
บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 
 ผลจากการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตาม
ตัวช้ีวัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า อ.เข่ือง
ใน จ.อุบลราชธานี (ประจ าปีงบประมาณ 2563) ซ่ึงได้แก่ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลที่มารับบริการโดยตรง โดยมีประเด็นในการส ารวจ 4 ด้าน คือ  

(1) ด้านข้ันตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ ข้ันตอนการกรอกเอกสาร 
จัดล าดับการให้บริการ ป้ายแสดงข้ันตอนการขอรับบริการ ความสะดวกทันสมัย และความรวดเร็ว 

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

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

(4) ด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ความสะอาด ความเหมาะสมของ
การจัดพ้ืนที่ สถานที่พักรอ น้ าด่ืม ระบบระบายอากาศ แสงสว่าง การประชาสัมพันธ์ เอกสารให้
ความรู้ ระบบรักษาความปลอดภัย และห้องสุขา  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่มาใช้บริการ และเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า อ.เข่ืองใน จ.อุบลราชธานี (ประจ าปีงบประมาณ 2563) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า มีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 1,587 หลัง มีประชากรทั้งส้ิน 
จ านวน 5,937 คน โดยแยกเป็นเพศชายจ านวน 3,000 คน  เป็นเพศหญิง จ านวน 2,937 คน 
(ข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนราษฎร์อ าเภอเข่ืองใน เดือน ธันวาคม 2562) 
 การก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการส ารวจความพึงพอใจคร้ังน้ี ได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

370 คน โดยใช้หลักการค านวณของ Taro Yamane ที่ระดับความเช่ือม่ัน π = 0.5 คะแนน z =2 
 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการให้บริการ ระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 95 ข้ึนไป 
หมายถึง พอใจมากที่สุด เกณฑ์การให้คะแนน 10 คะแนน (เต็ม 10) หากไม่เกินร้อยละ 50 ถือว่า 
ผู้รับบริการไม่พอใจคุณภาพการให้บริการ เกณฑ์การให้คะแนน 0 คะแนน (จากเต็ม 10) 
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 การศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองเหล่า อ.เข่ืองใน จ.อุบลราชธานี (ประจ าปีงบประมาณ 2563) ก าหนดขอบเขตในการ
ประเมินของลักษณะงาน 4 ด้าน ได้แก่  

(1) งานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล (โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ภายในต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2563) 

(2) งานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (โครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปีงบประมาณ 2563) 

(3) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (โครงการส่งเสริมอาชีพท าขนม
ไทย) 

(4) งานด้านกีฬาและนันทนาการ (โครงการป่ันจักรยาน สร้างสุข สานสัมพันธ์
ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2563) 
 มีรายละเอียดตามล าดับดังน้ี 
 

4.1  ลักษณะทั่วไปของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า 
  

 ผลจากการศึกษา พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.50 
ส่วนเพศชาย ร้อยละ 45.50 ด้านอายุ พบว่า กลุ่มอายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 40 -49 ปี ร้อยละ 
23.69 รองลงมา อยู่ในช่วงอายุ 50-59 ปี ร้อยละ 23.10 อยู่ในช่วงอายุ 30-39 ปี ร้อยละ 15.74 
ช่วงอายุ 60 ปีข้ึนไป ร้อยละ 15.36 ช่วงอายุ 20-29 ปี ร้อยละ 11.61 และช่วงอายุต่ ากว่า 20 ปี 
ร้อยละ 10.50 ตามล าดับ 
 ในด้านศาสนา พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100.00 ด้านอาชีพ 
พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ชาวนา ชาวไร่ ร้อยละ 58.22 รองลงมา ประกอบอาชีพ
รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 8.65 เป็นผู้ว่างงานหรือไม่มีอาชีพที่แน่นอนท า ร้อยละ 8.60 ค้าขาย/ ธุรกิจ
ส่วนตัว ร้อยละ 7.04 เป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจ้างของรัฐฯ ร้อยละ 6.20 อาชีพเป็น
พนักงาน ลูกจ้างบริษัทเอกชน ร้อยละ 6.12 และเป็นนักศึกษา นักเรียน ร้อยละ 5.17 ตามล าดับ 
 ด้านระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 
57.12 รองลงมา ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ร้อยละ 12.55 ส าเร็จ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ร้อยละ 8.64 ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี ร้อยละ 8.32 ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร้อยละ 7.20 ส าเร็จ
การศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ร้อยละ 4.67 และส าเร็จ
การศึกษาปริญญาโทข้ึนไป ร้อยละ 1.50 ตามล าดับ 
 ในด้านรายได้ต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในช่วงต่ ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน 
ร้อยละ 64.07 รองลงมา เป็นบุคคลที่มีรายได้อยู่ในช่วง 5,001-10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 
9.65 เป็นบุคคลที่ไม่มีรายได้ ร้อยละ 9.59 มีรายได้อยู่ในช่วง 10,001-15,000 บาท ร้อยละ 6.70 
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มีรายได้อยู่ในช่วง 15,001-20,000 บาท ร้อยละ 5.49 และมีรายได้อยู่ในช่วง 20,001 บาทข้ึนไป 
ร้อยละ 4.50 ตามล าดับ 
 ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมที่ จัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตพ้ืนที่  ในช่วง
ปีงบประมาณ 2563 พบว่า ส่วนใหญ่เคยเข้าร่วม ร้อยละ 85.00 และไม่เคยเข้าร่วม ร้อยละ 
15.00 ตามล าดับ 
 สุดท้าย ด้านการท าแบบส ารวจและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยท าแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ร้อยละ 68.75 และไม่เคยท าแบบส ารวจและประเมิน
ความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ร้อยละ 31.25 ตามล าดับ 
รายละเอียดตามตารางที่ 4.1  
 
ภาพที่ 4.1 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.หนองเหล่า อ.เข่ืองใน (1) 
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ภาพที่ 4.2 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.หนองเหล่า อ.เข่ืองใน (2)  

 
 
ภาพที่ 4.3 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.หนองเหล่า อ.เข่ืองใน (3) 
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ตารางที่ 4.1  ข้อมูลลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล ร้อยละ (จ านวน) 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

รวม 

 
45.50 
54.50 

100 (370) 

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

รวม 

 
10.50 
11.61 
15.74 
23.69 
23.10 
15.36 

100 (370) 

ศาสนา 
พุทธ 
อิสลาม 
คริสต์ 
อื่นๆ 

รวม 

 
100.00 
0.00 
0.00 
0.00 

100 (370) 

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

รวม 

 
8.60 
58.22 
8.65 
7.04 
6.12 
5.17 
6.20 
0.00 

100 (370) 
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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 

 
0.00 
57.12 
12.55 
8.64 
7.20 
4.67 
8.32 
1.50 

100 (370) 

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 

 
9.59 
64.07 
9.65 
6.70 
5.49 
4.50 

100 (370) 

การเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตพ้ืนที่ ในช่วงปีงบประมาณ 2563 

ไม่เคยเข้าร่วม 
เคยเข้าร่วม 

รวม 

 
 

15.00 
85.00 

100 (370) 

การท าแบบส ารวจและประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ไม่เคยท า 
เคยท า 

รวม 

 
 

31.25 
68.75 

100 (370) 
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4.2  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
เหล่า 
  
 ผลจากการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองเหล่า อ.เข่ืองใน จ.อุบลราชธานี (ประจ าปีงบประมาณ 2563) ก าหนดขอบเขตใน
การประเมินของลักษณะงาน 4 ด้าน ได้แก่  

(1) งานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล (โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ภายในต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2563) 

(2) งานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (โครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปีงบประมาณ 2563) 

(3) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (โครงการส่งเสริมอาชีพท าขนม
ไทย) 

(4) งานด้านกีฬาและนันทนาการ (โครงการป่ันจักรยาน สร้างสุข สานสัมพันธ์
ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2563) 
 มีรายละเอียดตามล าดับดังน้ี 

  

 โดยมีประเด็นในการส ารวจ 4 ด้าน คือ  
(1) ด้านข้ันตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ ข้ันตอนการกรอกเอกสาร 

จัดล าดับการให้บริการ ป้ายแสดงข้ันตอนการขอรับบริการ ความสะดวกทันสมัย และความรวดเร็ว 
(2) ด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ ความหลากหลายของช่องทางในการ

ให้บริการ ความทันสมัยของช่องทางในการให้บริการ ความสะดวกสบายของช่องทางในการ
ให้บริการ  ความพอเพียง/ทั่วถึงของช่องทางในการให้บริการ  การรับรู้ช่องทางการให้บริการของ
ประชาชน 

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

(4) ด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ความสะอาด ความเหมาะสมของ
การจัดพ้ืนที่ สถานที่พักรอ น้ าด่ืม ระบบระบายอากาศ แสงสว่าง การประชาสัมพันธ์ เอกสารให้
ความรู้ ระบบรักษาความปลอดภัย และห้องสุขา  

โดยมีรายละเอียดตามล าดับดังน้ี 
 

 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า  อ.เขื่องใน  จ.อุบลราชธานี 
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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4.2.1  งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ภายในต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2563) 
 
 จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจงานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล (โครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยภายในต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2563) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
เหล่า อ.เข่ืองใน จ.อุบลราชธานี (ประจ าปีงบประมาณ 2563) โดยมีประเด็นในการส ารวจ 4 ด้าน 
คือ  

1) ด้านข้ันตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ ข้ันตอนการกรอก
เอกสาร จัดล าดับการให้บริการ ป้ายแสดงข้ันตอนการขอรับบริการ ความสะดวกทันสมัย และ
ความรวดเร็ว 

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

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

4) ด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ความสะอาด ความเหมาะสมของ
การจัดพ้ืนที่ สถานที่พักรอ น้ าด่ืม ระบบระบายอากาศ แสงสว่าง การประชาสัมพันธ์ เอกสารให้
ความรู้ ระบบรักษาความปลอดภัย และห้องสุขา  
 ผลการวิจัยพบว่า โดยเฉล่ียผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจงานด้าน
ส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล (โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในต าบล ประจ าปีงบประมาณ 
2563) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า อ.เข่ืองใน จ.อุบลราชธานี (ประจ าปีงบประมาณ 
2563) ร้อยละ 95.03 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า  อ.เขื่องใน  จ.อุบลราชธานี 
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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ตารางที่ 4.2  ร้อยละของความพึงพอใจงานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล (โครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยภายในต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2563) 

ค ากล่าว 
เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างย่ิง 

ไม่
ทราบ/
ไมตอบ 

รวม 

1) ด้านข้ันตอนการให้บริการ 
กระบวนการให้บริการ ข้ันตอน
การกรอกเอกสาร จัดล าดับ
การ ให้ บ ริ ก าร ป้ าย แสด ง
ข้ั น ต อ น ก า ร ข อ รั บ บ ริ ก า ร 
สะดวก ทันสมัย 

20.13 74.91 3.55 1.41 0.00 100 
(370) 95.04 

2) ด้านช่องทางการให้บริการ 
ได้แก่ ความหลากหลายของ
ช่องทางในการให้บริการ ความ
ทันสมัยของช่องทาง ความ
สะด วกสบายของช่องท าง 
ความพอเพียง/ทั่วถึง  

20.11 74.95 3.57 1.37 0.00 100 
(370) 95.06 

3) ด้านเจ้าห น้าที่ /บุคลากร 
ไ ด้ แ ก่  ค วาม เพี ย งพ อของ
เจ้าหน้าที่  การแต่งกาย การ
ต้อนรับ ความสุภาพ ย้ิมแย้ม 
เต็มใจบริการ กระตือรือร้น ให้
ค าแนะน า และการให้บริการที่
เท่าเทียม   

20.16 74.91 3.51 1.42 0.00 100 
(370) 95.07 

4) ด้านสถานที่และส่ิงอ านวย
ความสะดวก ความสะอาด 
ความเหมาะสมของการจัดพ้ืนที่ 
สถานที่พักรอ 

20.03 74.94 3.61 1.42 0.00 100 
(370) 94.97 

โดยสรุปความพึงพอใจในงาน
ด้ า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
สุขาภิบาล (โครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยฯ 2563) 

20.13 74.90 3.46 1.51 0.00 100 
(370) 95.03 

Std. Deviation (SD) = 0.2914  Minimum = 0.00  Maximum = 4.00 



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า  อ.เขื่องใน  จ.อุบลราชธานี 
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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 ผลจากการส ารวจความพึงพอใจงานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล (โครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยภายในต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2563) โดยมีประเด็นในการส ารวจ 4 ด้าน 
คือ ด้านข้ันตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร และด้าน
สถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ผลจากตารางที่ 4.2 พอจะสรุปได้ว่า ประชาชนมีความพึง
พอใจ (วัดจากการรวมค าตอบ เห็นด้วยอย่างย่ิง และเห็นด้วยเข้าด้วยกัน) ในด้านเจ้าหน้าที่/
บุคลากร ได้แก่ ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ การแต่งกาย การต้อนรับ ความสุภาพ ย้ิมแย้ม เต็ม
ใจบริการ กระตือรือร้น ให้ค าแนะน า และการให้บริการที่ เท่าเทียม  มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
95.07 รองลงมา ได้แก่ ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ ความหลากหลายของ
ช่องทางในการให้บริการ ความทันสมัยของช่องทาง ความสะดวกสบายของช่องทาง ความ
พอเพียง/ทั่วถึง คิดเป็นร้อยละ 95.06 ความพึงพอใจด้านข้ันตอนการให้บริการ กระบวนการ
ให้บริการ ข้ันตอนการกรอกเอกสาร จัดล าดับการให้บริการ ป้ายแสดงข้ันตอนการขอรับบริการ 
ความสะดวกทันสมัย คิดเป็นร้อยละ 95.04 และความพึงพอใจด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความ
สะดวก ความสะอาด ความเหมาะสมของการจัดพ้ืนที่ สถานที่พักรอ ร้อยละ 94.97 ตามล าดับ 
 ในด้านภาพรวมความพึงพอใจงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (โครงการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2563) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี (ประจ าปีงบประมาณ 2563) พบว่า 
ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 95.03 (รายละเอียดดังตารางที่ 4.2) 
 

ภาพที่ 4.4 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.หนองเหล่า อ.เข่ืองใน (4)  

 



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า  อ.เขื่องใน  จ.อุบลราชธานี 
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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4.2.2  งานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (โครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปีงบประมาณ 2563) 
 
 จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจงานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (โครงการซักซ้อม
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปีงบประมาณ 2563) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองเหล่า อ.เข่ืองใน จ.อุบลราชธานี (ประจ าปีงบประมาณ 2563) โดยมีประเด็นใน
การส ารวจ 4 ด้าน คือ  

1) ด้านข้ันตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ ข้ันตอนการกรอกเอกสาร 
จัดล าดับการให้บริการ ป้ายแสดงข้ันตอนการขอรับบริการ ความสะดวกทันสมัย และความรวดเร็ว 

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

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

4) ด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ความสะอาด ความเหมาะสมของการ
จัดพ้ืนที่ สถานที่พักรอ น้ าด่ืม ระบบระบายอากาศ แสงสว่าง การประชาสัมพันธ์ เอกสารให้
ความรู้ ระบบรักษาความปลอดภัย และห้องสุขา  
 ผลการวิจัยพบว่า โดยเฉล่ียผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจงานด้านป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย (โครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปี
งบประมาณ 2563) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า อ.เข่ืองใน จ.อุบลราชธานี (ประจ าปี
งบประมาณ 2563) ร้อยละ 95.10 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า  อ.เขื่องใน  จ.อุบลราชธานี 
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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ตารางที่ 4.3 ร้อยละของความพึงพอใจงานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (โครงการซักซ้อม
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปีงบประมาณ 2563) 

ค ากล่าว 
เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างย่ิง 

ไม่
ทราบ/
ไมตอบ 

รวม 

1) ด้านข้ันตอนการให้บริการ 
กระบวนการให้บริการ ข้ันตอน
การกรอกเอกสาร จัดล าดับ
การ ให้ บ ริ ก าร ป้ าย แสด ง
ข้ั น ต อ น ก า ร ข อ รั บ บ ริ ก า ร 
สะดวก ทันสมัย 

24.15 70.85 3.75 1.25 0.00 100 
(370) 95.00 

2) ด้านช่องทางการให้บริการ 
ได้แก่ ความหลากหลายของ
ช่องทางในการให้บริการ ความ
ทันสมัยของช่องทาง ความ
สะด วกสบายของช่องท าง 
ความพอเพียง/ทั่วถึง  

24.39 70.75 3.62 1.24 0.00 100 
(370) 95.14 

3) ด้านเจ้าห น้าที่ /บุคลากร 
ไ ด้ แ ก่  ค วาม เพี ย งพ อของ
เจ้าหน้าที่  การแต่งกาย การ
ต้อนรับ ความสุภาพ ย้ิมแย้ม 
เต็มใจบริการ กระตือรือร้น ให้
ค าแนะน า และการให้บริการที่
เท่าเทียม   

24.19 71.05 3.46 1.30 0.00 100 
(370) 95.24 

4) ด้านสถานที่และส่ิงอ านวย
ความสะดวก ความสะอาด 
ความเหมาะสมของการจัดพ้ืนที่ 
สถานที่พักรอ 

23.18 71.83 3.57 1.42 0.00 100 
(370) 95.01 

โดยสรุปความพึงพอใจใน 
งานด้านป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย (โครงการซักซ้อม
แผนปฏิบัติการป้องกันฯ) 

24.42 70.68 3.67 1.23 0.00 100 
(370) 95.10 

Std. Deviation (SD) = 0.2184  Minimum = 0.00  Maximum = 4.00 



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า  อ.เขื่องใน  จ.อุบลราชธานี 
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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 ผลจากการส ารวจความพึงพอใจงานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (โครงการซักซ้อม
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปีงบประมาณ 2563) โดยมีประเด็นในการ
ส ารวจ 4 ด้าน คือ ด้านข้ันตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร 
และด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ผลจากตารางที่ 4.3 พอจะสรุปได้ว่า ประชาชนมี
ความพึงพอใจ (วัดจากการรวมค าตอบ เห็นด้วยอย่างย่ิง และเห็นด้วยเข้าด้วยกัน) ในด้าน
เจ้าหน้าที่/บุคลากร ได้แก่ ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ การแต่งกาย การต้อนรับ ความสุภาพ ย้ิม
แย้ม เต็มใจบริการ กระตือรือร้น ให้ค าแนะน า และการให้บริการที่เท่าเทียม มากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 95.24 รองลงมา ได้แก่ ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ ความหลากหลายของ
ช่องทางในการให้บริการ ความทันสมัยของช่องทาง ความสะดวกสบายของช่องทาง ความ
พอเพียง/ทั่วถึง ร้อยละ 95.14 ความพึงพอใจด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ความ
สะอาด ความเหมาะสมของการจัดพ้ืนที่ สถานที่พักรอ ร้อยละ 95.01 และความพึงพอใจด้าน
ข้ันตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ ข้ันตอนการกรอกเอกสาร จัดล าดับการให้บริการ 
ป้ายแสดงข้ันตอนการขอรับบริการ ความสะดวกทันสมัย ร้อยละ 95.00 ตามล าดับ 
 ในด้านภาพรวมความพึงพอใจงานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (โครงการ
ซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ 2563) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี (ประจ าปีงบประมาณ 2563) 
พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 95.10 (รายละเอียดดังตารางที่ 4.3) 
 

ภาพที่ 4.5 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.หนองเหล่า อ.เข่ืองใน (5)  

 



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า  อ.เขื่องใน  จ.อุบลราชธานี 
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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4.2.3  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (โครงการส่งเสริมอาชีพท าขนม
ไทย) 
 
 จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (โครงการ
ส่งเสริมอาชีพท าขนมไทย) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า อ.เข่ืองใน จ.อุบลราชธานี 
(ประจ าปีงบประมาณ 2563) โดยมีประเด็นในการส ารวจ 4 ด้าน คือ  

1) ด้านข้ันตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ ข้ันตอนการกรอก
เอกสาร จัดล าดับการให้บริการ ป้ายแสดงข้ันตอนการขอรับบริการ ความสะดวกทันสมัย และ
ความรวดเร็ว 

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

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

4) ด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ความสะอาด ความเหมาะสมของ
การจัดพ้ืนที่ สถานที่พักรอ น้ าด่ืม ระบบระบายอากาศ แสงสว่าง การประชาสัมพันธ์ เอกสารให้
ความรู้ ระบบรักษาความปลอดภัย และห้องสุขา  
 ผลการวิจัยพบว่า โดยเฉล่ียผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจงานด้านพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม (โครงการส่งเสริมอาชีพท าขนมไทย) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองเหล่า อ.เข่ืองใน จ.อุบลราชธานี (ประจ าปีงบประมาณ 2563) ร้อยละ 95.20 โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า  อ.เขื่องใน  จ.อุบลราชธานี 
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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ตารางที่ 4.4  ร้อยละของความพึงพอใจงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (โครงการ
ส่งเสริมอาชีพท าขนมไทย) 

ค ากล่าว 
เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างย่ิง 

ไม่
ทราบ/
ไมตอบ 

รวม 

1) ด้านข้ันตอนการให้บริการ 
กระบวนการให้บริการ ข้ันตอน
การกรอกเอกสาร จัดล าดับ
การ ให้ บ ริ ก าร ป้ าย แสด ง
ข้ั น ต อ น ก า ร ข อ รั บ บ ริ ก า ร 
สะดวก ทันสมัย 

26.82 68.16 3.44 1.58 0.00 100 
(370) 94.98 

2) ด้านช่องทางการให้บริการ 
ได้แก่ ความหลากหลายของ
ช่องทางในการให้บริการ ความ
ทันสมัยของช่องทาง ความ
สะด วกสบายของช่องท าง 
ความพอเพียง/ทั่วถึง  

26.58 68.45 3.41 1.56 0.00 100 
(370) 95.03 

3) ด้านเจ้าห น้าที่ /บุคลากร 
ไ ด้ แ ก่  ค วาม เพี ย งพ อของ
เจ้าหน้าที่  การแต่งกาย การ
ต้อนรับ ความสุภาพ ย้ิมแย้ม 
เต็มใจบริการ กระตือรือร้น ให้
ค าแนะน า และการให้บริการที่
เท่าเทียม   

27.36 68.04 3.34 1.26 0.00 100 
(370) 95.40 

4) ด้านสถานที่และส่ิงอ านวย
ความสะดวก ความสะอาด 
ความเหมาะสมของการจัดพ้ืนที่ 
สถานที่พักรอ 

27.05 68.34 3.37 1.24 0.00 100 
(370) 95.39 

โดยสรุปความพึงพอใจในงาน
ด้ า น พั ฒ น า ชุ ม ช น แ ล ะ
สวัสดิการสังคม (โครงการ
ส่งเสริมอาชีพท าขนมไทย) 

26.55 68.65 3.46 1.34 0.00 100 
(370) 95.20 

Std. Deviation (SD) = 0.1730 Minimum = 0.00 Maximum = 4.00 



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า  อ.เขื่องใน  จ.อุบลราชธานี 
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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 ผลจากการส ารวจความพึงพอใจงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (โครงการ
ส่งเสริมอาชีพท าขนมไทย) โดยมีประเด็นในการส ารวจ 4 ด้าน คือ ด้านข้ันตอนการให้บริการ ด้าน
ช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร และด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ผล
จากตารางที่ 4.4 พอจะสรุปได้ว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ (วัดจากการรวมค าตอบ เห็นด้วย
อย่างย่ิง และเห็นด้วยเข้าด้วยกัน) ในด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร ได้แก่ ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ 
การแต่งกาย การต้อนรับ ความสุภาพ ย้ิมแย้ม เต็มใจบริการ กระตือรือร้น ให้ค าแนะน า และการ
ให้บริการที่เท่าเทียม มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.40 รองลงมา ได้แก่ ความพึงพอใจด้านสถานที่
และส่ิงอ านวยความสะดวก ความสะอาด ความเหมาะสมของการจัดพ้ืนที่ สถานที่พักรอ ร้อยละ 
95.39 ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ ความหลากหลายของช่องทางในการ
ให้บริการ ความทันสมัยของช่องทาง ความสะดวกสบายของช่องทาง ความพอเพียง/ทั่วถึง คิด
เป็นร้อยละ 95.03  และความพึงพอใจด้านข้ันตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ ข้ันตอน
การกรอกเอกสาร จัดล าดับการให้บริการ ป้ายแสดงข้ันตอนการขอรับบริการ ความสะดวกทันสมัย 

คิดเป็นร้อยละ 94.98 ตามล าดับ 
 ในด้านภาพรวมความพึงพอใจงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (โครงการ
ส่งเสริมอาชีพท าขนมไทย) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า อ าเภอเข่ืองใน จังหวัด
อุบลราชธานี (ประจ าปีงบประมาณ 2563) พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 95.20 (รายละเอียดดังตารางที่ 4.4) 
ภาพที่ 4.6 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.หนองเหล่า อ.เข่ืองใน (6) 

 



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า  อ.เขื่องใน  จ.อุบลราชธานี 
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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4.2.4  งานด้านกีฬาและนันทนาการ (โครงการปั่นจักรยาน สร้างสุข สาน
สัมพันธ์ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2563) 
 
 จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจงานด้านกีฬาและนันทนาการ (โครงการป่ันจักรยาน 
สร้างสุข สานสัมพันธ์ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2563) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
เหล่า อ.เข่ืองใน จ.อุบลราชธานี (ประจ าปีงบประมาณ 2563) โดยมีประเด็นในการส ารวจ 4 ด้าน 
คือ  

1) ด้านข้ันตอนการให้บริการ กระบวนการให้บริการ ข้ันตอนการกรอกเอกสาร 
จัดล าดับการให้บริการ ป้ายแสดงข้ันตอนการขอรับบริการ ความสะดวกทันสมัย และความรวดเร็ว 

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

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

4) ด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ความสะอาด ความเหมาะสมของการ
จัดพ้ืนที่ สถานที่พักรอ น้ าด่ืม ระบบระบายอากาศ แสงสว่าง การประชาสัมพันธ์ เอกสารให้
ความรู้ ระบบรักษาความปลอดภัย และห้องสุขา  
 ผลการวิจัยพบว่า โดยเฉล่ียผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจงานด้านกีฬาและ
นันทนาการ (โครงการป่ันจักรยาน สร้างสุข สานสัมพันธ์ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2563) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า อ.เข่ืองใน จ.อุบลราชธานี (ประจ าปีงบประมาณ 2563) 
ร้อยละ 95.04 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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ตารางที่ 4.5 ร้อยละของความพึงพอใจงานด้านกีฬาและนันทนาการ (โครงการป่ันจักรยาน สร้าง
สุข สานสัมพันธ์ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2563) 

ค ากล่าว 
เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างย่ิง 

ไม่
ทราบ/
ไมตอบ 

รวม 

1) ด้านข้ันตอนการให้บริการ 
กระบวนการให้บริการ ข้ันตอน
การกรอกเอกสาร จัดล าดับ
การ ให้ บ ริ ก าร ป้ าย แสด ง
ข้ั น ต อ น ก า ร ข อ รั บ บ ริ ก า ร 
สะดวก ทันสมัย 

21.97 73.01 3.57 1.45 0.00 100 
(370) 94.98 

2) ด้านช่องทางการให้บริการ 
ได้แก่ ความหลากหลายของ
ช่องทางในการให้บริการ ความ
ทันสมัยของช่องทาง ความ
สะด วกสบายของช่องท าง 
ความพอเพียง/ทั่วถึง  

21.09 73.94 3.57 1.40 0.00 100 
(370) 95.03 

3) ด้านเจ้าห น้าที่ /บุคลากร 
ไ ด้ แ ก่  ค วาม เพี ย งพ อของ
เจ้าหน้าที่  การแต่งกาย การ
ต้อนรับ ความสุภาพ ย้ิมแย้ม 
เต็มใจบริการ กระตือรือร้น ให้
ค าแนะน า และการให้บริการที่
เท่าเทียม   

22.25 72.87 3.58 1.30 0.00 100 
(370) 95.12 

4) ด้านสถานที่และส่ิงอ านวย
ความสะดวก ความสะอาด 
ความเหมาะสมของการจัดพ้ืนที่ 
สถานที่พักรอ 

21.66 73.38 3.68 1.28 0.00 100 
(370) 95.04 

โดยสรุปความพึงพอใจใน
ง า น ด้ า น กี ฬ า แ ล ะ
นันทนาการ (โครงการปั่น
จักรยาน 2563) 

22.14 72.90 3.51 1.45 0.00 100 
(370) 95.04 

Std. Deviation (SD) = 0.1952 Minimum = 0.00  Maximum = 4.00 
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 ผลจากการส ารวจความพึงพอใจงานด้านกีฬาและนันทนาการ (โครงการป่ันจักรยาน 
สร้างสุข สานสัมพันธ์ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2563) โดยมีประเด็นในการส ารวจ 4 ด้าน คือ 
ด้านข้ันตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร และด้านสถานที่
และส่ิงอ านวยความสะดวก ผลจากตารางที่ 4.5 พอจะสรุปได้ว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ (วัด
จากการรวมค าตอบ เห็นด้วยอย่างย่ิง และเห็นด้วยเข้าด้วยกัน) ในด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร ได้แก่ 
ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ การแต่งกาย การต้อนรับ ความสุภาพ ย้ิมแย้ม เต็มใจบริการ 
กระตือรือร้น ให้ค าแนะน า และการให้บริการที่ เท่าเทียม  มากที่ สุด คิดเป็นร้อยละ 95.12 
รองลงมา ได้แก่ ความพึงพอใจด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ความสะอาด ความ
เหมาะสมของการจัดพ้ืนที่ สถานที่พักรอ ร้อยละ 95.04 ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ 
ได้แก่ ความหลากหลายของช่องทางในการให้บริการ ความทันสมัยของช่องทาง ความ
สะดวกสบายของช่องทาง ความพอเพียง/ทั่วถึง ร้อยละ 95.03 และความพึงพอใจด้านข้ันตอน
การให้บริการ กระบวนการให้บริการ ข้ันตอนการกรอกเอกสาร จัดล าดับการให้บริการ ป้ายแสดง
ข้ันตอนการขอรับบริการ ความสะดวกทันสมัย ร้อยละ 94.98 ตามล าดับ 
 ในด้านภาพรวมความพึงพอใจงานด้านกีฬาและนันทนาการ (โครงการปั่นจักรยาน 
สร้างสุข สานสัมพันธ์ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2563) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี (ประจ าปีงบประมาณ 2563) พบว่า ประชาชน
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 95.04 (รายละเอียดดังตารางที่ 4.5) 
 

ภาพที่ 4.7 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.หนองเหล่า อ.เข่ืองใน (7) 
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ภาพที่ 4.8 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.หนองเหล่า อ.เข่ืองใน (8) 

 
 
ภาพที่ 4.9 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.หนองเหล่า อ.เข่ืองใน (9) 
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ภาพที่ 4.10 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.หนองเหล่า อ.เข่ืองใน (10) 

 
 
ภาพที่ 4.11 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.หนองเหล่า อ.เข่ืองใน (11) 
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ภาพที่ 4.12 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.หนองเหล่า อ.เข่ืองใน (12) 

 
 
ภาพที่ 4.13 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.หนองเหล่า อ.เข่ืองใน (13) 

 



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า  อ.เขื่องใน  จ.อุบลราชธานี 
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ภาพที่ 4.14 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.หนองเหล่า อ.เข่ืองใน (14) 

 
 

ภาพที่ 4.15 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.หนองเหล่า อ.เข่ืองใน (15) 
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ภาพที่ 4.16 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.หนองเหล่า อ.เข่ืองใน (16) 

 
 
ภาพที่ 4.17 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.หนองเหล่า อ.เข่ืองใน (17) 

 



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า  อ.เขื่องใน  จ.อุบลราชธานี 
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 
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ภาพที่ 4.18 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.หนองเหล่า อ.เข่ืองใน (18) 

 
 
ภาพที่ 4.19 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.หนองเหล่า อ.เข่ืองใน (19) 

 



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า  อ.เขื่องใน  จ.อุบลราชธานี 
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ภาพท่ี 4.20 ทีมงานนักวิจัยลงพื้นที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.หนองเหล่า อ.เข่ืองใน (20) 

 
 
ภาพที่ 4.21 ทีมงานนักวิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามในเขต อบต.หนองเหล่า อ.เข่ืองใน (21) 

 


