
สรุปการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขต  องค์การบริหารส่วนต าบลสมุด 
องค์การบริหารส่วนต าบลสมุด  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

_____________________________________ 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลสมุด  ได้ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ในงานบริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลสมุด 
 
2.  ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ มีดังน้ี 

2.1 ได้ส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสมุดทั้งหมด   8   ชุมชน/หมู่บ้าน  จ านวน  
100  คน  แยกรายละเอียดดังน้ี 

ตอนที่  1  ข้อมูลเบื้องต้น 
ตารางที่  1  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจ  จ าแนกจ านวนคร้ังที่มารับบริการ 

จ านวนคร้ังที่มารับบริการ จ านวน  (คน) จ านวน  (ร้อยละ) หมายเหตุ 
1 – 5  ครัง้ต่อปี 35 35.00  
มากกว่า  5  ครัง้  ต่อปี 65 65.00  

รวม 100 100  
 
จากตารางที่  1  พบว่า       ผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่  มาขอรับบริการ  จ านวน  มากกว่า    5   ครั้งต่อปี   คิดเป็นร้อยละ  

65.00  ส่วนผู้มาขอรับบริการ  จ านวน  1  -  5  ครั้งต่อปี  คิดเป็นร้อยละ  35.00 
 
ตารางที่  2  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจ  จ าแนกช่วงเวลาที่มารับบริการ 
 

ช่วงเวลาที่มารับบริการ จ านวน  (คน) จ านวน  (ร้อยละ) หมายเหตุ 
08.30 – 10.00  น. 9 9.00  
10.01 – 12.00  น. 29 29.00  
12.01 – 14.00  น. 41 41.00  
14.01 – เวลาปิดท าการ 21 21.00  

รวม 100 100  
 

จากตารางที่  2  พบว่า  ผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่  มาขอรับบริการช่วงเวลา   12.01 – 14.00  น. คิดเป็นร้อยละ  
51.00รองลงมา  มาขอรับบริการช่วงเวลา  10.01 –   12.00  คิดเป็นร้อยละ  29.00   ต่อมามาขอรับบริการช่วงเวลา  14.01 
– เวลาปิดท าการ   คิดเป็นร้อยละ  21.00  และผู้ตอบแบบส ารวจมาขอรับบริการน้อยที่สุดช่วงเวลา  08.30  -  10.00  คิดเป็น
ร้อยละ  08.30  ตามล าดับ  
 

ตอนที่  2  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
 

ตารางที่  1  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจ  จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน  (คน) จ านวน  (ร้อยละ) หมายเหตุ 
ชาย 35 35.00  
หญิง 65 65.00  

รวม 100 100  
จากตารางที่  1  พบว่า  ผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่เป็นเพศ  หญิง  มีจ านวนคิดเป็นร้อยละ  65.00  ส่วนเพศชาย   

คิดเป็นร้อยละ  35.00 
 
 



 2 
ตารางที่  2  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจจ าแนกตามอายุ 

อาย ุ จ านวน  (คน) จ านวน  (ร้อยละ) หมายเหตุ 
ต่ ากว่า  21  ปี 24 24.00  
21 – 30  ปี 57 57.00  
31 – 40  ปี 25 25.00  
41 – 50 ปี 10 10.00  
มากกว่า  50  ปี  ข้ึนไป 4 4.00  

รวม 100 100  
 
จากตารางที่  2  พบว่า  ผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่  มีอายุระหว่าง  21  -  30 ปี  คิดเป็นร้อยละ  57.00  รองลงมา

มีอายุระหว่าง  31  -  40  ปี   คิดเป็นร้อยละ   25.00    มีอายุระหว่าง   ต่ ากว่า  21  ปี  คิดเป็นร้อยละ  24.00  มีอายุ
ระหว่าง  41  -  50  ปี   คิดเป็นร้อยละ  10.00 และผู้ตอบแบบส ารวจมีจ านวนน้อยที่สุดมีอายุมากกว่า  50  ปี  คิดเป็นร้อยละ  
4.00  ตามล าดับ 

 
ตารางที ่ 3  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจจ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
 

สถานภาพ จ านวน  (คน) จ านวน  (ร้อยละ) หมายเหตุ 
โสด 49 49.00  
สมรส 44 44.00  
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 7 7.00  

รวม 100 100  
 
จากตารางที่  3  ผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด   คิดเป็นร้อยละ  49.00  รองลงมามีสถานภาพสมรส  คิดเป็น

ร้อยละ  44.00   และ ผู้ตอบแบบส ารวจมีจ านวนน้อยที่สุดมีสถานภาพม่าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ คิดเป็นร้อยละ  7.00  
ตามล าดับ 

 
ตารางที่  4  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 
ระดับการศึกษา จ านวน  (คน) จ านวน  (ร้อยละ) หมายเหตุ 

ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า/ไม่ได้เรียน 37 37.00  
มัธยมศึกษาตอนต้น 17 17.00  
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 29 29.00  
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 14 14.00  
ปริญญาตรี 3 3.00  

รวม 100 100  
 
จากตารางที่  4  ผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่มีระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า/ไม่ได้เรียน  คิดเป็นร้อยละ  37.00  

รองลงมามีมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า   คิดเป็นร้อยละ  29.00   ต่อมาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  คิดเป็นร้อยละ   
17.00  ต่อมาระดับการศึกษา  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า.  คิดเป็นร้อยละ  14.00    และผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีจ านวนน้อย
ที่สุด  มีระดับปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ  3.00  ตามล าดับ 
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ตารางที่  5  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน  (คน) จ านวน  (ร้อยละ) หมายเหตุ 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 5 5.00  
ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 6 6.00  
ค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ 21 21.00  
นักเรียน/นักศึกษา 14 14.00  
รับจ้างทั่วไป 19 19.00  
เกษตรกร/ประมง 35 35.00  

รวม 100 100  
 
จากตารางที่  5  ผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  เกษตรกร/ประมง  คิดเป็นร้อยละ  35.00  รองลงมา  ค้าขาย

รายย่อย/อาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ  21.00   ต่อมาประกอบอาชีพ  รับจ้างทั่วไป  คิดเป็นร้อยละ  19.00  ต่อมาประกอบอาชีพ  
นักเรียน/นักศึกษา   คิดเป็นร้อยละ  14.00  ต่อมาประกอบอาชีพ  ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท  คิดเป็นร้อยละ  6.00  และผู้ตอบ
แบบส ารวจมีจ านวนน้อยที่สุดประกอบอาชีพ  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  คิดเป็นร้อยละ  5.00    ตามล าดับ  

 
ตารางที่  6  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจจ าแนกตามรายได้ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน  (คน) จ านวน  (ร้อยละ) หมายเหตุ 
ต่ ากว่า  1,000  บาท 7 7.00  
1,000 – 5,000  บาท 30 30.00  
5,001 – 10,000  บาท 55 55.00  
มากกว่า  10,000  บาท  ข้ึนไป 8 8.00  

รวม 100 100  
 
จากตารางที่ 6  ผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  5,001 – 10,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ  55.00  

รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 1,000 – 5,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ  30.00  ต่อมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  มากกว่า  
10,000  บาท   คิดเป็นร้อยละ  8.00  และผู้ตอบแบบส ารวจมีจ านวนน้อยที่สุด  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  ต่ ากว่า  1,000  บาท  
คิดเป็นร้อยละ   7.00   ตามล าดับ 

 
ตารางที่  7  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจจ าแนกตามที่อยู่อาศัย 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน  (คน) จ านวน  (ร้อยละ) หมายเหตุ 
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต าบลสมุด 100 100  

รวม 100 100  
 
จากตารางที่  7  ผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต าบลสมุด  คิดเป็นร้อยละ  100.00 
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ตอนที่  3  ระดับความพึงพอใจต่องานด้านภาษีโรงเรอืนและที่ดิน 
ตารางที่  1  จ านวนและร้อยละของความพึงพอใจต่องานด้านภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ

ให้บริการ 

ความพึงพอใจต่อด้านต่าง  ๆ  ของหน่วยงาน 
ระดับความพึงพอใจ  

X ร้อยละ 
1 2 3 4 5 

1.  ข้ันตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน  มีความคล่องตัว 4 1 1 39 55 4.40 88.00 
2.  ความรวดเร็วในการให้บริการ 3 1 9 35 52 4.32 86.40 
3.  ความชัดเจนในการอธิบาย  ชี้แจง  และแนะน าข้ันตอนต่าง  ๆ 2 2 4 47 45 4.31 86.80 
4.  ความเป็นธรรมของข้ันตอน  วิธีการให้บริการ  (เรียงตามล าดับก่อนหลัง 
     มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน) 

1 6 
 

4 36 53 4.34 86.80 

5.  ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละข้ันตอน 2 5 9 34 50 4.25 85.00 
6.  ระยะเวลาการให้บริการมคีวามเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รับ 
     บริการ 

1 4 3 38 54 4.40 88.00 

รวม 13 19 30 229 309 4.34 86.73 
จากตารางที่  1  พบว่า  ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่องานด้านภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ในด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการ
ให้บริการมากใน  3  ล าดับแรก  ประกอบด้วย  ข้ันตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน  มีความคล่องตัว คิดเป็นร้อยละ  88.00  
และระยะเวลาการให้บริการมคีวามเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ  คิดเป็นร้อยละ   88.00  และรองลงมา  ความ
เป็นธรรมของข้ันตอน  วิธีการให้บริการ  (เรียงตามล าดับก่อนหลัง มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน)  คิดเป็นร้อยละ  86.80  
ตามล าดับ 
 

ตารางที่  2  จ านวน และร้อยละของความพึงพอใจ ในด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 
 

ความพึงพอใจต่อด้านต่าง  ๆ  ของหน่วยงาน 
ระดับความพึงพอใจ  

X ร้อยละ 
1 2 3 4 5 

1.  ความสุภาพ  กิริยามารยาทของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 2  2 5 27 64 4.49 89.80 
2.  ความเหมาะสมในการแต่งกาย  บุคลิก  ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าท่ีผู้ 
     ให้บริการ 

1 2 3 28 66 4.56 91.20 

3.  ความเอาใจใส่  กระตือรือร้น  และความพร้อมในการให้บริการของเจ้า 
     หน้าท่ี 

1 2 4 25 68 4.57 91.40 

4.  เจ้าหน้าท่ีมีความรู้  ความสามารถในการให้บริการ   เช่น  การตอบค าถาม 
     ชี้แจงข้อสงสัย  ให้ค าแนะน า  ช่วยแก้ปัญหาได้ 

- 1 2 33 34 4.43 88.57 

5.  เจ้าหน้าท่ีให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย  โดยไม่เลือกปฏิบัติ - 3 10 23 64 4.48 89.60 
6.  ความซื่อสัตว์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี  เช่น  ไม่รับสินบน  ไม่หา 
     ประโยชน์ในทางมิชอบ  ฯลฯ 

- 3 15 19 63 4.42 88.40 

รวม 4 13 39 155 359 4.49 89.89 
จากตารางที่  2  พบว่า  ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ ในด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการใน  3  ล าดับแรก  

ประกอบด้วย ความเอาใจใส่  กระตือรือร้น  และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี   คิดเป็นร้อยละ   91.40  รองลงมา  
ความเหมาะสมในการแต่งกาย  บุคลิก  ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการหน้าท่ี  คิดเป็นร้อยละ   91.20  และ ความ
สุภาพ  กิริยามารยาทของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ  คิดเป็นร้อยละ   89.80 ตามล าดับ 
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ตารางที่  3  จ านวน และร้อยละของความพึงพอใจ ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

ความพึงพอใจต่อด้านต่าง  ๆ  ของหน่วยงาน 
ระดับความพึงพอใจ  

X ร้อยละ 
1 2 3 4 5 

1.  สถานที่ต้ังของหน่วยงาน  สะดวกในการเดินทางมารับบริการ - 1 5 29 65 4.58 91.60 
2.  ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก  เช่น  ที่จอดรถ  ห้องน้ า 
     โรงอาหาร  โทรศัพท์สาธารณะ  ที่น่ังคอยรับบริการ 

- 6 9 31 54 4.33 86.60 

3.  ความสะดวกของสถานีที่ให้บริการโดยรวม - 7 8 42 43 4.21 84.20 
4.  “ความเพียงพอ”  ของอุปกรณ์/เครื่องมือ - 5 7 40 48 4.31 86.20 
5.  “คุณภาพและความทันสมัย”  ของอุปกรณ์/เครื่องมอื - 8 5 41 46 4.25 85.00 
6.  การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ  สะดวกต่อการติดต่อใช้ 
     บริการ 

- 4 8 41 47 4.31 86.20 

7.  ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์  มีความชัดเจนเข้าใจง่าย - 8 4 24 64 4.44 88.80 
8.  ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารใหค้วามรู้ - 7 11 28 54 4.29 85.80 

รวม 0 46 57 276 421 4.34 86.80 
 
จากตารางที่  3  พบว่า  ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกใน 3 ล าดับแรก ประกอบด้วย  สถาน
ที่ต้ังของหน่วยงาน  สะดวกในการเดินทางมารับบริการ  คิดเป็นร้อยละ    91.60  รองลงมา  ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์  มีความชัดเจนเข้าใจง่าย  คิดเป็นร้อยละ    88.80    และความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก  เช่น  ที่จอดรถ  
ห้องน้ าโรงอาหาร  โทรศัพท์สาธารณะ  ที่น่ังคอยรบับริการ  คิดเป็นร้อยละ    86.60 
 

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการ 
 

1.  อบต. ควรให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับอัตราการเก็บภาษีต่าง ๆ แต่ละปี  หากมีการปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลง 

2.  การให้บริการในการออกพ้ืนที่ในการจัดเก็บภาษีดีแล้ว  แต่ควรปรับปรุงในเรื่องระยะเวลา  ควรก าหนดระยะเวลาให้
ประชาชนทราบ  หรืออาจมีการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ผ่านสื่อต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า 

3.    การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน เจ้าหน้าท่ีหรือผู้รับผิดชอบควรชี้แจงหรือประชุมแจ้งประชาชนให้ทราบ  ว่าอัตรา
การเสียภาษี  เสียเท่าไหร่  อย่างไร  ค านวณอย่างไร  เพ่ือให้ประชาชนทราบ 

4. อบต.ควรให้ความรู้ประชาชน  ในเรื่องการควบคุมอาคาร  การขออนุญาตก่อสร้างต่าง ๆ ที่ประชาชนจะต้องมาขอ
อนุญาตที่  อบต.  เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ  ไม่ว่าการจะเป็นการร่วมประชุม  การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว  ต่าง ๆ  เป็นต้น 

5. เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ  ควรมีความรู้ความเข้า.ใจอย่างแท้จริง  จึงจะสามารถแนะน าประชาชนผู้มีรับบริการได้  
เน่ืองจากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องใหม่  ประชาชนจะได้ไม่ต้องเสียเวลา  

6. อบต.ควรแจ้งหรือประกาศ  อัตราค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตต่าง ๆ  ตลอดจน  เอกสารต่าง ๆ ที่ประชาชน
จะต้องน ามาพร้อม  เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบ 
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สรุปการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสมุด 

ในงานบริการประชาชน  
(ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562)  
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      องค์การบริหารส่วนต าบลสมุด 
     อ าเภอปราสาท    จังหวัดสุรินทร ์


