
 
 
 

 
 

รายงานผล 
การส ารวจความพงึพอใจการใหบ้ริการของ 

องค์การบริหารสว่นต าบลบา้นเกาะ  
อ าเภอพรหมคีรี จงัหวัดนครศรีธรรมราช  

ประจ าปี 2564 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการส ารวจความพงึพอใจการให้บริการขององคก์ารบริหารสว่นต าบลบ้านเกาะ  
อ าเภอพรหมคีรี จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2564 

กิจกรรมและภารกิจ 

ร้อยละความพึงพอใจ 
กระบวนการ/
ขั้นตอนการ
ให้บริการ 

เจ้าหน้าที่/
บุคลากร
ให้บริการ 

สถานที่และสิ่ง
อ านวยความ

สะดวก 

ช่องทางการ
ให้บริการ 

รวม 

1. งานให้บริการด้านรายได้
ค่าธรรมเนียม หรือภาษี 

91.00 97.60 93.00 95.60 94.30 

2. งานด้านสาธารณสุข 
 

97.00 92.00 93.00 94.40 94.10 

3. งานพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม 

97.00 95.00 96.00 95.00 95.75 

4. งานโยธาการขออนุญาต
ปลูกสิ่งก่อสร้าง 

94.40 96.00 93.60 94.00 94.5 

รวม 94.85 95.15 93.90 94.75 95.16 
 
ข้อเสนอแนะ 
   ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอ
พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ท าให้เห็นศักยภาพและความสามารถในการให้บริการแก่ผู้รับริการ และจะเป็น
ข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
   1. จากผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้บริการด้านรายได้ค่าธรรมเนียม หรือภาษีงานด้านสาธารณสุข งาน
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และงานโยธาการขออนุญาตปลูก มีผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ในด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก เป็นล าดับสุดท้าย 
ดังนั้น จึงเสนอแนะให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช อาจปฏิบัติดังนี้ 
      1.1 จัดให้มีสถานที่อ านวยความสะดวกที่เหมาะสม ที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือการติดต่อที่สะดวกและ
รวดเร็ว อาทิ เพ่ิมจ านวนเก้าอ้ี จัดสถานที่ให้สะอาดและมีไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอ  
      1.2 มีพนักงานประชาสัมพันธ์ให้ความสะดวกผู้มาติดต่อตลอดเวลา เพ่ือให้ค าแนะและท าความ
เข้าใจน าก่อนให้บริการ 
      1.3 บริการข้อมูลการให้บริการที่แสดงให้เห็นชัดเจน 
      1.4 มีทางลาดภายในและภายนอกอาคารส าหรับผู้พิการ 
      1.5 มปี้ายสัญลักษณ์ภายในและภายนอกอาคาร ส าหรับบอกทางหรือสถานที่ส าคัญ   
  
 
 
 
 
 
 
 



สรปุผลการวิเคราะหค์วามพงึพอใจต่อการได้รบับริการจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเกาะ 
อ าเภอพรหมคีรี  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ประจ าปี 2564 

............................................................................................................................. .................................. 
 

ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามตัวแปร ประเภทของการให้บริการ เพศ อายุ สถานภาพ 
อาชีพ 
 

รายการ         จ านวน    ร้อยละ 
ประเภทของการขอให้บริการ       
งานด้านรายได้หรือภาษี         15   15.00 
งานด้านสาธารณสุข         36   36.00 
งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม       37   37.00    
งานโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง       12   12.00 
     รวม    100   100 
เพศ 
ชาย            26   26.00 
หญิง            74   74.00 
     รวม     100   100 
อาย ุ
ต่ ากว่า 20 ปี            5    5.00 
21 – 30 ปี            29   29.00 
31 – 40 ป ี           25   25.00 
40 ปีขึ้นไป           41   41.00 
     รวม     100   100 
สถานภาพสมรส 
โสด            39   39.00 
สมรส            46   465.00 
ม่าย/หย่า/แยกกันอยู่          15   15.00 
   รวม     100   100 
อาชีพ 
ข้าราชการ          17   17.00 
ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท          21   21.00 
เกษตรกร/ประมง          30   30.00 
ค้าขาย/อาชีพอิสระ          14   14.00 
นักเรียน/นักศึกษา            2     2.00 
รับจ้างทั่วไป          16   16.00 
   รวม     100   100 
 
 
 



 
ระดบัความพงึพอใจในการใหบ้ริการ 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดบัความพงึพอใจการให้บริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะในภาพรวม 
 
งานทีป่ระเมนิ  ค่าเฉลีย่ ร้อยละ ระดบัความพงึพอใจ     
 (Mean) 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 4.74 95.00 มากที่สุด  
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.76 95.20 มากที่สุด  
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.70 94.00 มากที่สุด  
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.74 94.80 มากที่สุด  
 
 รวม 4.74 94.80  มากทีส่ดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 2 สรปุระดบัความพงึพอใจของผู้รบับริการ ในประเดน็ งานด้านรายได้หรือภาษี งานด้านสาธารณสขุ 
งานดา้นพฒันาชมุชนและสวสัดิการสงัคม และงานโยธาการขออนุญาตปลูกสิง่กอ่สร้าง 
 
รายการ   ค่าเฉลีย่     ร้อยละ      ระดบั 
งานดา้นรายได้หรือภาษี      
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ   4.55   91.00  มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ     4.88   97.60  มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก     4.65   93.00  มากที่สุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ     4.78   95.60  มากที่สุด 
 
งานดา้นสาธารณสุข 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ   4.85   97.00  มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ     4.60   92.00  มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก     4.65   93.00  มากที่สุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ     4.72   94.40  มากที่สุด 
 
งานพัฒนาชมุชนและสวสัดิการสงัคม 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ   4.85   97.00  มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ     4.75   95.00  มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก     4.80   96.00  มากที่สุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ     4.75   95.00  มากที่สุด 
 
งานโยธาการขออนญุาตปลกูสิง่ก่อสรา้ง 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ   4.72   94.40  มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ     4.80   96.00  มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก     4.68   93.60  มากที่สุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ     4.70   94.00  มากที่สุด 
 
 รวม 4.73      94.60  มากที่สุด 
 
 
     


