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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหาร อ าเภอเขาพนม 
จังหวัดกระบี่ ในปีงบประมาณ 2563 เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนที่มาใช้บริการ จ านวน 380 คน 
เครื่องมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม พบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.70 มีอายุระหว่าง 41–50 ปี คิดเป็น
ร้อยละ  36.60 จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า/ไม่ได้เรียน คิดเป็นร้อยละ 32.90 และส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง คิดเป็นร้อยละ 40.80 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหาร ในงานด้านพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม คิดเป็นร้อยละ 53.40  รองลงมาได้แก่ งานด้านรายได้หรือภาษี คิดเป็นร้อยละ 
39.20  งานด้านสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ  35.50 งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ คิดเป็นร้อย
ละ 32.90  งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล คิดเป็นร้อยละ 30.50 งานด้านการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
27.60 งานด้านโยธา การขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง คิดเป็นร้อยละ 26.10  งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย  คิดเป็นร้อยละ 23.90 งานด้านทะเบียน คิดเป็นร้อยละ 23.40  และ งานบริการด้านกฎหมาย 
คิดเปน็  ร้อยละ 17.10  ตามล าดับ 

ความพึงพอใจต่องานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง (การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง) 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ความพึงพอใจต่องานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง (การขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง)  ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80  ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
96.00  ระดับคะแนน 10 คะแนน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 คิดเป็นร้อยละ 96.60 รองลงมามี ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.81 คิดเป็นร้อยละ 96.20 ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 คิดเป็นร้อย
ละ 96.00 และความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 คิดเป็นร้อยละ 94.80 
ตามล าดับ 

ความพึงพอใจต่องานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (การบริการรับลงทะเบียน/อ านวยความ
สะดวก) 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่องานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (การ
บริการรับลงทะเบียน/อ านวยความสะดวก) อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81  ร้อยละค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 96.20 ระดับคะแนน 10 คะแนนเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ    
พึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน  ได้แก่ ความพึงพอใจต่อช่องทางการ
ให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 คิดเป็นร้อยละ 96.80 รองลงมามีความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ 
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 คิดเป็นร้อยละ 96.40 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 คิด
เป็นร้อยละ 96.20  และความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79  คิดเป็นร้อยละ  
95.80 ตามล าดับ   
  

ความพึงพอใจต่องานด้านสาธารณสุข (การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่องานด้านสาธารณสุข (การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า) อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 96.40 ระดับคะแนน 10 คะแนน 
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ อยู่ใน
ระดับมากที่สุดทุกด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86  คิดเป็นร้อยละ 
97.20  รองลงมามีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 คิดเป็นร้อยละ 96.20 ความ       
พึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ และความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.80  
คิดเป็นร้อยละ 96.00 ตามล าดับ 
 

ความพึงพอใจต่องานบริการด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในต าบลโคกหาร 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่องานบริการด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในต าบล
โคกหาร  อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 95.80 ระดับคะแนน 10 
คะแนน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ 
อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 คิดเป็นร้อย
ละ 96.20 รองลงมามี ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 คิดเป็นร้อยละ 95.80 
ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 คิดเป็นร้อยละ  95.60  และความพึงพอใจต่อ  
สิ่งอ านวยความสะดวก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 คิดเป็นร้อยละ 95.20 ตามล าดับ 
 

ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่มีต่อการรับบริการจากงานต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหาร
ให้บริการในปีงบประมาณ 2563 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการรับบริการทุกงาน คิดเป็นร้อยละ 
96.10 ระดับคะแนน 10 คะแนน  โดยงานที่มีความพึงพอใจสูงที่สุด ได้แก่ ความพึงพอใจต่องานบริการด้าน
สาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 96.40 รองลงมาได้แก่ งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม คิดเป็นร้อยละ 
96.20 งานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 96.00  และงานการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
ต าบลโคกหาร คิดเป็นร้อยละ 95.80  ตามล าดับ 
 ผู้รับบริการมีความประทับใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหาร  อ าเภอ       
เขาพนม จังหวัดกระบี่ ในด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่การให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ ให้บริการด้วยความ
เต็มใจ มีอัธยาศัยดี  และให้บริการที่รวดเร็ว ทันใจ ไม่ยุ่งยากและประทับใจในการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วย 



“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพ่ือประชาชน”  
 

 

และการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ของเจ้าหน้าที่ อสม. รวมไปถึงประทับใจการการให้ความช่วยเหลืออย่าง
รวดเร็วเมื่อประสบปัญหาสาธารณภัยหรือภัยพิบัติต่างๆ  

 สิ่งที่ประชาชนต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหาร ปรับปรุงแก้ไข ได้แก่ ควรปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านเพ่ือความสะดวกในการสัญจรของประชาชนและควรขยายเขตการให้บริการ
น้ าประปาให้ทั่วถึงครอบคลุมทุกหมู่บ้าน อีกทั้ง ต้องการให้ อบต.ส่งเสริมการออกก าลังกายหรือการเล่นกีฬา
ของประชาชนในพื้นท่ี รวมไปถึงต้องการให้มีการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องถนนทั่วทั้งหมู่บ้าน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน 

 

 

 

 

 


