
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ

พอใจมาก

ทีสุ่ด
พอใจมาก พอใจน้อย ไม่พอใจ ไม่พอใจมาก

1 ช่องทางการรับเร่ืองราวร้องทกุข์และแสดงความคิดเหน็ 65 20 15 - -
ของเทศบาล(Pageเทศบาล / Line  / เว๊ปไซต์ / โทรศัพท ์/
 ย่ืนค าร้องด้วยตนเอง / แอพลิเคชัน่

2 การบริการของเจา้หน้าที่ 63 29 8 - -
3 การติดต่อประสานงานระหว่างเจา้หน้าที่กับผู้ร้องทกุข์ 60 33 7 - -
4 ความรวดเร็วในการแก้ไขปญัหาข้อร้องเรียน 65 25 10 - -
5 การแจง้ผลการแก้ไขปญัหาข้อร้องเรียน 50 35 12 3 -
6 การน าเสนอแนะ/ข้อคิดเหน็ของประชาชนไปปรับปรุงแก้ไข 30 45 18 7 -
7 ความสะดวกในการแจง้เร่ืองราวร้องทกุข์ ณ จดุบริการ 43 25 32 - -

(ส านักงานเทศบาล)
8 ความรวดเร็วของเจา้หน้าที่ในการลงพื้นที่ตรวจสอบปญัหา 65 30 3 2 -

ข้อร้องเรียนของผู้ร้องทกุข์

9 ความรวดเร็วในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 35 43 20 2 -
กับปญัหาข้อร้องเรียน

10 การใหค้วามส าคัญกับปญัหาข้อร้องทกุข์ของผู้บริหาร 23 35 37 5 -

สรปุแบบสอบถามกลุม่ตัวอย่าง จ านวน 100 คน ดังน้ี

ตอนที่ 1
ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 100 คน

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเปน็ เพศหญิง (รอ้ยละ 73)
2. ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากอายุ 21 - 40 ปี (รอ้ยละ 63)
3. ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมาก นับถือศาสนาอิสลาม (รอ้ยละ 75)
4. ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมาก จบการศึกษาระดับปรญิญาตร ี(รอ้ยละ 41)
5. ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมาก รบัราชการ (รอ้ยละ 30)

ตอนที่ 2
ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 100 คน มีความพงึพอใจในภาพรวมทกุด้าน คิดเปน็ร้อยละ 98.10

ข้อมลู
ระดับความพึงพอใจ



ตอนที่ 2
1. ความพงึพอใจของประชาชน ด้านช่องทางการรับเร่ืองราวร้องทกุข์และแสดงความคิดเหน็ของเทศบาล 

    ส่วนมากอยู่ใน ระดับความพึงพอใจมากที่สุด (รอ้ยละ 65)
2. ความพงึพอใจของประชาชน ด้านการบริการของเจา้หน้าที่ ส่วนมากอยู่ใน ระดับความพึงพอใจมากที่สุด

   (รอ้ยละ 63)
3. ความพงึพอใจของประชาชน ด้านการติดต่อประสานงานระหว่างเจา้หน้าที่กับผู้ร้องทกุข์ ส่วนมากอยู่ใน 

   ระดับความพึงพอใจมากที่สุด (รอ้ยละ 60)
4. ความพงึพอใจของประชาชนด้านความรวดเร็วในการแก้ไขปญัหาข้อร้องเรียนส่วนมากอยู่ใน 

    ระดับความพึงพอใจมากที่สุด (รอ้ยละ 65)
5. ความพงึพอใจของประชาชน ด้านการแจง้ผลการแก้ไขปญัหาข้อร้องเรียนแก่ผู้ร้องทกุข์ ส่วนมากอยู่ใน 

    ระดับความพึงพอใจมากที่สุด (รอ้ยละ 50)
6. ความพงึพอใจของประชาชน ด้านการน าเสนอแนะ/ข้อคิดเหน็ของประชาชนไปปรับปรุงแก้ไข ส่วนมากอยู่ใน

    ระดับความพึงพอใจมาก (รอ้ยละ 45)
7. ความพงึพอใจของประชาชน ด้านความสะดวกในการแจง้เร่ืองราวร้องทกุข์ ณ จดุบริการ (ส านักงานเทศบาล)
   ส่วนมากอยู่ใน ระดับความพึงพอใจมากที่สุด (รอ้ยละ 43)
8. ความพงึพอใจของประชาชนด้านความรวดเร็วของเจา้หน้าที่ในการลงพื้นที่ตรวจสอบปญัหาข้อร้องเรียนของ

   ผู้ร้องทกุข์ส่วนมากอยู่ใน ระดับความพึงพอใจมากที่สุด (รอ้ยละ 65)
9. ความพงึพอใจของประชาชน ด้านความรวดเร็วในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับปญัหาข้อร้องเรียน

   ส่วนมากอยู่ใน ระดับความพึงพอใจมาก (รอ้ยละ 43)
10.ความพงึพอใจของประชาชน ด้านการใหค้วามส าคัญกับปญัหาข้อร้องทกุข์ของผู้บริหาร ส่วนมากอยู่ใน 

    ระดับความพึงพอใจปานกลาง (รอ้ยละ 37)



ตอนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป

เพศ :ชาย 27 คน

:หญิง 73 คน

อายุ ต ่ากว่า 20 ปี 1 คน

21-40 ปี 28 คน

41-60 ปี 63 คน

60 ปขีึน้ไป 8 คน

ศาสนา พทุธ 25 คน

อิสลาม 75 คน

การศึกษา มัธยมศึกษา 30 คน

ปวช./ปวส. 25 คน

ปริญญาตรี 41 คน

สูงกว่าปริญญาตรี 4 คน

อาชีพ รับจา้ง 20 คน

ค้าขาย 11 คน

แม่บา้น 18 คน

นักเรียน/นักศึกษา 3 คน

รับราชการ 30 คน

ธุรกิจส่วนตัว 9 คน

อื นๆ 9 คน

ผลสรปุการประเมนิความพึงพอใจของประชาชนต่อการบรกิารรบัเรือ่งราวรอ้งทุกข์และ

ข้อเสนอแนะของเทศบาลเมอืงนราธิวาส

โดยด าเนินการจากจ านวนกลุม่ตัวอย่างจ านวน 100 คน

ข้อมลู จ ำนวน


