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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ
ในการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
ประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบด้วยสถิติ t-test และ F-test
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบว่า
1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม โดยรวม
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 88.15
2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมหาสารคาม จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่างกัน พบว่า งานด้านสาธารณสุข ไม่แตกต่างกัน
ทุกด้าน งานด้านการศึกษา ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจแตกต่างกัน งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม อายุและระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจแตกต่างกัน งานด้านเทศกิจและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
อายุและระดับการศึกษามีความพึงพอใจแตกต่างกัน
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ การบริการสาธารณะ ประชาชน
Abstract
The purposes of this research were to 1) Study the people’s satisfaction level towards the public
services of Maha Sarakam Provincial Administration Organization. 2) Compare the people’s satisfaction towards
the public services of Maha Sarakam Provincial Administration Organization classified by gender, age, education
and career. And 3) Study the suggestions in managing of Maha Sarakam Provincial Administration Organization.
The sample of the study was comprised of 400 people .The instrument of the study was a set of selfadministered questionnaires. Statistics used were frequency, percentage, mean, standard deviation and comparing
statistics were t-test and F-test with the significant level at .05. The research results were as follows ;
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1. The people’s satisfaction level towards the public services of Maha Sarakam Provincial
Administration Organization in general was high level with the percentage of 88.15.
2. The people’s satisfaction comparison towards the public services of Maha Sarakam Provincial
Administration Organization classified by gender, age, education and career found that the public health
dimension, it was not significantly different in all aspects. The education dimension, according to people
with different education were significantly different. The community development and social welfare
dimension, and also the municipality and preventing disaster dimension, according to people with
different age and education were different statistically significant.
Keywords
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บทนํา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (ฉบับร่าง) ได้ตราขึ้นเพราะเหตุแห่งกฎเกณฑ์ การเมือง
การปกครองที่ยังไม่เหมาะสมแก่สภาวการณ์บ้านเมืองและกาลสมัย ให้ความสําคัญแก่รูปแบบและวิธีการยิ่งกว่าหลักการพื้นฐาน
ในระบอบประชาธิปไตยหรือไม่อาจนํากฎเกณฑ์ที่มีอยู่มาใช้แก่พฤติกรรมของบุคคลและสถานการณ์ในยามวิกฤติ ที่มีรูปแบบ
และวิธีการแตกต่างไปจากเดิมให้ได้ผล โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้อธิบายในเรื่องการกระจายอํานาจและการบริหารท้องถิ่น
สรุปได้ว่าการกระจายอํานาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหนึง่ ในมาตรการสําคัญของการปฏิรปู โครงสร้าง และการบริหารงาน
ของระบบราชการไทยที่มีลักษณะการรวมศูนย์อํานาจและผูกขาดการบริหารราชการแผ่นดิน และจัดบริการสาธารณะไว้ที่
หน่วยงานของรัฐส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงเป็นมาตรการเพื่อแก้ไขการรวมศูนย์อํานาจในทางการเมือง ที่ผูกขาดไว้
กับฝ่ายบริหารในการบริหารราชการแผ่นดิน และฝ่ายนิติบัญญัติในการตรากฎหมายที่ส่วนกลางซึ่งการผูกขาดทางการบริหาร
ของส่วนกลางและภูมิภาคประสบปัญหาด้านความคล่องตัวและการสร้างความหลากหลายของการจัดบริการสาธารณะ
เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของประชาชนและพื้นที่ ในขณะที่การผูกขาดทางการเมืองกลับปิดโอกาส และไม่เอื้ออํานวย
ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ในพื้นที่การกระจายอํานาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้น
ดังนั้น การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น จึงมีทั้งประเด็นปัญหาดั้งเดิมที่ต้องแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น
และการพัฒนาโครงสร้างกลไก หรือมาตรการใหม่ ๆ เพื่อให้การกระจายอํานาจของประเทศไทยสร้างผลสัมฤทธิ์ที่ตอบโจทย์
ทิศทางการบริหารประเทศและการปฏิรูปในภาคส่วนอื่นมากขึ้น (คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ, 2558 : 81)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการปฏิรูประบบการบริหารราชการให้เป็นไปตามมาตรา 52 แห่งพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทํา
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ
อํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ที่สอดคล้องกับกับบัญญัติในหมวด 5 และหมวด 7
โดยมีกระทรวงมหาดไทยทําหน้าที่ดูแลและให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทําหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงใช้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 คือ การประเมินผลการปฏิบัติราชการทั้ง 4 มิติ คือ มิติที่ 1
ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ มิติท่ี 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และมิติที่ 4
ด้านการพัฒนาองค์การ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2548)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทหนึ่งนอกจากเทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตจังหวัดมหาสารคาม มีหน้าที่พัฒนาทั้งจังหวัด ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข

การอาชีพ สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น จัดสร้างระบบสาธารณูปโภคที่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลทําไม่ได้ เพราะขาด
งบประมาณ เช่น สร้างบ่อบําบัดน้ําเสียฯลฯ จัดทําโครงการที่เกี่ยวข้องทั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล เช่น การก่อสร้าง
ถนนสายหลักฯลฯ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น จัดรถบรรทุกน้ํา ช่วยเหลือพื้นที่แห้งแล้งฯลฯ การใช้ที่ดิน
เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น เช่น จัดให้มีสถานที่พักผ่อน สวนสาธารณะฯลฯ การบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งจารีตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งในปัจจุบันได้เกิดปัญหาในการบริหารงาน เพราะองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มีเขตการรับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัด มีข้อจํากัดในเรื่องของงบประมาณ ดังนั้นการบริการสาธารณะจึงไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและครบถ้วน
การศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เป็นการศึกษาถึงความรู้สึก
หรือทัศนคติของบุคคลที่เกิดจากการได้รับการตอบสนองตามความต้องการจากกิจการบริการสาธารณะ ซึ่งการวัดความพึงพอใจ
ของประชาชนนัน้ เป็นเครื่องมือที่สามารถวัดประสิทธิภาพในการจัดทํากิจการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม พร้อมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการให้บริการ กับการบริหารของหน่วยงาน ในการจัดบริการสาธารณะ
ให้กับประชาชน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ศึกษาความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ 2560 จํานวน 4 งานบริการ ได้แก่ งานด้านการศึกษา (งานอุทยานการเรียนรู้
มหาสารคาม) งานด้านการสาธารณสุข (งานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พาหมอไปคําคิง) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม (งานการรับแจ้งเหตุ และการสั่งการออกเหตุทางการแพทย์ฉุกเฉิน) และงานด้านเทศกิจและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
(งานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ) ทั้งนี้เพื่อนําผลที่ได้จากการศึกษาไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผน ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา
การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการดําเนินงานด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
วิธีดําเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนผู้รับบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
ประจําปีงบประมาณ 2560 จํานวน 963,098 คน (สํานักงานทะเบียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม, ข้อมูล ณ เดือน
มีนาคม 2560) ซึ่งผู้วิจัยกําหนดการกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการคํานวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973 : 727) ได้กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 400 คน และดําเนินการสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) โดยแบ่งประชากร
ออกเป็นพื้นที่ต่าง ๆ รวม 9 อําเภอและในแต่ละอําเภอสุ่มตัวอย่างประชาชนอย่างเป็นสัดส่วนของประชากรแต่ละอําเภอ
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเองจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ
2560 โดยแบ่งเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
และอาชีพ เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ 2560 โดยใช้รูปแบบแบบสอบถามและคําถามเป็นแบบมาตรวัดแบบ
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert’s Scale) มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด โดยคําถามประเมินความพึงพอใจของผู้รบั บริการ จํานวน 4 งานบริการ ได้แก่งานด้านการศึกษา (งานอุทยานการเรียนรู้
มหาสารคาม) จํานวน 24 ข้อ งานด้านการสาธารณสุข (งานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พาหมอไปคําคิง) จํานวน 24 ข้อ
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (งานการรับแจ้งเหตุและการสั่งการออกเหตุทางการแพทย์ฉุกเฉิน) จํานวน 24 ข้อ
และงานด้านเทศกิจและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (งานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ) จํานวน 24 ข้อ และเมื่อหาคุณภาพ
ของเครื่องมือได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.875
ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open Questions)
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ตามขั้นตอนดังนี้
3.1 ผู้วิจัยและผูช้ ว่ ยผู้วิจัยลงพื้นทีด่ ําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม
3.2 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง แล้วนํามาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
แล้วนําไปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประมวลผลต่อไป
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
4.1 วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ 2560
4.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ 2560 ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ ที่แตกต่างกัน
4.3 วิเคราะห์ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
ประจําปีงบประมาณ 2560
สรุปผล
จากผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ 2560 ปรากฏผลดังนี้
1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม โดยรวม
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 88.15 และจําแนกเป็นรายด้าน พบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 1 งาน คือ งานด้าน
การศึกษา (งานอุทยานการเรียนรูม้ หาสารคาม คิดเป็นร้อยละ 91.38 ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 3 งาน โดยเรียงลําดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (งานการรับแจ้งเหตุและการสั่งการออกเหตุทางการแพทย์
ฉุกเฉิน) คิดเป็นร้อยละ 90.00 งานด้านการสาธารณสุข (งานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พาหมอไปคําคิง) คิดเป็นร้อยละ
89.23 และงานด้านเทศกิจและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (งานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ คิดเป็นร้อยละ 82.00
2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ 2560 ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ ต่างกัน พบว่า
2.1 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม งานด้านสาธารณสุข พบว่าประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจ
ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม งานด้านการศึกษา พบว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบรายคู่แยกตามระดับการศึกษาแตกต่างกันแล้ว พบว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า มีความพึงพอใจแตกต่างกับระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยกลุ่มมัธยมศึกษา
หรือเทียบเท่ามีความพึงพอใจสูงสุด ส่วนประชาชนที่มีเพศ อายุ และอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พบว่าประชาชนที่มีอายุและระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบรายคู่แยกตามอายุที่แตกต่างกันแล้ว พบว่าประชาชนที่มี
อายุ ต่ํากว่า 20 ปี มีความพึงพอใจแตกต่างกับอายุระหว่าง 41-60 ปี โดยกลุ่มอายุระหว่าง 21-40 ปี มีความพึงพอใจสูงสุด
และเมื่อเปรียบเทียบรายคู่แยกตามระดับการศึกษาที่แตกต่างกันแล้ว พบว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา
หรือเทียบเท่ามีความพึงพอใจแตกต่างกับระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป และระดับการศึกษามัธยมศึกษา
หรือเทียบเท่ามีความพึงพอใจแตกต่างกับระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป โดยกลุ่มมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่ามีความพึงพอใจ
สูงสุด ส่วนประชาชนที่มีเพศและอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจไม่แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.4 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม งานด้านเทศกิจและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยพบว่าประชาชนที่มีอายุและระดับการศึกษามีความพึงพอใจ
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบรายคู่แยกตามอายุที่แตกต่างกันแล้ว พบว่าประชาชนที่มีอายุ
ระหว่าง 21-40 ปี มีความพึงพอใจแตกต่างกับอายุระหว่าง 41-60 ปี โดยกลุ่มอายุระหว่าง 21-40 ปี มีความพึงพอใจสูงสุด
และเมื่อเปรียบเทียบรายคู่แยกตามระดับการศึกษาที่แตกต่างกันแล้ว พบว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา
หรือเทียบเท่ามีความพึงพอใจแตกต่างกับระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป และระดับการศึกษามัธยมศึกษา
หรือเทียบเท่ามีความพึงพอใจแตกต่างกับระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป โดยกลุ่มมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่ามีความพึงพอใจ
สูงสุด ส่วนประชาชนที่มีเพศและอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจไม่แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ประชาชนมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จํานวน
4 งานบริการ ดังนี้
3.1 งานด้านการศึกษา (งานอุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม) โดยเรียงลําดับค่าความถีจ่ ากมากไปน้อย คือ ในเวลา
พักเที่ยงหรือนอกเวลาราชการ ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ไว้บริการสําหรับผู้มารับบริการที่สํานักงานอุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม
รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ควรมาปฏิบัติงานให้ตรงตามเวลาทั้งในเวลาเช้าและเวลาพักเที่ยง ควรลดขั้นตอนในการให้บริการ
เพื่อให้การบริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น การใช้ห้องคอมพิวเตอร์ การใช้ห้องดนตรี การใช้ห้องอบรมสัมมนา เป็นต้น

81

ควรมีการจัดลําดับการให้บริการก่อนหลังอย่างถูกต้องและเป็นธรรม เจ้าหน้าที่ควรมีการซักซ้อมความเข้าใจในการให้บริการ
กับประชาชนให้ถูกต้อง ถึงวิธีการใช้แต่ละส่วนของอุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม และเจ้าหน้าที่ควรรวบรวมปัญหาในระหว่าง
การปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป
3.2 งานด้านการสาธารณสุข (งานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พาหมอไปคําคิง) โดยเรียงลําดับค่าความถี่
จากมากไปน้อย คือ ควรมีบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงต่อเนื่องและสม่ําเสมอ รองลงมา คือ ควรมีศูนย์บริการทางการแพทย์
ในทุกอําเภอเพื่อเพิ่มช่องทางการบริการ ควรมีระยะเวลารับตรวจบริการทางการแพทย์มากกว่าปัจจุบัน บุคลากรทางแพทย์
ที่ให้บริการควรมีจํานวนเพียงพอต่อผู้รับบริการความสะอาดและสวยงามอยู่เสมอและเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการควรมีจาํ นวนมากกว่านี้
3.3 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (งานการรับแจ้งเหตุและการสั่งการออกเหตุทางการแพทย์
ฉุกเฉิน) โดยเรียงลําดับค่าความถีจ่ ากมากไปน้อย คือ ควรมีจํานวนรถยนต์ให้บริการอย่างเพียงพอและครอบคลุมทุกพื้นที่
ของจังหวัด รองลงมา คือ ควรมีความรวดเร็วในการให้บริการสั่งการ ควรมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ประจําศูนย์อยู่ตลอดเวลา
และควรมีเทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการดําเนินการ
3.4 งานด้านเทศกิจและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (งานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ) โดยเรียงลําดับ
ค่าความถี่จากมากไปน้อย คือ ควรให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม รองลงมา คือ ควรมีศูนย์รับบริการ
งานช่วยเหลือประชาชนพร้อมเจ้าหน้าที่ให้มากขึ้น และควรมีช่องทางการติดต่อที่มากขึ้น
อภิปรายผล
ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
ประจําปีงบประมาณ 2560 สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
มีระดับความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับมาก
จากผลการวิจัยจึงเป็นไปตามสมมุติฐานที่กําหนดไว้และผู้วิจัยได้นํามาอภิปรายผลดังนี้ ผลการวิจัยที่พบสอดคล้องกับงานวิจัย
ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน (2553 : 37-38) ที่ได้ศึกษารายงานวิจัยโครงการสํารวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ต่อบริการขององค์การบริหารส่วนตําบลปางมะผ้า ประจําปี 2553 พบว่าภาพรวมความพึงพอใจของผูร้ ับบริการที่มีต่อการให้บริการ
ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตําบลปางมะผ้า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 คิดเป็นร้อยละ 77.40 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของวิทยาลัยนครราชสีมา (2555 : ข-ง) ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ 2555 ผลการวิจัยพบว่าจากจํานวนประชากร
ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลเสมาใหญ่ 5,421 คน ใช้กลุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษา จํานวน 390 คน
ซึ่งได้จากการคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ Taro Yamane แล้วดําเนินการสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยแบ่งประชากรออกเป็นพื้นทีต่ ่าง ๆ รวม 9 อําเภอ และในแต่ละอําเภอสุ่มตัวอย่างประชาชน
อย่างเป็นสัดส่วนของประชากรแต่ละอําเภอ สําหรับเครื่องมือที่ใช้ในการสํารวจ คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า
(Rating Scales) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการสํารวจลักษณะประชากร
กลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 53.59) ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 50 ปี ขึ้นไป (ร้อยละ 39.49) มีการศึกษาอยู่ใน
ระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 44.62) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 72.05) มีรายได้อยู่ระหว่าง 4,001–6,000 บาท
(ร้อยละ 36.67) ส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตําบลเสมาใหญ่ ปีละ 2-3 ครั้ง (ร้อยละ 48.46) โดยมาติดต่อ
ขอรับบริการที่ส่วนการคลัง (ร้อยละ 36.19) ส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการงานการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ (ร้อยละ 44.81)
และรับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลเสมาใหญ่จากเสียงตามสาย (ร้อยละ 93.08) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลเสมาใหญ่ ผลการสํารวจ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลเสมาใหญ่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 โดยด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.37 รองลงมา ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 และด้าน
สิ่งอํานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.34 ตามลําดับ นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
(2555 : 66) ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ผลของการวิจัยพบว่า 1) สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง
120 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มากกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 2 โดยกําลังศึกษาอยู่สาขาวิชา
บริหารการศึกษามากที่สุด รองลงมา ได้แก่ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการ
ด้านการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง นักศึกษาระดับปริญญาโท
มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของชนะดา วีระพันธ์ (2555 : 55-56) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเก่า อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเก่า อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ รองลงมา คือ ด้านการให้บริการ
อย่างเสมอภาคและด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า โดยในด้านการให้บริการ อย่างเพียงพอ ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่อง
อาคารสถานที่ ให้บริการมีความเหมาะสม ในด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องเจ้าหน้าที่
บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส และในด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เขตพื้นที่เชียงราย (2553 : 72) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า 1) ความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อความเชื่อมั่น ในการให้บริการต่อประชาชน
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อความเชื่อมั่นในการให้บริการต่อประชาชน ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ในภาพรวม
พบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ และความเชื่อมั่นในการให้บริการของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
อยู่ในระดับมากที่สุด และหากเทียบกับค่าร้อยละ มีค่าร้อยละอยู่ระหว่าง 76-80 หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อความเชื่อมั่นในการให้บริการต่อประชาชน ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา มากที่สุดใน 3 อันดับแรก
คือ “การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน” “การเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงาน”
และ“การเกิดประโยชน์สุขของประชาชน” 2) ความพึงพอใจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการ และความเชื่อมั่นในการ
ให้บริการ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อการให้บริการ และความเชื่อมั่นในการให้บริการของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
ในภาพรวม พบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ และความเชื่อมั่นในการให้บริการของเทศบาลตําบล
เวียงพางคํา อยู่ในระดับมาก และหากเทียบกับค่าร้อยละ มีค่าร้อยละอยู่ระหว่าง 76-80 หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการและความเชื่อมั่นในการให้บริการของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
มากที่สุดใน 3 อันดับแรก คือ ด้านเจ้าหน้าที่ /บุคลากรผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ และด้านคุณภาพ
ของการให้บริการ ด้านความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการ
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ มีประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ แตกต่างกัน มีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน
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จากผลการวิจัยจึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ และผู้วิจัยได้นํามาอภิปรายผลดังนี้ ผลการวิจัยที่พบ
สอดคล้องกับงานวิจัยของยุทธพร จีระออน (2552 : 108) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเสียภาษีต่อการจัดเก็บของ
เทศบาลตําบลแกดํา อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม พบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเสียภาษีต่อการจัดเก็บของเทศบาล
ตําบลแกดํา อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม พบว่ามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และจําแนกเป็นรายด้าน
พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 1 ด้าน คือ ด้านสถานที่ที่ให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน
โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ รองลงมา คือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการเสียภาษีต่อการจัดเก็บของเทศบาลตําบลแกดํา อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม ที่มีเพศ อาชีพและระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน พบว่าเพศ อาชีพและระดับการศึกษา แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดเก็บของเทศบาลตําบลแกดํา
อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัย ของสุกัญญา มีแก้ว (2554 : 84) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชน
ในการใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลเขตอําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนในการใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลเขตอําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปรียบเทียบระดับ
ความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบล เขตอําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จําแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล และศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน เพื่อปรับปรุงการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขตอําเภอ ท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากประชาชน เขตอําเภอ
ท่าชนะ จํานวน 400 คน ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่า t-test, F-test และทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี ของเชฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่าประชาชนที่ใช้บริการ ส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย อายุระหว่าง 20-30 ปี สมรสแล้ว ระดับการศึกษามัธยมศึกษา อาชีพเกษตรกร รายได้เฉลี่ยต่ํากว่า 10,000 บาท
จํานวนสมาชิกในครอบครัว 3 คน ใช้บริการด้านสํานักงานสาธารณสุข และตําบลที่ใช้บริการ คือ ตําบลประสงค์ ความพึงพอใจ
ของประชาชนในการใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลเขตอําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมและรายด้าน
ความพึงพอใจในการใช้บริการอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
ด้านอาคาร/สถานที่ ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านขั้นตอนการให้บริการ และด้านกระบวนการให้บริการ ตามลําดับ ผลการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ อาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว และประเภทการใช้บริการต่างกัน
ทําให้ความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของชนะดา วีระพันธ์ (2555 : 55-56) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านเก่า อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านเก่า อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ รองลงมา คือ ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค และด้านการให้บริการ
อย่างก้าวหน้า โดยในด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องอาคารสถานที่ให้บริการมีความเหมาะสม
ในด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องเจ้าหน้าที่บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส และในด้าน
การให้บริการอย่างก้าวหน้า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
2) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเก่า
อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเก่า อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
1. จากงานวิจัยในครั้งนี้พบว่างานด้านการศึกษา (งานอุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม) ประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการมากที่สุดเป็นลําดับที่ 1 จากจํานวน 4 งานบริการ แสดงว่าการให้บริการของอุทยานการเรียนรู้ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชานในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ส่วนงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (งานการรับแจ้งเหตุ
และการสั่งการออกเหตุทางการแพทย์ฉุกเฉิน) และงานด้านเทศกิจและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (งานช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ) งานด้านการสาธารณสุข (งานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พาหมอไปคําคิง) ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในลําดับรองลงมา ดังนั้นจึงควรให้ความสําคัญและเร่งการพัฒนางานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
ด้านดังกล่าว ตลอดจนด้านอื่นๆ ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
2. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (งานการรับแจ้งเหตุและการสั่งการออกเหตุทางการแพทย์ฉุกเฉิน)
และงานด้านเทศกิจและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (งานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม ประชาชนมีความพึงพอใจเท่ากัน (ลําดับที่ 2-3 จากจํานวนงานบริการ 4 ลําดับ) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม ควรวิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค เพื่อให้ทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อการดําเนินการขององค์กร
ให้สามารถนํามาพัฒนากิจกรรมบริการสาธารณะดังกล่าว ให้ประชาชนได้รบั การช่วยเหลือจากอุบัติเหตุ เหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ
อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและทันท่วงทีต่อไป
3. งานด้านสาธารณสุข (งานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พาหมอไปคําคิง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
เป็นงานที่ประชาชนมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดในจํานวน 4 งานบริการ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
ควรให้ความสําคัญกับเรื่องดังกล่าว เพราะปัจจุบันประเทศไทยกําลังเข้าสู่ภาวะคนสูงวัยมีจํานวนมาก ปัญหาสุขภาพจึงทําให้
มีจํานวนเพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จึงควรจัดสรรงบประมาณหรือเงินอุดหนุนแก่งาน
ด้านดังกล่าวให้มากขึ้น นอกจากนั้นการจัดทําโครงการดังกล่าว ควรมีสถานที่ที่เหมาะสม ควรจัดหาบุคลากรทางการแพทย์
ยาและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จําเป็น ให้มีจํานวนมากขึ้นเพื่อให้บริการแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
ต่อไป
4. ก่อนจัดทําโครงการควรศึกษาวิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค เพื่อนํามากําหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆ นอกจากนั้นการจัดทําโครงการที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนควรใช้หลักการมีส่วนร่วม
โดยให้มีการทํากิจกรรมร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานราชการกับคนในชุมชน เพราะทําให้สามารถดําเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างสูงสุด
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