สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการ
ขององคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
( เดือนตุลาคม 2559 - เดือนกันยายน 2560)
มีจํานวนผู(กรอกแบบสอบถามจากการรับบริการทั้งหมด จํานวน 30 คน มีรายละเอียดดังนี้
*************************************************************************************
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. อายุ

ชาย

จํานวน 14 คน

หญิง

1. ต่ํากว7า 20 ป
จํานวน 10 คน
3. ระหว7าง 30-39 ป จํานวน 7 คน
5. ระหว7าง 50-59 ป จํานวน 1 คน

จํานวน 16 คน

2. ระหว7าง 20 - 29 ป จํานวน 5 คน
4. ระหว7าง 40-49 ป
จํานวน 3 คน
6. ระหว7าง 60 ปขึ้นไป จํานวน 4 คน

3. การศึกษา 1. ประถมศึกษา จํานวน 13 คน
2. มัธยมศึกษา
3. อนุปริญญา จํานวน - คน
4. ปริญญาตรี
5. สูงกว7าปริญญาตรี จํานวน 1 คน
4.อาชีพ

จํานวน 15 คน
จํานวน 1 คน

1. รับราชการ-รัฐวิสาหกิจ จํานวน 1 คน 2. รับจ(าง / เกษตรกร จํานวน 21 คน
3. นิสิต / นักศึกษา
จํานวน 7 คน 4. พนักงานจ(างบริษัท จํานวน - คน
5. ธุรกิจส7วนตัว
จํานวน - คน 6. อื่นๆ
จํานวน 1 คน
คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

ประเด็นการสํารวจความพึงพอใจ
1. มีปAายประชาสัมพันธBและปAายแสดงสถานที่เห็นได(ง7าย
2. มีปAายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติหน(าที่
3. ระยะเวลาการได(รับบริการ
4. ความสุภาพในการให(บริการ
5. ความสะดวกและรวดเร็วในการให(บริการ
6. การจัดสถานที่รอให(บริการ
7. มีน้ําสะอาดบริการอย7างเพียงพอ
8. ห(องน้ําสะอาดและมีเพียงพอกับความต(องการ
9. สิ่งอํานวยความสะดวก เช7น โตIะ เก(าอี้ ฯลฯ
10. การจัดลําดับการให(บริการมีความยุติธรรม

มากที่สุด
(5)
14
13
16
15
17
20
20
20
23
23

เฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง
นอย
(4)
(3)
(2)
15
1
17
14
14
1
13
9
1
9
1
9
1
6
1
6
1
-

นอยที่สุด
(1)
-

รอยละ
ความพึง
พอใจ
88.67
88.67
90.67
89.33
91.33
92.67
92.67
92.67
94.67
94.67

91.60

/ผลการ...

-2ผลการวิเคราะหขอมูล
1. เพศ ข(อมูลผู(มารับบริการขององคBการบริหารส7วนตําบลปราสาทเยอ ที่ให(ความร7วมมือตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจ มีจํานวน 30 ฉบับ คิดเปLนร(อยละ 100 แบ7งเปLน เพศชาย จํานวน 14 คน
คิดเปLนร(อยละ 46.67 และเพศหญิง จํานวน 16 คน คิดเปLนร(อยละ 53.33
2. อายุ ข(อมูลผู(มารับบริการขององคBการบริหารส7วนตําบลปราสาทเยอ ที่ให(ความร7วมมือตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจ มีจํานวน 30 ฉบับ คิดเปLนร(อยละ 100 แบ7งเปLนช7วงอายุต่ํากว7า 20 ป จํานวน
10 คน คิดเปLนร(อยละ 33.33 ช7วงอายุระหว7าง 20-29 ป จํานวน 5 คน คิดเปLนร(อยละ 16.67 ช7วงอายุ
ระหว7าง 30-39 ป จํ านวน 7 คน คิ ดเปL นร(อยละ 23.33 ช7วงอายุระหว7า ง 40-49 ป จํา นวน 3 คน
คิดเปLนร(อยละ 10.00 ช7วงอายุระหว7าง 50-59 ป จํานวน 1 คน คิดเปLนร(อยละ 3.33 และช7วงอายุ 60 ป
ขึ้นไป จํานวน 4 คน คิดเปLนร(อยละ 13.33
3. การศึกษา ข(อมูลผู(มารับบริการขององคBการบริหารส7วนตําบลปราสาทเยอ ที่ให(ความร7วมมือ
ตอบแบบสอบถามความพึ งพอใจ มี จํ า นวน 30 ฉบั บ คิ ด เปL น ร( อ ยละ 100 แบ7 ง เปL น ระดั บ ประถมศึ กษา
จํ า นวน 13 คน คิ ด เปL น ร( อ ยละ 43.33 ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา จํ า นวน 15 คน คิ ด เปL น ร( อ ยละ 50.00
อนุปริญญา ไม7มีผู(มารับบริการ ระดับปริญญาตรี จํานวน 1 คน คิดเปLนร(อยละ 3.33 และระดับสูงกว7า
ปริญญาตรี จํานวน 1 คน คิดเปLนร(อยละ 3.33
4. อาชีพ ข(อมูลผู(มารับบริการขององคBการบริหารส7วนตําบลปราสาทเยอ ที่ให(ความร7วมมือตอบ
แบบสอบถามความพึ งพอใจ มีจํ านวน 30 ฉบั บ คิ ดเปLนร( อยละ 100 แบ7 งเปLนอาชีพรับ ราชการ-รัฐ วิสาหกิ จ
จํานวน 1 คน คิดเปLนร(อยละ 3.33 อาชีพรับจ(าง / เกษตรกร จํานวน 21 คน คิดเปLนร(อยละ 70.00
อาชีพนิสิต / นักศึกษา จํานวน 7 คน คิดเปLนร(อยละ 23.33 อาชีพพนักงานจ(างบริษัท ไม7มีผู(มารับบริการ
อาชีพธุรกิจส7วนตัว ไม7มีผู(มารับบริการ และอาชีพอื่นๆ จํานวน 1 คน คิดเปLนร(อยละ 3.33
ผู(มารับบริการมีความพึงพอใจในการให(บริการขององคBการบริหารส7วนตําบลปราสาทเยอ มีระดับ
ความพึ งพอใจ คิ ดเป:น คะแนนเฉลี่ ยรอยละ 91.60 โดยรายการประเมินทั้ง 10 รายการ มี จํานวนผู(ตอบ
แบบสอบถามในระดับมากที่สุด เฉลี่ย 17 คน ในระดับมาก เฉลี่ย 12 คน ระดับปานกลาง เฉลี่ย 1 คน
เมื่อพิจารณาเป:นรายขอพบวา
1. ผู(รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด(านการมีปAายประชาสัมพันธBและปAายแสดงที่เห็นได(ง7าย
มากที่สุด ร(อยละ 76.67 มาก ร(อยละ 50.00 ปานกลาง ร(อยละ 3.33
2. ผู(รับบริการมีระดับความพึงพอใจด(านการมีปAายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติหน(าที่
มากที่สุด ร(อยละ 43.33 มาก ร(อยละ 56.67
3. ผู(รับบริการมีระดับความพึงพอใจในระยะเวลาการได(รับริการ
มากที่สุด ร(อยละ 53.33 มาก ร(อยละ 46.67
4. ผู(รับบริการมีระดับความพึงพอใจในความสุภาพในการให(บริการ
มากที่สุด ร(อยละ 50.00 มาก ร(อยละ 46.67 ปานกลาง ร(อยละ 3.33
5. ผู(รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด(านความสะดวกและรวดเร็วในการให(บริการ
มากที่สุด ร(อยละ 56.67 มาก ร(อยละ 43.33
6. ผู(รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด(านการจัดสถานที่รอให(บริการ
มากที่สุด ร(อยละ 67.67 มาก ร(อยละ 30.00 ปานกลาง ร(อยละ 3.33
/7. ผู(รับบริการ…

-37. ผู(รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด(านน้ําสะอาดบริการอย7างเพียงพอ
มากที่สุด ร(อยละ 66.67 มาก ร(อยละ 30.00 ปานกลาง ร(อยละ 3.33
8. ผู(รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด(านห(องน้ําสะอาดมีเพียงพอกับความต(องการ
มากที่สุด ร(อยละ 66.67 มาก ร(อยละ 30.00 ปานกลาง ร(อยละ 3.33
9. ผู(รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด(านสิ่งอํานวยความสะดวก เช7น โตIะ เก(าอื้ ฯลฯ
มากที่สุด ร(อยละ 76.67 มาก ร(อยละ 20.00 ปานกลาง ร(อยละ 3.33
10. ผู(รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด(านการจัดลําดับการให(บริการมีความยุติธรรม
มากที่สุด ร(อยละ 76.67 มาก ร(อยละ 20.00 ปานกลาง ร(อยละ 3.33

