
ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไป

เพศ :ชาย 42 คน
:หญิง 58 คน

อายุ ต ่ากว่า 20 ปี 24 คน
21-40 ปี 40 คน
41-60 ปี 28 คน
60 ปีขึ้นไป 8 คน

ศาสนา พุทธ 26 คน
อิสลาม 74 คน
อื นๆ

การศึกษา มัธยมศึกษา 15 คน
ปวช./ปวส. 26 คน
ปริญญาตรี 57 คน
สูงกว่าปริญญาตรี 2 คน

อาชีพ รับจ้าง 12 คน
ค้าขาย 47 คน
แม่บ้าน 4 คน
นักเรียน/นักศึกษา 5 คน
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 13 คน
ธุรกิจส่วนตัว 17 คน
อื นๆ 2 คน

ผลสรุปการประเมนิความพึงพอใจของประชาชนตอ่การบริการรับเรื่องราวร้องทุกขแ์ละ
ขอ้เสนอแนะของเทศบาลเมอืงนราธิวาส

โดยด าเนินการจากจ านวนกลุ่มตวัอย่างจ านวน 100 คน

ขอ้มลู จ ำนวน



ตอนที ่2 ระดบัความพึงพอใจ

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด
1 ช่องทางการรับเร่ืองราวร้องทุกข์และแสดงความคิดเห็น 5 72 23 - -

ของเทศบาล(Pageเทศบาล / Line  / เว๊ปไซต์ / โทรศัพท์ /
 ยื่นค าร้องด้วยตนเอง / แอพลิเคชั่น

2 การบริการของเจ้าหน้าที่ 1 82 14 3 -
3 การติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าหน้าทีก่ับผู้ร้องทุกข์ 4 78 15 3 -
4 ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 4 77 9 10 -
5 การแจ้งผลการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 0 81 18 1 -
6 การน าเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นของประชาชนไปปรับปรุงแก้ไข 2 83 13 2 -
7 ความสะดวกในการแจ้งเร่ืองราวร้องทุกข์ ณ จุดบริการ 3 85 12 - -

(ส านักงานเทศบาล)
8 ความรวดเร็วของเจ้าหน้าทีใ่นการลงพืน้ทีต่รวจสอบปัญหา 1 75 20 4 -

ข้อร้องเรียนของผู้ร้องทุกข์
9 ความรวดเร็วในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวข้อง - 73 25 2 -

กับปัญหาข้อร้องเรียน
10 การให้ความส าคัญกับปัญหาข้อร้องทุกข์ของผู้บริหาร - 71 24 5 -

สรุปแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 100 คน ดงัน้ี
ตอนที ่1
ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 100 คน

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็น เพศหญิง (ร้อยละ 58)
2. ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากอายุ 21 - 40 ปี (ร้อยละ 40)
3. ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมาก นับถือศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 74)
4. ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมาก จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 57)
5. ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมาก ค้าขาย (ร้อยละ 47)

ขอ้มลู
ระดบัความพึงพอใจ



ตอนที ่2
1. ความพึงพอใจของประชาชน ด้านช่องทางการรับเร่ืองราวร้องทุกข์และแสดงความคิดเห็นของเทศบาล 
    ส่วนมากอยู่ใน ระดบัความพึงพอใจมาก (ร้อยละ 72)
2. ความพึงพอใจของประชาชน ด้านการบริการของเจ้าหน้าที ่ส่วนมากอยู่ใน ระดบัความพึงพอใจมาก
   (ร้อยละ 82)
3. ความพึงพอใจของประชาชน ด้านการติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าหน้าทีก่ับผู้ร้องทุกข์ ส่วนมากอยู่ใน 
   ระดบัความพึงพอใจมาก (ร้อยละ 78)
4. ความพึงพอใจของประชาชนด้านความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนส่วนมากอยู่ใน 
    ระดบัความพึงพอใจมาก (ร้อยละ 77)
5. ความพึงพอใจของประชาชน ด้านการแจ้งผลการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนแก่ผู้ร้องทุกข์ ส่วนมากอยู่ใน 
    ระดบัความพึงพอใจมาก (ร้อยละ 81)
6. ความพึงพอใจของประชาชน ด้านการน าเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นของประชาชนไปปรับปรุงแก้ไข ส่วนมากอยู่ใน
    ระดบัความพึงพอใจมาก (ร้อยละ 83)
7. ความพึงพอใจของประชาชน ด้านความสะดวกในการแจ้งเร่ืองราวร้องทุกข์ ณ จุดบริการ (ส านักงานเทศบาล)
   ส่วนมากอยู่ใน ระดบัความพึงพอใจมาก (ร้อยละ 85)
8. ความพึงพอใจของประชาชนด้านความรวดเร็วของเจ้าหน้าทีใ่นการลงพืน้ทีต่รวจสอบปัญหาข้อร้องเรียนของ
   ผู้ร้องทุกข์ส่วนมากอยู่ใน ระดบัความพึงพอใจมาก (ร้อยละ 75)
9. ความพึงพอใจของประชาชน ด้านความรวดเร็วในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวข้องกับปัญหาข้อร้องเรียน
   ส่วนมากอยู่ใน ระดบัความพึงพอใจมาก (ร้อยละ 73)
10.ความพึงพอใจของประชาชน ด้านการให้ความส าคัญกับปัญหาข้อร้องทุกข์ของผู้บริหาร ส่วนมากอยู่ใน 
    ระดบัความพึงพอใจมาก (ร้อยละ 70)


