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ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบล

กมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์, 2) เพื่อเปรียบเทียบ

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอ

กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ของประชาชนที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน, และ 3) เพื่อศึกษา 

ข้อเสนอแนะของประชาชนเกีย่วกบัการให้บรกิารสาธารณะขององค์การบรหิารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอ

กมลาไสย จงัหวัดกาฬสินธุ ์กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย  

อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ จ�านวน 365 คน ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร ยามาเน่  

(Taro Yamane) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ จ�านวน  

40 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน t-test และ F-test 

ผลการวจัิยพบว่า 1) ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมต่ีอการให้บรกิารสาธารณะขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน เรียงจากด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจและสังคม, 

ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน,ด้านการเมอืงและการบรหิารและด้านสิง่แวดล้อมและการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ

2) ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มีเพศอายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้

บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งทั้งโดยรวม

และรายด้านไม่แตกต่างกัน 3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบล

กมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เรียงตามความถี่สูงไปหาต�่าสามอันดับแรก ได้แก่ ควรส่งเสริม

ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงานโครงการต่างๆ ควรมีการอบรมและให้ความรู้ในการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน และควรมีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ

1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขต
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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�าคัญของปัญหา

การปกครองท้องถิน่ถอืเป็นส่วนหนึง่ของการบรหิารราชการแผ่นดนิ ซึง่เป็นไปตามหลกัการกระจาย 

อ�านาจ ที่รัฐบาลมอบอ�านาจในการบริหารงานตามภารกิจต่างๆ โดยหลักการกระจายอ�านาจและให้อิสระ

แก่ท้องถิ่นเพื่อปกครองตนเอง โดยเน้นให้ท้องถิ่นมีสิทธิปกครองตนเองมีอิสระในการก�าหนดทิศทางในการ

บรหิารท้องถิน่ของตนเอง รวมทัง้มอีสิระในการบรหิารงานท้ังด้านการบรหิารก�าลงัคน และงบประมาณทัง้นี้

เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น และเป็นที่มาของการตราพระราชบัญญัติก�าหนดแผน

และขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ส่งผลให้บทบาทขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่เปลีย่นแปลงไปจากเดมิ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายรฐัธรรมนญูก�าหนดแบ่งภารกจิให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบการจัดบริการสาธารณะระดับชุมชน ส่วนราชการบริหารส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาค รับผิดชอบการด�าเนินภารกิจของรัฐในระดับประเทศและภูมิภาค โดยให้ค�าปรึกษาและ



ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2559 193

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

สนับสนุน ก�ากับดูแลการปฏบิติังานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพยีงเท่าทีจ่�าเป็น ซึง่แตกต่างจากในอดตี

ที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน เช่น การจัดเก็บขยะ

และก�าจดัขยะ งานดูแลความสะอาดของถนนและท่อระบายน�า้ เป็นต้น โดยไม่ต้องข้ึนอยูก่บัการบงัคบับญัชา

ของส่วนกลาง ซึ่งปัจจุบันนี้การปกครองท้องถิ่นในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 ระบบ 5 รูปแบบ (วิทยาลัย

พัฒนาการปกครองท้องถิ่น, 2547 : 27-28) 

และตามพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 ซึ่งออกตามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้

บญัญตัอิ�านาจและหน้าทีใ่ห้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทกุประเภทรบัผดิชอบการจดับรกิารสาธารณะให้แก่

ประชาชนในพ้ืนที ่(กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน. ม.ป.ป., หน้า 8) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นองค์กร

หนึ่งในสังคม เป็นองค์กรราชการบริหารส่วนท้องถิ่น สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีฐานะเป็นทบวงการเมือง

และเป็นนิติบุคคล ปัจจุบันแบ่งรูปแบบการปกครองออกเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ

บริหารส่วนต�าบล กรุงเทพ เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง โดยพิจารณา

ตามหลักเกณฑ์ด้านจ�านวนประชากร ความเจรญิทางเศรษฐกจิและความเจรญิทางการเมอืงของท้องถ่ินตาม

ความหมาย มหีน้าทีต่ามนโยบาย หลกัคือ บ�าบดัทกุข์บ�ารงุสขุให้แก่ประชาชน ในการจดัระบบบรกิารสาธารณะ  

ตามพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พุทธศักราช 2542 (จ�านง หอมแย้ม และภราดร หอมแย้ม,2546 หน้า 16)

องค์การบริหารส่วนต�าบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาต�าบล

และองค์การบริหารส่วนต�าบล พ.ศ. 2537 ซึ่งได้บัญญัติให้สภาต�าบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนใน

ปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกัน 3 ปี ไม่ต�่ากว่า 150,000 บาท ให้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต�าบล 

มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ�านาจหน้าที่ด�าเนินการพัฒนาต�าบลในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ภายใต้

บังคับแห่งกฎหมาย (มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2546 หน้า 61) และองค์การบริหารส่วนต�าบลถือ

เป็นหน่วยงานหนึง่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีเ่ป็นรากฐานของการปกครองในระบอกประชาธปิไตย 

มหีลกัการทีส่�าคญัคอื ส่งเสรมิให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง ตามหลกัการกระจายอ�านาจ โดยองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ได้ถกูก�าหนดโดยกฎหมายทีเ่ป็นส่วนหนึง่ของการบรหิารราชแผ่นดนิ ซึง่รัฐมอบอ�านาจ

ภารกจิ ตลอดจนอ�านาจหน้าทีใ่นการบริหารและแก้ปัญหา หรอืตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมทัง้ 

การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ด�าเนินการตามเจตนารมณ์ของประชาชน ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขต

อ�านาจอิสระที่เหมาะสมตามสิทธิที่กฎหมายบัญญัติไว้ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหัวใจส�าคัญในการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต�าบล เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นได้ไม่นาน ประกอบกับ

ได้รบัการกระจายอ�านาจหรอืการถ่ายโอนภารกจิจากภาครฐั ในการให้บรกิารสาธารณะต่างๆ แก่ประชาชน

ท�าให้การบริการงานองค์การบริการส่วนต�าบล มักเกิดปัญหาในการให้บริการประชาชนอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งอาจ

เกิดจากการประสบปัญหา การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ สถานที่ไม่เพียงพอ

ในการปฏบิตังิาน การขาดความรูข้องเกีย่วกบัอ�านาจหน้าทีข่ององค์การบรหิารส่วนต�าบลขาดประสบการณ์

การใช้บริการหรอืท�างานร่วมกบัองค์การบริการส่วนต�าบล การไม่รบัทราบข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัการท�างาน

ขององค์การบริหารส่วนต�าบล เป็นต้น (มานพ อุบลทิพย์. 2549, หน้า 1)



Vol.5 No.1 January - June 2016194

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ท�าให้ผู้ศึกษามีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมี

ต่อการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อใช้

เป็นข้อมูลในการหาแนวทางพัฒนาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

อันจะท�าให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง และสะท้อนให้เห็นถึงความส�าเร็จของการ

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1  เพือ่ศึกษาความพงึพอใจของประชาชนท่ีมต่ีอการให้บรกิารสาธารณะขององค์การบรหิาร ส่วน

ต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

2.2  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบล

กมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ของประชาชนที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน

2.3  เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนเกีย่วกบัการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1  ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกัน

3.2  ประชาชนทีม่อีายตุ่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารสาธารณะขององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกัน

3.3  ประชาชนทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารสาธารณะขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกัน

4.  ขอบเขตของการวิจัย

4.1  ขอบเขตด้านประชากร 

 ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย 

จังหวัดกาฬสินธุ์ ในปีงบประมาณ 2557 จ�านวน 3,975 คน 

4.2  ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยได้ก�าหนดตัวแปรไว้ดังนี้

 1)  ตัวแปรต้น ได้แก่ สถานภาพส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ และระดับการศึกษา

 2)  ตัวแปรตาม ได้แก่ ได้แก่ ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ใน 4 ด้าน ได้แก่

  1)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

  2) ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

  3)  ด้านเศรษฐกิจและสังคม

  4)  ด้านการเมืองและการบริหาร
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4.3  ขอบเขตด้านพื้นที่ 

 ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1  ท�าให้ทราบความพึงพอใจของประชาชนท่ีมต่ีอการให้บรกิารสาธารณะขององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

5.2  ท�าให้ทราบผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บรกิารสาธารณะของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ของประชาชนที่มี เพศ อายุ และ

ระดับการศึกษา ต่างกัน

5.3  ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

กมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

6.  วิธีการด�าเนินการวิจัย

6.1  ประชากร 

 ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย 

จังหวัดกาฬสินธุ์ ในปีงบประมาณ 2557 จ�านวน 3,975 คน

6.2  กลุ่มตัวอย่าง 

 ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย 

จังหวัดกาฬสินธุ์ ในปีงบประมาณ 2557 จ�านวน 365 คน ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร ่

ยามาเน่ (Taro Yamame) (กัลยา วานิชบัญชา, 2546, หน้า 26-27) แล้วท�าการสุ่มแบบง่าย (Simple 

Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก 

6.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมลูทีส่ร้างขึน้จากการศึกษาทฤษฎ ีแนวคิด เอกสารท่ีเกีย่วข้อง โดยข้อค�าถามได้ครอบคลมุถึงวตัถุประสงค์

ที่ต้องการศึกษาและแบ่งข้อค�าถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้   

  ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการ

ศึกษา และอาชีพ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)

  ตอนที ่2 แบบสอบถามความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารสาธารณะขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวดักาฬสนิธุ ์โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ด้าน จ�านวน 

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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  ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั คอื

  5  หมายถึง ระดับความพึงพอใจมีต่อการให้บริการมากที่สุด

  4  หมายถึง ระดับความพึงพอใจมีต่อการให้บริการมาก 

  3  หมายถึง ระดับความพึงพอใจมีต่อการให้บริการปานกลาง

  2  หมายถึง ระดับความพึงพอใจมีต่อการให้บริการน้อย

  1  หมายถึง ระดับความพึงพอใจมีต่อการให้บริการน้อยที่สุด

  ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaires) เพื่อสอบถามข้อเสนอ

แนะเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัด

กาฬสินธุ์

6.4  สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่

 6.4.1 สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส�าหรับบรรยายปัจจัยส่วนบุคคล

 6.4.2 สถิติอนุมานหรืออ้างอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบค่าที (t–test) 

การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One–Way ANOVA) F-test

7.  ผลการวิจัย

ผลการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถสรุปผลได้ดังนี้

7.1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 50.14 

มอีาย ุ46- 60 ปี จ�านวน 162 คน คดิเป็นร้อยละ 44.38 และมรีะดบัการศกึษา อนปุรญิญา/เทยีบเท่า (ปวส.) 

จ�านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 28.22 

7.2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

 พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  

พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งส่ีด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจและสังคม  

ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ด้านการเมอืงและการบรหิาร และด้านสิง่แวดล้อมและการจัดการทรพัยากรธรรมชาติ 

ตามล�าดับ สามารถสรุปผลได้ดังนี้

 1)  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนท่ีมต่ีอการให้บรกิารสาธารณะ

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยรวม 

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งสิบข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 

ข้อ 6 ที่ว่า “มีการก่อสร้างและจัดระบบระบายน�้าได้มาตรฐานและทั่วถึง” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 

ข้อ 5 ที่ว่า “มีป้ายบอกชื่อถนน ชื่อซอย ชื่อชุมชน/หมู่บ้าน ต่างๆอย่างทั่วถึงและชัดเจน”
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 2)  ด้านสิง่แวดล้อมและการจัดการทรพัยากรธรรมชาต ิพบว่า ความพงึพอใจของประชาชน

ที่มีต่อการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  

ด้านส่ิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  

พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งสิบข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า “มีระบบการจัดการเก็บและ

ก�าจัดขยะที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “มีการ 

คัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง”

 3)  ด้านเศรษฐกิจและสังคม พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านเศรษฐกิจและ

สงัคม โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยูใ่นระดบัมากทัง้สบิข้อ โดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่

มากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า“มีการส่งเสริมกลุ่มสตรี แม่บ้าน และกลุ่มอาชีพในชุมชน” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุด คือข้อ 5 ที่ว่า“มีการจัดหาสถานที่ในการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน”

 4)  ด้านการเมืองและการบริหาร พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก โดยข้อทีมี่ค่าเฉลีย่มากทีส่ดุ คอื ข้อ 10 ทีว่่า “บคุลากรมคีวามรูค้วามสามารถในการปฏบิตัแิละมคีวาม

เสียสละ และทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่” ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ข้อ 9 ท่ีว่า “มีการจัดหาวัสดุ 

อุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลอย่างเพียงพอ” 

7.3  เปรยีบเทยีบระดบัความพงึพอใจต่อการให้บรกิารสาธารณะขององค์การบรหิารส่วนต�าบล

กมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 สมมติฐานที่ 1 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของ

องค์การบรหิารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสินธุ ์ท้ังโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกนั 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 สมมติฐานท่ี 3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกัน 

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
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7.4  ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

 โดยสรุป ประชาชนได้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เรียงตามความถี่สูงไปหาต�่าสามอันดับแรก ได้แก่ 

ควรส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงานโครงการต่างๆ ควรมีการอบรมและให้ความรู ้

ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน และควรมีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ

8.  การอภิปรายผล

จากการสรุปผลการวิจัยความพงึพอใจของประชาชนท่ีมต่ีอการบรกิารสาธารณะขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้

8.1  การวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

 พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการบรกิารสาธารณะขององค์การบรหิารส่วนต�าบล

กมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมทั้งสี่ด้าน อยู่ในระดับมาก ท่ีเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 

เนือ่งจากคณะผู้บรหิารขององค์การบรหิารส่วนต�าบลกมลาไสยมคีวามเอาใจใส่ในการให้การบรกิารสาธารณะ

ในทกุด้าน และในแต่ละปีงบประมาณได้จดัสรรงบประมาณเพือ่ด�าเนนิการก่อสร้าง ปรบัปรงุ แก้ไข ซ่อมแซม 

ถนน ไฟฟ้า การสาธารณะสุข ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีโดยด�าเนินงานดังกล่าวเป็นท่ียอมรับของประชาชน  

เพราะมีการดูแลเอาใจใส่และมีจิตส�านึกในการบริการประชาชน มีความเสมอภาคในการปฏิบัติหน้าที่  

ท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พจนีย์ วงษ์แก้ว  

ได้วิจัยเร่ือง“ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลนาเชือก อ�าเภอ

นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม”ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการสาธารณะ

ของเทศบาลต�าบลนาเชือก อ�าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ สุนารี แสนพยุห์ ได้วิจัยเรื่อง“ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ

ของเทศบาลต�าบลโพธิท์อง อ�าเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็”ผลการวจิยัพบว่า ความพงึพอใจของประชาชน

ทีม่ต่ีอการบริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลโพธิท์อง อ�าเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็”โดยรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้งสี่ด้าน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

 1)  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนท่ีมต่ีอการให้บรกิารสาธารณะ

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ที่เป็น

เช่นนี้อภิปรายได้ว่า การด�าเนินงานให้บริหารสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย ด้านการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมีผลงานเป็นที่ยอมรับของประชาชน และสร้างความพึงพอใจให้ประชาชนในพื้นที่

รับผดิชอบเป็นอย่างมาก ท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะว่า องค์การบรหิารส่วนต�าบลได้ด�าเนนิงานเกีย่วกบัด้านโครงสร้าง

พื้นฐานของชุมชน/หมู่บ้าน โดยมีการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ภายในท้องถิ่นและเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน

ชมุชน มกีารปรบัปรุงแก้ไขและก่อสร้างเส้นทางคมนาคมทีม่าตรฐาน อาทถินนลกูรงัมาตรฐานเชือ่มระหว่าง
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ต�าบลถึงต�าบลและหมู่บ้าน มีการปรับปรุง ซ่อมแซม และก่อสร้างระบบประปาทุกประเภทให้สามารถผลิต

น�้าประปาที่มีคุณภาพ อย่างเพียงพอต่อความต้องการของชุมชน และขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมและ

สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชน อย่างเท่าเทียมกัน อย่างต่อเนื่อง ท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่

ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ พจนีย์ วงษ์แก้ว ได้วิจัยเรื่อง“ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ

การบรกิารสาธารณะของเทศบาลต�าบลนาเชอืก อ�าเภอนาเชือก จงัหวดัมหาสารคาม”ผลการวจิยัพบว่าความ

พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลนาเชือก อ�าเภอนาเชือก จังหวัด

มหาสารคาม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 6 ที่ว่า “มีการก่อสร้าง

และจัดระบบระบายน�้าได้มาตรฐานและทั่วถึง” ท่ีเป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เนื่องจากองค์การบริหารส่วน

ต�าบลกมลาไสย ได้ให้ความส�าคัญของระบบการระบายน�้าภายในชุมชน เนื่องจากในฤดูฝนน�้าจะขังและ 

เน่าเหม็น จึงได้มีด�าเนินการก่อสร้างและจัดระบบรางระบายให้ครอบคลุมทุกชุมชน ให้มีมาตรฐาน เพื่อให้

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ท�าให้ประชาชนมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ แนวคิด

ของ อัมพร เจริญชัย ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า “ความพึงพอใจหมายถึง สิ่งที่สนองความ

ต้องการพืน้ฐานของมนษุย์ เป็นการลดความเครยีดทางด้านร่างกายและจติใจ หรอือาจเป็นสภาพของความ

รูส้กึของบคุคลทีม่คีวามสขุ ความสดชืน่เอมใจตลอดจนสร้างทศันคตใินทางบวกต่อบคุคลต่อสิง่ใดสิง่หนึง่ซ่ึง

จะเปลี่ยนแปลงไปตามความพอใจในการปฏิบัติต่อสิ่งนั้น”

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือข้อ 5 ที่ว่า “มีป้ายบอกชื่อ

ถนน ชื่อซอย ชื่อชุมชน/หมู่บ้าน ต่างๆอย่างทั่วถึงและชัดเจน” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า องค์การบริหาร

ส่วนต�าบลกมลาไสย ได้ด�าเนินการจัดท�าป้ายบอกชื่อถนน และหมู่บ้าน อาจเนื่องจากว่า ป้ายบอกชื่อซอย 

ชื่อชุมชน/หมู่บ้าน ได้ช�ารุด และยังไม่ได้รับการซ่อมแซม แต่ประชาชนก็มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

สอดคล้องกับแนวคิดของ เทพนม เมืองแมน และ สวิง สุวรรณ กล่าวไว้ว่า “ความพึงพอใจเป็นภาวะของ

ความพึงพอใจหรือภาวการณ์มีอารมณ์ในทางบวกที่มีผลเกิดขึ้น เนื่องจากการประเมินประสบการณ์ของ 

คน ๆ  หนึ่ง สิ่งที่ขาดหายไประหว่างการเสนอให้กับสิ่งที่ได้รับจะเป็นรากฐานแห่งความพอใจและไม่พอใจได้

 2)  ด้านสิง่แวดล้อมและการจัดการทรพัยากรธรรมชาต ิพบว่า ความพงึพอใจของประชาชน

ที่มตีอ่การบริการสาธารณะขององคก์ารบรหิารสว่นต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวดักาฬสนิธุ ์ด้าน

สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปราย

ได้ว่า การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสยในด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ มีผลงานเป็นที่ยอมรับของประชาชน และสร้างความพึงพอใจให้ประชาชนในพื้นที ่

รบัผดิชอบ เป็นอย่างมาก เพราะว่า องค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย ให้ความส�าคญัด้านสิง่แวดล้อมและ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ได้ด�าเนินการ มีการให้บริการก�าจัดขยะในหมู่บ้าน การดูแลรักษา

สิง่แวดลอ้มในหมูบ้่าน รักษาความสะอาดของถนนและทางสญัจรในหมู่บ้าน และองค์การบริหารส่วนต�าบล

กมลาไสย ยังให้การสนับสนุนงบประมาณในการรณรงค์ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและปลูกจิตส�านึกในการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน องค์กรต่าง ๆ ในชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พจนีย์ วงษ์แก้ว ได้

วจิยัเรือ่ง“ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการบรกิารสาธารณะของเทศบาลต�าบลนาเชอืก อ�าเภอนาเชอืก 
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จงัหวัดมหาสารคาม”ผลการวจิยัพบว่าความพงึพอใจของประชาชนทีมี่ต่อการบริการสาธารณะของเทศบาล

ต�าบลนาเชือก อ�าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ด้านสิ่งแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับมาก

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 2 ที่ว่า “มีระบบการ

จดัการเกบ็และก�าจัดขยะทีม่คีวามเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ” ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า องค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลกมลาไสย ได้ด�าเนินการจัดเก็บขยะอย่างสม�่าเสมอและถูกตามหลักสุขลักษณะ และมีความใส่ใจ

และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยยึดถือตามระเบียบและหลักเกณฑ์เป็นหลัก อีกทั้ง 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและเข้าใจในกระบวนการท�างาน จึงท�าให้ประชาชนมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ อ้อยทิพย์ กองสมบัติ ได้กล่าวถึงความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการให้บรกิารสาธารณะ (Public Service Satisfaction) ว่าเป็นการประเมนิผลการปฏบิติั

งานของการให้บริการของการปกครองท้องถิ่น โดยมีพื้นฐานเกิดจากการรับรู้ (Perception) ถึงการส่งมอบ

การบริการที่แท้จริง และการประเมินผลนี้จะแตกต่างกันไป โดยแต่ละคนจะมีเกณฑ์ (Criteria) ที่เกิดจาก

ประสบการณ์ตั้งเอาไว้ พร้อมการตัดสินใจ (Judgment) ของบุคคล

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 5 ที่ว่า “มีการคัดแยก

ขยะก่อนทิง้” ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า องค์การบรหิารส่วนต�าบลกมลาไสย ได้มกีารด�าเนนิการแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน ได้ตรงตามความต้องการ แต่เนื่องจากในการคัดแยะขยะ

ในบางครั้งยังขาดงบประมาณในการด�าเนินการ จึงท�าให้รู้สึกว่าไม่องค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสยไม่ได้

ด�าเนินการ สอดคล้องกับแนวความคิดของ สมยศ นาวีการ ได้ให้ความหมายว่า “ความพึงพอใจ หมายถึง 

ความรุนแรงของความต้องการของผู้ใช้บริการเพื่อผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ความพึงใจอาจเป็นได้ท้ังทาง

บวกและทางลบภายใต้สถานการณ์การท�างานการให้บริการ การปรับปรุงพัฒนา ก่อให้เกิดความพึงพอใจ

ทางบวก ส่วนความขัดแย้งการต�าหนิหรือการลงโทษแบบต่าง ๆ ย่อมก่อให้เกิดความพึงพอใจ ทางลบ”

 3)  ด้านเศรษฐกิจและสังคม พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อให้การบริการ

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านเศรษฐกิจและ

สงัคม โดยรวมและรายข้อ อยูใ่นระดับมาก ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายไดว่้า การให้บริการสาธารณะขององคก์าร

บริหารส่วนต�าบลกมลาไสยในด้านเศรษฐกิจและสังคม ของในชุมชน/หมู่บ้านมีผลงานเป็นท่ียอมรับของ

ประชาชน และสร้างความพึงพอใจให้ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบเป็นอย่างมาก ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะว่า 

องค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสยให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุน

ความรู้ด้านอาชพี สนบัสนุนให้มีการจดัต้ังกลุม่อตุสาหกรรมครอบครวัของกลุม่แม่บ้าน กลุม่ออมทรพัย์ และ

กลุ่มอาชพีต่างๆ ภายในหมูบ้่านและชมุชน และส่งเสรมิการด�ารงชพีแบบเศรษฐกจิพอเพียงแก่ประชาชน จงึ

ท�าให้ประชาชนมคีวามพงึพอใจการให้บรกิารสาธารณะ ด้านเศรษฐกจิและสงัคม อยูใ่นระดบัมาก สอดคล้อง

กบังานวจิยัของ พจนย์ี วงษ์แก้ว ได้วิจยัเรือ่ง“ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการบรกิารสาธารณะของ

เทศบาลต�าบลนาเชอืก อ�าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม”ผลการวิจยัพบว่าความพงึพอใจของประชาชน

ที่มีต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลนาเชือก อ�าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ด้านเศรษฐกิจ

และ ด้านสังคมโดยรวมอยู่ในระดับมาก
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 4 ที่ว่า“มีการส่งเสริม

กลุม่สตร ีแม่บ้าน และกลุม่อาชพีในชมุชน” ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า องค์การบรหิารส่วนต�าบลกมลาไสย 

ได้มีนโยบายส่งเสริมกลุ่มอาชีพ พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณ และจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 

เพื่อเพิ่มรายได้ต่อครอบครัวของประชาชน เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น จึงท�าให้มีระดับ

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวความคิดของ บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ กล่าวว่า “ความ

พึงพอใจ หมายถึง เป็นกิริยาท่าทีรวม ๆ ของบุคคลที่เกิดจากความพร้อมหรือความโน้มเองของจิตใจ  

ซึ่งแสดงออกต่อสิ่งเร้าสิ่งหนึ่ง ๆ เช่น วัตถุ สิ่งของและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ส�าคัญ โดยจะแสดงออกในทาง

สนับสนุน (Positive) มีความรู้สึกเห็นด้วยต่อสิ่งเร้านั้น หรือแสดงออกในทางต่อต้าน (Negative) มีความ

รู้สึกไม่เห็นด้วยต่อสิ่งเร้านั้น” 

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือข้อ 5 ที่ว่า“มีการจัดหาสถานที ่

ในการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า องค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย  

ได้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน และมีศูนย์แสดงสินค้าประจ�าต�าบล เพื่อให้ประชาชนได้น�าสินค้ามาขาย  

แต่เนื่องจากสถานที่ขายสินค้ามีเพียงแห่งเดียว จึงท�าให้ประชาชนมีความรู้สึก ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

จึงท�าให้มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด แต่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ สุรศักดิ์  

นาถวิล ได้กล่าวว่า “ความพึงพอใจ เป็นการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกในทางบกของบุคคลต่อ 

สิ่งหนึ่งสิ่งใด บคุคลจ�าเป็นต้องปฏสิัมพนัธก์ับสภาพแวดล้อมรอบตัวการตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล

ด้วยการโต้ตอบกับบุคคลอื่นและสิ่งต่าง ๆ”

 4) ด้านการเมืองและการบริหาร พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริการ

สาธารณะขององค์การบรหิารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ ์ด้านการเมอืงและการ

บริหาร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า การให้บรกิารสาธารณะขององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลกมลาไสย ในชมุชน/หมูบ้่านมผีลงานเป็นทีย่อมรบัของประชาชน และสร้างความพงึพอใจให้ประชาชน

ในพืน้ทีร่บัผดิชอบเป็นอย่างมาก ทีเ่ป็นเช่นนีเ้พราะว่า องค์การบรหิารส่วนต�าบลกมลาไสยให้ความส�าคญัต่อ

การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารงาน และส่งเสริมการด�ารงชพีแบบเศรษฐกจิพอเพยีงแก่ประชาชน จงึท�าให้ประชาชนมคีวามพึงพอใจ

การให้บริการสาธารณะ ด้านการเมืองและการบริหาร อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ พจนีย์ 

วงษ์แก้ว ได้วิจัยเรื่อง“ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลนาเชือก 

อ�าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม”ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริการ

สาธารณะของเทศบาลต�าบลนาเชือก อ�าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ด้านพัฒนาการเมืองและการ

บริหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 10 ที่ว่า “บุคลากรมีความรู ้

ความสามารถในการปฏบิตังิานและมคีวามเสยีสละ และทุม่เทในการปฏบิตัหิน้าที”่ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้

ว่า องค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย ได้ด�าเนินการอบรม และให้ความรู้แก่บุคลากร และสร้างจิตส�านึก

ในการปฏบิตัหิน้าทีอ่ยูเ่สมอ ท�าให้บคุลากรขององค์การบรหิารส่วนต�าบลกมลาไสย มคีวามรู้ ความสามารถ

และสามารถปฏบิติังานในหน้าทีไ่ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถช่วยเหลอืประชาชนผูม้าตดิต่อราชการ หรอื
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ได้รบัความเดอืดร้อน ได้อย่างรวดเรว็ และทนัต่อเหตกุารณ์ ท�าให้ประชาชนมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

สอดคล้องกับแนวคิดของ เฮอร์ซี (Wallestein Hercy) กล่าวว่า “ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้น

เมื่อได้รับผลความส�าเร็จ ตามความมุ่งหมาย หรือเป็นความรู้สึกขั้นสุดท้าย (End state in feeling) ที่ได้รับ

ผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์”

  ข้อท่ีมค่ีาเฉล่ียน้อยทีส่ดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื ข้อ 9 ทีว่่า “มกีารจดัหาวสัดุ 

อปุกรณ์เครือ่งมอืในการปฏบัิตงิานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลอย่างเพยีงพอ” ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า 

องค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย ได้จัดสรรงบประมาณ ในการจดัหาวสัด ุอปุกรณ์ เครือ่งมอื ในการปฏิบัติ

งาน อยู่ทุกปีงบประมาณ แต่อาจจะมีประชาชนผู้ใช้บริการบางคนที่ไม่ประทับใจต่อการให้บริการด้วยวัสดุ 

อปุกรณ์ เครือ่งมอื ท่ีมอียู ่จงึท�าให้ผลการวจิยัในประเดน็นีม้ค่ีาเฉลีย่น้อยกว่าทกุข้อในด้านการเมอืงและการ

บริหารแต่มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ วรูม (Victor H. Vroom) ได้ให้ความ

หมายความพึงพอใจไว้ว่า “ทัศนคติและความพึงพอใจในสิ่งสามารถใช้แทนได้ เพราะทั้งสองค�านี้หมายถึง 

ผลที่ได้จากการที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งนั้น ทัศนคติด้านบวกจะแสดงให้เห็นสภาพความพึงพอใจใน 

สิ่งนั้นและทัศนคติด้านลบจะแสดงให้เห็นสภาพความไม่พึงพอใจ”

8.2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

 1)  เพศ ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจของประชาชนที่

มต่ีอการให้บรกิารสาธารณะขององค์การบรหิารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ ์โดย

รวม ไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนทั้งเพศชายและเพศหญิงได้มีส่วนร่วมและความ

ร่วมมือในกิจกรรมการให้บรกิารสาธารณะขององค์การบรหิารส่วนต�าบลกมลาไสย และการบริการสาธารณะ

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสยอย่างทั่วถึง ให้ความเสมอภาคกันทุกหมู่บ้าน/ชุมชน และเทศบาลมี

การให้บรกิารประชาชนด้วยความเสมอภาค เท่าเทียมกนั และมาตรฐานเดยีวกัน โดยให้การบริการสาธารณะ

ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชนด้วยมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้นจึงท�าให้ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความ 

พงึพอใจต่อการให้บริหารสาธารณะขององค์การบรหิารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวดักาฬสนิธุ์ 

โดยรวม ไม่แตกต่างกนั สอดคล้องกบังานวจัิยของ พจนย์ี วงษ์แก้ว ได้วจิยัเรือ่ง“ความพงึพอใจของประชาชน

ทีม่ต่ีอการบริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลนาเชอืก อ�าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม” ผลการเปรียบเทยีบ  

พบว่า ประชาชนที่มีเพศ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลนาเชือก  

อ�าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนารี แสนพยุห์ ได้

วิจัยเร่ือง“ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลโพธิ์ทอง อ�าเภอ

โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ประชาชนที่มีเพศ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้

บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลโพธิ์ทอง อ�าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05

 2)  อายุ ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การ

ด�าเนินงานในกิจกรรมการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย มีการส่งเสริมให้
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในชุมชนเป็นประจ�า และการให้บริการสาธารณะมีการก�าหนดแนวทาง

และนโยบายที่ชัดเจน ซึ่งมีผลการด�าเนินงานให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย มี

ผลงานทีเ่ป็นรปูธรรม สามารถสร้างความพงึพอใจให้แก่ประชาชน จงึท�าให้ประชาชนทีม่อีายตุ่างกนั มคีวาม

พงึพอใจต่อการให้บรกิารสาธารณะขององค์การบรหิารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ 

โดยรวม ไม่แตกต่างกนั สอดคล้องกบังานวจัิยของ สนุาร ีแสนพยห์ุ ได้วจิยัเรือ่ง“ความพงึพอใจของประชาชน

ทีม่ต่ีอการให้บรกิารสาธารณะของเทศบาลต�าบลโพธ์ิทอง อ�าเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็” ผลการเปรียบเทยีบ 

พบว่า ประชาชนที่มีอายุ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลโพธิ์ทอง 

อ�าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน 

 3)  ระดับการศึกษา มีความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการสาธารณะขององค์การ

บรหิารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ ์โดยรวม ไม่แตกต่างกนั ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิราย

ได้ว่า สภาพสังคม วฒันธรรมความเป็นอยู ่และการศกึษาของประชาชน มลีกัษณะใกล้เคยีงกนั และองค์การ

บริหารส่วนต�าบลกมลาไสย ได้มีการส่งเสริมประชาชนมีส่วนในกิจกรรมด้วยมาตรฐานเดียวกัน  

ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค ความเท่าเทียมกันทุกคนไม่มีการเลือกปฏิบัติ และองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลกมลาไสย มีการให้บริการสาธารณะได้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ดังนั้นจึงท�าให้ประชาชนที่มี

ระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย 

อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พจนีย์ วงษ์แก้ว ได้วิจัย

เรื่อง“ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลนาเชือก อ�าเภอนาเชือก 

จังหวัดมหาสารคาม” ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ

การบริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลนาเชือก อ�าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนารี แสนพยุห์ ได้วิจัยเรื่อง“ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

สาธารณะของเทศบาลต�าบลโพธิท์อง อ�าเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็” ผลการเปรยีบเทยีบ พบว่า ประชาชน

ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลโพธิ์ทอง อ�าเภอ

โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน

9.  ข้อเสนอแนะ

การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีข้อเสนอแนะที่ได้จากการค้นพบ (Fact Findings) 

ดังต่อไปนี้

9.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ผลการวิจัย ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธ์ุ พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการบรกิาร

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมทั้งสี่ด้าน อยู่

ในระดบัมาก ดงันัน้ คณะผูบ้รหิารขององค์การบรหิารส่วนต�าบลกมลาไสย ควรรกัษามาตรฐานการให้บรกิาร

นี้ไว้ และพัฒนาการให้การบริการสาธารณะในทั้งสี่ด้าน ซึ่งประกอบด้วยด้านโครงสร้างพื้นฐาน, ด้าน 
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สิง่แวดล้อมและการจดัการทรพัยากรธรรมชาต,ิด้านเศรษฐกจิและสงัคม,และ ด้านการเมอืงและการบรหิาร

ให้ดยีิง่ขึน้เพือ่ทีจ่ะท�าให้ประชาชนมคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารสาธารณะขององค์การบรหิารส่วนต�าบล

กมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระดับมากที่สุดต่อไป และผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเป็นรายด้าน

และรายข้อ ดังนี้

 1)  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนท่ีมต่ีอการให้บรกิารสาธารณะ

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ดังนั้น 

คณะผูบ้รหิารขององค์การบรหิารส่วนต�าบลกมลาไสย ควรรกัษามาตรฐานการให้บรกิารนีไ้ว้ และพฒันาการ

ให้การบรกิารสาธารณะในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้วยการพฒันาเส้นทางคมนาคมภายในท้องถิน่และเชือ่มโยง 

ระหว่างหมู่บ้านชุมชน ปรับปรุงแก้ไขและก่อสร้างเส้นทางคมนาคมท่ีมาตรฐาน อาทิ ถนนลูกรังมาตรฐาน

เชือ่มระหว่างต�าบลถงึต�าบลและหมู่บ้าน ปรับปรงุ ซ่อมแซม และก่อสร้างระบบประปาทุกประเภทให้สามารถ

ผลติน�า้ประปาท่ีมคีณุภาพ อย่างเพียงพอต่อความต้องการของชมุชน และขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลมุพืน้ที่

เพือ่ท่ีจะท�าให้ประชาชนมคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารสาธารณะขององค์การบรหิารส่วนต�าบลกมลาไสย 

อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 6 ที่ว่า “มีการก่อสร้าง

และจัดระบบระบายน�้าได้มาตรฐานและทั่วถึง” ดังน้ัน คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย 

ควรรักษามาตรฐานการให้บริการนี้ไว้ และพัฒนาการให้การบริการสาธารณะในการก่อสร้างและจัดระบบ

ระบายน�า้ได้มาตรฐานและทัว่ถงึให้ดียิง่ข้ึนเพ่ือทีจ่ะท�าให้ประชาชนมคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารสาธารณะ

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือข้อ 5 ที่ว่า “มีป้ายบอกชื่อ

ถนน ชือ่ซอย ชือ่ชมุชน/หมูบ้่าน ต่างๆอย่างทัว่ถงึและชดัเจน” ดงันัน้ คณะผูบ้รหิารขององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลกมลาไสย ควรรกัษามาตรฐานการให้บรกิารนีไ้ว้ และพฒันาการให้การบริการสาธารณะในการตดิป้าย

บอกชื่อถนน ชื่อซอย ชื่อชุมชน/หมู่บ้าน ต่างๆอย่างทั่วถึงและชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อที่จะท�าให้ประชาชนมีความ

พงึพอใจต่อการให้บรกิารสาธารณะขององค์การบรหิารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ 

ในระดับมากที่สุดต่อไป

 2)  ด้านสิง่แวดล้อมและการจัดการทรพัยากรธรรมชาต ิพบว่า ความพงึพอใจของประชาชน

ที่มตีอ่การบริการสาธารณะขององคก์ารบรหิารสว่นต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จงัหวัดกาฬสินธุ์ ดา้น

สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก ดังนั้น คณะผู้บริหาร

ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลกมลาไสย ควรรกัษามาตรฐานการให้บรกิารนีไ้ว้ และพฒันาการให้การบรกิาร

สาธารณะในด้านสิง่แวดล้อมและการจดัการทรพัยากรธรรมชาตด้ิวยการให้ความส�าคญัด้านสิง่แวดล้อมและ

การจดัการทรพัยากรธรรมชาตใินชมุชน การให้บรกิารก�าจดัขยะในหมู่บ้าน เป็นต้นให้ดยีิง่ขึน้เพือ่ทีจ่ะท�าให้

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะด้านส่ิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระดับมากที่สุดต่อไป 

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 2 ที่ว่า “มีระบบการ

จัดการเก็บและก�าจัดขยะที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ” ดังนั้น คณะผู้บริหารขององค์การบริหาร
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ส่วนต�าบลกมลาไสย ควรรกัษามาตรฐานการให้บรกิารนีไ้ว้ และพฒันาการให้การบรกิารสาธารณะระบบการ

จัดการเก็บและก�าจัดขยะท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพให้ดีย่ิงข้ึนเพื่อท่ีจะท�าให้ประชาชนมีความ

พงึพอใจต่อการให้บรกิารสาธารณะด้านสิง่แวดล้อมและการจัดการทรพัยากรธรรมชาต ิขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 5 ที่ว่า “มีการคัดแยก

ขยะก่อนท้ิง” ดังนัน้ คณะผูบ้รหิารขององค์การบรหิารส่วนต�าบลกมลาไสย ควรรักษามาตรฐานการให้บรกิาร

น้ีไว้ และพัฒนาการให้การบรกิารสาธารณะในการคดัแยกขยะก่อนทิง้ทีม่คีวามเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ

ให้ดยีิง่ขึน้เพือ่ท่ีจะท�าให้ประชาชนมคีวามพึงพอใจต่อการให้บรกิารสาธารณะด้านสิง่แวดล้อมและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ ขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระดับ

มากที่สุดต่อไป

 3)  ด้านเศรษฐกิจและสังคม พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อให้การบริการ

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านเศรษฐกิจและ

สังคม โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก ดังนั้น คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย 

ควรรักษามาตรฐานการให้บริการด้านเศรษฐกิจและสังคมนี้ไว้ และพัฒนาการให้การบริการสาธารณะ 

ส่งเสริมและสนบัสนนุความรูด้้านอาชพี สนบัสนนุให้มกีารจดัตัง้กลุม่อตุสาหกรรมครอบครวัของกลุม่แม่บ้าน 

กลุ่มออมทรัพย์ และกลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในหมู่บ้านและชุมชน และส่งเสริมการด�ารงชีพแบบเศรษฐกิจ 

พอเพียงแก่ประชาชนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อที่จะท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะด้าน

เศรษฐกิจและสังคม ขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระดับ

มากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 4 ที่ว่า“มีการส่งเสริม

กลุ่มสตรี แม่บ้าน และกลุ่มอาชีพในชุมชน”ดังนั้น คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย 

ควรรักษามาตรฐานการให้บริการนี้ไว้ และพัฒนาการให้การบริการสาธารณะในการส่งเสริมกลุ่มสตรี  

แม่บ้าน และกลุม่อาชพีในชมุชนให้ดียิง่ขึน้เพือ่ทีจ่ะท�าให้ประชาชนมคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารสาธารณะ

ด้านสิง่แวดล้อมและการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย 

จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือข้อ 5 ที่ว่า“มีการจัดหาสถานที ่

ในการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน” ดังนั้น คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย ควร 

รักษามาตรฐานการให้บริการนี้ไว้ และพัฒนาการให้การบริการสาธารณะในการส่งเสริมกลุ่มสตรี แม่บ้าน 

และกลุ่มอาชีพในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อที่จะท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะด้าน

สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย 

จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระดับมากที่สุดต่อไป

 4)  ด้านการเมืองและการบริหาร พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการห้บริการ

สาธารณะขององค์การบรหิารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ ์ด้านการเมอืงและการ

บริหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย ควรรักษา
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มาตรฐานการให้บริการด้านเศรษฐกิจและสังคมนี้ไว้ และพัฒนาการให้การบริการสาธารณะส่งเสริมและ

สนบัสนนุความรูด้้านอาชีพ สนับสนุนให้มีการจดัต้ังกลุม่อตุสาหกรรมครอบครวัของกลุม่แม่บ้าน กลุม่ออมทรพัย์ 

และกลุม่อาชพีต่างๆ ภายในหมูบ้่านและชมุชน และส่งเสรมิการด�ารงชีพแบบเศรษฐกจิพอเพียงแก่ประชาชน

ให้ดีย่ิงขึ้นเพื่อที่จะท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะด้านเศรษฐกิจและสังคม  

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระดับมากที่สุดต่อไป 

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 10 ที่ว่า “บุคลากรมีความรู ้

ความสามารถในการปฏบิติังานและมคีวามเสยีสละ และทุม่เทในการปฏบัิติหน้าที”่ดงันัน้ คณะผู้บรหิารของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย ควรรักษามาตรฐานการให้บริการด้านเศรษฐกิจและสังคม ให้ดียิ่งขึ้น

เพื่อที่จะท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะด้านเศรษฐกิจและสังคม ขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อท่ีมค่ีาเฉล่ียน้อยทีส่ดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื ข้อ 9 ทีว่่า “มกีารจดัหาวสัดุ 

อุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลอย่างเพียงพอ” ดังนั้น คณะผู้บริหารของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย ควรรักษามาตรฐานการให้บริการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือในการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลอย่างเพียงพอ ให้ดียิ่งข้ึนเพ่ือท่ีจะท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจ

ต่อการให้บรกิารสาธารณะด้านเศรษฐกจิและสงัคม ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย  

จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระดับมากที่สุดต่อไป

9.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 การวิจัย ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีข้อจ�ากัดบางประการที่ไม่สามารถศึกษาให้ครบทุกแง่

มุมได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอเสนอให้ผู้สนใจได้วิจัยต่อยอดจากการวิจัยเรื่องนี้ดังต่อไปนี้

 1)  จากผลการวิจัยพบว่า ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีค่าแปลผล 

อยู่ในระดับมากแต่ค่าเฉลี่ยน้อยกว่าทุกด้าน ดังนั้นควรวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการให้บริการสาธารณะด้าน 

สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย 

จังหวัดกาฬสินธุ์

 2)  จากผลการวิจัยพบว่า มีการจัดหาสถานท่ีในการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนมีค่าเฉลี่ย

น้อยกว่าทกุข้อค�าถามจากจ�านวนทัง้หมด 40 ข้อ ดงันัน้ควรวจิยัปัญหาและอปุสรรคในการจดัหาสถานทีจ่ดั

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

11.  ค�าขอบคุณ

สารนิพนธ์ เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ส�าเร็จลงได้เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์จากทาง

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และบุคคลหลายท่านท่ีได้กรุณาช่วยเหลือให้ข้อมูล 

ข้อเสนอแนะ ค�าปรึกษาแนะน�า ความคิดเห็นและก�าลังใจ 

ขอกราบขอบพระคุณ ดร.ไพรัช พ้ืนชมพู อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์หลัก ผศ.ดร.สมเกียรติ  

เกียรติเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม ท่ีได้ให้ความรู้ ค�าแนะน�า ค�าปรึกษา ตลอดจนตรวจแก้ไข  

อันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย 

ขอกราบขอบพระคุณ นางสาวอมรมิตร มงคลเคหา รองปลัดเทศบาล เทศบาลต�าบลบ้านนิเวศน์ 

อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นางประนอม แสนสวนจิตร นักวิชาการคลัง 7ว เทศบาลต�าบลบ้านนิเวศน์ 

อ�าเภอธวชับรุ ีจังหวดัร้อยเอด็ และนายบญัชา ย่อมอารย์ี อดตีนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุง่ อ�าเภอ

ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย

ขอกราบขอบพระคุณนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย ประชาชนทุกคน และเจ้าหน้าที่  

ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือ ในด้านการให้ข้อมูลและการเก็บข้อมูลในการค้นคว้าวิจัย ท่ีท�าให้งานวิจัยของ 

ผู้วิจัยส�าเร็จลุล่วง

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ 

และประสบการณ์ตลอดระยะเวลาทีศึ่กษา พนักงานเจ้าหน้าท่ี เพือ่นนกัศกึษาปรญิญาโท สาขาวชิา รฐัศาสตร์

การปกครองทุกท่าน ที่เป็นก�าลังใจ คณะผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานทุกท่าน รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มิได้

กล่าวนามไว้ ณ ที่นี้ ที่ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และให้ก�าลังใจด้วยดีเสมอมา

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ ครอบครัว และผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ช่วยส่งเสริม

สนับสนุนกระตุ้นเตือน และเป็นก�าลังใจตลอดมา


