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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลภูเวียง อ าเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการตามตัวช้ีวัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ และเพื่อศึกษาโครงการ/กิจกรรม ท่ี

ประชาชนมีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการมากท่ีสุด และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ท่ีประชาชนผู้รับบริการ

ต้องการให้ฝ่ายบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน โดยประเมินงาน 6 ด้าน ได้แก่ 

งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง งานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล งานด้านการรักษาความ

สะอาดในท่ีสาธารณะ งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งานด้านรายได้หรือภาษี และงานด้าน

พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ท้ังนี้ มีเกณฑ์ช้ีวัดในการส ารวจ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้าน

ช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร ด้านสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก และด้านความพึงพอใจ

โดยภาพรวม 

การประเมินผล ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม

เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีถูกสุ่มเลือก และใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) ท่ีเกี่ยวข้อง ประชากรและกลุ่ม

ตัวอย่าง คือ ประชาชนผู้ท่ีมาใช้บริการ พบว่า ในเขตเทศบาลต าบลภูเวียง มีจ านวนประชากรท้ังส้ิน 2,890 คน 

ชาย 1,377 คน หญิง 1,513 คน จ านวนครัวเรือนท้ังส้ิน 1,735 ครัวเรือน 

การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการส ารวจความพึงพอใจครั้งนี้ ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 223 คน โดย

ใช้หลักการค านวณของ Taro Yamane ท่ีระดับความเช่ือมั่น π = 0.65 คะแนน z=2 ผลจากการส ารวจความ

พึงพอใจของผู้รับบริการ จ าแนกรายละเอียดได้ ดังนี้ 

ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลต าบลภูเวียง อ าเภอภูเวียง จังหวัด

ขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) สรุปได้ว่า ประชำชนผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจมำกกว่ำร้อยละ 95 

(เกณฑ์คะแนนที่ได้ คือ 10 คะแนน) ทั้ง 6 ด้ำน คือ 

  1. ความพึงพอใจงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง ของเทศบาลต าบลภูเวียง อ าเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 95.68 

หมายถึง ประชาชนผู้รับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด (เกณฑ์คะแนนท่ีได้ เท่ากับ 10 คะแนน) 

2. ความพึงพอใจงานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล ของเทศบาลต าบลภูเวียง อ าเภอภูเวียง จังหวัด

ขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 95.55 หมายถึง 

ประชาชนผู้รับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด (เกณฑ์คะแนนท่ีได้ เท่ากับ 10 คะแนน) 
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3. ความพึงพอใจงานด้านการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ ของเทศบาลต าบลภูเวียง อ าเภอภู

เวียง จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 

95.72 หมายถึง ประชาชนผู้รับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด (เกณฑ์คะแนนท่ีได้ เท่ากับ 10 คะแนน) 

4. ความพึงพอใจงานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลต าบลภูเวียง อ าเภอภู

เวียง จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 

95.59 หมายถึง ประชาชนผู้รับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด (เกณฑ์คะแนนท่ีได้ เท่ากับ 10 คะแนน) 

5. ความพึงพอใจงานด้านรายได้หรือภาษี ของเทศบาลต าบลภูเวียง อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

(ประจ าปีงบประมาณ 2564) พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 95.62 หมายถึง ประชาชน

ผู้รับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด (เกณฑ์คะแนนท่ีได้ เท่ากับ 10 คะแนน) 

6. ความพึงพอใจงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ของเทศบาลต าบลภูเวียง อ าเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 95.75 

หมายถึง ประชาชนผู้รับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด (เกณฑ์คะแนนท่ีได้ เท่ากับ 10 คะแนน) 

ท้ังนี้ กล่าวโดยสรุปได้ว่า ประชำชนผู้มำรับบริกำรของเทศบำลต ำบลภูเวียง อ ำเภอภูเวียง จังหวัด

ขอนแก่น มีควำมพึงพอใจต่องำนทั้ง 6 ด้ำนข้ำงต้น โดยเฉลี่ยเท่ำกับ ร้อยละ 95.65 กล่ำวคือ มีควำมพึง

พอใจในระดับมำกที่สุด 

สรุประดับความพึงพอใจเฉล่ียต่อโครงการ/คะแนน และการแปลค่า 

ท่ี รำยกำรประเมิน ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจ 

คะแนน ควำมหมำยของ
ระดับคะแนน 

1 ด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 95.68 10 พึงพอใจมากท่ีสุด 
2 ด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล 95.55 10 พึงพอใจมากท่ีสุด 
3 ด้านการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ 95.72 10 พึงพอใจมากท่ีสุด 
4 ด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 95.59 10 พึงพอใจมากท่ีสุด 
5 ด้านรายได้หรือภาษ ี 95.62 10 พึงพอใจมากท่ีสุด 
6 ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 95.75 10 พึงพอใจมากท่ีสุด 

ระดับควำมพึงพอใจเฉลี่ย 95.65 10 พึงพอใจมำกที่สุด 
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แผนภาพแสดงร้อยละของระดับความพึงพอใจของโครงการโดยสรุป 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 
 

ผลจากการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม ตัวช้ีวัดท่ี 1 มิติท่ี 2 
มิติด้านคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลภูเวียง อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 
2564) ซึ่งได้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาลท่ีมารับบริการโดยตรง โดยมีประเด็นในการส ารวจ 5 ด้าน คือ  

(1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ ขั้นตอนและกระบวนการให้บริการท่ีมีความคล่องตัว 
รวดเร็ว เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด ถูกต้องตามระเบียบ ทันสมัย ครบถ้วน มีความเป็นธรรมโดยการจัดล าดับ
ก่อน-หลัง และไม่เลือกปฏิบัติ 

(2) ด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์ เช่น เสียงตามสาย เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน 
โทรศัพท์ ช่องทางให้บริการมีความทันสมัย เช่น ผ่านระบบเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ไลน์ เฟซบุ๊ก ช่องทางการ
ให้บริการมีความสะดวกสบาย ใช้งานง่าย มีความเพียงพอ ครอบคลุมพื้นท่ีให้บริการ ระบบแจ้งเตือนหรือร้องเรียน
ไปยังผู้บริหาร มีช่องทางรับฟังความเห็น เช่น ตู้รับฟังความเห็น เว็บไซต์ กลุ่มไลน์ 

(3) ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร ได้แก่ มีจ านวนบุคลากรเพียงพอต่อการให้บริการ แต่งกายสุภาพ มีอัธยาศัยดี 
ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจ เต็มใจในการให้บริการ แนะน าให้ผู้รับบริการแก้ปัญหาได้ พูดจาสุภาพ ให้บริการอย่างรวดเร็ว 
ไม่รับสินบน และค านึงถึงความเท่าเทียมขณะให้บริการ  

(4) ด้านสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก สถานท่ีต้ังของเทศบาล มีความสะดวกต่อการเดินทางมาใช้
บริการ สถานท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น น้ าด่ืม ห้องน้ า ท่ีนั่งคอยรับบริการ ทางลาดส าหรับผู้พิการ สถานท่ี
ให้บริการมีความสะอาด ปลอดภัย มีแสงสว่างและอุณหภูมิเหมาะสม มีอุปกรณ์ เครื่องมือให้บริการเพียงพอ มีป้าย
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการท่ีเข้าใจง่ายและชัดเจน 

(5) ภาพรวมความพึงพอใจ การบริหารงานของเทศบาล แสดงให้เห็นถึง การมีการจัดการท่ีดี ให้บริการ
อย่างท่ัวถึง ประชาชนสามารถเข้าใช้ บริการได้ตลอดเวลาท าการ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น เมื่อ
เทียบกับก่อนรับบริการ และโครงการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีความยั่งยืน 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ท่ีมาใช้บริการ และเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการของเทศบาลต าบล     
ภูเวียง อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) พบว่า เทศบาลต าบลภูเวียง มีจ านวน
ประชากรท้ังส้ิน 2,890 คน ชาย 1,377 คน หญิง 1,513 คน จ านวนครัวเรือนท้ังส้ิน 1,735 ครัวเรือน 



 
เทศบาลต าบลภูเวียง อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น [ปีงบประมาณ 2564]  
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การก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการส ารวจความพึงพอใจครั้งนี้ ได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 223 คน โดยใช้

หลักการค านวณของ Taro Yamane ท่ีระดับความเช่ือมั่น π = 0.65 คะแนน z =2  
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการให้บริการ ระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป หมายถึง พอใจ

มากท่ีสุด เกณฑ์การให้คะแนน 10 คะแนน (เต็ม 10 คะแนน) หากไม่เกินร้อยละ 50 ถือว่า ผู้รับบริการไม่พอใจ
คุณภาพการให้บริการ เกณฑ์การให้คะแนน 0 คะแนน (จากเต็ม 10 คะแนน)  

การศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมารับบริการในเขตเทศบาลต าบลภูเวียง อ าเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) ก าหนดขอบเขตในการประเมินของลักษณะงาน 6 ด้าน ได้แก่ 

(1) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 
(2) งานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล 
(3) งานด้านการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ 
(4) งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
(5) งานด้านรายได้หรือภาษี 
(6) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

 

4.1 ลักษณะท่ัวไปของผู้รับบริการของเทศบาลต าบลภูเวียง 
กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.5 ส่วนเพศชาย ร้อยละ 36.5 ด้านอายุ พบว่า 

กลุ่มอายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 50 – 59 ปี ร้อยละ 25 รองลงมา ช่วงอายุ 40 – 49 ปี ร้อยละ 24.5 ช่วงอายุ 30–39 
ปี ร้อยละ 23 ช่วงอายุ 20 – 29 ปี ร้อยละ 12 อายุต่ ากว่า 20 ปี ร้อยละ 8.5 และอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 7  
ตามล าดับ  

ในด้านศาสนา พบว่า กลุ่มตัวอย่างนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100.0 ตามล าดับ ในด้านอาชีพ พบว่า ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ชาวนา ชาวไร่ ร้อยละ 62.5 รองลงมา ประกอบ อาชีพรับจ้างท่ัวไป ร้อยละ 15
นักศึกษา ร้อยละ 6 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 5 เป็นผู้ว่างงานหรือไม่มีอาชีพท่ีแน่นอนท า ร้อยละ 5 พนักงาน 
ลูกจ้างบริษัทเอกชน ร้อยละ 4.5 และข้าราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจ้างของรัฐ ร้อยละ 2 ตามล าดับ  

ด้านระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 61.5 รองลงมา 
ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ร้อยละ 16 ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 6.5 
ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ร้อย
ละ 6 ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ร้อยละ 5.5 ไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษา ร้อยละ 4
และส าเร็จการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป ร้อยละ 0.5 ตามล าดับ 

ในด้านรายได้ต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในรายได้อยู่ในช่วง 5,001 – 10,000 บาท ร้อยละ 60.5 
รองลงมา มีรายได้อยู่ในช่วงต่ ากว่า 5,000 บาท ร้อยละ 19 มีรายได้อยู่ในช่วง 15,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 7.5 
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มีรายได้อยู่ในช่วง 10,001 – 15,000 บาท ร้อยละ 6.5 มีรายได้ 20,001 ขึ้นไป ร้อยละ 4 และไม่มีรายได้ ร้อยละ 
2.5 ตามล าดับ  

ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการท่ีจัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นท่ี ในช่วง ปีงบประมาณ 
2564 พบว่า ส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ร้อยละ 95.0 และไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ร้อยละ 5   

สุดท้าย ด้านการท าแบบส ารวจและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พบว่า กลุ่มตัวอย่างท้ังหมดเคยท าแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 95 รายละเอียดตามตารางท่ี 4.1  

 

 
ภาพที่ 4.1 ทีมงานนักวิจัยลงพื้นท่ีแจกแบบสอบถามในเขตเทศบาลต าบลภูเวียง อ าเภอภูเวียง (1)  
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ภาพที่ 4.2 กิจกรรม/โครงการของเทศบาลต าบลภูเวียง อ าเภอภูเวียง (2) 

 
 
ภาพที่ 4.3 กิจกรรม/โครงการของเทศบาลต าบลภูเวียง อ าเภอภูเวียง (3) 
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ตารางที่ 4.1 ข้อมูลลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
ปัจจัยส่วนบุคคล ร้อยละ (จ านวน) 

เพศ 
      ชาย 
      หญิง 
                รวม 

 
36.5 
63.5 

100 (223) 

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

 
8.5 
12 
23 

24.5 
25 
7 

100 (223) 

ศาสนา 
        พุทธ 
        อิสลาม 
        คริสต์ 
        อื่นๆ 
                  รวม 

 
100.0 
0.0 
0.0 
0.0 

100 (223) 

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

 
5 

62.5 
15 
5 

4.5 
6 
2 

0.0 
100 (223) 
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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.) อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร    
          วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)           
          ปริญญาตรี 
          ปริญญาโทข้ึนไป 
                    รวม 

 
4 

61.5 
16 
5.5 

 
6 

6.5 
0.5 

100 (223) 

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 

 
2.5 
19 

60.5 
6.5 
7.5 
4 

100 (223) 

การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการที่จัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
พื้นที่ ในช่วงปีงบประมาณ 2564 
          ไม่เคยเข้าร่วม 
          เคยเข้ากิจกรรม 
                    รวม 

 
 
5 
95 

100 (223) 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 

ปัจจัยส่วนบุคคล ร้อยละ (จ านวน) 

การท าแบบส ารวจและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
          ไม่เคยท า 
           เคยท า 
                   รวม 

 
 

100 
0 

          100 (223) 

 
ภาพที่ 4.4 กิจกรรม/โครงการของเทศบาลต าบลภูเวียง อ าเภอภูเวียง (4) 
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4.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลต าบลภูเวียง  
 ผลจากการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมารับบริการในเขตเทศบาลต าบลภูเวียง 

อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) ก าหนดขอบเขตในการประเมินของลักษณะงาน 6 
ด้าน ได้แก่ 

(1) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 
(2) งานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล 
(3) งานด้านการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ 
(4) งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
(5) งานด้านรายได้หรือภาษี 
(6) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

โดยมีประเด็นในการส ารวจ 5 ด้าน คือ  
(1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ ขั้นตอนและกระบวนการให้บริการท่ีมีความ

คล่องตัว รวดเร็ว เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด ถูกต้องตามระเบียบ ทันสมัย ครบถ้วน มีความเป็นธรรมโดยการ
จัดล าดับก่อน-หลัง และไม่เลือกปฏิบัติ 

(2) ด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์ เช่น เสียงตามสาย เว็บไซต์ แอปพลิเค
ชัน โทรศัพท์ ช่องทางให้บริการมีความทันสมัย เช่น ผ่านระบบเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ไลน์ เฟซบุ๊ก ช่องทางการ
ให้บริการมีความสะดวกสบาย ใช้งานง่าย มีความเพียงพอ ครอบคลุมพื้นท่ีให้บริการ ระบบแจ้งเตือนหรือร้องเรียน
ไปยังผู้บริหาร มีช่องทางรับฟังความเห็น เช่น ตู้รับฟังความเห็น เว็บไซต์ กลุ่มไลน์ 

(3) ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร ได้แก่ มีจ านวนบุคลากรเพียงพอต่อการให้บริการ แต่งกายสุภาพ มี
อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจ เต็มใจในการให้บริการ แนะน าให้ผู้รับบริการแก้ปัญหาได้ พูดจาสุภาพ ให้บริการ
อย่างรวดเร็ว ไม่รับสินบน และค านึงถึงความเท่าเทียมขณะให้บริการ และ  

(4) ด้านสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก สถานท่ีต้ังของเทศบาล มีความสะดวกต่อการเดินทาง
มาใช้บริการ สถานท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น น้ าด่ืม ห้องน้ า ท่ีนั่งคอยรับบริการ ทางลาดส าหรับผู้พิก าร 
สถานท่ีให้บริการมีความสะอาด ปลอดภัย มีแสงสว่างและอุณหภูมิเหมาะสม มีอุปกรณ์ เครื่องมือให้บริการเพียงพอ 
มีป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการท่ีเข้าใจง่ายและชัดเจน 

(5) ภาพรวมความพึงพอใจ การบริหารงานของเทศบาลแสดงให้เห็นถึง การมีการจัดการท่ีดี 
ให้บริการอย่างท่ัวถึง ประชาชนสามารถเข้าใช้ บริการได้ตลอดเวลาท าการ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดี
ขึ้น เมื่อเทียบกับก่อนรับบริการ และโครงการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีความยั่งยืน 

โดยมีรายละเอียดตามล าดับดังนี้ 
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4.2.1 งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
             จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง ของเทศบาลต าบลภูเวียง 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) โดยมี ประเด็นในการส ารวจ 5 ด้าน คือ  
   1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ ขั้นตอนและกระบวนการให้บริการท่ีมีความ
คล่องตัว รวดเร็ว เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด ถูกต้องตามระเบียบ ทันสมัย ครบถ้วน มีความเป็นธรรมโดยการ
จัดล าดับก่อน-หลัง และไม่เลือกปฏิบัติ 

2) ด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์ เช่น เสียงตามสาย เว็บไซต์ แอปพลิเค
ชัน โทรศัพท์ ช่องทางให้บริการมีความทันสมัย เช่น ผ่านระบบเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ไลน์ เฟซบุ๊ก ช่องทางการ
ให้บริการมีความสะดวกสบาย ใช้งานง่าย มีความเพียงพอ ครอบคลุมพื้นท่ีให้บริการ ระบบแจ้งเตือนหรือร้องเรียน
ไปยังผู้บริหาร มีช่องทางรับฟังความเห็น เช่น ตู้รับฟังความเห็น เว็บไซต์ กลุ่มไลน์ 

3) ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร ได้แก่ มีจ านวนบุคลากรเพียงพอต่อการให้บริการ แต่งกายสุภาพ มี
อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจ เต็มใจในการให้บริการ แนะน าให้ผู้รับบริการแก้ปัญหาได้ พูดจาสุภาพ ให้บริการ
อย่างรวดเร็ว ไม่รับสินบน และค านึงถึงความเท่าเทียมขณะให้บริการ และ  

4) ด้านสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก สถานท่ีต้ังของเทศบาล มีความสะดวกต่อการเดินทาง
มาใช้บริการ สถานท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น น้ าด่ืม ห้องน้ า ท่ีนั่งคอยรับบริการ ทางลาดส าหรับผู้พิการ 
สถานท่ีให้บริการมีความสะอาด ปลอดภัย มีแสงสว่างและอุณหภูมิเหมาะสม มีอุปกรณ์ เครื่องมือให้บริการเพียงพอ 
มีป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการท่ีเข้าใจง่ายและชัดเจน 

5) ภาพรวมความพึงพอใจ การบริหารงานของเทศบาล แสดงให้เห็นถึง การมีการจัดการท่ีดี 
ให้บริการอย่างท่ัวถึง ประชาชนสามารถเข้าใช้ บริการได้ตลอดเวลาท าการ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดี
ขึ้น เมื่อเทียบกับก่อนรับบริการ และโครงการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีความยั่งยืน 
                ผลการวิจัยพบว่า โดยเฉล่ียผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจงานด้านโยธา การขออนุญาต
ปลูกส่ิงก่อสร้าง ของเทศบาลต าบลภูเวียง อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) ร้อยละ 
95.68 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 4.2 ร้อยละของความพึงพอใจงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 
ค ากล่าว เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
เห็นด้วย ไม่เห็น

ด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ไม่
ทราบ/
ไม่ตอบ 

รวม 

1) ด้านข้ันตอนการให้บริการ กระบวนการ
ให้บริการ มีความคล่องตัว เป็นไปตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด ถูกต้องตามระเบียบ ทันสมัย ครบถ้วน มี
การจัดล าดับก่อน-หลัง ไม่เลือกปฏิบัติ 

20.5 76 2.5 1 0 100 
(223) 

96.5 

2) ด้านช่องทางการให้บริการ มีการ
ประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง เช่น เสียงตาม
สาย เว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ระบบให้บริการ
มีความทันสมัย สะดวก ใช้งานง่าย การบริการ
ครอบคลุมทุก พ้ืนที่ มีช่องทางแสดงรับฟัง
ความเห็น เช่น ระบบร้องเรียน ตู้รับความเห็น 

20.3 75.8 2.7 1.2 0 100 
(223) 

96.1 

3) ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร มีความเพียงพอ พูดจา
และแต่งกายสุภาพ ย้ิมแย้มแจ่มใส เต็มใจ
ให้บริการ แนะน าแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
ให้บริการอย่างเท่าเทียม ไม่รับสินบน 

20.2 75 3.3 1.5 0 100 
(223) 

95.2 

4) ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก การ
เดินทางสะดวก มีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น น้ า
ด่ืม ห้องน้ า จุดน่ังคอยบริการ สถานที่มี ความ
ปลอดภัย อุณหภูมิและแสงสว่างเหมาะสม มี
อุปกรณ์อ านวยความ สะดวก มีป้าย
ประชาสัมพันธ์ข้ันตอนการรับบริการชัดเจน 

20.5 75.2 2.9 1.4 0 100 
(223) 

95.7 

5) ภาพรวมความพึงพอใจ การบริหารงานของ
เทศบาลแสดงให้เห็นถึง การมีการจัดการที่ดี 
ให้บริการอย่างทั่วถึง ประชาชนสามารถเข้าใช้ 
บริการได้ตลอดเวลาท าการ ส่งผลให้คุณภาพชีวิต
ของประชาชนดีข้ึน เมื่อเทียบกับก่อนรับบริการ 
และโครงการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง มีความ
ย่ังยืน 

20.2 74.7 2.9 2.2 0 100 
(223) 

94.9 

โดยสรุปความพึงพอใจในงาน ด้านโยธา การขอ
อนุญาตปลุกสิ่งก่อสร้าง 

20.34 75.34 2.86 1.46 0 100 
(223) 95.68 

Std. Deviation (SD) = 0.8560 Minimum = 0.00 Maximum = 4.00 



 
เทศบาลต าบลภูเวียง อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
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              ผลจากการส ารวจความพึงพอใจงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง โดยมีประเด็นในการ
ส ารวจ 5 ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้าน เจ้าหน้าท่ี/บุคลากร ด้านสถานท่ีและ
ส่ิงอ านวยความสะดวก และภาพรวมความพึงพอใจ การบริหารงานของเทศบาล ผลจากตารางท่ี 4.2 พอจะสรุปได้
ว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ (วัดจากการรวมค าตอบ เห็นด้วยอย่างยิ่ง และเห็นด้วย) ในด้านขั้นตอนการให้บริการ 
กระบวนการให้บริการ มีความคล่องตัว เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด ถูกต้องตามระเบียบ ทันสมัย ครบถ้วน  มี
การจัดล าดับก่อน-หลัง ไม่เลือกปฏิบัติ มากท่ีสุด ร้อยละ 96.5 รองลงมา ความพึงพอใจในด้านช่องทางการ
ให้บริการ มีการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง เช่น เสียงตามสาย เว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ระบบ
ให้บริการมีความทันสมัย สะดวก ใช้งานง่าย การบริการครอบคลุมทุก พื้นท่ี มีช่องทางแสดงรับฟังความเห็น เช่น 
ระบบร้องเรียน ตู้รับความเห็น ร้อยละ 96.1 ความพึงพอใจในด้านสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก การเดินทาง
สะดวก มีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น น้ าด่ืม ห้องน้ า จุดนั่งคอยบริการ สถานท่ีมี ความปลอดภัย อุณหภูมิและแสง
สว่างเหมาะสม มีอุปกรณ์อ านวยความ สะดวก มีป้ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับบริการชัดเจน ร้อยละ 95.7 
ความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร มีความเพียงพอ  พูดจาและแต่งกายสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจ
ให้บริการ แนะน าแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ให้บริการอย่างเท่าเทียม ไม่รับสินบน ร้อยละ 95.2 และความพึง
พอใจในด้านภาพรวมความพึงพอใจ การบริหารงานของเทศบาล แสดงให้เห็นถึง การมีการจัดการท่ีดี ให้บริการ
อย่างท่ัวถึง ประชาชนสามารถเข้าใช้ บริการได้ตลอดเวลาท าการ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น เมื่อ
เทียบกับก่อนรับบริการ และโครงการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีความยั่งยืน ร้อยละ 94.9 ตามล าดับ 
             ในด้านภาพรวมความพึงพอใจงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ของเทศบาลต าบลภู
เวียง อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) พบว่า ประชาชน ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจร้อยละ 95.68 (รายละเอียดดังตารางท่ี 4.2) 
ภาพที่ 4.5 ทีมงานนักวิจัยลงพื้นท่ีแจกแบบสอบถามในเขตเทศบาลต าบลภูเวียง อ าเภอภูเวียง (5) 

 



 
เทศบาลต าบลภูเวียง อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
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4.2.2 งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
             จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจงานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล ของเทศบาลต าบลภูเวียง อ าเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) โดยมี ประเด็นในการส ารวจ 5 ด้าน คือ  

1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ ขั้นตอนและกระบวนการให้บริการท่ีมีความ
คล่องตัว รวดเร็ว เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด ถูกต้องตามระเบียบ ทันสมัย ครบถ้วน มีความเป็นธรรมโดยการ
จัดล าดับก่อน-หลัง และไม่เลือกปฏิบัติ 

2) ด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์ เช่น เสียงตามสาย เว็บไซต์ แอปพลิเค
ชัน โทรศัพท์ ช่องทางให้บริการมีความทันสมัย เช่น ผ่านระบบเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ไลน์ เฟซบุ๊ก ช่องทางการ
ให้บริการมีความสะดวกสบาย ใช้งานง่าย มีความเพียงพอ ครอบคลุมพื้นท่ีให้บริการ ระบบแจ้งเตือนหรือร้องเรียน
ไปยังผู้บริหาร มีช่องทางรับฟังความเห็น เช่น ตู้รับฟังความเห็น เว็บไซต์ กลุ่มไลน์ 

3) ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร ได้แก่ มีจ านวนบุคลากรเพียงพอต่อการให้บริการ แต่งกายสุภาพ มี
อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจ เต็มใจในการให้บริการ แนะน าให้ผู้รับบริการแก้ปัญหาได้ พูดจาสุภาพ ให้บริการ
อย่างรวดเร็ว ไม่รับสินบน และค านึงถึงความเท่าเทียมขณะให้บริการ และ  

4) ด้านสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก สถานท่ีต้ังของเทศบาล มีความสะดวกต่อการเดินทาง
มาใช้บริการ สถานท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น น้ าด่ืม ห้องน้ า ท่ีนั่งคอยรับบริการ ทางลาดส าหรับผู้พิการ 
สถานท่ีให้บริการมีความสะอาด ปลอดภัย มีแสงสว่างและอุณหภูมิเหมาะสม มีอุปกรณ์ เครื่องมือให้บริการเพียงพอ 
มีป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการท่ีเข้าใจง่ายและชัดเจน 

5) ภาพรวมความพึงพอใจ การบริหารงานของเทศบาล แสดงให้เห็นถึง การมีการจัดการท่ีดี 
ให้บริการอย่างท่ัวถึง ประชาชนสามารถเข้าใช้ บริการได้ตลอดเวลาท าการ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดี
ขึ้น เมื่อเทียบกับก่อนรับบริการ และโครงการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีความยั่งยืน 
                ผลการวิจัยพบว่า โดยเฉล่ียผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจงานด้านส่ิงแวดล้อมและ
สุขาภิบาล ของเทศบาลต าบลภูเวียง อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) ร้อยละ 95.55 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 4.3 ร้อยละของความพึงพอใจงานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล 
ค ากล่าว เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
เห็นด้วย ไม่เห็น

ด้วย 
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

ไม่ทราบ/
ไม่ตอบ 

รวม 

1) ด้านข้ันตอนการให้บริการ กระบวนการ
ให้บริการ มีความคล่องตัว เป็นไปตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด ถูกต้องตามระเบียบ ทันสมัย ครบถ้วน มี
การจัดล าดับก่อน-หลัง ไม่เลือกปฏิบัติ 

20.4 75.1 2.9 1.6 0 100  
(223) 

95.5 
2) ด้านช่องทางการให้บริการ มีการ
ประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง เช่น เสียงตาม
สาย เว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ระบบให้บริการ
มีความทันสมัย สะดวก ใช้งานง่าย การบริการ
ครอบคลุมทุก พ้ืนที่ มีช่องทางแสดงรับฟัง
ความเห็น เช่น ระบบร้องเรียน ตู้รับความเห็น 

20.55 74.9 3 1.55 0 100  
(223) 

95.45 

3) ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร มีความเพียงพอ พูดจา
และแต่งกายสุภาพ ย้ิมแย้มแจ่มใส เต็มใจ
ให้บริการ แนะน าแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
ให้บริการอย่างเท่าเทียม ไม่รับสินบน 

20.4 74.9 3 1.7 0 100  
(223) 

95.3 

4) ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก การ
เดินทางสะดวก มีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น น้ า
ด่ืม ห้องน้ า จุดน่ังคอยบริการ สถานที่มี ความ
ปลอดภัย อุณหภูมิและแสงสว่างเหมาะสม มี
อุปกรณ์อ านวยความ สะดวก มีป้าย
ประชาสัมพันธ์ข้ันตอนการรับบริการชัดเจน 

20.3 75.6 2.6 1.5 0 100  
(223) 

95.9 

5) ภาพรวมความพึงพอใจ การบริหารงานของ
เทศบาล แสดงให้เห็นถึง การมีการจัดการที่ดี 
ให้บริการอย่างทั่วถึง ประชาชนสามารถเข้าใช้ 
บริการได้ตลอดเวลาท าการ ส่งผลให้คุณภาพชีวิต
ของประชาชนดีข้ึน เมื่อเทียบกับก่อนรับบริการ 
และโครงการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง มีความ
ย่ังยืน 

19.5 76.1 3 1.4 0 100  
(223) 

95.6 

โดยสรุปความพึงพอใจในงาน ด้านสิ่งแวดลอ้ม
และสุขาภิบาล 

20.23 75.32 2.90 1.55 0 100 
(223) 95.55 

Std. Deviation (SD) = 0.6427 Minimum = 0.00 Maximum = 4.00 
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              ผลจากการส ารวจความพึงพอใจงานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล โดยมีประเด็นในการส ารวจ 5 ด้าน 
คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้าน เจ้าหน้าท่ี/บุคลากร ด้านสถานท่ีและส่ิงอ านวย
ความสะดวก และภาพรวมความพึงพอใจ การบริหารงานของเทศบาล ผลจากตารางท่ี 4.3 พอจะสรุปได้ว่า 
ประชาชนมีความพึงพอใจ (วัดจากการรวมค าตอบ เห็นด้วยอย่างยิ่ง และเห็นด้วย) ในด้านสถานท่ีและส่ิงอ านวย
ความสะดวก การเดินทางสะดวก มีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น น้ าด่ืม ห้องน้ า จุดนั่งคอยบริการ สถานท่ีมี ความ
ปลอดภัย อุณหภูมิและแสงสว่างเหมาะสม มีอุปกรณ์อ านวยความ สะดวก มีป้ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับ
บริการชัดเจน มากท่ีสุด ร้อยละ 95.9 รองลงมา ความพึงพอใจในด้านภาพรวมความพึงพอใจ การบริหารงานของ
เทศบาล แสดงให้เห็นถึง การมีการจัดการท่ีดี ให้บริการอย่างท่ัวถึง ประชาชนสามารถเข้าใช้ บริการได้ตลอดเวลา
ท าการ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น เมื่อเทียบกับก่อนรับบริการ และโครงการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
มีความยั่งยืน ร้อยละ 95.6 ความพึงพอใจในด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ มีความคล่องตัว 
เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด ถูกต้องตามระเบียบ ทันสมัย ครบถ้วน  มีการจัดล าดับก่อน-หลัง ไม่เลือกปฏิบัติ 
ร้อยละ 95.5 ความพึงพอใจในด้านช่องทางการให้บริการ มีการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง เช่น เสียงตาม
สาย เว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ระบบให้บริการมีความทันสมัย สะดวก ใช้งานง่าย การบริการครอบคลุมทุก 
พื้นท่ี มีช่องทางแสดงรับฟังความเห็น เช่น ระบบร้องเรียน ตู้รับความเห็น ร้อยละ 95.45 และความพึงพอใจในด้าน
เจ้าหน้าท่ี/บุคลากร มีความเพียงพอ พูดจาและแต่งกายสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ แนะน าแก้ไขปัญหา
ได้อย่างรวดเร็ว ให้บริการอย่างเท่าเทียม ไม่รับสินบน ร้อยละ 95.3 ตามล าดับ 
               ในด้านภาพรวมความพึงพอใจงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ของเทศบาลต าบลภูเวียง 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) พบว่า ประชาชน ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 95.55 (รายละเอียดดังตารางท่ี 4.3) 
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ภาพที่ 4.6 ทีมงานนักวิจัยลงพื้นท่ีแจกแบบสอบถามในเขตเทศบาลต าบลภูเวียง อ าเภอขอนแก่น (6) 

 
 
ภาพที่ 4.7 ทีมงานนักวิจัยลงพื้นท่ีแจกแบบสอบถามในเขตเทศบาลต าบลภูเวียง อ าเภอภูเวียง (7) 
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4.2.3 งานด้านการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ 
             จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจงานด้านการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ ของเทศบาลต าบลภูเวียง 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) โดยมี ประเด็นในการส ารวจ 5 ด้าน คือ  

 1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ ขั้นตอนและกระบวนการให้บริการท่ีมีความ
คล่องตัว รวดเร็ว เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด ถูกต้องตามระเบียบ ทันสมัย ครบถ้วน มีความเป็นธรรมโดยการ
จัดล าดับก่อน-หลัง และไม่เลือกปฏิบัติ 

2) ด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์ เช่น เสียงตามสาย เว็บไซต์ แอปพลิเค
ชัน โทรศัพท์ ช่องทางให้บริการมีความทันสมัย เช่น ผ่านระบบเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ไลน์ เฟซบุ๊ก ช่องทางการ
ให้บริการมีความสะดวกสบาย ใช้งานง่าย มีความเพียงพอ ครอบคลุมพื้นท่ีให้บริการ ระบบแจ้งเตือนหรือร้องเรียน
ไปยังผู้บริหาร มีช่องทางรับฟังความเห็น เช่น ตู้รับฟังความเห็น เว็บไซต์ กลุ่มไลน์ 

3) ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร ได้แก่ มีจ านวนบุคลากรเพียงพอต่อการให้บริการ แต่งกายสุภาพ มี
อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจ เต็มใจในการให้บริการ แนะน าให้ผู้รับบริการแก้ปัญหาได้ พูดจาสุภาพ ให้บริการ
อย่างรวดเร็ว ไม่รับสินบน และค านึงถึงความเท่าเทียมขณะให้บริการ และ  

4) ด้านสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก สถานท่ีต้ังของเทศบาล มีความสะดวกต่อการเดินทาง
มาใช้บริการ สถานท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น น้ าด่ืม ห้องน้ า ท่ีนั่งคอยรับบริการ ทางลาดส าหรับผู้พิการ 
สถานท่ีให้บริการมีความสะอาด ปลอดภัย มีแสงสว่างและอุณหภูมิเหมาะสม มีอุปกรณ์ เครื่องมือให้บริการเพียงพอ 
มีป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการท่ีเข้าใจง่ายและชัดเจน 

5) ภาพรวมความพึงพอใจ การบริหารงานของเทศบาล แสดงให้เห็นถึง การมีการจัดการท่ีดี 
ให้บริการอย่างท่ัวถึง ประชาชนสามารถเข้าใช้ บริการได้ตลอดเวลาท าการ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดี
ขึ้น เมื่อเทียบกับก่อนรับบริการ และโครงการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีความยั่งยืน 
                ผลการวิจัยพบว่า โดยเฉล่ียผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจงานด้านการรักษาความสะอาด
ในท่ีสาธารณะ ของเทศบาลต าบลภูเวียง อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) ร้อยละ 
95.72 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 4.4 ร้อยละของความพึงพอใจงานด้านการรรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ 
ค ากล่าว เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
เห็นด้วย ไม่เห็น

ด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ไม่
ทราบ/
ไม่ตอบ 

รวม 

1) ด้านข้ันตอนการให้บริการ กระบวนการ
ให้บริการ มีความคล่องตัว เป็นไปตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด ถูกต้องตามระเบียบ ทันสมัย ครบถ้วน มี
การจัดล าดับก่อน-หลัง ไม่เลือกปฏิบัติ 

20.4 76 2.4 1.2 0 100  
(223) 

96.4 

2) ด้านช่องทางการให้บริการ มีการ
ประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง เช่น เสียงตาม
สาย เว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ระบบให้บริการ
มีความทันสมัย สะดวก ใช้งานง่าย การบริการ
ครอบคลุมทุก พ้ืนที่ มีช่องทางแสดงรับฟัง
ความเห็น เช่น ระบบร้องเรียน ตู้รับความเห็น 

20.5 75.8 2.5 1.2 0 100  
(223) 

96.3 

3) ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร มีความเพียงพอ พูดจา
และแต่งกายสุภาพ ย้ิมแย้มแจ่มใส เต็มใจ
ให้บริการ แนะน าแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
ให้บริการอย่างเท่าเทียม ไม่รับสินบน 

20.5 75 2.8 1.7 0 100  
(223) 

95.5 

4) ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก การ
เดินทางสะดวก มีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น น้ า
ด่ืม ห้องน้ า จุดน่ังคอยบริการ สถานที่มี ความ
ปลอดภัย อุณหภูมิและแสงสว่างเหมาะสม มี
อุปกรณ์อ านวยความ สะดวก มีป้าย
ประชาสัมพันธ์ข้ันตอนการรับบริการชัดเจน 

20.3 75.2 2.9 1.6 0 100  
(223) 

95.5 

5) ภาพรวมความพึงพอใจ การบริหารงานของ
เทศบาลแสดงให้เห็นถึง การมีการจัดการที่ดี 
ให้บริการอย่างทั่วถึง ประชาชนสามารถเข้าใช้ 
บริการได้ตลอดเวลาท าการ ส่งผลให้คุณภาพชีวิต
ของประชาชนดีข้ึน เมื่อเทียบกับก่อนรับบริการ 
และโครงการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง มีความ
ย่ังยืน 

20.2 74.7 3.2 1.9 0 100  
(223) 

94.9 

โดยสรุปความพึงพอใจในงาน ด้านการรักษาความ
สะอาดในที่สาธารณะ 

20.38 75.34 2.76 1.52 0 100  
(223) 95.72 

Std. Deviation (SD) = 0.9012 Minimum = 0.00 Maximum = 4.00 
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              ผลจากการส ารวจความพึงพอใจงานด้านการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ โดยมีประเด็นในการ
ส ารวจ 5 ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้าน เจ้าหน้าท่ี/บุคลากร ด้านสถานท่ีและ
ส่ิงอ านวยความสะดวก และภาพรวมความพึงพอใจ การบริหารงานของเทศบาล ผลจากตารางท่ี 4.4 พอจะสรุปได้
ว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ (วัดจากการรวมค าตอบ เห็นด้วยอย่างยิ่ง และเห็นด้วย) ในด้านขั้นตอนการให้บริการ 
กระบวนการให้บริการ มีความคล่องตัว เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด ถูกต้องตามระเบียบ ทันสมัย ครบถ้วน  มี
การจัดล าดับก่อน-หลัง ไม่เลือกปฏิบัติ มากท่ีสุด ร้อยละ 96.4 รองลงมา ความพึงพอใจในด้านช่องทางการ
ให้บริการ มีการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง เช่น เสียงตามสาย เว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์  ระบบ
ให้บริการมีความทันสมัย สะดวก ใช้งานง่าย การบริการครอบคลุมทุก พื้นท่ี มีช่องทางแสดงรับฟังความเห็น เช่น 
ระบบร้องเรียน ตู้รับความเห็น ร้อยละ 96.3 ความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร มีความเพียงพอ พูดจาและ
แต่งกายสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ แนะน าแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ให้บริการอย่างเท่าเทียม ไม่รับ
สินบน เท่ากับความพึงพอใจในด้านสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก การเดินทางสะดวก มีส่ิงอ านวยความ
สะดวก เช่น น้ าด่ืม ห้องน้ า จุดนั่งคอยบริการ สถานท่ีมี ความปลอดภัย อุณหภูมิและแสงสว่างเหมาะสม มีอุปกรณ์
อ านวยความ สะดวก มีป้ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับบริการชัดเจน ร้อยละ 95.5 และความพึงพอใจในด้าน
ภาพรวมความพึงพอใจ การบริหารงานของเทศบาล แสดงให้เห็นถึง การมีการจัดการท่ีดี ให้บริการอย่างท่ัวถึง 
ประชาชนสามารถเข้าใช้ บริการได้ตลอดเวลาท าการ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น เมื่อเทียบกับก่อนรับ
บริการ และโครงการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีความยั่งยืน ร้อยละ 94.9 ตามล าดับ 
             ในด้านภาพรวมความพึงพอใจงานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ ของเทศบาลต าบลภู
เวียง อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) พบว่า ประชาชน ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจร้อยละ 95.72 (รายละเอียดดังตารางท่ี 4.4) 
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ภาพที่ 4.8 ทีมงานนักวิจัยลงพื้นท่ีแจกแบบสอบถามในเขตเทศบาลต าบลภูเวียง อ าเภอภูเวียง (8) 

 
 
ภาพที่ 4.9 กิจกรรม/โครงการของเทศบาลต าบลภูเวียง อ าเภอภูเวียง (9) 
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4.2.4 งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  
             จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจงานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลต าบลภู
เวียง อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) โดยมี ประเด็นในการส ารวจ 5 ด้าน คือ  

1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ ขั้นตอนและกระบวนการให้บริการท่ีมีความ
คล่องตัว รวดเร็ว เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด ถูกต้องตามระเบียบ ทันสมัย ครบถ้วน มีความเป็นธรรมโดยการ
จัดล าดับก่อน-หลัง และไม่เลือกปฏิบัติ 

2) ด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์ เช่น เสียงตามสาย เว็บไซต์ แอปพลิเค
ชัน โทรศัพท์ ช่องทางให้บริการมีความทันสมัย เช่น ผ่านระบบเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ไลน์ เฟซบุ๊ก ช่องทางการ
ให้บริการมีความสะดวกสบาย ใช้งานง่าย มีความเพียงพอ ครอบคลุมพื้นท่ีให้บริการ ระบบแจ้งเตือนหรือร้องเรียน
ไปยังผู้บริหาร มีช่องทางรับฟังความเห็น เช่น ตู้รับฟังความเห็น เว็บไซต์ กลุ่มไลน์ 

3) ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร ได้แก่ มีจ านวนบุคลากรเพียงพอต่อการให้บริการ แต่งกายสุภาพ มี
อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจ เต็มใจในการให้บริการ แนะน าให้ผู้รับบริการแก้ปัญหาได้ พูดจาสุภาพ ให้บริการ
อย่างรวดเร็ว ไม่รับสินบน และค านึงถึงความเท่าเทียมขณะให้บริการ และ  

4) ด้านสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก สถานท่ีต้ังของ เทศบาล มีความสะดวกต่อการเดินทาง
มาใช้บริการ สถานท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น น้ าด่ืม ห้องน้ า ท่ีนั่งคอยรับบริการ ทางลาดส าหรับผู้พิการ 
สถานท่ีให้บริการมีความสะอาด ปลอดภัย มีแสงสว่างและอุณหภูมิเหมาะสม มีอุปกรณ์ เครื่องมือให้บริการเพียงพอ 
มีป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการท่ีเข้าใจง่ายและชัดเจน 

5) ภาพรวมความพึงพอใจ การบริหารงานของเทศบาล แสดงให้เห็นถึง การมีการจัดการท่ีดี 
ให้บริการอย่างท่ัวถึง ประชาชนสามารถเข้าใช้ บริการได้ตลอดเวลาท าการ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดี
ขึ้น เมื่อเทียบกับก่อนรับบริการ และโครงการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีความยั่งยืน 
                ผลการวิจัยพบว่า โดยเฉล่ียผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจงานด้านเทศกิจหรือป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลต าบลภูเวียง อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) ร้อยละ 
95.59 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 4.5 ร้อยละของความพึงพอใจงานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
ค ากล่าว เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
เห็นด้วย ไม่เห็น

ด้วย 
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

ไม่ทราบ/
ไม่ตอบ 

รวม 

1) ด้านข้ันตอนการให้บริการ กระบวนการ
ให้บริการ มีความคล่องตัว เป็นไปตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด ถูกต้องตามระเบียบ ทันสมัย ครบถ้วน มี
การจัดล าดับก่อน-หลัง ไม่เลือกปฏิบัติ 

20.55 75.3 2.4 1.75 0  
100  
(223) 

95.85 
2) ด้านช่องทางการให้บริการ มีการ
ประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องท า เช่น เสียงตาม
สาย เว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ระบบให้บริการ
มีความทันสมัย สะดวก ใช้งานง่าย การบริการ
ครอบคลุมทุก พ้ืนที่ มีช่องทางแสดงรับฟัง
ความเห็น เช่น ระบบร้องเรียน ตู้รับความเห็น 

20.2 74.9 3.1 1.8 0  
 

100  
(223) 

95.1 

3) ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร มีความเพียงพอ พูดจา
และแต่งกายสุภาพ ย้ิมแย้มแจ่มใส เต็มใจ
ให้บริการ แนะน าแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
ให้บริการอย่างเท่าเทียม ไม่รับสินบน 

20.6 74.8 2.7 1.9 0  
100  
(223) 

95.4 

4) ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก การ
เดินทางสะดวก มีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น น้ า
ด่ืม ห้องน้ า จุดน่ังคอยบริการ สถานที่มี ความ
ปลอดภัย อุณหภูมิและแสงสว่างเหมาะสม มี
อุปกรณ์อ านวยความ สะดวก มีป้าย
ประชาสัมพันธ์ข้ันตอนการรับบริการชัดเจน 

20.8 75.1 2.9 1.2 0  
 

100  
(223) 

95.9 

5) ภาพรวมความพึงพอใจ การบริหารงานของ
เทศบาล แสดงให้เห็นถึง การมีการจัดการที่ดี 
ให้บริการอย่างทั่วถึง ประชาชนสามารถเข้าใช้ 
บริการได้ตลอดเวลาท าการ ส่งผลให้คุณภาพชีวิต
ของประชาชนดีข้ึน เมื่อเทียบกับก่อนรับบริการ 
และโครงการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง มีความ
ย่ังยืน 

20.5 75.2 2.6 1.7 0  
 
 

100  
(223) 

95.7 

โดยสรุปความพึงพอใจในงาน ด้านเทศกิจหรือ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

20.53 75.06 2.74 1.67 0 100 
(223) 95.59 

Std. Deviation (SD) = 0.7567 Minimum = 0.00 Maximum = 4.00 
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              ผลจากการส ารวจความพึงพอใจงานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  โดยมีประเด็นในการ
ส ารวจ 5 ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้าน เจ้าหน้าท่ี/บุคลากร ด้านสถานท่ีและ
ส่ิงอ านวยความสะดวก และภาพรวมความพึงพอใจ การบริหารงานของเทศบาล ผลจากตารางท่ี 4.5 พอจะสรุปได้
ว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ (วัดจากการรวมค าตอบ เห็นด้วยอย่างยิ่ง และเห็นด้วย) ในด้านสถานท่ีและส่ิง
อ านวยความสะดวก การเดินทางสะดวก มีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น น้ าด่ืม ห้องน้ า จุดนั่งคอยบริการ สถานท่ีมี 
ความปลอดภัย อุณหภูมิและแสงสว่างเหมาะสม มีอุปกรณ์อ านวยความ สะดวก มีป้ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการ
รับบริการชัดเจน มากท่ีสุด ร้อยละ 95.9 รองลงมา ความพึงพอใจในด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการ
ให้บริการ มีความคล่องตัว เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด ถูกต้องตามระเบียบ ทันสมัย ครบถ้วน มีการจัดล าดับ
ก่อน-หลัง ไม่เลือกปฏิบัติ ร้อยละ 95.85 ความพึงพอใจในด้านภาพรวมความพึงพอใจ การบริหารงานของเทศบาล 
แสดงให้เห็นถึง การมีการจัดการท่ีดี ให้บริการอย่างท่ัวถึง ประชาชนสามารถเข้าใช้ บริการได้ตลอดเวลาท าการ 
ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น เมื่อเทียบกับก่อนรับบริการ และโครงการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีความ
ยั่งยืน ร้อยละ 95.7 ความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร มีความเพียงพอ พูดจาและแต่งกายสุภาพ ยิ้มแย้ม
แจ่มใส เต็มใจให้บริการ แนะน าแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ให้บริการอย่างเท่าเทียม ไม่รับสินบน ร้อยละ 95.4 
และความพึงพอใจในด้านช่องทางการให้บริการ มีการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องท า เช่น เสียงตามสาย 
เว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ระบบให้บริการมีความทันสมัย สะดวก ใช้งานง่าย การบริการครอบคลุมทุก พื้นท่ี มี
ช่องทางแสดงรับฟังควาเห็น เช่น ระบบร้องเรียน ตู้รับความเห็น ร้อยละ 95.1 ตามล าดับ 
               ในด้านภาพรวมความพึงพอใจงานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลต าบล
ภูเวียง อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) พบว่า ประชาชน ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจร้อยละ 95.59 (รายละเอียดดังตารางท่ี 4.5) 
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ภาพที่ 4.10 กิจกรรม/โครงการของเทศบาลต าบลภูเวียง อ าเภอภูเวียง (10) 

 
 
ภาพที่ 4.11 กิจกรรม/โครงการของเทศบาลต าบลภูเวียง อ าเภอภูเวียง (11) 
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4.2.5 งานด้านรายได้หรือภาษี 
จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจงานด้านรายได้หรือภาษี ของเทศบาลต าบลภูเวียง อ าเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) โดย มีประเด็นในการส ารวจ 5 ด้าน คือ 
1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ ขั้นตอนและกระบวนการให้บริการท่ีมีความ

คล่องตัว รวดเร็ว เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด ถูกต้องตามระเบียบ ทันสมัย ครบถ้วน มีความเป็นธรรมโดยการ
จัดล าดับก่อน-หลัง และไม่เลือกปฏิบัติ 

2) ด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์ เช่น เสียงตามสาย เว็บไซต์ แอปพลิเค
ชัน โทรศัพท์ ช่องทางให้บริการมีความทันสมัย เช่น ผ่านระบบเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ไลน์ เฟซบุ๊ก ช่องทางการ
ให้บริการมีความสะดวกสบาย ใช้งานง่าย มีความเพียงพอ ครอบคลุมพื้นท่ีให้บริการ ระบบแจ้งเตือนหรือร้องเรียน
ไปยังผู้บริหาร มีช่องทางรับฟังความเห็น เช่น ตู้รับฟังความเห็น เว็บไซต์ กลุ่มไลน์ 

3) ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร ได้แก่ มีจ านวนบุคลากรเพียงพอต่อการให้บริการ แต่งกายสุภาพ มี
อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจ เต็มใจในการให้บริการ แนะน าให้ ผู้รับบริการแก้ปัญหาได้ พูดจาสุภาพ ให้บริการ
อย่างรวดเร็ว ไม่รับสินบน และค านึงถึงความเท่าเทียมขณะให้บริการ และ  

4) ด้านสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก สถานท่ีต้ังของเทศบาล มีความสะดวกต่อการเดินทาง
มาใช้บริการ สถานท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น น้ าด่ืม ห้องน้ า ท่ีนั่งคอยรับบริการ ทางลาดส าหรับผู้พิการ 
สถานท่ีให้บริการมีความสะอาด ปลอดภัย มีแสงสว่างและอุณหภูมิเหมาะสม มีอุปกรณ์ เครื่องมือให้บริการเพียงพอ 
มีป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการท่ีเข้าใจง่ายและชัดเจน 

5) ภาพรวมความพึงพอใจ การบริหารงานของเทศบาล แสดงให้เห็นถึง การมีการจัดการท่ีดี 
ให้บริการอย่างท่ัวถึง ประชาชนสามารถเข้าใช้ บริการได้ตลอดเวลาท าการ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดี
ขึ้น เมื่อเทียบกับก่อนรับบริการ และโครงการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีความยั่งยืน 

ผลการวิจัยพบว่า โดยเฉล่ียผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจงานด้านรายได้หรือภาษี 
ของเทศบาลต าบลภูเวียง อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) ร้อยละ 95.62 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 4.6 ร้อยละของความพึงพอใจงานด้านรายได้หรือภาษี 
ค ากล่าว เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
เห็นด้วย ไม่เห็น

ด้วย 
ไม่เห็น

ด้วยอย่าง
ยิ่ง 

ไม่
ทราบ/
ไม่ตอบ 

รวม 

1) ด้านข้ันตอนการให้บริการ กระบวนการ
ให้บริการ มีความคล่องตัว เป็นไปตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด ถูกต้องตามระเบียบ ทันสมัย ครบถ้วน มี
การจัดล าดับก่อน-หลัง ไม่เลือกปฏิบัติ 

20.15 75.1 3.1 1.65 0 100  
(223) 

95.25 

2) ด้านช่องทางการให้บริการ มีการ
ประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง เช่น เสียงตาม
สาย เว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ระบบให้บริการ
มีความทันสมัย สะดวก ใช้งานง่าย การบริการ
ครอบคลุมทุก พ้ืนที่ มีช่องทางแสดงรับฟัง
ความเห็น เช่น ระบบร้องเรียน ตู้รับความเห็น 

20.55 75.6 2.65 1.2 0  
 

100  
(223) 

96.15 

3) ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร มีความเพียงพอ พูดจา
และแต่งกายสุภาพ ย้ิมแย้มแจ่มใส เต็มใจ
ให้บริการ แนะน าแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
ให้บริการอย่างเท่าเทียม ไม่รับสินบน 

20.3 75.7 2.4 1.6 0  
100  
(223) 

96 

4) ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก การ
เดินทางสะดวก มีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น น้ า
ด่ืม ห้องน้ า จุดน่ังคอยบริการ สถานที่มี ความ
ปลอดภัย อุณหภูมิและแสงสว่างเหมาะสม มี
อุปกรณ์อ านวยความ สะดวก มีป้าย
ประชาสัมพันธ์ข้ันตอนการรับบริการชัดเจน 

20.1 75.4 2.8 1.7 0  
 

100  
(223) 

95.5 

5) ภาพรวมความพึงพอใจ การบริหารงานของ
เทศบาล แสดงให้เห็นถึง การมีการจัดการที่ดี 
ให้บริการอย่างทั่วถึง ประชาชนสามารถเข้าใช้ 
บริการได้ตลอดเวลาท าการ ส่งผลให้คุณภาพชีวิต
ของประชาชนดีข้ึน เมื่อเทียบกับก่อนรับบริการ 
และโครงการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง มีความ
ย่ังยืน 

20 75.2 2.9 1.9 0  
 

100  
(223) 

95.2 

โดยสรุปความพึงพอใจในงาน ด้านรายได้หรือ
ภาษี 

20.22 75.40 2.77 1.61 0 100  
(223) 95.62 

Std. Deviation (SD) = 0.5213 Minimum = 0.00 Maximum = 4.00 
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ผลจากการส ารวจความพึงพอใจงานด้านรายได้หรือภาษี โดยมีประเด็นในการส ารวจ 5 ด้าน คือ ด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร ด้านสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก 
และภาพรวมความพึงพอใจ การบริหารงานของเทศบาล ผลจากตารางท่ี 4.6 พอจะสรุป ได้ว่า ประชาชนมีความ
พึงพอใจ (วัดจากการรวมค าตอบ เห็นด้วยอย่างยิ่ง และเห็นด้วย) ใน ด้านช่องทางการให้บริการ  มีการ
ประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง เช่น เสียงตามสาย เว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ระบบให้บริการมีความทันสมัย 
สะดวก ใช้งานง่าย การบริการครอบคลุมทุก พื้นท่ี มีช่องทางแสดงรับฟังความเห็น  เช่น ระบบร้องเรียน ตู้รับ
ความเห็น มากท่ีสุด ร้อยละ 96.15 รองลงมา ความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร มีความเพียงพอ พูดจาและ
แต่งกายสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ แนะน าแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ให้บริการอย่างเท่าเทียม ไม่รับ
สินบน ร้อยละ 96 ความพึงพอใจในด้านสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก การเดินทางสะดวก มีส่ิงอ านวยความ
สะดวก เช่น น้ าด่ืม ห้องน้ า จุดนั่งคอยบริการ สถานท่ีมี ความปลอดภัย อุณหภูมิและแสงสว่างเหมาะสม มีอุปกรณ์
อ านวยความ สะดวก มีป้ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับบริการชัดเจน ร้อยละ 95.5 ความพึงพอใจในด้านขั้นตอน
การให้บริการ กระบวนการให้บริการ มีความคล่องตัว เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด ถูกต้องตามระเบียบ ทันสมัย 
ครบถ้วน มีการจัดล าดับก่อน-หลัง ไม่เลือกปฏิบัติ ร้อยละ 95.25 และความพึงพอใจในด้านภาพรวมความพึงพอใจ 
การบริหารงานของเทศบาล แสดงให้เห็นถึง การมีการจัดการท่ีดี ให้บริการอย่างท่ัวถึง ประชาชนสามารถเข้าใช้ 
บริการได้ตลอดเวลาท าการ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น เมื่อเทียบกับก่อนรับบริการ และโครงการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีความยั่งยืน ร้อยละ 95.2 ตามล าดับ  

ในด้านภาพรวมความพึงพอใจงานด้านรายได้หรือภาษี ของเทศบาลต าบลภูเวียง อ าเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 
95.62 (รายละเอียดดังตารางท่ี 4.6) 
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ภาพที่ 4.12 ทีมงานนักวิจัยลงพื้นท่ีแจกแบบสอบถามในเขตเทศบาลต าบลภูเวียง อ าเภอภูเวียง (12) 

 
 
ภาพที่ 4.13 ทีมงานนักวิจัยลงพื้นท่ีแจกแบบสอบถามในเขตเทศบาลต าบลภูเวียง อ าเภอภูเวียง (13) 
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4.2.6 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ของเทศบาลต าบลภู

เวียง อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) โดย มีประเด็นในการส ารวจ 5 ด้าน คือ  
1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ ขั้นตอนและกระบวนการให้บริการท่ีมีความ

คล่องตัว รวดเร็ว เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด ถูกต้องตามระเบียบ ทันสมัย ครบถ้วน มีความเป็นธรรมโดยการ
จัดล าดับก่อน-หลัง และไม่เลือกปฏิบัติ 

2) ด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์ เช่น เสียงตามสาย เว็บไซต์ แอปพลิเค
ชัน โทรศัพท์ ช่องทางให้บริการมีความทันสมัย เช่น ผ่านระบบเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ไลน์ เฟซบุ๊ก ช่องทางการ
ให้บริการมีความสะดวกสบาย ใช้งานง่าย มีความเพียงพอ ครอบคลุมพื้นท่ีให้บริการ ระบบแจ้งเตือนหรือร้องเรียน
ไปยังผู้บริหาร มีช่องทางรับฟังความเห็น เช่น ตู้รับฟังความเห็น เว็บไซต์ กลุ่มไลน์ 

3) ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร ได้แก่ มีจ านวนบุคลากรเพียงพอต่อการให้บริการ แต่งกายสุภาพ มี
อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจ เต็มใจในการให้บริการ แนะน าให้ผู้รับบริการแก้ปัญหาได้ พูดจาสุภาพ ให้บริการ
อย่างรวดเร็ว ไม่รับสินบน และค านึงถึงความเท่าเทียมขณะให้บริการ และ  

4) ด้านสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก สถานท่ีต้ังของเทศบาล มีความสะดวกต่อการเดินทาง
มาใช้บริการ สถานท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น น้ าด่ืม ห้องน้ า ท่ีนั่งคอยรับบริการ ทางลาดส าหรับผู้พิการ 
สถานท่ีให้บริการมีความสะอาด ปลอดภัย มีแสงสว่างและอุณหภูมิเหมาะสม มีอุปกรณ์ เครื่องมือให้บริการเพียงพอ 
มีป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการท่ีเข้าใจง่ายและชัดเจน 

5) ภาพรวมความพึงพอใจ การบริหารงานของเทศบาล แสดงให้เห็นถึง การมีการจัดการท่ีดี 
ให้บริการอย่างท่ัวถึง ประชาชนสามารถเข้าใช้ บริการได้ตลอดเวลาท าการ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดี
ขึ้น เมื่อเทียบกับก่อนรับบริการ และโครงการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีความยั่งยืน 

ผลการวิจัยพบว่า โดยเฉล่ียผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจงานด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม ของเทศบาลต าบลภูเวียง อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) ร้อยละ 
95.75 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 4.7 ร้อยละของความพึงพอใจงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
ค ากล่าว เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
เห็นด้วย ไม่เห็น

ด้วย 
ไม่เห็น

ด้วยอย่าง
ยิ่ง 

ไม่
ทราบ/
ไม่ตอบ 

รวม 

1) ด้านข้ันตอนการให้บริการ กระบวนการ
ให้บริการ มีความคล่องตัว เป็นไปตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด ถูกต้องตามระเบียบ ทันสมัย ครบถ้วน มี
การจัดล าดับก่อน-หลัง ไม่เลือกปฏิบัติ 

20.8 75.5 2.4 1.3 0 100  
(223) 

96.3 

2) ด้านช่องทางการให้บริการ มีการ
ประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องท า เช่น เสียงตาม
สาย เว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ระบบให้บริการ
มีความทันสมัย สะดวก ใช้งานง่าย การบริการ
ครอบคลุมทุก พ้ืนที่ มีช่องทางแสดงรับฟัง
ความเห็น เช่น ระบบร้องเรียน ตู้รับความเห็น 

20.5 75 2.8 1.7 0  
 

100  
(223) 

95.5 

3) ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร มีความเพียงพอ พูดจา
และแต่งกายสุภาพ ย้ิมแย้มแจ่มใส เต็มใจ
ให้บริการ แนะน าแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
ให้บริการอย่างเท่าเทียม ไม่รับสินบน 

20.3 75 2.8 1.9 0  
100  
(223) 

95.3 

4) ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก การ
เดินทางสะดวก มีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น น้ า
ด่ืม ห้องน้ า จุดน่ังคอยบริการ สถานที่มี ความ
ปลอดภัย อุณหภูมิและแสงสว่างเหมาะสม มี
อุปกรณ์อ านวยความ สะดวก มีป้าย
ประชาสัมพันธ์ข้ันตอนการรับบริการชัดเจน 

20.2 75.5 2.85 1.45 0  
 

100  
(223) 

95.7 

5) ภาพรวมความพึงพอใจ การบริหารงานของ
เทศบาล แสดงให้เห็นถึง การมีการจัดการที่ดี 
ให้บริการอย่างทั่วถึง ประชาชนสามารถเข้าใช้ 
บริการได้ตลอดเวลาท าการ ส่งผลให้คุณภาพชีวิต
ของประชาชนดีข้ึน เมื่อเทียบกับก่อนรับบริการ 
และโครงการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง มีความ
ย่ังยืน 

20.5 75.45 2.6 1.45 0  
 

100  
(223) 

95.95 

โดยสรุปความพึงพอใจในงาน ด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม 

20.46 75.29 2.69 1.56 0 100  
(223) 95.75 

 

Std. Deviation (SD) = 0.5213 Minimum = 0.00 Maximum = 4.00 
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ผลจากการส ารวจความพึงพอใจงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โดยมีประเด็นในการส ารวจ 5 
ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร ด้านสถานท่ีและส่ิงอ านวย
ความสะดวก และภาพรวมความพึงพอใจ การบริหารงานของเทศบาล ผลจากตารางท่ี 4.7 พอจะสรุป ได้ว่า 
ประชาชนมีความพึงพอใจ (วัดจากการรวมค าตอบ เห็นด้วยอย่างยิ่ง และเห็นด้วย) ในด้านขั้นตอนการให้บริการ 
กระบวนการให้บริการ มีความคล่องตัว เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด ถูกต้องตามระเบียบ ทันสมัย ครบถ้วน  มี
การจัดล าดับก่อน-หลัง ไม่เลือกปฏิบัติ มากท่ีสุด ร้อยละ 96.3  รองลงมา ความพึงพอใจด้านภาพรวมความพึง
พอใจ การบริหารงานของเทศบาล แสดงให้เห็นถึง การมีการจัดการท่ีดี ให้บริการอย่างท่ัวถึง ประชาชนสามารถ
เข้าใช้ บริการได้ตลอดเวลาท าการ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น เมื่อเทียบกับก่อนรับบริการ และ
โครงการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีความยั่งยืน ร้อยละ 95.95 ความพึงพอใจด้านสถานท่ีและส่ิงอ านวยความ
สะดวก การเดินทางสะดวก มีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น น้ าด่ืม ห้องน้ า จุดนั่งคอยบริการ สถานท่ีมี ความ
ปลอดภัย อุณหภูมิและแสงสว่างเหมาะสม มีอุปกรณ์อ านวยความ สะดวก มีป้ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับ
บริการชัดเจน ร้อยละ 95.7 ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ มีการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องท า เช่น 
เสียงตามสาย เว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ระบบให้บริการมีความทันสมัย สะดวก ใช้งานง่าย การบริการ
ครอบคลุมทุก พื้นท่ี มีช่องทางแสดงรับฟังความเห็น เช่น ระบบร้องเรียน ตู้รับความเห็น ร้อยละ 95.5 และความ
พึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร มีความเพียงพอ พูดจาและแต่งกายสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ 
แนะน าแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ให้บริการอย่างเท่าเทียม ไม่รับสินบน ร้อยละ 95.3 ตามล าดับ  

ในด้านภาพรวมความพึงพอใจงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ของเทศบาลต าบลภูเวียง 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2564) พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อย
ละ 95.75 (รายละเอียดดังตารางท่ี 4.7)  
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ภาพที่ 4.14 ทีมงานนักวิจัยลงพื้นท่ีแจกแบบสอบถามในเทศบาลต าบลภูเวียง อ าเภอภูเวียง (14) 

 
 
ภาพที่ 4.15 กิจกรรม/โครงการของเทศบาลต าบลภูเวียง อ าเภอภูเวียง (15) 

 


