
 

รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 

ของ 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 

ประจ าปี พ.ศ. 2564 



สรุปแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

             การเก็บข้อมูลเป็นการเก็บข้อมูลแบบสุ่มแจกแบบสอบถามจากผู้มารับบริการ จากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงลาน  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด    สามารถเก็บแบบสอบถามได้ทั้งหมดจ านวน 2๐๐ 
ฉบับ จากแบบสอบถามพบว่า 

 

            ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

            ตารางที่ ๑ แสดงจ านวนและร้อยละของเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 98 49 
หญิง 102 51 
รวม 200 100 

 

            จากการตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายจ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 
49.๐๐ และเพศหญิง 102 คน คิดเป็นร้อยละ 51.๐๐ 

 

             ส่วนที่ ๒ อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

             ตารางที่ ๒ แสดงจ านวนและร้อยละของอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
อายุไม่เกิน  20  ปี 15 7.50 

อายุ 21-40 ปี 35 17.50 
อายุ  41-50  ป ี 40 20 
อายุ 51 ปีขึ้นไป 110 55 

รวม 200 100 
 

           จากการตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามอายุไม่เกิน ๒๐ ปี จ านวน ๑5 คน คิดเป็นร้อย
ละ 7.50 อายุ  ๒๑-๔๐ ปี จ านวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 อายุ ๔๑-๕๐ ปี จ านวน 4๐ คน คิดเป็น
ร้อยละ 2๐.๐๐ และอายุ ๕๑ ปีขึ้นไป จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 55.๐๐ 

 

           สว่นที่ ๓ รายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

           ตารางที่ ๓ แสดงจ านวนและร้อยละของรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายได้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 5,000 บาท/เดือน 30 15 

5,001-10,000 บาท/เดือน 40 20 
10,001-15,000  บาท/เดือน 40 20 
15,001-20,000  บาท/เดือน 50 25 
สูงกว่า 20,001  บาท/เดือน 40 20 

รวม 200 100 
 



           จากการสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามรายได้ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท จานวน 30 คนคิดเป็นร้อย
ละ ๑๕ รายได ้๕,๐๐๑-๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐ รายได้ ๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐ 
บาท/เดือน จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐ รายได้ ๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐บาท/เดือน จ านวน 50 คน คิด
เป็นร้อยละ25 และรายได้สูงกว่า ๒๐,๐๐๐บาท/เดือน จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐ 

 

            ส่วนที่ ๔ อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

            ตารางที่ ๔ แสดงจ านวนและร้อยละของอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 20 10.00 
เกษตรกร 99 49.50 
รับจ้าง 45 22.50 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 36 18.00 

รวม 200 100 
          จากการสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 20 คนคิดเป็นร้อยละ  
๑0.๐๐ อาชีพเกษตรกร   จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 49.50 อาชีพรับจ้าง จ านวน  45 คน คิดเป็นร้อย
ละ 22.50 อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 

 

          สว่นที่ ๕ ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

          ตารางที่ ๕ แสดงจ านวนและร้อยละของการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษา 36 18 
มัธยมศึกษา 96 48 
ปริญญาตรีขึ้นไป 68 34 

รวม 200 100 
         จากการสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา จ านวน 36 คนคิดเป็น
ร้อยละ 18 ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 48 ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จ านวน 68 คน คิด
เป็นร้อยละ 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

         ส่วนที่ ๖ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อด้านต่างๆของหน่วยงาน 
 
กิจกรรม  และภารกิจ ร้อยละความพึงพอใจ 

กระบวนการ/
ขั้นตอนการ
ให้บริการ 

ช่องทางการ
ให้บริการ 

เจ้าหน้าท่ี/ 
บุคลากร
ให้บริการ 

สถานท่ี และ
สิ่งอ านวย

ความสะดวก 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

รวม 

1. งานสวัสดิการสังคม 
 

๙๕ ๙๓ ๙๗ ๙๗ ๙๕ ๙5.40 

๒. งานสุขาภิบาล  และ
ก าจัดสิ่งปฏิกลู 

๙๒ ๙๖ ๙๕ ๙๘ ๙๔ 95.00 

๓. งานให้บริการด้าน
ซ่อมแซมไฟฟ้า 

๙๕ ๙๗ ๙๒ ๙๕ ๙๕ 94.80 

๔.งานให้บริการด้าน
จัดเก็บภาษีท่ีดิน  และสิ่ง 
ปลูกสร้าง 

๙๖ ๙๑ ๙๗ ๙๘ ๙๔ 95.20 

๕. งานขออนุญาตสิ่งปลูก
สร้าง 

๙๘ ๙๑ ๙๗ ๙๔ ๙๘ 95.60 

รวม ๙๕.๒๐ ๙๓.๖๐ ๙๖.๔๐ ๙๖.๔๐ ๙๕.๒๐ ๙๕.๒๐ 
 

         สรุปผลการเก็บข้อมูล  เป็นการเก็บข้อมูลแบบสุ่มแจกแบบสอบถาม  จากผู้มารับบริการ จากองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงลาน  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  จ านวนผู้รับบริการพึงพอใจมากสุด  งานขอ
อนุญาตสิ่งปลูกสร้าง  คิดเป็นร้อยละ  95.60  และจ านวนผู้รับบริการพึงพอใจน้อยสุดงานให้บริการด้าน
ซ่อมแซมไฟฟ้า  คิดเป็นร้อยละ  94.80  จ านวนผู้รับบริการโดยรวมของ องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  
คิดเป็นร้อยละ  ๙๕.๒๐ 
 
 

ปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
   -  ไม่มี 


