
สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจผู�รับบริการ 

ขององค�การบริหารส�วนตําบลปราสาทเยอ 

ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ. 2560 
 ( เดือนตุลาคม 2559  -  เดือนกันยายน  2560) 

มีจํานวนผู(กรอกแบบสอบถามจากการรับบริการท้ังหมด จํานวน 30 คน มีรายละเอียดดังนี้ 

************************************************************************************* 

ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ   ชาย  จํานวน  14  คน    หญิง  จํานวน  16  คน 

2. อายุ     1. ตํ่ากว7า 20 ป�         จํานวน  10  คน         2. ระหว7าง 20 - 29 ป�      จํานวน  5  คน  
              3. ระหว7าง 30-39 ป�   จํานวน   7  คน          4. ระหว7าง 40-49 ป�       จํานวน  3  คน 
              5. ระหว7าง 50-59 ป�   จํานวน   1  คน          6. ระหว7าง 60  ป�ข้ึนไป     จํานวน  4  คน 

3. การศึกษา    1. ประถมศึกษา   จํานวน  13  คน         2. มัธยมศึกษา                 จํานวน  15  คน                                           
3. อนุปริญญา      จํานวน   -   คน         4. ปริญญาตรี                  จํานวน   1   คน                                            
5. สูงกว7าปริญญาตรี   จํานวน   1   คน        

4.อาชีพ          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. อ่ืนๆ                     จํานวน    1   คน 

 
ค�าเฉล่ียระดับความพึงพอใจของผู�รับบริการ 

 

ประเด็นการสํารวจความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ  ร�อยละ

ความพึง
พอใจ 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น�อย 
(2) 

น�อยท่ีสุด 
(1) 

1. มีปAายประชาสมัพันธBและปAายแสดงสถานท่ีเห็นได(ง7าย 14 15 1 - - 88.67 
2. มีปAายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติหน(าท่ี 13 17 - - - 88.67 
3. ระยะเวลาการได(รับบริการ 16 14 - - - 90.67 
4. ความสุภาพในการให(บริการ 15 14 1 - - 89.33 
5. ความสะดวกและรวดเร็วในการให(บริการ 17 13 - - - 91.33 
6. การจัดสถานท่ีรอให(บริการ 20 9 1 - - 92.67 
7. มีนํ้าสะอาดบริการอย7างเพียงพอ 20 9 1 - - 92.67 
8. ห(องนํ้าสะอาดและมีเพียงพอกับความต(องการ 20 9 1 - - 92.67 
9. สิ่งอํานวยความสะดวก  เช7น โตIะ เก(าอ้ี ฯลฯ 23 6 1 - - 94.67 
10. การจัดลําดับการให(บริการมคีวามยุติธรรม 23 6 1 - - 94.67 

เฉล่ีย 91.60 
 
 

 
/ผลการ... 
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ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
1. เพศ ข(อมูลผู(มารับบริการขององคBการบริหารส7วนตําบลปราสาทเยอ ท่ีให(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 ท่ีให(ความร7วมมือตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจ  มีจํานวน  30  ฉบับ  คิดเปLนร(อยละ 100 แบ7งเปLนช7วงอายุตํ่ากว7า 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�  จํานวน  7  คน  คิดเปLนร(อยละ 23.33  ช7วงอายุระหว7าง 40-49 ป� จํานวน  3 คน      
คิดเปLนร(อยละ 10.00  ช7วงอายุระหว7าง 50-59 ป� จํานวน 1 คน    คิดเปLนร(อยละ 3.33  และช7วงอายุ 60 ป�
ข้ึนไป  จํานวน  4  คน  คิดเปLนร(อยละ  13.33 

3. การศึกษา ข(อมูลผู(มารับบริการขององคBการบริหารส7วนตําบลปราสาทเยอ ท่ีให(ความร7วมมือ
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ  มีจํานวน  30  ฉบับ  คิดเปLนร(อยละ 100 แบ7งเปLนระดับประถมศึกษา  
จํานวน 13  คน  คิดเปLนร(อยละ 43.33 ระดับมัธยมศึกษา จํานวน  15  คน  คิดเปLนร(อยละ 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 ท่ีให(ความร7วมมือตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจ มีจํานวน 30 ฉบับ คิดเปLนร(อยละ 100 แบ7งเปLนอาชีพรับราชการ-รัฐวิสาหกิจ  
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  และอาชีพอ่ืนๆ จํานวน  1  คน  คิดเปLนร(อยละ 3.33   

 
ผู(มารับบริการมีความพึงพอใจในการให(บริการขององคBการบริหารส7วนตําบลปราสาทเยอ มีระดับ

ความพึงพอใจ  คิดเป:นคะแนนเฉล่ียร�อยละ  91.60  โดยรายการประเมินท้ัง 10 รายการ มีจํานวนผู(ตอบ
แบบสอบถามในระดับมากท่ีสุด เฉลี่ย 17  คน  ในระดับมาก เฉลี่ย 12  คน ระดับปานกลาง    เฉลี่ย 1 คน  

 

เม่ือพิจารณาเป:นรายข�อพบว�า 

1. ผู(รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด(านการมีปAายประชาสัมพันธBและปAายแสดงท่ีเห็นได(ง7าย  
มากท่ีสุด ร(อยละ 76.67  มาก ร(อยละ 50.00 ปานกลาง ร(อยละ 3.33  

2. ผู(รับบริการมีระดับความพึงพอใจด(านการมีปAายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติหน(าท่ี  
มากท่ีสุด ร(อยละ 43.33  มาก ร(อยละ 56.67  

3. ผู(รับบริการมีระดับความพึงพอใจในระยะเวลาการได(รับริการ  
มากท่ีสุด ร(อยละ 53.33  มาก ร(อยละ 46.67  

4. ผู(รับบริการมีระดับความพึงพอใจในความสุภาพในการให(บริการ  
มากท่ีสุด ร(อยละ 50.00  มาก ร(อยละ 46.67 ปานกลาง ร(อยละ 3.33  

5. ผู(รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด(านความสะดวกและรวดเร็วในการให(บริการ   
มากท่ีสุด ร(อยละ 56.67  มาก ร(อยละ 43.33   

6. ผู(รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด(านการจัดสถานท่ีรอให(บริการ 
มากท่ีสุด ร(อยละ 67.67  มาก ร(อยละ 30.00 ปานกลาง ร(อยละ  3.33  

/7. ผู(รับบริการ… 
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7. ผู(รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด(านน้ําสะอาดบริการอย7างเพียงพอ  

มากท่ีสุด ร(อยละ 66.67  มาก ร(อยละ 30.00 ปานกลาง ร(อยละ 3.33 
8. ผู(รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด(านห(องน้ําสะอาดมีเพียงพอกับความต(องการ 

มากท่ีสุด ร(อยละ 66.67  มาก ร(อยละ 30.00 ปานกลาง ร(อยละ 3.33  
9. ผู(รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด(านสิ่งอํานวยความสะดวก เช7น โตIะ  เก(าอ้ื ฯลฯ   

มากท่ีสุด ร(อยละ 76.67  มาก ร(อยละ 20.00 ปานกลาง ร(อยละ 3.33 
10. ผู(รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด(านการจัดลําดับการให(บริการมีความยุติธรรม 

มากท่ีสุด ร(อยละ 76.67  มาก ร(อยละ 20.00 ปานกลาง ร(อยละ 3.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


