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บทคัดย่อ 

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับผลสัมฤทธ์ิให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์
ทอง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 2) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดจ าแนกตามความคิดเห็นของบุคลากรและประชาชน 3) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้กับผลสมัฤทธ์ิในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอเสล
ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และ 4) ศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์ อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิทอง จ านวน 32 
คน และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง จ านวน 381 คน รวมจ านวน 413 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน  ซึ่งก าหนดระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับผลสัมฤทธิ์ใน
การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด 2) ผลสัมฤทธ์ิการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทองตามความคิดเห็นของบุคลากรและ
ประชาชนมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 3) องค์การแห่งการเรียนรู้ด้านแบบแผนความคดิอ่าน 
และด้านการท างานเป็นทีมมีความ สัมพันธ์กันกับผลสัมฤทธ์ิในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์
ทอง โดยสามารถท านายความแปรปรวนได้เพียงร้อยละ 40.30 (R2 = .430) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 และ 4) 
ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ คือ จัดท าแบบสอบถาม
เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง และจัดให้มีรถเก็บ
ขยะประจ าต าบลเพื่อลดปริมาณขยะลง 
ค าส าคัญ: องค์การแห่งการเรียนรู้, ผลสัมฤทธ์ิ, การให้บริการสาธารณะ 
 

Abstract 
 The purposes of this research were 1) to study the effectiveness in the provision of public 
service of Pho Thong Sub-district Administrative Organization, Sela Phum District, Roi Et Province, 2) 
to study the comparison of the effectiveness in the Provision of Public Service of Pho Thong Sub-
district Administrative Organization, Sela Phum District, Roi Et Province as classified by the opinions of 
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the officials and the people, 3)  to study the relationship between learning organization and the 
effectiveness in the provision of public service of Pho Thong Sub-district Administrative Organization,  
Sela Phum District, Roi Et Province, and 4) to recommend for improvement of the provision of public 
service of Pho Thong Sub-district Administrative Organization, Sela Phum District, Roi Et Province. 
There were 413 samples which consisted of 221 officials and 381 people. The research instruments 
used in this research were questionnaires. Statistical tools employed were frequency, percentage, 
mean, standard deviation, independent-samples t-test, stepwise multiple regression that was 
significantly difference at the .05 level and content analysis to analyze qualitative data. The main 
research findings were as follow; 1) the effectiveness in the provision of public service of Pho Thong 
Sub-district Administrative Organization was in the highest level, 2) the effectiveness in the Provision 
of Public Service of Pho Thong Sub-district Administrative Organization as classified by the opinions 
of the officials and the people was significantly difference at the .05 level, 3) there were two learning 
organization factors consisted of the Mental Models and the Shared Vision Building affected the 
effectiveness in the provision of public service of Pho Thong Sub-district Administrative Organization 
which could totally explain the dependent variables at 40.30 (R2 = .430) with .05 level of statistical 
significance, and 4) the recommendations for improvement of the provision of public service of Pho 
Thong Sub-district Administrative Organization included; the organization should provide a 
questionnaire for public comments about the provision of public service of the organization and 
provide waste collection vehicles parishes to reduce landfill waste. 
Keywords: Learning Organization, Effectiveness, the Provision of Public Service 
 
1. บทน า 
 ประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะให้
ความส าคัญกับการปกครองท้องถิ่นเป็นอย่างมาก โดย
ก าหนดให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินงาน
ในกิจการสาธารณะระดับท้องถิ่น  ซึ่งการด าเนินการ
ปกครองท้องถิ่นมีองค์ประกอบท่ีส าคัญหลายประการ เริ่ม
จากโครงสร้างที่ท าหน้าที่ปกครองท้องถิ่นคือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรของประชาชนใน
ท้องถิ่นและได้ รับมอบหมายจากประชาชนให้ เป็น
ผู้ด าเนินการบริหารกิจการของท้องถิ่น ประการต่อมาคือ 
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็น
ตัวก าหนดภารกิจของท้องถิ่นและเป้าหมายในการ
ปกครองท้องถิ่น จากนั้นจึงเป็นเรื่องของกิจกรรมคือ การ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันหมายถึง
การด าเนินกิจกรรมเพื่อให้ภารกิจของท้องถิ่นส าเร็จลุล่วง
ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ [1] 
 ภารกิจหรือหน้าท่ีความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในแต่ละแห่งย่อมมีความแตกต่างออกกันไป
ตามสภาพภูมิศาสตร์  สภาพสั งคมและวัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ และการเมือง ส าหรับภารกิจที่รัฐบาลถ่ายโอน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลซึ่งเรียกว่า 
“ภารกิจด้านการให้บริการสาธารณะ” ภารกิจนี้ได้แก่ 
การให้บริการด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพของ
ประชาชนทั้งในทางกายภาพและจิตใจ และเพื่อให้เกิด
ความยุติธรรมในสังคม เช่น การให้บริการด้านการศึกษา 
การรักษาพยาบาล การคมนาคมขนส่ง การพักผ่อนหย่อน
ใจ การส่งเสริมการกีฬา การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็น
ต้น จึงท าให้ เห็นได้ว่า ภารกิจด้านนี้มีขอบเขตความ
รับผิดชอบท่ีกว้างมาก 
 องค์การบริหารส่วนต าบล มีฐานะเป็นนิติบุคคล และ
เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง จัดตั้งข้ึนตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 โดยยกฐานะจากสภาต าบลที่มีรายได้โดยไม่
รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปี
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท องค์การบริหาร
ส่วนต าบลประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีอ านาจหน้าที่
หรือภารกิจตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การ
บริหารส่วน ต าบล พ.ศ.2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2542) ได้แก่ พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคม

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5


 
ARU Research Journal, Vol.3, No.1, January 2016                                                                                               49 

 

และวัฒนธรรม จัดให้มีและบ ารุงทางน้ าและทางบก การ
รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและที่
สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและ
พิการ คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  ปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย เป็นต้น 
 อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ .ศ .2542 ได้จัดแบ่งกรอบการให้บริการสาธารณะ
ออกเป็น6 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้าน
การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื่องจากบริการสาธารณะทั้ง 6 ด้าน
เป็นบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่เป็นอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล และมีความส าคัญส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เป็นการ
ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน และเป็นสิ่งที่จะช่วย
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ในการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนั้น ถือได้ว่าพนักงานส่วนต าบลเป็นกลไกที่
ส าคัญในการขับเคลื่อนการให้บริการสาธารณะเกิดผล
สัมฤทธิ์ เนื่องจากเป็นผู้ที่น านโยบายในการบริหารงาน
จากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลไปปฏิบัติโดยตั้งอยู่
บนระเบียบ กฎหมาย  ข้อบั งคับต่ างๆ เพื่ อ ให้ การ
ให้บริการสาธารณะในด้านต่าง ๆ เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้ าหมายที่ ได้ วางไว้  ประชาชนในท้องถิ่นจะได้ รับ
ประโยชน์มากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับผลสัมฤทธิ์ในการ
ให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วย [2] 
  การจัดท าบริการสาธารณะในด้านต่าง ๆ ให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนั้นจะต้องมุ่งพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นไปตามทิศทางของการ
บริหารราชการแนวใหม่ส่ วนราชการต่ างๆจะต้อง
ด าเนินการพัฒนาความรู้แก่บุคลากรของหน่วยงานให้มี
ความสอดคล้องตามหลักการบริหารราชการตามพระราช

กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่บัญญัติเป็นแนวปฏิบัติชัดเจน
ไว้ในมาตรา 11 ว่า 
 “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ 
เพื่ อ ให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่ งการเรียนรู้ อย่าง
สม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถ
ประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสม
กับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมี
การเรียนรู้ร่วมกัน  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามพระราชกฤษฎีกานี”้  
 แนวทางปฏิบัติตามที่ได้กล่าวมานี้ ถือเป็นภาระหน้าที่
ของแต่ละส่วนราชการที่จะต้องเสริมสร้างและพัฒนา
องค์กรให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่สามารถ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน  ดังนั้น ถ้าหากองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีการพัฒนาองค์การสู่การเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ย่อมจะส่งผลกระทบต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลเกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างแน่นอน ซึ่งสอดรับกับที่อ านาจ ศรีพูนสุข [3] ที่
กล่าวไว้ว่า องค์การที่ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ของ
บุคลากรและมีบุคลากรที่เรียนรู้ตลอดเวลาและเรียนรู้
ร่วมกันจะเป็นองค์การที่รู้ เท่าทันกับสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ ไม่อาจคาดเดาได้  และสามารถ
ปรับตัวอยู่รอดและประสบความส าเร็จ มากกว่าองค์การที่
ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงสนใจที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
ความสัมพั นธ์ ระหว่างองค์ การแห่ งการเรี ยนรู้ กั บ
ผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย
ศึกษาการให้บริการสาธารณะตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ที่ก าหนดไว้ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  5) ด้านการบริหาร
จัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และ 6) ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
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ท้องถิ่น และศึกษาองค์การแห่งการเรียนรู้ตามกรอบ
แนวคิดของของปีเตอร์ เซ็นเก้ (Peter M. Senge) ใน 5 
ด้านคือ 1) ด้านความรอบรู้แห่งตน  2) ด้านแบบแผน
ความคิดอ่าน 3) ด้านวิสัยทัศน์ร่วมกัน 4) ด้านการเรียนรู้
ของทีม และ 5) ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งคาดว่าจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์คือเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
จัดท าบริการสาธารณะในด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และยังเป็นแนวทาง
ในการศึกษาค้นคว้าผู้สนใจที่จะท าการศึกษาเรื่องที่
เกี่ยวข้องนี้ต่อไปอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ให้บริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดจ าแนกตามความคิดเห็นของ
บุคลากรและประชาชน 
 2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการ
เรียนรู้กับผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด   
 2.4 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง
การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ 
อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด   
 
3. วิธีการวิจัย 
 การวิ จั ยค รั้ งนี้ ใ ช้ ก ารวิ จั ย เชิ งส า รวจ  (Survey 
Research) ซึ่งมีวิธีการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากรที่ศึกษาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ บุคลากร
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง จ านวน 35 คน 
และประชาชน จ านวน 8,098 คน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง รวม 8,133 คน 
ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับ
ความเช่ือมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อน .05 ได้กลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นบุคลากร จ านวน 32 คน และกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นประชาชน จ านวน 381 คน รวมจ านวน 413 คน 
และด าเนินการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีวิธีการสุ่มแบบช้ัน

ภู มิ อ ย่ า ง เป็ น สั ด ส่ ว น  (Proportional Stratified 
Random Sampling) เพื่อหาสัดส่วนท่ีเหมาะสมของกลุ่ม
ตัวอย่าง 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ตอน ดังนีค้ือ 
 ตอนที่  1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่ วไป 
จ านวน 7 ข้อ  
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ในการจัดท าบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง 5 ระดับ ตามมาตราวัดแบบ
ลิเคร์ท (Likert’s Scale) ประกอบด้วยมากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จ านวน 29 ข้อ 
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
องค์การแห่งการเรียนรู้ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์
ทอง 5 ระดับ ตามมาตราวัดแบบลิเคร์ท (Likert’s Scale) 
ประกอบด้วยมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อย
ทีสุ่ด จ านวน 25 ข้อ  
 ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามข้อเสนอแนะแนวทางในการ
ปรับปรุงการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด (Open-Ended) จ านวน 2 
ข้อ 
 โดยได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังชุด จ านวน 
54 ข้อ เท่ากับ 0.96  
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  มี 2 ส่วน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ  ขอ
หนังสืออนุญาตให้เก็บข้อมูลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อน าส่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์ทอง/ก านัน/ผู้ใหญ่บ้านในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อขอความ
ร่วมมือจากทั้งในส่วนของบุคลากรและประชาชนในเขต
พื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง 
จากนั้นเตรียมรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 413 
ชุด ท าการตรวจสอบความถูกต้อง และน าแบบสอบถาม 
มาลงรหัสเพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์และแปลผลและ
น าเสนอผลในรูปของค่าสถิติ ส่วนแบบสอบถามแบบ
ปลายเปิดน ามาจัดระเบียบข้อมูลน าไปวิเคราะห์ใน
รูปแบบการพรรณนาบรรยาย ในส่วนของการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทุติยภูมิ ท าการเก็บข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ได้แก่ 
รายงานการวิจัย บทความทางวิชาการ เป็นต้น  
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
  แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ  
 3.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ประกอบด้วย  
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  (1) การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดยใช้การ
แจกแจงค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เพื่อพรรณนาเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง และการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ในการจัดท าบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง และข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ
องค์การแห่งการเรียนรู้ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์
ทอง 
  (2) การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย จ านวน 2 ข้อ ดังนี ้ 
  สมมติฐานการวิจัยข้อ 1 “ผลสัมฤทธิ์ในการ
ให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารสว่นต าบลโพธิ์ทอง 
อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดตามความคิดเห็นของ
บุคลากรและประชาชนมีความแตกต่างกัน” โดยใช้สถิติ
การทดสอบค่าที (t-test)  
  สมมติฐานการวิจัยข้อ 2 “องค์การแห่งการ
เรียนรู้กับผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ดมีความสัมพันธ์กัน” โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอย
เชิ งพหุ  (Multiple Regression Analysis) แบบขั้ นตอน 
(Stepwise) 
 3.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ในส่วนของการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนั้น ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
 
4. ผลการวิจัย 
 4.1 ระดับผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ดของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์ทองโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่า ด้านการ
วางแผนและส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรมและการ
ท่ อ งเที่ ย วมี ค่ า เฉลี่ ย สู งสุ ด  รองล งมา  ได้ แก่  ด้ าน
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการจัดการชุมชน 
สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต และด้านการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรมนุษย์
และสิ่งแวดล้อม ตามล าดับ ในขณะที่ความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ในการ
ให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารสว่นต าบลโพธิ์ทอง 
อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่า ด้าน

การวางแผนและส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ ด้านการจัดการ
ชุมชน สังคม และด้านการจัดการชุมชน สังคม และรักษา
ความสงบ เรียบร้อย  ด้ านโครงสร้างพื้ น ฐาน  ด้ าน
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อมตามล าดับ 
 4.2 ผลการเปรียบเทียบการให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ดตามความคิดเห็นของบุคลกรและประชาชนมี
ผลสัมฤทธ์ิที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 จ านวน 1 ด้านคือ ด้านการจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ดมีผลสัมฤทธ์ิมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นบุคลากร 
 4.3 องค์การแห่งการเรียนรู้ด้านแบบแผนความคิด
อ่าน และด้านการท างานเป็นทีมมีความสัมพันธ์กันกับ
ผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ .327 
(R = .327) มีค่าอ านาจในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 43 
(R2 = .430) ซึ่งนั่นหมายความว่า ปัจจัยทั้ง 2 ปัจจัยคือ 
ด้านแบบแผนความคิดอ่าน และด้านการท างานเป็นทีม
สามารถอธิบายความแปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ในการ
ให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดได้ร้อยละ 
43 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์
เท่ ากั บ  .1316 (SEest = .1316) ค่ าค งที่ ขอ งสมการ
พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ เท่ากับ 3.470  (a = 3.470) 
การทดสอบนัยส าคัญของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
พหุคูณมีค่าเท่ากับ 24.55 (F = 24.55) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที.่05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานตามที่ก าหนดไว้ 
 4.4 ข้อเสนอแนะแนวทางในการเสริมสร้างการ
ให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารสว่นต าบลโพธิ์ทอง 
อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิ สรุปผล
ดังนี้คือ จัดท าแบบสอบถามเพื่อให้ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์ทองแล้วน ามาปรับปรุงและพัฒนา
หน่วยงานต่อไป ออกประชาคมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น จัดฝึกอบรมบุคลากร
ในการให้บริการเพื่อเพิ่มความรู้ จัดให้มีรถเก็บขยะประจ า
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ต าบลเพื่อลดปริมาณขยะ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มี
ส่วนรวมในการตรวจสอบการท างานและการบริหารมาก
ยิ่งขึ้น จัดให้มีเสียงตามสายเพื่อประชาชนจะสะดวกต่อ
การรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ มากขึ้น จัดให้มีไฟฟ้าตามแยกต่าง ๆ 
ภายในต าบลเพื่อลดอุบัติเหตุและอ านวยความสะดวกของ
ประชาชน และจัดสถานที่จอดรถส าหรับผู้มาติดต่อขอรับ
บริการจากหน่วยงาน 
 
5. อภิปรายผล 
 5.1 ระดับผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ดของกลุ่มตัวอย่างทั้งที่เป็นบุคลากรและประชาชน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทองโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เป็นเพราะองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง มีการปรับปรุงและพัฒนาการ
บริการสาธารณะที่สอดคล้องตามความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่อยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่ง
ได้จัดแบ่งกรอบการให้บริการสาธารณะออกเป็น 6 ด้าน 
คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ท รัพ ย ากร ธรรม ชาติ แ ล ะสิ่ งแ วด ล้ อ ม  แ ละด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ท าให้การบริการสาธารณะในทุก ๆ ด้านขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์ทองไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการ
วางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่ ในระดับที่
บุ คลากรและประชาชนในพื้ นที่ พึ งพอใจ  จึ งท าให้
ผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ดมี
มากกว่าร้อยละ 70 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
ธัญญารัตน์ เรียนกะศิลป์ [2] ที่ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง
ผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตจั งหวัดสุพรรณ บุ รี  พบว่า  ระดับ

ผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีมีมากกว่าร้อยละ 70 
 5.2 การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดตามความ
คิดเห็นของบุคลกรและประชาชนมีผลสัมฤทธิ์ที่แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 1 ด้าน
คือ ด้านการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มตัวอย่างที่ เป็นประชาชนมีความ
คิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์ทองมีผลสัมฤทธิ์มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็น
บุคลากร โดยเฉพาะในเรื่องการส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อ
เก็บรักษาน้ าใต้ดิน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
บ ารุงรักษาป่าอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยมีการบูรณาการของทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีการคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาความสะอาด
ของถนน ทางน้ า ทางเดินสาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลและดูแลดูแลแหล่งน้ าที่มีการปล่อยสารพิษ
จากการท าการเกษตร 
 5.3 องค์การแห่งการเรียนรู้ด้านแบบแผนความคิด
อ่าน และด้านการท างานเป็นทีมมีความสัมพันธ์กันกับ
ผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยสามารถท านายความแปรปรวนได้เพียงร้อย
ละ 40.30 (R2 = .430) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 
สามารถอภิปรายผลของสมการถดถอยดังนี้ 
     5.3.1 ด้านแบบแผนความคิดอ่าน  กรณีที่พบ
ความสัมพันธ์ระหว่างด้านแบบแผนความคิดอ่านกับ
ผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธ์ิทองดังกล่าว ท้ังนี้ เนื่องจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธ์ิมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ในระหว่างการปฏิบัติงานได้อย่างทันการณ์ บุคลากรมีการ
พิจารณาไตร่ตรองข้อมูลต่างๆอย่างรอบคอบทุกด้านก่อน
การตัดสินใจด าเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งทุกครั้ง สามารถ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ประสบผลส าเร็จด้วยตนเอง ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของสกล บุญสิน [4] ที่ได้กล่าวว่า 
แบบแผนความคิดอ่านจะเป็นข้อตกลงเบื้องต้นความเช่ือ
พื้นฐาน ข้อสรุปหรือภาพลักษณ์ที่ตกผลึกในความคิดอ่าน
ของคนท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้ความเข้าใจต่อสรรพสิง่ในโลก 
มีผลต่อการประพฤติปฏิบัติต่อค่านิยม เจตคติต่อบุคคล 
เพื่อเป็นการฝึกให้เกิดความเข้าใจและสามารถแยกแยะสิ่ง
ที่เช่ือกับสิ่งที่ปฏิบัติได้โดยองค์การจ าเป็นต้องมีการเปิด
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เวทีที่สะท้อนถึงชุมชนนักปฏิบัติให้เกิดขึ้นในองค์การเพื่อ
เป็นการเปิดโอกาสให้คนมีการเรียนรู้ร่วมกัน เช่น การจัด
ให้มีเครือข่ายแบบไม่เป็นทางการ การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นการพบปะกันตามทางเดิน ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของสนธิ ไสยคล้าย [5] ที่ ได้
ท าการศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้น าและองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า มี
ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ด้านแบบแผนความคิด
อ่านอยู่ในระดับมาก 
    5.3.2 ด้ าน ก ารท า งาน เป็ น ที ม  ก รณี ที่ พ บ
ความสัมพันธ์  ระหว่ างด้ านการท างาน เป็ นที มกับ
ผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธ์ิทองดังกล่าว ท้ังนี้ เนื่องจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์มีการจัดระบบการบริหารจัดการที่เปิด
โอกาสให้บุคลากรได้ตัดสินใจแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน การฝึกอบรมและวิธีการเรียนรู้การท างานเป็นทีม 
มีการจัดระบบการบริหารจัดการที่เปิดโอกาสให้บุคลากร
ได้ตัดสินใจแก้ปัญหาการปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของสกล บุญสิน [4] ที่กล่าวว่าการเรียนรู้ของ
ทีมเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องค านึงถึงคือจะท าอย่างไรให้ระดับ
ความสามารถของทีมเหนือกว่าระดับความสามารถของ
บุคคลในทีมโดยการพัฒนาทีมให้มีขีดความสามารถนั้น
จ าเป็นต้องมีการประสานความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีโดย
ผ่านการพูดคุย และการอภิปรายของผู้คนในองค์การ 
เพื่อให้ เกิดการปรับทิศทางให้ เหมาะสมกับองค์การ 
นอกจากนี้จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการเพิ่มอ านาจในการ
ตัดสินใจให้แก่บุคคลหรือทีม เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา
ต่างๆได้ ผลการศึกษาครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
พนานันท์ โกศินานนท์ [6] ที่ได้ท าการศึกษาเรื่องแนว
ทางการพัฒนาวิทยาลัยราชพฤกษ์สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าวิทยาลัยราชพฤกษ์
บริหารงานให้เกิดเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ด้านการ
เรียนรู้เป็นทีมอยู่ในระดับมาก 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 6.1.1 ข้อเสนอแนะด้านผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีดังนี้ 
     6.1.1.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยงานควรจัด
ให้มีไฟฟ้าและความส่องสว่างตามสถานที่สาธารณะและมี
การจัดหาแหล่งน้ าเพื่อความต้องการในการใช้น้ าเพื่อ

การเกษตรของประชาชนอย่างเพียงพอต่อความต้องการ
ประชาชน มีการก่อสร้างรางระบายน้ าเพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนในช่วงฤดูฝนป้องกันน้ าท่วม 
  6.1.1.2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน่วยงาน
ควรมีการจัดการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด และ
ป้องกันกลุ่ม เสี่ยง และประชาชนทั่ วไปไม่ ให้ เข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ด้วยการระดมพลังทุกภาคส่วน
และการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและ
สภาพแวดล้อม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก  เยาวชน และ
ผู้ด้อยโอกาส 
  6.1.1.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ
รักษาความสงบเรียบร้อย หน่วยงานควรมีการจัดการให้
ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและให้ความส าคัญต่อการรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
  6.1.1.4 ด้านการวางแผนและการส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว หน่วยงานควรมี
การจัดบ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
และการส่งเสริมการฝึกอาชีพและประกอบอาชีพให้กับ
ประชาชน 
  6.1.1.5 ด้ านการบริหารจัดการและอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม หน่วยงานควรมีการ
จัดการคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และบ ารุงรักษาป่ าอย่ างยั่ งยืน  การบริหารจัดกา ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีการบูรณาการ
ของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
  6.1.1.6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น หน่วยงานควรมีการจัด
ให้ความส าคัญกับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยและการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โดยการส ารวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งหมด สร้างเป็น
องค์ความรู้เผยแพร่ให้แก่คนในท้องถิ่น 
 6.1.2 ข้อเสนอแนะด้านองค์การแห่งเรียนรู้ที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธ์ิทอง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีดังนี้ 
  6.1.2.1 ด้านแบบแผนความคิดอ่าน หน่วยงาน
ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน ตลอดจนแก้ไขปัญหา
ต่างๆได้ประสบผลส าเร็จด้วยตนเอง นอกจากนี้ควรมีการ
ส่งเสริมให้มีการพิจารณาไตร่ตรองข้อมูลต่างๆอย่าง
รอบคอบทุกด้านก่อนการตัดสินใจด าเนินการเรื่องใดเรื่อง
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หนึ่งทุกครั้ง ยิ่งไปกว่านั้นก็ควรส่งเสริมให้บุคลากรทุก
ระดับสามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิดให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นได้ 
 6.1.2.2 ด้านการท างานเป็นทีม หน่วยงานควรมี
การจัดระบบการบริหารจัดการที่เปิดโอกาสให้บุคลากรได้
ตัดสินใจแก้ปัญหาการปฏิบัติงานร่วมกันและการฝึกอบรม
และวิธีการเรียนรู้การท างานเป็นทีมหน่วยงานควรมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและยอมรับเหตุผลของ
กันและกัน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับบุคลากร
ของหน่วยงานอื่นในการวิเคราะห์หาวิธีการที่จะท าให้งาน
บรรลุผลส าเร็จ  
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยวิจัยคร้ังต่อไป 
  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับผู้สนใจที่ท าวิจัยในเรื่องนี้
ในครั้งต่อไปให้เกิดประโยชน์ ดังนี ้ 
  6.2.1 ควรศึกษารูปแบบหรือวิธีการในการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทองแบบ
เจาะลึกเป็นรายด้าน เพื่อให้ได้วิจัยที่คุณภาพ 
  6.2.2 ควรศึกษาโดยใช้การสัมภาษณ์ เชิงลึก  (in-
depth interview) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์และ
ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น 
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