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บทท่ี 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผล 
 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม 
จังหวัดกระบี่ โดยทำการสำรวจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 
จำนวน 380 ตัวอย่าง สรุปผลเป็นด้านต่าง ๆ  ดังนี้  

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
     ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.70 มีอายุระหว่าง 41–50 ปี    

คิดเป็นร้อยละ  36.60  จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า/ไม่ได้เรียน คิดเป็นร้อยละ 32.90 
และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง คิดเป็นร้อยละ 40.80 
 
  2. ข้อมูลเกี่ยวกับการรับบริการ    

    ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร ในงานด้าน
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม คิดเป็นร้อยละ 53.40  รองลงมาได้แก่ งานด้านรายได้หรือภาษี คิดเป็น
ร้อยละ 39.20   งานด้านสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ  35.50  งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
คิดเป็นร้อยละ 32.90  งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล คิดเป็นร้อยละ 30.50   งานด้านการศึกษา คิด
เป็นร้อยละ 27.60 งานด้านโยธา การขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง คิดเป็นร้อยละ 26.10  งานด้านเทศกิจหรือ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  คิดเป็นร้อยละ 23.90 งานด้านทะเบียน คิดเป็นร้อยละ 23.40  และงาน
บริการด้านกฎหมาย คิดเป็น  ร้อยละ 17.10  ตามลำดับ 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร 

3.1 ความพึงพอใจต่องานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง (การขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง) 

    ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการในด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก
ที่สุดทุกด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 คิดเป็นร้อยละ 96.60 
รองลงมามี ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 คิดเป็นร้อยละ 96.20 ความ     
พึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 คิดเป็นร้อยละ 96.00 และความพึงพอใจต่อสิ่ง
อำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74  คิดเป็นร้อยละ 94.80 ตามลำดับ 

สรุป ความพึงพอใจต่องานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง (การขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง)  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80  ความพึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 96.00  
ระดับคะแนน 10 คะแนน  

 

3.2 ความพึงพอใจต่องานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (การบริการรับลงทะเบียน/อำนวย
ความสะดวก) 
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    ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับมากที่สุด    
ทุกด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 คิดเป็นร้อยละ 96.80 
รองลงมามีความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 คิดเป็นร้อยละ 96.40 ความ      
พึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 คิดเป็นร้อยละ 96.20  และความพึงพอใจต่อสิ่ง
อำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.79  คิดเป็นร้อยละ  95.80 ตามลำดับ   

สรุป ความพึงพอใจต่องานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (การบริการรับลงทะเบียน/
อำนวยความสะดวก)  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81  ความพึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 96.20 
ระดับคะแนน 10 คะแนน  

 

3.3 ความพึงพอใจต่องานด้านสาธารณสุข (การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับมากที่สุด
ทุกด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86  คิดเป็นร้อยละ 97.20  
รองลงมามีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 คิดเป็นร้อยละ 96.20 ความ       
พึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ และความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.80  
คิดเป็นร้อยละ 96.00 ตามลำดับ 

สรุป ความพึงพอใจต่องานด้านสาธารณสุข (การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.82 ความพึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 96.40  ระดับคะแนน 10 คะแนน  

 

3.4 ความพึงพอใจต่องานบริการด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลโคกหาร 

   ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับมากที่สุด 
ทุกด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 คิดเป็นร้อยละ 96.20 
รองลงมามี ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 คิดเป็นร้อยละ 95.80 ความ       
พึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 คิดเป็นร้อยละ  95.60  และความพึงพอใจต่อสิ่ง
อำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 คิดเป็นร้อยละ 95.20 ตามลำดับ 

          สรุป ความพึงพอใจต่องานบริการด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลโคกหาร  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.79 ความพึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ  95.80  ระดับคะแนน 10 คะแนน 

 

4. สรุปผลความพึงพอใจโดยภาพรวมที่มีต่อการรับบริการจากงานต่าง  ๆ ที่องค์การบริหาร       
ส่วนตำบลโคกหาร  ให้บริการในปีงบประมาณ 2563  จำแนกตามความพึงพอใจที่มีต่องานต่าง ๆ ดังนี้ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกงาน โดยงานที่มี
ความพึงพอใจสูงที่สุด ได้แก่ ความพึงพอใจต่องานบริการด้านสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 96.40 รองลงมา
ได้แก่ งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม คิดเป็นร้อยละ 96.20 งานโยธา การขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 96.00  และงานการส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลโคกหาร คิดเป็นร้อยละ 
95.80  ตามลำดับ  
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สรุป ความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการรับบริการทุกงาน คิดเป็นร้อยละ 96.10 ระดับคะแนน 10 
คะแนน  
 

5. ข้อเสนอแนะอื่นๆ จากประชาชนผู้รับบริการในด้านต่างๆ สรุปได้ดังนี้ 
 5.1 สิ่งที่ประชาชนผู้รับบริการ มีความประทับใจจากการรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่   
  1) การให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ ให้บริการด้วยความเต็มใจ มีอัธยาศัยดี  และให้บริการที่
รวดเร็ว ทันใจ ไม่ยุ่งยาก 
  2) ประทับใจในการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วย และการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ของ
เจ้าหน้าที่ อสม. 
  3) การให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเมื่อประสบปัญหาสาธารณภัยหรือภัยพิบัติต่างๆ  
 
 5.2 สิ่งที่ประชาชนต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร ปรับปรุงแก้ไข ได้แก่  

1) ควรปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านเพ่ือความสะดวกในการสัญจรของ
ประชาชน 

2) ควรขยายเขตการให้บริการน้ำประปาให้ทั่วถึงครอบคลุมทุกหมู่บ้าน   
3) ต้องการให้ อบต.ส่งเสริมการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาของประชาชนในพื้นที่ 
4) ควรซ่อมแซมไฟฟ้าส่องถนนทั่วทั้งหมู่บ้าน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน 
 การประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความพึงพอในต่อขั้นตอนการ
ให้บริการ ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความ       
พึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก ของงานบริการประชาชน 4 งาน ได้แก่  งานด้านโยธา การขออนุญาต
ปลูกสิ่งก่อสร้าง งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม งานด้านสาธารณสุข งานการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในตำบลโคกหาร  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้น ถึงแม้ว่าความ
พึงพอใจจะอยู่ในระดับมากที่สุด  หน่วยงานควรจะพิจารณาด้านอ่ืน ๆ และให้ความสำคัญกับการให้บริการ
แก่ประชาชนในทุก ๆ ด้าน มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การเข้าถึงและพบปะแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ระหว่างหน่วยงานกับประชาชน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยสร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้น
แก่คนในชุมชน รวมทั้งควรมีการพัฒนาการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยทั่วไป เช่น 
การส่งเสริม รณรงค์ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในชุมชนให้มีชื่อเสียง เพ่ือให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และ  ชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้
อย่างยั่งยืนต่อไป  

  
 


