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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์  1)  เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบรหิารจัดการงานตามบทบาทหน้าท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  2)  เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการบริหารจดัการงานตามบทบาทหนา้ที่ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  และ  3)  เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการบริหารจดัการงานตามบทบาทหนา้ที่ขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอยา่งที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ์  
จ านวน 162 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารจดัการงานตามบทบาทหน้าท่ี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และปัจจัยที่มผีลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการงานตามบทบาทหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ ์การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปรมิาณ โดยใช้คา่สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการบริหารจดัการงานตามบทบาทหนา้ที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีระดับ
ประสิทธิผลการบริหารจดัการงานตามบทบาทหน้าท่ีในภาพรวม อยูใ่นระดับปานกลาง และปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อประสิทธิผล
การบริหารจัดการงานตามบทบาทหน้าที่ ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แรงจูงใจ และการพัฒนาองค์กร ส่วนปัญหา 
และอุปสรรคการบรหิารจดัการงานตามบทบาทหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พบว่า ข้าราชการท้องถิ่น มีจ านวน 
ไม่เพียงพอกับปรมิาณงาน  งบประมาณไมเ่พียงพอ และการจัดสรรงบประมาณไม่ครอบคลุมภารกิจท่ีรับผิดชอบทุกด้าน 
 
ABSTRACT 
 This research aimed to investigate  1)  the effectiveness of administration and management based 
on the roles of Kalasin Provincial Administrative Organization  2)  factors affecting administration and management 
based on the roles of Kalasin Provincial Administrative Organization and  3)  problems and obstacles concerning 
administration and management based on the roles of Kalasin Provincial Administrative Organization.   
The subjects of this study were 162 local officials of Kalasin Provincial Administrative Organization.  
The research instruments included questionnaire on the effectiveness and factors affecting administration 
and management based on the roles of Kalasin Provincial Administrative Organization.  Percentage means 
and standard deviation were used for quantitative data analysis.  
 The findings revealed the effectiveness of administration and management based on the roles of 
Kalasin Provincial Administrative Organization in overall was at a moderate level.  Factors affecting its 
administration and management were human resource development, motivation and organizational 
development.  In terms of problems and obstacles in administration and management, the findings 
showed the numbers of local officials were inadequate comparing to their works, the budget was not 
sufficient and  budget allocation didn’t cover all required works. 
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บทน า 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้วางหลักเกณฑ์ส าหรบัใช้ในการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีสาระส าคัญ
เป็นการกระจายอ านาจเพื่อให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองและมีอิสระในการด าเนินงานบทบัญญัติที่ถือว่าเป็น “หลักส าคัญ” ในการกระจาย
อ านาจ คือ มาตรา 78 ซึ่งปรากฏอยู่ในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ โดยมีใจความส าคัญ คือ “มาตรา 78 รัฐต้องกระจาย
อ านาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเอง และตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ท่ัวถึงและเท่าเทียมกันท่ัวประเทศ รวมทั้งพัฒนาจงัหวัดที่มีความพร้อมให้
เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น” บทบัญญัติดังกล่าว ถูกก าหนดให้
เป็นแนวทางที่รัฐจะด าเนินการกระจายอ านาจการปกครอง ไปสู่ท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนในการปกครอง 
หรือดูแลท้องถิ่นของตนเองไดม้ากขึ้น นันทวัฒน์  บรมานันท์ (2552 : 89) และรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
มาตรา 281–290 ที่บัญญัติว่า รัฐต้องกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองและตดัสินใจในกิจการท้องถิน่ได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและด้านอื่น ๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น และองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นทั้งหลายย่อมมคีวามเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครองการบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง  
และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะและท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนองตอบความต้องการของประชาชนมากขึ้น 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่ง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
มาตรา 78 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 281–290 ดังนั้นในปี พ.ศ. 2540 จึงได้มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยก าหนดให้การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดในปัจจุบัน 
มีฐานะเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นและเป็นนิติบุคคล แยกออกจากการบริหารราชการสูภู่มิภาค โดยมีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
ได้แก่ เขตจังหวดัหรือบริเวณเนื้อที่อาณาเขตจังหวดัทั้งหมด ไม่จ ากดัว่าจะอยู่ในเขตการปกครองท้องถิ่น เช่น เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล ซึ่งอ านาจหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญตัิองค์การบรหิารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2552 ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามมาตรา 45 คือ  
1)  ตราข้อบัญญัตโิดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย  2)  จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจดัท าแผน 
พัฒนาจังหวัด ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  3)  สนับสนุนสภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น  
4)  ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัตหิน้าท่ีของสภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น  5) แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมาย
จะต้องแบ่งให้แก่สภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น  6)  อ านาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการ
ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 เฉพาะภายในเขตสภาต าบล  7)  คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(7 ทวิ) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปญัญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  8)  จัดท ากิจการใด ๆ อันเป็นอ านาจ
หน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
ร่วมกันด าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจดัท า ท้ังนี้ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  9)  จัดท ากิจการอื่นใดตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และมาตรา 45/1 
การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดท า
งบประมาณ การจดัซื้อจัดจา้ง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดิเผยข้อมูลขา่วสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  ปัจจุบันองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจึงมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่ เขตจังหวัด 
และมีบทบัญญัตคิือ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มผีู้บรหิารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชน มีรายได ้
และงบประมาณเป็นของตนเอง รวมทั้งมีอิสระในการบริหารงานภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย (ประทิน  อุ่นถา, 2551 : 2) 
 จากการที่องค์การบรหิารส่วนจังหวัดถูกจัดตั้งข้ึนมาแล้ว 19 ปี พบว่ามีทั้งที่ประสบความส าเร็จในการบริหารจดัการ 
และมีทั้งบริหารจดัการล้มเหลว รวมทั้งการบริหารจัดการยังอยู่กับทีไ่ม่มีการพัฒนาเท่าที่ควรซึ่ง อนุจิตร  ชิณสาร (2557 : 3)  
กล่าวว่า บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน มีภารกจิเพิ่มขึ้นหลากหลายด้าน ด้วยภารกิจท่ีเพิ่มขึ้นจึงส่งผลให้
เกิดปัญหาในการบริหารจดัการทีม่ีข้อจ ากัด และมีอุปสรรคที่เป็นปญัหาต่อการพัฒนาและกระบวนการในการแก้ปัญหา 
ให้กับประชาชนยังไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจะเกิดจากกระบวนการบริหารงานภายในองค์กรเอง ไม่ว่าจะเป็นการขาดระบบงาน 
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรือความไม่ชัดเจนของบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบของข้าราชการท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่น 
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ขาดความตั้งใจและความกระตือรือร้นในการท างาน ขาดการวางแผนงานและติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติงาน ไม่มีเทคนิค 
ในการบริหารและการท างาน ผู้บรหิารขาดวสิัยทัศน์ยึดติดทางการเมอืงมากกว่าการมุ่งพัฒนา ขาดจิตสาธารณะและบ่อยครั้ง 
ที่มีปัญหาจากการขาดการประสานงานภายใน หรือเกิดจากการขาดการแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสารกันภายในหน่วยงาน 
และขาดการตรวจสอบติดตามผลส าเรจ็ ของการปฏิบัติงานท่ีเกดิจากการมีส่วนร่วม ซึ่งการบริหารเปน็อุปสรรคต่อการพัฒนา 
และการแก้ปัญหาให้กับประชาชน ซึ่งการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากกว่าในอดีต อันเกิดจาก
ปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เช่น ข้อจ ากัดในเรื่องคุณภาพของการบริการ ปัญหาความโปร่งใสในการท างาน ความรวดเร็วใน 
การบริหาร ความต้องการของผู้ใช้บริการที่หลากหลาย การที่ประชาชนไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมก าหนดนโยบายตามแผนงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวางแผนไว้ รวมทั้งขาดการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ด้วยผลจากการกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีความพร้อมเกิดปญัหา 
ในการบริหารงาน ตามภารกิจและส่งผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ (2546 : 75-76) ได้ศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พบว่าปัญหาอุปสรรคดา้นการใช้อ านาจหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยละ 80 ของผู้ให้ข้อมูลเห็นว่ามีความเหมาะสมถูกต้องตามระเบียบ แต่ขาดการประสานงานระหว่างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกับสภาต าบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล แนวทางที่จะเหมาะสมในการปฏบิัติหน้าที่ของบุคลากร 
คอื จะต้องเพิ่มการประชาสมัพันธ์และการประสานงานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ด้านบุคลากร ร้อยละ 70 ของผู้ให้ข้อมูลเห็นว่า 
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรมีความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ดี แต่ยังขาดการประสานงานที่ดี โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล 
แนวทางทีเ่หมาะสมที่ควรปฏิบัติ คือ ควรมีการประสานงานเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างกันในบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ด้านการประสานงาน ผู้ให้ข้อมูลร้อยละ 50 เห็นว่าการประสานงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับสภาต าบล 
และหน่วยงานราชการอื่น ๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลมีน้อย ท าให้การบริหารงานด้านหน้าที่และงบประมาณเป็นไปอย่างล่าช้า 
แนวทางที่เหมาะสมควรด าเนินการประสานงานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอควบคู่กันไปกับการสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี
ระหว่างกัน และด้านงบประมาณ ผู้ให้ข้อมูลร้อยละ 80 เห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีการด าเนินเป็นไปตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ แต่การจัดสรรงบประมาณและการกระจายงบประมาณสู่ท้องถิ่นยังไม่เพียงพอ แนวทางที่เหมาะสม
ในการปฏิบัติของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น คือ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดหางบประมาณและควบคุม 
การใช้จ่ายงบประมาณให้เกดิประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 ดังนั้นการบริหารงานตามภารกิจที่มากขึ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ภารกิจในการให้บริการ
ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จะเห็นได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพยายามที่จะต้องแสวงหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนให้ได้ ถึงแมว้่าการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อจ ากัดในหลาย ๆ ด้านก็ตาม  
ภายใต้การบริหารที่ประสบผลส าเร็จภายใต้ข้อจ ากัดขององค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งความส าเร็จที่เกิดขึ้น ได้สร้าง
ความพึงพอใจให้กับประชาชนนั้น มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย อาทิเช่น เกิดจากคณะผู้บริหารขององค์กรที่ใส่ใจปัญหา 
ของประชาชน ด าเนินการสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดการแกไ้ขปัญหาร่วมกันอย่างบูรณาการ
ประชาชนในท้องถิ่นมีการตื่นตัวในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ เกิดการรวมกลุ่มเพื่อท ากิจกรรมสาธารณะ อีกทั้งประกอบกับ
การบริหารองค์กรด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้ข้อจ ากัดทางทรัพยากร การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยุคใหม่ เป็นการบริหารภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากดั และต้องปฏบิัติหน้าที่ท่ีท าเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและเป็นสิ่งที่ท้าทายส าหรับผู้บริหาร (อรทัย  ก๊กผล, 2547 : 11) 
 การบรหิารจดัการงานตามบทบาทหน้าที่ท่ีกฎหมายก าหนดขององค์การบริหารส่วนจังหวดักาฬสินธุ์ คือ ดูแลและรบัผดิชอบ
ให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ให้อยู่ดีมีสุข ตลอดจนการบริหารจัดการตามนโยบายของส่วนกลาง เพื่อพัฒนาความเจริญ 
เสรมิสร้างคณุภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริการประชาชนใหเ้กดิความพึงพอใจภายใต้กรอบการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance : GG) ตามภารกิจหลัก คือ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
ด้านการบริหารจดัการและการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม และดา้นศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณีและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น การเกษตร การสาธารณสขุพ้ืนฐาน ตลอดทั้งการแก้ไขปญัหาเร่งด่วนในภัยธรรมชาติต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นภายในจังหวัด 
จากสภาพการณด์ังกล่าว ผู้วิจยัจึงสนใจที่จะศึกษาประสิทธิผลการบริหารจดัการงานตามบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั้น มีประสิทธิผลสนองตอบต่อภารกิจหน้าท่ีหลัก ที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด 



และในความส าเร็จหรือล้มเหลวนัน้ มีปัจจัยอะไรบ้างท่ีเป็นผลกระทบ รวมทั้งต้องการศึกษาถึงสภาพปญัหาการบริหารจัดการ
งานตามบทบาทหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ท้ังนี้เพื่อเสนอแนะผลที่ได้ให้กับคณะผู้บริหารองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการงานตามบทบาทหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ให้มีประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการงานตามบทบาทหนา้ทีข่ององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 2.  เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการบรหิารจดัการงานตามบทบาทหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ ์
 3.  เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการงานตามบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดกาฬสินธุ ์
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  1.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ จ านวน 278 คน 
  1.2  กลุ่มตัวอยา่งที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผูม้ีส่วนเกีย่วข้องกับการด าเนินงานขององค์การบรหิารสว่นจังหวัด
กาฬสินธุ์ จ านวน 162 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอยา่งโดยการเปิดตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan.  
1970 : 608) ซึ่งจ าแนกได้ดังนี ้
   1.2.1  นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวัด จ านวน 1 คน 
   1.2.2  รองนายกองค์การบริหารสว่นจังหวัด จ านวน 2 คน 
   1.2.3  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 1 คน 
   1.2.4  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 30 คน 
   1.2.5  หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดั จ านวน 9 คน 
   1.2.6  ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 12 คน 
   1.2.7  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและลูกจา้ง จ านวน 107 คน 
 2.  เคร่ืองมือที่ใช้การวิจัย 

  2.1  ลักษณะเครื่องมือ 
   เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม เรื่อง ประสิทธิผลการบริหารจดัการงานตามบทบาทหนา้ที่  
จ านวน 4 ตอน 
   ส่วนท่ี 1  เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ส่วนท่ี 2  เป็นค าถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการบรหิารจดัการงานตามบทบาทหน้าท่ีขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 40 ข้อ  
   ส่วนท่ี 3  เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการงานตามบทบาทหน้าท่ีของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ จ านวน 14 ข้อ 
   ส่วนท่ี 4  เป็นค าถามเกี่ยวกับสภาพปัญหาของการบริหารจัดการงานตามบทบาทหน้าท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และข้อเสนอแนะ เป็นแบบปลายเปิด จ านวน 2 ข้อ 
   2.2  วิธีสร้างเครื่องมือ   
   2.2.1.1  ศึกษาทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามของบุญชม  ศรีสะอาด (2545 :  
100-101) แล้วก าหนดโครงสร้างแบบสอบถาม 
   2.2.1.2  ขอค าปรึกษาแนะน า จากผู้เช่ียวชาญการวจิัยเกี่ยวกับรูปแบบแบบสอบถามเรื่อง ประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการงานตามบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดกาฬสินธุ ์
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   2.2.1.3  สร้างแบบสอบถามตามโครงสร้างที่ก าหนด ตามวิธีของ ลิเคอร์ท (Likert) ซึ่งมี 5 ระดับ โดยก าหนด
เกณฑด์ังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545 : 164-165)     
    1)  ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการงานตามบทบาทหน้าท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
     5  หมายถึง  มีประสิทธิผลมากทีส่ดุ 
     4  หมายถึง  มีประสิทธิผลมาก 
     3  หมายถึง  มีประสิทธิผลปานกลาง 
     2  หมายถึง  มีประสิทธิผลน้อย 
     1  หมายถึง  มีประสิทธิผลน้อยทีสุ่ด 
    เกณฑ์ที่ก าหนดเพื่อใช้ในการแปลความหมายทั้งรายข้อ รายด้านและโดยรวม โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมาย
ค่าเฉลี่ยของบุญชม  ศรีสะอาด (2545 : 164-165) ดังนี ้
     ค่าเฉลี่ย  4.51-5.00  หมายถึง  ระดับประสิทธิผลมากทีสุ่ด 
     ค่าเฉลี่ย  3.51-4.50  หมายถึง  ระดับประสิทธิผลมาก 
     ค่าเฉลี่ย  2.51-3.50  หมายถึง  ระดับประสิทธิผลมากปานกลาง 
     ค่าเฉลี่ย  1.51-2.50  หมายถึง  ระดับประสิทธิผลน้อย 
     ค่าเฉลี่ย  1.00-1.50  หมายถึง  ระดับประสิทธิผลน้อยที่สดุ 
    2)  ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับปจัจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบรหิารจัดการงานตามบทบาทหนา้ที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ 
     5  หมายถึง  มีการปฏิบัตมิากที่สดุ 
     4  หมายถึง  มีการปฏิบัตมิาก 
     3  หมายถึง  มีการปฏิบัติปานกลาง 
     2  หมายถึง  มีการปฏิบัติน้อย 
     1  หมายถึง  มีการปฏิบัติน้อยทีส่ดุ 
    เกณฑ์ที่ก าหนดเพื่อใช้ในการแปลความหมายทั้งรายข้อ รายดา้นและโดยรวม โดยใช้เกณฑ์การแปล
ความหมายค่าเฉลี่ยของบุญชม  ศรีสะอาด (2545 : 164-165) ดังนี ้
     ค่าเฉลี่ย  4.51-5.00  หมายถึง  ระดับปฏิบตัิมากท่ีสุด 
     ค่าเฉลี่ย  3.51-4.50  หมายถึง  ระดับปฏิบตัิมาก 
     ค่าเฉลี่ย  2.51-3.50  หมายถึง  ระดับปฏิบตัิปานกลาง 
     ค่าเฉลี่ย  1.51-2.50  หมายถึง  ระดับปฏิบตัิน้อย 
     ค่าเฉลี่ย  1.00-1.50  หมายถึง  ระดับปฏิบตัิน้อยท่ีสดุ 
   2.2.1.4  น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญการวิจัย จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  
ให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานตามบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการงาน ตามบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งผู้เช่ียวชาญ ประกอบด้วย   
    1)  รศ.ดร.เสาวลักษณ์  โกศลกติตอิัมพร ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประสานศาสตร์  
วุฒิการศึกษา  รป.ด. ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
    2)  ดร.สัมภาษณ์  ค าผยุ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษวฒุิการศึกษา รป.ด. การวิจัย 
ทางการศึกษา 
    3)  ดร.ฐิตารีย์  วิลยัเลศิ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษวุฒิการศึกษา ค.ด. การบริหารจัดการ
การศึกษา  
   2.2.1.5  ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วน าเสนอต่อผูเ้ชี่ยวชาญชุดเดิม  
ประเมินความสอดคล้องระหว่างจดุประสงค์กับเนื้อหา และน าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  



(Index of Item Objective Congruence : IOC) เลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ตั้งแต ่0.50 ขึ้นไป โดยก าหนด
ใช้เกณฑ์การประเมินดังนี ้

   +1  เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นตรงกับจุดประสงค์ของเนื้อหา 
   0    เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นตรงกบัจุดประสงค์ของเนื้อหา 
    -1   เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่ตรงกบัจุดประสงค์ของเนื้อหา 

     จากนั้นน าผลไปวิเคราะห์หาความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญทั้ง 5 คน พบว่าค่าดัชนีความสอดคล้อง  (IOC) 
ของแบบสอบถามมีค่าตั้งแต่ 0.60–1.00 ถือว่าใช้ได้ 
     2.2.1.6  การหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) ผู้วิจัยน าแบบสอบถาม ไปทดลองกับผูเ้กี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดทีไ่ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และน าข้อมลูที่ไดม้าค านวณหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สตูร
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (   - Coefficient)  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545 : 96) โดยเก็บข้อมูล 30 ชุด ได้ค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ 0.95 
   2.2.1.7  ปรับปรุงแกไ้ขแบบบันทึกตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ แล้วน าไปจดัพมิพ์เปน็แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์  
น าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1  การศึกษาประสิทธิผลการบรหิารจัดการ งานตามบทบาทหนา้ที ่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
เก็บข้อมูลเดือนมิถุนายน 2559 
  3.2  ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการ งานตามบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เก็บข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2559 
  3.3  สภาพปัญหาของการบรหิารจัดการ งานตามบทบาทหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์  
และข้อเสนอแนะ เก็บข้อมูลเดือนสิงหาคม 2559 
  4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  เมื่อไดร้ับแบบสอบถามกลับคืนมาครบ จ านวน 162 ฉบับ ผู้วิจัยไดด้ าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม
ส าเรจ็รูป ดังนี ้
  4.1  น าแบบสอบถามที่ได้รบัคืน และตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม 

 4.2  น าแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ในการตอบมาใสร่หสั และตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 4.3  ข้อมูลที่ได้จากแบบตรวจสอบรายการ วิเคราะห์โดยการหาความถี่และร้อยละ   

  4.4  ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของกลุ่มตัวอย่าง 
  4.5  จัดล าดับความส าคญัของข้อมูลตามหมวดหมู่ ตามขอบเขตของข้อมูลตามกิจกรรมใหส้อดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
สรุปผล 
 การวิจัย เรื่องประสิทธิผลการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้วจิัยสรุปผลการวจิยั ดังน้ี 
 1.  ประสิทธิผลการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสนิธุ์ จากการวิจัยพบว่า พนักงานสว่นต าบล 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนใหญ่มรีะดับประสิทธิผลการบริหารงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่ามรีะดับประสิทธิผลปานกลาง 6 ด้าน ระดับสูง 3 ด้าน ระดับต่ า 1 ด้าน เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย
ดังนี้ ด้านการส่งเสรมิการพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชนและผู้สูงอายุ มีค่าเฉลีย่สูงสุด รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ส่วนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั มีค่าเฉลีย่ต่ าที่สดุ   
 2.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จากผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์หลายตัวแปรระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง ด้วยการน าตัวแปร
ทั้งหมดเข้าไปในสมการพร้อมกัน (Enter Method) พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงานขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แรงจูงใจ และการพัฒนาองค์กร
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และเครือข่าย เมื่อพิจารณาจากค่าความสัมพันธ ์พบว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แรงจูงใจ และการพัฒนาองค์กรและเครือข่าย  
มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อประสิทธิผลการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัยดังกล่าว 
สามารถร่วมกันอธิบายความผันแปรของประสิทธิผลการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ทั้ง 3 ข้อ 
  3.  ปัญหาและอุปสรรคการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จากการวิจัยพบว่า ข้าราชการท้องถิ่น
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีปัญหาและอุปสรรคการบรหิารงานขององค์การบริหารส่วนจงัหวัด จ านวน 12 ข้อ  
เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่ามีปญัหาและอุปสรรคค่าความถี่สูงสุด 3 อันดับ คือ 1) พนักงานส่วนต าบลมีจ านวนไม่เพียงพอ 
กับปริมาณงาน  2) งบประมาณไม่เพียงพอ  และ 3) การจัดสรรงบประมาณไม่ครอบคลุมภารกิจท่ีรับผิดชอบทุกด้าน 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัย เรื่องประสิทธิผลการบริหารจัดการงานตามบทบาทหนา้ที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐานการวิจยั ดังน้ี 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาไว้ว่า ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารจดัการงานตามบทบาท
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แรงจูงใจ และการพัฒนาองค์กรและเครือข่าย  
ซึ่งจากกรอบแนวคิดสามารถตั้งเปน็สมมติฐานเพื่อการทดสอบ ไวด้ังนี้ 
 1.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผลการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
    จากผลการวิเคราะหค์วามสมัพันธ์หลายตัวแปรระหว่างตัวแปรอสิระและตัวแปรตาม โดยการวิเคราะหถ์ดถอย
พหุคูณเชิงเส้นตรง ด้วยการน าตัวแปรทั้งหมดเข้าไปในสมการพร้อมกัน (Enter Method) พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
เมื่อพิจารณาจากค่าความสมัพันธ์ พบว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อประสิทธิผลการบริหารงาน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยเพื่อการทดสอบที่ตั้งไว้ ผลการวิจัยที่เป็นเช่นนี้ 
อาจเป็นเพราะว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและยั่งยืนทีสุ่ด เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภท
อื่น ๆ  ทั้งนี้ เพราะความส าเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับศักยภาพของบุคลากร องค์กรใดหากมีทรัพยากรบคุคลที่มีความสามารถสูง   
มีคุณธรรม จริยธรรม ย่อมสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน น าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ
อย่างยั่งยืน องค์กรทุกองค์กรจึงปรารถนาและให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เห็นทั้งคนดีและคนเก่งอยู่ตลอดเวลา   
 2.  แรงจูงใจในการท างานส่งผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผลการบริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวดักาฬสินธุ ์
  จากผลการวิเคราะหค์วามสมัพันธ์หลายตัวแปรระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม  โดยการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณเชิงเส้นตรง ด้วยการน าตัวแปรทั้งหมดเข้าไปในสมการพร้อมกัน (Enter Method) พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล 
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ แรงจูงใจ เมื่อพิจารณาจาก
ค่าความสมัพันธ์ พบว่าแรงจูงใจ มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อประสิทธิผลการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยเพื่อการทดสอบที่ตั้งไว้ ผลการวิจัยที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า แรงจูงใจช่วยให้การกระท า
ต่าง ๆ ส าเร็จลลุ่วงไปด้วยดี ซึ่งเปน็ภาวการณ์กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัตไิด้ท างานด้วยความแข็งขัน มีความกระตือรือร้นท่ีจะอุทิศเวลา 
แรงกาย แรงใจ และสติปัญญาในการปฏิบัติงาน โดยมีความส านึกในหน้าที่ ความรับผิดชอบควบคู่ไปด้วย เป็นความเต็มใจที่จะใช้
พลังประสบความส าเร็จในเป้าหมายหรือรางวัลที่เป็นสิ่งที่ส าคัญของการกระท าของมนุษย์ และเป็นสิ่งที่ท าให้คนไปถึงซึ่งวัตถุประสงค์
ที่จะไดร้ับรางวัล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Lindgren (1976 : 31-34) กล่าวว่า เป็นความปรารถนาที่กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ให้ส าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยดี และเมื่อสามารถท าไดส าเร็จแล้วก็จะบังเกดิความสบายใจ เป็นแรงจูงใจท่ีจะกระท าต่อไปอีก 
 3.  การพัฒนาองค์กรและเครือข่าย ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผลการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  จากผลการวิเคราะหค์วามสมัพันธ์หลายตัวแปรระหว่างตัวแปรอสิระและตัวแปรตาม โดยการวิเคราะหถ์ดถอย
พหุคูณเชิงเส้นตรง ด้วยการน าตัวแปรทั้งหมดเข้าไปในสมการพร้อมกัน (Enter Method) พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ได้แก่ การพัฒนาองค์กร 
และเครือข่าย เมื่อพิจารณาจากคา่ความสมัพันธ์ พบว่าการพัฒนาองค์กรและเครือข่าย มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อประสิทธิผล 
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยเพื่อการทดสอบท้ัง 3 ข้อ ท่ีตั้งไว้  



ผลการวิจัยที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า การพัฒนาองค์กรและเครอืข่าย ถือเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นและมีความส าคญักับทุกองค์การ 
ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาครัฐหรอืแม้แต่ภาคเอกชนก็ตาม การพัฒนาองค์การเป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีมีการวางแผนไว้  
เพื่อใหเ้ป็นไปตามที่องค์การต้องการ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติงาน แทรกแซงหรือเปลี่ยนแปลง 
การปฏิบัติงาน และประเมินผล โดยมีเทคนิคทางการบริหารที่น ามาใช้ในการปรับองค์การ ซึ่งควรมีการพิจารณาการเลือกใช้วิธีการ
ที่เหมาะสมกับองค์การนั้น ๆ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช ้
  1.1  ในการมีส่วนร่วมของประชาชน ควรมีข้อก าหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นอย่างจริงจัง  
โดยมผีลบังคับและมีบทก าหนดโทษ 
  1.2  ในส่วนของงบประมาณ ควรปรับปรุงการจดัสรรงบประมาณเพือ่การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชน รวมทั้งการมีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างพอเพียง
และทันสมัย 
  1.3  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดให้มเีครื่องมือและอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภยัน้ าท่วม   
และจัดใหม้ีศูนยร์ับแจ้งและประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 
 2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1  ผู้บริหารท้องถิ่นควรรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นให้มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนไดม้สี่วนร่วม 
ในการบริหารจัดการองค์การบรหิารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์มากขึ้น เชน่ การประชุม การจัดประชาคม การจัดกิจกรรมรวมกัน
ระหว่างองค์การบรหิารส่วนจังหวดักาฬสินธุ์ และประชาชน อาทิ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งจังหวัด การจัดกิจกรรม 
ทางศาสนาและวัฒนธรรม และการสนับสนุนกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ  
  2.2  ควรมีการพัฒนาเทคนิคการบริหารทั้งเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ บนพ้ืนฐานการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  
เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและคล่องตัวในการปฏิบตัิงาน 
  2.3  การพัฒนางบประมาณและรายได้ นอกจากท่ีกฎหมายก าหนดไว้แล้ว ควรจะต้องมีการะดมงบประมาณ 
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยการขอสนับสนุนจากภาคเอกชนหรือหน่วยงานราชการอื่น 
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