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บทคัดย่อ  
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ           
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  2) เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จําแนกตาม เพศ  อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะ 
ในการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบด้วยสถิติ  t-test  และ F-test 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดมหาสารคาม  โดยรวม             
อยู่ในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ  88.15   
   2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร                 
ส่วนจังหวัดมหาสารคาม จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่างกัน พบว่า งานด้านสาธารณสุข ไม่แตกต่างกัน
ทุกด้าน งานด้านการศึกษา ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน 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 self- 
administered 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.  
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บทนํา 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (ฉบับร่าง) ได้ตราข้ึนเพราะเหตุแห่งกฎเกณฑ์ การเมือง    
การปกครองท่ียังไม่เหมาะสมแก่สภาวการณ์บ้านเมืองและกาลสมัย ให้ความสําคัญแก่รูปแบบและวิธีการย่ิงกว่าหลักการพื้นฐาน 
ในระบอบประชาธิปไตยหรือไม่อาจนํากฎเกณฑ์ท่ีมีอยู่มาใช้แก่พฤติกรรมของบุคคลและสถานการณ์ในยามวิกฤติ  ท่ีมีรูปแบบ
และวิธีการแตกต่างไปจากเดิมให้ได้ผล โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้อธิบายในเร่ืองการกระจายอํานาจและการบริหารท้องถ่ิน 
สรุปได้ว่าการกระจายอํานาจและการปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นหนึง่ในมาตรการสําคญัของการปฏิรูปโครงสร้าง และการบริหารงาน
ของระบบราชการไทยท่ีมีลักษณะการรวมศูนย์อํานาจและผูกขาดการบริหารราชการแผ่นดิน และจัดบริการสาธารณะไว้ท่ี
หน่วยงานของรัฐส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงเป็นมาตรการเพื่อแก้ไขการรวมศูนย์อํานาจในทางการเมือง ท่ีผูกขาดไว้ 
กับฝ่ายบริหารในการบริหารราชการแผ่นดิน และฝ่ายนิติบัญญัติในการตรากฎหมายท่ีส่วนกลางซ่ึงการผูกขาดทางการบริหาร 
ของส่วนกลางและภูมิภาคประสบปัญหาด้านความคล่องตัวและการสร้างความหลากหลายของการจัดบริการสาธารณะ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการเฉพาะของประชาชนและพื้นท่ี ในขณะท่ีการผูกขาดทางการเมืองกลับปิดโอกาส และไม่เอ้ืออํานวย
ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ในพ้ืนท่ีการกระจายอํานาจและการปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงมีข้ึนเพ่ือแก้ไขปัญหาข้างต้น  
ดังนั้น การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และการปฏิรูปการปกครองท้องถ่ิน จึงมีท้ังประเด็นปัญหาด้ังเดิมท่ีต้องแก้ไขปรับปรุงให้ดีข้ึน
และการพัฒนาโครงสร้างกลไก หรือมาตรการใหม่ ๆ เพ่ือให้การกระจายอํานาจของประเทศไทยสร้างผลสัมฤทธ์ิท่ีตอบโจทย์ 
ทิศทางการบริหารประเทศและการปฏิรูปในภาคส่วนอ่ืนมากข้ึน (คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ, 2558 : 81)   

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีการปฏิรูประบบการบริหารราชการให้เป็นไปตามมาตรา 52 แห่งพระราชกฤษฎีกา     
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องจัดทํา
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และ              
อํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ท่ีสอดคล้องกับกับบัญญัติในหมวด 5 และหมวด 7              
โดยมีกระทรวงมหาดไทยทําหน้าท่ีดูแลและให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดทําหลักเกณฑ์ดังกล่าว 
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงใช้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 คือ การประเมินผลการปฏิบัติราชการท้ัง 4 มิติ คือ มิติท่ี 1 
ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ มิติท่ี 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ มิติท่ี 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และมิติท่ี 4 
ด้านการพัฒนาองค์การ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2548)  
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประเภทหนึ่งนอกจากเทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตจังหวัดมหาสารคาม มีหน้าท่ีพัฒนาท้ังจังหวัด ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข         



การอาชีพ สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น จัดสร้างระบบสาธารณูปโภคท่ีเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลทําไม่ได้ เพราะขาด
งบประมาณ เชน่ สร้างบ่อบาํบัดน้ําเสียฯลฯ จัดทําโครงการท่ีเกี่ยวข้องท้ังเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล เช่น การก่อสร้าง
ถนนสายหลักฯลฯ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น จัดรถบรรทุกน้ํา ช่วยเหลือพ้ืนท่ีแห้งแล้งฯลฯ การใช้ท่ีดิน 
เพ่ือประโยชน์ของท้องถ่ิน เช่น จัดให้มีสถานท่ีพักผ่อน สวนสาธารณะฯลฯ การบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมท้ังจารีตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน ซ่ึงในปัจจุบันได้เกิดปัญหาในการบริหารงาน เพราะองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
มีเขตการรับผิดชอบครอบคลุมท้ังจังหวัด มีข้อจํากัดในเร่ืองของงบประมาณ ดังนั้นการบริการสาธารณะจึงไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างท่ัวถึงและครบถ้วน 
 การศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เป็นการศึกษาถึงความรู้สึก
หรือทัศนคติของบุคคลท่ีเกิดจากการได้รับการตอบสนองตามความต้องการจากกิจการบริการสาธารณะ ซ่ึงการวัดความพึงพอใจ
ของประชาชนนัน้ เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถวัดประสทิธิภาพในการจัดทํากิจการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม พร้อมท้ังสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการให้บริการ กับการบริหารของหน่วยงาน ในการจัดบริการสาธารณะ
ให้กับประชาชน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีศึกษาความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ 2560 จํานวน 4 งานบรกิาร ได้แก่ งานด้านการศึกษา (งานอุทยานการเรียนรู้
มหาสารคาม) งานด้านการสาธารณสขุ (งานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ี (พาหมอไปคําคิง) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม (งานการรับแจง้เหตุ และการสั่งการออกเหตุทางการแพทย์ฉุกเฉิน) และงานด้านเทศกิจและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
(งานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ) ท้ังนี้เพ่ือนําผลท่ีได้จากการศึกษาไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผน ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา 
การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตอบสนอง 
ต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มท่ีต่อไป   
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ  
  3. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะในการดําเนินงานด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามลําดับข้ันตอนดังต่อไปน้ี 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ ประชาชนผู้รับบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
ประจําปีงบประมาณ 2560 จํานวน 963,098 คน (สํานักงานทะเบียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม, ข้อมูล ณ เดือน  
มีนาคม 2560) ซ่ึงผู้วิจัยกําหนดการกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการคํานวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973 : 727) ได้กลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 400 คน และดําเนินการสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) โดยแบ่งประชากร
ออกเป็นพ้ืนท่ีต่าง ๆ รวม 9 อําเภอและในแต่ละอําเภอสุ่มตัวอย่างประชาชนอย่างเป็นสัดส่วนของประชากรแต่ละอําเภอ 
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 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามที่สร้างข้ึนเองจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วยแบบสอบถาม                     
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ  
2560 โดยแบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
และอาชีพ เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ 2560 โดยใช้รูปแบบแบบสอบถามและคําถามเป็นแบบมาตรวัดแบบ
ประมาณค่า  (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert’s Scale) มี 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และ 
น้อยท่ีสุด โดยคําถามประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ จาํนวน 4 งานบริการ ได้แก่งานด้านการศกึษา (งานอุทยานการเรียนรู้
มหาสารคาม) จํานวน 24 ข้อ งานด้านการสาธารณสุข (งานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ี (พาหมอไปคําคิง) จํานวน 24 ข้อ 
งานด้านพัฒนาชมุชนและสวัสดิการสังคม (งานการรับแจ้งเหตุและการสั่งการออกเหตุทางการแพทย์ฉุกเฉิน) จํานวน 24 ข้อ 
และงานด้านเทศกิจและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (งานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ) จํานวน 24 ข้อ และเม่ือหาคุณภาพ
ของเคร่ืองมือได้ค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับ เท่ากับ 0.875 
  ตอนท่ี 3 เป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open Questions) 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ตามขั้นตอนดังนี้ 

   3.1 ผู้วิจัยและผูช้ว่ยผู้วิจัยลงพ้ืนท่ีดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีอาศยัอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม 
    3.2 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง แล้วนํามาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล 

แล้วนําไปวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประมวลผลต่อไป 
 4. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
  การวิจัยคร้ังนี้ มีข้ันตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
     4.1 วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ 2560  
     4.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ 2560 ท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ ท่ีแตกต่างกัน 
   4.3 วิเคราะห์ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  
ประจําปีงบประมาณ 2560    
 
สรุปผล 
  จากผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ 2560 ปรากฏผลดังนี้ 
 1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม โดยรวม    
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 88.15 และจําแนกเป็นรายด้าน พบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 1 งาน คือ งานดา้น
การศกึษา (งานอุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม คิดเป็นร้อยละ 91.38 ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 3 งาน โดยเรียงลําดับ



ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (งานการรับแจ้งเหตุและการสั่งการออกเหตุทางการแพทย์
ฉุกเฉิน) คิดเป็นร้อยละ 90.00 งานด้านการสาธารณสุข (งานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ี พาหมอไปคําคิง) คิดเป็นร้อยละ 
89.23 และงานด้านเทศกิจและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (งานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ คิดเป็นร้อยละ 82.00 
  2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร         
ส่วนจังหวัดมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ 2560 ท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ ต่างกัน พบว่า 
  2.1 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม งานด้านสาธารณสขุ พบว่าประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจ       
ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  2.2 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม งานด้านการศกึษา พบว่าประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่แยกตามระดับการศึกษาแตกต่างกันแล้ว พบว่าประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า มีความพึงพอใจแตกต่างกับระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่าข้ึนไป โดยกลุ่มมัธยมศึกษา 
หรือเทียบเท่ามีความพึงพอใจสูงสุด ส่วนประชาชนท่ีมีเพศ อายุ และอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน               
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  2.3 เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พบว่าประชาชนท่ีมีอายุและระดับการศึกษาแตกต่างกนั มีความพึงพอใจ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่แยกตามอายุท่ีแตกต่างกันแล้ว พบว่าประชาชนท่ีมี
อายุ ตํ่ากว่า 20 ปี มีความพึงพอใจแตกต่างกับอายุระหว่าง 41-60 ปี โดยกลุ่มอายุระหว่าง 21-40 ปี มีความพึงพอใจสูงสุด 
และเม่ือเปรียบเทียบรายคู่แยกตามระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันแล้ว พบว่าประชาชนท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา 
หรือเทียบเท่ามีความพึงพอใจแตกต่างกับระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่าข้ึนไป และระดับการศึกษามัธยมศึกษา 
หรือเทียบเท่ามีความพึงพอใจแตกต่างกับระดับการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป  โดยกลุ่มมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่ามีความพึงพอใจ
สูงสุด ส่วนประชาชนท่ีมีเพศและอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจไม่แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
   2.4 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม งานด้านเทศกิจและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยพบว่าประชาชนท่ีมีอายุและระดับการศึกษามีความพึงพอใจ
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่แยกตามอายุท่ีแตกต่างกันแล้ว พบว่าประชาชนท่ีมีอายุ
ระหว่าง 21-40 ปี มีความพึงพอใจแตกต่างกับอายุระหว่าง 41-60 ปี โดยกลุ่มอายุระหว่าง 21-40 ปี มีความพึงพอใจสูงสุด 
และเม่ือเปรียบเทียบรายคู่แยกตามระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันแล้ว พบว่าประชาชนท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา 
หรือเทียบเท่ามีความพึงพอใจแตกต่างกับระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่าข้ึนไป และระดับการศึกษามัธยมศึกษา 
หรือเทียบเท่ามีความพึงพอใจแตกต่างกับระดับการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป โดยกลุ่มมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่ามีความพึงพอใจ
สูงสุด ส่วนประชาชนท่ีมีเพศและอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจไม่แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3. ประชาชนมีข้อเสนอแนะเก่ียวกับการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จํานวน   
4 งานบริการ ดังนี้  
  3.1 งานด้านการศึกษา (งานอุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม) โดยเรียงลําดับคา่ความถีจ่ากมากไปน้อย คือ ในเวลา
พักเท่ียงหรือนอกเวลาราชการ ควรจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีไว้บริการสําหรับผู้มารับบริการท่ีสํานักงานอุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม 
รองลงมา คือ เจ้าหน้าท่ีควรมาปฏิบัติงานให้ตรงตามเวลาท้ังในเวลาเช้าและเวลาพักเท่ียง ควรลดขั้นตอนในการให้บริการ              
เพ่ือให้การบริการท่ีรวดเร็วย่ิงข้ึน เช่น การใช้ห้องคอมพิวเตอร์ การใช้ห้องดนตรี การใช้ห้องอบรมสัมมนา เป็นต้น  
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ควรมีการจัดลําดับการให้บริการก่อนหลังอย่างถูกต้องและเป็นธรรม เจ้าหน้าท่ีควรมีการซักซ้อมความเข้าใจในการให้บริการ 
กับประชาชนให้ถูกต้อง ถึงวิธีการใช้แต่ละส่วนของอุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม และเจ้าหน้าท่ีควรรวบรวมปัญหาในระหว่าง
การปฏิบัติงานเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป  
   3.2 งานด้านการสาธารณสุข (งานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ี พาหมอไปคําคิง) โดยเรียงลําดับค่าความถี่ 
จากมากไปน้อย คือ ควรมีบริการทางการแพทย์อย่างท่ัวถึงต่อเนื่องและสม่ําเสมอ รองลงมา คือ ควรมีศูนย์บริการทางการแพทย์
ในทุกอําเภอเพื่อเพ่ิมช่องทางการบริการ ควรมีระยะเวลารับตรวจบริการทางการแพทย์มากกว่าปัจจุบัน บุคลากรทางแพทย์ 
ท่ีให้บริการควรมีจํานวนเพียงพอต่อผู้รับบริการความสะอาดและสวยงามอยู่เสมอและเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการควรมีจาํนวนมากกว่านี ้
  3.3 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (งานการรับแจ้งเหตุและการสั่งการออกเหตุทางการแพทย์
ฉุกเฉิน) โดยเรียงลําดับค่าความถีจ่ากมากไปน้อย คือ ควรมีจํานวนรถยนต์ให้บริการอย่างเพียงพอและครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
ของจังหวัด รองลงมา คือ ควรมีความรวดเร็วในการให้บริการสั่งการ ควรมีบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ประจําศูนย์อยู่ตลอดเวลา
และควรมีเทคโนโลยี เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยในการดําเนินการ 
   3.4 งานด้านเทศกิจและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (งานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ) โดยเรียงลําดับ
ค่าความถี่จากมากไปน้อย คือ ควรให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ท่ัวถึงและเป็นธรรม รองลงมา คือ ควรมีศูนย์รับบริการ 
งานช่วยเหลือประชาชนพร้อมเจ้าหน้าท่ีให้มากข้ึน และควรมีช่องทางการติดต่อท่ีมากข้ึน 
 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
ประจําปีงบประมาณ 2560 สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดมหาสารคาม 
มีระดับความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับมาก  
จากผลการวิจัยจงึเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีกําหนดไว้และผู้วิจัยได้นํามาอภิปรายผลดังนี้ ผลการวิจัยท่ีพบสอดคล้องกับงานวิจัย
ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน (2553 : 37-38) ท่ีได้ศึกษารายงานวิจัยโครงการสํารวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชน 
ต่อบริการขององค์การบริหารสว่นตําบลปางมะผา้ ประจาํป ี2553 พบว่าภาพรวมความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อการให้บริการ
ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตําบลปางมะผ้า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 คิดเป็นร้อยละ 77.40 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของวิทยาลัยนครราชสีมา (2555 : ข-ง) ท่ีได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ 2555 ผลการวิจัยพบว่าจากจํานวนประชากร 
ท่ีอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลเสมาใหญ่ 5,421 คน ใช้กลุ่มตัวอย่างเพ่ือศึกษา จํานวน 390 คน 
ซ่ึงได้จากการคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ Taro Yamane แล้วดําเนินการสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยแบ่งประชากรออกเป็นพ้ืนท่ีต่าง ๆ รวม 9 อําเภอ และในแต่ละอําเภอสุ่มตัวอย่างประชาชน
อย่างเป็นสัดส่วนของประชากรแต่ละอําเภอ สําหรับเคร่ืองมือท่ีใช้ในการสํารวจ คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating Scales) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการสํารวจลักษณะประชากร
กลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 53.59) ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 50 ป ีข้ึนไป (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 คร้ัง (ร้อยละ 48.46) โดยมาติดต่อ 
ขอรับบริการท่ีส่วนการคลัง (ร้อยละ 36.19) ส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการงานการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องท่ี (ร้อยละ 44.81) 
และรับทราบข้อมูลข่าวสารขององคก์ารบริหารส่วนตําบลเสมาใหญ่จากเสียงตามสาย (ร้อยละ 93.08) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 



ท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารสว่นตําบลเสมาใหญ่ ผลการสาํรวจ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการขององค์การบริหารสว่นตําบลเสมาใหญ่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.36 โดยด้านเจ้าหน้าท่ี 
ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.37 รองลงมา ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 และด้าน 
สิ่งอํานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.34 ตามลําดับ นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
(2555 : 66) ท่ีได้ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการด้านการจดัการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง ผลของการวิจัยพบว่า 1) สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง 
120 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 มากกว่านักศึกษาชั้นปีท่ี 2 โดยกําลังศึกษาอยู่สาขาวิชา
บริหารการศึกษามากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการ
ด้านการจัดการศกึษามหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จงัหวัดตรัง นักศึกษาระดับปริญญาโท  
มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของชนะดา วีระพันธ์ (2555 : 55-56) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเก่า อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเก่า อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ รองลงมา คือ ด้านการให้บริการ
อย่างเสมอภาคและด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า โดยในด้านการให้บริการ อย่างเพียงพอ ประชาชนมีความพึงพอใจในเร่ือง
อาคารสถานท่ี ให้บริการมีความเหมาะสม ในด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องเจ้าหน้าท่ี
บริการด้วยความย้ิมแย้ม แจ่มใส และในด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
มีความรับผิดชอบและมุ่งม่ันในการปฏิบัติงาน และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เขตพ้ืนท่ีเชียงราย (2553 : 72) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแม่สาย  
จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า 1) ความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อความเชื่อม่ัน ในการให้บริการต่อประชาชน 
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท่ีมีต่อความเชื่อม่ันในการให้บริการต่อประชาชน ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ในภาพรวม 
พบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ และความเชื่อม่ันในการให้บริการของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา  
อยู่ในระดับมากท่ีสุด และหากเทียบกับค่าร้อยละ มีค่าร้อยละอยู่ระหว่าง 76-80 หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท่ีมีต่อความเชื่อม่ันในการให้บริการต่อประชาชน ของเทศบาลตําบลเวียงพางคาํ มากท่ีสุดใน 3 อันดับแรก 
คือ “การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน” “การเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของหน่วยงาน”
และ“การเกิดประโยชน์สุขของประชาชน” 2) ความพึงพอใจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อการให้บริการ และความเชื่อม่ันในการ
ให้บริการ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อการให้บริการ และความเชื่อม่ันในการให้บริการของเทศบาลตําบลเวียงพางคาํ  
ในภาพรวม พบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ และความเชื่อม่ันในการให้บริการของเทศบาลตําบล 
เวียงพางคํา อยู่ในระดับมาก และหากเทียบกับค่าร้อยละ มีค่าร้อยละอยู่ระหว่าง 76-80 หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการและความเชื่อม่ันในการให้บริการของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา   
มากท่ีสุดใน 3 อันดับแรก คือ ด้านเจ้าหน้าท่ี /บุคลากรผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ และด้านคุณภาพ
ของการให้บริการ ด้านความเชื่อม่ันในคุณภาพการให้บริการ 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศกึษาและอาชีพ มีประชาชนท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ แตกต่างกัน มีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน 
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     จากผลการวิจัยจงึเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ และผู้วิจัยได้นํามาอภิปรายผลดังนี้ ผลการวิจัยท่ีพบ
สอดคล้องกับงานวิจัยของยุทธพร จีระออน (2552 : 108) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเสียภาษีต่อการจัดเก็บของ
เทศบาลตําบลแกดํา อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม พบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเสียภาษีต่อการจัดเก็บของเทศบาล
ตําบลแกดํา อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม พบว่ามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และจําแนกเป็นรายด้าน
พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 1 ด้าน คือ ด้านสถานท่ีท่ีให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน  
โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ ด้านข้ันตอนการให้บริการ รองลงมา คือ ด้านการให้บริการของเจา้หน้าท่ี ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการเสียภาษีต่อการจัดเก็บของเทศบาลตําบลแกดํา อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม ท่ีมีเพศ อาชีพและระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน พบว่าเพศ อาชีพและระดับการศึกษา แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดเก็บของเทศบาลตําบลแกดํา  
อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
  แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัย ของสุกัญญา มีแก้ว  (2554 : 84) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชน                   
ในการใชบ้ริการขององค์การบริหารส่วนตําบลเขตอําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธาน ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนในการใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลเขตอําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปรียบเทียบระดับ 
ความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบล เขตอําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จําแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล และศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน เพ่ือปรับปรุงการให้บริการขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบลเขตอําเภอ ท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลจากประชาชน เขตอําเภอ 
ท่าชนะ จํานวน 400 คน ค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่า  t-test, F-test และทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี ของเชฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่าประชาชนท่ีใช้บริการ ส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย อายุระหว่าง 20-30 ปี สมรสแล้ว ระดับการศึกษามัธยมศึกษา อาชีพเกษตรกร รายได้เฉลี่ยตํ่ากว่า 10,000 บาท 
จํานวนสมาชิกในครอบครัว 3 คน ใช้บริการด้านสํานักงานสาธารณสุข และตําบลท่ีใช้บริการ คือ ตําบลประสงค ์ความพึงพอใจ
ของประชาชนในการใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลเขตอําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมและรายด้าน
ความพึงพอใจในการใช้บริการอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
ด้านอาคาร/สถานท่ี ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านข้ันตอนการให้บริการ และด้านกระบวนการให้บริการ ตามลาํดับ ผลการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ อาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว และประเภทการใช้บริการต่างกัน 
ทําให้ความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของชนะดา วีระพันธ์ (2555 : 55-56)  ได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านเก่า อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านเก่า อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ รองลงมา คือ ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค และด้านการให้บริการ
อย่างก้าวหน้า โดยในด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ประชาชนมีความพึงพอใจในเร่ืองอาคารสถานท่ีให้บริการมีความเหมาะสม 
ในด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องเจ้าหน้าท่ีบริการด้วยความย้ิมแย้ม แจ่มใส และในด้าน
การให้บริการอย่างกา้วหน้า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ มีความรับผิดชอบและมุ่งม่ันในการปฏิบัติงาน  
2) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเก่า 
อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเก่า อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน 
 
 



ข้อเสนอแนะ 
 1. จากงานวิจัยในคร้ังนี้พบว่างานด้านการศึกษา (งานอุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม) ประชาชนมีความพึงพอใจ    
ต่อการให้บริการมากท่ีสุดเป็นลําดับท่ี 1 จากจํานวน 4 งานบริการ แสดงว่าการให้บริการของอุทยานการเรียนรู้ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชานในท้องถ่ินได้เป็นอย่างดี ส่วนงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสงัคม (งานการรับแจ้งเหตุ
และการสั่งการออกเหตุทางการแพทย์ฉุกเฉิน) และงานด้านเทศกิจและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (งานช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ) งานด้านการสาธารณสุข (งานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ี (พาหมอไปคําคิง) ประชาชนมีความพึงพอใจ  
ในลําดับรองลงมา ดังนั้นจึงควรให้ความสําคญัและเร่งการพัฒนางานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดมหาสารคาม
ด้านดังกล่าว ตลอดจนด้านอ่ืนๆ ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป 
 2. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (งานการรับแจ้งเหตุและการสั่งการออกเหตุทางการแพทย์ฉุกเฉิน) 
และงานด้านเทศกิจและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (งานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม ประชาชนมีความพึงพอใจเท่ากัน (ลําดับท่ี 2-3 จากจํานวนงานบริการ 4 ลําดับ) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม ควรวิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค เพ่ือให้ทราบปัจจัยท่ีส่งผลต่อการดําเนินการขององค์กร   
ให้สามารถนาํมาพัฒนากิจกรรมบริการสาธารณะดังกลา่ว ให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือจากอุบัติเหตุ เหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ
อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและทันท่วงทีต่อไป 
 3. งานด้านสาธารณสุข (งานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ี พาหมอไปคําคงิ) องค์การบริหารส่วนจงัหวัดมหาสารคาม 
เป็นงานท่ีประชาชนมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยท่ีสุดในจํานวน 4 งานบริการ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
ควรให้ความสําคัญกับเรื่องดังกล่าว เพราะปัจจุบันประเทศไทยกําลังเข้าสู่ภาวะคนสูงวัยมีจํานวนมาก ปัญหาสุขภาพจึงทําให้ 
มีจํานวนเพิ่มข้ึนเช่นกัน ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จึงควรจัดสรรงบประมาณหรือเงินอุดหนุนแก่งาน   
ด้านดังกล่าวให้มากขึ้น นอกจากนั้นการจัดทําโครงการดังกล่าว ควรมีสถานท่ีท่ีเหมาะสม ควรจัดหาบุคลากรทางการแพทย์   
ยาและวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีจําเป็น ให้มีจํานวนมากข้ึนเพ่ือให้บริการแกป่ระชาชนอย่างเพียงพอ ท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
 4. ก่อนจัดทําโครงการควรศึกษาวิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค เพ่ือนํามากําหนดยุทธศาสตร์             
การพัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆ นอกจากน้ันการจดัทําโครงการท่ีให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนควรใช้หลักการมีส่วนร่วม 
โดยให้มีการทํากิจกรรมร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานราชการกับคนในชุมชน เพราะทําให้สามารถดําเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างสงูสุด 
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