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ส่วนท่ี 1 บทนํา 
 

1.1 ความเป็นมา 
จากการท่ี เทศบาลตําบลบ้านกลางได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตําบลข้ึนเป็นเทศบาลตําบลบ้าน

กลาง เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2550 ทําให้เทศบาลตําบลบ้านกลางมีภารกิจหน้าท่ีในการบําบัดทุกข์บํารุงสุขและ
การใหบ้ริการประชาชนเพ่ิมมากข้ึน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 13 
พ.ศ. 2552 รวมถึงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และตามระเบียบกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องอีกมากมาย 

การดําเนินงานตลอดระยะเวลา 4 ปีท่ีผ่านมานับตั้งแต่การยกฐานะเป็นเทศบาล จนถึงปัจจุบัน 
เทศบาลตําบลบ้านกลาง ได้ดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาล และ
ดําเนินงานตามอํานาจหน้าท่ีท่ีกฎหมายกําหนดไว้เป็นหลัก ท้ังนี้ได้ยึดถือหลักการบริการจัดการท่ีดีหรือหลัก 
ธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นแนวทางการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวม ผลจากการปฏิบัติงาน
อย่างทุ่มเทของท้ังในส่วนของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าท่ี รวมไปถึงกลุ่มแกนนําหมู่บ้าน 
กลุ่มพลังมวลชน รวมถึงหน่วยงานภายนอกท่ีให้ความร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเทศบาล ทําให้
เทศบาลตําบลบ้านกลางได้รับรางวัลสําคัญระดับประเทศมากมาย อาทิเช่น รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี ประจําปี 2552 จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน รางวัลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจําปี 2553 ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 2 จากสํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีความเป็นเลิศ ด้านความ
โปร่งใส และการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจําปี 2553 จากสถาบันพระปกเกล้า รางวัลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินดีเด่น ด้านสตรีและครอบครัว ประจําปี 2553 จากสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 4 รางวัลศูนย์ อป.พร.ดีเด่น ประเภท
เทศบาลตําบล ประจําปี 2553 จากศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง กระทรวงมหาดไทย รางวัล
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจําปี 2553 ระดับศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเขต ประเภทเทศบาลขนาดกลาง จากกระทรวงมหาดไทย รางวัลการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการจัดเก็บรายได ้ประจําปีงบประมาณ 2552 ฯลฯ 
 แม้ว่ารางวัลต่างๆ ท่ีทรงคุณค่าท่ีเทศบาลตําบลบ้านกลางได้รับมา จะเป็นสิ่งยืนยันถึงการทุ่มเท
ปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนในพ้ืนท่ีตลอดมา แต่ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนยังไม่หมดไป และนับวันกลับ
ยิ่งขยายตัวมากข้ึนตามสภาพการขยายตัวของเมือง  เทศบาลตําบลบ้านกลางตระหนักถึงประเด็นปัญหา
ประการนี้มาตลอด จึงได้ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือประเมินการบริหารการพัฒนาของ
เทศบาลตําบลบ้านกลาง ภายหลังการยกฐานะเป็นเทศบาลระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2553 เพ่ือใช้เป็น
ช่องทางสื่อสารทางตรงแก่ประชาชน ให้ได้ทราบถึงปัญหาชุมชน เรื่องร้องเรียนร้อง/ร้องทุกข์ต่างๆ ได้อย่าง
ชัดเจนตรงจุด รวมถึงได้ทราบถึงภาพฉายอนาคตของเมืองในอนาคตจากมุมมองของประชาชนในพ้ืนท่ี พร้อม
ท้ังเพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการบริหารการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน อันจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
รวมถึงการพัฒนาเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป 
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สําหรับรูปแบบและวิธีการในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลข้อมูลในการประเมินนั้น ได้ยึด
หลักวิชาการตามระเบียบวิธีวิจัย โดยได้กําหนดประเด็นในการสอบถามความคิดเห็นของประชาชน และการ
สอบถามความคิดเห็นของพนักงานเจ้าหน้าท่ี ในประเด็นสําคัญต่างๆ ดังนี้ 1) การบริหารจัดการและการบริการ
ประชาชน 2) การพัฒนาตําบล 3) ความพึงพอใจท่ีมีต่อการปฏิบัติราชการ 4) ความคาดหวังต่อการบริหารการ
พัฒนา และ 5) ข้อเสนอแนะสําหรับการพัฒนาปรับปรุง 

ท้ังนี้ คณะผู้วิจัยได้ออกแบบเครื่องมือซึ่งเป็นแบบสอบถามโดยเพ่ิมรายละเอียดต่างๆ เข้าไปในแต่ละ
ด้าน จากนั้นได้ให้คณะผู้บริหารและข้าราชการระดับสูงของเทศบาล ได้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและ
ความเหมาะสมของเนื้อหา เพ่ือให้สามารถวัดในเชิงลึกได้เท่ียงตรงมากข้ึน นอกจากนี้คณะผู้วิจัยยังได้จําแนก
แบบสอบถามออกเป็นสองชุด เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ี กับใช้สํารวจความคิดเห็นของ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีของเทศบาล เพ่ือให้ได้ข้อมูลการประเมินท้ังในองค์กรและนอกองค์กรอีกด้วย 

1.2 วัตถุประสงค ์
1)  เพ่ือศึกษาและวัดระดับความคิดเห็นของประชาชน ท่ีมีต่อการบริหารการพัฒนาของเทศบาล 

ภายหลังการยกฐานะเป็นเป็นเทศบาล 
2) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการกําหนดนโยบายการบริหารงานของคณะผู้บริหารเทศบาล ใหส้ามารถ 

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมถึงปรับปรุงการบริหารการพัฒนา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 ขอบเขตประชากร ประชากรของศึกษาในครั้งนี ้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ  

1) กลุ่มประชาชนในหมู่บ้าน จํานวน 12 หมู่บ้าน  โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ ครัวเรือนท่ีมีประชาชน 
อาศัยอยู่จริง จํานวน 3,159 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันท่ี 21 เดือนเมษายน 2554 ) 

2) กลุ่มพนักงานเจ้าหน้าท่ีสังกัดเทศบาล รวมถึงพนักงานครูเทศบาลและเจ้าหน้าท่ีสังกัดโรงเรียน   
บ้านกลางวิทยานุกูล รวมจํานวน 154 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 7 เมษายน 2554) 

ขอบเขตเนื้อหา การประเมินการบริหารการพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านกลาง ภายหลังการยกฐานะ
เป็นเทศบาลระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2553  ในครั้งนี้ คือ ได้กําหนดประเด็นการประเมินไว ้4 ด้าน คือ 

1) การบริหารจัดการและการบริการประชาชน 
2) การพัฒนาตําบล  
3) ความพึงพอใจท่ีมีต่อการปฏิบัติราชการ  
4) ความคาดหวังต่อการบริหารการพัฒนา 

1.4 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 1) ได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการการบริหารจัดการและการบริการประชาชน ให้มี
ประสิทธิภาพได้ดียิ่งข้ึน 
 2) ผู้บริหารเทศบาลสามารถใช้ข้อมูลประกอบการกําหนดนโยบายการบริหารการพัฒนาให้สามารถ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุด 
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ส่วนท่ี 2 วิธดีําเนินการวิจัย 
 

การศึกษา เรื่องการประเมินการบริหารการพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านกลาง ภายหลังการยกฐานะ
เป็นเทศบาล ระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2553 เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ เพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มเป้าหมาย แล้วทําการวิเคราะห์ สรุปผลและอภิปรายผล เพ่ือจัดทําเป็นรายงานการศึกษานําเสนอต่อ
ผู้บริหารเทศบาล และหน่วยงานภายใน และเผยแพร่สู่ประชาชนท่ีสนใจ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการ
บริหารการพัฒนาองค์กร และการกําหนดนโยบายในการพัฒนาท้องถ่ิน ให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุด นําไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน โดยมีวิธี
การศึกษาประยุกต์ตามระเบียบวิธีวิจัย โดยมีข้ันตอนสรุป ตามแผนภาพท่ี 1 ดังนี ้

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษานโยบายของคณะผู้บริหารท่ีกําหนดแนวทาง
ในการศึกษา และศึกษาทบทวนเอกสารกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ข้ันตอนท่ี 2 ประชุมหารือกับคณะท่ีปรึกษา เพ่ือจัดทําเครื่องมือ
แบบสอบถาม ให้ข้อคําถามในแบบสอบถามครอบคลุมทุก
ประเด็นการศึกษา สามารถวัดผลได้ และเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายท่ีให้ข้อมูล เพ่ือให้ได้แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ 

ข้ันตอนและกระบวนการในการศึกษา ผลท่ีได้รับ 

กรอบแนวคิด         
ในการวิจัย 

 

เครื่องมือท่ีใช้ศึกษา
(แบบสอบถามความ

คิดเห็น) 

 

ข้ันตอนท่ี 3  เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล 
ท้ังในส่วนของกลุ่มประชาชน และกลุ่มพนักงานเจ้าหน้าท่ี
เทศบาล 
 

ข้อมูลดิบจาก
แบบสอบถามท่ีเก็บ

รวบรวม 

ข้ันตอนท่ี 4  ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ พร้อมสรุปและอภิปรายผล จัดทําเป็นรายงาน
การศึกษานําเสนอผู้บริหารเทศบาล และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 

รายงานผลการ
ประเมินการบริหาร

การพัฒนา 

 

แผนภาพท่ี 1 แสดงข้ันตอนและกระบวนการศึกษาวิจัย 
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2.1 กลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูล 
 สําหรับกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษานั้น คณะผู้วิจัยได้ทําการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง โดยกําหนดการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) แยกได้ดังนี ้

1) จํานวนครัวเรือนในตําบลบ้านกลางท้ังหมด รวม 3,159 ครัวเรือน และผู้ให้ข้อมูล คือ ตัวแทนผู้
อาศัยอยู่ในครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 คน โดยใช้ข้อมูลการตรวจสอบบ้านจากทะเบียนบ้าน ณ วันท่ี 21 เมษายน 
2554 ดังตารางท่ี 1 

ตารางรางท่ี 1 แสดงจํานวนครัวเรือนจําแนกรายหมู่บ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมู่ ช่ือหมู่บ้าน จํานวนครัวเรือน 

1 บ้านพญาผาบ 183 

2 บ้านท่าล่อ-ศรีคํา 181 

3 บ้านข้ีเหล็ก 181 

4 บ้านสันป่าฝ้าย 293 

5 บ้านศรีชุม 240 

6 บ้านสิงห์เค่ิง 590 

7 บ้านร่องส้าว 348 

8 บ้านแม่ยาก 506 

9 บ้านกลาง 212 

10 บ้านประตูโขง 209 

11 บ้านหอชัย 108 

12 บ้านแจ่มพัฒนา 108 

  รวม 3,159 
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2) จํานวนพนักงานเจ้าหน้าท่ีสังกัดเทศบาล รวมถึงพนักงานครูเทศบาลและเจ้าหน้าท่ีสังกัดโรงเรียน
บ้านกลางวิทยานุกูล รวม 154 คน ดังตารางท่ี 2 

ตารางรางท่ี 2 แสดงจํานวนพนักงานเจ้าหน้าท่ี แยกเป็นรายกลุ่ม 

 
2.2 การดําเนินการวิจัย 

การดําเนินการวิจัย คณะผู้วิจัยได้จัดทําการแบ่งข้อมูลในการวิจัยข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี ้
  1) กลุ่มประชาชนตําบลบ้านกลาง ผู้วิจัยมีประเด็นในการศึกษา แยกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้
  ส่วนท่ี 1 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานเป็นรายหมู่บ้านในตําบลบ้านกลาง 
  ส่วนท่ี 2 เป็นการสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารการพัฒนาของเทศบาลตําบล 
บ้านกลางในภาพรวม แยกเป็น 3 ด้านคือ 

1) การบริหารจัดการและการบริการประชาชน 
2) การพัฒนาตําบล 
3) ความพึงพอใจท่ีมีต่อการปฏิบัติราชการ 

  ส่วนท่ี 3 เป็นการสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับความคาดหวังต่อการบริหารการพัฒนา 
  ส่วนท่ี 4 เป็นข้อเสนอแนะสําหรับการพัฒนาปรับปรุง 
 2) กลุ่มพนักงานเจ้าหน้าท่ีสังกัดเทศบาล ผู้วิจัยมีประเด็นในการศึกษา แยกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้
  ส่วนท่ี 1 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวเก่ียวกับสภานะภาพการทํางาน 
  ส่วนท่ี 2 เป็นการสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการภายในองค์กรในภาพรวม 
แยกเป็น 2 ด้านคือ 

1) การบริหารจัดการและการบริการประชาชน 
2) ความพึงพอใจท่ีมีต่อการปฏิบัติราชการ 

  ส่วนท่ี 3 เป็นการสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับความคาดหวังต่อการบริหารการพัฒนา 
  ส่วนท่ี 4 เป็นข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 

ท่ี รายการ จํานวน (คน) 

1 พนักงานเทศบาล (ข้าราชการ) 36 

2 ลูกจ้างประจํา 12 

3 พนักงานงานจ้าง 95 

4 พนักงานครูเทศบาล 11 

  รวม 154 
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2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
สําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการประเมินการบริหารการพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านกลาง 

ภายหลังการยกฐานะเป็นเทศบาล ระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2553 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี ้
1) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชาชนตําบลบ้านกลาง โดยคณะทีมงานจากสภาเด็กและเยาวชน

ซึ่งเป็นคณะนักเรียนนักศึกษาซึ่งมีภูมิลําเนาในตําบลบ้านกลาง โดยไม่ใช่พนักงานของเทศบาลตําบลบ้านกลาง 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลจากของประชาชนท่ีมีความเท่ียงตรง เชื่อถือได ้ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2554 

2) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มพนักงานเจ้าหน้าท่ีสังกัดเทศบาล โดย เจ้าหน้าท่ีจากกองวิชาการ
และแผนงาน เป็นผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มพนักงานเจ้าหน้าท่ีสังกัดเทศบาลทุกหน่วยงาน รวมถึง
พนักงานครูเทศบาลและเจ้าหน้าท่ีสังกัดโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2554 
  
2.4 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
         การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายท้ังสองกลุ่ม คือ 1) กลุ่ม
ประชาชนผู้อาศัยในครัวเรือนท่ีมีผู้อาศัยอยู่จริงในเขตตําบลบ้านกลาง และ 2) กลุ่มพนักงานเจ้าหน้าท่ีสังกัด
เทศบาล ในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 และได้ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมท้ังหมดประมาณ 20 วัน 

2.5 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้คือ 1) แบบสอบถามท่ีมีโครงสร้าง (Structured 

Questionnaire) โดยเนื้อหาของแบบสอบถามจะครอบคลุมประเด็นใน 3 ประเด็น ด้วยกัน คือ 
1) การบริหารจัดการและการบริการประชาชน 
2) การพัฒนาตําบล 
3) ความพึงพอใจท่ีมีต่อการปฏิบัติราชการ 

ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ออกแบบสอบถาม โดยยึดหลักการทางวิชาการและอาศัยตัวชี้วัดท่ีเป็นมาตรฐาน 
ประยุกต์ใช้ในการตั้งข้อคําถามในแบบสอบถาม หลังจากนั้นได้ให้คณะท่ีปรึกษาและผู้บริหารเทศบาลตําบล 
บ้านกลาง ได้พิจารณาความเหมาะสมตามหลักภาษา เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพองค์กรและสภาพบริบทของ
ท้องถ่ิน และสามารถวัดในเชิงลึกได ้

2.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและการประเมินผล 
ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุด ซึ่งผู้วิจัย

ได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) และการวิเคราะห์ในเชิงเนื้อหา (Content 
Analysis) และ โดยได้ดําเนินการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนและพนักงานเจ้าหน้าท่ีของเทศบาล โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้

 
 
 
 1) แบบสอบถามชุดท่ี 1 ใช้สําหรับสอบถามความความคิดเห็นของประชาชนตําบลบ้านกลาง 

จํานวน 3,159 ชุด โดยจําแนกเป็น 
ส่วนท่ี 1 เป็นข้อคําถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบเก่ียวกับภูมิลําเนาท่ีอยู่อาศัยแยกเป็นราย

หมู่บ้าน มีลักษณะเป็นแบบสํารวจรายการ (Check List) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถ่ีร้อยละ 
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ส่วนท่ี 2 เป็นข้อคําถามความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารการพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านกลางใน
ภาพรวม มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert) แบ่งเป็น 5 
ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี ้

 ระดับความคิดเห็น มากท่ีสุด  มีค่าเป็น          5       คะแนน 
 ระดับความคิดเห็น มาก   มีค่าเป็น  4 คะแนน 
 ระดับความคิดเห็น ปานกลาง  มีค่าเป็น  3 คะแนน  
 ระดับความคิดเห็น น้อย   มีค่าเป็น  2 คะแนน  
 ระดับความคิดเห็น น้อยท่ีสดุ  มีค่าเป็น  1 คะแนน  

           จากข้อมูลระดับความพึงพอใจดังกล่าว ได้นํามาหาค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจเป็นราย
กลุ่มจากสูตรดังนี ้

                      คะแนนเฉลี่ยรายกลุ่ม = ผลบวกของคะแนนรวมของตัวอย่าง 
                                                        จํานวนตัวอย่าง X จํานวนข้อ 

แปลความตามเกณฑ์ได้ดังนี ้
            การแปลค่าคะแนนนั้น  นําแบบสอบถามมาหาค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เก่ียวกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อการบริหารการพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านกลาง
ในภาพรวม แล้วแปลผลเป็นคะแนน ดังต่อไปนี ้ 
  4.50 – 5.00 หมายถึง  ระดับความคิดเห็น ระดับมากท่ีสุด 
  3.50 – 4.49 หมายถึง  ระดับความคิดเห็น ระดับมาก 
  2.50 – 3.49 หมายถึง  ระดับความคิดเห็น ระดับปานกลาง 
  1.50 – 2.49 หมายถึง  ระดับความคิดเห็น ระดับน้อย 
  1.00 – 1.49  หมายถึง  ระดับความคิดเห็น ระดับน้อยท่ีสุด 
 ส่วนท่ี 3 เป็นข้อคําถามความคิดเห็นเก่ียวกับความคาดหวังต่อการบริหารการพัฒนา มีลักษณะเป็น
แบบสํารวจรายการ (Check List) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถ่ีร้อยละ 
 ส่วนท่ี 4 เป็นข้อคําถามเก่ียวกับข้อเสนอแนะสําหรับการพัฒนาปรับปรุง มีลักษณะเป็นแบบข้อคําถาม
ปลายเปิด (Open Ended) วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์ในเชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
 
 
 
 

2) แบบสอบถามชุดท่ี 2 ใช้สําหรับสอบถามความความคิดเห็นของพนักงานเจ้าหน้าท่ีสังกัดเทศบาล 
จํานวน 154 ชุด โดยจําแนกเปน็ 

ส่วนท่ี 1 เป็นข้อคําถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนตัวสถานะภาพการทํางานของผู้ตอบ มีลักษณะเป็นแบบ
สํารวจรายการ (Check List) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถ่ีร้อยละ 

ส่วนท่ี 2 เป็นข้อคําถามความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารการพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านกลางใน
ภาพรวม มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert) แบ่งเป็น 5 
ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี ้

 ระดับความคิดเห็น มากท่ีสุด  มีค่าเป็น          5       คะแนน 
 ระดับความคิดเห็น มาก   มีค่าเป็น  4 คะแนน 
 ระดบัความคิดเห็น ปานกลาง  มีค่าเป็น  3 คะแนน  
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 ระดับความคิดเห็น น้อย   มีค่าเป็น  2 คะแนน  
 ระดับความคิดเห็น น้อยท่ีสุด  มีค่าเป็น  1 คะแนน  

           จากข้อมูลระดับความคิดเห็นดังกล่าว ได้นํามาหาค่าเฉลี่ยของคะแนนเป็นรายกลุ่มจากสูตร
ดังนี ้

                      คะแนนเฉลี่ยรายกลุ่ม = ผลบวกของคะแนนรวมของตัวอย่าง 
                                                        จํานวนตวัอย่าง X จํานวนข้อ 

แปลความตามเกณฑ์ได้ดังนี้ 
            การแปลค่าคะแนนนั้น  นําแบบสอบถามมาหาค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เก่ียวกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อการบริหารการพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านกลาง
ในภาพรวม แล้วแปลผลเป็นคะแนน ดังต่อไปนี ้ 
  4.50 – 5.00 หมายถึง  ระดับความคิดเห็น ระดับมากท่ีสุด 
  3.50 – 4.49 หมายถึง  ระดับความคิดเห็น ระดับมาก 
  2.50 – 3.49 หมายถึง  ระดับความคิดเห็น ระดับปานกลาง 
  1.50 – 2.49 หมายถึง  ระดับความคิดเห็น ระดับน้อย 
  1.00 – 1.49  หมายถึง  ระดับความคิดเห็น ระดับน้อยท่ีสุด 
 ส่วนท่ี 3 เป็นข้อคําถามความคิดเห็นเก่ียวกับความคาดหวังต่อการบริหารการพัฒนา มีลักษณะเป็น
แบบสํารวจรายการ (Check List) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถ่ีร้อยละ 

ส่วนท่ี 4 เป็นข้อคําถามเก่ียวกับข้อเสนอแนะอ่ืนๆ มีลักษณะเป็นแบบข้อคําถามปลายเปิด (Open 
Ended) วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์ในเชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
 

******************************* 
 
 

ส่วนท่ี 3 ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

         การศึกษา เรื่องการประเมินการบริหารการพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านกลาง ภายหลังการยกฐานะ
เป็นเทศบาล ระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2553 เป็นการศึกษาถึงความคิดเห็นของประชากร กลุ่มเป้าหมาย 
2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มประชาชนตําบลบ้านกลาง และ 2) กลุ่มพนักงานเจ้าหน้าท่ีสังกัดเทศบาล จึงขอแยกผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ออกเป็น 2 ตอน เพ่ือความสะดวกต่อการอภปิรายผล ดังนี ้

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุม่ประชาชนตําบลบ้านกลาง 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 3,159 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามคืน 

จํานวน 3,159 ฉบบั ครบถ้วนท้ังหมด การวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏผลดังนี้  

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สําหรับข้อมูลในส่วนท่ี 1 เป็นข้อคําถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบเก่ียวกับภูมิลําเนาท่ีอยู่อาศัย

แยกเป็นรายหมู่บ้าน มีลักษณะเป็นแบบสํารวจรายการ (Check List) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถ่ีร้อยละ 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3  จํานวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามหมู่บ้านท่ีอยู่อาศัย 
 

สรุปผลการวิเคราะห์ จากตารางท่ี 3 เม่ือวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามหมู่บ้านท่ี
อยู่อาศัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อาศัยอยู่ใน หมู่ท่ี 6 หมู่บ้านสิงห์เค่ิง คิดเป็นร้อยละ 18.68 
รองลงมาคือ หมู่ท่ี 8 บ้านแม่ยาก คิดเป็นร้อยละ 16.02 และหมู่ท่ี 7 บ้านร่องส้าว คิดเป็นร้อยละ 11.02 
ตามลําดับ 

ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านกลางในภาพรวม 
สําหรับข้อมูลในส่วนท่ี 2 เป็นข้อคําถามความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารการพัฒนาของเทศบาลตําบล

บ้านกลางในภาพรวม มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert) 
แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางท่ี 4 

 

 

 

 

หมู่ ช่ือหมู่บ้าน จํานวนครัวเรือน ร้อยละ 

1 บ้านพญาผาบ 183 5.79 

2 บ้านท่าล่อ-ศรีคํา 181 5.73 

3 บ้านข้ีเหล็ก 181 5.73 

4 บ้านสันป่าฝ้าย 293 9.28 

5 บ้านศรีชุม 240 7.60 

6 บ้านสิงห์เค่ิง 590 18.68 

7 บ้านร่องส้าว 348 11.02 

8 บ้านแม่ยาก 506 16.02 

9 บ้านกลาง 212 6.71 

10 บ้านประตูโขง 209 6.62 

11 บ้านหอชัย 108 3.42 

12 บ้านแจ่มพัฒนา 108 3.42 

 รวม 3,159 100.00 
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ตารางท่ี 4 ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็น 
 

 
ท่ี 

 
รายการประเมิน 

               ร้อยละของระดับความคิดเห็น  
ค่าเฉลี่ย 

 
 S.D.  

    น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

    

 
แปลผล  

  การบริหารจัดการและการบริการ
ประชาชน 

                

1 ดําเนินงานตามอํานาจหน้าท่ี        
ท่ีเพ่ิมเติมข้ึนมา ไดเ้ป็นอย่างดี 
ครบถ้วน  

1.00 6.50 27.50 39.70 25.30 3.82 0.922 มาก 

2 สามารถให้บริการประชาชนได้
อย่างท่ัวถึง สะดวก รวดเร็ว 
ครอบคลมุ ทุกด้าน  

0.80 5.30 31.20 40.30 22.40 3.78 0.879 มาก 

3 สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/
เหตุรําคาญตา่งๆ จากประชาชน ได้
อย่างรวดเร็ว เห็นผลชัดเจน  

1.70 10.40 34.30 37.70 15.90 3.55 0.940 มาก 

4 ส่งเสริมให้ประชาชาชนมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ในทุกๆ 
ด้าน  

1.80 9.40 37.30 34.80 16.70 3.55 0.939 มาก 

5 การจัดเก็บรายได้จากภาษีและ
ค่าธรรมเนียมของเทศบาล มีความ
เหมาะสม 

2.80 10.90 35.50 33.20 17.60 3.52 0.995 มาก 

ตารางท่ี 4 ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็น (ต่อ) 
 

 
ท่ี 

 
รายการประเมิน 

               ร้อยละของระดับความคิดเห็น  
ค่าเฉลี่ย 

 
 S.D.  

    น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

    

 
แปลผล  

  การพัฒนาตําบล                

6 สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีข้ึน ท้ังในด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน การศึกษา 
สาธารณสุข และอ่ืนๆ  

1.30 6.10 30.90 40.60 21.10 3.74 0.903 มาก 

7 ส่งเสริมให้ชุมชนหมู่บ้านเกิดความ
เข้มแข็ง สามัคคี เป็น

1.00 8.00 35.60 33.50 21.90 3.67 0.943 มาก 
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ประชาธิปไตย สามารถพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาชุมชนได ้ 

8 ดําเนินโครงการพัฒนาท่ีเห็นชัด
เป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนอย่างแท้จริง  

2.10 8.90 28.40 40.40 20.20 3.68 0.966 มาก 

9 สามารถตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาลได้เป็นอย่างด ีเช่น การ
ส่งเสริมการศึกษา การแจกเบีย้  
ยังชีพ การป้องกันปัญหายาเสพตดิ 
ฯลฯ 

1.20 7.60 27.90 31.10 32.20 3.85 0.976 มาก 

10 สามารถพัฒนาตําบลจนยกระดับ
เป็นเมืองใหญ่ท่ีสําคัญของจังหวัด
ลําพูน และมีโอกาสเติบโตเจริญข้ึน
อย่างต่อเนื่อง  

1.40 9.30 32.10 38.40 18.80 3.64 0.939 มาก 

11 คณะผู้บริหารเทศบาล มี
ความสามารถในการบริหารการ
พัฒนา  

1.20 7.90 30.00 27.10 33.80 3.84 1.023 มาก 

 

 

ตารางท่ี 4 ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็น (ต่อ) 
 

 
ท่ี 

 
รายการประเมิน 

                
ร้อยละของระดับความคิดเห็น 

 
ค่าเฉลี่ย 

 
 S.D.  

    น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

    

 
แปลผล  

  ความพึงพอใจท่ีมีต่อการปฏิบัติ
ราชการ 

                

12 คณะผู้บริหารเทศบาลเข้าถึงพบปะ
ได้ง่าย  

1.10 6.10 24.80 38.10 29.90 3.90 0.941 มาก 

13 สมาชิกสภาเป็นตัวแทนของ
ประชาชน  

2.60 8.90 31.20 34.00 23.30 3.66 1.015 มาก 

14 พึงพอใจในการให้บริการของ
พนักงานเจ้าหน้าท่ี 

1.20 5.40 23.90 36.70 32.80 3.94 0.952 มาก 

  ค่าเฉลี่ยรวม 1.51 7.91 30.76 36.10 23.72 3.72 0.952 มาก 
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สรุปผลการวิเคราะห์  
จากตารางท่ี 4 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารการพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านกลาง

ในภาพรวม ใน 3 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารจัดการและการบริการประชาชน 2) การพัฒนาตําบล และ      
3) ด้านความพึงพอใจท่ีมีต่อการปฏิบัติราชการ โดยผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นผ่านคําถามในเชิงวัด
เจตคต ิพบว่า 

1) ด้านการบริหารจัดการและการบริการประชาชน 
 ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นผ่านคําถามในเชิงวัดเจตคติ สรุปผลการศึกษา

ในประเด็นดังกล่าว ท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับ ได้แก่ 
ลําดับท่ี 1 เทศบาลสามารถดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีท่ีเพ่ิมเติมข้ึนมา ได้เป็นอย่างดี ครบถ้วน 

ระดับความคิดเห็น มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 
ลําดับท่ี 2 เทศบาลสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างท่ัวถึง สะดวก รวดเร็ว ครอบคลุม ทุกด้าน 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 
ลําดับท่ี 3 เทศบาลสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/เหตุรําคาญชาชนได้อย่างท่ัวถึง สะดวก 

รวดเร็ว ครอบคลุม ทุกด้าน ระดับความคิดเห็น มาก และเทศบาลส่งเสริมให้ประชาชาชนมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน ในทุกๆ ด้าน ระดับความคิดเห็น มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 ท้ังสองประเด็น 

 
 
2) ด้านการพัฒนาตําบล 
 ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นผ่านคําถามในเชิงวัดเจตคติ สรุปผลการศึกษา

ในประเด็นดังกล่าว ท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับ ได้แก่ 
 ลําดับท่ี 1 เทศบาลสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี เช่น การส่งเสริม
การศึกษา การแจกเบี้ยยังชีพ การป้องกันปัญหายาเสพติด ฯลฯ ระดับความคิดเห็น มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 
 ลําดับท่ี 2 คณะผู้บริหารเทศบาล มีความสามารถในการบริหารการพัฒนา ระดับความคิดเห็น 
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 
 ลําดับท่ี 3 เทศบาลสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน ท้ังในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การศึกษา สาธารณสุข และอ่ืนๆ ระดับความคิดเห็น มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 

3) ด้านความพึงพอใจท่ีมีต่อการปฏิบัติราชการ 
 ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นผ่านคําถามในเชิงวัดเจตคติ สรุปผลการศึกษา
ในประเด็นดังกล่าว ท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับ ได้แก่ 
 ลําดับท่ี 1 ประชาชนพึงพอใจในการให้บริการของพนักงานเจ้าหน้าท่ี ระดับความคิดเห็น 
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 
 ลําดับท่ี 2 คณะผู้บริหารเทศบาลเข้าถึงพบปะได้ง่าย ระดับความคิดเห็น มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.90 
 ลําดับท่ี 3 สมาชิกสภาเป็นตัวแทนของประชาชน ระดับความคิดเห็น มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.66 

สรุปการแปรผลในภาพรวม ในเชิงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับเก่ียวกับการบริหาร
การพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านกลางในภาพรวม อยู่ในระดับ “มาก” มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.72 หาก
พิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ทุกประเด็นมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในช่วง 3.52-3.94 และความคิดเห็นของ
ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามมีความแตกต่างกันค่อนข้างสูง (ค่า S.D. เท่ากับ 0.952 )  
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การอภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนท่ี 2 แสดงให้เห็นว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริหารการ
พัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านกลางในภาพรวม โดยประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ภายหลังจากการยกฐานะ
เป็นเทศบาลจนถึงปัจจุบัน ในด้านการบริหารจัดการและการบรกิารประชาชน เทศบาลสามารถดําเนินการตาม
อํานาจหน้าท่ีท่ีเพ่ิมเติมข้ึนมาได้เป็นอย่างดี ครบถ้วน สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างท่ัวถึง สะดวก รวดเร็ว 
ครอบคลุมทุกด้าน และ เทศบาลสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/เหตุรําคาญต่างๆ จากประชาชน ได้อย่าง
รวดเร็ว เห็นผลชัดเจน รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกัน ในทุกๆ ด้าน ท้ังนี้
สอดคล้องกับรางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆ มากมายหลายรางวัล ท่ีเทศบาลตําบลบ้านกลางได้รับในช่วงสามปีท่ีผ่าน
มา ในส่วนของการพัฒนาตําบล ประชาชาชนส่วนใหญ่มีความเชื่อมันว่า คณะผู้บริหารเทศบาลมีความสามารถ
ในการบริหารการพัฒนาทําให้เทศบาลสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี เช่น การส่งเสริม
การศึกษา การแจกเบี้ยยังชีพ การป้องกันปัญหายาเสพติด ฯลฯ  สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
ดีข้ึน ท้ังในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การศึกษา สาธารณสุข และด้านอ่ืนๆ โดยดําเนินโครงการพัฒนาท่ีเห็นชัดเป็น
รูปธรรม เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง สามารถส่งเสริมให้ชุมชนหมู่บ้านเกิดความเข้มแข็ง สามัคคี 
เป็นประชาธิปไตย รวมท้ังสามารถพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนได้สามารถพัฒนาตําบลจนยกระดับเป็นเมือง
ใหญ่ท่ีสําคัญของจังหวัดลําพูน และมีโอกาสเติบโตเจริญข้ึนอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
นโยบายการพัฒนาของคณะผู้บริหารเทศบาลท่ีว่า“บริการทุกวัย ใส่ใจทุกปัญหา พัฒนาทุกด้าน” รวมถึง
เป้าหมายการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถ่ิน สําหรับในส่วนของความพึงพอใจท่ีมีต่อการปฏิบัติราชการ 
ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการประชาชนพึงพอใจในการให้บริการของพนักงานเจ้าหน้าท่ี และมี
ความเห็นว่าคณะผู้บริหารเทศบาลเข้าถึงพบปะได้ง่าย รวมถึงรู้สึกว่าสมาชิกสภาเป็นตัวแทนของประชาชน ท้ังนี้
สอดคล้องกับนโยบายด้านการบริการท่ีคณะผู้บริหารเทศบาลมอบไว้ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีถือปฏิบัติ คือ 
“เทศบาลยุคใหม่ ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ เน้นงานคุณภาพ” รวมถึงบทบาทและภาพลักษณ์ของคณะ
ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ท่ีมักจะหาโอกาสลงพ้ืนท่ีพบปะสอบถามปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
และเป็นแกนนําหลักในการลงพ้ืนท่ีให้บริการประชาชน อยู่เสมอ 

 
ส่วนท่ี 3 ความคดิเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังต่อการบริหารการพัฒนา 

สําหรับข้อมูลในส่วนท่ี 3 เป็นข้อคําถามความคิดเห็นเก่ียวกับความคาดหวังต่อการบริหารการพัฒนา 
ในประเด็นคําถามท่ีว่า “ในอนาคต ท่านอยากเห็นการพัฒนาตําบลบ้านกลางเปลี่ยนแปลงเป็นเมือง ในลักษณะ
ใด (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)” มีลักษณะเป็นแบบสํารวจรายการ (Check List) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าความถ่ีร้อยละ โดยเรียงลําดับความคิดเห็นเป็นรายประเด็นได ้ดังตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5 แสดงค่าความถ่ี และค่าร้อยละ ของประเด็นคําตอบในส่วนท่ี 3 
 

ลําดับท่ี ประเด็น  ความถี่  ร้อยละ 

1 เมืองน่าอยู่ ภูมิทัศน์สวยงาม          2,053        30.84  

2 เมืองเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน          1,843        27.68  

3 เมืองวัฒนธรรมดีงาม สังคมดี          1,764        26.49  

4 เมืองท่องเท่ียว            967        14.52  

5 อ่ืนๆ  เช่น เมืองปลอดการพนัน ปลอดยาเสพติด              31          0.47  

  เมืองรักความเป็นไทย อยู่อย่างวัฒนธรรมไทย ฯลฯ     

 รวม 6,658 100.00 
 
 
 
สรุปผลการวิเคราะห์  
จากตารางท่ี 5 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับความคาดหวังต่อการบริหารการพัฒนาของ 

ประชาชน พบว่า ประชาชนมีความต้องการเห็นตําบลบ้านกลางพัฒนาไปสู่การเป็นเมืองในลักษณะต่างๆ 
เรียงลําดับได้ ดังนี้ 

ลําดับท่ี 1 เมืองน่าอยู่ ภูมิทัศน์สวยงาม ร้อยละ 30.84 
ลําดับท่ี 2 เมืองเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน ร้อยละ 27.68 
ลําดับท่ี 3 เมืองวัฒนธรรมดีงาม สังคมดี ร้อยละ 26.49 
ลําดับท่ี 4 เมืองท่องเท่ียว ร้อยละ 14.52 
ลําดับท่ี 5 อ่ืนๆ เช่น เมืองปลอดการพนัน ปลอดยาเสพติด เมืองรักความเป็นไทย อยู่อย่าง 

วัฒนธรรมไทย ฯลฯ ร้อยละ 0.47 

การอภิปรายผล 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนท่ี 3 แสดงให้เห็นว่า ในอนาคต ประชาชนคาดหวังท่ีจะเห็นการ 

พัฒนาเมืองให้กลายเป็นเมืองท่ีสวยงามน่าอยู่ ประกอบกับมีความเจริญท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ควบคู่กันไป ซึ่งหมายถึงการผสมผสานความเป็นเมืองอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และเมืองแห่ง
วัฒนธรรม ได้อย่างลงตัว ซึ่งข้ึนอยู่กับการวางแผนการพัฒนาเมืองและการจัดทําผังเมืองเป็นสําคัญ ท้ังนี้
ความเหน็ของประชาชนส่วนใหญ่สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของจังหวัดลําพูนท่ีว่า “สู่เมืองมรดกโลก แหล่งเกษตร
ปลอดภัย และอุตสาหกรรมคุณภาพ รวมถึงวิสัยทัศน์ของเทศบาลท่ีว่า “บ้านกลางเมืองคุณธรรม อุตสาหกรรม
ปลอดมลพิษ เศรษฐกิจพัฒนา การศึกษาชั้นนํา วัฒนธรรมดีงาม ธรรมาภิบาลเพ่ือประชาชน เปี่ยมล้นคุณภาพ
ชีวิต” 
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ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะสําหรับการพัฒนาปรับปรุง 
 ส่วนท่ี 4 เป็นข้อคําถามเก่ียวกับข้อเสนอแนะสําหรับการพัฒนาปรับปรุง มีลักษณะเป็นแบบข้อคําถาม
ปลายเปิด (Open Ended) ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์ในเชิงเนื้อหา (Content Analysis) จัดกลุ่ม
ประเด็นคําตอบท่ีมีเนื้อหาสาระใกล้เคียงกัน จําแนกเป็นรายหมู่บ้านได้ดังนี ้

 
หมู่ท่ี 1 บ้านพญาผาบ 

ตารางท่ี 6 แสดงการจัดกลุ่มประเด็นข้อเสนอแนะ หมู่ท่ี 1 บ้านพญาผาบ 
 
ท่ี ข้อเสนอแนะ จํานวน 

 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1 ควรปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ิมเติม และเปลี่ยน
ขนาดท่อประปาให้ใหญ่ข้ึน  

6 

2 ควรปรับปรุงซ่อมแซมถนนในจุดท่ีชํารุดเสียหาย ขยายเส้นทางในจุดท่ีคับแคบ รวมถึง
ก่อสร้างถนนสายใหม่ตามเส้นทางท่ีประชาชนร้องขอ 

1 

 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว  

1 ควรจัดให้มีแหล่งจําหน่ายสินค้าชุมชนประจําหมู่บ้าน 1 

2 พัฒนาระบบเศรษฐกิจให้แข็งแรง ในด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน 1 

 ด้านสังคมและวัฒนธรรม  

1 ควรส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชนต์่างๆ อย่างต่อเนื่อง 2 

2 ควรส่งเสริมการจัดประเพณีประจําหมู่บ้าน และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ 1 

 ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

1 ควรเน้นการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนในหมู่บ้าน 1 

 ด้านการศึกษาและกีฬา  

1 ควรสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กท่ีเรียนดี แตค่รอบครัวมีฐานะยากจนหรือหย่าร้าง 5 

2 ควรสนับสนุนเครื่องดนตรีให้แก่เยาวชนและประชาชนในหมู่บ้าน 1 

 ด้านการเมืองและการบริหาร  

1 การบริหารราชการและพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวมเป็นไปด้วยด ีเห็นผลเป็นรูปธรรม 1 

 รวม 20 

 
 

 



 รายงานผลการประเมินการบริหารการพัฒนา ภายหลังการยกฐานะเป็นเทศบาล 
. 

 

16 

เทศบาลตําบลบ้านกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 

หมู่ท่ี 2 บ้านท่าล้อ-ศรีคํา 

ตารางท่ี 7 แสดงการจัดกลุ่มประเด็นข้อเสนอแนะ หมู่ท่ี 2 บ้านท่าล้อ-ศรีคํา 
 
ท่ี ข้อเสนอแนะ จํานวน 

 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1 ควรปรับปรงุซ่อมแซมถนนในจุดท่ีชํารุดเสียหาย ขยายเส้นทางในจุดท่ีคับแคบ รวมถึง
ก่อสร้างถนนสายใหม่ตามเส้นทางท่ีประชาชนร้องขอ 

5 

 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว  

1 สนับสนุนให้มีการสร้างรายได้เสริมและการประหยัดอดออม 1 

 ด้านสังคมและวัฒนธรรม  

 -  

 ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม  

1 ควรตรวจสอบควบคุมมิให้มีการเผาขยะในชุมชน 1 

2 มอบสิทธิในการรักษาพยาบาลแก่คนนอกพ้ืนท่ีท่ีมาอาศัยอยู่ในเขต 1 

3 ควบคุมสถานบันเทิงและร้านอาหารมิให้เปิดเกินเวลา 1 

4 ควรจัดหน่วยบริการเก็บขยะมูลฝอยท่ีตกเรี่ยราดบริเวณทางสาธารณะ 1 

5 สนับสนุนการให้บริการตัดก่ิงไม้ในชุมชน เพ่ือป้องกันอันตราย  1 

6 สนับสนุนการให้บริการตัดหญ้าบริเวณท่ีรกทึบภายในชุมชน 1 

 ด้านการศึกษาและกีฬา  

1 พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายทางการศึกษามิให้สูงเกินไป 2 

 ด้านการเมืองและการบริหาร  
1 การพิจารณาบรรจุพนักงานเจ้าหน้าท่ีเข้าทํางาน ควรมุ่งเน้นหลักคุณธรรมและ

ความสามารถเป็นหลัก ควบคู่กับการมีภูมาลําเนาในพ้ืนท่ี 
1 

 รวม 15 

 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานผลการประเมินการบริหารการพัฒนา ภายหลังการยกฐานะเป็นเทศบาล 
. 

 

17 

เทศบาลตําบลบ้านกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 

หมู่ท่ี 3 บ้านข้ีเหล็ก 

ตารางท่ี 8 แสดงการจัดกลุ่มประเด็นข้อเสนอแนะ หมู่ท่ี 3 บ้านข้ีเหล็ก 
 
ท่ี ข้อเสนอแนะ จํานวน 

 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1 ควรก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม และขุดลอกท่อ/รางระบายน้ําให้ระบายน้ําไดส้ะดวก  2 

2 ควรปรับปรุงซ่อมแซมถนนในจุดท่ีชํารุดเสียหาย ขยายเส้นทางในจุดท่ีคับแคบ รวมถึง
ก่อสร้างถนนสายใหม่ตามเส้นทางท่ีประชาชนร้องขอ 

1 

3 ซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟก่ิง) ตามจุดท่ีมืดเสี่ยง โดยเฉพาะบริเวณโค้ง
เขียวหวาน 

1 

 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว  

1 สนับสนุนให้มีการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนท่ีว่างงาน 1 

 ด้านสังคมและวัฒนธรรม  

1 จัดกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรม และวันสําคัญทางศาสนาให้มากยิ่งข้ึน 1 

 ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

1 ควรปรับภูมิทัศน์ข้างทางสายหลักให้สวยงาม สะอาดตา 1 

 ด้านการศึกษาและกีฬา  

1 ควรจัดให้มีลานกีฬาประจําหมู่บ้าน 4 

 ด้านการเมืองและการบริหาร  

1 ประชาชนต้องการโอกาสในการพบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภามาก
ยิ่งข้ึน 

2 

 รวม 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 รายงานผลการประเมินการบริหารการพัฒนา ภายหลังการยกฐานะเป็นเทศบาล 
. 
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เทศบาลตําบลบ้านกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 

หมู่ท่ี 4 บ้านสันป่าฝ้าย 

ตารางท่ี 9 แสดงการจัดกลุ่มประเด็นข้อเสนอแนะ หมู่ท่ี 4 บ้านสันป่าฝ้าย 
 
ท่ี ข้อเสนอแนะ จํานวน 

 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1 ควรปรับปรุงซ่อมแซมถนนในจุดท่ีชํารุดเสียหาย ขยายเส้นทางในจุดท่ีคับแคบ รวมถึง
ก่อสร้างถนนสายใหม่ตามเส้นทางท่ีประชาชนร้องขอ 

3 

2 ควรก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม และขุดลอกท่อ/รางระบายน้ําให้ระบายน้ําได้สะดวก 2 

 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว  

1 ควรจัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ โดยการจัดฝึกอบรมอาชพีต่าง ๆ 1 

 ด้านสังคมและวัฒนธรรม  

 -  

 ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

1 ควรควบคุมจัดระเบียบสถานบันเทิง อาทิเช่น ร้านคาราโอเกะ มิให้เปิดเพลงเสียงดัง 
หรือเปิดเกินเวลา 

2 

2 ควรควบคุมมิให้เกิดปัญหามลภาวะ เช่น ฝุ่น ควัน ฯลฯ โดยเฉพาะฝุ่นละอองจากการ
ก่อสร้างต่างๆ และควันจากการเผาขยะ 

2 

 ด้านการศึกษาและกีฬา  

1 ควรส่งเสริมการออกกําลังกายและการเล่นกีฬาให้มีความหลากหลาย และเหมาะสม
กับประชาชนในทุกเพศทุกวัย 

2 

2 ควรส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน 1 

 ด้านการเมืองและการบริหาร  

1 ควรเน้นการจัดทําโครงการพัฒนาต่างๆ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน ชี้วัดได ้ 3 

2 ควรเร่งตรวจสอบและดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์อย่างรวดเรว็ 2 

3 ประชาชนต้องการโอกาสในการพบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภามาก
ยิ่งข้ึน 

1 

4 ควรชี้แจงทําความเข้าใจเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีท่ีมีอัตราเพ่ิมข้ึน 1 

5 ควรตรวจสอบซ่อมบํารุงระบบเสียงตามสายให้ใช้การได้ดีอยู่เสมอ 1 

  รวม 21 

 
 
 
 



 รายงานผลการประเมินการบริหารการพัฒนา ภายหลังการยกฐานะเป็นเทศบาล 
. 
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เทศบาลตําบลบ้านกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 

หมู่ท่ี 5 บ้านศรีชุม 

ตารางท่ี 10 แสดงการจัดกลุ่มประเด็นข้อเสนอแนะ หมู่ท่ี 5 บ้านศรีชุม 
 
ท่ี ข้อเสนอแนะ จํานวน 

 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1 ควรปรับปรุงซ่อมแซมถนนในจุดท่ีชํารุดเสียหาย ขยายเส้นทางในจุดท่ีคับแคบ รวมถึง
ก่อสร้างถนนสายใหม่ตามเส้นทางท่ีประชาชนร้องขอ 

5 

2 ควรก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม และขุดลอกท่อ/รางระบายน้ําให้ระบายน้ําได้สะดวก  1 

3 ซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟก่ิง) ตามจุดท่ีมืดเสี่ยง โดยเฉพาะถนนสาย    
สะแล่ง-ศรีชุม 

1 

 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว  

 -  

 ด้านสังคมและวัฒนธรรม  

1 ต้องการให้เทศบาลช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร ้และผู้ด้อยโอกาสให้มาก
ยิ่งข้ึน 

1 

 ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

  -   

 ด้านการศึกษาและกีฬา  

  -   

 ด้านการเมืองและการบริหาร  

  -  

  รวม 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 รายงานผลการประเมินการบริหารการพัฒนา ภายหลังการยกฐานะเป็นเทศบาล 
. 
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เทศบาลตําบลบ้านกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 

หมู่ท่ี 6 บ้านสิงห์เคิ่ง 

ตารางท่ี 11 แสดงการจัดกลุ่มประเด็นข้อเสนอแนะ หมู่ท่ี 6 บ้านสิงห์เค่ิง 
 
ท่ี ข้อเสนอแนะ จํานวน 

 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1 ควรก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม และขุดลอกท่อ/รางระบายน้ําให้ระบายน้ําได้สะดวก 
อาทิเช่น บริเวณ ซอย 2  

18 

2 ควรปรับปรุงซ่อมแซมถนนในจุดท่ีชํารุดเสียหาย ขยายเส้นทางในจุดท่ีคับแคบ รวมถึง
ก่อสร้างถนนสายใหม่ตามเส้นทางท่ีประชาชนร้องขอ 

20 

3 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟก่ิง) ตามจุดท่ีมืดเสี่ยง และไฟสัญญาณจราจรตามทางแยกท่ี
สําคัญ 

3 

 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว  

 -  

 ด้านสังคมและวัฒนธรรม  

1 ควรมีมาตรการควบคุมดูแลป้องกันมิให้เกิดปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน 2 

2 ควรมีมาตรการควบคุมดูแลป้องกันมิให้เกิดปัญหาอาชญากรรม ลักเล็กขโมยน้อย 1 

 ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

1 สนับสนุนการให้บริการตัดก่ิงไม้ในชุมชน เพ่ือป้องกันอันตราย และการตัดหญ้าในท่ีรก
ทึบภายในชุมชน 

3 

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางให้สวยงาม สะอาดตา  2 

3 ควรจัดให้มีสวนสาธารณะหรือสนามเด็กเล่นประจําหมู่บ้าน 1 

 ด้านการศึกษาและกีฬา  

1 ควรประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการศึกษาให้เด็กนักเรียนและประชาชนได้ทราบโดย
ท่ัวกัน 

1 

 ด้านการเมืองและการบริหาร  

1 เจ้าหน้าท่ีควรอํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว 1 

2 ควรชี้แจงทําความเข้าใจเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีท่ีมีอัตราเพ่ิมข้ึน 1 

3 การบริหารราชการและพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวมเป็นไปด้วยด ีเห็นผลเป็นรูปธรรม 4 

4 ควรดําเนินโครงการต่างๆ เพ่ือการแก้ไขปัญหาตามท่ีได้ประชาคมไว้อย่างต่อเนื่อง 1 

  รวม 58 

 
 
 



 รายงานผลการประเมินการบริหารการพัฒนา ภายหลังการยกฐานะเป็นเทศบาล 
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เทศบาลตําบลบ้านกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 

หมู่ท่ี 7 บ้านร่องส้าว 

ตารางท่ี 12 แสดงการจดักลุ่มประเด็นข้อเสนอแนะ หมู่ท่ี 7 บ้านร่องส้าว 
 
ท่ี ข้อเสนอแนะ จํานวน 

  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

1 ควรปรับปรุงซ่อมแซมถนนในจุดท่ีชํารุดเสียหาย ขยายเส้นทางในจุดท่ีคับแคบ รวมถึง
ก่อสร้างถนนสายใหม่ตามเส้นทางท่ีประชาชนร้องขอ 

9 

2 ควรก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม และขุดลอกท่อ/รางระบายน้ําให้ระบายน้ําได้สะดวก 6 

3 ซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟก่ิง) ตามจุดท่ีมืดเสี่ยง 1 

 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว  

1 ควรให้คําแนะนําหรือช่วยตรวจสอบการบริหารกองทุนเงินล้านประจําหมู่บ้าน 1 

  ด้านสังคมและวัฒนธรรม   

1 ต้องการให้จัดกําลัง อส.ปปส. ออกตรวจตราหรือเฝ้าประจําท่ีป้อมในช่วงกลางคืน 3 

  ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางและภายในหมู่บ้านใหส้ะอาดสวยงาม 1 

  ด้านการศึกษาและกีฬา   

1 ควรพิจารณาขยายชั้นเรียนในระดับมัธยมของโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล 1 

2 ควรสง่เสริมการออกกําลังกายและการเล่นกีฬาให้มีความหลากหลาย และเหมาะสม
กับประชาชนในทุกเพศทุกวัย 

1 

3 ควรส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน 1 

 ด้านการเมืองและการบริหาร  

1 ควรชี้แจงทําความเข้าใจเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีท่ีมีอัตราเพ่ิมข้ึน 3 

2 ควรตรวจสอบซ่อมบํารงุระบบเสียงตามสายให้ใช้การได้ดีอยู่เสมอ 1 

3 ต้องการใหเ้ทศบาลเปิดโอกาสใหกั้บผู้คนต่างถ่ินท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล ไดเ้ข้ามามี
ส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เท่าเทียมกันกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

1 

4 ควรดําเนินโครงการต่างๆ เพ่ือการแก้ไขปัญหาตามท่ีได้ประชาคมไว้อย่างต่อเนื่อง 1 

  รวม 30 

 
 
 
 
 



 รายงานผลการประเมินการบริหารการพัฒนา ภายหลังการยกฐานะเป็นเทศบาล 
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เทศบาลตําบลบ้านกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 

หมู่ท่ี 8 บ้านแม่ยาก 
(ไม่มีข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม) 

 
     หมู่ท่ี 9 บ้านกลาง 

ตารางท่ี 13 แสดงการจัดกลุ่มประเด็นข้อเสนอแนะ หมู่ท่ี 9 บ้านกลาง 
 
ท่ี ข้อเสนอแนะ จํานวน 

 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1 ควรปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ิมเติม และเปลี่ยน
ขนาดท่อประปาให้ใหญ่ข้ึน 

7 

2 ควรปรับปรุงซ่อมแซมถนนในจุดท่ีชํารุดเสียหาย ขยายเส้นทางในจุดท่ีคับแคบ รวมถึง
ก่อสร้างถนนสายใหม่ตามเส้นทางท่ีประชาชนร้องขอ 

6 

3 ซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟก่ิง) ตามจุดท่ีมืดเสี่ยง 1 

4 ควรก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม และขุดลอกท่อ/รางระบายน้ําให้ระบายน้ําได้สะดวก 1 

 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว  

1 ต้องการให้ส่งเสริมให้มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ท่ีจําหน่ายสินค้าและให้บริการครบ
วงจร เช่น มีโรงภาพยนตร์ ฯลฯ 

2 

 ด้านสังคมและวัฒนธรรม  

1 ต้องการให้จัดกําลัง อส.ปปส. ออกตรวจตราพ้ืนท่ีในช่วงกลางคืน 1 

 ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

1 ควรควบคุมมิให้เกิดปัญหามลภาวะ เช่น ฝุ่น ควัน ฯลฯ โดยเฉพาะฝุ่นละอองจากการ
ก่อสร้างต่างๆ และควันจากการเผาขยะ 

2 

2 ควรจัดให้มีสถานท่ีท้ิงขยะหรือถังขยะในแหล่งชุมชน 1 

 ด้านการศึกษาและกีฬา  

1 ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ สําหรับเยาวชนให้มากยิ่งข้ึน 2 

2 สนับสนุนอุปกรณ์การออกกําลังกายและกีฬาให้แก่หมู่บ้าน 1 

3 สนองตอบต่อนโยบายเรียนฟรีของรัฐบาล 1 

 ด้านการเมืองและการบริหาร  

1 การบริหารราชการและพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวมเป็นไปด้วยด ีครอบคลุมทุกด้าน 1 

  รวม 26 
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หมู่ท่ี 10 บ้านกลาง 

ตารางท่ี 14 แสดงการจัดกลุ่มประเด็นข้อเสนอแนะ หมู่ท่ี 10 บ้านประตูโขง 
 
ท่ี ข้อเสนอแนะ จํานวน 

 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1 ควรปรับปรุงซ่อมแซมถนนในจุดท่ีชํารุดเสียหาย ขยายเส้นทางในจุดท่ีคับแคบ รวมถึง
ก่อสร้างถนนสายใหม่ตามเส้นทางท่ีประชาชนร้องขอ 

8 

2 ซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟก่ิง) ตามจุดท่ีมืดเสี่ยง 2 

 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว  

 -  

 ด้านสังคมและวัฒนธรรม  

 -  

 ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

  -  

 ด้านการศึกษาและกีฬา  

 -  

 ด้านการเมืองและการบริหาร  

1 ควรจัดหางบประมาณเพ่ิมเติมจากแหล่งอ่ืนเข้ามาพัฒนาท้องถ่ิน  1 

 รวม 11 
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หมู่ท่ี 11 บ้านหอชัย 

ตารางท่ี 15 แสดงการจัดกลุ่มประเด็นข้อเสนอแนะ หมู่ท่ี 11 บ้านหอชัย 
 
ท่ี ข้อเสนอแนะ จํานวน 

  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

1 ควรปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ิมเติม และเปลี่ยน
ขนาดท่อประปาให้ใหญ่ข้ึน 

3 

2 ควรปรับปรุงซ่อมแซมถนนในจุดท่ีชํารุดเสียหาย ขยายเส้นทางในจุดท่ีคับแคบ รวมถึง
ก่อสร้างถนนสายใหม่ตามเส้นทางท่ีประชาชนร้องขอ 

2 

3 ซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟก่ิง) ตามจุดท่ีมืดเสี่ยง 1 

 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว  

 -  

 ด้านสังคมและวัฒนธรรม  

 -  

 ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

 -  

 ด้านการศึกษาและกีฬา  

 -  

 ด้านการเมืองและการบริหาร  

1 ควรชี้แจงทําความเข้าใจเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีท่ีมีอัตราเพ่ิมข้ึน 3 

  รวม 9 

 
 
 
 

หมู่ท่ี 12 บ้านแจ่มพัฒนา 
(ไม่มีข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม) 
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สรุปผลการวิเคราะห์ 
 จากการจัดกลุ่มประเด็นข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามท้ัง 12 หมู่บ้าน จํานวนรวม 211 ข้อ 
เม่ือนํามาจัดกลุ่มแยกหัวข้อออกเป็น 5 ด้าน ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ได้แก่  
1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2) เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 3) ด้านสังคมและวัฒนธรรม 4) ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 5) ด้านการศึกษาและกีฬา และ 6) ด้านการเมืองการบริหาร โดยหากเรียงลําดับความถ่ีของ
ข้อเสนอแนะในแต่ละด้าน จากมากไปหาน้อย สามารถสรุปได้ดังนี ้
 ลําดับท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  จํานวน 116 ข้อ   คิดเป็นร้อยละ 54.97 
 ลําดับท่ี 2 ด้านการเมืองการบริหาร จํานวน 30 ข้อ  คิดเป็นร้อยละ 14.21 
 ลําดับท่ี 3 ด้านการศึกษาและกีฬา  จํานวน 23 ข้อ  คิดเป็นร้อยละ 10.90 
 ลําดับท่ี 4 ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 22 ข้อ  คิดเป็นร้อยละ 10.43 
 ลําดับท่ี 5 ด้านสังคมและวัฒนธรรม จํานวน 12 ข้อ  คิดเป็นร้อยละ 5.69 
 ลําดับท่ี 6 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว จํานวน 8 ข้อ  คิดเป็นร้อยละ 3.80 

จากข้อเสนอแนะของประชาชนท่ีสะท้อนปัญหาและความต้องการของประชาชนในภาพรวมท้ังตําบล 
สรุปเป็นประเด็น ได้ดังนี ้

1) ต้องการใหแ้ก้ไขปญัหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น ถนน รางระบาย 
น้ํา ไฟฟ้าสาธารณะ น้ําประปา ฯลฯ 
 2) ต้องการให้เทศบาลบริหารการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกด้าน และเปิดโอกาสให้ประชาชน
และทุกภาคฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในดําเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ 

3) ต้องการใหข้ยายโอกาสทางการศึกษา โดยยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน จัดตั้งสถานศึกษา 
ในระดับมัธยม วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 
 4) ต้องการให้มีสถานท่ีออกกําลังกาย เช่น ลานกีฬา สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น ฯลฯ 
 5) ต้องการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การให้บริการด้านการรักษาพยาบาลอย่างท่ัวถึง และ  
การควบคุมดูแลจัดระเบียบสถานบันเทิงคาราโอเกะ ร้านอาหาร มิให้ก่อเหตุรําคาญแก่ประชาชน 

6) ต้องการให้แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเก่ียวกับขยะมูลฝอย น้ําเน่าเสีย ฝุ่น ควัน ฯลฯ และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณสองข้างทางและภายในหมู่บ้านให้สะอาดสวยงาม 
 7) ต้องการให้ควบคุมตรวจตราและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม และการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีต่างๆ ให้คงอยู ่
 8) ต้องการใหแ้ก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ การแก้ไขปัญหาการว่างงาน การส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพ การ 
ปรับลดอัตราการเก็บภาษี 
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การอภิปรายผล 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนท่ี 4 พบวา่ ข้อเสนอแนะของประชาชนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมี 

จํานวนมากท่ีสุด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเด็นเก่ียวกับการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนหนทาง ท่อ/รางระบาย
น้ํา ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟก่ิง) และระบบประปาหมู่บ้าน คล้ายคลึงกันในทุกหมู่บ้าน ซึ่งถือเป็นประเด็นสําคัญใน
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ท่ีประชาชนต้องการให้เกิดผลชัดเจนเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับ
การประชาคมหมู่บ้านเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินในทุกๆ ปี รองลงมาเป็นข้อเสนอแนะเก่ียวกับด้าน
การเมืองการบริหาร ซึ่งประชาชนต้องการให้เทศบาลบริหารการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกด้าน และ
เปิดโอกาสให้ประชาชนและทุกภาคฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในดําเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ  ตามนโยบาย
ของคณะผู้บริหาร ซึ่งถือเป็นสัญญาประชาคมท่ีให้ไว้กับประชาชน ลําดับต่อมาเป็นข้อเสนอแนะในด้าน
การศึกษาและการกีฬา ซึ่งประชาชนต้องการให้เทศบาลจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมแก่เด็กนักเรียนและประชาชนทุกวัย   
สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน รวมไปถึงการส่งเสริม
การเล่นกีฬาให้มีความหลากหลายเหมาะสมกับประชาชนทุกเพศทุกวัย และจัดให้มีสถานท่ีออกกําลังกาย เช่น 
ลานกีฬา สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น ฯลฯ  ลําดับต่อมาเป็นข้อเสนอแนะในด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งประชาชนต้องการให้เทศบาล จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การให้บริการด้านการรักษาพยาบาลอย่างท่ัวถึง 
และการควบคุมดูแลจัดระเบียบสถานบันเทิงคาราโอเกะ ร้านอาหาร มิให้ก่อเหตุรําคาญแก่ประชาชน ในด้าน
สิ่งแวดล้อม ต้องการให้แก้ไขปัญหาและควบคุมมลภาวะเก่ียวกับ ขยะมูลฝอย น้ําเน่าเสีย ฝุ่น ควัน ฯลฯ รวมถึง
การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางถนนสายหลัก/รองและบริเวณภายในหมู่บ้านให้สะอาดสวยงาม ให้
กลายเป็นเมืองน่าอยู่ ในด้านสังคมและวัฒนธรรม ประชาชนต้องการให้ควบคุมตรวจตราและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและอาชญากรรม และการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ให้คงอยู่ สอดคล้องกับสภาพความเป็น
เมืองของตําบลบ้านกลางและวิถีชีวิตชุมชน รวมถึงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และในลําดับสุดท้ายในด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
ประชาชนต้องการให้เทศบาลแก้ไขปัญหาการว่างงาน การส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพ การปรับลดอัตราการเก็บ
ภาษีลง สอดรับกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ท่ีมีอัตราเงินเฟ้อสูงข้ึน สินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาสูงข้ึน ซึ่งต้อง
มีมาตรการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจท้ังในระดับประเทศและระดับท้องถ่ิน 
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ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุม่พนักงานเจ้าหน้าท่ีสังกัดเทศบาล 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มพนักงานเจ้าหน้าท่ีสังกัดเทศบาล จํานวน 154 ฉบับ ได้รับ 

แบบสอบถามคืน จํานวน 127 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 82.46  การวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏผลดังนี้  

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สําหรับข้อมูลในส่วนท่ี 1 เป็นข้อคําถามเก่ียวกับข้อมูลสถานะภาพการทํางานส่วนตัวของผู้ตอบ

แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสํารวจรายการ (Check List) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถ่ีร้อยละ สรุปผล
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางท่ี 16 ดังนี ้

ตารางท่ี 16  จํานวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานะภาพการทํางาน 
 

ท่ี กลุ่มเป้าหมาย   จํานวน (คน) จํานวน
แบบสอบถามท่ีเก็บ

ได้ (ฉบับ) 

ร้อยละ 

1 ข้าราชการ 36 32         20.78 

2 ลูกจ้างประจํา 12 9          5.84  

3 พนักงานงานจ้าง 95 75         48.70 

4 พนักงานครูเทศบาล 11 11          7.14  

  รวม 154 127         82.47  

 
สรุปผลการวิเคราะห์ จากตารางท่ี 16 เม่ือวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มพนักงาน

เจ้าหน้าท่ีสังกัดเทศบาล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น พนักงานจ้าง คิดเป็นร้อยละ 48.70 รองลงมา
คือ ข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 20.78 พนักงานครูเทศบาล คิดเป็นร้อยละ 7.14 และลูกจ้างประจํา  คิดเป็น
ร้อยละ 5.84 ตามลําดับ เป็นไปตามสัดส่วนของอัตรากําลังของเทศบาล 
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ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในองค์กรในภาพรวม 
สําหรับข้อมูลในส่วนท่ี 2 เป็นข้อคําถามความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการภายในองค์กรใน

ภาพรวม มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert) แบ่งเป็น       
5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางท่ี 17 

ตารางท่ี 17 ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็น 

ตารางท่ี 17 ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็น (ต่อ) 

ท่ี  
รายการประเมิน 

                
ร้อยละของระดับความคิดเห็น 

 
ค่าเฉลี่ย 

 
 S.D.  

    น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

    

 
แปลผล  

 การบริหารจัดการและบริการ
ประชาชน 

        

1 คณะผู้บริหารเทศบาล มี
วิสัยทัศน์ในการพัฒนา มี
นโยบายการบริหารท่ีดี มี
ความสามารถในการ
บริหารงานเทศบาล รวมถึงการ
สรรหางบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอก  

11.10 9.10 22.80 3.10 3.90 3.70 0.857 มาก 

2 คณะผู้บริหารให้ความสําคญัต่อ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน รับฟัง
ความคิดเห็น และมอบโอกาส
ความก้าวหน้า รวมถึง
สวัสดิการอ่ืนๆ  

9.50 47.20 33.10 7.10 3.10 3.53 0.880 มาก 

3 ท่านสามารถปฏิบัตหิน้าท่ี
ราชการตามระเบียบกฎหมาย 
และสนองตอบนโยบายของ
คณะผู้บริหารได้อย่างเตม็กําลัง
ความสามารถ  

7.50 52.80 13.40 3.90 2.40 3.99 0.886 มาก 
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ท่ี  
รายการประเมิน 

                
ร้อยละของระดับความคิดเห็น 

 
ค่าเฉลี่ย 

 
 S.D.  

    น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

    

 
แปลผล  

4 กรอบโครงสร้างตามอัตรากําลัง
ของบุคลากร จํานวนบุคลากร 
ของเทศบาล มีความเหมาะสม
มากน้อยเพียงใด กับปริมาณ
งานท่ีเพ่ิมมากข้ึนภายหลังการ
ยกฐานะ 

3.20 34.60 43.30 11.00 7.90 3.14 0.940 ปาน
กลาง 

5 เทศบาล จัดสรรงบประมาณ
เป็นงบดําเนินการให้แต่ละ
หน่วยงานกอง มีความ
เหมาะสม  

4.80 38.60 43.30 9.40 3.90 3.31 0.859 ปาน
กลาง 

6 การประสานงาน ประสาน
ความร่วมมือ ในการปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงาน รวมถึงงาน
กิจกรรมในภาพรวม เป็นไป
ด้วยความราบรื่น พร้อมเพรียง  

2.40 44.90 34.60 14.20 3.90 3.28 0.879 ปาน
กลาง 

7 เทศบาล สามารถแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องเรียน/เหตุรําคาญ
ต่างๆ จากประชาชน ได้อย่าง
รวดเร็ว เห็นผลชัดเจน  

4.80 50.40 37.80 3.10 3.90 3.49 0.805 ปาน
กลาง 
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ตารางท่ี 17 ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็น (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี  
รายการประเมิน 

                
ร้อยละของระดับความคิดเห็น 

 
ค่าเฉลี่ย 

 
 S.D.  

    น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

    

 
แปลผล  

8 เทศบาล เปดิโอกาสให้ประชา
ชาชนมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน ท้ัง ร่วมคดิ 
ร่วมเสนอ ร่วมดําเนินการ และ
ร่วมติดตามประเมินผล 

18.10 43.30 30.70 6.30 1.60 3.70 0.894 มาก 

9 เทศบาล ได้ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารท้ังภายในองค์กร 
และเข้าถึงชุมชมชน/หมู่บ้าน 
ท่ัวถึง ครอบคลุมพ้ืนท่ี 

15.00 59.80 19.70 3.10 2.40 3.82 0.811 มาก 

10 คณะผูบ้ริหารเทศบาล สามารถ
ติดตามผลการดําเนินโครงการ
ต่างๆ ท้ังท่ีเทศบาลดําเนินงาน
เอง รวมถึงหน่วยงานอ่ืนร่วม
ดําเนินการ ไดผ้ลเป็นรูปธรรม 

5.50 48.90 34.60 7.10 3.90 3.45 0.861 ปาน
กลาง 
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ตารางท่ี 17 ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็น (ต่อ) 

 
สรุปผลการวิเคราะห์  
จากตารางท่ี 17 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการภายในองค์กรในภาพรวม ใน 2 

ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารจัดการและการบริการประชาชน และ 2) ด้านความพึงพอใจท่ีมีต่อการปฏิบัติราชการ 
โดยผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นผ่านคําถามในเชิงวัดเจตคต ิพบว่า 

2) ด้านการบริหารจัดการและการบริการประชาชน 
 พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นผ่านคําถามในเชิงวัดเจตคติ สรุปผล

การศึกษาในประเด็นดังกล่าว ท่ีมีค่าเฉลี่ยสงูสุด 3 ลําดับ ได้แก่ 
ลําดับท่ี 1 พนักงานเจ้าหน้าท่ีสามารถปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามระเบียบกฎหมาย และสนองตอบ

นโยบายของคณะผู้บริหารได้อย่างเต็มกําลังความสามารถ ระดับความคิดเห็น มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 
ลําดับท่ี 2 เทศบาลได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารท้ังภายในองค์กร และเข้าถึงชุมชมชน/หมู่บ้าน 

ท่ัวถึง ครอบคลุมพ้ืนท่ี ระดับความคิดเห็น มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 
ลําดับท่ี 3 คณะผู้บริหารเทศบาล มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา มีนโยบายการบริหารท่ีดี มี

ความสามารถในการบริหารงานเทศบาล รวมถึงการสรรหางบประมาณจากหน่วยงานภายนอก และเทศบาล 

ท่ี  
รายการประเมิน 

                
ร้อยละของระดับความคิดเห็น 

 
ค่าเฉลี่ย 

 
 S.D.  

    น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

    

 
แปลผล  

 ความพึงพอใจท่ีมีต่อการ
ปฏิบัติราชการ 

        

11 ท่านคิดว่า คณะผู้บริหาร
เทศบาล มีความสามารถในการ
บริหารการพัฒนา มากน้อย
เพียงใด 

12.60 56.70 22.80 5.50 2.40 3.72 0.844 มาก 

12 ท่านคิดว่า คณะผู้บริหาร
เทศบาลเข้าถึงพบปะได้ง่าย 
มากน้อยเพียงใด 

28.40 46.50 18.10 3.90 3.10 3.93 0.953 มาก 

13 ท่านคิดว่า สมาชิกสภาเป็น
ตัวแทนของประชาชน มาก
น้อยเพียงใด 

7.90 41.80 35.40 11.80 3.10 3.93 0.910 มาก 

 รวม 12.49 48.50 29.97 6.88 3.50 3.61 0.875 มาก 
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เปิดโอกาสให้ประชาชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกัน ท้ัง ร่วมคิด ร่วมเสนอ ร่วมดําเนินการ และร่วม
ติดตามประเมินผล ในทุกๆ ด้าน ระดับความคิดเห็น มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 ท้ังสองประเด็น 

2) ด้านความพึงพอใจท่ีมีต่อการปฏิบัติราชการ 
 พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นผ่านคําถามในเชิงวัดเจตคติ สรุปผล
การศึกษาในประเด็นดังกล่าว เรียงลําดับค่าเฉลี่ย 3 ลําดับ ได้แก่ 
 ลําดับท่ี 1 คณะผู้บริหารเทศบาลเข้าถึงพบปะได้ง่าย ระดับความคิดเห็น มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.93 
 ลําดับท่ี 2 สมาชิกสภาเป็นตัวแทนของประชาชน ระดับความคิดเห็น มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 
 ลําดับท่ี 3 คณะผู้บริหารเทศบาล มีความสามารถในการบริหารการพัฒนา ระดับความคิดเห็น 
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 

สรุปการแปรผลในภาพรวม ในเชิงความคิดเห็นของพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการ
บริหารการพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านกลางในภาพรวม อยู่ในระดับ “มาก” มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.61 
หากพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ทุกประเด็นมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในช่วง 3.14-3.99 และความคิดเห็น
ของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามมีความแตกต่างกันค่อนข้างสูง (ค่า S.D. เท่ากับ 0.875)  

การอภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการภายในองค์กรใน
ภาพรวมของกลุ่มพนักงานเจ้าหน้าท่ี แสดงให้เห็นว่า พนักงานเจ้าหน้าท่ีประเมินตนเองและเพ่ือนร่วมงานว่า 
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามระเบียบกฎหมาย และสนองตอบนโยบายของคณะผู้บริหารได้อย่างเต็มกําลัง
ความสามารถ เทศบาลได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารท้ังภายในองค์กร และเข้าถึงชุมชมชน/หมู่บ้าน ท่ัวถึง 
ครอบคลุมพ้ืนท่ี คณะผู้บริหารเทศบาล มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา มีนโยบายการบริหารท่ีดี มีความสามารถใน
การบริหารงานเทศบาล รวมถึงการสรรหางบประมาณจากหน่วยงานภายนอก และเทศบาล เปิดโอกาสให้
ประชาชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกัน ท้ัง ร่วมคิด ร่วมเสนอ ร่วมดําเนินการ และร่วมติดตาม
ประเมินผล ในทุกๆ ด้าน ซึ่งหากวิเคราะห์ถึงสาเหตุของประเด็นดังกล่าว น่าจะมาจาก การวางระบบการปฏิบัติ
ราชการ ตามแนวทางการบริหารจัดการท่ีดีและมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ซึ่งมีเกณฑ์ชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการท่ีมีความละเอียดสูง ทําให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ต้องศึกษาระเบียบกฎหมายข้อบังคับ ให้
เข้าใจอย่างถ่องแท้ และพยายามปรับปรุงภารกิจงานท่ีรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และมีมาตรฐาน
ควบคู่กันไป รวมถึงผลพิสูจน์การปฏิบัติงานจากรางวัลต่างๆ ท่ีได้รับ ท้ังในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดีเด่นด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และอีกหลายรางวัล ซึ่งรางวัล
ส่วนใหญ่เป็นรางวัลในระดับประเทศท้ังสิ้น พนักงานเจ้าหน้าท่ีทุกคนล้วนมีส่วนร่วมและถือเป็นกําลังสําคัญใน
การปฏิบัติราชการเพ่ือให้ได้มาซึ่งรางวัลต่างๆ รวมไปถึงนโยบายของคณะผู้บริหารท่ีมอบให้แก่พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี ท่ีเป็นฝ่ายส่งเสริมสนับสนุนเปิดโอกาสให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลังความรู้
ความสามารถ ด้วยรวดเร็วคล่องตัว  และการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า และทุกภาคฝ่ายมีส่วนร่วมกับ
การดําเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จนประสบความสําเร็จในด้านการบริหารการพัฒนาเป็นท่ี
ยอมรับอยา่งกว้างขวาง 
 ในด้านภาพลักษณ์ของคณะผู้บริหารเทศบาลก็เป็นท่ียอมรับของประชาชน เนื่องมาจากการประพฤติ
ตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสังคม อัธยาศัยไมตรีท่ีมอบให้แก่ประชาชน การวางตนให้สามารถพบปะได้ง่าย เป็น
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กันเองกับทุกฝ่าย และในส่วนของสมาชิกสภาก็เป็นท่ียอมรับในการเป็นตัวแทนของประชาชนท่ีเข้ามารักษา
ผลประโยชน์ให้ประชาชนและร่วมกับฝ่ายบริหารของเทศบาลในการพัฒนาพ้ืนท่ี  

 
ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังต่อการบริหารการพัฒนา 

สําหรับข้อมูลในส่วนท่ี 3 เป็นข้อคําถามความคิดเห็นเก่ียวกับความคาดหวังต่อการบริหารการพัฒนา 
ในประเด็นคําถามท่ีว่า “ในอนาคต ท่านอยากเห็นเทศบาลตําบลบ้านกลาง พัฒนาไปเป็นองค์กรในลักษณะใด 
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)” มีลักษณะเป็นแบบสํารวจรายการ (Check List) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถ่ี
ร้อยละ โดยเรียงลําดับความคิดเห็นเป็นรายประเด็นได้ ดังตารางท่ี 18 

ตารางท่ี 18 แสดงค่าความถ่ี และค่าร้อยละ ของประเด็นคําตอบในส่วนท่ี 3 
 

ลําดับท่ี ประเด็น  ความถี่  ร้อยละ 

1 องค์กรท่ีมีการบริหารจัดการท่ีด ี 99 44.39 

2 องค์กรแห่งการเรียนรู้ 50 22.42 

3 องค์กรแห่งความเป็นเลิศ 43 19.28 

4 องค์กรแห่งนวัตกรรม 30 13.45 
5 อ่ืนๆ  เช่น องค์กรท่ีมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ปลอดทุจริต 
1 0.45 

 รวม 223 100.00 

 

 

 

สรุปผลการวิเคราะห์  
จากตารางท่ี 18 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับความคาดหวังต่อการบริหารการพัฒนาของกลุ่ม 

พนักงานเจ้าหน้าท่ี พบว่า พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีความต้องการเห็นเทศบาลตําบลบ้านกลาง พัฒนาไปสู่การเป็น
องค์กรในลักษณะต่างๆ เรียงลําดับได้ ดังนี้ 

ลําดับท่ี 1 องค์กรท่ีมีการบริหารจัดการท่ีด ีร้อยละ 44.39 
ลําดับท่ี 2 องค์กรแห่งการเรียนรู ้ร้อยละ 22.42 
ลําดับท่ี 3 องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ร้อยละ 19.28 
ลําดับท่ี 4 องค์กรแห่งนวัตกรรม ร้อยละ 13.25 

 ลําดับท่ี 5 อ่ืนๆ เช่น อ่ืนๆ  เช่น องค์กรท่ีมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ปลอดทุจริต ร้อยละ 0.45 

การอภิปรายผล 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนท่ี 3 แสดงให้เห็นว่า ในอนาคต กลุ่มพนักงานเจ้าหน้าท่ีคาดหวังท่ีจะ 
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เห็นการพัฒนาองค์กรท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี มากท่ีสุด รองลงมา คือ องค์กรแห่งการเรียนรู้ องค์กรแห่งความ
เป็นเลิศ องค์กรแห่งนวัตกรรม และอ่ืนๆ ตามลําดับ ซึ่งเหตุผล น่าจะมาจากการได้รับรางวัลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี ต่อเนื่องกันมาหลายปีติดต่อกัน พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีความคุ้นเคยกับการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการงานรวมท้ังการจัดทําโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้สอดรับกับตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินจาก
คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ประกอบกับพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล หรือแนวทาง
การบริหารจัดการท่ีดีเป็นอย่างดี ซึ่งควรพัฒนาให้เกิดเป็นค่านิยมในการปฏิบัติงาน ท่ีว่า หากพัฒนาให้เทศบาล
เป็นองค์กรท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีแล้ว เทศบาลจะสามารถดําเนินงานตามอํานาจหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน 

ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะสําหรับการพัฒนาปรับปรุง 
 ส่วนท่ี 4 เป็นข้อคําถามเก่ียวกับข้อเสนอแนะอ่ืนๆ สําหรับการพัฒนาปรับปรุง มีลักษณะเป็นแบบข้อ
คําถามปลายเปิด (Open Ended) ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์ในเชิงเนื้อหา (Content Analysis) สรุป
เป็นประเด็นสําคัญได้ดังนี้ 

1. ต้องการให้ทุกหน่วยงานราชการภายใน ประสานความร่วมมือในภารกิจงานต่างๆ ในภาพรวม ให้
เกิดความสําเร็จ โดยคํานึงถึงผลลัพธ์และความคุ้มค่าของของภารกิจ และการให้บริการประชาชน เป็นสําคัญ    

2. เห็นควรให้มีการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร โดยมีแผนการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง มีการ
ควบคุมกํากับโดยคณะผู้บริหารอย่างเข้มงวด และมีการประเมินประสิทธภิาพหน่วยงานภายในตามตัวชี้วัด 

3. ควรมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยส่งเสริมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
และการถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร และมุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 

4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องกลต่างๆ ท่ีจําเป็นต่อการพัฒนาท้องถ่ิน และการให้บริการ
ชุมชนสังคม 

5. ควรพัฒนาด้านสารสนเทศภายในหน่วยงานให้มีข้อมูลข่าวสารท่ีสามารถนํามาใช้ในการอ้างอิงได้
อย่างถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว 

6. ควรเปิดโอกาสให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยความสะดวก ต่อเนื่อง สานงานเก่า ก่องาน
ใหม่ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ให้สามารถเป็นท่ีพ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริง  

การอภิปรายผล 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนท่ี 4 แสดงให้เห็นว่า ในอนาคต กลุ่มพนักงานเจ้าหน้าท่ีคาดหวังท่ีจะ 

เห็นการพัฒนาองค์กรท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี  มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ประสานความร่วมมือเพ่ือ
ก่อให้เกิดความสําเร็จในทุกภารกิจงาน มีการวางแผนการพัฒนาองค์กรและประเมินผลตามเกณฑ์ชี้วัด การ
จัดการความรู้และระบบสารสนเทศภายใน เพ่ือพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ท่ีทันสมัย เพ่ือใช้ในการพัฒนาและให้บริการประชาชน รวมไปถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
ให้เป็นองค์กรท่ีสามารถเป็นท่ีพ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
จากการประเมินการบริหารการพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านกลางภายหลังการยกฐานะเป็นเทศบาล 

ระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2553 ตามนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาล ผลสรุปในภาพรวม พบว่า  
1. กลุ่มประชาชนตําบลบ้านกลาง 
ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริหารการพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านกลาง ในระดับ”มาก” มี

ค่าเฉลี่ยคือ 3.72 และประชาชนมีทัศนคติในเชิงบวกต่อภาพลักษณ์ของคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา



 รายงานผลการประเมินการบริหารการพัฒนา ภายหลังการยกฐานะเป็นเทศบาล 
. 

 

35 

เทศบาลตําบลบ้านกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 

เทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าท่ี พร้อมท้ังประชาชนมีความมุ่งหวังให้คณะผู้บริหารเทศบาลดําเนินนโยบายใน
การพัฒนาในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการศึกษา 
เป็นหลัก ซึ่งผู้บริหารเทศบาลควรให้ความสําคัญในการดําเนินงานให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมตามสัญญา
ประชาคมท่ีให้ไว้กับประชาชน ในส่วนของข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของประชาชน โดยส่วนใหญ่ประชาชนมีความ
ต้องการให้เทศบาลตําบลบ้านกลางดําเนินการ สรุปไดด้ังนี ้

1) ต้องการใหแ้ก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น ถนน รางระบาย 
น้ํา ไฟฟ้าสาธารณะ น้ําประปา ฯลฯ 
 2) ต้องการให้เทศบาลบริหารการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกด้าน และเปิดโอกาสให้ประชาชน
และทุกภาคฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในดําเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ 

3) ต้องการใหข้ยายโอกาสทางการศึกษา โดยยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน จัดตั้งสถานศึกษา 
ในระดับมัธยม วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 
 4) ต้องการให้มีสถานท่ีออกกําลังกาย เช่น ลานกีฬา สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น ฯลฯ 
 5) ต้องการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การให้บริการด้านการรักษาพยาบาลอย่างท่ัวถึง   
และการควบคุมดูแลจัดระเบียบสถานบันเทิงคาราโอเกะ ร้านอาหาร มิให้ก่อเหตุรําคาญแก่ประชาชน 

6) ต้องการให้แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเก่ียวกับขยะมูลฝอย น้ําเน่าเสีย ฝุ่น ควัน ฯลฯ และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณสองข้างทางและภายในหมู่บ้านให้สะอาดสวยงาม 
 7) ต้องการให้ควบคุมตรวจตราและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม และการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีต่างๆ ให้คงอยู ่
 8) ต้องการใหแ้ก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ การแก้ไขปัญหาการว่างงาน การส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพ          
การปรับลดอัตราการเก็บภาษี 
 ซึ่งหากวิเคราะห์ถึงปัญหาความต้องการของประชาชนท่ีเสนอแนะแก่เทศบาล พบว่า ส่วนใหญ่ปัญหา
ความต้องการต่างๆ นั้น ล้วนเป็นอํานาจหน้าท่ีของเทศบาลท่ีต้องดําเนินการท้ังสิ้น และเทศบาลได้ดําเนินการ
แก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามลําดับความสําคัญของปัญหาและตาม
เม็ดเงินงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจํากัดท่ีต้องจัดสรรเพ่ือการพัฒนาให้ครบทุกด้าน ดังนั้นการแก้ไขปัญหาและ
ความต้องการบางอย่างท่ียังไม่ได้รับการตอบสนอง จําเป็นต้องคํานึงถึงความสําคัญเร่งด่วนของปัญหา 
ประโยชน์ของประชาชนท่ีจะได้รับในภาพรวม และสถานะการคลังของเทศบาล เป็นหลักสําคัญ  
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนท่ียังเป็นประเด็นอยู ่
คณะผู้วิจัยขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินงาน ดังนี ้
  
ท่ี ประเด็นปัญหา/ความต้องการ แนวทางการดําเนินงาน หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 
1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ เช่น ถนน รางระบายน้ํา 
ไฟฟ้าสาธารณะ น้ําประปา ฯลฯ 

1. ศึกษา สํารวจ ปัญหาความต้องการด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานท่ียังไม่ได้รับการแก้ไข 
2. จัดทําแผนการก่อสรา้งและแผนงานซ่อม
บํารุง ประจําปี ในลักษณะแผนปฏิบัติงาน
เชิงรุก และเสนอต่อผู้บริหารเทศบาล เพ่ือ
ดําเนินการ 
3. ปรับปรุงฐานข้อมูลของงานโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้เป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน 

หน่วยงานภายใน 
- กองช่าง 
- กองวิชาการและ
แผนงาน 
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สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้ 
 

2 การพัฒนาอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุก
ด้าน และเปิดโอกาสให้ประชาชนและ
ทุกภาคฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในดําเนิน
โครงการและกิจกรรมต่างๆ 

1. กําหนดมาตรการส่งเสริมมีส่วนร่วม 
ของประชาชน  ท้ัง 5 ระดับ โดยใช้เทคนิค
ต่างๆ อาทิเช่น 
- การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านสื่อ
ช่องทางต่างๆ  

หนว่ยงานภายใน 
- กองวิชาการและ
แผนงาน 
 
 

ท่ี ประเด็นปัญหา/ความต้องการ แนวทางการดําเนินงาน หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2 การพัฒนาอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุก
ด้าน และเปิดโอกาสให้ประชาชนและ
ทุกภาคฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในดําเนิน
โครงการและกิจกรรมต่างๆ (ต่อ) 

- การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านสื่อ
ช่องทางต่างๆ  
- การจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/
เวทีสาธารณะ/ประชาพิจารณ์ 
- การแต่งตั้งประชาชนและหน่วยงาน
ภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะท่ี
ปรึกษา/คณะทํางาน ในการดําเนินงานและ
ติดตามประเมินผล 
- การทําประชามติในโครงการขนาดใหญ่ท่ี
ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจํานวนมาก 
2. การบูรณาการโครงการร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืน เพ่ือมิให้เกิดความซ้ําซ้อน ประหยัด
งบประมาณ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน 
 

หน่วยงานภายใน 
- กองวิชาการและ
แผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยงานภายใน 
- ทุกกอง 
หน่วยงานภายนอก 
 - หน่วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง 

3 การขยายโอกาสและยกระดับคุณภาพ
ทางการศึกษา 

1.  ศึกษาและประยุกต์ ใช้แนวคิดและ
หลักสูตรการศึกษาสมัยใหม่ร่วมกับการจัด
การศึกษาโดยเน้นความต้องการของชุมชน 
ให้เหมาะสมกับสภาพท้องถ่ิน 
2. จัดโครงการกิจกรรมท่ีส่งเสริม
การศึกษา ท้ังในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย ท้ังในส่วนท่ีดําเนินการเอง 
และร่วมกับหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 

หน่วยงานภายใน 
- กองการศึกษา 
หน่วยงานภายนอก 
- หน่วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง เช่น 
กศน. ร.ร.สังกัด
สพฐ. และเอกชน 
ฯลฯ 
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ท่ี ประเด็นปัญหา/ความต้องการ แนวทางการดําเนินงาน หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 
4 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดให้มีสถานท่ีออกกําลังกายและ
เล่นกีฬา พร้อมอุปกรณ์การกีฬาต่างๆ  
 
 
 
 
 
 

1. ก่อสร้างปรับปรุงลานกีฬาประจําหมู่บ้าน
ให้ครบถ้วนท้ัง 12 หมู่บ้าน รวมถึงการ
ก่อสร้างสนามกีฬาประจําตําบล 
2. สนับสนุนงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์การ
กีฬาและออกกําลังกายต่าง ๆ 
3. จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมการแข่งขัน
กีฬาในระดับหมู่บ้านและตําบล รวมถึงการ
ส่งเสริมพัฒนาทักษะการกีฬาให้แก่เยาวชน
และประชาชน  

หน่วยงานภายใน 
- กองการศึกษา 
- กองช่าง  
- กองสาธารณสุขฯ 
หน่วยงานภายนอก 
- เช่น ชมรมกีฬา 
สมาคมกีฬา กกท. 
ฯลฯ 
 

5 การส่งเสริมสุขภาพ การให้บริการด้าน
การรักษาพยาบาลอย่างท่ัวถึง และการ
ควบคุมดูแลจัดระเบียบสถานบันเทิง 

1. จัดโครงการกิจกรรมด้านการส่งเสริม
สุขภาพและการป้องกันรักษาพยาบาล ใน
ลักษณะหน่วยเคลื่อนท่ี การให้บริการรับส่ง
ผู้ป่วย และการติดตามดูแลหลังการรักษา 
ร่วมกับหน่วยงานองค์กรต่างๆ 
2. ขอความร่วมมือและจัดกําลังเจ้าหน้าท่ี
และอาสาสมัครต่างๆ ร่วมตรวจตรา
ควบคุมดูแลให้สถานบันเทิงปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมาย 

หน่วยงานภายใน 
- กองสาธารณสุขฯ 
- สํานักปลัด 
หน่วยงานภายนอก 
- เช่น อสม. สปสช. 
สาธารณสุขอําเภอ 
โรงพยาบาล 
ตํารวจ อส.ปปส. 
อปพร. ฯลฯ 



 รายงานผลการประเมินการบริหารการพัฒนา ภายหลังการยกฐานะเป็นเทศบาล 
. 

 

38 

เทศบาลตําบลบ้านกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 

6 การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเก่ียวกับ
ขยะมูลฝอย น้ําเน่าเสีย ฝุ่น ควัน ฯลฯ 
และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้าง
ทางและภายในหมู่บ้านให้สะอาด
สวยงาม 

1. จัดโครงการกิจกรรมเก่ียวกับรณรงค์
สร้างจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม และ
การเฝ้าระวังควบคุมมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม 
2. วางระบบผังเมืองและการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณท่ีทางสาธารณะ ให้สะอาด
สวยงาม รวมถึงการจัดทําซุ้มประตู ป้ายชื่อ
ถนน/ซอย ป้ายบอกทาง ฯลฯ 

หน่วยงานภายใน 
- กองสาธารณสุขฯ 
- กองช่าง 
หน่วยงานภายนอก 
- เช่น หมู่บ้าน
ชุมชน  โยธาธิการ
และผังเมือง 

 
 
ท่ี ประเด็นปัญหา/ความต้องการ แนวทางการดําเนินงาน หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 
7 
 
 
 
 
 
 
 

การควบคุมตรวจตราและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและอาชญากรรม และการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ให ้
คงอยู่ 
 
 
 
 
 

1. ขอความร่วมมือและจัดกําลังเจ้าหน้าท่ี
และอาสาสมัครต่างๆ ออกตระเวน       
ตรวจตรา และติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณ
จุดเสี่ยงและสถานท่ีพักอาศัยเชิงพาณิชย์  
2. สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม
สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีประจํา
หมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง                        
3. บูรณะปฏิสังขรณ์โบราณสถานในเขต
พ้ืนท่ี ให้อยู่สภาพสมบูรณ์ รวมถึงการข้ึน
ทะเบียนโบราณสถาน และจัดทําสื่อ
เผยแพร่ใหเ้ป็นท่ีรู้จัก 

หน่วยงานภายใน 
- กองการศึกษา 
- สํานักปลัด  
- กองสาธารณสุขฯ 
หน่วยงานภายนอก 
- เช่น กลุ่มสืบสาน
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ของหมู่บ้าน          
กรมศิลปากร ฯลฯ 

8 การใหแ้ก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ การแก้ไข
ปัญหาการว่างงาน การส่งเสริม
ฝึกอบรมอาชีพ และการปรับลดอัตรา
การเก็บภาษี 

1. จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้แก่
ประชาชนผู้สนใจ  
2. ส่งเสริมการผลิตและจําหน่ายสินค้า
ชุมชน ท้ังในส่วนของการประชาสัมพันธ์
สินค้า การผลิตสินค้าให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาด รวมถึงการหาตลาด
รองรับ 
3. จัดกิจกรรมนัดพบแรงงานร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
4. จัดประชุมชี้แจงเก่ียวกับภาษีให้แก่
ประชาชนและผู้ประกอบการ รวมถึงจัดทํา
โครงการจูงใจให้ชําระภาษี ชี้ให้เห็นถึง
ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการเสีย
ภาษี 

หน่วยงานภายใน 
- กองสวัสดิการ
สังคม 
- กองคลัง 
หน่วยงานภายนอก 
- เช่น ศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงาน 
แรงงานจังหวัด 
ฯลฯ 
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2. กลุ่มพนักงานเจ้าหน้าท่ีสังกัดเทศบาล 
ในเชิงความคิดเห็นของพนักงานเจ้าหน้าท่ีในสังกัดเทศบาลเก่ียวกับการบริหารการพัฒนาของเทศบาล

ตําบลบ้านกลางในภาพรวม อยู่ในระดับ “มาก” มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.61 พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีทัศนคติในเชิง
บวกต่อภาพลักษณ์ของคณะผู้บริหารเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล รวมท้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีประชาชนมี
ความมุ่งหวังท่ีจะเห็นการพัฒนาองค์กรเทศบาลให้กลายเป็น องค์กรท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ องค์กรแห่งความเป็นเลิศ และองค์กรแห่งนวัตกรรม ซึ่งผู้บริหารเทศบาลควรมอบนโยบายการ
ปฏิบัติงานให้แก่พนักงานเจ้าหน้าท่ี ในลักษณะของการทํางานเชิงรุก การมุ่งสร้างงานโครงการกิจกรรมต่างๆ 
อย่างสร้างสรรค์ การนําหลักการแนวคิดในเชิงบริหารมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับภารกิจงาน การคิดอย่าง
เป็นระบบ การบริหารเวลา รวมไปถึงการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในการปฏิบัติงาน 

ในส่วนประเด็นปัญหาความต้องการของพนักงานเจ้าหน้าท่ี  คณะผู้วิจัยขอเสนอแนวทางในการบริหาร
จัดการ เพ่ือให้ผูบ้ริหารเทศบาลนําไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน ดังนี ้

 
ท่ี ประเด็นปัญหา/ความต้องการ แนวทางในการบริหารจัดการ 
1 
 
 
 
 
 

การประสานความร่วมมือในภารกิจ
งานต่างๆ ในภาพรวม ให้เกิด
ความสําเร็จ โดยคํานึงถึงผลลัพธ์และ
ความคุ้มค่าของของภารกิจ และการ
ให้บริการประชาชน เป็นสําคัญ    
 

1. กําหนดขอบข่ายของงาน และจัดวางระบบการเชื่อมโยง
ประสานงานให้ชัดเจน และควรกําหนดตัวเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบหลักในการประสานงาน 
2. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง และกําหนดให้มีการรายงานผลพร้อม
ข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารพิจารณา 
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2 
 

การจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร 
โดยมีแผนการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง มี
การควบคุมกํากับโดยคณะผู้บริหาร
อย่างเข้มงวด และมีการประเมิน
ประสิทธิภาพหน่วยงานภายในตาม
ตัวชี้วัด 

1. จัดประชุมระดมสมอง เพ่ือการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรท้ังในระดับหน่วยงานย่อยและระดับ
องค์กร                                                            
2. กําหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินภายในของหน่วยงาน 
เพ่ือส่งเสริมมมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

 

3 การพัฒนาองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ โดยส่งเสริมการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติ และการถ่ายทอดความรู้
ภายในองค์กร และมุ่งเน้นการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 

1. ส่งเสริมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning by 
doing) ในระดับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน โดยมีหัวหน้างาน
เป็นพ่ีเลี้ยง (Coaching) คอยให้คําแนะนําปรึกษา             
2. ศึกษาและประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการความรู้      
(KM : Knowledge Management) มาใช้ในหน่วยงาน 

 
ท่ี ประเด็นปัญหา/ความต้องการ แนวทางในการบริหารจัดการ 
4 การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร 

เครื่องกลต่างๆ ท่ีจําเป็นต่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน และการให้บริการชุมชนสังคม 

1. จัดทําแผนการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ และตั้งงบประมาณ
เพ่ือการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้เพียงพอ เหมาะสม 
ตามความเหตุผลและความจําเป็น 

5 การพัฒนาด้านสารสนเทศภายใน
หน่วยงานให้มีข้อมูลข่าวสารท่ีสามารถ
นํามาใช้ในการอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง 
สะดวกรวดเร็ว 

1. ปรับปรงุระบบฐานข้อมูลท้องถ่ิน โดยกําหนดให้มี
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบป้อนข้อมูล พร้อมรายงานผล         
2. สรุปประมวลผลการดําเนินงานต่างๆ ในรูปของ
เอกสารรายงานท่ีแสดงให้เห็นถึงท้ังปริมาณและคุณภาพ
ของงาน 

6 การเปิดโอกาสให้หน่วยงานสามารถ
ปฏิบัติงานได้ด้วยความสะดวก 
ต่อเนื่อง สานงานเก่า ก่องานใหม่ 
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ให้สามารถเป็น
ท่ีพ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 

1. มอบนโยบายและกําหนดขอบข่ายงาน มอบให้
หน่วยงานเป็นผู้คิดสร้างสรรค์และปฏิบัติ แล้วจึงทําการ
ประเมินผล                                                      
2. ศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานการปฏิบัติงานกับองค์กร
ต้นแบบต่างๆ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
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ข้อเสนอแนะในเชิงบริหาร 
การวิเคราะห์ในเชิงนโยบาย ประชาชนและพนักงานเจ้าหน้าท่ี มีความคิดเห็นว่า นโยบายของ

ผู้บริหารตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา มีผลงานให้เห็นเป็น
รูปธรรม เป็นท่ียอมรับ และบริหารงานด้วยความโปร่งใส สุจริต มีคุณธรรม และรับผิดชอบ แสดงให้เห็นว่า
ประชาชนและพนักงานเจ้าหน้าท่ีในสังกัด มีความนิยมในนโยบายการบริหารของคณะผู้บริหารของเทศบาล 
ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงขอเสนอให้คณะผู้บริหารเทศบาลดําเนินนโยบายการบริหารเชิงบูรณการและก่อให้เกิดความ
ยั่งยืน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและทุกภาคส่วน ให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการท่ีดี
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ผู้บริหารเทศบาลสามารถนําผลการประเมินไปปรับปรุงนโยบายการบริหารงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง สามารถดําเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้
ตรงจุด และสามารถกําหนดทิศทางในการพัฒนาตําบลได้ตรงกับเป้าหมายท่ีวางไว้ และควรรักษาพร้อม
ปรับปรุงระดับคุณภาพการบริการในด้านต่างๆ ท่ีดีอยู่แล้วให้ดียิ่งข้ึนต่อไป และเพ่ือให้การบริหารจัดการภายใน
องค์กรรวมไปถึงการพัฒนาท้องถ่ิน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน คณะผู้วิจัยขอเสนอให้เทศบาลนํา
หลักการของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) คือ การนําหลักเกณฑ์และแนวทางการ
บริหารองค์กรท่ีเป็นเลิศ ซึ่งได้ยอมรับเป็นมาตรฐานสากลโลกมาประยุกต์ใช้พัฒนาระบบบริหารจัดการของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยอาศัยหลักการประเมินองค์กรด้วยตนเองเป็นการทบทวนสิ่งท่ีองค์กรดําเนินการเทียบกับ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เม่ือตรวจพบว่าเรื่องใดยังไม่อยู่ในระบบท่ีน่าพอใจเม่ือเทียบกับเกณฑ์ 
องค์กรจะได้พัฒนาวิธีปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานไปสู่
มาตรฐานระดับสากล รวมท้ังหลักการจัดการความรู้ (KM : Knowledge Management) การถ่ายทอดความรู้
ในองค์กร และการบริหารจัดการวัตกรรม เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นองค์กรท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีและเป็นเลิศต่อไป  
 

********************************* 
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ภาคผนวก 
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ตัวอย่าง แบบสอบถามแบบสอบถามความคิดเห็น 

การประเมินการบริหารการพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านกลาง 
ภายหลังการยกฐานะเป็นเทศบาล ระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง แบบสอบถามแบบสอบถามความคิดเห็น 
การประเมินการบริหารการพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านกลาง 

ภายหลังการยกฐานะเป็นเทศบาล ระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 255 
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ตัวอย่าง แบบสอบถามแบบสอบถามความคิดเห็น 
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การประเมินการบริหารการพฒันาของเทศบาลตําบลบ้านกลาง 
ภายหลังการยกฐานะเป็นเทศบาล ระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง แบบสอบถามแบบสอบถามความคิดเห็น 
การประเมินการบริหารการพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านกลาง 
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ภาพแสดงการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากประชาชน โดยคณะทีมงานจากสภาเด็กและเยาวชน 
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ภาพแสดงการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากประชาชน โดยคณะทีมงานจากสภาเด็กและเยาวชน 
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คณะท่ีปรึกษาการวิจัย 

 
1. นายรักพงษ์ บุลศิริ     ปลัดเทศบาลตําบลบ้านกลาง 
2. นายอุดม ปันแจ่ม       รองปลัดเทศบาลตําบลบ้านกลาง 
3. นายศักดิพันธุ ์จันตัน          หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
4. นางวาสนา ธรรมโคร่ง        ผู้อํานวยการกองคลัง 
5. นายสุรินทร ์จันทร์ต๊ะธง        ผู้อํานวยการกองช่าง 
6. นางรณิดา เกตุเต็ม                 ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
7. นางลัทธวรรณ ใจกลาง           ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
8. นายพิรฬุห์ ศิริทองคํา             รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและ 
 สิ่งแวดล้อม 
9. นายประจญ  ปัญโญใหญ่        ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล 
 

คณะผู้วิจัย 
 

1. นางรัตนา ปรีชานุกูล           ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
2. นายทรงกลด ณ ลําพูน               หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
3. นางณัฐชฎาพร ต๊ะกิดุก                นักวิชาการประชาสัมพันธ ์3 
4. นางสาวพิมผกา ต้นแก้ว                 ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ ์
5. ว่าท่ี ร.ต หญิง พิไลวรรณ  ยินดี         ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
6. นางสาวศรีสุดา กันทะสัก              ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
7. นางสาวญะภฎา ปันแจ ้ พนักงานจ้างเหมาบริการ 
8. คณะนักศึกษาจากสภาเด็กและเยาวชนตําบลบ้านกลาง ได้แก่ 
 8.1) นายวิสิทธิ์ ปันสีทอง 
 8.2) นางสาวหัสยา มาผาบ 
 8.3) นายสหรัตน์ กันทะวงค์ 
 8.4) นายกรกฎ โพธิกลาง 
 8.5) นางสาวทิพวรรณ เครือหมู่ 
 8.6) นางสาวสุธิพร คํายอง 
 

********************************************** 
 


