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(Executive Summary) 

 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององคก์ารบริหารส่วน

ต าบลโนนการเล็น อ าเภอส าโรง จงัหวดัอุบลราชธานี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  น้ี โดยมี
วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจและปัญหา อุปสรรค ความตอ้งการ และขอ้เสนอแนะ 
สามารถน ามาปรับปรุงการให้บริการเพื่อให้ประชาชนผูรั้บบริการได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป การ
ประเมินในคร้ังน้ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนการเล็น ก าหนดกรอบการประเมิน จ านวน 4 ดา้น และงาน
บริการสาธารณะ จ านวน 5 งาน ประชากรผูรั้บบริการในเขตพื้นที่บริการองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนการเล็น 
ประชากรทั้งส้ิน จ านวน 7,820 คน กลุ่มตวัอยา่งในการประเมิน จ านวน 380 คน  

จำกผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำน และค่ำร้อยละที่ได้จำกกำรเก็บรวบรวมดังกล่ำว พบว่า ประชาชนประชาชนผูรั้บบริการมีความ
พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนการเล็น อ าเภอส าโรง จงัหวดั
อุบลราชธานี โดยภาพรวมดา้นคุณภาพการให้บริการ ทั้ง  4  ดา้น และงานที่ประเมิน ทั้ง 5 งาน อยูใ่นระดบั
พอใจมากที่สุด (4.54 คิดเป็นร้อยละ 90.80) สามรถจ าแนกไดด้งัน้ี 

1. ผลจากการประเมินดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ ทั้ง 4 ดา้น คือ 
        1.1 ดา้นขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นโดยภาพรวมมีระดบัความพึงพอใจมากที่สุด ( X = 4.51 คิดเป็น
ร้อยละ 90.20) 
        1.2 ดา้นช่องทางการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น โดยภาพรวมมีระดบัความพงึพอใจมากที่สุด ( X = 4.53 คิดเป็น
ร้อยละ 90.60) 
        1.3 ดา้นเจา้หนา้ที่ผูใ้หบ้ริการ พบวา่ ประชาชนมีความพงึพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น โดยภาพรวมมีระดบัความพึงพอใจมาก ( X = 4.58 คิดเป็นร้อยละ 
91.80) 
        1.4 ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น โดยภาพรวมมีระดบัความพงึพอใจมากที่สุด (X = 4.52 คิดเป็น
ร้อยละ 90.40) 
  
 
 



2. ผลจากการประเมินงานการใหบ้ริการที่ก  าหนด ทั้ง 5 งาน คือ 
        2.1 งานด้านการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น โดยภาพรวมมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัพอใจมากที่สุด ( X = 4.56 
คิดเป็นร้อยละ 91.20)  
        2.2 งานดา้นป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การใหบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัพอใจ
มาก ( X = 4.49 คิดเป็นร้อยละ 89.80) 
        2.3 งานด้านรายได้และจัดเก็บภาษี พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ใหบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัพอใจมาก
ที่สุด ( X = 4.54 คิดเป็นร้อยละ 90.80) 
        2.4 งานดา้นพฒันาชุมชนและสวสัดิการสังคม พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การใหบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัพอใจ
มากที่สุด ( X = 4.57 คิดเป็นร้อยละ 91.40)  
        2.5 งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการใหบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น โดยภาพรวมมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบั
พอใจมากที่สุด ( X = 4.52 คิดเป็นร้อยละ 90.40) 
 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยภำพรวมของประชำชนมีควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนกำเล็น อ ำเภอส ำโรง จังหวัดอุบลรำชธำนี  โดยภาพรวมในดา้นคุณภาพการ
ใหบ้ริการ ทั้ง 4 ดา้น และลกัษณะงานการใหบ้ริการที่ก  าหนด ทั้ง  5 งาน อยูใ่นระดบัพอใจมากที่สุด ( X = 4.54 
คิดเป็นร้อยละ 90.80) ได้เท่ำกับ 9 คะแนน 

 

ข้อเสนอแนะ  
 

 จากผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค ความตอ้งการ และขอ้เสนอแนะของประชาชนที่มีต่อคุณภาพ
การให้บริการดา้นคุณภาพการให้บริการ และลกัษณะงานการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนกาเล็น คณะผูป้ระเมินสรุปไดด้งัน้ี 
 1. ขอ้เสนอแนะในดา้นความพงึพอใจ  
            ขอ้เสนอแนะเก่ียวกับจุดที่ควรปรับปรุงที่ได้จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อการ
ใหบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นในกรอบแต่ละดา้นความพงึพอใจทั้ง 4 ดา้น สรุปดงัน้ี 
จากการศึกษาปัญหา อุปสรรค ความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการ
ใหบ้ริการดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ ทั้ง 4 ดา้น สามารถสรุปเฉพาะดา้นที่ควรปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลยิง่ขึ้นไปไดด้งัน้ี ดา้นขั้นตอนการใหบ้ริการ ควรปรับปรุงเร่ืองขั้นตอนการให้บริการไม่ยุง่ยาก



และการให้บริการมีความรวดเร็ว ขั้นตอนการให้บริการไม่ ยุง่ยากซับซ้อน มีความคล่องตวั และความ
สะดวกรวดเร็วในการใหบ้ริการ และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก อุปกรณ์และเคร่ืองใชใ้นการปฏิบตัิงานมี
ความเหมาะสม มีความพร้อมเสมอและจดัสถานที่ไวส้ าหรับการให้บริการอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 
ดา้นช่องทางการใหบ้ริการ 

2. ขอ้เสนอแนะในงานบริการที่ก  าหนดใหท้  าการประเมิน  
              ข้อเสนอแนะเก่ียวกับจุดที่ควรปรับปรุงที่ได้จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นในลักษณะงานการให้บริการ ทั้ง 5  งาน คือ จาก
การศึกษาปัญหา อุปสรรค ความตอ้งการ และขอ้เสนอแนะของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการใน
ลักษณะงานการให้บริการ ทั้ ง 5 งาน สามารถสรุปเฉพาะงานที่ควรปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลยิ่งขึ้นไปไดด้ังน้ีงานดา้นป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ควรมีการก าหนดระยะเวลาการ
ให้บริการไวอ้ยา่งเหมาะสม มีขั้นตอนการบริการที่สามารถปฏิบติัไดจ้ริงและไม่ซับซ้อน เช่น เวลาเกิด
เหตุการณ์ควรใหก้ารช่วยเหลือทนัท่วงที และลงพื้นที่ส ารวจภูมิทศัน์ในชุมชนถนนหนทางจุดเส่ียงที่เกิด
อุบตัิเหตุ งานดา้นรายไดแ้ละจดัเก็บภาษี อธิบายอตัราการช าระภาษีให้เขา้ใจและประชาสัมพนัธ์ทางหอ
กระจายข่าวและป้ายประชาสัมพนัธ์ทุกชุมชน และงานดา้นโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง มีการ
แจง้ขั้นตอนในการบริการใหแ้ก่ผูรั้บบริการทราบอยา่งครบถว้นชดัเจน อธิบายรายละเอียดพรบ.เก่ียวกบั
ขั้นตอนล าดบัการขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้างใหป้ระชาชนที่รับบริการทราบ เป็นตน้ 
 

        จากผลการศึกษาดังกล่าวสามารถอภิปรายได้ว่า แม้ประชาชนจะมีความพึงพอใจต่อการต่อ
คุณภาพการใหบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนการเล็น อ าเภอส าโรง จงัหวดัอุบลราชธานีทั้งใน
ภาพรวม ในแต่ละดา้นและในแต่ละงานอยูใ่นระดบัมากที่สุด ซ่ึงผลการประเมินดงักล่าวสะทอ้นให้เห็น
วา่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนการเล็นไดจ้ดัใหมี้การบริการประชาชนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบได้
ดีมากในทุกงานที่ประเมิน และในทุกดา้นของกรอบการประเมิน เน่ืองจากมีประชาชนที่มาใชบ้ริการเป็น
จ านวนมาก ประชาชนเหล่าน้ีมีพื้นฐานทางการศึกษา สังคม เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน
ค่อนขา้งมาก จึงมีความตอ้งการที่แตกต่างกัน ดังนั้ น การปฏิบติังานการให้บริการของเจา้หน้าที่ใน
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนการเล็นอาจจะไม่สามารถสนองต่อความตอ้งการของและเป็นที่พึงพอใจ
ของทุกคนไดอ้ยา่งถว้นหนา้ ประชาชนบางคนอาจจะมีมุมมองที่จะสะทอ้นให้เห็นถึงความบกพร่องหรือ
ความไม่สมบูรณ์และไม่เหมาะสมของการให้บริการ ซ่ึงก็เป็นเจตนาที่ดีในการปรับปรุงและพฒันาการ
ปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น ซ่ึงองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนการเล็นขอน้อมรับขอ้เสนอแนะ
และขอขอบคุณในความปรารถนาดีของประชนทุกคนที่ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและ
พฒันาการปฏิบติังานการให้บริการให้ดียิง่ขึ้น และเป็นที่พึงพอใจของประชาชนในความรับผิดชอบให้
สูงขึ้นดว้ย 
  
 


