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ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
กมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
RESIDENTS’ SATISFACTION WITH RENDERING PUBLIC SERVICES OF TAMBON
KAMALASAI ADMINISTRATIVE ORGANIZATION IN KAMALASAI DISTRICT,
KALASIN PROVINCE
บรรเทา ไชยโคตร1
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์, 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ของประชาชนที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน, และ 3) เพื่อศึกษา
ข้อเสนอแนะของประชาชนเกีย่ วกับการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนผูม้ สี ทิ ธิเ์ ลือกตัง้ ในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย
อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ จ�ำนวน 365 คน ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร ยามาเน่
(Taro Yamane) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ จ�ำนวน
40 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน t-test และ F-test
ผลการวิจยั พบว่า 1) ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อ่ การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจและสังคม,
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน,ด้านการเมืองและการบริหารและด้านสิง่ แวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
2) ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มีเพศอายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้
บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งทั้งโดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน 3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
กมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เรียงตามความถี่สูงไปหาต�่ำสามอันดับแรก ได้แก่ ควรส่งเสริม
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานโครงการต่างๆ ควรมีการอบรมและให้ความรู้ในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน และควรมีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ
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ABSTRACT
This thematic paper served the purposes:1) to study resident’s satisfaction with
rendering public of Tambon Kamalasai Administrative Organization in Kamalasai district,
Kalasin province., 2) to compare their satisfaction with rendering public services here
variables of their genders, age, and education levels, 3) to examine suggestions for their
satisfaction with its rendering public services. The samples comprised 365 voters in its
constituency, sampled with Taro Yamane’s formula. The research instrument the
five-rating-scale questionnaires of 40 question, possessing the reliability for the entire entry
at 0.97. The statistics used for analyzing data incorporated frequency, percentage, mean,
standard deviation and referential statistics of t-test and F-test (One-way ANOWA).
The results showed that: 1) residents’ satisfaction with rendering public services of
Tambon Kamalasai Administrative Organization in Kamalasai district, Kalasin province were
rated ‘high’ in the overall aspect. Given a single aspect, all four aspects were also scored
‘high’. These aspects placed in descending order of arithmetic means included: i) economy
and society, ii) infrastructure, iii) politics and administration, and iiii) environment and
natural resource management, respectively. 2) Hypothesis testing results confirmed that
variables of their genders, ages, and education levels showed no significant differences in
their satisfaction with rendering public services here in the overall aspect. 3) Residents’
suggestion for their satisfaction with rendering public services of Tambon Kamalasai
Administrative Organization in Kamalasai district, Kalasin province in descending order three
frequencies were: 1) should encourage people to come and participate in the various
projects., 2) should have training and education in environmental protection and the
public. and 3) should have a solid waste management.
1. ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
การปกครองท้องถิน่ ถือเป็นส่วนหนึง่ ของการบริหารราชการแผ่นดิน ซึง่ เป็นไปตามหลักการกระจาย
อ�ำนาจ ที่รัฐบาลมอบอ�ำนาจในการบริหารงานตามภารกิจต่างๆ โดยหลักการกระจายอ�ำนาจและให้อิสระ
แก่ท้องถิ่นเพื่อปกครองตนเอง โดยเน้นให้ท้องถิ่นมีสิทธิปกครองตนเองมีอิสระในการก�ำหนดทิศทางในการ
บริหารท้องถิน่ ของตนเอง รวมทัง้ มีอสิ ระในการบริหารงานทัง้ ด้านการบริหารก�ำลังคน และงบประมาณทัง้ นี้
เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น และเป็นที่มาของการตราพระราชบัญญัติก�ำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ส่งผลให้บทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ เปลีย่ นแปลงไปจากเดิม ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายรัฐธรรมนูญก�ำหนดแบ่งภารกิจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบการจัดบริการสาธารณะระดับชุมชน ส่วนราชการบริหารส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค รับผิดชอบการด�ำเนินภารกิจของรัฐในระดับประเทศและภูมิภาค โดยให้ค�ำปรึกษาและ
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สนับสนุน ก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพียงเท่าทีจ่ ำ� เป็น ซึง่ แตกต่างจากในอดีต
ที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน เช่น การจัดเก็บขยะ
และก�ำจัดขยะ งานดูแลความสะอาดของถนนและท่อระบายน�ำ้ เป็นต้น โดยไม่ตอ้ งขึน้ อยูก่ บั การบังคับบัญชา
ของส่วนกลาง ซึ่งปัจจุบันนี้การปกครองท้องถิ่นในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 ระบบ 5 รูปแบบ (วิทยาลัย
พัฒนาการปกครองท้องถิ่น, 2547 : 27-28)
และตามพระราชบัญญัติก�ำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 ซึ่งออกตามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้
บัญญัตอิ ำ� นาจและหน้าทีใ่ ห้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทุกประเภทรับผิดชอบการจัดบริการสาธารณะให้แก่
ประชาชนในพืน้ ที่ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ . ม.ป.ป., หน้า 8) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นองค์กร
หนึ่งในสังคม เป็นองค์กรราชการบริหารส่วนท้องถิ่น สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีฐานะเป็นทบวงการเมือง
และเป็นนิติบุคคล ปัจจุบันแบ่งรูปแบบการปกครองออกเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต�ำบล กรุงเทพ เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง โดยพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ดา้ นจ�ำนวนประชากร ความเจริญทางเศรษฐกิจและความเจริญทางการเมืองของท้องถิน่ ตาม
ความหมาย มีหน้าทีต่ ามนโยบาย หลักคือ บ�ำบัดทุกข์บำ� รุงสุขให้แก่ประชาชน ในการจัดระบบบริการสาธารณะ
ตามพระราชบัญญัติก�ำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พุทธศักราช 2542 (จ�ำนง หอมแย้ม และภราดร หอมแย้ม,2546 หน้า 16)
องค์การบริหารส่วนต�ำบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาต�ำบล
และองค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งได้บัญญัติให้สภาต�ำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนใน
ปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกัน 3 ปี ไม่ต�่ำกว่า 150,000 บาท ให้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต�ำบล
มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ�ำนาจหน้าที่ด�ำเนินการพัฒนาต�ำบลในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ภายใต้
บังคับแห่งกฎหมาย (มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2546 หน้า 61) และองค์การบริหารส่วนต�ำบลถือ
เป็นหน่วยงานหนึง่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีเ่ ป็นรากฐานของการปกครองในระบอกประชาธิปไตย
มีหลักการทีส่ ำ� คัญคือ ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง ตามหลักการกระจายอ�ำนาจ โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ถกู ก�ำหนดโดยกฎหมายทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของการบริหารราชแผ่นดิน ซึง่ รัฐมอบอ�ำนาจ
ภารกิจ ตลอดจนอ�ำนาจหน้าทีใ่ นการบริหารและแก้ปญ
ั หา หรือตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมทัง้
การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ด�ำเนินการตามเจตนารมณ์ของประชาชน ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขต
อ�ำนาจอิสระที่เหมาะสมตามสิทธิท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหัวใจส�ำคัญในการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต�ำบล เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นได้ไม่นาน ประกอบกับ
ได้รบั การกระจายอ�ำนาจหรือการถ่ายโอนภารกิจจากภาครัฐ ในการให้บริการสาธารณะต่างๆ แก่ประชาชน
ท�ำให้การบริการงานองค์การบริการส่วนต�ำบล มักเกิดปัญหาในการให้บริการประชาชนอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งอาจ
เกิดจากการประสบปัญหา การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ สถานที่ไม่เพียงพอ
ในการปฏิบตั งิ าน การขาดความรูข้ องเกีย่ วกับอ�ำนาจหน้าทีข่ ององค์การบริหารส่วนต�ำบลขาดประสบการณ์
การใช้บริการหรือท�ำงานร่วมกับองค์การบริการส่วนต�ำบล การไม่รบั ทราบข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับการท�ำงาน
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบล เป็นต้น (มานพ อุบลทิพย์. 2549, หน้า 1)
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จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ท�ำให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ต่อการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการหาแนวทางพัฒนาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อันจะท�ำให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง และสะท้อนให้เห็นถึงความส�ำเร็จของการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อ่ การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร ส่วน
ต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
กมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ของประชาชนที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน
2.3 เพือ่ ศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนเกีย่ วกับการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกัน
3.2 ประชาชนทีม่ อี ายุตา่ งกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกัน
3.3 ประชาชนทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกัน
4. ขอบเขตของการวิจัย
4.1 ขอบเขตด้านประชากร
ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์ ในปีงบประมาณ 2557 จ�ำนวน 3,975 คน
4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยได้ก�ำหนดตัวแปรไว้ดังนี้
1) ตัวแปรต้น ได้แก่ สถานภาพส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ และระดับการศึกษา
2) ตัวแปรตาม ได้แก่ ได้แก่ ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ใน 4 ด้าน ได้แก่
		 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
		 2) ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
		 3) ด้านเศรษฐกิจและสังคม
		 4) ด้านการเมืองและการบริหาร
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4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 ท�ำให้ทราบความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อ่ การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
5.2 ท�ำให้ทราบผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อ่ การให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ของประชาชนที่มี เพศ อายุ และ
ระดับการศึกษา ต่างกัน
5.3 ท�ำให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
กมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
6. วิธีการด�ำเนินการวิจัย
6.1 ประชากร
ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์ ในปีงบประมาณ 2557 จ�ำนวน 3,975 คน
6.2 กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์ ในปีงบประมาณ 2557 จ�ำนวน 365 คน ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร่
ยามาเน่ (Taro Yamame) (กัลยา วานิชบัญชา, 2546, หน้า 26-27) แล้วท�ำการสุ่มแบบง่าย (Simple
Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก
6.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทีส่ ร้างขึน้ จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง โดยข้อค�ำถามได้ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์
ที่ต้องการศึกษาและแบ่งข้อค�ำถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 		
ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการ
ศึกษา และอาชีพ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อ่ การให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ด้าน จ�ำนวน
40 ข้อ ดังนี้
		 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน				
มี 10 ข้อ
		 2. ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มี 10 ข้อ
		 3. ด้านเศรษฐกิจและสังคม				
มี 10 ข้อ
		 4. ด้านการเมืองและการบริการ			
มี 10 ข้อ
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ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ
		 5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมีต่อการให้บริการมากที่สุด
		 4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมีต่อการให้บริการมาก
		 3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมีต่อการให้บริการปานกลาง
		 2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมีต่อการให้บริการน้อย
		 1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมีต่อการให้บริการน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaires) เพื่อสอบถามข้อเสนอ
แนะเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์
6.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
6.4.1 สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส�ำหรับบรรยายปัจจัยส่วนบุคคล
6.4.2 สถิติอนุมานหรืออ้างอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบค่าที (t–test)
การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One–Way ANOVA) F-test
7. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถสรุปผลได้ดังนี้
7.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 50.14
มีอายุ 46- 60 ปี จ�ำนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 44.38 และมีระดับการศึกษา อนุปริญญา/เทียบเท่า (ปวส.)
จ�ำนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 28.22
7.2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจและสังคม
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ด้านการเมืองและการบริหาร และด้านสิง่ แวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ตามล�ำดับ สามารถสรุปผลได้ดังนี้
1) ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อ่ การให้บริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งสิบข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ
ข้อ 6 ที่ว่า “มีการก่อสร้างและจัดระบบระบายน�้ำได้มาตรฐานและทั่วถึง” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
ข้อ 5 ที่ว่า “มีป้ายบอกชื่อถนน ชื่อซอย ชื่อชุมชน/หมู่บ้าน ต่างๆอย่างทั่วถึงและชัดเจน”
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2) ด้านสิง่ แวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งสิบข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า “มีระบบการจัดการเก็บและ
ก�ำจัดขยะที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “มีการ
คัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง”
3) ด้านเศรษฐกิจและสังคม พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านเศรษฐกิจและ
สังคม โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมากทัง้ สิบข้อ โดยข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่
มากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า“มีการส่งเสริมกลุ่มสตรี แม่บ้าน และกลุ่มอาชีพในชุมชน” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือข้อ 5 ที่ว่า“มีการจัดหาสถานที่ในการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน”
4) ด้านการเมืองและการบริหาร พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ ข้อ 10 ทีว่ า่ “บุคลากรมีความรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั แิ ละมีความ
เสียสละ และทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 9 ที่ว่า “มีการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลอย่างเพียงพอ”
7.3 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
กมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
สมมติฐานที่ 1 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกัน
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ทัง้ โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกัน
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
สมมติฐานที่ 3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกัน
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
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7.4 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โดยสรุป ประชาชนได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เรียงตามความถี่สูงไปหาต�่ำสามอันดับแรก ได้แก่
ควรส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานโครงการต่างๆ ควรมีการอบรมและให้ความรู้
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน และควรมีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ
8. การอภิปรายผล
จากการสรุปผลการวิจยั ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อ่ การบริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถน�ำมาอภิปรายผลได้ดังนี้
8.1 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อ่ การบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
กมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมทั้งสี่ด้าน อยู่ในระดับมาก ที่เช่นนี้อภิปรายได้ว่า
เนือ่ งจากคณะผูบ้ ริหารขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสยมีความเอาใจใส่ในการให้การบริการสาธารณะ
ในทุกด้าน และในแต่ละปีงบประมาณได้จดั สรรงบประมาณเพือ่ ด�ำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง แก้ไข ซ่อมแซม
ถนน ไฟฟ้า การสาธารณะสุข ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยด�ำเนินงานดังกล่าวเป็นที่ยอมรับของประชาชน
เพราะมีการดูแลเอาใจใส่และมีจิตส�ำนึกในการบริการประชาชน มีความเสมอภาคในการปฏิบัติหน้าที่
ท�ำให้ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พจนีย์ วงษ์แก้ว
ได้วิจัยเรื่อง“ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลต�ำบลนาเชือก อ�ำเภอ
นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม”ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการสาธารณะ
ของเทศบาลต�ำบลนาเชือก อ�ำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุนารี แสนพยุห์ ได้วิจัยเรื่อง“ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ
ของเทศบาลต�ำบลโพธิท์ อง อ�ำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด”ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของประชาชน
ทีม่ ตี อ่ การบริการสาธารณะของเทศบาลต�ำบลโพธิท์ อง อ�ำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด”โดยรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้งสี่ด้าน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1) ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อ่ การให้บริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ที่เป็น
เช่นนี้อภิปรายได้ว่า การด�ำเนินงานให้บริหารสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมีผลงานเป็นที่ยอมรับของประชาชน และสร้างความพึงพอใจให้ประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบเป็นอย่างมาก ทีเ่ ป็นเช่นนีเ้ พราะว่า องค์การบริหารส่วนต�ำบลได้ดำ� เนินงานเกีย่ วกับด้านโครงสร้าง
พื้นฐานของชุมชน/หมู่บ้าน โดยมีการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ภายในท้องถิ่นและเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน
ชุมชน มีการปรับปรุงแก้ไขและก่อสร้างเส้นทางคมนาคมทีม่ าตรฐาน อาทิถนนลูกรังมาตรฐานเชือ่ มระหว่าง
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ต�ำบลถึงต�ำบลและหมู่บ้าน มีการปรับปรุง ซ่อมแซม และก่อสร้างระบบประปาทุกประเภทให้สามารถผลิต
น�้ำประปาที่มีคุณภาพ อย่างเพียงพอต่อความต้องการของชุมชน และขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมและ
สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชน อย่างเท่าเทียมกัน อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ พจนีย์ วงษ์แก้ว ได้วิจัยเรื่อง“ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การบริการสาธารณะของเทศบาลต�ำบลนาเชือก อ�ำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม”ผลการวิจยั พบว่าความ
พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลต�ำบลนาเชือก อ�ำเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 6 ที่ว่า “มีการก่อสร้าง
และจัดระบบระบายน�้ำได้มาตรฐานและทั่วถึง” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เนื่องจากองค์การบริหารส่วน
ต�ำบลกมลาไสย ได้ให้ความส�ำคัญของระบบการระบายน�้ำภายในชุมชน เนื่องจากในฤดูฝนน�้ำจะขังและ
เน่าเหม็น จึงได้มีด�ำเนินการก่อสร้างและจัดระบบรางระบายให้ครอบคลุมทุกชุมชน ให้มีมาตรฐาน เพื่อให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ท�ำให้ประชาชนมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ แนวคิด
ของ อัมพร เจริญชัย ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า “ความพึงพอใจหมายถึง สิ่งที่สนองความ
ต้องการพืน้ ฐานของมนุษย์ เป็นการลดความเครียดทางด้านร่างกายและจิตใจ หรืออาจเป็นสภาพของความ
รูส้ กึ ของบุคคลทีม่ คี วามสุข ความสดชืน่ เอมใจตลอดจนสร้างทัศนคติในทางบวกต่อบุคคลต่อสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ซึง่
จะเปลี่ยนแปลงไปตามความพอใจในการปฏิบัติต่อสิ่งนั้น”
		ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือข้อ 5 ที่ว่า “มีป้ายบอกชื่อ
ถนน ชื่อซอย ชื่อชุมชน/หมู่บ้าน ต่างๆอย่างทั่วถึงและชัดเจน” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลกมลาไสย ได้ด�ำเนินการจัดท�ำป้ายบอกชื่อถนน และหมู่บ้าน อาจเนื่องจากว่า ป้ายบอกชื่อซอย
ชื่อชุมชน/หมู่บ้าน ได้ช�ำรุด และยังไม่ได้รับการซ่อมแซม แต่ประชาชนก็มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับแนวคิดของ เทพนม เมืองแมน และ สวิง สุวรรณ กล่าวไว้ว่า “ความพึงพอใจเป็นภาวะของ
ความพึงพอใจหรือภาวการณ์มีอารมณ์ในทางบวกที่มีผลเกิดขึ้น เนื่องจากการประเมินประสบการณ์ของ
คน ๆ หนึ่ง สิ่งที่ขาดหายไประหว่างการเสนอให้กับสิ่งที่ได้รับจะเป็นรากฐานแห่งความพอใจและไม่พอใจได้
2) ด้านสิง่ แวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชน
ที่มตี อ่ การบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้าน
สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปราย
ได้ว่า การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสยในด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ มีผลงานเป็นที่ยอมรับของประชาชน และสร้างความพึงพอใจให้ประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบ เป็นอย่างมาก เพราะว่า องค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย ให้ความส�ำคัญด้านสิง่ แวดล้อมและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ได้ด�ำเนินการ มีการให้บริการก�ำจัดขยะในหมู่บ้าน การดูแลรักษา
สิง่ แวดล้อมในหมูบ่ ้าน รักษาความสะอาดของถนนและทางสัญจรในหมู่บา้ น และองค์การบริหารส่วนต�ำบล
กมลาไสย ยังให้การสนับสนุนงบประมาณในการรณรงค์ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและปลูกจิตส�ำนึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน องค์กรต่าง ๆ ในชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พจนีย์ วงษ์แก้ว ได้
วิจยั เรือ่ ง“ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อ่ การบริการสาธารณะของเทศบาลต�ำบลนาเชือก อ�ำเภอนาเชือก
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จังหวัดมหาสารคาม”ผลการวิจยั พบว่าความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อ่ การบริการสาธารณะของเทศบาล
ต�ำบลนาเชือก อ�ำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ด้านสิ่งแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับมาก
		ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 2 ที่ว่า “มีระบบการ
จัดการเก็บและก�ำจัดขยะทีม่ คี วามเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ” ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลกมลาไสย ได้ด�ำเนินการจัดเก็บขยะอย่างสม�่ำเสมอและถูกตามหลักสุขลักษณะ และมีความใส่ใจ
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยยึดถือตามระเบียบและหลักเกณฑ์เป็นหลัก อีกทั้ง
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและเข้าใจในกระบวนการท�ำงาน จึงท�ำให้ประชาชนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ อ้อยทิพย์ กองสมบัติ ได้กล่าวถึงความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ (Public Service Satisfaction) ว่าเป็นการประเมินผลการปฏิบตั ิ
งานของการให้บริการของการปกครองท้องถิ่น โดยมีพื้นฐานเกิดจากการรับรู้ (Perception) ถึงการส่งมอบ
การบริการที่แท้จริง และการประเมินผลนี้จะแตกต่างกันไป โดยแต่ละคนจะมีเกณฑ์ (Criteria) ที่เกิดจาก
ประสบการณ์ตั้งเอาไว้ พร้อมการตัดสินใจ (Judgment) ของบุคคล
		ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 5 ที่ว่า “มีการคัดแยก
ขยะก่อนทิง้ ” ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย ได้มกี ารด�ำเนินการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน ได้ตรงตามความต้องการ แต่เนื่องจากในการคัดแยะขยะ
ในบางครั้งยังขาดงบประมาณในการด�ำเนินการ จึงท�ำให้รู้สึกว่าไม่องค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสยไม่ได้
ด�ำเนินการ สอดคล้องกับแนวความคิดของ สมยศ นาวีการ ได้ให้ความหมายว่า “ความพึงพอใจ หมายถึง
ความรุนแรงของความต้องการของผู้ใช้บริการเพื่อผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ความพึงใจอาจเป็นได้ท้ังทาง
บวกและทางลบภายใต้สถานการณ์การท�ำงานการให้บริการ การปรับปรุงพัฒนา ก่อให้เกิดความพึงพอใจ
ทางบวก ส่วนความขัดแย้งการต�ำหนิหรือการลงโทษแบบต่าง ๆ ย่อมก่อให้เกิดความพึงพอใจ ทางลบ”
3) ด้านเศรษฐกิจและสังคม พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อให้การบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านเศรษฐกิจและ
สังคม โดยรวมและรายข้อ อยูใ่ นระดับมาก ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้ว่า การให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลกมลาไสยในด้านเศรษฐกิจและสังคม ของในชุมชน/หมู่บ้านมีผลงานเป็นที่ยอมรับของ
ประชาชน และสร้างความพึงพอใจให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเป็นอย่างมาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า
องค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสยให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุน
ความรูด้ า้ นอาชีพ สนับสนุนให้มกี ารจัดตัง้ กลุม่ อุตสาหกรรมครอบครัวของกลุม่ แม่บา้ น กลุม่ ออมทรัพย์ และ
กลุม่ อาชีพต่างๆ ภายในหมูบ่ า้ นและชุมชน และส่งเสริมการด�ำรงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน จึง
ท�ำให้ประชาชนมีความพึงพอใจการให้บริการสาธารณะ ด้านเศรษฐกิจและสังคม อยูใ่ นระดับมาก สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ พจนีย์ วงษ์แก้ว ได้วจิ ยั เรือ่ ง“ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อ่ การบริการสาธารณะของ
เทศบาลต�ำบลนาเชือก อ�ำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม”ผลการวิจยั พบว่าความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลต�ำบลนาเชือก อ�ำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ด้านเศรษฐกิจ
และ ด้านสังคมโดยรวมอยู่ในระดับมาก
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

		ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 4 ที่ว่า“มีการส่งเสริม
กลุม่ สตรี แม่บา้ น และกลุม่ อาชีพในชุมชน” ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย
ได้มีนโยบายส่งเสริมกลุ่มอาชีพ พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณ และจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
เพื่อเพิ่มรายได้ต่อครอบครัวของประชาชน เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น จึงท�ำให้มีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวความคิดของ บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ กล่าวว่า “ความ
พึงพอใจ หมายถึง เป็นกิริยาท่าทีรวม ๆ ของบุคคลที่เกิดจากความพร้อมหรือความโน้มเองของจิตใจ
ซึ่งแสดงออกต่อสิ่งเร้าสิ่งหนึ่ง ๆ เช่น วัตถุ สิ่งของและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ โดยจะแสดงออกในทาง
สนับสนุน (Positive) มีความรู้สึกเห็นด้วยต่อสิ่งเร้านั้น หรือแสดงออกในทางต่อต้าน (Negative) มีความ
รู้สึกไม่เห็นด้วยต่อสิ่งเร้านั้น”
		ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือข้อ 5 ที่ว่า“มีการจัดหาสถานที่
ในการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า องค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย
ได้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน และมีศูนย์แสดงสินค้าประจ�ำต�ำบล เพื่อให้ประชาชนได้น�ำสินค้ามาขาย
แต่เนื่องจากสถานที่ขายสินค้ามีเพียงแห่งเดียว จึงท�ำให้ประชาชนมีความรู้สึก ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
จึงท�ำให้มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด แต่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ สุรศักดิ์
นาถวิล ได้กล่าวว่า “ความพึงพอใจ เป็นการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกในทางบกของบุคคลต่อ
สิ่งหนึ่งสิ่งใด บุคคลจ�ำเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมรอบตัวการตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล
ด้วยการโต้ตอบกับบุคคลอื่นและสิ่งต่าง ๆ”
4) ด้านการเมืองและการบริหาร พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านการเมืองและการ
บริหาร โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลกมลาไสย ในชุมชน/หมูบ่ า้ นมีผลงานเป็นทีย่ อมรับของประชาชน และสร้างความพึงพอใจให้ประชาชน
ในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบเป็นอย่างมาก ทีเ่ ป็นเช่นนีเ้ พราะว่า องค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสยให้ความส�ำคัญต่อ
การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการด�ำรงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน จึงท�ำให้ประชาชนมีความพึงพอใจ
การให้บริการสาธารณะ ด้านการเมืองและการบริหาร อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ พจนีย์
วงษ์แก้ว ได้วิจัยเรื่อง“ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลต�ำบลนาเชือก
อ�ำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม”ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการ
สาธารณะของเทศบาลต�ำบลนาเชือก อ�ำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ด้านพัฒนาการเมืองและการ
บริหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 10 ที่ว่า “บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบตั งิ านและมีความเสียสละ และทุม่ เทในการปฏิบตั หิ น้าที”่ ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้
ว่า องค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย ได้ด�ำเนินการอบรม และให้ความรู้แก่บุคลากร และสร้างจิตส�ำนึก
ในการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยูเ่ สมอ ท�ำให้บคุ ลากรขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย มีความรู้ ความสามารถ
และสามารถปฏิบตั งิ านในหน้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยเหลือประชาชนผูม้ าติดต่อราชการ หรือ
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ได้รบั ความเดือดร้อน ได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ ท�ำให้ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
สอดคล้องกับแนวคิดของ เฮอร์ซี (Wallestein Hercy) กล่าวว่า “ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้น
เมื่อได้รับผลความส�ำเร็จ ตามความมุ่งหมาย หรือเป็นความรู้สึกขั้นสุดท้าย (End state in feeling) ที่ได้รับ
ผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์”
		ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับมาก คือ ข้อ 9 ทีว่ า่ “มีการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์เครือ่ งมือในการปฏิบตั งิ านขององค์การบริหารส่วนต�ำบลอย่างเพียงพอ” ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่
องค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย ได้จดั สรรงบประมาณ ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ ในการปฏิบตั ิ
งาน อยู่ทุกปีงบประมาณ แต่อาจจะมีประชาชนผู้ใช้บริการบางคนที่ไม่ประทับใจต่อการให้บริการด้วยวัสดุ
อุปกรณ์ เครือ่ งมือ ทีม่ อี ยู่ จึงท�ำให้ผลการวิจยั ในประเด็นนีม้ คี า่ เฉลีย่ น้อยกว่าทุกข้อในด้านการเมืองและการ
บริหารแต่มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ วรูม (Victor H. Vroom) ได้ให้ความ
หมายความพึงพอใจไว้ว่า “ทัศนคติและความพึงพอใจในสิ่งสามารถใช้แทนได้ เพราะทั้งสองค�ำนี้หมายถึง
ผลที่ได้จากการที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งนั้น ทัศนคติด้านบวกจะแสดงให้เห็นสภาพความพึงพอใจใน
สิ่งนั้นและทัศนคติด้านลบจะแสดงให้เห็นสภาพความไม่พึงพอใจ”
8.2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
1) เพศ ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจของประชาชนที่
มีตอ่ การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย
รวม ไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนทั้งเพศชายและเพศหญิงได้มีส่วนร่วมและความ
ร่วมมือในกิจกรรมการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย และการบริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสยอย่างทั่วถึง ให้ความเสมอภาคกันทุกหมู่บ้าน/ชุมชน และเทศบาลมี
การให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค เท่าเทียมกัน และมาตรฐานเดียวกัน โดยให้การบริการสาธารณะ
ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชนด้วยมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้นจึงท�ำให้ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความ
พึงพอใจต่อการให้บริหารสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โดยรวม ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พจนีย์ วงษ์แก้ว ได้วจิ ยั เรือ่ ง“ความพึงพอใจของประชาชน
ทีม่ ตี อ่ การบริการสาธารณะของเทศบาลต�ำบลนาเชือก อ�ำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม” ผลการเปรียบเทียบ
พบว่า ประชาชนที่มีเพศ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลต�ำบลนาเชือก
อ�ำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนารี แสนพยุห์ ได้
วิจัยเรื่อง“ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�ำบลโพธิ์ทอง อ�ำเภอ
โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ประชาชนที่มีเพศ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้
บริการสาธารณะของเทศบาลต�ำบลโพธิ์ทอง อ�ำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
2) อายุ ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การ
ด�ำเนินงานในกิจกรรมการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย มีการส่งเสริมให้
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ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในชุมชนเป็นประจ�ำ และการให้บริการสาธารณะมีการก�ำหนดแนวทาง
และนโยบายที่ชัดเจน ซึ่งมีผลการด�ำเนินงานให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย มี
ผลงานทีเ่ ป็นรูปธรรม สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน จึงท�ำให้ประชาชนทีม่ อี ายุตา่ งกัน มีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โดยรวม ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุนารี แสนพยุห์ ได้วจิ ยั เรือ่ ง“ความพึงพอใจของประชาชน
ทีม่ ตี อ่ การให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�ำบลโพธิท์ อง อ�ำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการเปรียบเทียบ
พบว่า ประชาชนที่มีอายุ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�ำบลโพธิ์ทอง
อ�ำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน
3) ระดับการศึกษา มีความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปราย
ได้วา่ สภาพสังคม วัฒนธรรมความเป็นอยู่ และการศึกษาของประชาชน มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน และองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต� ำ บลกมลาไสย ได้ มี ก ารส่ ง เสริ ม ประชาชนมี ส ่ ว นในกิ จ กรรมด้ ว ยมาตรฐานเดี ย วกั น
ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค ความเท่าเทียมกันทุกคนไม่มีการเลือกปฏิบัติ และองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลกมลาไสย มีการให้บริการสาธารณะได้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ดังนั้นจึงท�ำให้ประชาชนที่มี
ระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย
อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พจนีย์ วงษ์แก้ว ได้วิจัย
เรื่อง“ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลต�ำบลนาเชือก อ�ำเภอนาเชือก
จังหวัดมหาสารคาม” ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
การบริการสาธารณะของเทศบาลต�ำบลนาเชือก อ�ำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนารี แสนพยุห์ ได้วิจัยเรื่อง“ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
สาธารณะของเทศบาลต�ำบลโพธิท์ อง อ�ำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ประชาชน
ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�ำบลโพธิ์ทอง อ�ำเภอ
โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน
9. ข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีข้อเสนอแนะที่ได้จากการค้นพบ (Fact Findings)
ดังต่อไปนี้
9.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผลการวิจัย ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อ่ การบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมทั้งสี่ด้าน อยู่
ในระดับมาก ดังนัน้ คณะผูบ้ ริหารขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย ควรรักษามาตรฐานการให้บริการ
นี้ไว้ และพัฒนาการให้การบริการสาธารณะในทั้งสี่ด้าน ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน, ด้ า น
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สิง่ แวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ,ด้านเศรษฐกิจและสังคม,และ ด้านการเมืองและการบริหาร
ให้ดยี งิ่ ขึน้ เพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
กมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระดับมากที่สุดต่อไป และผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเป็นรายด้าน
และรายข้อ ดังนี้
1) ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อ่ การให้บริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ดังนั้น
คณะผูบ้ ริหารขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย ควรรักษามาตรฐานการให้บริการนีไ้ ว้ และพัฒนาการ
ให้การบริการสาธารณะในด้านโครงสร้างพืน้ ฐานด้วยการพัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในท้องถิน่ และเชือ่ มโยง
ระหว่างหมู่บ้านชุมชน ปรับปรุงแก้ไขและก่อสร้างเส้นทางคมนาคมที่มาตรฐาน อาทิ ถนนลูกรังมาตรฐาน
เชือ่ มระหว่างต�ำบลถึงต�ำบลและหมูบ่ า้ น ปรับปรุง ซ่อมแซม และก่อสร้างระบบประปาทุกประเภทให้สามารถ
ผลิตน�ำ้ ประปาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ อย่างเพียงพอต่อความต้องการของชุมชน และขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมพืน้ ที่
เพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย
อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระดับมากที่สุดต่อไป
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 6 ที่ว่า “มีการก่อสร้าง
และจัดระบบระบายน�้ำได้มาตรฐานและทั่วถึง” ดังนั้น คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย
ควรรักษามาตรฐานการให้บริการนี้ไว้ และพัฒนาการให้การบริการสาธารณะในการก่อสร้างและจัดระบบ
ระบายน�ำ้ ได้มาตรฐานและทัว่ ถึงให้ดยี งิ่ ขึน้ เพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระดับมากที่สุดต่อไป
		ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือข้อ 5 ที่ว่า “มีป้ายบอกชื่อ
ถนน ชือ่ ซอย ชือ่ ชุมชน/หมูบ่ า้ น ต่างๆอย่างทัว่ ถึงและชัดเจน” ดังนัน้ คณะผูบ้ ริหารขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลกมลาไสย ควรรักษามาตรฐานการให้บริการนีไ้ ว้ และพัฒนาการให้การบริการสาธารณะในการติดป้าย
บอกชื่อถนน ชื่อซอย ชื่อชุมชน/หมู่บ้าน ต่างๆอย่างทั่วถึงและชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อที่จะท�ำให้ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
ในระดับมากที่สุดต่อไป
2) ด้านสิง่ แวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชน
ที่มตี อ่ การบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้าน
สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก ดังนั้น คณะผู้บริหาร
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย ควรรักษามาตรฐานการให้บริการนีไ้ ว้ และพัฒนาการให้การบริการ
สาธารณะในด้านสิง่ แวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติดว้ ยการให้ความส�ำคัญด้านสิง่ แวดล้อมและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน การให้บริการก�ำจัดขยะในหมูบ่ า้ น เป็นต้นให้ดยี งิ่ ขึน้ เพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระดับมากที่สุดต่อไป
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 2 ที่ว่า “มีระบบการ
จัดการเก็บและก�ำจัดขยะที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ” ดังนั้น คณะผู้บริหารขององค์การบริหาร
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ส่วนต�ำบลกมลาไสย ควรรักษามาตรฐานการให้บริการนีไ้ ว้ และพัฒนาการให้การบริการสาธารณะระบบการ
จัดการเก็บและก�ำจัดขยะที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะท�ำให้ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะด้านสิง่ แวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระดับมากที่สุดต่อไป
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 5 ที่ว่า “มีการคัดแยก
ขยะก่อนทิง้ ” ดังนัน้ คณะผูบ้ ริหารขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย ควรรักษามาตรฐานการให้บริการ
นีไ้ ว้ และพัฒนาการให้การบริการสาธารณะในการคัดแยกขยะก่อนทิง้ ทีม่ คี วามเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ให้ดยี งิ่ ขึน้ เพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะด้านสิง่ แวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระดับ
มากที่สุดต่อไป
3) ด้านเศรษฐกิจและสังคม พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อให้การบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านเศรษฐกิจและ
สังคม โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก ดังนั้น คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย
ควรรักษามาตรฐานการให้บริการด้านเศรษฐกิจและสังคมนี้ไว้ และพัฒนาการให้การบริการสาธารณะ
ส่งเสริมและสนับสนุนความรูด้ า้ นอาชีพ สนับสนุนให้มกี ารจัดตัง้ กลุม่ อุตสาหกรรมครอบครัวของกลุม่ แม่บา้ น
กลุ่มออมทรัพย์ และกลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในหมู่บ้านและชุมชน และส่งเสริมการด�ำรงชีพแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่ประชาชนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อที่จะท�ำให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระดับ
มากที่สุดต่อไป
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 4 ที่ว่า“มีการส่งเสริม
กลุ่มสตรี แม่บ้าน และกลุ่มอาชีพในชุมชน”ดังนั้น คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย
ควรรักษามาตรฐานการให้บริการนี้ไว้ และพัฒนาการให้การบริการสาธารณะในการส่งเสริมกลุ่มสตรี
แม่บา้ น และกลุม่ อาชีพในชุมชนให้ดยี งิ่ ขึน้ เพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะ
ด้านสิง่ แวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระดับมากที่สุดต่อไป
		ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือข้อ 5 ที่ว่า“มีการจัดหาสถานที่
ในการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน” ดังนั้น คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย ควร
รักษามาตรฐานการให้บริการนี้ไว้ และพัฒนาการให้การบริการสาธารณะในการส่งเสริมกลุ่มสตรี แม่บ้าน
และกลุ่มอาชีพในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อที่จะท�ำให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะด้าน
สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระดับมากที่สุดต่อไป
4) ด้านการเมืองและการบริหาร พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการห้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านการเมืองและการ
บริหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย ควรรักษา
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มาตรฐานการให้บริการด้านเศรษฐกิจและสังคมนี้ไว้ และพัฒนาการให้การบริการสาธารณะส่งเสริมและ
สนับสนุนความรูด้ า้ นอาชีพ สนับสนุนให้มกี ารจัดตัง้ กลุม่ อุตสาหกรรมครอบครัวของกลุม่ แม่บา้ น กลุม่ ออมทรัพย์
และกลุม่ อาชีพต่างๆ ภายในหมูบ่ า้ นและชุมชน และส่งเสริมการด�ำรงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน
ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะท�ำให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะด้านเศรษฐกิจและสังคม
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระดับมากที่สุดต่อไป
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 10 ที่ว่า “บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบตั งิ านและมีความเสียสละ และทุม่ เทในการปฏิบตั หิ น้าที”่ ดังนัน้ คณะผูบ้ ริหารของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย ควรรักษามาตรฐานการให้บริการด้านเศรษฐกิจและสังคม ให้ดียิ่งขึ้น
เพื่อที่จะท�ำให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะด้านเศรษฐกิจและสังคม ขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระดับมากที่สุดต่อไป
		 ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับมาก คือ ข้อ 9 ทีว่ า่ “มีการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลอย่างเพียงพอ” ดังนั้น คณะผู้บริหารของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย ควรรักษามาตรฐานการให้บริการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลอย่างเพียงพอ ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะท�ำให้ประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการสาธารณะด้านเศรษฐกิจและสังคม ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระดับมากที่สุดต่อไป
9.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
การวิจัย ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีข้อจ�ำกัดบางประการที่ไม่สามารถศึกษาให้ครบทุกแง่
มุมได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอเสนอให้ผู้สนใจได้วิจัยต่อยอดจากการวิจัยเรื่องนี้ดังต่อไปนี้
1) จากผลการวิจัยพบว่า ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีค่าแปลผล
อยู่ในระดับมากแต่ค่าเฉลี่ยน้อยกว่าทุกด้าน ดังนั้นควรวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการให้บริการสาธารณะด้าน
สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์
2) จากผลการวิจัยพบว่า มีการจัดหาสถานที่ในการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนมีค่าเฉลี่ย
น้อยกว่าทุกข้อค�ำถามจากจ�ำนวนทัง้ หมด 40 ข้อ ดังนัน้ ควรวิจยั ปัญหาและอุปสรรคในการจัดหาสถานทีจ่ ดั
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนขององค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
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11. ค�ำขอบคุณ
สารนิพนธ์ เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ส�ำเร็จลงได้เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์จากทาง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และบุคคลหลายท่านที่ได้กรุณาช่วยเหลือให้ข้อมูล
ข้อเสนอแนะ ค�ำปรึกษาแนะน�ำ ความคิดเห็นและก�ำลังใจ
ขอกราบขอบพระคุณ ดร.ไพรัช พื้นชมพู อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลัก ผศ.ดร.สมเกียรติ
เกียรติเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม ที่ได้ให้ความรู้ ค�ำแนะน�ำ ค�ำปรึกษา ตลอดจนตรวจแก้ไข
อันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย
ขอกราบขอบพระคุณ นางสาวอมรมิตร มงคลเคหา รองปลัดเทศบาล เทศบาลต�ำบลบ้านนิเวศน์
อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นางประนอม แสนสวนจิตร นักวิชาการคลัง 7ว เทศบาลต�ำบลบ้านนิเวศน์
อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด และนายบัญชา ย่อมอารีย์ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลเขวาทุง่ อ�ำเภอ
ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
ขอกราบขอบพระคุณนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลกมลาไสย ประชาชนทุกคน และเจ้าหน้าที่
ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือ ในด้านการให้ข้อมูลและการเก็บข้อมูลในการค้นคว้าวิจัย ที่ท�ำให้งานวิจัยของ
ผู้วิจัยส�ำเร็จลุล่วง
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้
และประสบการณ์ตลอดระยะเวลาทีศ่ กึ ษา พนักงานเจ้าหน้าที่ เพือ่ นนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา รัฐศาสตร์
การปกครองทุกท่าน ที่เป็นก�ำลังใจ คณะผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานทุกท่าน รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มิได้
กล่าวนามไว้ ณ ที่นี้ ที่ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และให้ก�ำลังใจด้วยดีเสมอมา
ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ ครอบครัว และผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ช่วยส่งเสริม
สนับสนุนกระตุ้นเตือน และเป็นก�ำลังใจตลอดมา
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