
บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 
 ผลจากการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตาม
ตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563) ซ่ึงได้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาลที่มารับบริการ
โดยตรง โดยมีประเด็นในการส ารวจ 4 ด้าน คือ  

(1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการกรอกเอกสาร 
จัดล าดับการให้บริการ ป้ายแสดงขั้นตอนการขอรับบริการ ความสะดวกทันสมัย และความรวดเร็ว 

(2) ด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ ความหลากหลายของช่องทางในการ
ให้บริการ ความทันสมัยของช่องทางในการให้บริการ ความสะดวกสบายของช่องทางในการ
ให้บริการ  ความพอเพียง/ทั่วถึงของช่องทางในการให้บริการ  การรับรู้ช่องทางการให้บริการของ
ประชาชน 

(3) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร ได้แก่ ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ การแต่งกาย 
การต้อนรับ ความสุภาพ ยิ้มแย้ม เต็มใจบริการ กระตือรือร้น ให้ค าแนะน า และการให้บริการที่
เท่าเทียม และ  

(4) ด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ความสะอาด ความเหมาะสมของการ
จัดพ้ืนที่ สถานที่พักรอ น้ าดื่ม ระบบระบายอากาศ แสงสว่าง การประชาสัมพันธ์ เอกสารให้
ความรู้ ระบบรักษาความปลอดภัย และห้องสุขา  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่มาใช้บริการ และเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการของ
เทศบาลต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563) เทศบาล
ต าบลก้านเหลืองมีประชากรทั้งส้ิน 9,299 คน แยกเป็นชาย 4,721 คน หญิง 4,578 คน มีความ
หนาแน่นประมาณ 155.96 คน / ตร.กม. 
 การก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการส ารวจความพึงพอใจครั้งน้ี ได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

231 คน โดยใช้หลักการค านวณของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น π = 0.65 คะแนน z =2 
 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการให้บริการ ระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป 
หมายถึง พอใจมากที่สุด เกณฑ์การให้คะแนน 10 คะแนน (เต็ม 10 คะแนน) หากไม่เกินร้อยละ 
50 ถือว่า ผู้รับบริการไม่พอใจคุณภาพการให้บริการ เกณฑ์การให้คะแนน 0 คะแนน (จากเต็ม 10 
คะแนน) 
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 การศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการในเขตเทศบาลต าบล
ก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563) ก าหนดขอบเขตในการ
ประเมินของลักษณะงาน 5 ด้าน ได้แก่  

(1) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 
(2) งานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล 
(3) งานด้านการศึกษา 
(4) งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
(5) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

 มีรายละเอียดตามล าดับดังน้ี 
 

4.1  ลักษณะทั่วไปของผู้รับบริการของเทศบาลต าบลก้านเหลือง 
 ผลจากการศึกษา พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.0 
ส่วนเพศชาย ร้อยละ 41.0 ส่วน ด้านอายุ พบว่า กลุ่มอายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 40-49 ปี ร้อยละ 
27.6 รองลงมา อยู่ในช่วงอายุ 50-59 ปี ร้อยละ 27.0 ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 18.7 อยู่
ในช่วงอายุ 30-39 ปี ร้อยละ 15.2 ช่วงอายุ 20-29 ปี ร้อยละ 8.2 และช่วงอายุต่ ากว่า 20 ปี 
ร้อยละ 3.3 ตามล าดับ 
 ในด้านศาสนา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98.0 นับถือ
ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 2.0 ตามล าดับ ด้านอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ชาวนา 
ชาวไร่ ร้อยละ 60.0 รองลงมา ประกอบรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 15.3 อาชีพค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว 
ร้อยละ 8.2 เป็นผู้ว่างงานหรือไม่มีอาชีพที่แน่นอนท า ร้อยละ 6.4 เป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ 
ลูกจ้างของรัฐฯ ร้อยละ 4.4 อาชีพเป็นพนักงาน ลูกจ้างบริษัทเอกชน ร้อยละ 3.2 เป็นนักศึกษา 
นักเรียน ร้อยละ 2.5 ตามล าดับ 
 ด้านระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 
65.7 รองลงมา ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 -3) ร้อยละ 8.3 ส าเร็จ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ร้อยละ 7.9 ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร้อยละ 6.5 ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 5.8 
ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ร้อยละ 4.5 และ
ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป ร้อยละ 1.3 ตามล าดับ 
 ในด้านรายได้ต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในช่วงต่ ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน 
ร้อยละ 64.5 รองลงมา เป็นบุคคลที่ไม่มีรายได้ ร้อยละ 11.0 เป็นบุคคลที่มีรายได้อยู่ในช่วง 
5,001-10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 10.3 มีรายได้อยู่ในช่วง 10,001-15,000 บาท ร้อยละ 6.5 มี
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รายได้อยู่ในช่วง 15,001-20,000 บาท ร้อยละ 4.5 และมีรายได้อยู่ในช่วง 20,001 บาทขึ้นไป ร้อย
ละ 3.2 ตามล าดับ 
 
 ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตพ้ืนที่ ในช่วง
ปีงบประมาณ 2563 พบว่า ส่วนใหญ่เคยเข้าร่วม ร้อยละ 93.0 และไม่เคยเข้าร่วม ร้อยละ 7.0 
ตามล าดับ 
 สุดท้าย ด้านการท าแบบส ารวจและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดไม่เคยท าแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการ
ให้บรกิารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ร้อยละ 100.00 ตามล าดับ รายละเอียดตามตารางที่ 
4.1  
 
ภาพที่ 4.1 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต ทต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย (1) 
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ภาพที่ 4.2 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต ทต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย (2) 

 
 
ภาพที่ 4.3 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต ทต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย (3) 
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ตารางที่ 4.1  ข้อมูลลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล ร้อยละ (จ านวน) 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

รวม 

 
41.0 
59.0 

100 (231) 

อายุ 
ต่ ากว่า 20 ปี 
20-29 ปี 
30-39 ปี 
40-49 ปี 
50-59 ปี 
60 ปีขึ้นไป 

รวม 

 
3.3 
8.2 
15.2 
27.6 
27.0 
18.7 

100 (231) 

ศาสนา 
พุทธ 
อิสลาม 
คริสต์ 
อื่นๆ 

รวม 

 
98.0 
0.0 
2.0 
0.0 

100 (231) 

อาชีพ 
ว่างงาน/ ไม่ได้ท างาน 
เกษตรกร ชาวนา ชาวไร่ 
รับจ้างทั่วไป 
ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว 
พนักงาน ลูกจ้างบริษัทเอกชน  
นักศึกษา 
ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจ้างของรัฐ ฯ 
อาชีพอื่นๆ  

รวม 

 
6.4 
60.0 
8.2 
15.3 
3.2 
2.5 
4.4 
0.0 

100 (231) 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 

ปัจจัยส่วนบุคคล ร้อยละ (จ านวน) 

ระดับการศึกษา 
ไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษา 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโทขึ้นไป 

รวม 

 
0.0 
65.7 
8.3 
7.9 
6.5 
4.5 
5.8 
1.3 

100 (231) 

รายได้ต่อเดือน 
ไม่มีรายได้ 
ต่ ากว่า 5,000 บาท 
5,001-10,000 บาท 
10,001-15,000 บาท 
15,001-20,000 บาท 
20,001 บาทขึ้นไป 

รวม 

 
11.0 
64.5 
10.3 
6.5 
4.5 
3.2 

100 (231) 

การเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตพ้ืนที่ ในช่วงปีงบประมาณ 2563 

ไม่เคยเข้าร่วม 
เคยเข้าร่วม 

รวม 

 
 

7.0 
93.0 

100 (231) 

การท าแบบส ารวจและประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ไม่เคยท า 
เคยท า 

รวม 

 
 

100.0 
0.0 

100 (231) 
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4.2  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลต าบลก้านเหลือง 
  
 ผลจากการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการในเขตเทศบาลต าบล
ก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563) ก าหนดขอบเขตในการ
ประเมินของลักษณะงาน 5 ด้าน ได้แก่  

(1) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 
(2) งานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล 
(3) งานด้านการศึกษา 
(4) งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
(5) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

 

 โดยมีประเด็นในการส ารวจ 4 ด้าน คือ  
(1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการกรอกเอกสาร 

จัดล าดับการให้บริการ ป้ายแสดงขั้นตอนการขอรับบริการ ความสะดวกทันสมัย และความรวดเร็ว 

(2) ด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ ความหลากหลายของช่องทางในการ
ให้บริการ ความทันสมัยของช่องทางในการให้บริการ ความสะดวกสบายของช่องทางในการ
ให้บริการ  ความพอเพียง/ทั่วถึงของช่องทางในการให้บริการ  การรับรู้ช่องทางการให้บริการของ
ประชาชน 

(3) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร ได้แก่ ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ การแต่งกาย 
การต้อนรับ ความสุภาพ ยิ้มแย้ม เต็มใจบริการ กระตือรือร้น ให้ค าแนะน า และการให้บริการที่
เท่าเทียม และ  

(4) ด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ความสะอาด ความเหมาะสมของการ
จัดพ้ืนที่ สถานที่พักรอ น้ าดื่ม ระบบระบายอากาศ แสงสว่าง การประชาสัมพันธ์ เอกสารให้
ความรู้ ระบบรักษาความปลอดภัย และห้องสุขา  

โดยมีรายละเอียดตามล าดับดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 

 



เทศบาลต าบลก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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4.2.1  งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
  
 จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง ของ
เทศบาลต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563) โดยมี
ประเด็นในการส ารวจ 4 ด้าน คือ  

1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการกรอกเอกสาร 
จัดล าดับการให้บริการ ป้ายแสดงขั้นตอนการขอรับบริการ ความสะดวกทันสมัย และความรวดเร็ว 

2) ด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ ความหลากหลายของช่องทางในการให้บริ
การ ความทันสมัยของช่องทางในการให้บริการ ความสะดวกสบายของช่องทางในการให้บริการ   
ความพอเพียง/ทั่วถึงของช่องทางในการให้บริการ  การรับรู้ช่องทางการให้บริการของประชาชน 

3) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร ได้แก่ ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ การแต่งกาย การ
ต้อนรับ ความสุภาพ ยิ้มแย้ม เต็มใจบริการ กระตือรือร้น ให้ค าแนะน า และการให้บริการที่เท่า
เทียม และ  

4) ด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ความสะอาด ความเหมาะสมของการ
จัดพ้ืนที่ สถานที่พักรอ น้ าดื่ม ระบบระบายอากาศ แสงสว่าง การประชาสัมพันธ์ เอกสารให้
ความรู้ ระบบรักษาความปลอดภัย และห้องสุขา  
 ผลการวิจัยพบว่า โดยเฉลี่ยผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจงานด้านโยธา การ
ขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง ของเทศบาลต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
(ประจ าปีงบประมาณ 2563) ร้อยละ 95.2 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เทศบาลต าบลก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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ตารางที่ 4.2 ร้อยละของความพึงพอใจงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง  
 

ค ากล่าว 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ไม่
ทราบ/
ไมต่อบ 

รวม 

1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
กระบวนการให้บริการ ขั้นตอน
การกรอกเอกสาร จัดล าดับ
ก าร ให้ บ ริ ก าร  ป้ ายแสดง
ขั้ น ต อ นก า ร ข อ รั บ บ ริ ก า ร 
สะดวก ทันสมัย 

19.1 75.9 3.7 1.3 0.0 100 
(231) 95.0 

2) ด้านช่องทางการให้บริการ 
ได้แก่ ความหลากหลายของ
ช่องทางในการให้บริการ ความ
ทันสมัยของช่องทาง ความ
สะดวกสบายของช่ องทาง 
ความพอเพียง/ทั่วถึง  

19.6 75.7 3.0 1.7 0.0 100 
(231) 95.3 

3) ด้านเจ้าหน้าที่ /บุคลากร 
ได้ แก่  ค ว าม เ พี ย งพอของ
เจ้าหน้าที่ การแต่งกาย การ
ต้อนรับ ความสุภาพ ยิ้มแย้ม 
เต็มใจบริการ กระตือรือร้น ให้
ค าแนะน า และการให้บริการที่
เท่าเทียม   

19.8 75.7 3.2 1.3 0.0 100 
(231) 95.5 

4) ด้านสถานที่และส่ิงอ านวย
ความสะดวก ความสะอาด 
ความเหมาะสมของการจัดพ้ืนที่ 
สถานที่พักรอ 

19.6 75.5 3.1 1.8 0.0 100 
(231) 95.1 

โดยสรุปความพึงพอใจในงาน
ด้านโยธา การขออนุญาต
ปลูกสิ่งก่อสร้าง 

19.5 75.7 3.3 1.5 0.0 100 
(231) 95.2 

 
Std. Deviation (SD) = 0.6378 Minimum = 0.00 Maximum = 4.00 



เทศบาลต าบลก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 

 

  

 

 

68 

 ผลจากการส ารวจความพึงพอใจงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง โดยมี
ประเด็นในการส ารวจ 4 ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้าน
เจ้าหน้าที่/บุคลากร และด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ผลจากตารางที่ 4.2 สรุปได้ว่า 
ประชาชนมีความพึงพอใจ (วัดจากการรวมค าตอบ เห็นด้วยอย่างยิ่ง และเห็นด้วยเข้าด้วยกัน) ใน
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร ได้แก่ ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ การแต่งกาย การต้อนรับ ความสุภาพ 
ยิ้มแย้ม เต็มใจบริการ กระตือรือร้น ให้ค าแนะน า และการให้บริการที่เท่าเทียม มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 95.5 รองลงมา ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ ความหลากหลายของ
ช่องทางในการให้บริการ ความทันสมัยของช่องทาง ความสะดวกสบายของช่องทาง ความ
พอเพียง/ทั่วถึง คิดเป็นร้อยละ 95.3 ความพึงพอใจด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ความ
สะอาด ความเหมาะสมของการจัดพ้ืนที่ สถานที่พักรอ ร้อยละ 95.1 และความพึงพอใจด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการกรอกเอกสาร จัดล าดับการให้บริการ 
ป้ายแสดงขั้นตอนการขอรับบริการ ความสะดวกทันสมัย คิดเป็นร้อยละ 95.0 ตามล าดับ 
 ในด้านภาพรวมความพึงพอใจงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ของ
เทศบาลต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563) 
พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 95.2 (รายละเอียดดังตารางที่ 4.2) 
 

ภาพที่ 4.4 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต ทต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย (4) 

 
 



เทศบาลต าบลก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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4.2.2  งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
  
 จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจงานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล ของเทศบาลต าบล
ก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563) โดยมีประเด็นในการ
ส ารวจ 4 ด้าน คือ  

1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการกรอกเอกสาร 
จัดล าดับการให้บริการ ป้ายแสดงขั้นตอนการขอรับบริการ ความสะดวกทันสมัย และความรวดเร็ว 

2) ด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ ความหลากหลายของช่องทางในการให้บริ
การ ความทันสมัยของช่องทางในการให้บริการ ความสะดวกสบายของช่องทางในการให้บริการ   
ความพอเพียง/ทั่วถึงของช่องทางในการให้บริการ  การรับรู้ช่องทางการให้บริการของประชาชน 

3) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร ได้แก่ ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ การแต่งกาย การ
ต้อนรับ ความสุภาพ ยิ้มแย้ม เต็มใจบริการ กระตือรือร้น ให้ค าแนะน า และการให้บริการที่เท่า
เทียม และ  

4) ด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ความสะอาด ความเหมาะสมของการ
จัดพ้ืนที่ สถานที่พักรอ น้ าดื่ม ระบบระบายอากาศ แสงสว่าง การประชาสัมพันธ์ เอกสารให้
ความรู้ ระบบรักษาความปลอดภัย และห้องสุขา  
 ผลการวิจัยพบว่า โดยเฉลี่ยผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจงานด้าน
ส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล ของเทศบาลต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
(ประจ าปีงบประมาณ 2563) ร้อยละ 95.4 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เทศบาลต าบลก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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ตารางที่ 4.3 ร้อยละของความพึงพอใจงานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล 
 

ค ากล่าว 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ไม่
ทราบ/
ไมต่อบ 

รวม 

1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
กระบวนการให้บริการ ขั้นตอน
การกรอกเอกสาร จัดล าดับ
ก าร ให้ บ ริ ก าร  ป้ ายแสดง
ขั้ น ต อ นก า ร ข อ รั บ บ ริ ก า ร 
สะดวก ทันสมัย 

17.2 77.9 3.4 1.5 0.0 100 
(231) 95.1 

2) ด้านช่องทางการให้บริการ 
ได้แก่ ความหลากหลายของ
ช่องทางในการให้บริการ ความ
ทันสมัยของช่องทาง ความ
สะดวกสบายของช่ องทาง 
ความพอเพียง/ทั่วถึง  

17.5 77.9 3.2 1.4 0.0 100 
(231) 95.4 

3) ด้านเจ้าหน้าที่ /บุคลากร 
ได้ แก่  ค ว าม เ พี ย งพอของ
เจ้าหน้าที่ การแต่งกาย การ
ต้อนรับ ความสุภาพ ยิ้มแย้ม 
เต็มใจบริการ กระตือรือร้น ให้
ค าแนะน า และการให้บริการที่
เท่าเทียม   

18.4 77.3 3.1 1.2 0.0 100 
(231) 95.7 

4) ด้านสถานที่และส่ิงอ านวย
ความสะดวก ความสะอาด 
ความเหมาะสมของการจัดพ้ืนที่ 
สถานที่พักรอ 

17.9 77.4 3.5 1.2 0.0 100 
(231) 95.3 

โดยสรุปความพึงพอใจใน 
งานด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาล 

17.8 77.6 3.3 1.3 0.0 100 
(231) 95.4 

 
Std. Deviation (SD)  = 0.3148  Minimum = 0.00  Maximum = 4.00 



เทศบาลต าบลก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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 ผลจากการส ารวจความพึงพอใจงานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาลโดยมีประเด็นในการ
ส ารวจ 4 ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร 
และด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ผลจากตารางที่ 4.3 พอจะสรุปได้ว่า ประชาชนมี
ความพึงพอใจ (วัดจากการรวมค าตอบ เห็นด้วยอย่างยิ่ง และเห็นด้วยเข้าด้วยกัน) ในด้าน
เจ้าหน้าที่/บุคลากร ได้แก่ ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ การแต่งกาย การต้อนรับ ความสุภาพ ยิ้ม
แย้ม เต็มใจบริการ กระตือรือร้น ให้ค าแนะน า และการให้บริการที่เท่าเทียม มากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 95.7 รองลงมา ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ ความหลากหลายของช่องทาง
ในการให้บริการ ความทันสมัยของช่องทาง ความสะดวกสบายของช่องทาง ความพอเพียง/ทั่วถึง 
ร้อยละ 95.4 ความพึงพอใจด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ความสะอาด ความเหมาะสม
ของการจัดพ้ืนที่ สถานที่พักรอ ร้อยละ 95.3 และความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ 
กระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการกรอกเอกสาร จัดล าดับการให้บริการ ป้ายแสดงขั้นตอนการ
ขอรับบริการ ความสะดวกทันสมัย ร้อยละ 95.1 ตามล าดับ 
 ในด้านภาพรวมความพึงพอใจงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ของเทศบาล
ต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563) พบว่า 
ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 95.4 (รายละเอียดดังตารางที่ 4.3) 
 

ภาพที่ 4.5 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต ทต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย (5) 

 
 
 



เทศบาลต าบลก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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4.2.3  งานด้านการศึกษา 
 
 จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจงานด้านการศึกษา ของเทศบาลต าบลก้านเหลือง อ าเภอ
แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563) โดยมีประเด็นในการส ารวจ 4 ด้าน คือ  

1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการกรอกเอกสาร 
จัดล าดับการให้บริการ ป้ายแสดงขั้นตอนการขอรับบริการ ความสะดวกทันสมัย และความรวดเร็ว 

2) ด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ ความหลากหลายของช่องทางในการให้บริ
การ ความทันสมัยของช่องทางในการให้บริการ ความสะดวกสบายของช่องทางในการให้บริการ   
ความพอเพียง/ทั่วถึงของช่องทางในการให้บริการ  การรับรู้ช่องทางการให้บริการของประชาชน 

3) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร ได้แก่ ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ การแต่งกาย การ
ต้อนรับ ความสุภาพ ยิ้มแย้ม เต็มใจบริการ กระตือรือร้น ให้ค าแนะน า และการให้บริการที่เท่า
เทียม และ  

4) ด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ความสะอาด ความเหมาะสมของการ
จัดพ้ืนที่ สถานที่พักรอ น้ าดื่ม ระบบระบายอากาศ แสงสว่าง การประชาสัมพันธ์ เอกสารให้
ความรู้ ระบบรักษาความปลอดภัย และห้องสุขา  
 ผลการวิจัยพบว่า โดยเฉลี่ยผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจงานด้านการศึกษา  
ของเทศบาลต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563) ร้อย
ละ 95.6 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เทศบาลต าบลก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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ตารางที่ 4.4 ร้อยละของความพึงพอใจงานด้านการศึกษา 
 

ค ากล่าว 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ไม่
ทราบ/
ไมต่อบ 

รวม 

1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
กระบวนการให้บริการ ขั้นตอน
การกรอกเอกสาร จัดล าดับ
ก าร ให้ บ ริ ก าร  ป้ ายแสดง
ขั้ น ต อ นก า ร ข อ รั บ บ ริ ก า ร 
สะดวก ทันสมัย 

20.3 74.9 3.5 1.3 0.0 100 
(231) 95.2 

2) ด้านช่องทางการให้บริการ 
ได้แก่ ความหลากหลายของ
ช่องทางในการให้บริการ ความ
ทันสมัยของช่องทาง ความ
สะดวกสบายของช่ องทาง 
ความพอเพียง/ทั่วถึง  

20.5 75.1 3.2 1.2 0.0 100 
(231) 95.6 

3) ด้านเจ้าหน้าที่ /บุคลากร 
ได้ แก่  ค ว าม เ พี ย งพอของ
เจ้าหน้าที่ การแต่งกาย การ
ต้อนรับ ความสุภาพ ยิ้มแย้ม 
เต็มใจบริการ กระตือรือร้น ให้
ค าแนะน า และการให้บริการที่
เท่าเทียม   

21.2 74.7  3.0 1.1 0.0 100 
(231) 95.9 

4) ด้านสถานที่และส่ิงอ านวย
ความสะดวก ความสะอาด 
ความเหมาะสมของการจัดพ้ืนที่ 
สถานที่พักรอ 

21.3 74.2 3.2 1.3 0.0 100 
(231) 95.5 

โดยสรุปความพึงพอใจใน
งานด้านการศึกษา  

20.8 74.8 3.2 1.2 0.0 100 
(231) 95.6 

 
Std. Deviation (SD) = 0.1917 Minimum = 0.00 Maximum = 4.00 
 



เทศบาลต าบลก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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 ผลจากการส ารวจความพึงพอใจงานด้านการศึกษา โดยมีประเด็นในการส ารวจ 4 ด้าน 
คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร และด้านสถานที่
และส่ิงอ านวยความสะดวก ผลจากตารางที่ 4.4 พอจะสรุปได้ว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ (วัด
จากการรวมค าตอบ เห็นด้วยอย่างยิ่ง และเห็นด้วยเข้าด้วยกัน) ในด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร ได้แก่ 
ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ การแต่งกาย การต้อนรับ ความสุภาพ ยิ้มแย้ม เต็มใจบริการ 
กระตือรือร้น ให้ค าแนะน า และการให้บริการที่เท่าเทียม มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.9 รองลงมา 
ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ ความหลากหลายของช่องทางในการให้บริการ 
ความทันสมัยของช่องทาง ความสะดวกสบายของช่องทาง ความพอเพียง/ทั่วถึง ร้อยละ 95.6 
ความพึงพอใจด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ความสะอาด ความเหมาะสมของการจัด
พ้ืนที่ สถานที่พักรอ ร้อยละ 95.5 และความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการ
ให้บริการ ขั้นตอนการกรอกเอกสาร จัดล าดับการให้บริการ ป้ายแสดงขั้นตอนการขอรับบริการ 
ความสะดวกทันสมัย ร้อยละ 95.2 ตามล าดับ 
 ในด้านภาพรวมความพึงพอใจงานด้านการศึกษา ของเทศบาลต าบลก้านเหลือง 
อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563) พบว่า ประชาชนผู้รับบริการ
มีความพึงพอใจร้อยละ 95.6 (รายละเอียดดังตารางที่ 4.4) 
 

ภาพที่ 4.6 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต ทต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย (6) 

 
 



เทศบาลต าบลก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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4.2.4  งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
 

 จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจงานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ของ
เทศบาลต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563) โดยมี
ประเด็นในการส ารวจ 4 ด้าน คือ  

1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการกรอกเอกสาร 
จัดล าดับการให้บริการ ป้ายแสดงขั้นตอนการขอรับบริการ ความสะดวกทันสมัย และความรวดเร็ว 

2) ด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ ความหลากหลายของช่องทางในการ
ให้บริการ ความทันสมัยของช่องทางในการให้บริการ ความสะดวกสบายของช่องทางในการ
ให้บริการ  ความพอเพียง/ทั่วถึงของช่องทางในการให้บริการ  การรับรู้ช่องทางการให้บริการของ
ประชาชน 

3) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร ได้แก่ ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ การแต่งกาย 
การต้อนรับ ความสุภาพ ยิ้มแย้ม เต็มใจบริการ กระตือรือร้น ให้ค าแนะน า และการให้บริการที่
เท่าเทียม และ  

4) ด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ความสะอาด ความเหมาะสมของ
การจัดพ้ืนที่ สถานที่พักรอ น้ าดื่ม ระบบระบายอากาศ แสงสว่าง การประชาสัมพันธ์ เอกสารให้
ความรู้ ระบบรักษาความปลอดภัย และห้องสุขา  
 ผลการวิจัยพบว่า โดยเฉลี่ยผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจงานด้านเทศกิจ
หรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
(ประจ าปีงบประมาณ 2563) ร้อยละ 95.5 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เทศบาลต าบลก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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ตารางที่ 4.5  ร้อยละของความพึงพอใจงานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
 

ค ากล่าว 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ไม่
ทราบ/
ไมตอบ 

รวม 

1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
กระบวนการให้บริการ ขั้นตอน
การกรอกเอกสาร จัดล าดับ
ก าร ให้ บ ริ ก าร  ป้ ายแสดง
ขั้ น ต อ นก า ร ข อ รั บ บ ริ ก า ร 
สะดวก ทันสมัย 

28.9 66.2 3.4 1.5 0.0 100.0 
(231) 95.1 

2) ด้านช่องทางการให้บริการ 
ได้แก่ ความหลากหลายของ
ช่องทางในการให้บริการ ความ
ทันสมัยของช่องทาง ความ
สะดวกสบายของช่ องทาง 
ความพอเพียง/ทั่วถึง  

29.3 66.3 3.4 1.0 0.0 100.0 
 (231) 95.6 

3) ด้านเจ้าหน้าที่ /บุคลากร 
ได้ แก่  ค ว าม เ พี ย งพอของ
เจ้าหน้าที่ การแต่งกาย การ
ต้อนรับ ความสุภาพ ยิ้มแย้ม 
เต็มใจบริการ กระตือรือร้น ให้
ค าแนะน า และการให้บริการที่
เท่าเทียม   

29.4 66.3 3.2 1.1 0.0 100.0 
(231) 95.7 

4) ด้านสถานที่และส่ิงอ านวย
ความสะดวก ความสะอาด 
ความเหมาะสมของการจัดพ้ืนที่ 
สถานที่พักรอ 

29.2 66.3 3.2 1.3 0.0 100.0 
(231) 95.5 

โดยสรุปความพึงพอใจใน
งานด้านเทศกิจหรือป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย 

29.2 66.3 3.3 1.2 0.0 100.0 
(231) 95.5 

 
Std. Deviation (SD) = 0.2167  Minimum = 0.00  Maximum = 4.00 



เทศบาลต าบลก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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 ผลจากการส ารวจความพึงพอใจงานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย โดยมี
ประเด็นในการส ารวจ 4 ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้าน
เจ้าหน้าที่/บุคลากร และด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ผลจากตารางที่ 4.5 พอจะสรุป
ได้ว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ (วัดจากการรวมค าตอบ เห็นด้วยอย่างยิ่ง และเห็นด้วยเข้า
ด้วยกัน) ในด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร ได้แก่ ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ การแต่งกาย การต้อนรับ 
ความสุภาพ ยิ้มแย้ม เต็มใจบริการ กระตือรือร้น ให้ค าแนะน า และการให้บริการที่เท่าเทียม มาก
ที่สุด ร้อยละ 95.7 รองลงมา ได้แก่ ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ ความ
หลากหลายของช่องทางในการให้บริการ ความทันสมัยของช่องทาง ความสะดวกสบายของ
ช่องทาง ความพอเพียง/ทั่วถึง ร้อยละ 95.6 ความพึงพอใจด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก 
ความสะอาด ความเหมาะสมของการจัดพ้ืนที่ สถานที่พักรอ ร้อยละ 95.5 และความพึงพอใจด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการกรอกเอกสาร จัดล าดับการให้บริการ 
ป้ายแสดงขั้นตอนการขอรับบริการ ความสะดวกทันสมัย ร้อยละ 95.1 ตามล าดับ 
 ในด้านภาพรวมความพึงพอใจงานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ของ
เทศบาลต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563) 
พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 95.5 (รายละเอียดดังตารางที่ 4.5) 
ภาพที่ 4.7 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต ทต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย (7) 

 



เทศบาลต าบลก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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4.2.5  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
 
 จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ของเทศบาล
ต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563) โดยมีประเด็นใน
การส ารวจ 4 ด้าน คือ  

1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการกรอกเอกสาร 
จัดล าดับการให้บริการ ป้ายแสดงขั้นตอนการขอรับบริการ ความสะดวกทันสมัย และความรวดเร็ว 

2) ด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ ความหลากหลายของช่องทางในการ
ให้บริการ ความทันสมัยของช่องทางในการให้บริการ ความสะดวกสบายของช่องทางในการ
ให้บริการ  ความพอเพียง/ทั่วถึงของช่องทางในการให้บริการ  การรับรู้ช่องทางการให้บริการของ
ประชาชน 

3) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร ได้แก่ ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ การแต่งกาย 
การต้อนรับ ความสุภาพ ยิ้มแย้ม เต็มใจบริการ กระตือรือร้น ให้ค าแนะน า และการให้บริการที่
เท่าเทียม และ  

4) ด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ความสะอาด ความเหมาะสมของการ
จัดพ้ืนที่ สถานที่พักรอ น้ าดื่ม ระบบระบายอากาศ แสงสว่าง การประชาสัมพันธ์ เอกสารให้
ความรู้ ระบบรักษาความปลอดภัย และห้องสุขา  
 ผลการวิจัยพบว่า โดยเฉลี่ยผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจงานด้านพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม ของเทศบาลต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
(ประจ าปีงบประมาณ 2563) ร้อยละ 95.8 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เทศบาลต าบลก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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ตารางที่ 4.6 ร้อยละของความพึงพอใจงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
 

ค ากล่าว 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ไม่
ทราบ/
ไมต่อบ 

รวม 

1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
กระบวนการให้บริการ ขั้นตอน
การกรอกเอกสาร จัดล าดับ
ก าร ให้ บ ริ ก าร  ป้ ายแสดง
ขั้ น ต อ นก า ร ข อ รั บ บ ริ ก า ร 
สะดวก ทันสมัย 

20.9 74.7 3.2 1.2 0.0 100 
(231) 95.6 

2) ด้านช่องทางการให้บริการ 
ได้แก่ ความหลากหลายของ
ช่องทางในการให้บริการ ความ
ทันสมัยของช่องทาง ความ
สะดวกสบายของช่ องทาง 
ความพอเพียง/ทั่วถึง  

21.5 74.3 3.1 1.1 0.0 100 
(231) 95.8 

3) ด้านเจ้าหน้าที่ /บุคลากร 
ได้ แก่  ค ว าม เ พี ย งพอของ
เจ้าหน้าที่ การแต่งกาย การ
ต้อนรับ ความสุภาพ ยิ้มแย้ม 
เต็มใจบริการ กระตือรือร้น ให้
ค าแนะน า และการให้บริการที่
เท่าเทียม   

20.8 75.1 3.1 1.0 0.0 100 
(231) 95.9 

4) ด้านสถานที่และส่ิงอ านวย
ความสะดวก ความสะอาด 
ความเหมาะสมของการจัดพ้ืนที่ 
สถานที่พักรอ 

21.5 74.2 3.3 1.0 0.0 100 
(231) 95.7 

โดยสรุปความพึงพอใจในงาน
ด้ า น พั ฒ น า ชุ ม ช น แ ล ะ
สวัสดิการสังคม 

21.2 74.6 3.2 1.0 0.0 100 
(231) 95.8 

Std. Deviation (SD)  = 0.1190  Minimum = 0.00  Maximum = 4.00 



เทศบาลต าบลก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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 ผลจากการส ารวจความพึงพอใจงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โดยมีประเด็น
ในการส ารวจ 4 ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/
บุคลากร และด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ผลจากตารางที่ 4.6 พอจะสรุปได้ว่า 
ประชาชนมีความพึงพอใจ (วัดจากการรวมค าตอบ เห็นด้วยอย่างยิ่ง และเห็นด้วย)  ในด้าน
เจ้าหน้าที่/บุคลากร ได้แก่ ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ การแต่งกาย การต้อนรับ ความสุภาพ ยิ้ม
แย้ม เต็มใจบริการ กระตือรือร้น ให้ค าแนะน า และการให้บริการที่เท่าเทียม มากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 95.9 รองลงมา ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ ความหลากหลายของช่องทาง
ในการให้บริการ ความทันสมัยของช่องทาง ความสะดวกสบายของช่องทาง ความพอเพียง/ทั่วถึง 
คิดเป็นร้อยละ 95.8 ความพึงพอใจด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ความสะอาด ความ
เหมาะสมของการจัดพ้ืนที่ สถานที่พักรอ ร้อยละ 95.7 และความพึงพอใจด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ กระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการกรอกเอกสาร จัดล าดับการให้บริการ ป้ายแสดง
ขั้นตอนการขอรับบริการ ความสะดวกทันสมัย คิดเป็นร้อยละ 95.6 ตามล าดับ 
 ในด้านภาพรวมความพึงพอใจงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ของ
เทศบาลต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563) 
พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 95.8 (รายละเอียดดังตารางที่ 4.6) 
 
ภาพที่ 4.8 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต ทต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย (8) 

 
 



เทศบาลต าบลก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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ภาพที่ 4.9 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต ทต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย (9) 

 
 
ภาพที่ 4.10 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต ทต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย(10) 

 


