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บทสรุปส ำหรบัผู้บริหำร 
(Executive Summary) 

 
 

 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
สะพุง อ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  นี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับ
ความพึงพอใจและปัญหา อุปสรรค ความต้องการ และข้อเสนอแนะ สามารถน ามาปรับปรุงการให้บริการ
เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป การประเมินในครั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลสะพุง 
ก าหนดกรอบการประเมิน จ านวน 4 ด้าน และงานบริการสาธารณะ จ านวน 4 งาน ประชากรผู้รับบริการในเขตพื้นท่ี
บริการองค์การบริหารส่วนต าบลสะพุง จ านวน 5,655 คน กลุ่มตัวอย่างในการประเมิน จ านวน 374 คน  
 

 จำกผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน และค่ำร้อยละที่ได้จำกกำรเก็บรวบรวมดังกล่ำวในด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร ท้ัง  4  ด้าน และงาน
ท่ีประเมิน ท้ัง 4 งาน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
สะพุง อ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในระดับพอใจมากท่ีสุด ( X = 4.57) คิดเป็นร้อยละ 91.40 ได้
คะนน 9 คะแนน จ าแนกได้ดังนี้ 

1. ผลจากการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสะพุง อ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมด้านคุณภาพการให้บริการตามกรอบการประเมิน 4 
ด้าน อยู่ในระดับพอใจมากท่ีสุด (X = 4.57) คิดเป็นร้อยละ 91.40 

       1.1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ โดย
ภาพรวมในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.58 คิดเป็นร้อยละ 91.60 ได้คะนน 9 คะแนน 

       1.2 ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ โดย
ภาพรวมในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.57 คิดเป็นร้อยละ 91.40 ได้คะนน 9 คะแนน 

       1.3 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการ โดยภาพรวมในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.56 คิดเป็นร้อยละ 91.20 ได้คะนน 9 คะแนน 

       1.4 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ โดย
ภาพรวมในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.56 คิดเป็นร้อยละ 91.20 ได้คะนน 9 คะแนน 

2. ผลจากการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสะพุง อ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมตามงานท่ีประเมิน ท้ัง 4 งาน อยู่ในระดับพอใจ
มากท่ีสุด (X = 4.57) คิดเป็นร้อยละ 91.40 
               2.1 งานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการ โดยภาพรวมในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.58 คิดเป็นร้อยละ 91.60 ได้คะนน 9 คะแนน 
               2.2 งานด้านพัฒนารายได้และจัดเก็บภาษี พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการ โดยภาพรวมในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.54 คิดเป็นร้อยละ 90.80 ได้คะนน 9 คะแนน 
        2.3 งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการ โดยภาพรวมในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.55 คิดเป็นร้อยละ 91.00 ได้คะนน 9 คะแนน 
        2.4 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการ โดยภาพรวมในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.61 คิดเป็นร้อยละ 92.20 ได้คะนน 9 คะแนน  
 



 จากผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสะพุง อ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งนี้ พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการอยู่ในระดับมากท่ีสุด แต่ก็มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งคณะผู้ประเมินได้รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ดังนี้ 

1. จากการศึกษาปัญหา อุปสรรค ความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชนท่ีมีต่อคุณภาพการ
ให้บริการด้านคุณภาพการให้บริการ ท้ัง 4 ด้าน สามารถสรุปได้ดังนี้      

       1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีข้อเสนอแนะให้มคีวามสะดวกรวดเร็วในการให้บริการให้มากขึ้น 
       2) ด้านช่องทางการให้บริการ มีข้อเสนอแนะให้ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริการได้ง่าย 

สะดวกและรวดเร็วขึ้นในทุกช่องทางท่ีให้บริการ 
        3) ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ มีข้อเสนอแนะให้พัฒนาเกี่ยวกับการต้อนรับ ความกระตือรือร้น และ
เต็มใจในการให้บริการ และการมีกริยา วาจาสุภาพ การแต่งกายเรียบร้อย เหมาะสมกับสถานท่ี และกาลเทศะ 
         4) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก มีข้อเสนอแนะให้พัฒนาเกี่ยวกับการจัดภูมิทัศน์สวยงาม และจัดให้มี
มีท่ีจอดรถท่ีสะดวกสบายและเพียงพอ 

2. จากการศึกษาปัญหา อุปสรรค ความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชนท่ีมีต่อคุณภาพการ
ให้บริการในลักษณะงานการให้บริการ ท้ัง 4 งาน สามารถสรุปได้ดังนี้  
        1) งานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล มีข้อเสนอแนะให้พัฒนาเพิ่มเติมการจัดสถานท่ีและจัดระบบ
ชุมชนลงพื้นท่ีส ารวจพื้นท่ีขยะ น้ าท่วมขัง ต้นไม้ท่ียืนออกมาถนนท่ีเส่ียงต่ออุบัติเหตุทุกชุมชนแล้วท าการแก้ไข 
ปัญหา และส่งเสริมการจัดต้ังกองทุนขยะเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน เปน็ต้น                          
        2) งานด้านพัฒนารายได้และจัดเก็บภาษี มีข้อเสนอแนะให้พัฒนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความชัดเจนใน
การอธิบาย ช้ีแจงอัตราการช าระภาษีแต่ละประเภทให้ประชาชนทราบ และลงพื้นท่ีเก็บตกกรณีท่ีประชาชนท่ี
ยังไม่ช าระภาษี เป็นต้น 
        3) งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีข้อเสนอแนะให้พัฒนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับ
ขั้นตอนให้สะดวกไม่ยุงยาก เช่น การบริการล่าช้าเมื่อได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือ จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีบริการให้
เพียงพอในการให้บริการตลอดเวลา เป็นต้น 
        4) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีข้อเสนอแนะให้พัฒนาความสะดวกรวดเร็วในการ
ให้บริการ, การจัดสถานท่ีและอุปกรณ์ให้พร้อมและสะดวกต่อการให้บริการ ประสาน ธกส.จัดตู้ ATM ติดติดต้ัง
ในพื้นท่ีสะดวกแก่การให้บริการ แจ้งระเบียบการจ่ายเบี้ยสวัสดิการผู้สูงอายุให้ทราบ และจัดชุดของขวัญและลง
พื้นท่ีตรวจเย่ียมผู้สูงอายุในช่วงเทศต่างๆตามสมควร เป็นต้น 
 3. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาค้นคว้าต่อไป  

       1) ควรจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุกงานและทุกปีงบประมาณ 

       2) ควรมีการน าศึกษาและพัฒนารูปแบบการให้การบริการท่ีจะเสริมสร้างความประทับใจและ
ความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

       3) ควรมีการศึกษารูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชนจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่ีมีผลการประเมินท่ีดีท่ีสุดหรือได้รับการยอมรับว่ามีผลงานดีเด่นในด้านการให้บริการประชาชน 

 
 
 



 จากผลการศึกษาดังกล่าวสามารถอภิปรายได้ว่า แม้ประชาชนจะมีความพึงพอใจต่อการต่อคุณภาพ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสะพุง อ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ท้ังในภาพรวมในแต่ละ
ด้านและในแต่ละงานอยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วน
ต าบลสะพุง ได้จัดให้มีการบริการประชาชนในเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบได้ดีมากในทุกงานท่ีประเมิน และในทุก
ด้านของกรอบการประเมิน เนื่องจากมีประชาชนท่ีมาใช้บริการเป็นจ านวนมาก ประชาชนเหล่านี้มีพื้นฐานทาง
การศึกษา สังคม เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันค่อนข้างมาก จึงมีความต้องการท่ีแตกต่างกัน ดังนั้น 
การปฏิบัติงานการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีในองค์การบริหารส่วนต าบลสะพุง อาจจะไม่สามารถสนองต่อความ
ต้องการของและเป็นท่ีพึงพอใจของทุกคนได้อย่างถ้วนหน้า ประชาชนบางคนอาจจะมีมุมมองท่ีจะสะท้อนให้
เห็นถึงความบกพร่องหรือความไม่สมบูรณ์และไม่เหมาะสมของการให้บริการ ซึ่งก็เป็นเจตนาท่ีดีในการปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลสะพุงขอน้อมรับข้อเสนอแนะ
และขอขอบคุณในความปรารถนาดีของประชนทุกคนท่ีได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบัติงานการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น และเป็นท่ีพึงพอใจของประชาชนในความรับผิดชอบให้สูงขึ้นด้วย  
 
 


