 

2. การควบคุมโรค 
รายงาน 10 อันดับโรคติดต่อท่ีต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ในเขตพื้นท่ีเทศบาลนครขอนแก่น  ปี 2563 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อโรค จ านวนผู้ป่วย (คน) อัตราป่วยต่อแสนประชากร 

1 ไข้ไม่ทราบสาเหตุ (Pyrexia) 939 597.57 
2 อุจจาระร่วง (Diarrhoea) 836 532.02 
3 ปอดอักเสบ (Pneumonia) 548 348.74 
4 ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) 478 304.19 
5 อาหารเป็นพิษ (Food Poisoning) 237 150.82 
6 ไข้เลือดออก (D.H.F) 217 138.1 
7 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (S.T.D.) 134 85.28 
8 ตาแดง (H.conjunctivitis) 74 47.09 
9 วัณโรค (Tuberculosis) 65 41.36 
10 สุกใส (Chickenpox) 54 34.36 

ท่ีมา : ศูนย์ระบาดวิทยาอ าเภอเมืองขอนแก่น  ค านวณจากประชากร จ านวน 157,316 คน 
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3. จ านวนสถิติผู้มารับบริการตรวจ-รักษา  เทศบาลนครขอนแก่น (จ าแนกตามประเภทสิทธิ) 

ที่มา  :  แบบ 0110 รง.5 ระบบรายงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข (JHCIS) ของศูนย์แพทย์  8 แห่ง  

4.3 อาชญากรรม 
สถิติคดีอาญาความผดิเกี่ยวกบัทรพัย์ จ าแนกตามประเภทความผดิ รายจังหวัด พ.ศ. 2560 - 2562 

ประเภทความผดิ 2560 2561 2562 
รับแจ้ง จับกุม ผูต้้องหา รับแจ้ง จับกุม ผูต้้องหา รับแจ้ง จับกุม ผูต้้องหา 

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 1,599 895 1,186 1,380 1,197 1,197 1,270 980 1,141 
ปล้นทรัพย์ 1 0 1 2 6 6 2 2 11 
ชิงทรัพย์ 9 6 7 14 16 16 8 8 9 
วิ่งราวทรัพย์ 27 20 18 31 28 28 28 26 32 
ลักทรัพย์ 740 407 536 702 593 593 566 436 518 
กรรโชกทรัพย์ 3 2 5 5 8 8 3 3 7 
ฉ้อโกง 289 145 225 258 208 208 214 147 175 
ยักยอกทรัพย ์ 219 107 137 178 139 139 217 145 153 
ท าให้เสียทรัพย์ 53 35 38 33 34 34 48 45 46 
รับของโจร 42 34 40 5 9 9 11 10 10 
ลักพาเรียกค่าไถ่ 0 0 0 1 2 2 0 0 0 
วางเพลิง 17 11 27 14 13 13 7 7 7 
อื่น ๆ 178 117 136 137 141 141 153 143 164 
การโจรกรรมรถยนต์ 1 1 3 5 1 1 0 0 0 
การโจรกรรม
รถจักรยานยนต์ 

20 10 13 22 16 16 13 8 9 

   ล าดับที่ ประเภทสิทธ ิ จ านวนผู้รับบริการ (ราย) ร้อยละ 

1 ข้าราชการและหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 48,191 16.65 
2 บัตรประกันสังคม 42,901 14.82 
3 UC  (บัตรทองไม่มี ท) 60,991 21.07 
4 สปร. (บัตรทองมี ท) 133,064 45.97 
5 คนต่างด้าวที่ข้ึนทะเบียน 759 0.26 
6 อื่นๆ (คนต่างด้าวไม่ข้ึนทะเบียน/.../ปฏิเสธ UC) 3,554 1.23 

รวม 289,460 100.00 
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สถิติคดีอาญาคดคีวามผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ จ าแนกตามประเภทความผิด  
จังหวัดขอนแกน่ พ.ศ. 2560 - 2562 

ประเภทความผดิ 2560 2561 2562 
รับ
แจ้ง 

จับกุม ผูต้้องหา รับ
แจ้ง 

จับกุม ผูต้้องหา รับ
แจ้ง 

จับกุม ผูต้้องหา 

ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ 382 278 345 352 379 379 297 280 334 
ฆ่าผู้อื่น 27 26 29 19 27 27 25 24 31 
ท าร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย 16 10 13 13 23 23 4 4 7 
พยายามฆา่ 41 26 37 43 44 44 43 41 46 
ท าร้ายร่างกาย 185 139 178 176 200 200 150 143 179 
ข่มขืนกระท าช าเรา 65 48 56 61 51 51 45 40 41 
อ่ืน ๆ 48 29 32 40 34 34 30 28 30 

      ท่ีมา  :  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  (ข้อมูล ณ ปี 2563) 

4.4 ยาเสพติด 
จ านวนคดียาเสพติด จ าแนกตามชนิดยาเสพติด จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2553 - 2562 

หน่วย:  คดี  
ชนิดยาเสพติด 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

รวม 2,299 4,143 5,579 7,004 7,410 5,000 6,678 7,138 7,344 4,627 
เฮโรอีน 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
เอ็คซ์ตาซี่ 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
กัญชาแห้ง 321 308 327 403 485 287 311 283 265 192 
พืชกระท่อม 6 17 12 6 4 8 3 6 5 1 
เมทแอมแฟตามีน 1,926 3,735 5,113 6,465 6,779 4,623 6,180 6,559 6,757 4,050 
ไอซ ์ 46 83 126 130 141 82 183 289 316 383 
โคคาอีน (โคเคน) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
คีตามีน 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
โคเดอีน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ท่ีมา  :  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  (ข้อมูล ณ ปี 2563) 
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4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
เทศบาลนครขอนแก่น ให้บริการงานสังคมสงเคราะห์ในการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐท่ีมีต่อ

ประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การให้บริการประชาชนเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2552   และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ พ.ศ.2553 และอ านวยความสะดวก  
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเป็นหลัก จากการปฏิบัติงานท่ีผ่านมาฝ่ายสังคมสงเคราะห์ได้
รับทราบปัญหาท่ีเกิดขึ้นในระดับหน่วยงานระดับชุมชน เพื่อให้การพัฒนากระบวนงานให้ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพใน
การด าเนินการ พัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงานในเชิงรุก เข้าถึงปัญหาของประชาชน  และประชาชนสามารถ
เข้าถึงการบริการของภาครัฐได้อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม  การแก้ไขปัญหา และให้ค าแนะน าเพื่อให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว และเป็นท่ีพึงพอใจของผู้มารับบริการ ได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ /ผู้พิการ /ผู้ป่วยเอดส์ /ผู้ติดเช้ือHIV และ
ครอบครัว /เด็ก /เยาวชน /ผู้ด้อยโอกาส /คนยากจน และบุคคลเร่ร่อน การสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติ
และปัญหาความเดือดร้อน /ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม งานสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้
พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  งานจัดซื้อวัสดุการแพทย์เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง                      

    งานสังคมสงเคราะห์ ได้ปรับกระบวนงานท่ีเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและ
คุ้มครองสิทธิของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  และเพิ่มคุณค่า ประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ  การดูแลช่วยเหลือตามสิทธิท่ีควรจะได้รับจากสังคม  จากหน่วยงานภาครัฐ  เป็นหลักประกันใน
สวัสดิภาพท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม  รวมถึงความยุติธรรมทางสังคมในการพัฒนาความสามารถและทักษะต่าง ๆ  
อย่างสูงสุด  เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นพึ่งตัวเองได้  ด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสม  มีส่วนร่วมในชีวิตครอบครัว  ชุมชน  
สังคม  ตลอดจนได้รับความช่วยเหลือ  ไม่ถูกแสวงหาผลประโยชน์ทุกรูปแบบจากบุคคลอื่น   

ตารางสถิติงานสังคมสงเคราะห์  ปี 2561 -2563 
ข้อมูล ปีงบประมาณ จ านวน/คน งบประมาณที่จัดสรร/บาท 

1. เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 2561 11,881 93,200,200 
2562 12,295 105,631,200 
2563 12,853 99,582,700 

2. เบ้ียยังชีพผู้พิการ 2561 1,645 15,792,000 
2562 1,713 16,972,800 
2563 1,949 17,948,000 

3. เบ้ียยังชีพผู้ติดเช้ือ ฯ 2561 92 552,000 
2562 87 522,000 
2563 91 510,000 
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5. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 
เทศบาลนครขอนแก่นมีเส้นทางคมนาคมท่ีเช่ือมโยงกับเมืองอื่น ๆ หลายทางได้แก่  
- ทางบก  แบ่งออกเป็น 2 ทาง  ดังนี้ 

1.1  ทางรถไฟ  จากสถานีรถไฟกรุงเทพมีรถธรรมดารถเร็วรถด่วนมีจุดจอดรับ–ส่ง ผู้โดยสารท่ี
สถานีต่าง ๆ ในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่  สถานีอ าเภอพล สถานีอ าเภอบ้านไผ่ สถานีอ าเภอเมือง สถานี
อ าเภอน้ าพอง  และสถานีอ าเภอเขาสวนกวาง   

1.2  ทางหลวงแผ่นดิน 
ทางหลวงหมายเลข จังหวัด 

2 สระบุรี–ขอนแก่น–อุดรธาน–ีหนองคาย 
12 ตาก–สุโขทัย–พิษณุโลก–เพชรบูรณ์–ขอนแก่น–กาฬสินธุ์–มุกดาหาร 
23 

แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2   
อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น– มหาสารคาม–ร้อยเอ็ด–ยโสธร–
อุบลราชธานี 

201 อ.สีค้ิว นครราชสีมา–ชัยภูมิ–ชุมแพ(ขอนแก่น)–ภูกระดึง–วงัสะพงุ– 
อ.เชียงคาน(เลย) 

207 จังหวัดขอนแก่น–บุรีรัมย ์
208 จังหวัดขอนแก่น–มหาสารคาม 

 

ท่ีมา : ส านักงานทางหลวงท่ี 5  ขอนแก่น (ข้อมูล ณ ปี 2563) 
- ทางอากาศ 

5.2 การไฟฟ้า 
ประชาชนได้รับบริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จังหวัดขอนแก่น โดยมีข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ปี 2563

ดังนี ้
 1. ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า 

ล าดับ ประเภทการใช้ไฟ จ านวนราย ใช้ก าลังไฟฟ้า (MW) 
1 บ้านอยู่อาศัย 84,882 27 
2 ธุรกิจ 9,157 44 
3 อื่นๆ 1,449 0 

 รวม 95,488 72 
ท่ีมา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น (ข้อมูล ณ  เดือนมกราคม 2564) 
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2. ข้อมูลระบบจ าหน่ายไฟฟ้า พื้นท่ี อ าเภอเมืองขอนแก่น 

ระบบสายส่ง(115kV) 94.14 วงจรกิโลเมตร 
ระบบจ าหน่ายแรงสูง (22kV) 1,379.63 วงจรกิโลเมตร 
ระบบจ าหน่ายแรงต่ า 2,563.48 วงจรกิโลเมตร 

ท่ีมา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2564) 

5.3 การประปา 
ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นได้รับบริการน้ าประปาจาก การประปาส่วนภูมิภาค เขต 6  จังหวัด

ขอนแก่น  โดยมีจ านวนผู้ใช้น้ า ก าลังผลิต ปริมาณน้ า ในพื้นท่ีต าบลในเมือง   
ท่ีมา : ส านักงานการประปาเขต 6  จังหวัดขอนแก่น  (ข้อมูล ณ  เดือนมกราคม 2564) 

5.4 โทรศัพท์ 
ตารางบริการโทรศัพท์  

รายการ ปี 2559 (2016) Item 
เลขหมายโทรศัพท์ท่ีมี 127,531 Line Capacity 
บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 89,927 TOT Corporation Public Company Limited 
บริษัทสัมปทาน 37,604 Concessionaires 
เลขหมายโทรศัพท์ท่ีมีผู้เช่า 42,567 Main Telephone Lines  
บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 34,439 TOT Corporation Public Company Limited 
ธุรกิจ 5,236 Business 
 บ้านพัก 22,109 Residence 
ราชการ 5,788 Government 
บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 479 TOT Corporation Public Company Limited 
โทรศัพท์สาธารณะ  1/ 785 Public telephone lines  1/ 
ตู้สาขา - PABX (Private Automatic Brunch Exchange) 
ระบุประเภทไม่ได้ 42 Not adequately defined 
บริษัทสัมปทาน 8,128 Concessionaires 

ท่ีมา  :  บริษัททีโอที จ ากัด (มหาชน) (ข้อมูล ณ ปี 2559) 
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5.5 ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง 
1. การขนส่งทางราง 
ตารางแสดงปริมาณ และรายได้จากการบรรทุกโดยสารทางรถไฟ จ าแนกตามสถานี เป็นรายอ าเภอ พ.ศ. 

2559-2562 
ปี สถานี/

อ าเภอ 
ปริมาณสินค้าที่บรรทุก (ตัน) รายได้จากการบรรทุก (บาท) 

รวม สินค้า
เหมาคัน 

สินค้า
หีบห่อ 

รวม สินค้า
เหมาคัน 

สินค้าหีบ
ห่อ 

อื่น ๆ 

2562 ขอนแก่น 296.32 - 296.32 989,115.00 - 664,276.00 324,839.00 

2561 ขอนแก่น 326.34 - 326.34 1,060,631.00 - 711,424.00 349,207.00 

2560 ขอนแก่น 285.00 - 285.00 1,150,542.00 - 621,167.00 529,375.00 

เมือง
ขอนแก่น 

565.00 281.00 285.00 1,177,452.00 13,455.00 634,622.00 529,375.00 

2559 ขอนแก่น 330.34 108.00 222.34 820,842.00 16,320.00 540,405.00 264,117.00 

เมือง
ขอนแก่น 

463.54 241.20 222.34 845,376.00 38,490.00 540,405.00 266,481.00 

หมายเหตุ:  สินค้าเหมาคันรวมสัตว์มีชีวิต 
ท่ีมา : การรถไฟแห่งประเทศไทย (ข้อมูล ณ ปี 2563) 
 
6. ระบบเศรษฐกิจ   
 6.1 การเกษตร 

 จังหวัดขอนแก่น มีพื้นท่ีการเกษตร 4,219,427 ไร่ (ร้อยละ 62.02 ของพื้นท่ีจังหวัด) โดยอยู่ในเขต
ชลประทาน 441,444 ไร่ (ร้อยละ 6.49 ของพื้นท่ีจังหวัด) มีประชากรเกษตรกร 930,485 คน ปี พ.ศ. 2562 พืช
เศรษฐกิจท่ีส าคัญของจังหวัดขอนแก่นท่ีท ารายได้หลักให้เกษตรกร คือ ข้าว อ้อย  และ  มันส าปะหลัง  ข้าวจ้าวนา
ปี เนื้อที่ปลูก  782,338  เนื้อที่เสียหาย 427,586.75 ไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต 330,630.02 ไร่ ผลผลิตท่ีเก็บเกี่ยว
ได้ 118,278,922 กิ โลกรัม จ านวนครัวเรือนเกษตรกร 83,858 ครัวเรือน ข้าวเหนียวนาปี  เนื้อ ท่ีปลูก 
1,760,500.25 ไร่  เนื้อท่ีเสียหาย 831,298.25 เนื้อท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต  800,070.62 ไร่ ผลผลิตท่ีเก็บเกี่ยวได้  
300,857,284.65 กิโลกรัม จ านวนครัวเรือนเกษตรกร 174,292 ครัวเรือน อ้อย  เนื้อที่ปลูก 945,172.50 ไร่  เนื้อ
ท่ีเสียหาย 16,882.77 ไร่ เนื้อท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต 783,809.78 ไร่ ผลผลิตท่ีเก็บเกี่ยวได้ 8,560,927,327 กิโลกรัม



เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
โครงการส ารวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น [ปีงบประมาณ 2564]  

 

   

52 

จ านวนครัวเรือนเกษตรกร 61,713 ครัวเรือน  มันส าปะหลัง เนื้อท่ีปลูกจ านวน 467,027.11 ไร่ เนื้อท่ีเสียหาย 
5,768.94 ไร่ เนื้อท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต 237,515.42 ไร่ ผลผลิตท่ีเก็บเกี่ยวได้ 766,996,438.25 กิโลกรัมจ านวน
ครัวเรือนเกษตรกร 43,398 ครัวเรือน  (ท่ีมา : ส านักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น 2562) รวมท้ังสถิติ เนื้อท่ีปลูก
ข้าวนาป ีและสถิติ เนื้อที่ปลูกข้าวนาปรัง ปรากฏตามตาราง ดังนี้ 

ตารางแสดงเนื้อที่ปลูกข้าวนาปี เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ จ าแนกตามประเภทข้าว 

อ าเภอเมืองขอนแก่น 

ปี เนื้อทีเ่พาะปลูก (ไร่) เนื้อทีเ่ก็บเก่ีย (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 
(กก.) 

ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว 
2560 95,910 182,130 95,910 182,130 50,481 99,820 526 548 
2561 86,624 167,596 85,726 131,876 30,231 62,144 235.65 471.27 
2562 63,768 171,306 27,830.50 51,736.75 11,388.57 22,730.93 409.21 439.14 

ตารางแสดงเนื้อที่ปลูกข้าวนาปรัง เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ จ าแนกตามประเภทข้าว 

อ าเภอเมืองขอนแก่น 

ปี เนื้อทีเ่พาะปลูก (ไร่) เนื้อทีเ่ก็บเก่ียว(ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 
(กก.) 

ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว 
2560 12,903 25,365 12,903 25,365 21,275 6,050 1,649 239 
2561 45,958 5,662 45,958 5,662 33,972 3,765 739.20 664.96 
2562 2,594 134 - - 34,119.50 - - - 

    ท่ีมา : ส านักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น  (ข้อมูล ณ ปี 2563) 

6.2  การประมง 

ตารางครัวเรือนท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด จ าแนกตามประเภทการเล้ียง และผลผลิตการเล้ียงสัตว์น้ าจืด 

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

ปี  ครัวเรือน ประเภทครัวเรือน ผลผลิตการเลี้ยง 
สัตว์น้ าจืด (กก.)  รวมเนื้อท่ี บ่อ นา ร่องสวน กระชัง 

2560 2,905     2,252,204    2,226,426   −   −         
25,778  

     2,110,237  

2561 3,233      4,881.13     4,881.13   −   −   −     364,444.35  
2562 2,202      3,181.11         3,165   −   −  25,777.50     547,219.65  
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6.3 การปศุสัตว์ 
ตารางแสดงการปศุสัตว์อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

    

   

   ท่ีมา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น  (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2564) 
 

6.4 การบริการ 
การค้าและการบริการในปี 2561 จังหวัดขอนแก่น มีโรงแรมจ านวน 409 แห่ง  ศูนย์การค้าขนาดใหญ่

จ านวน 7 แห่ง  ศูนย์การค้าขนาดกลางจ านวน 2 แห่ง และสถานบริการจ านวน 30 แห่ง และมีนิติบุคคลจด
ทะเบียน จ านวน 1,313 ราย ทุนจดทะเบียน 8,159,964,230  ล้านบาท โดยแบ่งตามประเภทธุรกิจการจด
ทะเบียน ปรากฏตามตารางประเภทธุรกิจท่ีจดทะเบียน ดังนี้ 

ท่ี ประเภทธุรกิจ นิติบุคคลจดทะเบียน (ราย) ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) 
1 บริษัทจ ากัด 3,855 46,966,574,169.00 
2 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 4,598 14,363,818,730.00 
3 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 15 17,810,000.00 
4 บริษัทมหาชนจ ากัด 7 1,516,279,620.00 

รวม 8,475 62,864,482,546.00 
 

ท่ีมา : ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดขอนแก่น (ข้อมูล ณ ปี 2561) 
 
6.5 การท่องเที่ยว 
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง  ต้ังอยู่บนเนื้อท่ี 3 ไร่ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2498 โดยองค์เสาหลักเมืองเป็นเสมาหิน

ทรายรูปทรง 8 เหล่ียม มีรอยสลักเป็นรูปกลีบบัวและอักษรขอม และมีการบูรณะปรับปรุงศาลหลักเมือง ต้ังแต่ ปี 
พ.ศ.2549 ประจวบกับเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร.9 ครบ 
80 พรรษา เทศบาลนครขอนแก่นจึงได้จัดงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองตลอดเดือนธันวาคม 2550 โดยเมื่อวันท่ี 

ปี ประเภทสัตว์ (ตัว) 
โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ไก ่ เป็ด นก

กระทา 
2560 5,898 1,106 10,448 424 0 556,005 73,402 0 
2561 6,375 11,222 1,128 80,212 725 10,729 409,532 34 
2562 6,544 1,255 16,617 870 0 418,461 80,200 0 
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17 ธันวาคม 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด
ศาลหลักเมืองขอนแก่นอย่างเป็นทางการ 

ประตูเมืองขอนแก่น  เดิมสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2527 เพื่อเป็นศรีสง่าแก่จังหวัดขอนแก่นและเป็นสถานท่ีท า
พิธีรับ – ส่งทหารหาญของจังหวัดขอนแก่น โดยเมื่อปี พ.ศ.2549 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จึงได้มีการก่อสร้างประตูเมืองขอนแก่นหลังใหม่ และ
เพื่อความเป็นสิริมงคลจึงได้อัญเชิญพระพุทธพระลับจาลอง (พระพุทธรูปประจ าจังหวัดขอนแก่น)จ านวน 2 องค์ 
ขึ้นประดิษฐานบนมณฑปประตูเมืองท้ังสองฝ่ัง 

บึงแก่นนคร  ท่ามกลางความร่มรื่นของต้นไม้นานาชนิดล้อมบึงน้ าขนาดใหญ่ใจกลางเมืองขอนแก่น เนื้อท่ี 
603 ไร่ จึงท าให้บึงแก่นนครเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ สถานท่ีออกก าลังกาย ตลอดจนใช้ท ากิจกรรมเพื่อสร้าง
สายใยรัก ความอบอุ่น ระหว่างคนในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนๆ ท่ีในแต่ละวันจะมีผู้คนมาใช้บริการเป็นจ านวนมาก 

โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น  โฮงมูนมัง มีความหมายว่า ‘ห้องท่ีเก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติ’ โฮงมูนมังขอนแกน่ 
เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีเก็บรวบรวมของโบราณ รวมไปถึงทรัพย์สินทางปัญญาและประวัติความเป็นมาของเมืองขอนแก่น 
สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2546 ต้ังอยู่บริเวณสวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร เปิดให้บริการ วันอังคาร – อาทิตย์ เวลา 
09:00 – 17:00 น. หยุดทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

สวนสุขภาพ บึงทุ่งสร้าง  ต้ังอยู่ท่ีถนนจอมพลห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นบึงน้ า
ธรรมชาติและสวนสาธารณะขนาดใหญ่ มีพื้นท่ีประมาณ 1 ,692 ไร่ สวนสุขภาพ บึงทุ่งสร้างเป็นสถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจและสถานท่ีออกก าลังกายของชาวเมืองขอนแก่น มีการให้บริการต่างๆ เช่น สนามบาสเกตบอล ลาน
อเนกประสงค์ และบรรยากาศร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ท่ีมีท้ังไม้ดอก ไม้ประดับปลูกไว้อย่างสวยงาม 

สวนประตูเมืองขอนแก่น  ต้ังอยู่บนถนนมิตรภาพตรงข้ามกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น มีเนื้อ

ท่ี จ านวน 10 ไร่ เป็นสถานท่ีพักผ่อน สถานท่ีออกก าลังกาย และสถานท่ีจัดงานต่างๆ เป็นสวนท่ีมีความสวยงาม

โดดเด่นส าหรับผู้ท่ีได้มาพบเห็น เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและสถานท่ีออกก าลังกายซึ่งถือว่าเป็นปอดของเมือง

อีกแห่งหนึ่ง ท้ังยังมีลานอเนกประสงค์และสนามเด็กเล่นให้บริการอีกด้วย 

ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง  ต้ังอยู่ฝ่ังประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ประตูมอดินแดง) ถนนมิตรภาพ 

สร้างขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ.2509 โดยเป็นอาคารทรงจัตุรมุขล้อมรอบด้วยระเบียงท้ัง 4 ด้านกลางห้องโถง

เป็นท่ีประดิษฐานองค์พระพุทธปฏิมาปางมารวิชัย “พระพุทธปัญญาเมตตาธรรม” ซึ่งตามความเช่ือนั้นจะมี

นักศึกษาและประชาชนมักนิยมมาบนบานศาลกล่าวที่ศาลเจ้าพ่อมอดินแดงเป็นจ านวนมากเมื่อสมหวังก็มักจะน า

กระด่ิงลมและรูปป้ันช้าง ม้า มาแก้บนในบริเวณ 

ถนนฅนเดิน มีสินค้าพื้นเมืองของภาคอีสาน งานหัตถกรรม งานศิลปะและงานไอเดียสร้างสรรค์ต่าง ๆ มา

วางจ าหน่วย รวมท้ังร้านอาหาร ของกินต่าง ๆ มากมาย มีเฉพาะวันเสาร์ เริ่มต้ังแต่เวลา 17:00 น. 
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สวนไทร: เส้นทางศึกษาธรรมชาติวิทยา  ต้ังอยู่ด้านหลังคุ้มสีฐาน สวนแห่งนี้เป็นพื้นท่ีเช่ือมต่อระหว่าง

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยากับหอศิลปวัฒนธรรม กอ่สร้างเป็นสะพานเดินลัดเลาะไปใต้อุโมงค์ต้นไม้ ระยะทาง 360 

เมตร สูงจากพื้นประมาณ 1 เมตร สามารถใช้เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติวิทยา 

ตลาดต้นตาล  แหล่งท่องเท่ียวช้อปป้ิงแนวใหม่ส าหรับช่วงเวลาเย็นๆ เปิดทุกวัน ต้ังแต่เวลา 16:00 – 

01:00 น. ตลาดต้นตาลเป็นแหล่งท่องเท่ียวพักผ่อนแห่งใหม่ในบรรยากาศสวน บนพื้นท่ีสีเขียวอันร่มรื่นกว่า 40 ไร่ 

สะดวกสบายกับพื้นท่ีจอดรถมากว่า 1,500 คัน 

สวนมิตรภาพขอนแก่น – หนานหนิง  สถานท่ีพักผ่อนแห่งใหม่ภายในบึงแก่นนคร สัญลักษณ์แสดงสาย

สัมพันธ์ไทย - จีน ท่ีมีให้กันมานานกว่า 20 ปี 

หอศิลปวัฒนธรรม  หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นอาคารรูปทรง “เล้าข้าว” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์

ของภาคอีสานอันหมายถึงการเก็บออมอาหารการกินไว้อย่างสมบูรณ์ จัดต้ังขึ้นเพื่อการจัดนิทรรศการทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานต่าง ๆ เปิดบริการทุกวัน 09:00 – 16:00 

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแสดงนิทรรศการ

ประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติวิทยานับต้ังแต่การก าเนิดโลกส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ  โดยผู้เข้าชม

สามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และค้นหาค าตอบได้ด้วยตนเอง ผ่านช้ินงานทางวิทยาศาสตร์และส่ือประสมท่ี

สามารถโต้ตอบกับผู้เข้าชมได้ โดยเนื้อหาการจัดแสดงเน้นการน าเสนอข้อมูลทรัพยากรส าคัญท่ีพบในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น  จัดแสดงเรื่องราวท้องถิ่นอีสานเหนือในทางด้านภูมิศาสตร์ 

ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรมพืน้บ้านและชาติพันธุ์วิทยา เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีมีโบราณวัตถุล้ าค่าของภาคอีสาน

ตอนบนหลายสมัย เช่น สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทวารวดี เวลาท าการ 09:00 – 16:00 หยุดวันจันทร์และวัน

อังคาร 

ตลาดโต้รุ่งร่ืนรมย์  ตลาดโต้รุ่งท่ีต้ังอยู่บนถนนรื่นรมย์ มีสินค้าจ าหน่ายท้ังอาหาร เครื่องด่ืมหลากหลาย

ประเภท เส้ือผ้า สินค้าแฟช่ัน สินค้าท่ีระลึกและสินค้าท ามือของท้องถิ่น เปิดท าการต้ังแต่เวลา 17:00 – 02:00 

หยุดทุกวันจันทร์ 

ศาลเจ้าพ่อมเหศักด์ิ  สร้างเมื่อ พ.ศ.2332 โดยพระนครศรีบริรักษ์พร้อมกับการต้ังเมืองขอนแก่น ด้วย

ความเช่ือว่า เจ้าพ่อมเหศักดิ์ คือ พระอินทร์เทวดาผู้ยิ่งใหญ่ มีอ านาจบารมี คอยปกป้องคุ้มครองบ้านเมืองให้ร่มเย็น

เป็นสุข   
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วัดกลางเมืองเก่า  สร้างเมื่อ พ.ศ.2333 โดยพระนครศรีบริรักษ์ ในอดีตใช้ประกอบพิธีถือน้ าพิพัฒน์

สัตยาบันของข้าราชการ วัดกลางเมืองเก่า ยังเป็นท่ีต้ังของส านักศาสนศึกษา โรงเรียนปริยัติธรรม คณะสงฆ์จังหวัด

ขอนแก่น  และเป็นท่ีต้ังโรงเรียนประชาบาล แห่งแรกในจังหวัดขอนแก่น ส าหรับลูกหลานชาวบ้านท่ัวไปท่ีเข้ามารับ

การศึกษา ปัจจุบัน คือ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 

วัดหนองแวง พระอารามหลวง  สร้างเมื่อ พ.ศ.2332 พระมหาธาตุเจดีย์สูง 9 ช้ัน ศูนย์รวมจิตใจของชาว

ขอนแก่นเป็นสถานท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและรวบรวมค าภีร์ทางพระพุทธศาสนา บานประตู - หน้าต่างแต่ละ

ช้ันแกะสลักภาพชาดก พุทธประวัติ และเรื่องราวทางศาสนา โดยช้ันท่ี 9 เป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุอยู่

ภายในบุษบก และยังเป็นหอชมทิวทัศน์ตัวเมืองขอนแก่นท่ีสวยงามอีกด้วย เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 07:00 – 

17:00 น. 

ศาลเจ้าแม่สองนาง  ตามประวัตินั้นเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์แห่งล้านช้าง 

และเป็นหลานของพระนครศรีบริรักษ์ ผู้พี่ช่ือ เจ้านางค าหมื่น ผู้น้องช่ือ เจ้านางค าแสน 

อนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์ (ท้าวเพี้ยเมืองแพน)  สร้างเมื่อ พ.ศ.2525 เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระนครศรี

บริรักษ์ ผู้สร้างเมืองขอนแก่น 

วัดธาตุ พระอารามหลวง  สร้างเมื่อ พ.ศ.2332 โดยพระนครศรีบริรักษ์พร้อมกับการต้ังเมืองขอนแก่น 

เป็นท่ีประดิษฐานหลวงพ่อพระลับ พระพุทธรูปคู่เมืองขอนแก่น 

วัดเสาเด่ียว  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2551 เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับเวียดนาม 

ภายในประดิษฐานองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมร้อยมือพันตาซึ่งอัญเชิญมาจากกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม 

เจ้าแม่กวนอิม  สร้างเมื่อ พ.ศ.2545 โดยสมาคมปึงเถ่ากง - ม่า ขอนแก่น ต้ังอยู่ในสวนหนานหนิง (สวน

มิตรภาพไทย-จีน) องค์เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักด้วยหินสีเหลืองทรายทอง 

ศาลเจ้าปึงเถ่า กง-ม่า และศาลเจ้าปู่ครูเย็น  สร้างเมื่อ พ.ศ.2504 ภายในศาลประดิษฐานองค์ปึงเถ่า กง-

ม่า องค์เจ้าแม่ทับทิมและองค์เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย (เทพเจ้าแห่งโชคลาภ) องค์เทพเจ้าฟ้าดิน และองค์ต่ีจู่เอี้ย 

6.6 อุตสาหกรรม 
           สรุปข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมได้รับอนุญาตให้ประกอบการในพื้นท่ีต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัด
ขอนแก่น  มีจ านวนโรงงาน 61 โรงงาน,  แรงม้าอนุญาต  29,144  แรงม้า,  แรงมาประกอบ  23,447  แรงม้า,  
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เงินทุนท่ีดิน  1,026.73  ล้านบาท,  เงินทุนอาคาร  2,506.83  ล้านบาท,  เงินทุนเครื่องจักร500.55  ล้านบาท,  
เงินทุนหมุนเวียน  492.41  ล้านบาท,  รวมเงินทุน  4,526.52  ล้านบาท 

คนงานชาย   1,559  คน,  คนงานหญิง  720  คน, รวมคนงาน  2,279  คน,  พื้นท่ีโรงงาน 
443,431  ตร.ม., พื้นท่ีอาคาร  84,211 ตร.ม. 

ตารางสรุปจ านวนโรงงานตามกลุ่มอุตสาหกรรม 
รหัส กลุ่มอุตสาหกรรม จ านวน

โรงงาน 
เงินทุน(ล้าน

บาท) 
คนงาน 

20 ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อม
ยานพาหนะอุปกรณ์ 

28 1,613.41 906 

2 อุตสาหกรรมอาหาร 9 325.21 285 
17 ผลิตภัณฑ์โลหะ 7 175.70 165 
21 การผลิตอื่น ๆ 4 71.90 65 
14 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 3 11.30 17 
1 ผลิตภัณฑ์จากพืช 2 33.20 18 
8 เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งในอาคารจากไม้ แก้ว 

ยาง หรือโลหะอื่น ๆ 
2 5.50 167 

10 การพิมพ์ การเย็บเล่ม ท าปกหรือการท าแม่พิมพ์ 1 0.00 44 
3 อุตสาหกรรมเครื่องด่ืม 1 2,170.00 1 
4 ส่ิงทอ 1 7.30 375 
7 แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 1 21.00 190 
18 ผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล 1 6.00 31 
19 ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ 1 86.00 15 

รวมทั้งสิ้น 61 4,526.52 2,279 
 

ท่ีมา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น (ข้อมูล ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2564) 
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6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น   มีดังนี้ 

ล าดับที่ ผู้ประสานงาน กลุ่มอาชีพ ชุมชน เบอร์โทร 
1 นายณัฐวุฒิ  ศรีอาจ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุ่งเศรษฐี  ทุ่งเศรษฐี 084-1154107 
2 นางทองสุข  ล่ามแขก ของดีศรีฐาน 4 ศรีฐาน 4 063-0019862 
3 นางพวงเพ็ช  ค าทองพะเนาว ์ ไข่เป็ด ตลาดต้นตาล 090-5646951 
4 นางวัลลีย์  ธนะเสน ขนมดอกจอก โนนทัน 1 080-4139938 
5 นางทองเพชร  แก้วสุพรรณ แหนมหม,ู ไส้กรอก โนนทัน 1 089-4164160 
6 สมศรี  รัตนบุตร ไข่เค็มหอม น้ าพริก โนนชัย 2 084-7986823 
7 นายวสันต์ ศรีดอนราช แปรรูปผ้าไทย โนนชัย 1 080-1855502 
8 นางสาวอุรา  ปรามมนตรี เปเปอร์มาเช่ การเคหะ 086-3347367 
9 นางปริยาภรณ์  บัวขาว แม่บ้านศรีฐาน 3 ศรีฐาน 3 081-7170453 
10 นางกฤษณา  ตระการไทย แปรรูปผ้าขาวม้า หลังศูนย์ราชการ 1 087-4359500 
11 นางบุญวาส  สอนวงษ์ ปลาร้าบอง หลังศูนย์ราชการ 1 087-3746203 
12 นางสาวกมลพรรณ  ราชสมบัติ หินมงคลจิตอาษา วัดป่าอดุลยาราม 061-9387992 
13 นางสมใจ  คงชีวินรุ่งเรือง งานฝีมือศิริมงคล ศิริมงคล 084-6244449 
14 นายเกริก  ศรีบุญเรือง ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ หนองใหญ่ 1 081-9942514 
15 นางสุนี  สุวะนาม ขนมเบเกอรี่ โพธิบัลลังก์ทอง 081-9742912 
16 นางภณิตา  กล่อมจอหอ ตะกร้าพลาสติก เทพารักษ์ 5 093-0729014 
17 นางเปรมฤดี  ธารณกุล แชมพู,สบู,่ยาหม่อง พระนครศรีบริรักษ ์ 085-5973623 
18 นางสาวพินิจนันท์  ภู่ปิติพงศ์ น้ าพริกกล้วยอบเนย เทคโนภาค 080-2976958 
19 นางสมจิตต์  ทิพยเนตร กลุ่มสมุนไพร พระลับ 089-4224189 
20 นางสาวประภาพร  ฉลวยแสง จ าหน่ายสินค้า OTOP โนนหนองวัด 2 065-3459518 
21 นางสาวมะลิวัลย์  เรืองจรัส น้ าสมุนไพร โนนทัน 9 097-3142854 
22 นางกัญญาณัฐ  นครแก้ว ขนมนางเล็ดสมุนไพร นาคะประเวศน์ 086-8509191 
23 นางบานเย็น  ภูหนองโอง น้ าเอมสาย หนองใหญ่ 3 082-3055529 
24 นางบัวบานช่ืน  เหล่าชัย ทอผ้าขาวม้า หนองแวงตราชู 4 090-0280741 
25 นางดาราพร  รัตนประสิทธิ์ ขนมทองม้วน โนนทัน 1 089-4170114 
26 นางทัศนีย์  เอกวุธ หม่ า ไส้กรอกอีสาน  บขส. 082-2265397 
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27 นางสาวณิชชา  กรมน้อย ร้านต ารับไทยอิสานสมุนไพร หนองแวงตราชู 2 085-4905154 
28 นางสาวบูรยา  ดีแก้ เหรียญโปรยทาน โนนชัย3 094-2898544 

 

ท่ีมา  :  ส านักสวัสดิการสังคม  เทศบาลนครขอนแก่น  (ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2563) 

6.8 แรงงาน 
 ประชากรและก าลังแรงงาน 

มีประชากรรวมท้ังส้ิน 1,802,872 คน ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 1,458,292 คน คิดเป็นร้อยละ 80.89 
ของประชากรรวมทั้งหมด ผู้ท่ีอยู่ในก าลังแรงงาน จ านวน 930,611 คน คิดเป็นร้อยละ 63.82 ของผู้มีอายุ15 ปีข้ึน
ไป ก าลังแรงงานปัจจุบัน จ านวน 922,804 คน คิดเป็นร้อยละ 99.16 ของผู้อยู่ในก าลังแรงงาน โดยแบ่งเป็นผู้มี
งานท า จ านวน 911,709 คน คิดเป็นร้อยละ 79.97 ผู้ว่างงาน จ านวน 11,095 คน คิดเป็นร้อยละ 1.19 ของผู้อยู่
ในก าลังแรงงาน และผู้ท่ีรอฤดูกาล จ านวน 7,807 คน ส่วนผู้ท่ีไม่อยู่ในก าลังแรงงาน จ านวน 527,681 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.18 ของผู้มีอายุ15 ปีข้ึนไป แบ่งเป็น กลุ่มท างานบ้าน จ านวน 113,690 คน คิดเป็นร้อยละ 21.55 กลุ่ม
เรียนหนังสือ จ านวน 187,623 คน คิดเป็นร้อยละ 35.56 และอื่น ๆ จ านวน 226,368 คน คิดเป็นร้อยละ 42.90 
ของผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน ส่วนผู้มีอายุท่ีต่ ากว่า 15 ปี มีจ านวน 344,580 คน คิดเป็นร้อยละ 15.92 ของประชากร
รวมทั้งหมด 

จ านวนประชากรจ าแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศ 

สถานภาพแรงงาน รวม ชาย หญิง 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ยอดรวม 1,802,872 100.00 887,501 49.23 915,371 50.77 
ผู้มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป 1,458,292 80.89 694,002 47.59 764,291 52.41 
ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 930,611 63.82 502,101 53.95 428,510 46.05 
  1.1 ก าลังแรงงานปัจจุบัน 922,804 99.16 496,346 53.79 426,458 46.21 
    1.1.1 ผู้มีงานท า 911,709 97.97 491,053 53.86 420,656 46.14 
    1.1.2 ผู้ว่างงาน 11,095 1.19 5,293 0.57 5,802 0.62 
  1.2 ผู้ท่ีรอฤดูกาล 7,807 0.84 5,755 73.71 2,053 26.29 
ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน 527,681 36.18 191,901 36.37 335,780 63.63 
  2.1 ท างานบ้าน 113,690 21.55 3,317 2.92 110,373 97.08 
  2.2 เรียนหนังสือ 187,623 35.56 89,335 47.61 98,288 52.39 
  2.3 อื่น ๆ 226,368 42.90 99,249 43.84 127,119 56.16 
ผู้มีอายุต่ ากว่า 15 ปี 344,580 15.92 142,024 41.22 133,778 38.82 
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
  7.1 การนับถือศาสนา 
 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยศาสนาสถานมีรายละเอียดดังนี้  

วัดในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น 

โบสถ์คริสต์ มัสยิด โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญ 

1. วัดหนองแวง พระอาราม
หลวง 
2. วัดธาตุ พระอารามหลวง 
3. วัดศรีจันทร์ พระอาราม
หลวง 
4. วัดป่าวิเวกธรรม 
5. วัดนันทิการาม 
6. วัดโนนชัยวนาราม 
7. วัดศรีนวล 
8. วัดมรรคส าราญ 
9. วัดตราชูวนาราม 
10. วัดวุฒาราม 
11. วัดป่าศิริวันวนาราม 
12. วัดโพธิ์โนนทัน 
13. วัดป่าชัยวัน 
14. วัดศรีธาตุ 
15. วัดกลาง 
16. วัดศรีสว่างโนนทัน 
17. วัดจอมศรี 
18. วัดป่าอดุลยาราม 
19. วัดป่าเทพนิมิตวนาราม 

1. คริสตจักรขอนแก่น 
2. วัดนักบุญเยราร์ด 
3. คริสตจักรจีน
ขอนแก่น 

1. มัสยิดกลางขอนแก่น  
2. มัสยิดเก่าคุ้มหนองคู 

1. โรงเรียนประภัสสรวิทยา  
วัดศรีนวล 
2. โรงเรียนจันทวิทยาคม  
วัดมรรคส าราญ 
3. โรงเรียนวัดหนองแวง
วิทยา  
วัดหนองแวง พระอาราม
หลวง 
4. โรงเรียนตราชูพิทยาคม  
วัดตราชูวนาราม 
5. โรงเรียนวิเวกธรรม
ประสิทธิ์วิทยา  
วัดธาตุ พระอารามหลวง 

 

ท่ีมา : ส านักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น (ข้อมูล ณ ปี 2563) 
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 7.2 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถิ่น  
 1.  ภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ ส่ิงท่ีบรรพบุรุษ ได้สร้างสรรค์ และสืบทอดมาอย่างต่อเนื่องจากอดีตสู่
ปัจจุบัน ท าให้คนในท้องถิ่นเกิดความรัก และความภาคภูมิใจ ท่ีจะร่วมแรงร่วมใจสืบสานต่อไปในอนาคต เช่น 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ สถาปัตยกรรม ประเพณี เป็นต้น  ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงมีคุณค่า และมีความส าคัญต่อคน
ในแต่ละท้องถิ่นเป็นอย่างมาก  
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีส าคัญของจังหวัดขอนแก่นและอยู่ในเขตพื้นท่ีเทศบาลนครขอนแก่น  แบ่ง
ออกเป็นสาขาต่าง ๆ ดังนี้ 
 1.1 สาขาเกษตรกรรม 
     เป็นความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะ และเทคนิคด้านการเกษตรกับเทคโนโลยี 
โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณค่าด้ังเดิม ซึ่งคนสามารถพึ่งพาตนเองในภาวการณ์ต่าง ๆ ได้ เช่น การท าปุ๋ยชีวภาพของ
ชุมชนโนนชัย เป็นต้น 
 1.2 สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม  
     เป็นการรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูปผลิตผล เพื่อชะลอการน าเข้าตลาด 
เพื่อแก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัด และเป็นธรรม อันเป็นกระบวนการท่ีท าให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจได้ ตลอดท้ังการผลิต และการจ าหน่าย ผลิตผลทางหัตถกรรม เช่น 
     - การท าไข่เค็ม, การท าแจ่วบอง, กลุ่มสานตะกร้า, กลุ่มทอเส่ือ, เฟอร์นิเจอร์ก้านตาลของชุมชน
โนนชัย  
     - การท ากล้วยฉาบของชุมชนหนองใหญ่ 4 
     - งานหัตถกรรมศิลปะการต่อผ้าของกลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านหนองใหญ่ 3 
 1.3 สาขาการแพทย์แผนไทย  
     เป็นความสามารถในการจัดการป้องกัน และรักษาสุขภาพของคนในชุมชน โดยเน้นให้ชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเอง ทางด้านสุขภาพ และอนามัยได้ เช่น  
     - สมุนไพรภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนศรีฐาน (ต้นมะเกลือใหญ่ /ต้นโพธิ์ศรี/ ต้นคงคาว สรรพคุณ
รักษาโรคซางในเด็ก โรคไข้หวัด ฯลฯ)  
     - สมุนไพรภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนโนนชัย 
     - การท าน้ าเอนไซม์ และยาหอมสมุนไพรของชุมชนหนองใหญ่ 
     - นวดแผนไทยวัดโพธิ์โนนทัน โดยสมาคมแพทย์แผนไทย วัดโพธิ์โนนทัน จังหวัดขอนแก่น   เป็น
ศูนย์เพื่อดูแล บ าบัด ตลอดท้ังส่งเสริม-ฟื้นฟูสุขภาพแก่ประชาชน 
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 1.4 สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
     เป็นความสามารถเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ท้ังการอนุรักษ์  การ
พัฒนา และการใช้ประโยชน์จากคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม อย่างสมดุล และยั่งยืน เช่น  
     - บึงหนองใหญ่ ต้ังอยู่ในชุมชนหนองใหญ่ 3 เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและออกก าลังกายของ
ชุมชนหนองใหญ่ ซึ่งในอดีตเป็นบ่อน้ าชาวบ้านใช้บริโภค 
     - บ่อพญานาค (ตาน้ าท่ีมีน้ าไหลออกมาตลอด ไม่มีแห้ง) ท่ีต้ังอยู่บริเวณชุมชนศรีฐาน 
 1.5 สาขาศิลปกรรม  
     เป็นความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะสาขาจิตรกรรม ประติมากรรม นาฏศิลป์ 
ดนตรี ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ การละเล่นพื้นบ้าน และนันทนาการ เช่น  
     - สิม (โบสถ์) ท่ีต้ังอยู่ในบริเวณวัดจอมศรี ชุมชนศรีฐาน  
     - คูเมือง ท่ีต้ังอยู่บริเวณชุมชนศรีฐาน 
     - องค์เจดีย์ศักด์ิสิทธิ์ ต้ังอยู่ในวัดป่าเทพนิมิต ชุมชนหนองใหญ่ 2 โดยได้อัญเชิญ พระบรม
สารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา, พระพุทธรูปเก่าแก่และศักด์ิสิทธิ์อายุหลายร้อยปี, พระอัฐิธาตุของบูรพาจารย์
หลายรูป บรรจุลงในเจดีย์เทพนิมิต 
     - การแสดงฟ้อนเต้ียโนนทัน (เต้ียเดือนห้า) เป็นการรวมตัวท่ีน่าช่ืนชมระหว่างผู้สูงอายุและ
เยาวชนคนรุ่นใหม่ เสน่ห์ของการศิลปะการร าเต้ีย คือ การร าไปย่อตัวไปด้วย ซึ่งมีมาต้ังแต่บรรพบุรุษท่ีควรค่า ใน
การสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น นับว่าเป็นส่ิงท่ีให้ความสนุกสนานครื้นเครง มีหมอแคนเป็นผู้เป่าให้จังหวะ ท่าฟ้อนยิ่ง
แปลกมากเท่าใดก็จะยิ่งเรียกความสนใจจากคนดู 
     - วงโปงลางอีสาน ของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
     - โบสถ์โบราณ ท่ีมีอายุกว่า 100 ปี ต้ังอยู่ภายในวัดโพธิ์โนนทัน ชุมชนโนนทัน 
     - พิพิธภัณฑ์วัดโพธิ์โนนทัน เป็นสถานท่ีจัดแสดงเครื่องใช้ศิลปวัฒนธรรม ภาพปริศนาธรรม 
กระดูกไดโนเสาร์พันธุ์กินสัตว์ กระดูกคนโบราณยาวแปดศอก พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
     - บ้านโบราณท่ีมีอายุร้อยกว่าปี ต้ังอยู่ในชุมชนหนองใหญ่ 1 
     - บ้านสะสมของโบราณ เป็นการสะสมของเก่า โดยมีนายเกรียงไกร สินโพธิ์ เป็นเจ้าของบ้าน 
เช่น หนังสือโบราณอักษรไทน้อย-อักษรตัวธรรม ,หีบโบราณ ,ถาดถวายดอกไม้ธูปเทียนของขุนนางสมัยโบราณ 
     - แหล่งโบราณคดีชุมชนโนนชัย ค้นพบช้ินส่วนก าไรส าริด ภาชนะดินเผาก้นกลม วัตถุโบราณ 
กระดูก แก้ว แหวน เงิน ทอง สมัยโบราณ รวมถึงเครื่องประดับสมัยก่อน 
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 1.6 สาขาภาษาและวรรณกรรม  
     เป็นความสามารถผลิตผลงานเกี่ยวกับด้านภาษา ท้ังภาษาถิ่น ภาษาโบราณ ภาษาไทย และ  การ
ใช้ภาษา ตลอดท้ังด้านวรรณกรรมทุกประเภท เช่น การจัดท าสารานุกรมภาษาถิ่น การปริวรรต หนังสือโบราณ การ
ฟื้นฟูการเรียนการสอนภาษาถิ่นของท้องถิ่นต่าง ๆ เป็นต้น  
 1.7 สาขาศาสนา ปรัชญา และประเพณี  
     เป็นความสามารถประยุกต์ และปรับใช้หลักธรรมค าสอนทางศาสนา ความเช่ือ และประเพณี
ด้ังเดิมท่ีมีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติ ให้บังเกิดผลดีต่อบุคคล และส่ิงแวดล้อม เช่น 
     - ศาลาโพธิสาร 72 ภาพปริศนาธรรม เป็นศูนย์รวมศิลปะภาพวาด-ปูนปั้น ต้ังอยู่ภายในวัดโพธิ์โนน
ทัน ชุมชนโนนทัน 
     - รูปป้ันหลวงปู่ญาครูจัด เป็นศูนย์รวมใจของชาวชุมชนศรีฐาน 
     - ศาลเจ้าปู่ตาญาครูเย็น เป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้านหนองใหญ่ ต้ังอยู่บริเวณชุมชนหนองใหญ่ 1 
เดิมช่ือ   ป่าตาญาครูโกรธ 
     - ศาลปู่เพลิง สันนิฐานว่าก่อต้ังต้ังเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2476-2477 เป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ท่ีคน
ในชุมชนโนนชัยมากราบไหว้สักการบูชา ซึ่งทุกวันท่ี 14 เมษายน ของทุกปี คนในชุมชนโนนชัยจะร่วมกันจัดพิธี
บวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคล 
       2.  ภาษาถิ่น 
 ภาษาถิ่นอีสานของประเทศไทยมีลักษณะใกล้เคียงกับภาษาท่ีพูดท่ีใช้กันในประเทศลาว  แต่ภาษา
อีสานก็ยังถือว่าเป็นภาษาถิ่นของภาษาไทย ภาษาถิ่นอีสานมีภาษาถิ่นย่อยหลายภาษา ได้แก่ ภาษาท่ีชนกลุ่มใหญ่
ในภาคอีสานใช้พูดจากัน ซึ่งใช้ส่ือสารอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ของภาคอีสาน หรือภาคตะวันออกเฉียง เหนือ เช่น 
จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดสกลนคร, จังหวัดหนองคาย, จังหวัดนครพนม, จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดร้อยเอ็ด, จังหวัด
เลย, จังหวัดอุบลราชธานี, จังหวัดชัยภูมิ, จังหวัดมหาสารคาม, จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นต้น  
 อักษรไทยน้อย ท่ีปรากฏในภาคอีสานปัจจุบัน มีหลักฐานท้ังท่ีเป็นศิลาจารึก เอกสารใบลาน และ
สมุดข่อย ซึ่งพบกระจายอยู่ตามพื้นท่ีจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสานเกือบทุกจังหวัด มีเอกสารใบลานท่ีบันทึกด้วย
อักษรไทยน้อยอยู่ตามวัดต่างๆ ใน จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัด
ร้อยเอ็ด และ จังหวัดยโสธร เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในวัดท่ีเป็นศูนย์กลางของชุมชนเก่าแก่ เช่น วัดกุด
สิม จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเอกสารใบลานกว่า ๑,๐๐๐ ผูก นอกจากนี้เอกสารใบลานประเภทต ารายา ท่ีบันทึกด้วย
อักษรไทยน้อยซึ่งถือว่าเป็นเอกสารท่ีมีความส าคัญมาก 
 ส าหรับบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะหรือพระพุทธศาสนา และเขียนด้วยอักษรไทน้อยหรือตัวลาว
เดิม (เป็นอักษรลาวล้านช้างโบราณ มีความแตกต่างกับอักษรลาวในประเทศลาวในปัจจุบันเล็กน้อย) ส าหรับ
เรื่องราวทางโลก อักษรลาวล้านช้าง (ตัวลาวหรืออักษรไทน้อย) มีพยัญชนะ 20 เสียง สระเด่ียว 18 เสียง สระ
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ประสม 2-3 เสียง บางท้องถิ่นไม่มีเสียงสระเอือแต่จะใช้สระเอียแทน ในปัจจุบันนิยมใช้อักษรไทยส าหรับเขียน
บันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ท้ังในทางโลกและทางธรรม เนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถอ่านตัวอักษรธรรมและอักษร
ลาวออก แต่ความนิยมในการเขียนบันทึกเป็นภาษาถิ่นไม่ค่อยได้รับความนิยมนัก โดยส่วนใหญ่ภาษาเขียนใน
ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจะใช้อักษรไทยและบันทึกเป็นภาษาไทยกลางเป็นหลักแทน 
 
8. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1  น้ า  ในพื้นท่ีต าบลในเมือง มีแหล่งน้ าธรรมชาติ  ดังนี้ 

ชื่อแหล่งน้ า ชื่อหมู่บ้าน พื้นที่ 
ไร่ 

การครอบครอง หน่วยงานดูแล การใช้ประโยชน์ 

สระน้ า บ้านหลังศูนย์
ราชการ 

หลังศูนย์
ราชการ 

1 สาธารณะ เทศบาล อุปโภค,เพาะปลูก, 
อื่น ๆ 

สระน้ า บ้านชุมชนหลัง
สนามกีฬา1 

ชุมชนหลัง
สนามกีฬา1 

3 สาธารณะ   ประมง, อื่น ๆ 

สระบ่อน้ าเสีย หนองแวง
ตราชู1 

3 สาธารณะ มข. , เทศบาล อื่น ๆ 

สระน้ า บ้านชุมชนคุ้มวุฒา
ราม 

ชุมชนคุ้มวุฒา
ราม 

4 สาธารณะ   ประมง, อื่น ๆ 

สระน้ า บ้านหนองแวง
ตราชู1 

หนองแวง
ตราชู1 

7 สาธารณะ ม.ขอนแก่น ผลิตประปา, อื่น ๆ 

สระน้ า บ้านหนองแวง
ตราชู1 

หนองแวง
ตราชู1 

12 สาธารณะ มข., เทศบาล อื่น ๆ 

สระน้ า บ้านศรีฐาน1 ศรีฐาน1 18 สาธารณะ กรมประมง,  
เทศบาล  

ประมง, อื่น ๆ 

สระน้ า บ้านชุมชนบะขาม ชุมชนบะขาม 20 สาธารณะ เทศบาล  อื่น ๆ 
สระน้ า บ้านหนองแวง
ตราชู1 

หนองแวง
ตราชู1 

24 สาธารณะ มข., เทศบาล ผลิตประปา, อื่น ๆ 

บึงแก่นนคร 
 

ชุมชนตัวเมือง
ขอนแก่น 

382 
 

   

 

ท่ีมา : ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  (ข้อมูล ปี 2563) 
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8.2  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
1)  น้ าบาดาล  ในพื้นท่ีต าบลในเมือง ได้รับอนุญาต  จ านวน  48 บ่อ  โดยมีการด าเนินกิจกรรมดังนี้ 

ประเภทกิจกรรม  จ านวนบาดาล(บ่อ) 

เกษตรกรรม (เพาะปลูก) 2 
ธุรกิจ 10 
ธุรกิจ (บริการ) 8 
ธุรกิจ (อุตสาหกรรม) 11 
อุปโภค 2 
อุปโภคหรือบริโภค  15 
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2.3 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ภาพที่ 2.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

ปัจจัยด้านขัน้ตอนการให้บริการ 

ปัจจัยด้านช่องทางการให้บริการ 

ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ใหบ้ริการ 

ปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ความพึงพอใจของ

ประชาชน

ผู้รับบริการ เทศบาล

นครขอนแก่น 



 
  

    

บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

การน าเสนอวิธีด าเนินการวิจัย ของการส ารวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นตามตัวชี้วัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการของเทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอ

เมือง จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) ประกอบด้วย รูปแบบการวิจัย ขอบเขตการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล และเกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพการให้บริการ โดยมีรายละเอียดตามล าดับ ดังนี้ 

3.1 รูปแบบการวิจัย 

 การส ารวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีถูกสุ่มเลือก และใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) ท่ีเกี่ยวข้อง 

3.2 ขอบเขตการวิจัย 

 ขอบเขตการวิจัยในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

 1) ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 การส ารวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมารับบริการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) ก าหนดขอบเขตในการประเมินของลักษณะงาน 5 

ด้าน ได้แก่ 

1) งานด้านทะเบียน การขอมีบัตรประจ าตัวประชาชนฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน ส านัก

ปลัดเทศบาล 

2) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง ส านัก

การช่าง 

3) งานด้านรายได้หรือภาษี การตรวจสอบข้อมูลเพื่อช าระภาษี ฝ่ายแผนท่ีและทะเบียนทรัพย์สิน 

ส านักการคลัง 

4) งานด้านสาธารณสุข งานบริการศูนย์สาธารณสุข ส านักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

5) การรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่าน Line Bot ส านักการช่าง 



เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
โครงการส ารวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น [ปีงบประมาณ 2564]  

    

68 

โดยแต่ละงานบริการ จะส ารวจใน 5 ประเด็น ประกอบด้วย 

1) ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีจัด
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นท่ี ในช่วงปีงบประมาณ 2564 และการท าแบบส ารวจและประเมิน
ความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) ด้านขั้นตอนการให้บริการ ได้แก่ ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก ความรวดเร็วในการให้บริการ 

ความเป็นธรรมของล าดับการให้บริการ (คิวรอเข้าบริการ) 

3) ด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ มีเจ้าหน้าท่ีให้บริการเพียงพอ มีช่องให้บริการเพียงพอ 

4) ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ได้แก่ เจ้าหน้าท่ียิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ ความสุภาพ 

กิริยามารยาทของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ความเอาใจใส่  กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการ 

เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ สามารถตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ไข

ปัญหาได้ และการแต่งกายของเจ้าหน้าท่ี 

5) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ได้แก่ ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก ได้แก่ ท่ีนั่งคอยบริการ 

ห้องน้ า ท่ีจอดรถ ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการโดยรวม ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือ ในการ

ให้บริการป้ายข้อความ บอกจุดบริการมีความชัดเจน เข้าใจง่าย และภาพรวมความพึงพอใจท้ังหมดโดยรวม 

2) ขอบเขตด้านประชากรและพื้นท่ี 

ศึกษาเฉพาะข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีและมารับบริการในเขตเทศบาล

นครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) ซึ่งพบว่า เทศบาลนครขอนแก่น มี

จ านวนประชากรท้ังส้ิน 95,735 คน ประชากรชาย 43,883 คน ประชากรหญิง 51,852 คน จ านวนครัวเรือน 

27,224 ครัวเรือน 

 3) ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ 2564  รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 3.1 กิจกรรมด าเนินงานการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในปีงบประมาณ 2564 

ที่ กิจกรรมการด าเนินงาน ช่วงเวลา (เดือน/ปี) 
1 ลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลในปีงบประมาณ 2564 สิงหาคม - กันยายน 2564 
2 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงานส ารวจความพึงพอใจ สิงหาคม - ตุลาคม 2564 
3 ปรับปรุง แก้ไขรายงานส ารวจความพึงพอใจ  ตุลาคม 2564 
4 ส่งมอบงานส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตุลาคม 2564 
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3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ท่ีมาใช้บริการเทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

(ประจ าปีงบประมาณ 2564) พบว่า ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น มีจ านวนประชากรท้ังส้ิน 95,735 คน 

ประชากรชาย 43,883 คน ประชากรหญิง 51,852 คน จ านวนครัวเรือน 27,224 ครัวเรือน การก าหนดกลุ่ม

ตัวอย่างในการส ารวจความพึงพอใจครั้งนี้ ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 600 คน โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) ท้ังนี้ สูงกว่าการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักการค านวณของ Taro 

Yamane ท่ีระดับความเช่ือมั่น π = 0.5 คะแนน z =2 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 398 คน ซึ่งเป็นขนาด

กลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าท่ีใช้ในการส ารวจเท่านั้น หลักการค านวณของ Taro Yamane มีสูตรดังนี้ 

 

 n = 
𝑁

1+𝑁(𝑒)
2 

   

 n = จ านวนขนาดตัวอย่าง 

 N = จ านวนรวมทั้งหมดของประชากรท่ีใช้ในการศึกษา 

 e = ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ (ในการวิจัยครั้งนี้ ก าหนดให้มีค่า e = 0.05) 

 จากสูตรข้างต้น ค านวณจ านวณกลุ่มตัวอย่างส าหรับการศึกษา ดังนี้ 

 n = 398 

 N = 95,735 

 e = 0.05 
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ตารางที่ 3.2 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ล าดับ ประเภทของงานบริการ จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) 
1 งานด้านทะเบียน 120 
2 งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 120 
3 งานด้านรายได้หรือภาษี 120 
4 งานด้านสาธารณสุข 120 
5 การรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่าน Line Bot 120 

รวม 600 

 

3.4 การสร้างเครื่องมือ 

การส ารวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามตัวช้ีวัดท่ี 1 

มิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการของเทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปี

งบประมาณ 2564) มีการสร้างเครื่องมือตามล าดับ ดังนี้  

1) ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากต าราเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล แผน

ด าเนินการประจ าปีงบประมาณ 2564 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 สภาพท่ัวไปและ

ข้อมูลพื้นฐานท่ีส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา ยุทธศาสตร์และ

แนวทางการพัฒนาในช่วงสามป ีบัญชีโครงการพัฒนา การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม

ประเมินผล เป็นต้น 

2) ศึกษารายละเอียดจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รอง

ปลัดเทศบาล หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการส านักการคลัง ผู้อ านวยการส านักการช่าง ผู้อ านวยการ

ส านักการศึกษา ผู้อ านวยการส านักสวัสดิการสังคม ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม เป็นต้น 

3) ร่างแบบสอบถาม เพื่อวัดระดับความพึงพอใจให้สอดคล้องกับวัตถุประสง ค์ของการวิจัยของ

โครงการ 

4) หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อแก้ไขและปรับปรุง 

5) น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วทดลองให้กลุ่มเป้าหมายอ่าน เพื่อทดสอบความเข้าใจ 

6) ปรับปรุงแบบสอบถาม เพื่อจัดท าเป็นต้นฉบับ 
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7) เก็บข้อมูลกับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยวิธี (1) ให้กลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการกรอกแบบสอบถาม

ด้วยตนเอง หรือ (2) กรณีกลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการไม่สะดวกหรือไม่พร้อมจะกรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง จะ

ให้คณะนักวิจัยหรือคณะทีมงานอ่านให้ฟังในลักษณะถาม-ตอบ แล้วคณะนักวิจัยจะกรอกแบบสอบถามให้แทน 

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ด าเนินการลงพื้นท่ีส ารวจข้อมูลในปีงบประมาณ 2564 โดยมีทีมนักศึกษาจากวิทยาลัยการปกครอง

ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ช้ันปีท่ี 2-4 ซึ่งได้ผ่านการศึกษาหรือผ่านการอบรมเบ้ืองต้นเกี่ยวกับการวิจัยเชิง

คุณภาพ (ทางสังคมศาสตร์) และการวิจัยเชิงปริมาณ ด าเนินการลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลภาคสนามความพึงพอใจจาก

ผู้รับบริการ การตอบแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการเป็นผู้กรอกข้อมูลแบบสอบถามด้วยตนเอง หรือ

ให้คณะนักวิจัยหรือคณะตัวแทนทีมงานผู้ช่วยนักวิจัยอ่านแบบสอบถามให้ฟังแล้วกรอกแบบสอบถามให้ 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อ ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายลักษณะของข้อมูลเบื้องต้น 

เช่น ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าต่ าสุด 

(Minimum) และค่าสูงสุด (Maximum) การแปรผลค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ ใช้วิธีการแปรผลค่าเฉล่ีย ของ 

John W. Best (1977) ดังนี้ 

ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจในระดับ มากท่ีสุด  

ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง พึงพอใจในระดับ มาก 

ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง พึงพอใจในระดับ ปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง พึงพอใจในระดับ น้อย 

ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง พึงพอใจในระดับ น้อยท่ีสุด 

3.7 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการให้บริการ  

การส ารวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามตัวช้ีวัดท่ี 1 

มิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการของเทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปี

งบประมาณ 2564) มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพการให้บริการ ดังนี้ 
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ตารางที่ 3.3 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการให้บริการ 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

เกณฑ์ให้คะแนน การแปลค่า 

มากกว่าร้อยละ 95 10 พอใจมากท่ีสุด 
ไม่เกินร้อยละ 95 9 พอใจมาก 
ไม่เกินร้อยละ 90 8 
ไม่เกินร้อยละ 85 7 
ไม่เกินร้อยละ 80 6 พอใจปานกลาง 
ไม่เกินร้อยละ 75  5 
ไม่เกินร้อยละ 70 4 
ไม่เกินร้อยละ 65 3 พอใจน้อยท่ีสุด 
ไม่เกินร้อยละ 60 2 
ไม่เกินร้อยละ 55 1 
ไม่เกินร้อยละ 50 0 ไม่พอใจ 

 



   
 

 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 
 

ผลจากการส ารวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม ตัวชี้วัด
ท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการของเทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปี
งบประมาณ 2564) กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนในเขตเทศบาลท่ีมารับบริการโดยตรง โดยมีประเด็นในการส ารวจ 5 
ด้าน ดังนี้ 

1) งานด้านทะเบียน การขอมีบัตรประจ าตัวประชาชนฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง ส านักการ

ช่าง 

3) งานด้านรายได้หรือภาษี การตรวจสอบข้อมูลเพื่อช าระภาษี ฝ่ายแผนท่ีและทะเบียนทรัพย์สิน ส านัก

การคลัง 

4) งานด้านสาธารณสุข งานบริการศูนย์สาธารณสุข ส านักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

5) การรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่าน Line Bot ส านักการช่าง 

โดยแต่ละงานบริการ จะส ารวจใน 5 ประเด็น ประกอบด้วย 

1) ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีจัดโดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นท่ี ในช่วงปีงบประมาณ 2564 และการท าแบบส ารวจและประเมินความพึง
พอใจในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) ด้านขั้นตอนการให้บริการ ได้แก่ ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก ความรวดเร็วในการให้บริการ ความ
เป็นธรรมของล าดับการให้บริการ (คิวรอเข้าบริการ) 

3) ด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ มีเจ้าหน้าท่ีให้บริการเพียงพอ มีช่องให้บริการเพียงพอ 
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4) ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ได้แก่ เจ้าหน้าท่ียิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ ความสุภาพ กิริยามารยาท

ของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการ เจ้าหน้าท่ีมีความรู้  

ความสามารถในการให้บริการ สามารถตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ไขปัญหาได้ และการแต่ง

กายของเจ้าหน้าท่ี 

5) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ได้แก่ ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก ได้แก่ ท่ีนั่งคอยบริการ 

ห้องน้ า ท่ีจอดรถ ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการโดยรวม ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือ ในการให้บริการ

ป้ายข้อความ บอกจุดบริการมีความชัดเจน เข้าใจง่าย และภาพรวมความพึงพอใจท้ังหมดโดยรวม 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ท่ีมาใช้บริการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการของเทศบาลนคร
ขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) พบว่า เทศบาลนครขอนแก่น มีจ านวน
ประชากรท้ังส้ิน 95,735 คน ประชากรชาย 43,883 คน ประชากรหญิง 51,852 คน จ านวนครัวเรือน 27,224 
ครัวเรือน 

การก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการส ารวจความพึงพอใจครั้งนี้ ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 600 คน โดย
วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ท้ังนี้ สูงกว่าการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้

หลักการค านวณของ Taro Yamane ท่ีระดับความเช่ือมั่น π = 0.5 คะแนน z =2 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
398 คน ซึ่งเป็นขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าท่ีใช้ในการส ารวจเท่านั้น 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการให้บริการ ระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป หมายถึง พอใจ
มากท่ีสุด เกณฑ์การให้คะแนน 10 คะแนน (เต็ม 10 คะแนน) หากไม่เกินร้อยละ 50 ถือว่า ผู้รับบริการไม่พอใจ
คุณภาพการให้บริการ เกณฑ์การให้คะแนน 0 คะแนน (จากเต็ม 10 คะแนน)  
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ภาพที่ 4.1 ทีมงานนักวิจัยลงพื้นท่ีแจกแบบสอบถามในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น (1)  

 
 

ภาพที่ 4.2 กิจกรรม/โครงการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น (2)  
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4.1 ผลการประเมินความพึงพอใจงานด้านทะเบียน 
 

ตารางที่ 4.1 แสดงข้อมูลท่ัวไปของประชาชนในการประเมินความพึงพอใจงานด้านทะเบียน 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ  
ชาย 48 40 
หญิง 58 48.33 
เพศทางเลือก 14 11.67 

อาย ุ  
ต่ ากว่า 20 ปี 14 11.67 
20 – 29 ปี 22 18.33 
30 – 39 ปี 17 14.17 
40 – 49 ปี 28 23.33 
50 – 59 ปี 12 10 
60 ปีขึ้นไป 27 22.50 

ระดับการศึกษา  
ต่ ากว่าประถมศึกษา 6 5 
ประถมศึกษา 28 23.33 
มัธยมศึกษาตอนต้น 14 11.67 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 28 23.33 
ปวช./ปวส. 31 25.83 
ปริญญาตร ี 9 7.50 
ปริญญาโทขึ้นไป 4 3.33 

อาชีพ  
นักเรียน/นักศึกษา 13 10.83 
รับจ้างท่ัวไป 20 16.67 
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/เกษตรกร 29 24.17 
พนักงานเอกชน 36 30 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4 3.33 
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ตารางที่ 4.1 แสดงข้อมูลท่ัวไปของประชาชนในการประเมินความพึงพอใจด้านทะเบียน (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไปของประชาชน จ านวน (คน) ร้อยละ 

ข้าราชการ/พนักงานราชการ 8 6.67 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน 4 3.33 
เกษียณ 6 5 

รายได้ต่อเดือน (บาท)  
ไม่มีรายได้ 6 5 
น้อยกว่า 10,000 42 35 
10,001 – 20,000 36 30 
20,001 – 30,000 18 15 
30,001 – 40,000 9 7.50 
40,001 – 50,000 6 5 
50,001 บาทขึ้นไป 3 2.50 
การเข้าใช้บริการของเทศบาลนครขอนแก่นช่วงปีงบประมาณ 2564 
ไม่เคย 52 43.33 
เคย 68 56.67 
การตอบแบบสอบถามเพือ่ส ารวจและประเมินความพึงพอใจในการใหบ้ริการของเทศบาลนครขอนแก่น 
ไม่เคย 97 80.83 
เคย 23 19.17 

รวม 120 100 
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จากตารางท่ี 4.1 พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 48.33 รองลงมาคือ เพศชาย จ านวน 48 

คน คิดเป็นร้อยละ 40 และเพศทางเลือก จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 11.67 ตามล าดับ 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 40 – 49 ปี จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 รองลงมา คือ มีอายุ 60 

ปีข้ึนไป จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 มีอายุระหว่าง 20 – 29 ปี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 18.33 มี
อายุระหว่าง 30 – 39 ปี จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 14.17 อายุต่ ากว่า 20 จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.67 และอายุ 50 – 59 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส าเร็จการศึกษาระดับปวช./ปวส. จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 25.83 รองลงมาคือ 
ระดับประถมศึกษา เท่ากับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 11.67 ระดับปริญญาตรี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 ระดับต่ ากว่า
ประถมศึกษา จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5 และระดับปริญญาโทขึ้นไป จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 
ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบอาชีพพนักงานเอกชน จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาคือ อาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/เกษตรกร จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 24.17 อาชีพรับจ้างท่ัวไป จ านวน 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.67 นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 10.83 อาชีพข้าราชการ/พนักงานราชการ 
จ านวน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 เกษียณ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5 และอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
เท่ากับ แม่บ้าน/พ่อบ้าน จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมาคือ 
มีรายได้ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 30 มีรายได้ระหว่าง 20,001 – 30,000 
บาท จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 15 มีรายได้ระหว่าง 30 ,001 – 40,000 บาท จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.50 ไม่มีรายได้ เท่ากับมีรายได้ระหว่าง 40 ,001- 50,000 บาท จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5 และมีรายได้ 
50,001 บาทขึ้นไป จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยใช้บริการของเทศบาลนครขอนแก่น ในช่วงปีงบประมาณ 2564 จ านวน 68 
คน คิดเป็นร้อยละ 56.67 

สุดท้าย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยตอบแบบสอบถามเพื่อส ารวจและประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเทศบาลนครขอนแก่น จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 80.83 
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ตารางที่ 4.2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่องานด้านทะเบียน 
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย

ความพึง
พอใจ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

ร้อยละของ
ความพึง
พอใจ 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ  
1. ข้ันตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก 4.16 .52 มาก 95.10 
2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 4.24 .47 มากที่สุด 95.28 
3. ความเป็นธรรมของล าดับการให้บริการ (คิวรอเข้าบริการ) 4.29 .46 มากที่สุด 95.33 

รวม 4.23 .48 มากที่สุด 95.24 
ด้านช่องทางการใหบ้รกิาร  

4. มีเจ้าหน้าท่ีให้บริการเพียงพอ 4.25 .47 มากที่สุด 95.29 
5. มีช่องให้บริการเพียงพอ 4.38 .35 มากที่สุด 95.40 

รวม 4.32 .41 มากที่สุด 95.35 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ใหบ้รกิาร  

6. เจ้าหน้าท่ียิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ 4.25 .41 มากที่สุด 95.29 
7. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.22 .51 มากที่สุด 95.24 
8. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการ 4.42 .50 มากที่สุด 95.50 
9. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ สามารถตอบ
ค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ไขปัญหาได้ 

4.27 .43 มากที่สุด 95.31 

10. การแต่งกายของเจ้าหน้าท่ี 4.34 .47 มากที่สุด 95.36 
รวม 4.30 .46 มากที่สุด 95.34 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
11. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีน่ังคอย
บริการ ห้องน้ า ท่ีจอดรถ  

4.34 .45 มากที่สุด 95.36 

12. ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการโดยรวม 4.31 .42 มากที่สุด 95.35 
13. ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือ ในการให้บริการ 4.28 .48 มากที่สุด 95.32 
14. ป้ายข้อความ บอกจุดบริการมีความชัดเจน เข้าใจง่าย 4.29 .46 มากที่สุด 95.33 

15. ภาพรวมความพึงพอใจท้ังหมดโดยรวม 4.28 .42 มากที่สุด 95.32 
รวม 4.30 .45 มากที่สุด 95.34 

รวมความพึงพอใจด้านทะเบียน 4.29 .45 มากที่สุด 95.31 

 



 
เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

โครงการส ารวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น [ปีงบประมาณ 2564]  

 

80 

จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่องานด้านทะเบียนของเทศบาลนครขอนแก่น มีดังนี้ 
 ด้านขั้นตอนการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.23) คิดเป็นร้อยละ 95.24 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความเป็นธรรม
ของล าดับการให้บริการ (คิวรอเข้าบริการ) (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.29) คิดเป็นร้อยละ 95.33 รองลงมาคือ ความรวดเร็ว
ในการให้บริการ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.24) คิดเป็นร้อยละ 95.28 และขั้นตอนให้บริการไม่ยุ่งยาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.16) คิดเป็นร้อยละ 95.10 ตามล าดับ 
 ด้านช่องทางการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.32) คิดเป็นร้อยละ 95.35 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีช่อง
ให้บริการเพียงพอ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.38) คิดเป็นร้อยละ 95.40 และมีเจ้าหน้าท่ีให้บริการเพียงพอ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.25) คิดเป็นร้อยละ 95.29 ตามล าดับ 
 ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.30) คิดเป็นร้อยละ 95.34 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความเอาใจใส่ 
กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.42) คิดเป็นร้อยละ 95.50 รองลงมาคือ การแต่ง
กายของเจ้าหน้าท่ี (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.34) คิดเป็นร้อยละ 95.36 เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 
สามารถตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ไขปัญหาได้ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.27) คิดเป็นร้อยละ 95.31 
เจ้าหน้าท่ียิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.25) คิดเป็นร้อยละ 95.29  และความสุภาพ 
กิริยามารยาทของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.22) คิดเป็นร้อยละ 95.24 ตามล าดับ 
 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  (ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.30) คิดเป็นร้อยละ 95.34 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความ
เพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีนั่งคอยบริการ ห้องน้ า ท่ีจอดรถ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.34) คิดเป็นร้อยละ 
95.36 รองลงมาคือ ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการโดยรวม (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.31) คิดเป็นร้อยละ 95.35 ป้าย
ข้อความบอกจุดบริการมีความชัดเจน เข้าใจง่าย (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.29) คิดเป็นร้อยละ 95.33 และความเพียงพอ
ของอุปกรณ์/เครื่องมือ ในการให้บริการ เท่ากับภาพรวมความพึงพอใจท้ังหมดโดยรวม (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.28) คิด
เป็นร้อยละ 95.32 ตามล าดับ 
 กล่าวโดยสรุป ความพึงพอใจของประชาชนต่องานด้านทะเบียนของเทศบาลนครขอนแก่นโดยรวม 
อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29) คิดเป็นร้อยละ 95.31 
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ภาพที่ 4.3 ทีมงานนักวิจัยลงพื้นท่ีแจกแบบสอบถามในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น (3)  

 
 

ภาพที่ 4.4 ทีมงานนักวิจัยลงพื้นท่ีแจกแบบสอบถามในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น (4)  
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4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
 

ตารางที่ 4.3 แสดงข้อมูลท่ัวไปของประชาชนในการประเมินความพึงพอใจด้านโยธา การขออนุญาตปลูก  
                ส่ิงก่อสร้าง 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ  
ชาย 78 65 
หญิง 33 27.50 
เพศทางเลือก 9 7.50 

อาย ุ  
ต่ ากว่า 20 ปี 0 0 
20 – 29 ปี 6 5 
30 – 39 ปี 28 23.33 
40 – 49 ปี 42 35 
50 – 59 ปี 35 29.17 
60 ปีขึ้นไป 9 7.50 

ระดับการศึกษา  
ต่ ากว่าประถมศึกษา 0 0 
ประถมศึกษา 12 10 
มัธยมศึกษาตอนต้น 15 12.50 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 22 18.33 
ปวช./ปวส. 34 28.33 
ปริญญาตร ี 31 25.84 
ปริญญาโทขึ้นไป 6 5 

อาชีพ  
นักเรียน/นักศึกษา 0 0 
รับจ้างท่ัวไป 7 5.83 
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/เกษตรกร 48 40 
พนักงานเอกชน 37 30.83 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5 4.17 
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ตารางที่ 4.3 แสดงข้อมูลท่ัวไปของประชาชนในการประเมินความพึงพอใจด้านโยธา การขออนุญาตปลูก  
                ส่ิงก่อสร้าง (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

ข้าราชการ/พนักงานราชการ 23 19.17 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน 0 0 
เกษียณ 0 0 

รายได้ต่อเดือน (บาท)  
ไม่มีรายได้ 0 0 
น้อยกว่า 10,000 6 5 
10,001 – 20,000 48 40 
20,001 – 30,000 31 25.83 
30,001 – 40,000 24 20 
40,001 – 50,000 8 6.67 
50,001 บาทขึ้นไป 3 2.50 
การเข้าใช้บริการของเทศบาลนครขอนแก่นช่วงปีงบประมาณ 2564 
ไม่เคย 44 36.67 
เคย 76 63.33 
การตอบแบบสอบถามเพือ่ส ารวจและประเมินความพึงพอใจในการใหบ้ริการของเทศบาลนครขอนแก่น 
ไม่เคย 101 84.17 
เคย 19 15.83 

รวม 120 100 
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จากตารางท่ี 4.3 พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 65 รองลงมาคือ เพศหญิง 

จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 และเพศทางเลือก จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 ตามล าดับ 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 40 – 49 ปี จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมา คือ มีอายุระหว่าง 

50 – 59 ปี จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 29.17 มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 
อายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 และมีอายุระหว่าง 20 – 29 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5 
ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส าเร็จการศึกษาระดับปวช./ปวส. จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 28.33 รองลงมาคือ 
ระดับปริญญาตรี จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 25.84 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อย
ละ 18.33 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 ระดับประถมศึกษา จ านวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 10 และระดับปริญญาโทขึ้นไป จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/เกษตรกร จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ  40 
รองลงมาคือ อาชีพพนักงานเอกชน จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 30.83 อาชีพข้าราชการ/พนักงานราชการ 
จ านวน จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 19.17 อาชีพรับจ้างท่ัวไป จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ  5.83 และอาชีพ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.17 ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 40 
รองลงมาคือ มีรายได้ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 25.83 มีรายได้ระหว่าง 
30,001 – 40,000 บาท จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 20 มีรายได้ระหว่าง 40,001- 50,000 บาท จ านวน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.67 มีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5 และมีรายได้ 50,001 บาทขึ้น
ไป จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยใช้บริการของเทศบาลนครขอนแก่น ในช่วงปีงบประมาณ 2564 จ านวน 76 
คน คิดเป็นร้อยละ 63.33 

สุดท้าย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยตอบแบบสอบถามเพื่อส ารวจและประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเทศบาลนครขอนแก่น จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 84.17 
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ภาพที่ 4.5 ทีมงานนักวิจัยลงพื้นท่ีแจกแบบสอบถามในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น (5) 

 
 

ภาพที่ 4.6 ทีมงานนักวิจัยลงพื้นท่ีแจกแบบสอบถามในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น (6)  
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ตารางที่ 4.4 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่องานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย
ความพึง
พอใจ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

ร้อยละของ
ความพึง
พอใจ 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ  
1. ข้ันตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก 4.29 .54 มากที่สุด 95.33 

2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 4.34 .50 มากที่สุด 95.36 
3. ความเป็นธรรมของล าดับการให้บริการ (คิวรอเข้าบริการ) 4.40 .51 มากที่สุด 95.44 

รวม 4.34 .52 มากที่สุด 95.38 
ด้านช่องทางการใหบ้รกิาร  

4. มีเจ้าหน้าท่ีให้บริการเพียงพอ 4.39 .50 มากที่สุด 95.41 
5. มีช่องให้บริการเพียงพอ 4.41 .48 มากที่สุด 95.45 

รวม 4.40 .49 มากที่สุด 95.43 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ใหบ้รกิาร  

6. เจ้าหน้าท่ียิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ 4.55 .62 มากที่สุด 95.63 
7. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.48 .57 มากที่สุด 95.54 
8. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการ
ให้บริการ 

4.35 .48 มากที่สุด 95.37 

9. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ สามารถ
ตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ไขปัญหาได้ 

4.37 .53 มากที่สุด 95.39 

10. การแต่งกายของเจ้าหน้าท่ี 4.39 .54 มากที่สุด 95.41 
รวม 4.43 .55 มากที่สุด 95.47 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
11. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีน่ังคอย
บริการ ห้องน้ า ท่ีจอดรถ  

4.42 .50 มากที่สุด 95.46 

12. ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการโดยรวม 4.49 .55 มากที่สุด 95.51 
13. ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือ ในการให้บริการ 4.35 .46 มากที่สุด 95.37 
14. ป้ายข้อความ บอกจุดบริการมีความชัดเจน เข้าใจง่าย 4.43 .44 มากที่สุด 95.47 

15. ภาพรวมความพึงพอใจท้ังหมดโดยรวม 4.40 .48 มากที่สุด 95.44 
รวม 4.42 .49 มากที่สุด 95.45 

รวมความพึงพอใจด้านโยธา การขออนุญาตปลกู
สิ่งก่อสร้าง 

4.40 .51 มากที่สุด 95.43 
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จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่องานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้างของเทศบาล
นครขอนแก่น มีดังนี้ 
 ด้านขั้นตอนการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.34) คิดเป็นร้อยละ 95.38 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความเป็นธรรม
ของล าดับการให้บริการ (คิวรอเข้าบริการ) (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.40) คิดเป็นร้อยละ 95.44 รองลงมาคือ ความรวดเร็ว
ในการให้บริการ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.34) คิดเป็นร้อยละ 95.36 และขั้นตอนให้บริการไม่ยุ่งยาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.29) คิดเป็นร้อยละ 95.33 ตามล าดับ 
 ด้านช่องทางการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.40) คิดเป็นร้อยละ 95.43 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีช่อง
ให้บริการเพียงพอ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.41) คิดเป็นร้อยละ 95.45 และมีเจ้าหน้าท่ีให้บริการเพียงพอ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.39) คิดเป็นร้อยละ 95.41 ตามล าดับ 
 ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.43) คิดเป็นร้อยละ 95.47 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ดังนี้ เจ้าหน้าท่ียิ้มแย้ม
แจ่มใส เต็มใจให้บริการ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.55) คิดเป็นร้อยละ 95.63 รองลงมาคือ ความสุภาพ กิริยามารยาทของ
เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.48) คิดเป็นร้อยละ 95.54 การแต่งกายของเจ้าหน้าท่ี ( ค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.39) คิดเป็นร้อยละ 95.41 เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ สามารถตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย 
ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ไขปัญหาได้ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.37) คิดเป็นร้อยละ 95.39 และความเอาใจใส่ กระตือรือร้น 
และความพร้อมในการให้บริการ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.35) คิดเป็นร้อยละ 95.37 ตามล าดับ 
 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  (ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.42) คิดเป็นร้อยละ 95.45 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความ
สะอาดของสถานท่ีให้บริการโดยรวม (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.49) คิดเป็นร้อยละ 95.51 รองลงมาคือ ป้ายข้อความบอก
จุดบริการมีความชัดเจน เข้าใจง่าย (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.43) คิดเป็นร้อยละ 95.47 ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความ
สะดวก เช่น ท่ีนั่งคอยบริการ ห้องน้ า ท่ีจอดรถ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.42) คิดเป็นร้อยละ 95.46 ภาพรวมความพึง
พอใจท้ังหมดโดยรวม (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.40) คิดเป็นร้อยละ 95.44 และความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือ ใน
การให้บริการ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.35) คิดเป็นร้อยละ 95.37 ตามล าดับ 
 กล่าวโดยสรุป ความพึงพอใจของประชาชนต่องานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างของ
เทศบาลนครขอนแก่นโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40) คิดเป็นร้อยละ 95.43 
 
  
 



 
เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

โครงการส ารวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น [ปีงบประมาณ 2564]  

 

88 

ภาพที่ 4.7 ทีมงานนักวิจัยลงพื้นท่ีแจกแบบสอบถามในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น (7) 

 
 

ภาพที่ 4.8 ทีมงานนักวิจัยลงพื้นท่ีแจกแบบสอบถามในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น (8) 
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4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจงานด้านรายได้หรือภาษี 
 

ตารางที่ 4.5 แสดงข้อมูลท่ัวไปของประชาชนในการประเมินความพึงพอใจด้านรายได้หรือภาษี 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ  
ชาย 51 42.50 
หญิง 57 47.50 
เพศทางเลือก 12 10 

อาย ุ  
ต่ ากว่า 20 ปี 0 0 
20 – 29 ปี 8 6.67 
30 – 39 ปี 27 22.50 
40 – 49 ปี 41 34.17 
50 – 59 ปี 33 27.50 
60 ปีขึ้นไป 11 9.17 

ระดับการศึกษา  
ต่ ากว่าประถมศึกษา 0 0 
ประถมศึกษา 27 22.50 
มัธยมศึกษาตอนต้น 12 10 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 19 15.83 
ปวช./ปวส. 44 36.67 
ปริญญาตร ี 14 11.67 
ปริญญาโทขึ้นไป 4 3.33 

อาชีพ  
นักเรียน/นักศึกษา 0 0 
รับจ้างท่ัวไป 0 0 
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/เกษตรกร 108 90 
พนักงานเอกชน 9 7.50 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 0 0 
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ตารางที่ 4.5 แสดงข้อมูลท่ัวไปของประชาชนในการประเมินความพึงพอใจด้านรายได้หรือภาษี (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

ข้าราชการ/พนักงานราชการ 3 2.50 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน 0 0 
เกษียณ 0 0 

รายได้ต่อเดือน (บาท)  
ไม่มีรายได้ 0 0 
น้อยกว่า 10,000 0 0 
10,001 – 20,000 3 2.50 
20,001 – 30,000 24 20 
30,001 – 40,000 42 35 
40,001 – 50,000 45 37.50 
50,001 บาทขึ้นไป 6 5 
การเข้าใช้บริการของเทศบาลนครขอนแก่นช่วงปีงบประมาณ 2564 
ไม่เคย 38 31.67 
เคย 82 68.33 
การตอบแบบสอบถามเพือ่ส ารวจและประเมินความพึงพอใจในการใหบ้ริการของเทศบาลนครขอนแก่น 
ไม่เคย 76 63.33 
เคย 44 36.67 

รวม 120 100 
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จากตารางท่ี 4.5 พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 47.50 รองลงมาคือ เพศชาย จ านวน 51 

คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 และเพศทางเลือก จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ตามล าดับ 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 40 – 49 ปี จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 34.17 รองลงมา คือ มีอายุ

ระหว่าง 50 – 59 ปี จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อย
ละ 22.50 อายุ 60 ปีข้ึนไป จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 9.17 และมีอายุระหว่าง 20 – 29 ปี จ านวน 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 6.67 ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส าเร็จการศึกษาระดับปวช./ปวส. จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67 รองลงมาคือ 
ระดับประถมศึกษา จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อย
ละ 15.83 ระดับปริญญาตรี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 11.67 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 10 และระดับปริญญาโทขึ้นไป จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/เกษตรกร จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 
90 รองลงมาคือ อาชีพพนักงานเอกชน จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 อาชีพข้าราชการ/พนักงานราชการ 
จ านวน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 40,001- 50,000 บาท จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 
รองลงมาคือ มีรายได้ระหว่าง 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 35 มีรายได้ระหว่าง 20,001 
– 30,000 บาท จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 20 มีรายได้ 50,001 บาทขึ้นไป จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5 
และมีรายได้ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยใช้บริการของเทศบาลนครขอนแก่น ในช่วงปีงบประมาณ 2564 จ านวน 82 
คน คิดเป็นร้อยละ 68.33 

สุดท้าย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยตอบแบบสอบถามเพื่อส ารวจและประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเทศบาลนครขอนแก่น จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 63.33 
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ภาพที่ 4.9 ทีมงานนักวิจัยลงพื้นท่ีแจกแบบสอบถามในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น (9) 

 
 

ภาพที่ 4.10 ทีมงานนักวิจัยลงพื้นท่ีแจกแบบสอบถามในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น (10) 
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ตารางที่ 4.6 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่องานด้านรายได้หรือภาษี 
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย

ความพึง
พอใจ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

ร้อยละของ
ความพึง
พอใจ 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ  
1. ข้ันตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก 4.30 .41 มากที่สุด 95.34 
2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 4.35 .45 มากที่สุด 95.37 
3. ความเป็นธรรมของล าดับการให้บริการ (คิวรอเข้าบริการ) 4.42 .44 มากที่สุด 95.46 

รวม 4.36 .43 มากที่สุด 95.39 
ด้านช่องทางการใหบ้รกิาร  

4. มีเจ้าหน้าท่ีให้บริการเพียงพอ 4.38 .41 มากที่สุด 95.40 
5. มีช่องให้บริการเพียงพอ 4.35 .51 มากที่สุด 95.37 

รวม 4.37 .46 มากที่สุด 95.39 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ใหบ้รกิาร  

6. เจ้าหน้าท่ียิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ 4.28 .49 มากที่สุด 95.32 
7. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.20 .50 มาก 95.22 
8. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการ
ให้บริการ 

4.25 .44 มากที่สุด 95.29 

9. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ สามารถ
ตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ไขปัญหาได้ 

4.35 .43 มากที่สุด 95.37 

10. การแต่งกายของเจ้าหน้าท่ี 4.42 .50 มากที่สุด 95.46 
รวม 4.30 .47 มากที่สุด 95.33 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
11. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีน่ังคอย
บริการ ห้องน้ า ท่ีจอดรถ  

4.39 .50 มากที่สุด 95.41 

12. ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการโดยรวม 4.41 .44 มากที่สุด 95.45 

13. ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือ ในการให้บริการ 4.37 .39 มากที่สุด 95.39 
14. ป้ายข้อความ บอกจุดบริการมีความชัดเจน เข้าใจง่าย 4.43 .44 มากที่สุด 95.47 

15. ภาพรวมความพึงพอใจท้ังหมดโดยรวม 4.39 .45 มากที่สุด 95.41 
รวม 4.40 .44 มากที่สุด 95.43 

รวมความพึงพอใจด้านรายได้หรือภาษ ี 4.35 .45 มากที่สุด 95.38 
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จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่องานด้านรายได้หรือภาษีของเทศบาลนครขอนแก่น มีดังนี้ 
 ด้านขั้นตอนการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.36) คิดเป็นร้อยละ 95.39 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความเป็นธรรม
ของล าดับการให้บริการ (คิวรอเข้าบริการ) (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.42) คิดเป็นร้อยละ 95.46 รองลงมาคือ ความรวดเร็ว
ในการให้บริการ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.35) คิดเป็นร้อยละ 95.37 และขั้นตอนให้บริการไม่ยุ่งยาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.30) คิดเป็นร้อยละ 95.34 ตามล าดับ 
 ด้านช่องทางการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.37) คิดเป็นร้อยละ 95.39 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มี
เจ้าหน้าท่ีให้บริการเพียงพอ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.38) คิดเป็นร้อยละ 95.40 และมีช่องให้บริการเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.35) คิดเป็นร้อยละ 95.37 ตามล าดับ 
 ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.30) คิดเป็นร้อยละ 95.33 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การแต่งกายของ
เจ้าหน้าท่ี (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.42) คิดเป็นร้อยละ 95.46 รองลงมาคือ เจ้าหน้าท่ีมีความรู้  ความสามารถในการ
ให้บริการ สามารถตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ไขปัญหาได้ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.35) คิดเป็นร้อย
ละ 95.37 เจ้าหน้าท่ียิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.28) คิดเป็นร้อยละ 95.32 ความเอาใจใส่ 
กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.25) คิดเป็นร้อยละ 95.29 และความสุภาพ 
กิริยามารยาทของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.20) คิดเป็นร้อยละ 95.22 ตามล าดับ 
 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.40) คิดเป็นร้อยละ 95.43 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ป้าย
ข้อความบอกจุดบริการมีความชัดเจน เข้าใจง่าย (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.43) คิดเป็นร้อยละ 95.47 รองลงมาคือ ความ
สะอาดของสถานท่ีให้บริการโดยรวม (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.41) คิดเป็นร้อยละ 95.45 ความเพียงพอของส่ิงอ านวย
ความสะดวก เช่น ท่ีนั่งคอยบริการ ห้องน้ า ท่ีจอดรถ เท่ากับภาพรวมความพึงพอใจท้ังหมดโดยรวม (ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.39) คิดเป็นร้อยละ 95.41 และความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือ ในการให้บริการ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.37) คิดเป็นร้อยละ 95.39 ตามล าดับ 
 กล่าวโดยสรุป ความพึงพอใจของประชาชนต่องานด้านรายได้หรือภาษีของเทศบาลนครขอนแก่น
โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35) คิดเป็นร้อยละ 95.38 
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ภาพที่ 4.11 ทีมงานนักวิจัยลงพื้นท่ีแจกแบบสอบถามในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น (11) 

 
 

ภาพที่ 4.12 ทีมงานนักวิจัยลงพื้นท่ีแจกแบบสอบถามในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น (12) 
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4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจงานด้านสาธารณสุข 
 

ตารางที่ 4.7 แสดงข้อมูลท่ัวไปของประชาชนในการประเมินความพึงพอใจด้านสาธารณสุข 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ  
ชาย 42 35 
หญิง 61 50.83 
เพศทางเลือก 17 14.17 

อาย ุ  
ต่ ากว่า 20 ปี 11 9.17 
20 – 29 ปี 7 5.83 
30 – 39 ปี 14 11.67 
40 – 49 ปี 21 17.50 
50 – 59 ปี 28 23.33 
60 ปีขึ้นไป 39 32.50 

ระดับการศึกษา  
ต่ ากว่าประถมศึกษา 24 20 
ประถมศึกษา 51 42.50 
มัธยมศึกษาตอนต้น 21 17.50 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 8 6.67 
ปวช./ปวส. 11 9.17 
ปริญญาตร ี 5 4.17 
ปริญญาโทขึ้นไป 0 0 

อาชีพ  
นักเรียน/นักศึกษา 14 11.67 
รับจ้างท่ัวไป 28 23.33 
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/เกษตรกร 24 20 
พนักงานเอกชน 8 6.67 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 0 0 
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ตารางที่ 4.7 แสดงข้อมูลท่ัวไปของประชาชนในการประเมินความพึงพอใจด้านสาธารณสุข (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

ข้าราชการ/พนักงานราชการ 10 8.33 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน 12 10 
เกษียณ 24 20 

รายได้ต่อเดือน (บาท)  
ไม่มีรายได้ 18 15 
น้อยกว่า 10,000 67 55.83 
10,001 – 20,000 27 22.50 
20,001 – 30,000 8 6.67 
30,001 – 40,000 0 0 
40,001 – 50,000 0 0 
50,001 บาทขึ้นไป 0 0 
การเข้าใช้บริการของเทศบาลนครขอนแก่นช่วงปีงบประมาณ 2564 
ไม่เคย 49 40.83 
เคย 71 59.17 
การตอบแบบสอบถามเพือ่ส ารวจและประเมินความพึงพอใจในการใหบ้ริการของเทศบาลนครขอนแก่น 
ไม่เคย 84 70 
เคย 36 30 

รวม 120 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
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จากตารางท่ี 4.7 พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 50.83 รองลงมาคือ เพศชาย 

จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 35 และเพศทางเลือก จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 14.17 ตามล าดับ 
ผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 60 ปีข้ึนไป จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 รองลงมาคือ มีอายุระหว่าง 50 – 

59 ปี จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 มีอายุระหว่าง 40 – 49 ปี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 มี
อายุระหว่าง 30 – 39 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 11.67 อายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.17 และมีอายุระหว่าง 20 – 29 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.83 ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 รองลงมาคือ 
ต่ ากว่าประถมศึกษา จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.50 ระดับปวช./ปวส. จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 9.17 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.67 และระดับปริญญาตรี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.17 ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไป จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 รองลงมาคือ 
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/เกษตรกร เท่ากับเกษียณ จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 20 นักเรียน/นักศึกษา 
จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 11.67 แม่บ้าน/พ่อบ้าน จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 10 อาชีพข้าราชการ/
พนักงานราชการ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 และพนักงานเอกชน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 
ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 55.83 
รองลงมาคือ มีรายได้ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 ไม่มีรายได้ จ านวน 
18 คน คิดเป็นร้อยละ 15 และมีรายได้ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 
ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยใช้บริการของเทศบาลนครขอนแก่น ในช่วงปีงบประมาณ 2564 จ านวน 71 
คน คิดเป็นร้อยละ 59.17 

สุดท้าย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยตอบแบบสอบถามเพื่อส ารวจและประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเทศบาลนครขอนแก่น จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 70 

 
 
 
 
 
 
 



 
เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
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ภาพที่ 4.13 ทีมงานนักวิจัยลงพื้นท่ีแจกแบบสอบถามในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น (13) 

 
 

ภาพที่ 4.14 กิจกรรม/โครงการของเทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (14) 

 
 



 
เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
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ตารางที่ 4.8 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่องานด้านสาธารณสุข 
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย

ความพึง
พอใจ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

ร้อยละของ
ความพึง
พอใจ 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ  
1. ข้ันตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก 4.52 .51 มากที่สุด 95.64 
2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 4.58 .51 มากที่สุด 95.70 
3. ความเป็นธรรมของล าดับการให้บริการ (คิวรอเข้าบริการ) 4.54 .47 มากที่สุด 95.66 

รวม 4.55 .50 มากที่สุด 95.67 
ด้านช่องทางการใหบ้รกิาร  

4. มีเจ้าหน้าท่ีให้บริการเพียงพอ 4.55 .50 มากที่สุด 95.63 
5. มีช่องให้บริการเพียงพอ 4.65 .55 มากที่สุด 95.77 

รวม 4.60 .53 มากที่สุด 95.70 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ใหบ้รกิาร  

6. เจ้าหน้าท่ียิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ 4.58 .57 มากที่สุด 95.70 
7. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.70 .55 มากที่สุด 95.82 
8. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการ
ให้บริการ 

4.62 .51 มากที่สุด 95.74 

9. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ สามารถ
ตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ไขปัญหาได้ 

4.60 .44 มากที่สุด 95.72 

10. การแต่งกายของเจ้าหน้าท่ี 4.65 .49 มากที่สุด 95.77 
รวม 4.63 .51 มากที่สุด 95.75 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
11. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีน่ังคอย
บริการ ห้องน้ า ท่ีจอดรถ  

4.69 .45 มากที่สุด 95.81 

12. ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการโดยรวม 4.65 .44 มากที่สุด 95.77 

13. ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือ ในการให้บริการ 4.66 .42 มากที่สุด 95.78 
14. ป้ายข้อความ บอกจุดบริการมีความชัดเจน เข้าใจง่าย 4.70 .44 มากที่สุด 95.82 

15. ภาพรวมความพึงพอใจท้ังหมดโดยรวม 4.69 .49 มากที่สุด 95.81 
รวม 4.68 .45 มากที่สุด 95.80 

รวมความพึงพอใจด้านสาธารณสุข 4.61 .50 มากที่สุด 95.73 



 
เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
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จากตารางท่ี 4.8 พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่องานด้านสาธารณสุขของเทศบาลนครขอนแก่น มีดังนี้ 
 ด้านขั้นตอนการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.55) คิดเป็นร้อยละ 95.67 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความรวดเร็วใน
การให้บริการ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.58) คิดเป็นร้อยละ 95.70 รองลงมาคือ ความเป็นธรรมของล าดับการให้บริการ 
(คิวรอเข้าบริการ) (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.54) คิดเป็นร้อยละ 95.66 และขั้นตอนให้บริการไม่ยุ่งยาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.52) คิดเป็นร้อยละ 95.64 ตามล าดับ 
 ด้านช่องทางการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.60) คิดเป็นร้อยละ 95.70 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีช่อง
ให้บริการเพียงพอ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.65) คิดเป็นร้อยละ 95.77 และมีเจ้าหน้าท่ีให้บริการเพียงพอ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.55) คิดเป็นร้อยละ 95.63 ตามล าดับ 
 ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.63) คิดเป็นร้อยละ 95.75 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความสุภาพ 
กิริยามารยาทของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.70) คิดเป็นร้อยละ 95.82 รองลงมาคือ การแต่งกาย
ของเจ้าหน้าท่ี (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.65) คิดเป็นร้อยละ 95.77 ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการ
ให้บริการ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.62) คิดเป็นร้อยละ 95.74 เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ สามารถ
ตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ไขปัญหาได้ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.60) คิดเป็นร้อยละ 95.72 และ
เจ้าหน้าท่ียิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.58) คิดเป็นร้อยละ 95.70 ตามล าดับ 
 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  (ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.68) คิดเป็นร้อยละ 95.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ป้าย
ข้อความบอกจุดบริการมีความชัดเจน เข้าใจง่าย (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.70) คิดเป็นร้อยละ 95.82 รองลงมาคือ ความ
เพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีนั่งคอยบริการ ห้องน้ า ท่ีจอดรถ เท่ากับภาพรวมความพึงพอใจท้ังหมด
โดยรวม (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.69) คิดเป็นร้อยละ 95.81 ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือ ในการให้บริการ 
(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.66) คิดเป็นร้อยละ 95.78 และความสะอาดของสถานท่ีให้บริการโดยรวม (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.65) คิดเป็นร้อยละ 95.77 ตามล าดับ 
 กล่าวโดยสรุป ความพึงพอใจของประชาชนต่องานด้านสาธารณสุขของเทศบาลนครขอนแก่นโดยรวม 
อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61) คิดเป็นร้อยละ 95.73 

 
 
 
 



 
เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
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ภาพที่ 4.15 กิจกรรม/โครงการของเทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (15) 

 
 
ภาพที่ 4.16 ทีมงานนักวิจัยลงพื้นท่ีแจกแบบสอบถามในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น (16) 

 



 
เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
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4.5 ผลการประเมินความพึงพอใจการรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่าน Line Bot 
 

ตารางที่ 4.9 แสดงข้อมูลท่ัวไปของประชาชนในการประเมินความพึงพอใจการรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่าน Line Bot 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ  
ชาย 76 63.33 
หญิง 36 30 
เพศทางเลือก 8 6.67 

อาย ุ  
ต่ ากว่า 20 ปี 0 0 
20 – 29 ปี 10 8.33 
30 – 39 ปี 35 29.17 
40 – 49 ปี 48 40 
50 – 59 ปี 21 17.50 
60 ปีขึ้นไป 6 5 

ระดับการศึกษา  
ต่ ากว่าประถมศึกษา 0 0 
ประถมศึกษา 12 10 
มัธยมศึกษาตอนต้น 23 19.17 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 20 16.67 
ปวช./ปวส. 41 34.17 
ปริญญาตร ี 21 17.50 
ปริญญาโทขึ้นไป 3 2.50 

อาชีพ  
นักเรียน/นักศึกษา 0 0 
รับจ้างท่ัวไป 6 5 
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/เกษตรกร 53 44.17 
พนักงานเอกชน 24 20 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3 2.50 

 



 
เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
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ตารางที่ 4.9 แสดงข้อมูลท่ัวไปของประชาชนในการประเมินความพึงพอใจการรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่าน Line Bot   
     (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

ข้าราชการ/พนักงานราชการ 26 21.67 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน 5 4.17 
เกษียณ 3 2.50 

รายได้ต่อเดือน (บาท)  
ไม่มีรายได้ 0 0 
น้อยกว่า 10,000 14 11.67 
10,001 – 20,000 76 63.33 
20,001 – 30,000 15 12.50 
30,001 – 40,000 8 6.67 
40,001 – 50,000 5 4.17 
50,001 บาทขึ้นไป 2 1.67 
การเข้าใช้บริการของเทศบาลนครขอนแก่นช่วงปีงบประมาณ 2564 
ไม่เคย 48 40 
เคย 72 60 
การตอบแบบสอบถามเพือ่ส ารวจและประเมินความพึงพอใจในการใหบ้ริการของเทศบาลนครขอนแก่น 
ไม่เคย 69 57.50 
เคย 51 42.50 

รวม 120 100 
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จากตารางท่ี 4.9 พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 63.33 รองลงมาคือ เพศหญิง 

จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 30 และเพศทางเลือก จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 ตามล าดับ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีอายุระหว่าง 40 – 49 ปี จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือ มีอายุระหว่าง 

30 – 39 ปี จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 29.17 มีอายุระหว่าง 50 – 59 ปี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50
มีอายุระหว่าง 20 – 29 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 และมีอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อย
ละ 5 ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส าเร็จการศึกษาระดับปวช./ปวส. จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 34.17 รองลงมาคือ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 19.17 ระดับปริญญาตรี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.50 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ระดับประถมศึกษา จ านวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 10 และระดับปริญญาโทขึ้นไป จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/เกษตรกร จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 44.17 
รองลงมาคือ ข้าราชการ/พนักงานราชการ จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 21.67 พนักงานเอกชน จ านวน 24 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20 รับจ้างท่ัวไป จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5 แม่บ้าน/พ่อบ้าน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.17 และพนักงานรัฐวิสาหกิจ เท่ากับเกษียณ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อย
ละ 63.33 รองลงมาคือ มีรายได้ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 มีรายได้
น้อยกว่า 10,000 บาท จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 11.67 มีรายได้ระหว่าง 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 8 
คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 มีรายได้ระหว่าง 40,001 – 50,000 บาท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.17 และมีรายได้ 
50,001 บาทขึ้นไป จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.67 ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยใช้บริการของเทศบาลนครขอนแก่น ในช่วงปีงบประมาณ 2564 จ านวน 72 
คน คิดเป็นร้อยละ 60 

สุดท้าย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยตอบแบบสอบถามเพื่อส ารวจและประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเทศบาลนครขอนแก่น จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 57.50 
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ภาพที่ 4.17 กิจกรรม/โครงการของเทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น (17) 
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ตารางที่ 4.10 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่าน Line Bot   
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย

ความพึง
พอใจ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

ร้อยละของ
ความพึง
พอใจ 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ  

1. ข้ันตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก 4.23 .53 มากที่สุด 95.25 
2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 4.30 .44 มากที่สุด 95.34 
3. ความเป็นธรรมของล าดับการให้บริการ (คิวรับเร่ืองราวร้อง
ทุกข์) 

4.34 .44 มากที่สุด 95.36 

รวม 4.29 .47 มากที่สุด 95.32 
ด้านช่องทางการใหบ้รกิาร  

4. เป็นช่องทางท่ีเพิ่มความสะดวกในการรับบริการ 4.33 .48 มากที่สุด 95.35 
5. มกีารประชาสัมพันธ์จากเทศบาลในการให้บริการ 4.47 .55 มากที่สุด 95.53 

รวม 4.40 .52 มากที่สุด 95.44 
ด้านความสามารถของแอพพลเิคชนั  

6. ท าความเข้าใจในการใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน 4.42 .49 มากที่สุด 95.46 
7. วางต าแหน่งข้อมูลในจอได้เหมาะสม 4.44 .50 มากที่สุด 95.48 
8. รับรู้ได้ถึงความปลอดภัยในข้อมูลของผู้รับบริการ 4.50 .52 มากที่สุด 95.54 
9. สามารถใช้บริการได้ตลอดเวลา 4.36 .44 มากที่สุด 95.38 
10. ข้อมูลมีความเพียงพอต่อการใช้งาน 4.34 .51 มากที่สุด 95.36 

รวม 4.41 .49 มากที่สุด 95.44 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  

11. มีข้อความอธิบายสื่อความหมายได้ชัดเจน 4.43 .47 มากที่สุด 95.47 
12. มีการใช้สัญลักษณ์ท่ีอธิบาย สื่อความหมายได้ชัดเจน 4.39 .48 มากที่สุด 95.41 

13. สามารถรับเร่ืองร้องทุกข์ได้จริง ตรงตามความต้องการ 4.36 .46 มากที่สุด 95.38 
14. เกิดความสะดวก ไม่ต้องเดินทางไปยังเทศบาลโดยตรง 4.36 .51 มากที่สุด 95.38 

15. สามารถโต้ตอบกับผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี 4.37 .41 มากที่สุด 95.39 
รวม 4.38 .47 มากที่สุด 95.41 

รวมความพึงพอใจการรับเรื่องราวร้องทกุขผ์่าน Line Bot   4.37 .49 มากที่สุด 95.40 
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จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่าน Line Bot ของเทศบาลนคร
ขอนแก่น มีดังนี้ 
 ด้านขั้นตอนการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.29) คิดเป็นร้อยละ 95.32 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความเป็นธรรม
ของล าดับการให้บริการ (คิวรับเรื่องราวร้องทุกข์) (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.34) คิดเป็นร้อยละ 95.36 รองลงมาคือ ความ
รวดเร็วในการให้บริการ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.30) คิดเป็นร้อยละ 95.34 และขั้นตอนให้บริการไม่ยุ่งยาก (ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.23) คิดเป็นร้อยละ 95.25 ตามล าดับ 
 ด้านช่องทางการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ี ย
เท่ากับ 4.40) คิดเป็นร้อยละ 95.44 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การ
ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลในการให้บริการ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.47) คิดเป็นร้อยละ 95.53 และเป็นช่องทางท่ีเพิ่ม
ความสะดวกในการรับบริการ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.33) คิดเป็นร้อยละ 95.35 ตามล าดับ 
 ด้านความสามารถของแอพพลิเคชัน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  
(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.41) คิดเป็นร้อยละ 95.44 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
รับรู้ได้ถึงความปลอดภัยในข้อมูลของผู้รับบริการ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.50) คิดเป็นร้อยละ 95.54 รองลงมาคือ วาง
ต าแหน่งข้อมูลในจอได้เหมาะสม (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.44) คิดเป็นร้อยละ 95.48 ท าความเข้าใจในการใช้งานได้ง่าย 
ไม่ซับซ้อน (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.42) คิดเป็นร้อยละ 95.46 สามารถใช้บริการได้ตลอดเวลา (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.36) คิด
เป็นร้อยละ 95.38 และข้อมูลมีความเพียงพอต่อการใช้งาน (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.34) คิดเป็นร้อยละ 95.36 
ตามล าดับ 
 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  (ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.38) คิดเป็นร้อยละ 95.41 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีข้อความ
อธิบายส่ือความหมายได้ชัดเจน (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.43) คิดเป็นร้อยละ 95.47 รองลงมาคือ มีการใช้สัญลักษณ์ท่ี
อธิบาย ส่ือความหมายได้ชัดเจน (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.39) คิดเป็นร้อยละ 95.41 สามารถโต้ตอบกับผู้รับบริการได้
เป็นอย่างดี (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.37) คิดเป็นร้อยละ 95.39 และสามารถรับเรื่องร้องทุกข์ได้จริง  ตรงตามความ
ต้องการ เท่ากับเกิดความสะดวก ไม่ต้องเดินทางไปยังเทศบาลโดยตรง (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.36) คิดเป็นร้อยละ 
95.38 ตามล าดับ 
 กล่าวโดยสรุป ความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับเร่ืองราวร้องทุกข์ผ่าน Line Bot ของเทศบาล
นครขอนแก่นโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37) คิดเป็นร้อยละ 95.40 
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ภาพที่ 4.18 ทีมงานนักวิจัยลงพื้นท่ีแจกแบบสอบถามในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น (18) 

 
 

ภาพที่ 4.19 ทีมงานนักวิจัยลงพื้นท่ีแจกแบบสอบถามในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น (19) 
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ภาพที่ 4.20 ทีมงานนักวิจัยลงพื้นท่ีแจกแบบสอบถามในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น (20) 

 
 

ภาพที่ 4.21 ทีมงานนักวิจัยลงพื้นท่ีแจกแบบสอบถามในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น (21) 
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ภาพที่ 4.22 ทีมงานนักวิจัยลงพื้นท่ีแจกแบบสอบถามในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น (22) 

 
 

ภาพที่ 4.23 ทีมงานนักวิจัยลงพื้นท่ีแจกแบบสอบถามในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น (23) 

 
 



 
  

 

   

บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การส ารวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามตัวช้ีวัดท่ี 1 มิติ

ท่ี 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการของเทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 

2564) กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนในเขตเทศบาลท่ีมารับบริการโดยตรง โดยมีประเด็นในการส ารวจ 5 ด้าน ดังนี้ 

1) งานด้านทะเบียน การขอมีบัตรประจ าตัวประชาชนฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน  ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง ส านักการ

ช่าง 

3) งานด้านรายได้หรือภาษี การตรวจสอบข้อมูลเพื่อช าระภาษี ฝ่ายแผนท่ีและทะเบียนทรัพย์สิน ส านัก

การคลัง 

4) งานด้านสาธารณสุข งานบริการศูนย์สาธารณสุข ส านักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

5) การรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่าน Line Bot ส านักการช่าง 

โดยแต่ละงานบริการ จะส ารวจใน 5 ประเด็น ประกอบด้วย 

1) ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีจัดโดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นท่ี ในช่วงปีงบประมาณ 2564 และการท าแบบส ารวจและประเมินความพึง
พอใจในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) ด้านขั้นตอนการให้บริการ ได้แก่ ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก ความรวดเร็วในการให้บริการ ความ
เป็นธรรมของล าดับการให้บริการ (คิวรอเข้าบริการ) 

3) ด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ มีเจ้าหน้าท่ีให้บริการเพียงพอ มีช่องให้บริการเพียงพอ 
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4) ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ได้แก่ เจ้าหน้าท่ียิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ ความสุภาพ กิริยามารยาท

ของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการ เจ้าหน้าท่ีมีความรู้  

ความสามารถในการให้บริการ สามารถตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ไขปัญหาได้ และการแต่ง

กายของเจ้าหน้าท่ี 

5) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ได้แก่ ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก ได้แก่ ท่ีนั่งคอยบริการ 

ห้องน้ า ท่ีจอดรถ ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการโดยรวม ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือ ในการให้บริการ

ป้ายข้อความ บอกจุดบริการมีความชัดเจน เข้าใจง่าย และภาพรวมความพึงพอใจท้ังหมดโดยรวม 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ท่ีมาใช้บริการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการของเทศบาลนคร
ขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) พบว่า เทศบาลนครขอนแก่น มีจ านวน
ประชากรท้ังส้ิน 95,735 คน ประชากรชาย 43,883 คน ประชากรหญิง 51,852 คน จ านวนครัวเรือน 27,224 
ครัวเรือน 

การก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการส ารวจความพึงพอใจครั้งนี้ ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 600 คน โดย
วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ท้ังนี้ สูงกว่าการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้

หลักการค านวณของ Taro Yamane ท่ีระดับความเช่ือมั่น π = 0.5 คะแนน z =2 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
398 คน ซึ่งเป็นขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าท่ีใช้ในการส ารวจเท่านั้น 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการให้บริการ ระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป หมายถึง พอใจ
มากท่ีสุด เกณฑ์การให้คะแนน 10 คะแนน (เต็ม 10 คะแนน) หากไม่เกินร้อยละ 50 ถือว่า ผู้รับบริการไม่พอใจ
คุณภาพการให้บริการ เกณฑ์การให้คะแนน 0 คะแนน (จากเต็ม 10 คะแนน)  
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ภาพที่ 5.1 กิจกรรม/โครงการของเทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น (1) 

 

ภาพที่ 5.2 ทีมงานนักวิจัยลงพื้นท่ีแจกแบบสอบถามในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น (2) 
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5.1 สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลเทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) สรุปได้ว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 95 (เกณฑ์คะแนน

ที่ได้ คือ 10 คะแนน) ทั้ง 5 ด้าน คือ  

(1) ความพึงพอใจงานด้านทะเบียน การขอมีบัตรประจ าตัวประชาชนฝ่ายทะเบียนราษฎรและ

บัตรประชาชน ส านักปลัด เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) 

พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.29) คิดเป็นร้อยละ 95.31 หมายถึง ประชาชน

ผู้รับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด (เกณฑ์คะแนนท่ีได้ เท่ากับ 10 คะแนน) 

 (2) ความพึงพอใจงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร

และผังเมือง ส านักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) 

พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.40) คิดเป็นร้อยละ 95.43 หมายถึง ประชาชน

ผู้รับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด (เกณฑ์คะแนนท่ีได้ เท่ากับ 10 คะแนน) 

(3) ความพึงพอใจงานด้านรายได้หรือภาษี การตรวจสอบข้อมูลเพื่อช าระภาษี ฝ่ายแผนท่ีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน ส านักการคลัง เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 

2564) พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.35) คิดเป็นร้อยละ 95.38 หมายถึง 

ประชาชนผู้รับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด (เกณฑ์คะแนนท่ีได้ เท่ากับ 10 คะแนน) 

(4) ความพึงพอใจงานด้านสาธารณสุข งานบริการศูนย์สาธารณสุข ส านักการสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) พบว่า ประชาชน

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.61) คิดเป็นร้อยละ 95.73 หมายถึง ประชาชนผู้รับบริการพึงพอใจ

มากท่ีสุด (เกณฑ์คะแนนท่ีได้ เท่ากับ 10 คะแนน) 

(5) ความพึงพอใจการรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่าน Line Bot ส านักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น 

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ (ค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 4.37) คิดเป็นร้อยละ 95.40 หมายถึง ประชาชนผู้รับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด (เกณฑ์คะแนนท่ีได้ เท่ากับ 

10 คะแนน) 
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ท้ังนี้ กล่าวโดยสรุปได้ว่า ประชาชนผู้มารับบริการจากเทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น มีความพึงพอใจต่อการให้บริการทั้ง 5 ด้านข้างต้น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 คิดเป็นร้อยละ 

95.45 กล่าวคือ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
 

ตารางที่ 5.1 สรุประดับความพึงพอใจเฉล่ียของผู้รับบริการ/คะแนน และการแปลค่า 

ท่ี รายการประเมิน ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจ 

ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ 

คะแนน ความหมายของ
ระดับคะแนน 

1 งานด้านทะเบียน 4.29 95.31 10 พึงพอใจมากท่ีสุด 
2 งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูก

ส่ิงก่อสร้าง 
4.40 95.43 10 พึงพอใจมากท่ีสุด 

3 งานด้านรายได้หรือภาษี 4.35 95.38 10 พึงพอใจมากท่ีสุด 
4 งานด้านสาธารณสุข 4.61 95.73 10 พึงพอใจมากท่ีสุด 
5 การรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่าน 

Line Bot 
4.37 95.40 10 พึงพอใจมากท่ีสุด 

ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.40 95.45 10 พึงพอใจมากที่สุด 
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ภาพที่ 5.3 แผนภาพแสดงค่าร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลนครขอนแก่น 
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5.2 อภิปรายผล  

ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

(ประจ าปีงบประมาณ 2564) สรุปได้ว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจงานบริการด้านสาธารณสุข มากท่ีสุด 

โดยพบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 95.73 หมายถึง ผู้รับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด (เกณฑ์

คะแนนท่ีได้ คือ 10 คะแนน)  

ผลจากการส ารวจความพึงพอใจงานด้านสาธารณสุข โดยมีประเด็นในการส ารวจ 4 ด้าน คือ ด้านขั้นตอน

การให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ และด้านส่ิงอ านวยความสะดวก พอจะสรุปได้

ว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่องานด้านสาธารณสุขของเทศบาลนครขอนแก่น มีดังนี้ 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 

4.55) คิดเป็นร้อยละ 95.67 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความรวดเร็วใน

การให้บริการ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.58) คิดเป็นร้อยละ 95.70 รองลงมาคือ ความเป็นธรรมของล าดับการให้บริการ 

(คิวรอเข้าบริการ) (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.54) คิดเป็นร้อยละ 95.66 และขั้นตอนให้บริการไม่ยุ่งยาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 

4.52) คิดเป็นร้อยละ 95.64 ตามล าดับ 

ด้านช่องทางการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 4.60) คิดเป็นร้อยละ 95.70 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีช่อง

ให้บริการเพียงพอ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.65) คิดเป็นร้อยละ 95.77 และมีเจ้าหน้าท่ีให้บริการเพียงพอ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 

4.55) คิดเป็นร้อยละ 95.63 ตามล าดับ 

ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 

4.63) คิดเป็นร้อยละ 95.75 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความสุภาพ 

กิริยามารยาทของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.70) คิดเป็นร้อยละ 95.82 รองลงมาคือ การแต่งกาย

ของเจ้าหน้าท่ี (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.65) คิดเป็นร้อยละ 95.77 ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการ

ให้บริการ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.62) คิดเป็นร้อยละ 95.74 เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ สามารถ

ตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ไขปัญหาได้ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.60) คิดเป็นร้อยละ 95.72 และ

เจ้าหน้าท่ียิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.58) คิดเป็นร้อยละ 95.70 ตามล าดับ 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 4.68) คิดเป็นร้อยละ 95.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ป้าย
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ข้อความบอกจุดบริการมีความชัดเจน เข้าใจง่าย (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.70) คิดเป็นร้อยละ 95.82 รองลงมาคือ ความ

เพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีนั่งคอยบริการ ห้องน้ า ท่ีจอดรถ เท่ากับภาพรวมความพึงพอใจท้ังหมด

โดยรวม (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.69) คิดเป็นร้อยละ 95.81 ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือ ในการให้บริการ 

(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.66) คิดเป็นร้อยละ 95.78 และความสะอาดของสถานท่ีให้บริการโดยรวม (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 

4.65) คิดเป็นร้อยละ 95.77 ตามล าดับ 

ด้านการอภิปรายผล เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลจากบันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า "ท้องถิ่น : ทบทวน 

ท้าทาย เพื่อการจัดบริการสาธารณะ" โดยสถาบันพระปกเกล้า (2561: 3-23) สรุปว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สามารถจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพในระดับดี ซึ่งมีความสอดคล้องกับความพึงพอใจ

ของประชาชนท่ีเคยได้รับบริการจากองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อส ารวจประชาชนท่ีเคยติดต่อหรือขอใช้บริการ

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า มีประชาชนเพียงร้อยละ 39.5 ท่ีเคยติดต่อหรือขอใช้บริการ แต่ประชาชน

กลุ่มนี้ เกือบท้ังหมด หรือร้อยละ 93.1 มีความพึงพอใจต่อบริการขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และหากดูสถิติ

ในช่วงหกปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2555 - 2560) พบว่า ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา ประชาชน ท่ีพึงพอใจต่อบริการ

ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมากกว่า ร้อยละ 90 ของผู้ท่ีเคยติดต่อ หรือขอใช้บริการท้ังหมด และมี

จ านวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 91.6, 92.2, 92.1 และ 93.1 ตามล าดับ  

บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีประชาชนพอใจ สถาบันพระปกเกล้า (2561: 3-23) 

สรุปว่า ในปี พ.ศ. 2560 บริการสาธารณะของรัฐและองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีประชาชนพึงพอใจมากท่ีสุดในห้า

ล าดับแรก ได้แก่ อันดับแรก ไฟฟ้า ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจร้อยละ 90.8 อันดับสอง โรงเรียน ค่าเฉล่ียระดับ

ความพึงพอใจร้อยละ 89.3 อันดับสาม ถนน ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจร้อยละ 85.1 อันดับส่ี ศูนย์เด็กเล็ก 

ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจร้อยละ 84.60 และอันดับห้า บริการสาธารณสุขและศูนย์อนามัย ค่าเฉล่ียระดับความ

พึงพอใจร้อยละ 83.30  

และในช่วงสามปีท่ีผ่านมา ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2560 บริการสาธารณะของรัฐและองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่ประชาชนพึงพอใจมากท่ีสุดในห้าล าดับแรก ได้แก่ อันดับแรก ไฟฟ้า ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจร้อยละ 

90.83 อันดับสอง โรงเรียน ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจร้อย ละ 88.90 อันดับสาม ศูนย์เด็กเล็ก ค่าเฉล่ียระดับ

ความพึงพอใจร้อยละ 83.40 อันดับส่ี ถนน ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจร้อยละ 83.27 และอันดับห้า บริการ

สาธารณสุขและศูนย์อนามัย ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจร้อยละ 82.87  
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ด้านบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีประชาชนยังไม่เคยพอใจ สถาบันพระปกเกล้า 

(2561: 3-23) สรุปว่า ในปีพ.ศ. 2560 บริการสาธารณะของรัฐและองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีประชาชนพึงพอใจ

น้อยท่ีสุดในห้าล าดับแรก ได้แก่ อันดับแรก อินเตอร์เน็ตชุมชน ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจร้อยละ 35.6 อันดับ

สอง การฝึกอาชีพ ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 55.5 อันดับสาม ระบบการขนส่งมวลชน (รถประจ าทาง) 

ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 57.5 อันดับส่ี การจัดการน้ าเสีย ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจร้อยละ 64.8 

และอันดับห้า การจัดการส่ิงแวดล้อมในชุมชน (ป่า/น้ า) ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจร้อยละ 67.6  

และในช่วงสามปีท่ีผ่านมา ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2560 บริการสาธารณะของรัฐและองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่ประชาชนพึงพอใจน้อยท่ีสุดในห้าล าดับแรก ได้แก่ อันดับแรก อินเตอร์เน็ตชุมชน ค่าเฉล่ียระดับความพึง

พอใจร้อยละ 37.23 อันดับสอง การฝึกอาชีพ ค่าเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจร้อยละ 54.60 อันดับสาม ระบบขนส่ง

มวลชน (รถประจ าทาง) ค่าเฉล่ียระดับ ความพึงพอใจร้อยละ 57.60 อันดับส่ี การจัดการน้ าเสีย ค่าเฉล่ียระดับ

ความพึงพอใจร้อยละ 63.33 และอันดับห้า ส่ิงแวดล้อมชุมชน (ป่า/น้ า) ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจร้อยละ 66.90  

แต่ข้อค้นพบจากผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) มีข้อค้นพบท่ีแตกต่าง จากสถาบันพระปกเกล้า (2561: 3-23) ท่ี

สรุปว่า ในปี พ.ศ. 2560 บริการสาธารณะของรัฐและองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีประชาชนพึงพอใจมากท่ีสุดในห้า

ล าดับแรก ได้แก่ อันดับแรก ไฟฟ้า ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจร้อยละ 90.8 อันดับสอง โรงเรียน ค่าเฉล่ียระดับ

ความพึงพอใจร้อย ละ 89.3 อันดับสาม ถนน ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจร้อยละ 85.1 อันดับส่ี ศูนย์เด็กเล็ก 

ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจร้อยละ 84.60 และอันดับห้า บริการสาธารณสุขและศูนย์อนามัย ค่าเฉล่ียระดับความ

พึงพอใจร้อยละ 83.30 

กล่าวคือ ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) กลับพบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจงานด้าน

สาธารณสุข มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 95.73 หมายถึง ประชาชนผู้รับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด (เกณฑ์คะแนนท่ีได้

คือ 10 คะแนน) รองลงมาคือ ด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง ร้อยละ 95.43 หมายถึง ประชาชน

ผู้รับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด (เกณฑ์คะแนนท่ีได้คือ 10 คะแนน) การรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่าน Line Bot ร้อยละ 

95.40 หมายถึง ประชาชนผู้รับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด (เกณฑ์คะแนนท่ีได้คือ 10 คะแนน) ด้านรายได้หรือภาษี 

ร้อยละ 95.38 หมายถึง ประชาชนผู้รับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด (เกณฑ์คะแนนท่ีได้คือ 10 คะแนน) และด้าน

ทะเบียน ร้อยละ 95.31 หมายถึง ประชาชนผู้รับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด (เกณฑ์คะแนนท่ีได้คือ 10 คะแนน) 

ตามล าดับ 
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ภาพที่ 5.4 ทีมงานนักวิจัยลงพื้นท่ีแจกแบบสอบถามในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น (3) 

 
 

ภาพที่ 5.5 ทีมงานนักวิจัยลงพื้นท่ีแจกแบบสอบถามในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น (4) 
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5.3 ข้อเสนอแนะ  

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะท่ีส าคัญ 2 กลุ่ม คือ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (policy implications) เพื่อน าไปสู่การ

พัฒนาการให้บริการตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น 

และ ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้  

5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (policy implications)  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  

1) ควรสร้างเกณฑ์มาตรฐานในการสร้างตัวชี้วัดเพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการประชาชนตามภารกิจ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส าคัญท้ัง 11 ด้าน ได้แก่  

(1) งานด้านบริการกฎหมาย  

(2) งานด้านทะเบียน  

(3) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง  

(4) งานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล  

(5) งานด้านการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ  

(6) งานด้านการศึกษา  

(7) งานด้านเทศกิจ หรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  

(8) งานด้านรายได้หรือภาษี  

(9) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  

(10) งานด้านสาธารณสุข  

(11) งานด้านอื่น ๆ 

2) จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจงานด้านทะเบียน ของเทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) พบว่า โดยเฉล่ียผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจการรับบริการน้อย

ท่ีสุดเมื่อเทียบกับท้ัง 5 ด้านข้างต้น 
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โดยกลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้เทศบาลนครขอนแก่น แก้ไขปัญหาที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

(ปีงบประมาณ 2564)  

(1) ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนมากช่ืนชมนโยบายการจัดสรรวัคซีนซีโนฟาร์มให้กับประชาชนในเขต

เทศบาลนครขอนแก่น 

(2) ผู้ตอบแบบสอบถามบางท่าน ต้องการให้มีการพัฒนาระบบสาธารณสุขให้ดียิ่งขึ้น 

(3) ผู้ตอบแบบสอบถามบางท่านท่ีเข้ามาติดต่อในส านักงานเทศบาลจะให้ความเห็นถึงจ านวนท่ีจอดรถท่ีมี

ค่อนข้างจ ากัด 

(4) ผู้ตอบแบบสอบถามบางท่าน เสนอให้มีการจัดล าดับการนัดหมายแบบออนไลน์ ในการใช้บริการงาน

ด้านสาธารณสุข 

(5) ผู้ตอบแบบสอบถามบางท่านช่ืนชมการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลบางท่านท่ีบริการ ด้าน

สาธารณสุขได้เป็นอย่างดี และสามารถตอบค าถามได้เป็นอย่างดี 

(6) ผู้ตอบแบบสอบถามบางท่าน เสนอให้มีการลดระยะเวลาการพิจารณาการขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง

ให้ใช้ระยะเวลาได้น้อยกว่านี้ 

(7) ผู้ตอบแบบสอบถามบางท่าน เสนอให้มีการจัดล าดับการนัดหมายเกี่ยวกับการขออนุญาตปลูก

ส่ิงก่อสร้างท้ังทางออนไลน์และโทรศัพท์ 

(8) ผู้ตอบแบบสอบถามบางท่าน ช่ืนชมพนักงานเทศบาลบางท่านท่ีให้บริการอย่างสุภาพ 

(9) ผู้ตอบแบบสอบถามบางท่าน ช่ืนชมพนักงานเทศบาลบางท่านท่ีให้บริการอย่างเอาใจใส่ เต็มใจ

ให้บริการ 

(10) ผู้ตอบแบบสอบถามบางท่าน เสนอให้มีการจัดล าดับการนัดหมายเกี่ยวกับงานด้านทะเบียนท้ังทาง

ออนไลน์และโทรศัพท์ 

(11) ผู้ตอบแบบสอบถามบางท่าน เสนอให้ขยายจุดบริการงานทะเบียนเพิ่มมากขึ้น 

(12) ผู้ตอบแบบสอบถามบางท่าน ช่ืนชมระบบการรอรับบริการ (คิวรอเข้าบริการ) ของงานทะเบียน ท่ี

จัดล าดับอย่างเป็นธรรม 
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(13) ผู้ตอบแบบสอบถามบางท่าน ช่ืนชมความรวดเร็วในการให้บริการท าบัตรประจ าตัวประชาชน 

(14) ผู้ตอบแบบสอบถามบางท่านเสนอให้มีการแจ้งข่าวสาร เกี่ยวกับการช าระภาษี ให้ครอบคลุมและมี

ความถ่ีมากยิ่งขึ้น 

(15) ผู้ตอบแบบสอบถามบางท่าน เสนอให้มีการตรวจสอบการช าระภาษีแบบออนไลน์ 

(16) ผู้ตอบแบบสอบถามบางท่าน เสนอให้มีระบบการแจ้งเตือนก่อนถึงวันช าระภาษี เช่น ผ่านทาง

ข้อความในโทรศัพท์มือถือ 

 (17) ผู้ตอบแบบสอบถามบางท่าน เสนอให้ปรับปรุงป้ายระบุขั้นตอนการให้บริการ ให้มีความชัดเจนมาก

ยิ่งขึ้น 

 (18) ผู้ตอบแบบสอบถามบางท่าน เสนอให้การรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่าน Line Bot ได้รับการแก้ปัญหา

อย่างทันท่วงทีมากขึ้น 

(19) ผู้ตอบแบบสอบถามบางท่านเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีและไม่มีสมาร์ทโฟน หรือเรียกว่า Digital Divide 

หมายถึง ความเหล่ือมล้ าในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ จึงไม่สามารถมีส่วนร่วมและเข้าใจ Line Bot ของ

ส านักการช่าง เทศบาลได้ 

(20) ผู้ตอบแบบสอบถามบางท่านให้ข้อมูลว่าการติดต่อผ่าน Line Bot บางกรณียังมีความล่าช้า 

(21) ผู้ตอบแบบสอบถามบางท่าน เสนอให้มีการปรับปรุงการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่าน Line Bot 

ให้มีข้อความท่ีอธิบายเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น 

 (22) ผู้ตอบแบบสอบถามบางท่าน เสนอให้เทศบาลประชาสัมพันธ์การให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่าน 

Line Bot ให้ประชาชนรับทราบเพิ่มเติมมากขึ้น 

(23) ผู้ตอบแบบสอบถามบางท่าน ต้องการให้เทศบาลประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้มากขึ้น 

(24) ผู้ตอบแบบสอบถามบางท่าน ช่ืนชมการให้บริการของพนักงานบางท่านและต้องการให้พนักงานทุก

ท่านมีจิตบริการสาธารณะ 

(25) ผู้ตอบแบบสอบถามบางท่าน ต้องการให้มีการรักษามาตรฐานและปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่ง ๆ ข้ึนไป 
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5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไปท่ีส าคัญ ได้แก่  

1) การศึกษาครั้งนี้ มีขอบเขตมุ่งศึกษาเฉพาะประเด็น “ความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหาร

ของเทศบาลนคร” ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาประเด็นนี้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ๆ 

ด้วย อาทิ องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 

กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เป็นต้น  

2) ควรศึกษาเปรียบเทียบ “ความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาล” แต่ละแห่งในจังหวัดเดียวกัน 

หรือ เปรียบเทียบระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคอื่น ๆ เช่น ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคกลาง เป็นต้น 
 

ภาพที่ 5.6 ทีมงานนักวิจัยลงพื้นท่ีแจกแบบสอบถามในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น (5) 
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ภาพที่ 5.7 กิจกรรม/โครงการของเทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (6) 

 
 

ภาพที่ 5.8 ทีมงานนักวิจัยลงพื้นท่ีแจกแบบสอบถามในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น (7) 
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ภาพที่ 5.9 กิจกรรม/โครงการของเทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (8) 

 
 

ภาพที่ 5.10 ทีมงานนักวิจัยลงพื้นท่ีแจกแบบสอบถามในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น (9) 

 



เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
โครงการส ารวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น [ปีงบประมาณ 2564]  

 

   

128 

ภาพที่ 5.11 กิจกรรม/โครงการของเทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (10) 
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