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ในการส ารวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของ
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10. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
1. แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1.1 ความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หมายถึง  ราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งจาก
ประชาชนในท้องถิ่นนั้นมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการบริการสาธารณะตามกฎหมายเพ่ือ
ประโยชน์สุขของชุมชนในท้องถิ่นนั้น  ซึ่งบทบาทอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นโดยหลักแล้ว 
จะถูกก าหนดโดยกฎหมายการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเช่น  พระราชบัญญัติเทศบาล
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระราชบัญญัติระเบียบบริการราชการกรุงเทพมหานคร 
และพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีกฎหมายอ่ืนๆ  ที่ให้อ านาจแก่
ราชการส่วนท้องถิ่นอีกมากมายปัจจุบัน  ราชการส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย 5  รูปแบบ  คือ 
กรุงเทพมหานคร  (กทม.)  เมืองพัทยา  เทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัด  (อบจ.)  และองค์การ
บริหารส่วนต าบล  (อบต.) 
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ความส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ความส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติหลาย
ประการ  ดังนี้คือ 
            1.  เป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพราะเป็นเสมือนสนามทดสอบ
การท างานด้านการปกครองให้แก่ประชาชนสอนให้ประชาชนรู้จักการน าทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ
โดยเฉพาะการใช้สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองไทย 
            2.  สอนให้ประชาชนรู้จักปกครองตนเอง โดยเปิดโอกาสให้เข้าไปมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในซึ่งการปฏิบัติจริงจะท าให้สามารถรับรู้ปัญหาและอุปสรรครวมไปถึงการรู้จักที่จะหาวิธีการ
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในท้องถิ่นของตนเอง 
            3.  สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้าหมายเนื่องจากเป็นรูปแบบการ
ปกครองที่เน้นการกระจายอ านาจหน้าที่ไปสู่หน่วยงานต่างๆซึ่งจะท าให้องค์กรฯเกิดความคล่องตัว
ในการท างานและยังช่วยแบ่งเบาภาระของหน่วยงานกลางคือรัฐบาล 
            4.  ช่วยให้ชุมชนเข้มแข็งเนื่องจากประชาชนมีอิสระในการปกครองตนเอง สามารถตัดใจ
เองโดยการมีส่วนร่วมในชุมชนท าให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองอย่างแท้จริ ง ซึ่งแนวทางนี้จะช่วยให้
สามารถพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิผลเพราะเป็นการแก้ไขปัญหาที่มาจากคนในท้องถิ่น       
ผู้ประสบปัญหาเอง 
 

       1.2  วัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

              วัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีไว้เพ่ือช่วยในการพัฒนาประเทศหลาย
ประการซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
            1.  ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในกรณีที่ท้องถิ่นบางท้องถิ่นเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าใน
การบริหารประเทศจะต้องอาศัยเงินงบประมาณเป็นหลัก  หากเงินงบประมาณจ ากัดภารกิจที่
จะต้องบริการให้กับชุมชนต่างๆ อาจไม่เพียงพอ  ดังนั้น  หากจัดให้มีการปกครองท้องถิ่นหน่วย
การปกครองท้องถิ่นนั้นๆ  ก็สามารถมีงบประมาณของตนเองเพียงพอที่จะด าเนินการสร้างสรรค์
ความเจริญให้กับท้องถิ่นได้ 
            2.  เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงเพราะ
คณะท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ย่อมมาจากประชาชนในพ้ืนที่ดังนั้นจึงย่อมรู้ปัญหาได้
กระจ่างชัดมากกว่าจึงย่อมจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ดีกว่าผู้บริหารที่อยู่ภายนอกชุมชน 
 
 
 



การส ารวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   
ประจ าปี 2562                                                                                                                   หน้า 14 

 

2.  แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 
 

       2.1  ความหมายของ นโยบายสาธารณะ 

              นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์และนักนโยบายศาสตร์  (strategist)  หลายท่านได้ให้
ความหมายของนโยบายสาธารณะไว้หลากหลายทัศนะแตกต่างกันไปซึ่งผู้วิจัยเห็นว่ามีค าอธิบาย
ความหมายของนโยบายสาธารณะที่เหมาะสมกับประเด็นการศึกษาที่ควรน ามาพิจารณา โดย
เรียงล าดับตามระยะเวลาก่อนหลังของระยะเวลาการน าเสนอผลงานดังนี้ 
            Lasswell  (1958)  ได้อธิบายความหมาย “นโยบายสาธารณะ”  หมายถึงแผนงานที่ถูก
ก าหนดขึ้นโดยประกอบด้วยเป้าหมาย คุณค่า และแนวทางปฏิบัติต่างๆ 
            Easton  (1965)  ได้อธิบายความหมาย “นโยบายสาธารณะ” หมายถึง  การจัดสรร
คุณค่าและผลประโยชน์ต่างๆ  โดยผ่านกลไกอ านาจการบริหาร 
            Dye  (1992)  ได้อธิบายความหมาย “นโยบายสาธารณะ”  กิจกรรมที่รัฐบาลเลือกท่ีจะ
ท าหรือไม่เลือกที่จะท า 
            Lineberry  (1993)  ได้อธิบายความหมาย  “นโยบายสาธารณะ”  หมายถึงกิจกรรม
ต่างๆ  ที่รัฐบาลด าเนินการเพ่ือสนองตอบต่อประเด็นการเมือง 
            Cochran and Malone (1995) ได้ อธิ บ ายความหมาย  “น โยบายสาธารณ ะ” 
ประกอบด้วยการตัดสินใจทางการเมืองเพ่ือด าเนินโครงการให้บรรลุเป้าหมายด้านสังคม 
            Anderson  (1996)  ได้อธิบายความหมาย “นโยบายสาธารณะ หมายถึงกิจกรรมที่มี
ความมุ่งหวังเชิงนโยบาย  ซ่ึงมีการน าไปปฏิบัติโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีหน้าที่ในการแก้ไข
ปัญหาหรือด าเนินการตามเรื่องราวที่เก่ียวข้องกับปัญหานั้น 
            Cochran  (1999)  ได้อธิบายความหมาย “นโยบายสาธารณะ” หมายถึง  กิจกรรมของ
รัฐบาลและความตั้งใจที่จะก าหนดและปฏิบัติกิจกรรมเหล่านั้ น”และ “นโยบายสาธารณะคือ 
ผลลัพธ์ที่เกิดจากการพยายามของรัฐบาลเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์นั้น”  
            Peters  (1999)  ได้อธิบายความหมาย “นโยบายสาธารณะ” หมายถึง  กลุ่มกิจกรรม
ของรัฐบาลที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของพลเมืองทั้งท่ีเป็นการปฏิบัติโดยตรง  หรือโดยผ่านตัวแทน 
 

        2.2 องค์ประกอบของนโยบายสาธารณะ 
            รัฐบาลเป็นผู้ที่ด าเนินกระบวนการนโยบายสาธารณะภายใต้กรอบแห่งอ านาจการบริหาร
อ านาจนิติบัญญัติ  และอ านาจตุลาการซึ่งอ านาจสามสายนี้เปรียบเสมือนโครงร่างของการปกครอง
ประเทศตามระบอบประชาธิปไตยอีกท้ังในกรณีประเทศไทยบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญยังได้ระบุถึง 
แนวนโยบายแห่งรัฐไว้เป็นกรอบส าหรับการจัดท านโยบายสาธารณะของรัฐบาลอีกด้วย              
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(ดูแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ  ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2550  มาตรา  75-87  
ในภาคผนวก ประกอบ)  อย่างไรก็ตาม  เมื่อพิจารณานโยบายสาธารณะ  จะเห็นว่าประกอบด้วย
องค์ประกอบ  4  ประการด้วยกัน  คือ 

1. เจตนารมณ์ของรัฐบาลที่จะด าเนินการ หรือไม่ด าเนินการในกิจกรรมบางอย่าง 
ในประเด็นนี้ จะเห็นได้จากค าประกาศ หรือแถลงนโยบายซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบที่เป็นทางการ เช่น 
การแถลงมติคณะรัฐมนตรีต่อสาธารณชนหรืออย่างไม่เป็นทางการ เช่น ค าให้สัมภาษณ์ของ
รัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีแก่สื่อมวลชน โดยทั่วไปเจตนารมณ์ดังกล่าวมักจะมีที่มาจากข้อ
เรียกร้อง หรือความต้องการของประชาชนและจะต้องอิงกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วย
แนวนโยบายแห่งรัฐด้วย อย่างไรก็ดี เจตนารมณ์ท่ีรัฐบาลประกาศนี้ อาจจะมีการน าไปปฏิบัติจริงๆ
หรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับว่าปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และ
พันธะสัญญากับต่างประเทศเป็นอย่างไร เช่น แม้ว่ารัฐมนตรีเกษตรประกาศว่ารัฐบาลจะใช้
มาตรการปกป้องสินค้าเกษตร แต่เมื่อถึงขั้นตอนที่จะด าเนินการแล้วผลการวิเคราะห์นโยบาย
สาธารณะก็อาจจะสรุปออกมาว่า ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากผิดข้อตกลงการค้าเสรีที่
ประเทศท าไว้กับองค์การค้าโลก เป็นต้น 

2. การตัดสินใจด าเนินการของรัฐบาล การตัดสินใจในการด าเนินการตามนโยบาย
ของรัฐบาลเป็นผลมาจากเจตนารมณ์ที่รัฐบาลประกาศหรือแถลงไว้การตัดสินใจของรัฐบาลจะ
เกี่ยวข้องกับการก าหนดว่าจะแบ่งสรรงบประมาณอย่างไรประชาชนกลุ่มใดจะได้รับประโยชน์
อะไร  และได้มากกว่าน้อยกว่ากันอย่างไรการก าหนดแนวปฏิบัติจะด าเนินการในรูปแบบใด  เช่น 
การก าหนดออกมาเป็นกฎหมายระเบียบข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีซึ่งก็ขึ้นอยู่กับระดับ
ความส าคัญของนโยบายสาธารณะนั้นๆ  เช่นนโยบายการปฏิรูปที่ดินจะออกในรูปของกฎหมาย
เป็นพระราชบัญญัติ  การห้ามจ าหน่ายสุราในบางช่วงเวลาเป็นระเบียบข้อบังคับหรือกฎกระทรวง
ส่วนการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งรุนแรงก็อาจจะออกมาเป็นมติคณะรัฐมนตรีฯลฯ  จะ
เห็นได้ว่าการตัดสินใจด าเนินนโยบายสาธารณะของรัฐบาลแต่ละระดับมีผลกระทบต่อประชาชน
กลุ่มต่างๆ  มากน้อยแตกต่างกัน  ในกรณีที่เป็นนโยบายสาธารณะที่ส่งผลกระทบประชาชนวง
กว้างและต้องการให้มีผลตลอดไปหรือกระทบต่อโครงสร้างการจัดสรรทรัพยากรของประเทศ 
(เช่นการกระจายการถือครองที่ดิน) ก็มักออกเป็นกฎหมายส่วนที่หวังผลให้มีการแก้ปัญหาเฉพาะ
กิจระยะหนึ่ง  หรือเป็นเรื่องฉุกเฉินก็จะตัดสินใจด าเนินการและก าหนดโดยมติคณะรัฐมนตรี 

 3.   กิจกรรมของรัฐบาล  กิจกรรมของรัฐบาลเป็นสิ่งบ่งบอกให้เห็นถึงการด าเนินงานตาม
นโยบายของหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะซึ่งจะช่วยให้เห็นว่ามีกระท าตาม 
เจตนารมณ์และแนวนโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้อย่างไรหรือไม่  มีการระดมจัดหาทรัพยากรหรือ   
มีมาตรการอย่างอ่ืนมาเพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างไร  หรือไม่และมากน้อยเพียงใด 
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เช่นนโยบายการตรวจสอบคุณภาพอาหารเพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภครัฐบาลจะต้องมีกิจกรรม
เสริมอย่างจริงจัง  นอกเหนือไป  จากการตรวจสอบว่าอาหารเป็นอันตรายหรือไม่แต่จะต้องมี       
การบังคับใช้กฎหมายในส่วนของบทลงโทษแก่ผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจังด้วยเพราะหากปล่อยปละละเลย    
ไม่เคร่งครัดการบังคับใช้กฎหมายในส่วนของบทลงโทษก็เท่ากับว่า  รัฐบาลยังมิได้ด าเนินกิจกรรมตาม
นโยบายที่ก าหนดนั้นอย่างได้ผล  (กล่าวคือ ยังมีผู้ผลิตอาหารที่เป็นอันตรายออกมาขายเพราะไม่ต้อง
เกรงกลัวบทลงโทษ)  อย่างไรก็ดี  เราสามารถจะพิจารณากิจกรรมของรัฐบาลได้จากโครงการและ
แผนงานต่างๆ  ของหน่วยงานราชการว่า  ได้มีการน ามาปฏิบัติหรือไม่  อย่างไรและด าเนินการอย่าง
จริงจังเพียงใดเช่นโครงการกองทุนหมู่บ้านนั้น  ปรากฏว่า  ในส่วนของการระดมเม็ดเงินลงสู่หมู่บ้าน
นั้นได้มีการด าเนินงานอย่างทั่วถึงแต่สิ่งที่มิได้ด าเนินการควบคู่ไปด้วยอย่างจริงจัง  คือการให้ค าแนะน า
ในการใช้เงินที่ชาวบ้านกู้ไปเพ่ือท าประโยชน์ให้สมเจตนารมณ์ที่รัฐบาลวางไว้ดังนั้น   จากการประเมิน
ติดตามผลภายหลังจึงมีรายงานออกมาว่ากองทุนหมู่บ้านประสบความส าเร็จไม่ถึงร้อยละ 60  ซึ่ง
หมายความว่า  จากเม็ดเงินตามโครงการทั้งหมดจ านวน  50,000  ล้านบาทเป็นการใช้เงินไม่คุ้มค่า 
เชิงเศรษฐกิจถึง  20,000  ล้านบาท 

3. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของรัฐบาลโดยปกติการด าเนินกิจกรรมของรัฐบาล
ตามท่ีประกาศเจตนารมณ์ไว้  จะมีการก าหนดเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่คาดหวังของกิจกรรมไว้ตั้งแต่เริ่ม
จัดท าแผนงาน  ดังนั้นซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมจึงเป็นสิ่งที่แสดงถึงความส าเร็จหรือ
ความล้มเหลวของกิจกรรมรัฐบาล  เช่น  โครงการรณรงค์ลดสถิติ “เมาแล้วขับ” นั้นผลลัพธ์ที่ออกมา
ควรจะแสดงแนวโน้มจ านวนผู้กระท าผิดลดลง แต่หากไม่ลดลง  ก็แสดงว่านโยบายที่ก าหนดขึ้น       
ไม่บรรลุผลตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้ 

 
2.3 ประเภทของนโยบายสาธารณะ 
ดังที่กล่าวแล้วว่า  ความหมายของนโยบายสาธารณะความหมาย  หนึ่งก็คือ  สิ่งที่รัฐบาลเลือก

กระท า  หรือไม่กระท า  ซึ่งกระทบต่อผลประโยชน์ของเราซึ่งเป็นนิยามที่เข้าใจได้ง่ายที่สุดแต่ใน
กระบวนการนโยบายจริงๆ  มีความซับซ้อนมากกว่านั้นสมมติว่า  ประธานาธิบดีมีอ านาจเด็ดขาด
ตัดสินใจ  ดังนั้นประธานาธิบดีจะมีบทบาทแต่ผู้เดียวในการด าเนินการและต้องรับผิดชอบต่อนโยบายที่
ด าเนินการไป  เช่น  ในกรณีสหรัฐอเมริกาถ้าประธานาธิบดีออกกฎหมายอนุญาตให้ว่ายน้ า   และตก
ปลาในแม่น้ าได้ในช่วงเวลา  5  ปี  กฎหมายแบบนี้จะมีผลเพียงเป้าหมายเดียว  คือ  การอนุญาตให้ใช้
ประโยชน์จากแม่น้ าการออกกฎหมายแบบนี้จึงดูง่าย  ไม่ยุ่งซับซ้อนที่จะประกาศและยังมีประสิทธิผล
ในทางปฏิบัติด้วยแต่เนื่องจากระบอบการเมืองของอเมริกาไม่ได้เรียบง่ายเหมือนตัวอย่างข้างต้นแต่
อ านาจทางการเมืองแบ่งออกเป็น  3  ส่วนและแต่ละส่วนยังแตกต่างกันไปในแต่ละระดับรัฐบาล  (เช่น 
รัฐบาลกลาง  รัฐบาลมลรัฐและรัฐบาลท้องถิ่น)  นั่นคือ  ระบบการเมืองของสหรัฐประกอบด้วย  3 
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ส่วน  มี  50  มลรัฐและมีรัฐบาลท้องถิ่น  80,000  แห่ง  และทั้งหมดด าเนินการไปตามระบอบ
การเมือง  3  ส่วนคือ  ด้านนิติบัญญัติ  บริหาร  และตุลาการซึ่งท าให้มีผลต่อการก าหนดรูปแบบของ
นโยบายสาธารณะ  ด้วยเช่นการออกกฎหมายเกี่ยวกับขนาดมาตรฐานของตาข่ายจับกุ้งเพ่ือไม่มีขนาด
เล็กเกินไปจนส่งผลกระทบต่อเต่าทะเลซึ่งใกล้จะสูญพันธุ์  กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมส่วนรวมจึง
ออกมาในระดับกฎหมายหลัก  อย่างไรก็ดี  ในรายละเอียดเฉพาะแต่ละมลรัฐหรือแต่ละท้องถิ่นอาจจะ
มีการกฎหมายย่อยประกอบก็ได้  หรือบางครั้งเป็นเพียงกฎหมายของเฉพาะมลรัฐก็ได้เช่น  กฎหมาย
ห้ามกีฬาชนไก ่ บางรัฐมีกฎหมายนี้  แต่บางรัฐไม่มีซึ่งความแตกต่างกันดังกล่าวก็คงเป็นเพราะแต่ละรัฐ
มีขนบประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเฉพาะแตกต่างกันก็เป็นได้ดังนั้น  จะเห็นว่า  นโยบายสาธารณะของ
อเมริกาจะมีความหลากหลายแตกต่างกันในแต่ละประเภทนอกจากนี้สาเหตุการที่มีการออกมีการออก
กฎหมายระดับมลรัฐและท้องถิ่นก็เพราะระดับท้องถิ่นอาจมีความรู้ความช านาญมากกว่ารวมทั้งอาจมี
ทรัพยากรในการด าเนินการมากว่ารัฐสภา  (congress)  นอกจากนี้ในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐระดับ
ท้องถิ่นก็อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนและมีความเป็นกลางมากกว่าสมาชิกรัฐสภาซึ่งมาจากการเมือง ดังนั้น
การเสนอกฎหมายระดับท้องถิ่นจึงเป็นการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลางมากกว่านักการเมือง
ตามหลักการจ าแนกประเภท  (typology)  นักวิชาการได้พัฒนาการจ าแนกประเภทนโยบาย
สาธารณะ  การแบ่งในยุคแรกสุดโดยมั่วไปจะแบ่งเป็นประเภทตามประเภทของเรื่อง เช่น นโยบาย
การศึกษานโยบายด้านสุขภาพ  หรือนโยบายด้านการขนส่ง ฯลฯ  การจัดแบ่งประเภทแบบนี้แม้ว่าจะ
เป็นประโยชน์ในการจ าแนกความแตกต่างของขอบเขตนโยบายแต่จะไม่ช่วยให้เรามองเห็นข้อสรุป
ทั่วไปเก่ียวกับแง่คดิรัฐศาสตร์ซึ่งภายใต้อยู่นโยบายเหล่านี้ได้ 

ทฤษฎีการแบ่งประเภทนโยบายของ  Theodore Lowi, Randall Ripley และ Grace 
Franklin  ทฤษฎีการแบ่งประเภทนโยบาย  (policy typologies)  ได้พัฒนามาเป็นล าดับ  กระทั่งถึง
ยุคใหม่ของการพัฒนาการแบ่งประเภทนโยบายซึ่งเริ่มต้นในปี ค.ศ.1964 Lowi (1964)  ได้วางรูปแบบ
การจ าแนกประเภทของนโยบายที่ดีไว้แบบหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมใช้สอนในระดับมหาวิทยาลัยทั่วไปใน
ปัจจุบัน  Lowi  ได้จ าแนกประเภทนโยบายสาธารณะเป็น  3  ประเภท  ได้แก่ 

1. นโยบายจัดสรร (Distributive Policies) เป็นนโยบายที่มุ่ งจัดสรรทรัพยากรเพ่ือให้
ประโยชน์บางอย่างแก่กลุ่มผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มเช่น นโยบายอุดหนุนเกษตรกร ( farm subsidies)
และการจ่ ายชดเชยของรัฐบาลกลางให้ กับการสร้ างโครงสร้ าง พ้ืนฐาน ในชนบท ( local 
infrastructures) เช่น โครงการสร้างเขื่อน (เช่น กรณีจีนสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ าต้องชดเชยด้วยการหาที่
อยู่ให้ผู้ที่ถูกเวนคืนที่ดิน) ระบบป้องกันน้ าท่วม สนามบินทางหลวง และโรงเรียน ผลประโยชน์จาก
โครงการสาธารณะเหล่านี้โดยปกติจะกระจายไปในกระบวนการของอ านาจบริหารและกระบวนการ
ด้านงบประมาณนโยบายกระจายนี้ท าให้เกิดการเจรจาต่อรองแบ่งปันผลประโยชน์กันในระหว่างกลุ่ม
สมาชิกรัฐสภาเพราะพวกเขาจะอ้างถึงประสิทธิภาพของเขาในการน าเอาเงินงบประมาณเหล่านี้ไป
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พัฒนาให้ท้องถิ่นของเขาเพ่ือเป็นการรณรงค์หาเสียงส าหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไปแต่น่าสังเกตว่า
โครงการรายจ่ายที่ลงไปสู่งบประมาณของท้องถิ่นนั้นบ่อยครั้งจะเน้นการจัดสรรแบ่งงบประมาณอย่าง
ยุติธรรมโดยยึดตามสัดส่วนของเสียภาษีที่ผู้เสียภาษีในแต่ละท้องถิ่นเป็นผู้จ่าย อย่างไรก็ดี Lowi ได้ตั้ง
ข้อสังเกตเกี่ยวกับนโยบายนี้ ไว้ใน  The End of Liberalism (1979) ว่าเนื่องจากในการด าเนิน
โครงการรัฐบาลมักจะก่อให้เกิดมีผู้ได้รับผลประโยชน์ และกลุ่มที่เป็นตัวแทนผู้ได้รับผลประโยชน์เสมอ
ดังนั้น Lowi จึงเรียกระบอบการเมืองอเมริกาแบบนี้ว่าเป็นแบบ  “เสรีนิยมกลุ่มผลประโยชน์” 
(interest group liberalism) ซึ่งเป็นระบอบการเมืองที่ทุกกลุ่มผลประโยชน์เรียกร้องการสนับสนุน
จากรัฐบาลกลางดังนั้น สมาชิกพรรคการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งก็จะสนใจให้บริการแก่กลุ่มผลประโยชน์
เฉพาะมากกว่าจะให้ผลประโยชน์แก่สาธารณชน 

2. นโยบายควบคุม (Regulatory Policies) เป็นนโยบายที่ก าหนดขึ้นมาเพ่ือใช้บังคับหรือ
ควบคุมธุรกิจ ซึ่งการควบคุมมีอยู่ 2 ประเภท คือ นโยบายควบคุมแบบแข่งขัน หรือ Competitive 
regulatory policy และนโยบายควบคุมแบบปกป้อง หรือ Protective regulatory policy 

1)  นโยบายควบคุมแบบแข่งขันเกี่ยวข้องกับนโยบายที่มีลักษณะ “จ ากัดการจัดหา
สินค้าและบริการให้แก่ผู้ค้าส่งให้มีเพียง 2-3 ราย และเป็น 2-3 รายที่คัดเลือกมาจากผู้ค้าส่งจ านวน
มากที่แข่ง ขันกัน” เช่นการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ โทรทัศน์และการออกใบอนุญาตแฟรนส์ไชส์
(franchise) เพ่ือให้มีสิทธิในการใช้คลื่นอีกตัวอย่างก็คือ นโยบายที่ตั้งใจเพื่อควบคุมการค้า หรือวิชาชีพ 
เช่น กฎหมาย ยาการรักษาพยาบาลวิศวกรรม ไฟฟ้า ประปาและช่างออกแบบ รัฐบาลจะมีนโยบาย
เพ่ือควบคุมการประกอบอาชีพอิสระเหล่านี้โดยรัฐบาลเป็นผู้ก าหนดอ านาจในการออกใบอนุญาตให้แก่
สมาชิกของสมาคมอาชีพ เช่นอาชีพทนายความ หรือใบอนุญาตประกอบเวชกรรมส าหรับอาชีพแพทย์ 
นโยบายควบคุมแบบนี้แม้ว่าจะมีข้อเสียตรงที่เป็นการจ ากัดการเข้าสู่อาชีพของบางคนและเป็นการ
จ ากัดจ านวนผู้ประกอบวิชาชีพ แต่ข้อดีคือสามารถจะก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านวิชาชีพนั้นๆ ได้
เพราะในทางปฏิบัติก็จะมีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่เหมาะสมจะได้รับใบอนุญาตเป็นต้น อย่างไรก็ดี 
นโยบายควบคุมแบบแข่งขันนี้ส่วนมากแล้วจะไม่เป็นที่สังเกตของสาธารณชนมากนัก ดังนั้น ในสหรัฐ
นโยบายนี้จึงมักจะออกมาในระดับมลรัฐ ส่วนกรณีของไทย เป็นประเทศเล็กจึงออกมาในแบบรวมทั้ง
ประเทศ เช่น แพทยสภา วิศวกรรมสถาน และสมาคมทนายความ เป็นต้น 

2) นโยบายควบคุมแบบปกป้องเป็นนโยบายที่ออกมาเพ่ือปกป้องสาธารณชนจากผล
ด้านลบของกิจกรรมภาคเอกชน (negative effects of private activity) เช่น อาหารเป็นพิษ มลพิษ
ทางอากาศผลิตภัณฑ์ไม่ปลอดภัย หรือการฉ้อฉลทางธุรกิจกฎหมายที่ออกมาควบคุมธุรกิจเพ่ือปกป้อง
ผู้บริโภคหรือสาธารณชนนี้ย่อมจะไม่ที่พึงพอใจของธุรกิจเพราะนอกจากจะถูกตรวจอย่างเข้มงวดแล้ว
ธุรกิจยังจะต้องเสียต้นทุนเพ่ิมขึ้นในการที่จะระมัดระวังคุณภาพหรือปรับปรุงให้คุณภาพดีขึ้น ซึ่งจะมี
ผลให้ก าไรของธุรกิจลดลง ธุรกิจส่วนใหญ่จะต่อต้านกฎหมายแบบนี้เนื่องจากถูกควบคุมเข้มงวดขณะที่
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หน่วยซึ่งมีหน้าที่ควบคุมจะยืนหยัดปกป้องผลประโยชน์สาธารณะนโยบายควบคุมแบบปกป้องมี
แนวโน้มว่าจะถูกคัดค้านโต้แย้งจากธุรกิจและโดยปกติการตัดสินใจออกกฎหมายจะต้องอาศัยการ
เจรจา และการประนีประนอมเพราะในกรณีส่วนใหญ่แล้ว ทั้งธุรกิจและผู้ออกกฎหมายจะไม่มีใครเห็น
ด้วยทั้งหมดกับการก าหนดนโยบายแบบนี้บ่อยครั้งที่รัฐสภาและสมาชิกสภาถูกจัดไว้ในฐานะนายหน้า 
หรือคนกลางซึ่งท าหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างหน่วยควบคุมและผลประโยชน์ทางธุรกิจ 

 3. นโยบายจัดสรรใหม่ (Redistributive Policies) เป็นนโยบายที่ก าหนดขึ้นมาเพ่ือท าให้เกิด
การจัดสรรทรัพยากรใหม่นโยบายนี้มักจะถูกโต้แย้ง เพราะมันเกี่ยวข้องกับรัฐบาลและผู้น าซึ่งเรียกว่า
สมาคมชั้นสูงสุด (peak association) ในด้านการจัดท านโยบาย โดยทั่วไปนโยบายจัดสรรใหม่มุ่งที่จะ
ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรความมั่งคั่ง ที่ดินสิทธิบุคคล และสิทธิพลเมือง หรือนโยบายที่มี
คุณประโยชน์กับชนชั้นสังคมและกลุ่มชาติพันธุ์ ภายใต้นิยามนี้ ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนได้รวมเอา
สวัสดิการสิทธิพลเมืองของชนกลุ่มน้อย ความช่วยเหลือแก่เมืองและโรงเรียนที่ขัดสนยากจนเป็นต้น 
นโยบายแบบนี้ยากที่จะผ่านรัฐสภาได้เพราะจะต้องท าให้กลุ่มที่มีอ านาจต่ ามีมากกว่ากลุ่มผลประโยชน์
ที่มีอ านาจสูงหรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องชักชวนให้กลุ่มที่มีอ านาจสูงกว่าเห็นว่ามันเป็นสิ่งถูกต้องและ
ยุติธรรมที่จะกระจายทรัพยากรบางส่วนไปให้แก่กลุ่มที่มีอ านาจน้อยกว่าในกรณีของไทย การออก
กฎหมายภาษีมรดก ภาษีทรัพย์สิน รวมทั้งการปฏิรูปที่ดินเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่ากฎหมายดังกล่าวนี้
แทบจะไม่มีโอกาสผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาเลยเพราะคนร่ ารวยซึ่งแม้จะเป็นคนส่วนน้อย แต่มี
อ านาจสูงกว่าเป็นผู้สูญเสียประโยชน์ก็จะกดดันไม่ให้รัฐสภาผ่านกฎหมายนี้ ดังจะเห็นได้ว่า แม้พรรค
การเมืองต่างๆจะเสนอนโยบายนี้ในช่วงการหาเสียงแต่ก็ไม่เคยมีการผลักดันเข้าสภาเป็นรูปธรรมแม้แต่
ครั้งเดียว 

 
2.4 ความส าคัญของนโยบายสาธารณะ 
นโยบายสาธารณะถือเป็นส่วนส าคัญที่สุดของการบริหารงานของรัฐบาลเพราะเกี่ยวข้องกับ

เจตนารมณ์ของรัฐบาลตั้งแต่เมื่อครั้งหาเสียงเลือกตั้งจนถึงการประกาศแถลงนโยบาย และโดยตัวของ
มันเอง นโยบายสาธารณะก็มีความส าคัญในแง่ต่างๆ ดังนี้ 

1) เป็นกรอบแนวทางการบริหารจัดการของภาครัฐในอันที่จะแก้ปัญหาให้แก่สาธารณชน
เพราะนโยบายสาธารณะจะกระทบต่อวิถีชีวิตด้านต่างๆ ของประชาชน เช่นนโยบายสาธารณะด้าน 
สาธารณสุข สวัสดิการ การศึกษา การเก็บภาษี การค้าต่างประเทศการอพยพ สิทธิของพลเมือง การ
ปกป้องสิ่งแวดล้อม รายจ่ายของรัฐบาลท้องถ่ินและการป้องกันประเทศ 

2) เป็นเสมือนเข็มทิศการท างานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่จะยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ
เนื่องจากในนโยบายสาธารณะจะก าหนดว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องส่วนใดจะต้องปฏิบัติอะไร อย่างไร 
และเม่ือไร จึงจะสอดคล้องกับแนวนโยบาย 



การส ารวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   
ประจ าปี 2562                                                                                                                   หน้า 20 

 

3) ช่วยให้ประชาชนได้รับรู้ถึงบทบาทการมีส่วนร่วมตามนโยบายที่รัฐบาลก าหนด เช่น
โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน 

4) เป็นเครื่องมือส าหรับท าให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรใหม่ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของ
ปัญหาและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ 

 
2.5 นโยบายสาธารณะกับประชาสังคม 

นโยบายสาธารณะ และภาคประชาสังคม (civil society) ถือว่ามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กันอย่างใกล้ชิดทั้งความสัมพันธ์ในเชิงผลประโยชน์ (benefits) และความขัดแย้ง (conflicts) หรือทั้ง
สองอย่างในเวลาเดียวกัน นโยบายสาธารณะใดๆก็ตามย่อมท าให้เกิดความสัมพันธ์สองด้านนี้เสมอ
เพราะยากที่นโยบายสาธารณะจะก่อให้เกิดผลประโยชน์เพียงด้านเดียวแม้ว่าจะเป็นนโยบายสาธารณะ
ที่เป็นสินค้าสาธารณะบริสุทธิ์  (pure public goods) ก็ยังมีค าถามเรื่องล าดับความเหมาะสมของ
นโยบาย ผลต่างด้านต้นทุน-ผลประโยชน์หรืออัตราผลตอบแทนของโครงการ (internal rate of 
returns) เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการอื่น เช่น โครงการสร้างทางด่วนสาย A แม้จะช่วยบรรเทาปัญหา
จราจรได้ แต่ประชาสังคมก็มีค าถามว่า คุ้มค่าหรือไม่ควรท าหรือยัง หรือควรท าโครงการอ่ืนก่อน เป็น
ต้น ในสังคมประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ประชาสังคมจึงมีบทบาทตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์การก าหนด
โครงการนโยบายสาธารณะของรัฐอย่างเต็มที่อีกประเด็นหนึ่งที่นโยบายสาธารณะของรัฐบาลมักจะถูก
เพ่งเล็งมากที่สุดคือเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interests) ระหว่างผู้ก าหนดนโยบายกับ
ภาคประชาสังคมซึ่งที่จริง ผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ก็คือความขัดแย้งเชิงผลประโยชน์ระหว่างผู้ก าหนด
นโยบายซึ่งได้แก่รัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินนโยบายกับสาธารณชนความขัดแย้งเชิงผลประโยชน์ที่
เห็นได้ชัด เช่นเหตุใดรัฐบาลจึงไม่เลือกที่จะสร้างถนนสาย A แต่กลับไปสร้างถนนสาย B ทั้งที่สาย A มี
ความคุ้มค่ามากกว่าในทุกด้านซึ่งข้อเท็จจริงเบื้องหลังของการที่รัฐบาลเลือกสร้างสาย B ก็เพราะผู้
ด าเนินนโยบายซึ่งเป็นคนของรัฐบาลมีผลประโยชน์ที่มิควรได้จากการเลือกโครงการนั้นซึ่งการได้
ประโยชน์ของผู้ด าเนินนโยบายท าให้สาธารณชนเสียหายหรือได้รับประโยชน์ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย 

   
3. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจของมนุษย์ เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เป็นนามธรรมไม่สามารถมองเห็น
เป็นรูปร่างได้ดังนั้นการที่เราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออก
ที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนและต้องมีสิ่งเร้าที่ตรงต่อความต้องการของบุคคล จึงจะท าให้บุคคลเกิดความ 
พึงพอใจดังนั้นการสร้างสิ่งเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั้นให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้น  (กาญจนา 
อรุณสุขรุจี, 2546)  
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3.1 ความหมายของ ความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจสามารถสังเกตได้จากการแสดงออก “พึง” เป็นค าช่วยกิริยา หมายถึง “ควร” 
เช่น พึงใจ หมายความว่า เหมาะใจ พอใจ เป็นความรู้สึกที่มีความสุข เมื่อได้รับความส าเร็จตามความ
มุ่งหมาย และความต้องการ ความพึงพอใจเป็นเรื่องของบุคคล เป็นความรู้สึกส่วนตัวของบุคคลที่มี
ความหมายกว้าง ความพึงใจโดยทั่วไปตรงกับค าภาษาอังกฤษ “Satisfaction” ซึ่งมีความหมาย
โดยสังเขปดังนี้ 

กูด (Good.   1973  :  384) กล่าวว่าความพึงพอใจหมายถึง คุณภาพ สภาพหรือระดับของ
ความพึงพอใจ ซึ่งเป็นผลมาจากความสนใจ และ ความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่องานของเขา 

แมงเกิลสิดอร์ฟฟ์ (Mangelsdorff.   1978  :  86) กล่าวว่า ความพึงใจเป็นเกณฑ์อย่างหนึ่งที่
ใช้ส าหรับวัดคุณภาพของงาน 

วอลแมน (Wolman.   1973  :  333) ได้ให้ความหมายของความพึงใจไว้ว่า ความพึงพอใจ 
หมายถึง “ความรู้สึกที่มีความสุขเมื่อได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมายของความต้องการ หรือ
แรงจูงใจ” จากค าจ ากัดความข้างต้นจะสังเกตได้ว่า ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นได้ถ้าบุคคลได้รับการ
ตอบสนองเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นด้านวัตถุหรือด้านจิตใจ ซึ่งความพอใจนั้นอาจเกิดจากคุณภาพของ
งาน หรือสิ่งที่มีการน าเสนอในรูปแบบที่น่าพอใจ 

กรองแก้ว อยู่สุข (2542) ให้ความหมายของความพึงพอใจในการท างานว่าหมายถึงทัศนคติ 
โดยทั่วไปของพนักงานที่มีต่องานของเขาถ้าเขาได้รับการปฏิบัติที่ดีตอบสนองความต้องการของเขา
ตามสมควรเช่น สภาพการท างานที่มั่นคงปลอดภัยได้เงินเดือนค่าจ้างตอบแทนเพียงพอแก่การยังชีพ 
ฯลฯจะท าให้พนักงานพอใจและมีความรู้สึก (ทัศนคติ)ท่ีดีต่อองค์กรฯ 

ปริญญา จเรรัชต์ และคณะ (2546) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่าความพึงพอใจ
หมายถึง ท่าทีความรู้สึกหรือทัศนคติในทางที่ดีของบุคคลที่มีต่อการปฏิบัติงาน หรือการร่วมปฏิบัติงาน
หรือการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน โดยผลตอบแทนที่ได้รับรวมทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานจะ เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่องานที่ปฏิบัติ 

วาทินี ไล้ง้อ (2549) ได้ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่ง
ใดๆ ก็ตาม หากว่าได้รับการตอบสนองความต้องการแล้วและท าให้บุคคลนั้น มีความรู้สึกทางบวก หรือ
มีความรู้สึกในทางที่ดกี็หมายถึงความพึงพอใจ 

สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพจิตใจ ความรู้สึกของผู้เป็นประชากรที่มีต่อการ
บริหารจัดการของหน่วยงานของรัฐ ความพึงใจ (Satisfaction) เป็นส่วนหนึ่งของเจตคติ ซึ่งเป็นส่วน
ส าคัญในการเรียนรู้อีกประการหนึ่ง 
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3.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
มีนักวิชาการหลายท่านน าเสนอแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคคลในการท างาน

ไว้หลากหลายมุมมองดังนั้นเพ่ือให้งานวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้คณะผู้วิจัยจะขอน าเสนอ
แนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการต่าง ๆ ที่ได้เสนอแนวคิดไว้ดังต่อไปนี้ 

3.2.1  ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow) (Donnelly, Jr el al. , 1997: 271-
273)  ทฤษฎีนี้ได้กล่าวไว้ว่ามนุษย์มีความต้องการเหมือนกัน แต่ความต้องการเป็นล าดับขั้น ซึ่ง 
Maslow ได้ตั้งสมมติฐานความต้องการของมนุษย์ไว้ดังนี้ 

1. มนุษย์มีความต้องการและความต้องการนี้จะมีอยู่เสมอไม่สิ้นสุดเมื่อความต้องการ
ใดได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการอื่นก็จะเข้ามาแทนซึ่งจะเป็นเช่นนี้เรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุด 

 2. ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป
ความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองเท่านั้นที่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรม 

 3. ความต้องการของมนุษย์มีเป็นล าดับขั้นเมื่อความต้องการขั้นต่ าได้รับการ
ตอบสนองแล้วความต้องการขั้นสูงก็จะเรียกร้องให้มีการตอบสนองทันที 

นอกจากนี้ Maslow ยังได้แบ่งความต้องการของมนุษย์ไว้ 5 ขั้นตอน ตามล าดับดังนี้ 
ขั้นที่ 1  เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตอบสนองโดยให้ค่าจ้างด้านสวัสดิการ ตอบสนองโดยให้ชุด

แต่งกายจัดรถรับส่งให้ค่ารักษาพยาบาลและอ่ืน ๆ 

ขั้นที่ 2  เกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงในการท างาน ตอบสนองโดยการท าสัญญา
จ้างท าข้อตกลงกับสหภาพแรงงาน การประกันการว่างงาน การประกันสุขภาพ 

ขั้นที่ 3  และขั้นที่ 4  เกี่ยวกับการสมาคมและการได้รับยกย่องตอบสนองโดยถามความเห็นผู้
ที่ท างานมาก่อน ในเรื่องการบรรจุคนเข้าท างานใหม่ให้อ านาจการตัดสินใจในบางส่วนสร้างบรรยากาศ
ให้รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การมีส่วนในการเป็นเจ้าขององค์การยกย่องชมเชยมอบงานที่
ส าคัญใหก้ระท า 

ขั้นที่ 5  เกี่ยวกับการบรรลุความส าเร็จที่ตนเองต้องการตอบสนองโดยเปิดโอกาสให้เขาได้
ท างานตามที่ปรารถนาบ้าง 

ทฤษฎีของ Maslow  นี้สรุปใจความส าคัญได้ว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในองค์การแต่ละระดับจะมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไปเช่นพนักงานระดับผู้บริหารจะมีความพึง
พอใจแตกต่างจากพนักงานในระดับปฏิบัติการทั้งนี้เพราะระดับความต้องการของพนักงานทั้งสองนั้น
แตกต่างกัน 

3.2.2  ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ซเบริก (Herzberg) 
Herzberg (1982) เสนอทฤษฎีการจูงใจในการท างานไว้ว่า ปัจจัยที่จะท าให้เกิดความพึง

พอใจในงานกับปัจจัยที่จะท าให้เกิดความไม่พึงพอใจในงานนั้นแตกต่างกันและปัจจัยทั้งสองอย่างนี้ไม่มี
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ความสัมพันธ์กันเลยปัจจัยปฏิเสธมีชื่อว่า Hygiene Factors เป็นองค์ประกอบที่ท าให้บุคคลไม่เกิด
ความพึงพอใจในงาน อย่างไรก็ตามปัจจัยเหล่านี้ไม่มีผลท าให้ท่าที ความรู้สึก หรือทัศนคติเป็นบวกและ
ไม่มีผลท าให้การปฏิบัติงานมีผลผลิตเพ่ิมขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ประกอบด้วย เงิน  (Money) การนิเทศงาน 
(Supervision) สถานภาพทางสังคม (Social Status) ความมั่นคง (Security)  สภาพการท างาน 
(Working condition) น โย บ าย แ ล ะ ก า รบ ริ ห า ร ง าน  (Policy and administration)  แ ล ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal  relation) อีกปัจจัยหนึ่งคือปัจจัยกระตุ้นหรือปัจจัยจูง
ใจมีชื่อว่า Motivation Factors เป็นปัจจัยเกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติมีผลต่อความพึงพอใจในงาน
โดยตรงและมีผลต่อการเพ่ิมหรือลดผลผลิตของงานด้วย ซึ่งได้แก่ ลักษณะของงาน (The Work itself)  
การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) ความเจริญก้าวหน้า (Advancement) ความเจริญงอก
งามที่ เป็นไปได้  (Possibility of growth) ความรับผิดชอบ  (Responsibility) และความส าเร็จ 
(Achievement) 

3.2.3  ทฤษฎีแรงจูงใจของแมค เคลลแลนด์ (Mc Clelland) 
McClelland (1988) ได้ก าหนดทฤษฎีความต้องการประสบผลส าเร็จไว้ 3 อย่างด้วยกัน

คือความต้องการความส าเร็จ (achievement) ความต้องการอ านาจ (power) และความต้องการมี
สายสัมพันธ์ (affiliation)  ทฤษฎีนี้เชื่อว่า ปกติความต้องการที่มีอยู่ในตัวคนจะมีเพียง  2 ชนิดคือ
ต้องการมีความสุขสบายและต้องการปลอดจากการเจ็บปวดแต่ส าหรับความต้องการอ่ืน ๆ จะเกิดขึ้น
ภายหลังด้วยวิธีการศึกษาเรียนรู้อย่างไรก็ดีมนุษย์ทุกคนต่างก็ดิ้นรนขวนขวายหาสิ่งต่าง ๆ เหมือนกัน
จึงมีประสบการณ์ในเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ มาคล้ายกันจนในที่สุดมนุษย์ทุกคนต่างเรียนรู้ถึงความต้องการที่มี
มากน้อยแตกต่างกันเหตุนี้ จึงสรุปได้ว่ามนุษย์ทุกคนต่างก็มีความต้องการเหมือนกันแต่มากน้อยต่างกัน 
ซึ่งความต้องการทั้ง 3 อย่าง คือ 

1. ความต้องการด้านความส าเร็จ (Achievement)  คนที่ต้องการประสบความส าเร็จสูง 
ส่วนมากมักจะตั้งเป้าหมายไว้ค่อนข้างสูงคนเหล่านี้ชอบที่จะท างานให้ได้ดีด้วยตนเอง และมีความ
มุ่งม่ันที่จะท างานนั้น ๆให้ประสบผลส าเร็จด้วยฝีมือของตนเองคนเหล่านี้จะไม่ค่อยสนใจถึงความส าเร็จ
ตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้แต่จะค านึงถึงรางวัลหรือผลประโยชน์ที่จะได้จากการท างานนั้นมากกว่าคนเหล่านี้
จะมีบุคลิกลักษณะเด่น 3 ประการซึ่งได้แก่ 

1) ตั้งเป้าหมายงานยากและท้าทาย 

2) ต้องการทราบถึงความก้าวหน้าของงานแต่ละขั้นว่าเป็นไปตามที่มุ่งหวังไว้เพียงใด
และไม่ชอบการท างานที่ยาวนานโดยไม่รู้จักจบสิ้นโดยที่ไม่อาจมองเห็นถึงคุณค่าหรือความส าเร็จของ
งานที่ท า 
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3) ต้องการที่จะควบคุมผลของการท างานที่เกิดจากการที่ตนได้ทุ่มเทความพยายาม
ลงไปและไม่ชอบอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ใดผู้หนึ่งรวมทั้งการไม่ชอบท างานประเภทที่เกี่ยวกับโชค
ลาภหรือหวังผลไม่ได้ 
 2. ความต้องการด้านอ านาจ (Power)  คนที่มีความต้องการที่จะมีอ านาจเหนือบุคคลอื่น
จะพยายามแสดงออกถึงอ านาจในการควบคุมทั้งทรัพย์สิน สิ่งของ และในทางสังคมคนประเภทนี้จะใช้
วิธีการสร้างอิทธิพลเหนือคนอ่ืนหรือพยายามพูดจาหว่านล้อมให้เกิดการยอมรับนับถือจากฝ่ายอ่ืนและ
บ่อยครั้งต่างจะใฝ่หาต าแหน่งที่จะได้เป็นผู้น าของกลุ่มที่ตนสังกัดอยู่คนกลุ่มนี้จะมีแรงจูงใจสูงถ้าหากได้
มีโอกาสให้เขาได้แสดงออกในทางที่จะเพ่ิมอ านาจได้อย่างเต็มที่ลักษณะของคนที่มีความต้องการด้าน
อ านาจนี้จะเชื่อในระบบอ านาจที่มีอยู่ในองค์การเชื่อในคุณค่าของงานที่ท าพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์
ส่วนตนให้กับองค์การและเชื่อในความถูกต้อง 

 3. ความต้องการมีสายสัมพันธ์ (Affiliation) เป็นการให้ความส าคัญต่อไมตรีจิตและ
ความสัมพันธ์ที่หวังจะได้รับน้ าใจตอบแทนจากคนอ่ืนเพราะฉะนั้นคนที่มีความต้องการทางสายสัมพันธ์
ประเภทนี้มากมักจะแสดงออกโดยหวังหรืออยากได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืนโดยพยายามท าตนเองให้
เข้ากับความต้องการและความอยากได้ของผู้อ่ืน และจะพยายามท าตนให้เป็นคนจริงใจและพยายาม
เข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืนให้มากคนประเภทนี้พยายามที่จะแสวงหาโอกาสสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม
ให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้การหวังจะมีโอกาสรู้จักและสื่อสารผู้ อ่ืน จึงเป็นสิ่งที่คนกลุ่มนี้เ สาะหา
ตลอดเวลา 

 

 จากทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้น สรุปใจความส าคัญได้ว่าความต้องการของมนุษย์นั้นมีอยู่
มากมายและไม่จ ากัดเมื่อความต้องการหนึ่งได้รับการตอบสนอง ก็เกิดความต้องการอีกอย่างหนึ่งขึ้นมา
อีก ซึ่งความต้องการของมนุษย์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันทั้งนี้เพราะมนุษย์แต่ละคนต่างมีภูมิหลังความ
เป็นมาไม่เหมือนกันทั้งการอบรมเลี้ยงดู การศึกษา การท างาน และสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ 
 
 3.3 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่คาดว่าจะได้รับบริการในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง
นั้นอาจไม่คงที่และผันแปรไปตามช่วงเวลาที่แตกต่างกันได้ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. สินค้าที่บริการความพึงพอใจของผู้รับบริการจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้รับการบริการที่มี
คุณภาพและตรงกับความต้องการ รวมไปถึงความเอาใจใส่ของผู้ให้บริการ 

 2.  ราคาค่าบริการความพึงพอใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อราคาค่าบริการนั้นเหมาะสมและ
ผู้รับบริการเต็มใจที่จะจ่าย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเจตคติของผู้รับบริการแต่ละคนนั้นย่อมไม่เหมือนกัน 
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 3.  สถานที่บริการ ท าเลที่ตั้งเข้าถึงได้สะดวกและสถานที่ตั้งของสถานที่บริการมีการกระจาย
สาขาพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ให้บริการได้อย่างสะดวกก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

 4.  การส่งเสริมแนะน าการบริการเช่นการที่ผู้รับบริการได้รับข้อมูลข่ าวสารจากสื่อช่องทาง
ต่าง ๆ ในการบริการก็เป็นปัจจัยที่จะท าให้ผู้รับบริการพึงพอใจได้เหมือนกัน 

 5.  ผู้ให้บริการถือเป็นบุคคลส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้ผู้รับบริการพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ
ดังนั้นผู้ให้บริการจึงควรค านึงถึงเป็นหลักว่าท าอย่างไรจึงจะท าให้ผู้รับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด 

 6.  สภาพแวดล้อมของการบริการ เช่นบรรยากาศภายในสถานที่บริการ หรือสถานที่ข้างเคียง
ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้ผู้รับบริการพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ 

 7.  กระบวนการบริการได้แก่วิธีการน าเสนอการบริการว่าท าอย่างไรจึงจะสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้รับบริการเพราะหากประสิทธิภาพของกระบวนการให้บริการไม่ดีก็จะท าให้ผู้รับบริการไม่
คล่องตัว (จิรกัญญา อ่อนละออ,  2546,หน้า 9) 
 นอกจากนี้ เกรียงไกร นันทวัน (2546,หน้า 12) ยังได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจที่
เกิดข้ึนในกระบวนการบริการระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการว่าขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 ประการคือ 

 1.  องค์ประกอบด้านการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการซึ่งหมายถึงผู้รับบริการจะต้อง
ได้รับรู้ว่าผลิตภัณฑ์บริการที่ได้รับมีลักษณะตามพันธะสัญญาของกิจการบริการแต่ละประเภทตามที่
ควรจะเป็นมากน้อยเพียงใด 

 2.  องค์ประกอบด้านการรับรู้คุณภาพของการน าเสนอบริการ หมายความว่าผู้ รับบริการ
จะต้องได้รับรู้ว่าวิธีการน าเสนอบริการในกระบวนการบริการว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดเช่น 
ในเรื่องของความสะดวกในการเข้าถึงบริการพฤติกรรมการแสดงออกของผู้ให้บริการตามบทบาท
หน้าที่รวมไปถึงการปฏิบัติตนของผู้ให้บริการ เป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะสร้างความ
พึงพอใจให้กับผู้รับบริการ 

 
4. แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการ 

 การให้บริการ มีความส าคัญกับทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่ติดต่อ
พบปะหรือมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชนการบริการถือเป็นหัวใจส าคัญของเจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกคน 
 4.1 ความหมายของการบริการ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ฉบับ พ.ศ.2542 (2546 : 607)  ได้ให้ความหมายของ 
ค าว่า “บริการ” ว่า หมายถึงปฏิบัติรับใช้, ให้ความสะดวกตาง ๆ จินตนาบุญบงการ (2545, หน้า 40)  
ได้กล่าวถึงความหมายของการบริการไว้ว่า การบริการหมายถึง สิ่งที่จับสัมผัสแตะต้องได้ยาก และใน
ขณะเดียวกันก็เสื่อมสูญสภาพได้ง่าย และจะกระท าขึ้นทันทีและส่งมอบให้ทันทีหรือเกือบทันที
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สอดคล้องกับแนวคิดของ Kolter (อ้างถึงใน วิชัย เชื่อมวรศาสตร์,  2546,หน้า 17)  ได้กล่าวถึงงาน
บริการว่า เป็นกิจกรรมที่จับต้องไม่ได้และถูกน าเสนอโดยฝ่ายหนึ่งให้กับอีกฝ่ายหนึ่งแต่ทั้งนี้อาจถูก
น าเสนอร่วมกับสินค้าที่จับต้องได้และคุณภาพของการให้บริการอาจแบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ 1) 
ให้บริการอะไร (What-functional quality of the process) 2) ให้บริการอย่างไร (how-technical 
of the outcome)  
 ฉัตราพร เสมอใจ (2546, หน้า 10) ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับการบริการไว้ว่าการบริการเป็น
กิจกรรม ประโยชน์หรือความพึงพอใจที่จะจัดท าเพ่ือเสนอขายหรือกิจกรรมที่จัดท าขึ้นร่วมกับการขาย
สินค้า 
 เบญจพร พุฒค า (2547, หน้า 13) ได้ให้ความหมายของการบริการไว้ว่า การบริการหมายถึง
งานหรือกิจกรรมหรือการปฏิบัติเพ่ือตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
สอดคล้องกับแนวคิดของ นธวัฒน์ ประกอบศรีกุล (2548, หน้า 9) ที่กล่าวถึงการบริการไว้ว่าเป็น
กิจกรรมหรือกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่งขององค์กรหรือบุคคลเพ่ือตอบสนองความต้องการและ
ก่อให้เกิดความพึงพอใจในผลของการกระท านั้นๆ ของบุคคลที่มาติดต่อขอรับบริการ 
 สมิต สัชฌุกร (2550, หน้า 14) ได้กล่าวถึงความหมายของการบริการไว้ว่า การบริการคือการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการในการให้บุคคลต่างๆ ได้ใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง ด้วยความ
พยายามใดๆ ก็ตามในการท าให้บุคคลต่างๆ ที่มาติดต่อได้รับความช่วยเหลือ 
 จากความหมายของการให้บริการที่กล่าวมาข้างต้นสรุปใจความส าคัญของการบริการได้ว่า 
การบริการ หมายถึง การที่ผู้ให้บริการให้ความช่วยเหลือ ในสิ่งที่ผู้รับบริการต้องการ ซึ่งผู้ให้บริการ
จะต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ผู้รับบริการต้องการ เช่น เวลาที่รวดเร็วที่สุด คุณภาพที่ดีที่สุด ความ
เอาใจใส่ที่ดีที่สุด ตลอดจน กริยาท่าที่ที่ดีที่สุด เพ่ือที่จะให้ผู้รับบริการพอใจที่สุดและย้อนกลับมารับ
บริการเราอีกในครั้งต่อไป 
  

 4.2 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 
 Gronroos (อ้างถึงใน วิชัย เชื่อมวรศาสตร์ , 2546,หน้า 17) ได้กล่าวถึงการบริการสรุป
ใจความส าคัญได้ว่าการที่ลูกค้าจะสามารถรับรู้คุณภาพของการบริการดีหรือไม่นั้นเป็นผลมาจากการที่
ลูกค้าคาดหวังไว้ว่าตรงกับประสบการณ์ที่เคยได้รับจากการบริการหรือไม่ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดเป็น
ภาพรวมของการบริการที่มีคุณภาพโดยผู้ให้บริการสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้โดยอาศัยหลักการ 6 
ประการดังต่อไปนี้ 
 1.  การเป็นมืออาชีพและมีทักษะของผู้ให้บริการ  (Professionalism and skill) ทักษะ
ดังกล่าวลูกค้าจะสามารถรับรู้ได้จากการที่ผู้ให้บริการสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบแบบ
แผน 
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 2.  ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ให้บริการ (Attitude and behavior) ลูกค้าจะรับรู้ได้จาก
การที่ผู้ให้บริการกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาได้ทันทีทันใดและด้วยท่าทีที่เป็นมิตร 

 3.  การเข้าถึงได้ง่ายและการยืดหยุ่นในการให้บริการ (Accessibility and flexibility) สถาน
ที่ตั้งของส านักงานและเวลาที่ให้บริการรวมไปถึงระบบการบริการที่จัดเตรียมไว้เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับลูกค้าจะช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจและรับรู้ได้ 
 4.  ความไว้วางใจและความเชื่อถือได้ (Reliability and trustworthiness) ในเรื่องของความ
ไว้วางใจและความเชื่อถือนี้ลูกค้าจะรับรู้ได้หลังจากที่ผู้ให้บริการสามารถปฏิบัติได้ตามท่ีตกลงกันไว้ 
 5.  การแก้ไขสถานการณ์ให้กลับสู่สภาพปกติ (Recover) ลูกค้าจะสามารถรับรู้ได้จากการที่
ผู้ให้บริการสามารถแก้ไขสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิดได้อย่างทันท่วงทีด้วยวิธีการที่
เหมาะสม 

 6.  ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ (Reputation and credibility) ลูกค้าจะเชื่อถือในชื่อเสียง
ของผู้ ให้ บริการก็ต่ อ เมื่ อผู้ ให้ บริการบริการได้ภ ายในขอบเขตของหน้ าที่ ของผู้ ให้ บริการ
กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวิชาการ (อ้างใน ชัยสมพล ชาวประเสริฐ , 2546, หน้า 37-38) ได้กล่าวถึง
องค์ประกอบของการบริการที่ดีประกอบด้วย 3 ประการดังนี้คือ 1) มีวัสดุที่มีคุณค่าทันสมัย เหมาะสม 
และเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้ 2) มีเจ้าหน้าที่ด าเนินการให้บริการที่ดี และ 3) มีการจัดแบ่ง
งานบริการที่ดีและเหมาะสม 

 นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงคุณสมบัติของผู้ให้บริการที่ดี ไว้ทั้งหมด 11 ประการ ดังนี้คือ 1) มี
ความยินดีช่วยเหลือผู้อ่ืน 2) ยิ้มแย้มแจ่มใสท าให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือรู้สึกสบายใจ 3) พร้อมที่จะ
รับฟังผู้อ่ืนพูด 4) ไม่วางตนข่มท่านไม่ท าให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือรู้สึกว่าด้อยความรู้หรือโง่ 5) มี
ความอดทนไม่ท้อถอยง่าย 6) มีปฏิภาณไหวพริบคาดคะแนนความต้องการของผู้ที่มาขอความ
ช่วยเหลือได้ 7) มีความจ าดีและสามารถจดจ าได้ว่าผู้ที่เคยมาขอความช่วยเหลือสนใจในเรื่องใด 8) เป็น
คนช่างสังเกตสามารถสังเกตพฤติกรรมของผู้ที่มาติดต่อว่าเกิดความอึดอัดใจหรือไม่ 9) มีความอยาก
เรียนรู้และศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ 10) มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน และ 11) ไม่พยายามแสดง
ตนว่าเป็นผู้รอบรู้ทุกอย่างสิ่งใดไม่รู้และตอบไม่ได้ก็รับว่าไม่รู้ 
 จากแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าสิ่งส าคัญที่สุดคือผู้ให้บริการจะต้องตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการให้ได้รับความพึงพอใจมากที่สุดซึ่งนอกจากคุณภาพของการบริการที่ดี และ
คุณสมบัติของผู้ให้บริการดังที่กล่าวมาแล้วสิ่งที่ต้องค านึงถึงอีกประการหนึ่งก็คือ หลักการบริการที่ดี 
ซึ่งชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546, หน้า 173) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับหลักการบริการที่ดีไว้ 10 
ประการ ดังนี้คือ 
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 1.  การให้บริการอย่างดีเลิศยึดลูกค้าเป็นหลักซึ่งกระท าได้โดยการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ
ลูกค้าเอาใจใส่ในการให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็ว ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้กับลูกค้าและไม่เอาเปรียบ
ลูกค้า 

 2.  ให้บริการอย่างถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการให้บริการโดยให้ลูกค้าได้รับประโยชน์
จากการบริการอย่างสูงสุด 
 3.  สร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้าโดยการบริการลูกค้าด้วยความเต็มใจและมุ่งหวังให้ลูกค้ามี
ความสุขจากการได้รับบริการ 

 4.  มีจุดติดต่อเพียง 1 จุดในการใช้บริการหรือใช้พนักงาน 1 คนต่อการบริการในแต่ละเรื่อง 
และหากมีพนักงานคนใดไม่อยู่ควรมีพนักงานคนอ่ืนเข้ามารับผิดชอบการส่งต่องานเพ่ือไม่ให้การบริการ
สะดุด 

 5.  ติดต่อได้ทุกวันและทุกเวลาองค์กรแห่งการบริการจะต้องมีช่องทางให้ลูกค้าสามารถติดต่อ
ได้ทุกเวลา เช่นฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทางอีเมล์ ทางโทรศัพท์ ทางกล่องรับความคิดเห็น ฯลฯ 

 6.  ติดต่อเจ้าหน้าที่หรือพนักงานเหมือนติดต่อกับหัวหน้าหรือผู้จัดการ ลูกค้าโดยทั่วไปมักรู้สึก
ว่าการได้ติดต่อกับหัวหน้าหรือผู้จัดการจะท าให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วมากกว่าติดต่อกับเจ้าหน้าที่
หรือพนักงานดังนั้นหัวหน้าหรือผู้จัดการจึงควรมอบหมายอ านาจการตัดสินใจให้กับเจ้าหน้าที่หรือ
พนักงานที่รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ ให้สามารถบริการได้อย่างไม่ติดขัด 

 7.  มีการสื่อสารให้ข้อมูลลูกค้าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพ่ือให้ลูกค้า
ได้รับรู้ว่าเราไม่ทอดทิ้ง 

 8.  มีนวัตกรรมออกมาให้บริการลูกค้าเพ่ือสร้างความแปลกใหม่ในการให้บริการ 

 9.  มีบรรยากาศของความสนุกสนานเมื่อลูกค้ามารับบริการแล้วสามารถสัมผัสกับความ
สนุกสนานนั้นได้และกลับไปอย่างมีความสุข 

 10.  มีการปรับปรุงให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยการก าหนดนโยบายการปรับปรุงคุณภาพและ
ปลูกจิตส านึกด้านการให้บริการอย่างแท้จริงเพ่ือให้เกิดการบริการที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ 

  

 4.3 แนวคิดเกี่ยวกับการบริการประชาชน 

 การให้การบริการสาธารณะแก่ประชาชน ถือเป็นภารกิจที่ส าคัญของรัฐบาลและ 
ข้าราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย ซึ่งได้มีการพัฒนาทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ตามแนวคิดเสรีนิยม ภารกิจของรัฐแต่เดิมมุ่งเน้นในเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อย และความม่ันคง
ของประเทศเป็นส าคัญ จึงต้องหันมาเน้นที่การให้การบริการสาธารณะแก่ประชาชนควบคู่ไปด้วย 
นอกจากนี้ ศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ ยังมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งหากระบบ
ราชการที่รัฐควบคุมดูแลอยู่ไม่สามารถจัดการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน
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แล้ว ระบบราชการก็จะกลายเป็นอุปสรรคในการพัฒนาความเจริญเติบโตของประเทศในที่สุด  (ชูวงศ์ 
ฉายะบุตร, 2536: 3) 
 แคทซ์และดาเนท (Katz & Danet อ้างถึงใน กนกพรรณ ธีระค าศรี, 2540 :21-22) ให้ให้
แนวความคิดเกี่ยวกับหลักการให้บริการประชาชนสรุปใจความส าคัญได้ว่าหลักพ้ืนฐานของการ
ให้บริการขององค์กร ประกอบด้วยหลักส าคัญ 3 ประการ คือ 

 1.  การติดต่อเฉพาะงาน (Specificity) หมายถึง หลักในการบริการประชาชนนั้นจะต้อง
ก าหนดบทบาทของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้อยู่ในวงจ ากัดเพ่ือให้การควบคุมสามารถท าได้
ง่ายและตรงตามระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีวางไว้ 
 2.  การปฏิบัติด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน (Universalism) หมายถึงการที่ประชาชน
นั้น ควรปฏิบัติอย่างมีเหตุผล ตามระเบียบกฎเกณฑ์ และยึดหลักกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่
ค านึงถึงตัวบุคคล หรือเลือกปฏิบัติต่อคนใดคนหนึ่ง 

 3.  การวางตัวเป็นกลาง (Affective Neutrality) หมายถึง การบริการโดยไม่มีอารมณ์
ความรู้สึก และความสัมพันธ์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งวัดได้จากพฤติกรรมที่แสดงออกต่อผู้รับบริการ 
เช่นน้ าเสียงในการสนทนากริยาท่าทางที่แสดงออก เป็นต้น 

 
5. ลักษณะทั่วไปของระบบติดตามและประเมินผล 

ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือปัจจุบันเรียกว่า 
“แผนยุทธศาสตร์” สามารถใช้เป็นกลไกในการติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้
โดยจะปรากฏในรูปแบบรายงานในทุกช่วงของแผนยุทธศาสตร์ โดยข้อมูลที่ได้จะถูกส่งไปยัง “หน่วย
ติดตามและประเมินผล” (Monitoring and Evaluation Unit) ซึ่งเป็นหน่วยรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล
ในภาพรวมของจังหวัด นอกจากนี้ยังท าหน้ าที่ เป็น “ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” (Early 
Warning System) ว่าองค์กรท้องถิ่น มีแผนยุทธศาสตร์ที่ดีหรือไม่ อย่างไร สามารถด าเนินการตาม
แผนที่ก าหนดไว้เพียงใด ผลการด าเนินงานตามแผนเป็นอย่างไร เพ่ือประโยชน์ต่อการปรับปรุงและ
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายในทุกช่วงของแผนต่อไปในอนาคต (กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  2548) 

 
6. องค์ประกอบของการติดตามประเมินผล 

ระบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วยองค์ประกอบสามส่วนหลัก คือ 
ส่วนปัจจัยน าเข้า (Input) ส่วนของกระบวนการ (Process) และส่วนของผลลัพธ์ (Output) (กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2548) ดังต่อไปนี้ 

1. ปัจจัยน าเข้า (Input) คือปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีเพ่ือเข้าสู่ระบบ
ติดตาม และประเมินผล ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ ผู้ประเมิน และเครื่องมือในการประเมิน 
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2. กระบวนการติดตาม (Process) คือช่วงของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น
ซึ่งจะท าให้ทราบว่า แผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ดีเพียงใด สามารถวัดผลได้จริงหรือไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายเพียงใด เพ่ือบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงาน 
สู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้ เน้นการติดตามการด าเนินงานโครงการ การเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินงาน 

3. ผลลัพธ์ (Output) เป็นการติดตามช่วงสุดท้ายหรืออาจเรียกว่า “การประเมินแผน
ยุทธศาสตร์” ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นว่า ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ เพ่ือเป็น
ประโยชน์ส าหรับบุคลากร หน่วยงาน และองค์กรที่ เกี่ยวข้อง และเป็นฐานในการพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น อันได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ และการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัด 
 

7. กรอบแนวคิดแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
แผนการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ เมื่อ 12 เมษายน พ.ศ.2548  มี

สาระส าคัญบนพ้ืนฐานหลักการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 4 
มีนาคม พ.ศ. 2548 ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 9 ประเด็น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
2548) ดังนี้ 

1.  การขจัดความยากจน 
2.  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
3.  การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้ 
4.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
6.  การพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
7.  การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
8.  การรักษาความมั่นคงของรัฐ 
9.  การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 
ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยตรงมี 6 

ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1)  การขจัดความยากจน  2)  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  3)  การปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้  4) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
5) การพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ 6)  การส่งเสริมประชาธิปไตย
และกระบวนการประชาสังคม 
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8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8.1 การขจัดความยากจน 
เพ่ือให้สามารถขจัดความยากจนของประเทศให้หมดสิ้นไป โดยบูรณาการการบริหารจัดการ

งบประมาณและการปฏิบัติ การแก้ไขปัญหาความยากจนทั้งระบบตั้งแต่บุคคล ชุมชนและประเทศ โดย
ในระดับชุมชน มีเป้าหมายประสงค์เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการชุมชนเข้มแข็งและเชื่อมโยงประโยชน์
จากปัจจัยแวดล้อม โดยชุมชนจะได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และได้รับโอกาสในการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนเพ่ือแก้ไขปัญหาของชุมชนเองโดยมีกลยุทธ์หลัก ได้แก่การยกระดับกองทุนหมู่บ้านเป็น
ธนาคารหมู่บ้าน  การสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจส าหรับกิจกรรมที่เป็นความต้องการพ้ืนฐานของ
ชุมชน  การจัดสรรงบประมาณตามขนาดประชากรให้ครบทุกหมู่บ้าน  การพัฒนาองค์ความรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ และการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
การเกษตร เช่น โรงสีข้าวพัฒนาเศรษฐกิจ  และเครื่องจักรกลเกษตรขั้นพ้ืนฐาน เป็นต้น  ส าหรับระดับ
บุคคล มีเป้าประสงค์ให้ประชาชนยากจนได้รับโอกาสในการเข้าสู่ทุน  ที่ท ากิน  และได้รับการพัฒนา
ความรู้เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ  โดยมีกลยุทธ์หลัก ได้แก่ การจัดคาราวานแก้จนที่
ให้บริการและค าแนะน าด้านอาชีพ  การขยายโอกาสเข้าสู่ทุนผ่านระบบการแปลงสินค้าของเกษตรกร
อย่างต่อเนื่องและเป็นธรรม และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

8.2 การพัฒนาและสังคมที่มีคุณภาพ 
การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับโครงสร้างประชากร เศรษฐกิจ และสังคม

ในอนาคต  จะต้องให้ความส าคัญกับการสร้างคนให้มีความรู้ มีความสุข  มีสุขภาพแข็งแรง ครอบครัว
อบอุ่น  มีวัฒนธรรม  มีสภาพแวดล้อมที่ดี  มีสังคมที่สันติ  และเอ้ืออาทร  ปราศจากอบายมุขและสิ่ง
เสพติด  โดยการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  จริยธรรม  
และจิตส านึกสาธารณะ  อนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม และพัฒนาภูมิปัญญาให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจร  มี
คุณภาพมาตรฐาน  เพื่อลดรายจ่ายด้านการรักษาพยาบาลของรัฐ  เสริมสร้างความมั่นคง  ปลอดภัยใน
ชีวิตทรัพย์สินของประชาชน  และท าให้ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ประกอบอาชีพ  และเกษตรกรรายย่อย  ได้รับ
ความคุ้มครองทางสังคม  รวมทั้งเตรียมความพร้อมแก่สังคม  เพื่อให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า 

8.3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้ 
เพ่ือให้การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเป็นกลไกในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวสู่เศรษฐกิจที่มี

สมรรถนะสูง  สมดุลและเอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  โดยให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคน  องค์
ความรู้  นวัตกรรมและโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพและเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจให้ครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ  เช่น  การปรับโครงสร้างภาคการเกษตร  การปรับ
โครงสร้างภาคอุตสาหกรรม  และการปรับโครงสร้างการท่องเที่ยว  การบริการและการค้า เป็นต้น 

8.4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยการผลิตเพ่ือสนองความต้องการในการบริโภค เป็น
จ านวนมากส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลงเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของ
ประเทศ จึงจ าเป็นต้องเสริมสร้างให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ กับการอนุรักษ์  และ
ทดแทนอย่างเหมาะสม เพ่ือคืนความสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ มีฐานทรัพยากรการผลิตและสร้างรายได้
ให้กับประชาชน  ควบคู่กับการคุ้มครองและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  บริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบเพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าขาดแคลน น้ าท่วม และคุณภาพน้ า รวมทั้งการควบคุมมลพิษจากขยะ    
น้ าเสีย ฝุ่นละออง ก๊าซ กลิ่นและเสียง เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  โดยด าเนินการภายใต้การมี
ส่วนร่วมของเอกชน  ชุมชนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ และเป็นพลังการขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศสู่ความยั่งยืน 

8.5 การพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารการเมืองที่ดี 
รากฐานการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีความมั่นคงและมั่งคั่งอย่างยั่งยืน 

คือ การปรับปรุงตัวบทกฎหมายให้ทันสมัย  สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขั้น  พัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมให้ประชาชนได้รับความเสมอภาคและเป็นธรรม  สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
กระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว การพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ปราศจากการทุจริต  ประพฤติมิชอบ รวมทั้งการส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในภาคเอกชนและสังคม 
เสริมสร้างความเชื่อมั่นเชื่อถือของประชาชนในกลไกการด าเนินงานภาคเอกชนและภาครัฐในทุกระดับ 
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนเป็นส าคัญ 

8.6 การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
การส่งเสริมและพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมและคุ้มครอง

สิทธิเสรีภาพของประชาชน  การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในรูปแบบที่เหมาะสม และร่วมกับ
ทุกภาคส่วนที่จะส่งเสริมและยกระดับสิทธิมนุษยชนให้ทัดเทียมระดับสากล  รวมถึงการส่งเสริม
สนับสนุนองค์กรอิสระต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ ส่งเสริมบทบาทผู้น าชุมชน หรือปราชญ์ ท้องถิ่น ส่งเสริม
องค์กรพัฒนาเอกชนที่สร้างสรรค์ และกระบวนการประชาสังคม ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการ เมือง และการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุกระดับ 
 โดยสรุป  จากหลักการแนวคิดการติดตามประเมินผลข้างต้น  ผู้ประเมินได้น ามาก าหนดเป็น
ตัวชี้วัดการศึกษาประเมินผลในครั้งนี้  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลผลิตหรือการ
ปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งประกอบด้วยการด าเนินงานขององค์กรภาพรวมซึ่งเป็นผล
การด าเนินงานตามโครงการพัฒนาขององค์กร  และผลการด าเนินงานตามภารกิจ  ตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผนวกกับแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์ชี้วัดตามแนวทาง
ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  ซึ่งประกอบด้วย ความพึงพอใจต่อระบบอ านวยความสะดวก 
ความพึงพอใจต่อผู้ให้บริการ  นอกจากนี้ผู้ประเมินยังมีการประเมินผลสะท้อนการพัฒนาระบบการ
จากประชาชน  ส าหรับการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ  เพ่ือให้ได้ข้อมูลป้อนกลับส าหรับการน ามา
ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพระบบบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในโอกาสต่อไป 
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9. บริบทของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 
1. ด้านกายภาพ 

 

      เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัด
ร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2479  เดิมมีพ้ืนที่เขตเทศบาล  4.5  ตารางกิโลเมตร  โดยมี
ส านักงานเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวยกพ้ืนสูงตั้งอยู่บนศาลาจตุรมุขในเกาะกลางบึงพลาญชัย ต่อมาปี พ .ศ. 
2499  ได้สร้างส านักงานแห่งใหม่เป็นอาคารคอนกรีตสองชั้น ตามแบบแปลนการก่อสร้างส านักงาน
เทศบาลทั่วประเทศ  ตั้งอยู่ที่ถนนเทวาภิบาล  บนเนื้อที่  4  ไร่เศษ  ต่อมาเมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้นและ
ชุมชนหนาแน่นมากขึ้น  จึงได้ท าการขยายเขตเทศบาลออกไป  เมื่อวันที่  5  มีนาคม  2509  ท าให้มี
พ้ืนที่  11.63  ตารางกิโลเมตร (พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา  เล่ม 23  ตอนที่ 21  วันที่ 5  มีนาคม  2509)  และเพ่ือพัฒนาและรองรับการบริหาร
และบริการประชาชนให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ได้ก่อสร้างอาคารส านักงานเพ่ิมเติมอีก 1 หลัง  เป็นอาคารคอนกรีต  3  ชั้น  ต่อเชื่อมด้านหลังของ
อาคารหลังเดิม  ในปี  พ.ศ. 2542  และในปี พ.ศ. 2553 ได้ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการร่วมแบบ
เบ็ดเสร็จ  เปิดใช้บริการเกี่ยวกับงานการให้บริการประชาชน โดยเปิดให้บริการ เมื่อวันที่   14  
กุมภาพันธ์  2553  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีอาณาเขต  ดังนี้ 

1.1  ที่ตั้งและอาณาเขตของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

  ทิศเหนือ 

  ติดต่อกับต าบลเหนือเมือง  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก
ริมล าห้วยเหนือฝั่งทิศเหนือบริเวณพิกัด  UC 533763  ไปทางทิศตะวันออกตามริมล าห้วยเหนือฝั่ง
ทิศเหนือ  ระยะทางประมาณ 2.7 กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด  UC 559762  ไปทางทิศเหนือ 
ระยะทางประมาณ 0.2 กิโลเมตร  ถึงบริเวณพิกัด UC 558764  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวขนาน
กับริมล าห้วยเหนือ  ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร สิ้นสุดที่ริมถนนเพลินจิต ฟากทิศตะวันตก  
ห่างจากคูเมือง ระยะทางประมาณ 0.2 กิโลเมตร  บริเวณพิกัด  UC 571764  รวมระยะทางด้านทิศ
เหนือประมาณ 4.4 กิโลเมตร   

ทิศใต้ 

  ติดต่อกับต าบลรอบเมือง  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก
บริเวณพิกัด  UC 606724  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ระยะทางประมาณ 0.60 กิโลเมตร  ถึงบริเวณ
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พิกัด UC 603718  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะทางประมาณ 3.8  กิโลเมตร  ถึงบริเวณ
พิกัด UC 570741  ไปทางทิศตะวัตตก  ระยะทางประมาณ  0.4  กิโลเมตร  ถึงบริเวณพิกัด UC  
566741  ไปทางทิศใต้  ระยะทางประมาณ  0.4  กิโลเมตร  ถึงบริเวณพิกัด  UC 567737  ไปทาง
ทิศตะวันตก  ระยะทางประมาณ  1 กิโลเมตร  ถึงบริเวณพิกัด UC 557736  ไปทางทิศใต้ตาม
แนวขนานถนนสายร้อยเอ็ด - จตุรพักตรพิมาน  ระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด 
UC 554725  ไปทางทิศตะวันตก  ระยะทางประมาณ 0.4  กิโลเมตร  สิ้นสุดที่บริเวณพิกัด  UC 
550726  รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ  7.2  กิโลเมตร 
         ทิศตะวันออก                                                                                                                                                             

  ติดต่อกับต าบลเหนือเมือง  ต าบลรอบเมือง  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมี
แนวเขตเริ่มต้นจากริมถนนเพลินจิต ฟากทิศตะวันตก ห่างจากคูเมือง  ระยะทางประมาณ  0.2  
กิโลเมตร  บริเวณพิกัด UC 571764  ไปทางทิศใต้ตามเส้นขนานของคูเมือง  ระยะทางประมาณ 1.2  
กิโลเมตร  ถึงบริเวณพิกัด UC 571751  ไปทางทิศตะวันออกตามเส้นขนานกับทางหลวงแผ่นดิน 
สายร้อยเอ็ด – ยโสธร  ระยะทางประมาณ  1.4  กิโลเมตร  ถึงบริเวณพิกัด  UC 585752  ไปทาง
ทิศใต้ ระยะทางประมาณ   0.4  กิโลเมตร  ถึงบริเวณที่ดินโรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช  บริเวณพิกัด  
UC 585748  ไปทางทิศตะวันตกตามเส้นขนานถนนสายร้อยเอ็ด - ยโสธร ระยะทางประมาณ  1  
กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด  UC  575748  ไปทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ 0.4  กิโลเมตร  ถึงบริเวณ
พิกัด  UC 575744  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวขนานกับถนนสายร้อยเอ็ด – อาจสามารถ  
ระยะทางประมาณ  3.5  กิโลเมตร  ผ่านบริเวณพิกัด  UC 590737  ผ่านบริเวณพิกัด  UC 603726 
สิ้นสุดที่บริเวณพิกัด UC  606724 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 8.3 กิโลเมตร 

  ทิศตะวันตก 

  ติดต่อกับต าบลรอบเมือง  ต าบลดงลาน  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีแนว
เขตเริ่มต้นจากบริเวณพิกัด UC 550726  ไปทางทิศเหนือตามเส้นขนานกับถนนสายร้อยเอ็ด - จตุร
พักตรพิมาน  ระยะทางประมาณ  1  กิโลเมตร  ถึงบริเวณพิกัด UC 553736 ไปทางทิศตะวันตก  
ระยะทางประมาณ 0.7 กิโลเมตร  ถึงบริเวณพิกัด  UC 548735  ไปทางทิศตะวัตตกเฉียงเหนือ 
ระยะทางประมาณ  0.7  กิโลเมตร  ถึงริมถนนสายร้อยเอ็ด – วาปีปทุม  ฟากทิศตะวันตก  มุมทาง
แยกไปเหล่าสมบูรณ์  บริเวณพิกัด UC 546743  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ  
0.8 กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกัด UC  543751  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวขนานถนนสาย
ร้อยเอ็ด – มหาสารคาม  ระยะทางประมาณ 1.5  กิโลเมตร  ถึงริมล าห้วยเหนือ  ฝั่งทิศตะวันตก  
บริเวณพิกัด  UC 532757  ไปทางทิศเหนือตามล าห้วยเหนือ  ฝั่งทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ  
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0.9 กิโลเมตร  ผ่านบริเวณพิกัด  UC 533758  สิ้นสุดที่ริมล าห้วยเหนือฝั่งทิศตะวันตก  บริเวณพิกัด 
UC 533763  รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 5.6 กิโลเมตร 
 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

 ภูมิประเภทมีลักษณะเป็นที่ราบสูง ตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เป็นพ้ืนที่
ส าหรับที่อยู่อาศัยประมาณ 57.6% เป็นพ้ืนที่ตั้งสถานที่หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ร้านค้า/
ร้านอาหาร/สถานบันเทิง 9.9 %  และมีพ้ืนที่ส่วนอ่ืน 32.5 %  เช่น  พ้ืนที่คูคลอง  หนองน้ า
สาธารณะ  พ้ืนที่ว่างเปล่า  เป็นต้น 
 

 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

  ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  1,400  มิลลิเมตรต่อปี  อุณหภูมิเฉลี่ย
ต่ าสุดประมาณ  14.4  องศาเซลเซียส และสูงสุดประมาณ  40.5  องศาเซลเซียส   
 ฤดูกาลประกอบด้วย   3  ฤดู  คือ 
 ฤดูร้อน : เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม   
 ฤดูฝน : เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม   
 ฤดูหนาว : เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 

 
  1.4 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 การกระจายตัวของการใช้ที่ดิน ในเขตผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด โดยเฉพาะในเขตเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด  ในปัจจุบันการใช้ที่ดินเกือบทุกประเภทกระจายปะปนกันอยู่ในย่านที่พักอาศัยย่าน
พาณิชยกรรมเก่าและบริเวณสถานที่ราชการ   รวมกันอยู่อย่างหนาแน่นรอบ ๆ  บึงพลาญชัย  โดย
ย่านพาณิชยกรรมเก่าจะรวมกลุ่มกันอยู่ตามถนนผดุงพานิช ถนนหายโศรกและถนนเกิดวรามิตร 
พาณิชยกรรมได้ขยายตัวไปบริเวณด้านใต้ ตามถนนราชการด าเนิน ถนนเทวาภิบาล ถนนเพลินจิต 
จนถึงสุดเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
  ย่านที่อยู่อาศัยค่อนข้างหนาแน่นมาก  อยู่บริเวณรอบ ๆ ย่านพาณิชยกรรม  ถนนผดุงพานิช 
ถนนกองพล 10 ถนนสุริยเดชบ ารุง  และบริเวณวัดกลางมิ่งเมือง ส่วนพ้ืนที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
กระจายอยู่ทั่วไปปะปนกับวัดและโรงเรียน  ซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วพื้นที่เขตผังเมืองรวม 
 บริเวณสถานที่ราชการ รวมกลุ่มอยู่บริเวณตอนใต้ของบึงพลาญชัย  บริเวณถนนเทวาภิบาล  
ถนนสุริยเดชบ ารุง   อาทิ  ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด  ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด  ที่ว่าการอ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด  ส านักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ส านักงาน
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สรรพากรพ้ืนที่ร้อยเอ็ด   เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ส่วนโรงพยาบาลและเรือนจ าอยู่บริเวณด้านใต้ของ
เมือง 
 นอกจากนี้ยังมีอาคารธุรกิจและอาคารบริการชุมชน เช่น อาคารพาณิชย์  บังกะโล
ร้านอาหาร กระจายตัวอยู่ตามแนวรอบบึงพลาญชัย   สองข้างถนนหายโศรกและถนนคชพลายุกต์ 
 จากการพิจารณาโครงสร้างถนน เส้นทางคมนาคม พ้ืนที่รองรับการกระจายตัวของอาคาร
ประเภทต่าง ๆ แนวโน้มมีการขยายตัวของชุมชนในอนาคตคาดว่าจะขยายตัวตามแนวทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 23  ตอนเลี่ยงเมืองและบริเวณด้านทิศใต้ของชุมชน   ซึ่งการขยายตัวของการใช้
ที่ดิน คาดว่าจะเป็นไปตามประเภทการใช้ที่ดินตามที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมือง
ร้อยเอ็ด พ.ศ. 2549  ได้ก าหนดไว้ 
  
การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พ.ศ. 2559 (พื้นที่ 11.63 ตารางกิโลเมตร) 
 

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 
- พ้ืนที่การเกษตร   2.24 19.3 
- พ้ืนที่พาณิชย์ /ที่อยู่อาศัย 6.70 57.6 
- พ้ืนที่คูคลอง / หนองน้ าสาธารณะ 0.34 2.9 
- พ้ืนที่ส่วนราชการ 0.60 5.1 
- พ้ืนที่ว่างเปล่า 0.97 8.3 
- พ้ืนที่สวนสาธารณะ /นันทนาการ 0.23 2 
- พ้ืนที่สถานศึกษา 0.35 3 
- พ้ืนที่สถาบันศาสนา 0.20 1.8 

รวม 11.63 100 

 
1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 

  แหล่งน้ า : แหล่งน้ าในพ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ได้แก่ 
             -  บึงพลาญชัย มีพ้ืนที่ 65  ไร่   พื้นที่กักเก็บน้ า  400,000     ลูกบาศก์เมตร 
   -   คลองคูเมือง มีพ้ืนที่ 14  ไร่   พ้ืนที่กักเก็บน้ า    56,000     ลูกบาศก์เมตร 
   -   สระแก้ว      มีพ้ืนที่ 9.2  ไร่  พ้ืนที่กักเก็บน้ า    21,000     ลูกบาศก์เมตร 
   -   สระฮาง      มีพ้ืนที่ 9.2  ไร่   พื้นที่กักเก็บน้ า   22,154      ลูกบาศก์เมตร 
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1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

 ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ประชาชนชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น 
ผลัดใบและส่วนราชการก็จะมีการปลูกต้นอินทนิล เพราะเป็นต้นไม้ประจ าจังหวัด   
 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง  

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้จัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาล  มีทั้งหมด  20  ชุมชน  แต่ละชุมชนมี
ประธานชุมชนซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน  20  คน  ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของ
เทศบาล  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี   เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาล  นายกเทศมนตรี  โดยเฉพาะ การคัดเลือกประธานชุมชน/ประธาน อสม./ประธานชมรม
ต่าง ๆ การแก้ไขปัญหาของเทศบาลคือ  ขอความร่วมมือ  ผู้น า เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้
ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานเทศบาลทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูล
ที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ 
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเทศบาลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเริ่มจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกชุมชน
ในเขตเทศบาล  ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล จากผลการประชุมทุกครั้งที่เทศบาลจัดขึ้น มี
ประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ส่งผลให้เทศบาลด าเนินงาน
ตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วม ในการพัฒนาเทศบาล 
นอกจากนี้  เทศบาลได้จัดโครงการอบรมศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล  อสม. และกรรมการชุมชน  โครงการอ่ืนๆ ส าหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  
เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาเทศบาลให้เจริญเท่าเทียมกับเทศบาลอ่ืน  ๆ และ
เทศบาลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โครงการ
บางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ มีอัตราก าลังพนักงานเทศบาลจ ากัด ไม่
เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ   โดยเทศบาลแบ่งเขตการ
ปกครอง  ดังนี้ 

2.1 เขตการปกครอง 

  เดิมมีพ้ืนที่เขตเทศบาล  4.5  ตารางกิโลเมตร  โดยมีส านักงานเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวยกพ้ืน
สูงตั้งอยู่บนศาลาจตุรมุขในเกาะกลางบึงพลาญชัย ต่อมาปี พ .ศ. 2499  ได้สร้างส านักงานแห่งใหม่
เป็นอาคารคอนกรีตสองชั้น ตามแบบแปลนการก่อสร้างส านักงานเทศบาลทั่วประเทศ ตั้งอยู่ที่ถนน
เทวาภิบาลบนเนื้อที่ 4 ไร่เศษ  ต่อมาเมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้นและชุมชนหนาแน่นมากขึ้น จึงได้ท าการ
ขยายเขตเทศบาลออกไปเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2509 ท าให้มีพ้ืนที่ 11.63 ตารางกิโลเมตร (พระราช
กฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  23  ตอนที่  21  วันที่ 
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5  มีนาคม  2509) และเพ่ือพัฒนาและรองรับการบริหารและบริการประชาชนให้มีความสะดวก 
รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ก่อสร้างอาคารส านักงานเพิ่มเติมอีก 
1  หลัง  เป็นอาคารคอนกรีต  3  ชั้น  ต่อเชื่อมด้านหลังของอาคารหลังเดิม ในปี  พ.ศ. 2542 และใน
ปี พ.ศ. 2553 ได้ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ เปิดใช้บริการเกี่ยวกับงานการ
ให้บริการประชาชน โดยเปิดให้บริการ เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  2553 

  อาณาเขตของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลเหนือเมือง 

  ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลเหนือเมือง ต าบลรอบเมือง 

  ทิศใต้ ติดต่อกับต าบลรอบเมือง 

  ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลรอบเมือง ต าบลดงลาน 
 

เมืองร้อยเอ็ดจัดเป็นเมืองชุมทางที่ส าคัญแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เนื่องจากมี
ท าเลที่ตั้งอยู่เกือบกึ่งกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงท าให้มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับจังหวัด
ต่าง ๆ  ภายในภาคค่อนข้างมากและสะดวก  ซึ่งส่งผลให้เมืองร้อยเอ็ดมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ทางด้านการค้าพาณิชย์และบริการค่อนข้างสูง ทั้งอาคารพาณิชย์ ศูนย์บริการ ร้านอาหาร และสถาน
บริการต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะกระจายตัวไปตามเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมต่อกับจังหวัดอ่ืน ๆ  เช่น  
เส้นทางไปจังหวัดมหาสารคาม และเส้นทางไปจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นต้น  

 

2.2 การเลือกตั้ง 

  สภาพปัจจุบันของชุมชนเมืองร้อยเอ็ดทางด้านกายภาพ  พบว่าชุมชนเมืองร้อยเอ็ดเป็นเมือง
เก่าท่ีเคยรุ่งเรืองในอดีตยังคงมีคูเมืองและก าแพงเมืองบางส่วนเหลืออยู่  แสดงให้เห็นถึงลักษณะพื้นที่
ของชุมชนเมืองเก่าค่อนข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ล้อมรอบด้วยคูเมืองและก าแพงเมือง มีบึงพลาญ
ชัยเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด  ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางเมืองของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ชุมชนในอดีต
ได้เกาะกลุ่มตามแนวถนนด้านเขตคูเมือง  บริเวณด้านเหนือและด้านตะวันออกของบึงพลาญชัยตาม
แนวถนนผดุงพานิช ถนนหายโศรก  และถนนด ารงราษฎร์วิถี  ปัจจุบันชุมชนได้ขยายไปในบริเวณ
ด้านใต้ และด้านตะวันออกของ บึงพลาญชัยตามถนนเทวาภิบาล  ถนนประชาธรรมรักษ์  และ
ถนนปัทมานนท์  และได้ขยายตัวออกมานอกบริเวณคูเมืองและนอกเขตเทศบาลทุกด้าน ตามแนว
ถนนที่แยกออกจากบริเวณชุมชนเมือง  ด้านทิศใต้จรดถนนเลี่ยงเมือง ส่วนพื้นที่บริเวณรอบ ๆ ชุมชน
ส่วนใหญ่ยังเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ด้านตะวันตกเฉียงเหนือเป็นพ้ืนที่เขตทหาร ชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มี 20 ชุมชน แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3  เขต  ดังนี้ 
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 เขตที่  1   ประกอบด้วย   จ านวน  6  ชุมชน   
1. ชุมชนวัดป่าเรไร  2. ชุมชนท่านคร    
3.   ชุมชนวัดคุ้ม    4. ชุมชนวัดบึง     
5.   ชุมชนวัดเหนือ           6. ชุมชนศิริมงคล   

 เขตที่  2   ประกอบด้วย   จ านวน  8  ชุมชน   
1.  ชุมชนพระอารามหลวง  2. ชุมชนหนองหญ้าม้า  
3.  ชุมชนรอบเมือง     4. ชุมชนทุ่งเจริญ   
5.  ชุมชนวัดเวฬุวัน     6. ชุมชนพิพิธภัณฑ์   
7.  ชุมชนศรีอุดม      8. ชุมชนมั่นคงพัฒนา    

 เขตที่  3   ประกอบด้วย  จ านวน  6  ชุมชน   
1. ชุมชน บ.ข.ส.   2. ชุมชนโรงเรียนเมือง    
3.  ชุมชนหนองแคน    4. ชุมชนวัดราษฏรอุทิศ    
5.  ชุมชนจันทร์เกษม           6. ชุมชนโรงพยาบาล 

  ปัจจุบันนายกเทศมนตรีและสมาชิกมาจากค าสั่ง คสช.  และปัจจุยังไม่มีการเลือกตั้ง 
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3. ประชากร 

 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ตารางแสดงจ านวนประชากร ความหนาแน่นของประชากร 

อัตราการเกิด  อัตราการตาย  การย้ายเข้า  การย้ายออก  ในเขตเทศบาล  (ปี 2557 – 2561) 
 

พ.ศ. จ านวนประชากร จ านวน พ้ืนที่ อัตรา อัตรา อัตราการ อัตราการ ความ
หนาแน่น 

 ชาย หญิง รวม ครัวเรือน (กม2) การเกิด การตาย ย้ายเข้า ย้ายออก (คน/กม2) 

2557 16,725 18,494 35,219 16,686 11.63 5,818 1,938 3,000 8,251 3,028 

2558 16,873 35,563 35,747 15,747 11.63 16,020 627 1,301 2,454 3,058 

2559 16,914 18,777 35,691 16,251 11.63 1,722 644 1,244 2,492 3,069 

2560 16,864 18,807 35,671 16,259 11.63 5,670 2,021 2,587 7,816 3,067 

2561 16,906 18,914 35,860 16,380 11.63 5,326 1,973 2,773 7,727 3,083 

   
3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากรที่ก าหนดตามช่วงวัย 

 
ช่วงอายุประชากร จ านวน (คน) รวม 

เพศชาย เพศหญิง 

น้อยกว่า  1  ปี 213 193 406 
1  ปีเต็ม – 2  ปี 398 351 749 
3  ปีเต็ม – 5  ปี 763 773 1,536 
6  ปีเต็ม – 11  ปี 2,240 2,150 4,390 
12  ปีเต็ม – 14  ปี 1,157 1,059 2,216 
15  ปีเต็ม – 17  ปี 934 870 1,804 
18  ปีเต็ม – 49  ปี 6,896 8,072 14,968 
50  ปีเต็ม – 60  ปี 2,097 2,611 4,708 
มากกว่า 61 ปี เต็มข้ึนไป 2,309 3,057 5,366 

รวม 17,007 19,136 36,143 
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4. สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา 

  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้จัดตั้งโรงเรียนในสังกัด จ านวน 8 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน  2  แห่ง  ดังนี้ 

1. โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 
2. โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 
3. โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 
4. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
5. โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาท้องถิ่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า 
7. โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 
8. โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร 
9. โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

 เปิดการสอนตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โดยมีส านักการศึกษาเป็นหน่วยก ากับดูแล 
  ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  เป็นศูนย์รวมด้านการศึกษาทุกระดับ   แบ่งสถานศึกษาออก
ตามลักษณะการจัดขององค์กรภาครัฐ  และเอกชน  ได้ดังนี้ 
 1.  สถานศึกษาสังกัดองค์กรภาครัฐ  มีดังนี ้
  1.1  สังกัดกระทรวงมหาดไทย (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  ซึ่งมีเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ดรับผิดชอบจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ได้จัดการศึกษาแบ่งเป็น  5  ระดับคือ 
  -  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน  จ านวน  2  แห่ง  คือ  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า 
   -  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จ านวน 1  โรงเรียน  คือ  โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า 
   -  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จ านวน  1  โรงเรียน  คือ  โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 
   -  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
จ านวน 2  โรงเรียน  คือ  โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน  และโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร 
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   -  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา จ านวน  4  
โรงเรียน คือ  โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม  โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ  โรงเรียนเทศบาลวัด
ราษฎรอุทิศ  และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
  -  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ (เด็กพิการเรียนร่วม)  จ านวน  2  
แห่ง คือ  โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไรและโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 
  -  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ  (ด้านกีฬา) 
จ านวน 1  แห่ง  คือ  โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาท้องถิ่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 
  1.2  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  แบ่งออกเป็น  6  ระดับ  
   -  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา จ านวน 1 
โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด   
   -  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 
1 โรงเรียน  คือ  โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด   
   -  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  จ านวน  2  โรงเรียน  คือ  โรงเรียน
ร้อยเอ็ดวิทยาลัย  และโรงเรียนสตรีศึกษา  
   -  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา  จ านวน  3 แห่ง คือ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาร้อยเอ็ด  วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด  และวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด   
  - สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา จ านวน 1 แห่ง คือ วิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด 
   - นอกจากนี้ยังมีศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษานอกโรงเรียน  
จ านวน 1  แห่ง  คือ  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ร้อยเอ็ด 
  1.3 สังกัดกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรม จ านวน 1 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดเหนือ 
 
 2. สถานศึกษาสังกัดภาคเอกชน  มีดังนี ้
  2.1  ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก  มี  6  แห่ง  คือ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี ร้อยเอ็ด
พยาบาล  ศูนย์รับเลี้ยงเด็กทวีวัฒน์  ศูนย์รับเลี้ยงเด็กมณเฑียร  บ้านอุ่นรัก  ชูพรัตน์ 
  2.2  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับก่อนปฐมวัย  มี  2  แห่ง  คือ  โรงเรียน  ช.
วิทยา และโรงเรียนศรีศิลป์วิทยาลัย 
  2.3  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับก่อนปฐมวัย ถึง ระดับประถมศึกษา  มี  1  
แห่ง  คือ  โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ 
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  2.4  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  มี 1 แห่ง คือวิทยาลัย
เทคโนโลยีร้อยเอ็ด 
  2.5  โรงเรียนกวดวิชามี 9 แห่ง คือ บิ๊คบุ๊ค โรงเรียนกวดวิชาสมประสงค์  เดอะ
เบนส์ กวดวิชา อ.อุ๊ กวดวิชาคุมอง (KUMON) โรงเรียนกวดวิชาอาร์ซี Smart Brain Roi-Et ครูอุ้ม 
และแมตเฟน 
  2.6  โรงเรียนสอนภาษา คือ รร.สอนภาษานานาชาติ โรงเรียน I Can Read  โรง
เรียนเคมบริดจ์ 

4.2 สาธารณสุข 

  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรอง
สุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน 
โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัด
กรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  
ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชน
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  ส าหรับเด็กแรก
เกิด - 5  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูเด็กตรงตามเกณฑ์มาตรฐานและไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน  
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบ าบัดอาการ
เจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ ประชากรส่วนหนึ่งไม่ไดร้ับการตรวจสุขภาพ
จากเทศบาล  ปัญหาเหล่านี้ เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  
สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา   
 -  สถานบริการสาธารณสุข  ประกอบด้วย 
 1.  โรงพยาบาลของรัฐบาล     จ านวน   1   แห่ง   

2.  โรงพยาบาลเอกชน      จ านวน   3   แห่ง   
3.  คลินิกเอกชน      จ านวน  60  แห่ง   
4.  ศูนย์แพทย์ชุมชน    จ านวน   2   ศูนย์   
5.  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   จ านวน   3   แห่ง   

  6. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน     จ านวน  20  แห่ง  
และมีจ านวนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  จ านวน  214  คน 
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สถิติผู้รับบริการที่พบโรคระบาดวิทยาในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2561 
 

โรค/กลุ่มอาการ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

จ านวน/ราย จ านวน/ราย จ านวน/ราย จ านวน/ราย จ านวน/ราย 
ไข้เลือดออก 100 203 18 78 80 
อุจจาระร่วงอย่างแรง 560 - - - - 
เลปโตสไปโรซิส - 3 - - - 
มือ,เท้า,ปาก 3 6 10 9 10 

 
การจัดบริการหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2561 

 
ปี พ.ศ. จ านวนครั้งที่ออกหน่วย จ านวนผู้รับบริการ ค่าเวชภัณฑ์ที่ให้บริการ 
2557 17 2,454  คน 35,000  บาท 
2558 17 2,645  คน 35,000  บาท 
2559 17 2,573  คน 35,000  บาท 
2560 12 2,450  คน 35,000  บาท 
2561 12 2,335  คน 35,000  บาท 

 
4.3 อาชญากรรม 

 เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน และท าลาย
ทรัพย์สินของราชการ ซึ่งเทศบาลก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูล
พ้ืนฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี   มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่ส ารวจพบว่ามีบางครัวเรือนในเขตเทศบาลที่ไม่มีการป้องกันอุบัติเหตุ 
อาชญากรรม วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่
มีอยู่อย่างจ ากัด คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทาง
ร่วมทางแยก ก่อสร้างหอนาฬิกาบอกเวลาและลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  
ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ า
คือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชน
ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การ
ขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง   
แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้   ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย
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เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป  ตามอ านาจหน้าที่ ที่
สามารถด าเนินการได้        
       

4.4 ยาเสพติด 

  ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรร้อยเอ็ด ได้แจ้งให้กับ
เทศบาลทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่
พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น าชุมชน  ประชาชน  หน่วยงานของ
เทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถท าได้เฉพาะตาม
อ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  
ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอ จังหวัด หรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็
ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   
 
  4.5 การสังคมสังเคราะห์ 

 เทศบาลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
  1. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
  2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
  3. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
  4. โครงการการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
  5. โครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว 
 6. โครงการสวัสดีประชากรอาวุโส  
  7. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
  8. โครงการพัฒนาและควบคุมการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
 9. โครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
  10. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน    
 11. กิจกรรมการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชนนอกสถานที่กรณีผู้ป่วยติดเตียง 
 

  5. ระบบบริการพื้นฐาน 

  5.1 สภาพโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบริการขั้นพื้นฐาน 

สภาพพ้ืนที่การจราจร/ไฟฟ้าสาธารณะ 
 1.  มีการจัดระบบการเดินรถโดยใช้วงเวียน   จ านวน     3   จุด 
 2.  การจัดระบบการเดินรถบนถนนแบบทางเดียว (One Way)  จ านวน 5 เส้นทาง คือ  
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1) ถนนสุนทรเทพ   
2) ถนนผดุงพานิช   
3) ถนนคหบดีอุทิศ   
4) ถนนราษฎร์อุทิศ   
5) ซอยข้างตลาดทุ่งเจริญด้านทิศเหนือและด้านทิศตะวันออก 

 3.  ไฟสัญญาณจราจรอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล มีจ านวน   11     จุด 
 4.  ไฟสัญญาณจราจรที่รับถ่ายโอนจากกรมทางหลวง     มีจ านวน    7      จุด 
 5.  ไฟฟ้าสาธารณะอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล มีจ านวน 2,500 ชุดและไฟฟ้า
ตามอาคารส านักงาน โรงเรียน  สถานที่ราชการต่าง ๆ ที่สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ไฟฟ้าสาธารณะ  
ที่พักผู้โดยสารรวมถึงตลาดสด  ทั้ง  3  แห่ง 
 6.  ไฟฟ้าแสงสว่างที่รับถ่ายโอนจากกรมทางหลวง  มีจ านวน   469   ชุด 
 

5.2 เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาล 
 

 
ประเภทถนน 

 

จ านวน 
เส้นทาง 
(สาย) 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

 

สภาพถนน 
ใช้ได้ 
(สาย) 

ช ารุด 
(สาย) 

คอนกรีตเสริมเหล็ก  (คสล.) 200 52.767 200 - 
แอสฟัลท์ติก (ถนนเทศบาล) 31 12.720 31 - 
แอสฟัลท์ติก (ถนนถ่ายโอนจากกรมทางหลวง)/รับถ่ายโอน 7 11.72 7 - 
ลูกรัง, หินคลุก, ดิน 29 3.006 29 -   

รวม 267 80.205 267 -  
  

5.3 การไฟฟ้า 

  ปัจจุบันในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่อง
สว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความ
ต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่สามารถด าเนินการได้
เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจ
กับประชาชนในพ้ืนที่ และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณใน
ส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกั นแก้ไข
ปัญหาให้กับชุมชน   
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 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

การไฟฟ้า  :   ข้อมูลไฟฟ้าในเขตอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด   ข้อมูลการบริการไฟฟ้า 
 

 
ปี พ.ศ. 

ประเภทที่อยู่อาศัย สถานธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 

สถานที่ราชการและ
สาธารณะ 

อ่ืนๆ  
จ านวนผู้ใช ้

(ราย) ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า  
(หน่วย) 

ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า  
(หน่วย) 

ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า  
(หน่วย) 

ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า 
(หน่วย) 

2560 364,461,641.28 367,884,374.69 48,851,535.49 29,240,361.30 348,756 
2561 371,069,923.45 358,109,606.23 46,059,829.41 23,854,131 356,286 

 
5.4 การประปา 

  การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด  สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน      
คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี  แต่ปัญหาคือ น้ าไม่ไหล มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ าประปา
ขุ่นบ่อยครั้ง น้ าเป็นตะกอน สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการแตก ช ารุด การแก้ปัญหาคือ
เทศบาลยังรับบริการเรื่องร้องเรียนเรื่องน้ าประปา และเทศบาลแจ้งการประปาด าเนินการแก้ไข  เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้  ดังนี้ 

 

      การประปาส่วนภูมิภาค  การประปา : ข้อมูลประปาในเขตอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด ข้อมูลผู้ใช้
น้ าประปา 
 

ประเภท ข้อมูลการใช้น้ าประปา พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ประเภทที่อยู่อาศัย 
ปริมาณการใช้น้ า (ลบ.) 3,536,136 565,501 

จ านวนผู้ใช้น้ า (ราย) 18,136 18,178 

ประเภทราชการ 
ปริมาณการใช้น้ า (ลบ.) 876,154 164,030 

จ านวนผู้ใช้น้ า (ราย) 1,335 1,337 

ประเภทธุรกิจขนาดเล็ก 
ปริมาณการใช้น้ า (ลบ.) 1,425,026 264,531 

จ านวนผู้ใช้น้ า (ราย) 5,028 5,099 

ประเภทรัฐวิสาหกิจ 
ปริมาณการใช้น้ า (ลบ.) 37,896 8,089 

จ านวนผู้ใช้น้ า (ราย) 52 54 

ประเภทธุรกิจขนาดใหญ่ 
ปริมาณการใช้น้ า (ลบ.) 756,271 129,955 
จ านวนผู้ใช้น้ า (ราย) 656 664 

ประเภทอุตสาหกรรม 
ปริมาณการใช้น้ า (ลบ.) 189,791 35,521 
จ านวนผู้ใช้น้ า (ราย) 98 120 
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5.5 โทรศัพท์ 
  1. โทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่ 
  2. โทรศัพท์ส่วนบุคคล 
  3. ชุมสายโทรศัพท์จ านวน  1  ชุมสาย 
  4. ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข  1  แห่ง 

5.6 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 1. มีไปรษณีย์  จ านวน  1  แห่ง  ให้บริการ เวลา  08.00 –  16.00 น.  ในวันจันทร์ – เสาร์  
(วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์    

2. มีท่ารถขนส่งนครชัย  สหพันธ์ทัวร์  ฯลฯ  ให้บริการทุกๆ ชั่วโมง  และทุกวัน 

  6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การปศุสัตว์ 

  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การ
เลี้ยงไก่  เป็ด   สุกร  โค  กระบือ  ฯลฯ 

6.2 การบริการ 
 สถานประกอบการตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

1. สถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    
    จ านวน  133  ประเภท  276  แห่ง 

  2. สถานที่จ าหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร 
- พ้ืนที่มากกว่า 200 ตารางเมตร จ านวน 23      แห่ง 
- พ้ืนที่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร จ านวน 354 แห่ง 
3. สถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทแต่งผม     จ านวน   62     แห่ง 
4. การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ         จ านวน  199    แห่ง 
5. ตลาดเทศบาล  จ านวน 3   แห่ง 

  6. โรงแรม   
  7. ร้านอาหาร  จ านวน 4   แห่ง 
  8. สถานีขนส่ง  จ านวน  -   แห่ง (ท่ารถ  1  แห่ง) 
  9. ร้านเกมส์  จ านวน 13 แห่ง 
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6.3 การท่องเที่ยว 

 สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 1. บึงพลาญชัย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญและถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด 
ตั้งอยู่ใจกลางเมืองในเขตเทศบาล มีลักษณะเป็นเกาะขนาดใหญ่มีน้ าล้อมรอบ เนื้อที่ประมาณ 
200,000 ตารางเมตร  มีสะพานเชื่อมสู่เกาะ 3 ด้าน เป็นที่ประดิษฐานของศาลเจ้าพ่อหลักเมือง  ซึ่ง
เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง  พุทโธดมเป็นพระพุทธรูปปางลีลาขนาดใหญ่ และพระราชานุสาว
รีย์สมเด็จย่า ตั้งประดิษฐานกลางสวนดอกไม้  ตกแต่งบริเวณไว้อย่างสวยงาม มีปลานานาชนิด อยู่
เป็นจ านวนมาก มีพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ร่มรื่น  มีสิ่งก่อสร้างจ าลอง  เช่น  ภูพลาญชัยซึ่งมีลักษณะเป็นสวน
สัตว์และน้ าตกจ าลอง  สระบริสุทธิ์  สวนสุขภาพและสนามเด็กเล่น  เป็นต้น  เหมาะส าหรับเป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและจัดงานประเพณีต่าง ๆ 

2. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด จัดสร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี  ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้มีสวนสาธารณะในเมือง  เพ่ือรักษาพ้ืนที่สีเขียวใน
เขตเมืองไว้เป็นสมบัติและใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชน  และทรงเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธี
เปิดสวน  พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
เมื่อวันที่  21 มกราคม พุทธศักราช  2529  เป็นสวนที่ตั้งอยู่ในกลางเมือง  มีพ้ืนที่  124  ไร่  แบ่งเป็น
พ้ืนที่ดิน  59  ไร่  และพ้ืนที่น้ า  65  ไร่  ประกอบด้วย  3  ส่วน  ดังนี้ 
  ส่วนที่  1 ตั้งอยู่ตรงข้ามศาลากลางจังหวัด  เป็นที่ตั้งหอนาฬิกาและศาลาจัตุรมุขอันเป็น
สัญลักษณ์แห่งสถานที่เสด็จพระราชด าเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพ่ือบ าบัดทุกข์  บ ารุงสุข
แก่ราษฎร  จังหวัดร้อยเอ็ด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 80  พรรษา  5  ธันวาคม  2550   
  ส่วนที่  2  คือ  บึงพลาญชัย  เป็นสวนสาธารณะอยู่กลางเมือง  ประชาชนใช้เป็นที่พักผ่อน 
เป็นสถานที่ใช้จัดงานประเพณีต่าง ๆ  ในเทศกาลส าคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด  มีหนองน้ าขนาดใหญ่ 
(บึง) เป็นเกาะกลางบึงซึ่งมีอยู่แห่งเดียวในเมืองร้อยเอ็ด  
  ส่วนที่  3  เรียกว่า  บึงน้อย  เป็นที่ตั้งสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า  เป็นแหล่งรวบรวมและอนุรักษ์
พันธุ์สัตว์น้ าพื้นเมือง 
  3. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติร้อยเอ็ด   ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลบนถนนเพลินจิต เป็นพิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นตามโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติประจ าเมือง  เป็นสถานที่จัด
แสดงและรวบรวมเรื่องราวน่ารู้ทุกด้านของจังหวัด  เดิมทีเดียวนั้นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติร้อยเอ็ดจัดตั้งขึ้น
ตามด าริของท่านศาสตราจารย์  ดร.ก่อ  สวัสดิพาณิชย์  ในอันที่จะเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมอีสาน  
โดยเฉพาะผ้าไหมและ ผ้าพ้ืนเมือง  ต่อมาเมื่อกรมศิลปากรมีนโยบายในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติประจ าเมือง  จึงได้ท าการปรับปรุงเพ่ิมเติมเนื้อหาในการจัดแสดงให้ครอบคลุมข้อมูลของ
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จังหวัดทุกด้าน  ทั้งด้านภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์  ทรัพยากรธรณี  โบราณคดี  บุคคลส าคัญวิถีชีวิต  
ประเพณีและศิลปหัตถกรรม  ได้รับการประกาศว่า  เป็นพิพิธภัณฑ์ประจ าเมืองแห่งแรกของประเทศ 

4. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลบนถนนสุนทรเทพข้าง
วัดบึง พระลานชัย  มีพ้ืนที่ประมาณ  2 ไร่  เป็นโครงการที่กรมประมง  ได้จัดท าขึ้นตามนโยบายของ 
ฯพณฯ อนุรักษ์  จุรีมาศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่อง
ในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  6 รอบ เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ  
เกี่ยวกับทรัพยากรของสัตว์น้ าของท้องถิ่นให้แก่เยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชน 
 5. พระพุทธรัตนมงคลมหามุณีเป็นพระพุทธรูปปางประทานพรที่สูงที่สุดในประเทศไทย     
สูง 101  ศอก (67.85 เมตร)  สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก  ที่ฐานพระพุทธรูปองค์นี้ เป็นห้อง
พิพิธภัณฑ์จ านวนหลายห้อง  ประดิษฐานอยู่ที่วัดบูรพาภิรามในเขตเทศบาล  ประชาชนทั่วไปเรียกว่า  
“พระเจ้าใหญ่วัดบูรพา” 
  6. คลองคูเมือง  ลักษณะเป็นคลองขนาดกว้างโดยเฉลี่ย  15 – 25  เมตร  พร้อมคูดินโดยรอบ
เมืองมีความยาวทั้งสิ้นประมาณ  6,000 เมตร ขุดขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณ  เพ่ือป้องกันการโจมตีของ
ศัตรู ซึ่งถือเป็นแหล่งโบราณสถานคู่บ้านคู่เมือง  และขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ 
  

6.4 ข้อมูลด้านกีฬา  นันทนาการและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ส าหรับเล่นกีฬา นันทนาการและสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจหลายแห่ง  ดังนี้   

สนามกีฬาอเนกประสงค์     จ านวน  30  แห่ง   
  สนามตะกร้อ      จ านวน  32  สนาม   
  สนามฟุตบอล      จ านวน  7    สนาม 
  สนามฟุตบอลหญ้าเทียม   จ านวน  6    สนาม 
  สนามฟุตบอล  7 คน   จ านวน  7    สนาม 
  สนามฟุตซอล      จ านวน  11  สนาม 
  สนามบาสเกตบอล     จ านวน  4    สนาม   
  สนามเด็กเล่น      จ านวน  12  แห่ง  
  สนามเปตอง       จ านวน  30  สนาม 

สนามแบดมินตัน    จ านวน  3   สนาม 
  สนามวอลเลย์บอล      จ านวน  13  สนาม 
  สนามวอลเลย์บอลชายหาด     จ านวน  4   สนาม 
   



การส ารวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   
ประจ าปี 2562                                                                                                                   หน้า 52 

 

  ห้องสมุดประชาชน     จ านวน  1   แห่ง 
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า    จ านวน  1  แห่ง    

และศูนย์พัฒนาสมรรถภาพทางกาย จ านวน   5  แห่ง  
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีสวนสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบ จ านวน  2  แห่ง  คือ สวนสาธารณะ
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา 
 

6.5 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

ข้อมูลสถานประกอบการในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ปี พ.ศ. 2561 
 1.  ธนาคาร    จ านวน   15  แห่ง 
 2.  โรงภาพยนตร์  จ านวน    2  แห่ง 
 3.  โรงแรม   จ านวน   15  แห่ง 
 4.  สถานอาบอบนวด  จ านวน    1  แห่ง 
 5.  สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน    7  แห่ง 

6  สถานธนานุบาล 
     - เทศบาล   จ านวน    1  แห่ง 
     - เอกชน   จ านวน    2  แห่ง 

7.  ห้างสรรพสินค้า  จ านวน    3  แห่ง 
8.  สถานีบริการแก๊ส  จ านวน    3  แห่ง 
9.  ร้านทอง   จ านวน   31  แห่ง 
10. ศูนย์การค้า   จ านวน    3  แห่ง 

 11. สถานีขนส่ง   จ านวน     2  แห่ง 
 12. ตัวแทนบริษัทประกันภัย จ านวน   10  แห่ง 
 13. บริษัทประกันวินาศภัย จ านวน   14  แห่ง 
   

 กลุ่มอาชีพ มีกลุ่มอาชีพภายในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   จ านวน   5 กลุ่ม 
1. กลุ่มอาชีพตัดเย็บ เย็บเสื้อผ้า  ชุมชนหนองแคน 
2. กลุ่มอาชีพพรหมเช็ดเท้า   ชุมชนวัดป่าเรไร 
3. กลุ่มอาชีพท าหมวกจากยางพารา ชุมชนโรงพยาบาล 
4. กลุ่มอาชีพฝ้ายมงคล    ชุมชนมั่นคงพัฒนา 
5. กลุ่มอาชีพฝ้ายมงคล   ชุมชนวัดป่าเรไร 
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  7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

  7.1 การนับถือศาสนา 

 การนับถือศาสนา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ านวน 36,143 คน 90% นับถือศาสนา
พุทธ อีก 10% นับถือศาสนาอ่ืน ๆ เช่น  ศาสนาอิสลาม  ศาสนาคริสต์  เป็นต้น  

7.2 งานประเพณีและงานเทศกาลท้องถิ่นที่ส าคัญ 
 1. งานประเพณีบุญผะเหวด (บุญมหาชาติ) จัดขึ้นในวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์แรกของเดือนมีนาคม
ของทุกปี 
 2.  งานประเพณีสงกรานต์  จัดขึ้นในวันที่ 13 – 15 เมษายน ของทุกปี 
 3.  งานเลี้ยงสักการะเจ้าพ่อมเหศักดานุภาพ จัดขึ้นในพุธแรก  เดือน  6  ของทุกปี   

4.  งานเลี้ยงสักการะเจ้าพ่อหลักเมือง  จัดขึ้นในพุธแรก  เดือน  7  ของทุกปี     
 5.  งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน  8  ของทุกปี  

     (จัดขึ้นก่อนวันเข้าพรรษา  1  วัน) 
 6.  งานประเพณีออกพรรษาจัดขึ้นในแรม 14 ค่ า เดือน 11 ของทุกปี (จัดขึ้นก่อนวันออกพรรษา 1 วัน) 
 7.  งานกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 3 หลังงานประเพณีออกพรรษา 
 8.  งานประเพณี “สมมาน้ า คืนเพ็ง เส็งประทีป” จัดขึ้นในวันขึ้น  15  ค่ า เดือน  12  ของทุกปี 
 
 วัดในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้แก่   

1. วัดบูรพาภิราม       
2. วัดบึงพระลานชัย       
3. วัดกลางมิ่งเมือง       
4. วัดสระทอง         
5. วัดสระแก้ว        
6. วัดเหนือ       
7. วัดป่าเรไร  
8. วัดเวฬุวัน   
9. วัดราษฎร์ศิริ 
10. วัดคุ้มวนาราม   
11. วัดสว่างอารมณ์  
12. วัดราษฎรอุทิศ 
13. วัดท่านคร 
14. วัดบ้านหนองหญ้าม้า 
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7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  สาธิตวิธีการ
แกะสลักเทียนพรรษา และเครื่องจักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน  ฯลฯ  ภาษาถ่ิน  ภาษาอีสาน 
  

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 

 ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ าหน่ายบ้าง  

ได้แก่  ผ้าที่ทอจากผ้าฝ้ายและผ้าไหม  เครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่  และมีศูนย์จ าหน่ายสินค้า OTOP 
 

  8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

  สภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

  ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับก่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถาน
ประกอบการ  หมู่บ้ านจัดสรร ตามล าดับ  และมี พ้ืนที่ เพียงเล็กน้อยที่ เป็น พ้ืนที่ สาธารณะ  
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือเพราะพ้ืนที่
ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น  การแก้ไขปัญหา 
เทศบาลได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  
เช่น โครงการถนนปลอดขยะ ส่วนถนนบางสายเทศบาลก็จัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่  โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ  
เทศบาลได้รับรางวัลอาเซียน ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2557  (เมื่อวันที่  30  
ตุลาคม  2557) ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

 
10. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 ณัฐวุฒิ พิริยะจีระอนันต์ (2543) ท าการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการของเทศบาลนครเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการ
ให้บริการของเทศบาลนครเชียงใหม่ ด้านการศึกษาและกองคลัง ตามล าดับ ส าหรับกองสาธารณสุข 
และกองช่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับน้อย ในรายละเอียดของงานด้านกอง
การศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากทุกด้าน ส าหรับด้านกองคลัง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจมากทุกหน่วยงาน ด้านอากรฆ่าสัตว์ งานพัฒนาชุมชน และงานสังคมสงเคราะห์  
ที่อยู่ในระดับความพึงพอใจน้อย แต่ส าหรับงานกองสาธารณสุขและกองช่างในรายละเอียดของทุกงาน
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พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในทุกด้าน ส าหรับระดับความพึงพอใจในด้านการบริการ 
ด้านค่าธรรมเนียม ด้านสถานที่ ด้านพนักงานที่ให้บริการ ด้านอุปกรณ์ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้าน
ขั้นตอนที่ให้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในเรื่องการ ติดต่อสื่อสาร และ
สถานที่ในระดับความพึงพอใจในระดับน้อยตามล าดับส าหรับระดับปัญหาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ระดับปัญหามากในด้านสถานที่ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้านขั้นตอนที่ให้บริการอยู่ในระดับปัญหา
น้อย ตามล าดับ 
 นันทพร รัฐถาวร. ( 2543 ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารของเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด พบว่า สภาพปัญหาและความต้องการการบริการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สาเหตุเกิด
จากขาดการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องขาดคู่มือการบริการประทับใจส าหรับเจ้าหน้าที่ขาดคู่มือ
ประชาชนในการติดต่อราชการเทศบาล ขาดอุปกรณ์ และ เจ้าหน้าที่ขาดขวัญ และก าลังใจผู้รับบริการ
ใช้อภิสิทธ์ และนโยบายของผู้บริหารไม่ชัดเจนความพึงพอใจของผู้บริหาร ในทุกประเด็นที่ศึกษาแล้ว 
กิจกรรมการแทรกแซง มีความพึงพอใจมากมายและ หลัก กิจกรรมการแทรกแซง มีความพึงพอใจต่อ
การบริการเพ่ิมมากขึ้นแนวทางการพัฒนาคุณภาพ ควรมีการอบรมสัมมนาผู้ให้บริการ และการจัดท า
คู่มือการบริการประทับใจ และคู่มือประชาชนในการติดต่อราชการส าหรับประชาชน ซึ่งกล่าวโดยสรุป
แล้ว กิจกรรมแทรกแซงเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีความรู้และเข้าใจในการ
ให้บริการและปฏิบัติงานในหน้าที่ดีขึ้นในส่วนของประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการบริการ
ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมากขึ้นแตกต่างจากก่อนการได้รับ กิจกรรมแทรกแซง อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งจะไปสู่การพัฒนาคุณภาพการบริการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้สะดวกและ
รวดเร็วและมีคุณภาพ 

 สุธีรา ตะริโย. (2545). ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมต่อการให้บริการของศูนย์แสดงสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือผลการวิจัยสรุปได้ว่า 
ผู้ประกอบการทั้งสองประเภทมีความพึงพอใจต่อปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 
 -  ปัจจัยที่มีผลก่อนเข้ารับบริการของศูนย์แสดงสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือมีค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจเป็นดังนี้ อันดับหนึ่ง คือภาพพจน์และชื่อเสียงของศูนย์แสดงสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ 
อันดับสองคือความเชื่อถือและไว้วางใจได้ในการให้บริการและสถานที่ตั้งและป้ายแสดงที่ตั้งตามล าดับ 

 -  ปัจจัยที่มีผลขณะรับบริการของศูนย์แสดงสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือมีค่าเฉลี่ยระดับความ
พึงพอใจเป็นดังนี้อันดับหนึ่ง คือกริยามารยาท ความประณีตบรรจงของผู้ให้บริการด้านความสุภาพใน
การให้บริการรองลงมาซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ความเต็มใจในการให้บริการการแต่งกายของผู้ให้บริการ 
และการเอาใจใส่ต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม 

 -   ปัจจัยที่มีผลหลังรับบริการของศูนย์แสดงสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือมีค่าเฉลี่ยระดับความ
พึงพอใจเป็นดังนี้อันดับหนึ่ง ความสอดคล้องของการบริการกับความคาดหวังของผู้ประกอบการอันดับ
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สองคือการปฏิบัติของศูนย์หลังได้รับค าร้องเรียนจากผู้รับบริการและความสม่ าเสมอในคุณภาพของ
การบริการ 

 นิรันดร์ ปรัชญกุล (2546) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลบ้านฉางซึ่งผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการให้บริการโดยรวมทุกด้านและ
รายด้านทั้ง 10 ด้านทั้งภารกิจภายในและภารกิจภายนอกสถานที่ มีคุณภาพการให้บริการในระดับ
ปานกลางโดยด้านความสะดวกสบาย ด้านความเป็นธรรม ด้านคุณภาพ ด้านความเสมอภาคด้านความ
ทั่วถึง และด้านความต่อเนื่องเป็นด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าในภาพรวม ขณะที่ด้านประสิทธิภาพ
ด้านความพร้อมในการให้บริการ ด้านการสนองตอบความต้องการและด้านการสนองตอบความพึง
พอใจ เป็นด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าในภาพรวมส่วนการวิเคราะห์ความแตกต่าง ของคุณภาพการ
ให้บริการพบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศชายและเพศหญิง ที่มีอายุต่างกัน อาชีพต่างกัน มีความเห็นต่อ
คุณภาพการให้บริการทั้ง 10 ด้าน และในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ในประเด็นด้านความต่อเนื่อง 
นอกจากนั้นกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาต่างกันจะมีความเห็นต่อคุณภาพการให้บริการด้านความเสมอ
ภาค ด้านการตอบสนองความพึงพอใจด้านความต่อเนื่อง ด้านคุณภาพและในภาพรวมที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

วสันต์ เตชะฟอง (2548) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
งานทะเบียนราษฎรของส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่การศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของส านัก
ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลหางดง เพ่ือระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการให้บริการงานทะเบียน
ราษฎรส าหรับผู้รับบริการในเขตเทศบาลต าบลหางดง และเพ่ือศึกษาหาแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้การ
ให้บริการของส านักทะเบียนท้องถิ่นต าบลหางดงมีคุณภาพตามความคาดหวังของผู้รับบริการ  ผล
การศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจบริการของงานทะเบียนราษฎรของส านักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลต าบลหางดง ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจสูงสุดเกี่ยวกับความมีน้ าใจของเจ้าหน้าที่ 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการให้บริการของงานทะเบียนราษฎรของส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลหาง
ดง ได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี ความรู้ความเข้าใจและอัธยาศัยของ เจ้าหน้าที่ และความ
สะอาดเรียบร้อยของส านักงาน และแนวทางการแก้ไขการให้บริการตามค าแนะน าของประชาชน คือ 
ให้พัฒนาบุคลิกภาพ และอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ จัดสถานที่บริการให้กว้างขวางเพียงพอ ดูแล
ความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่ จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับให้บริการเพ่ิมเติม และ
สร้างกระบวนการให้บริการแต่ละเรื่องให้ชัดเจนทุกข้ันตอน 
 บุญเลิศ ธงสะอาด และ สมศักดิ์ บุญชุบ.(2550) ได้ส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. จังหวัดอุบลราชธานีโดยการส ารวจข้อมูลจาก
ประชาชนที่มาติดต่อราชการโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายโดยแบ่งการศึกษาออกเป็น   3 ประเด็นคือ  
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1) ข้อมูลทั่วไป  2) ข้อมูลด้านการบริการและ 3) ข้อมูลด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวกและผลจากการให้บริการ ซึ่งผลการวิจัยสรุปได้ว่าในภาพรวมในการให้บริการของ
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อประชาชนผู้ขอรับการบริการมีความพึงพอใจโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้งในด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากรด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวย ความสะดวกต่างๆ เช่นที่นั่งผู้รับบริการ สถานที่บริการ ความชัดเจนของ
ป้าย ต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการ โทรศัพท์สาธารณะ บริการน้ าดื่ม ที่จอดรถห้องน้ า 
 ประภัสสร อะวะดี (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการบริการ
สาธารณะของเทศบาลต าบลโพนสาอ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับความ
พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลโพนสาอ าเภอท่าบ่อ จังหวัด
หนองคาย รวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง   
2) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลต าบล  
โพนสาอ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ที่จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษาและอาชีพต่างกันพบว่า
แตกต่างกัน ทั้ง 3 ตัวแปร 
 คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์. (2551) ได้
ท าการส ารวจผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
จากตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 1,056 ราย ใน 38 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ซึ่งผลการวิจัย พบว่า 
โดยภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากทุกด้านคิดเป็นร้อยละ 73.40 โดยประชาชนมี
ความพอใจสูงสุดในด้านอาคารสถานที่คิดเป็นร้อยละ 78.00 ด้านระบบบริการ คิดเป็นร้อยละ 76.00 
และ ด้านบุคลากรคิดเป็นร้อยละ 76.00 ตามล าดับ ประชาชนมีความพึงพอใจต่ าสุดในด้านการจัดเก็บ
รายได้ (ภาษี) คิดเป็นร้อยละ 69.80 ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ 70.00 
และด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านข้อกฎหมายและข้อมูลข่าวสาร คิดเป็นร้อยละ 71.80 ตามล าดับ 
 สมหมาย เปียถนอม. (2551) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาในการได้รับการ
บริการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 3 ด้านคือ 1) ด้านการบริการวิชาการ 2) ด้านกิจการ
นักศึกษา และ 3) ด้านการบริการอาคารสถานที่ ซึ่งผลการวิจัยพบว่าทั้งสามด้านมีค่าความพึงพอใจอยู่
ในระดับกลาง คือ 3.24 3.28 และ 3.02 จากคะแนนเต็ม 5 
 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (2553). ได้ท าการส ารวจความ  
พึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของเทศบาลเมืองอุบลราชธานีโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ
ความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีต่อการให้บริการด้านต่างๆ ของเทศบาล
เมืองอุบลราชธานี ในปี 2553 ซึ่งผลการ ส ารวจพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน  
ทุกยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับ พอใจโดยมีความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.11) รองลงมามี
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ความพึงพอใจด้านยุทธศาสตร์วางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรมและการท่องเทียว  (ค่าเฉลี่ย 
3.02) และยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย (ค่าเฉลี่ย  2.97) 
ตามล าดับ และผลส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานีโดยรวม
พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานีในระดับพอใจ  
(ค่าเฉลี่ย 2.83) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


