
 

 

บทท่ี 3 
วิธีการดําเนินการ 

 
 การดําเนินการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการให�บริการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีให�บริการ

ของเทศบาลนครอุบลราชธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ท่ีมาใช�บริการประจําป'งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ซ่ึงประกอบด�วย 4 ภารกิจ คือ ภารกิจท่ี 1 การให�บริการของงานด�านสิ่งแวดล�อมและ
สุขาภิบาล ภารกิจท่ี 2 การให�บริการของงานด�านการศึกษา ภารกิจท่ี 3 การให�บริการของงาน       
ด�านเทศกิจหรือป4องกันบรรเทาสาธารณภัย และภารกิจท่ี 4 การให�บริการของงานด�านการรักษา
ความสะอาดในท่ีสาธารณะของเทศบาลนครอุบลราชธานี  อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี           
ซ่ึงการวิจัยครั้งนี้เป5นการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ  ได�จําแนกการศึกษาออกเป5น 6 ส7วนประกอบด�วย 

1. ขอบเขตของการวิจัย 
2. ประชากรและกลุ7มตัวอย7าง  
3. เครื่องมือท่ีใช�ในการรวบรวมข�อมูล 
4. การเก็บรวบรวมข�อมูล 
5. เกณฑ;การวิเคราะห;ข�อมูล 
6. สถิติท่ีใช�การวิเคราะห;ข�อมูล 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตการวิจัยครั้งนี้ แบ7งออกเป5น 2 ด�าน ดังนี้ 
1. ขอบเขตต�านเนื้อหา 

การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการให�บริการ หมายถึงการศึกษา           
ระดับความรู�สึกหรือทัศนคติของประชาชนท่ีมีต7อการให�บริการของเทศบาลนครอุบลราชธานี      
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีประกอบด�วย 4 ภารกิจ คือ 

ภารกิจท่ี 1 การให�บริการของงานด�านสิ่งแวดล�อมและสุขาภิบาล  
ภารกิจท่ี 2 การให�บริการของงานด�านการศึกษา  
ภารกิจท่ี 3 การให�บริการของงานด�านเทศกิจหรือป4องกันบรรเทาสาธารณภัย และ 
ภารกิจท่ี 4 การให�บริการของงานด�านการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะของเทศบาล

นครอุบลราชธานี 
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การศึกษาความพึงพอใจของแต7ละกิจกรรม/โครงการจะศึกษาใน 6 ประเด็นดังนี้ 
1) ข�อมูลส7วนบุคคล ได�แก7 เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได�ต7อเดือน ระดับการศึกษา 
2) ด�านกระบวนการข้ันตอนการให�บริการ การติดป4 ายประกาศ แจ� งข�อ มูล 

ประชาสัมพันธ;ข7าวให�ประชาชนทราบอย7างท่ัวถึง ความรวดเร็วในกระบวนการติดต7อ/ประสานงาน
ขอรับบริการ การให�บริการตามลําดับก7อน-หลัง 

3) ด�านเจ�าหน�าท่ี เจ�าหน�าท่ีมีความรู� ความชํานาญเชี่ยวชาญในการให�บริการ ให�บริการ
ด�วยความเต็มใจ และพร�อมให�การบริการอย7างสุภาพไว� ให�บริการกับทุกคนอย7างเท7าเทียม          
การแต7งกายเหมาะสมในการให�บริการ 

4) ด�านสถานท่ีและสิ่ งอํานวยความสะดวก สถานท่ี มีความสะอาด ปลอดภัย           
การจัดพ้ืนท่ีพักรอ  การบริการข�อมูลสารสนเทศเก่ียวกับผู�รับบริการท่ีถูกต�องและครบถ�วน 

5) ด�านช7องทางการให�บริการ ช7องทางขอติดต7อรับบริการท่ีหลากหลาย ความเพียงพอ 
ความเหมาะสมต7อการบริการแต7ละประเภท 

6) ความพึงพอใจในภาพรวมของงาน 
2. ขอบเขตด�านประชากรและพ้ืนท่ี 

การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะข�อมูลความพึงพอใจของประชาชนท่ีอาศัยหรือมาทํางาน
ในเขตพ้ืนท่ีให�บริการรของเทศบาลนครอุบลราชธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จากประชากร   
จํานวนท้ังสิ้น 75,885 คน 
 

ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 
 ประชากร 

ประชากรได�แก7 บุคคลท่ีมาใช�บริการของเทศบาลนครอุบลราชธานี อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี  ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึงประกอบด�วย 4 ภารกิจ คือ ภารกิจท่ี 1          
การให�บริการของงานด�านสิ่งแวดล�อมและสุขาภิบาล ภารกิจท่ี 2 การให�บริการของงานด�านการศึกษา 
ภารกิจท่ี 3 การให�บริการของงานด�านเทศกิจหรือป4องกันบรรเทาสาธารณภัย และภารกิจท่ี 4       
การให�บริการของงานด�านการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ จํานวนท้ังสิ้น 75,885 คน 
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กลุ�มตัวอย�าง 
ผู�วิจัยได�ศึกษากลุ7มตัวอย7างท่ีแทนจํานวนประชากรท้ังหมดของการสํารวจความพึงพอใจ    

ของผู�รับบริการในเทศบาลนครอุบลราชธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ท่ีมาใช�บริการประจําป'
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึงประกอบด�วย 4 ภารกิจ คือ ภารกิจท่ี 1 การให�บริการของงาน          
ด�านสิ่งแวดล�อมและสุขาภิบาล ภารกิจท่ี 2 การให�บริการของงานด�านการศึกษา ภารกิจท่ี 3        
การให�บริการของงานด�านเทศกิจหรือป4องกันบรรเทาสาธารณภัย และภารกิจท่ี 4 การให�บริการ    
ของงานด�านการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ จํานวน 3,820  ราย โดยได�กําหนดขนาด         
ของกลุ7มตัวอย7างโดยใช�ตาราง Krejcie และ Morgan 

 

เคร่ืองมือที่ใช#ในการสํารวจ 

เครื่องมือท่ีใช�ในสํารวจ  เป5นแบบสอบถามท่ีผู�สํารวจสร�างข้ึนแบ7งออกเป5น  3 ส7วน ดังนี้  
 ส7วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถาม    
เป5นแบบตรวจสอบ (Check list) 
 ส7วนท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจต7อการให�บริการประชาชน เป5นแบบสอบถาม       
แสดงความคิดเห็นการให�บริการ มีลักษณะเป5นมาตราส7วนประเมินค7า (Rating scale) แต7ละด�านมี    
5 ตัวเลือก แสดงให�เห็นถึงระดับความต�องการของผู�ถูกสัมภาษณ;  
 ส7วนท่ี 3 ได�ให�คําถามปลายเป[ดเพ่ือให�ผู�ตอบแบบสอบถาม ได�แสดงความคิดเห็นและ
ข�อเสนอแนะอ่ืน ในการประเมินความพึงพอใจต7อการให�บริการประชาชน  
 สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห;ข�อมูล  ใช�โปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับสถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห;ข�อมูล
ประกอบด�วย ค7าเฉลี่ย  ค7าร�อยละ  ความถ่ี  ส7วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
  

การเก็บรวบรวมข#อมูล 
 
 ดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูลโดยการลงพ้ืนท่ีขอความร7วมมือจากผู�ใช�บริการเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ตอบแบบสอบถามโดยให�กลุ7มตัวอย7างตอบแบบสอบถามด�วยตนเอง หรือให�ผู�ช7วย
นักวิจัยอ7านคําถามจากแบบสอบถามให�ฟ̂ง เม่ือกลุ7มตัวอย7างตอบคําถาม ผู�ช7วยนักวิจัยก็ตอบ
แบบสอบถามให� 
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เกณฑ)การวิเคราะห)ข#อมูล 
 

1. ตรวจสอบความสมบูรณ;ของแบบสอบถามท่ีได�รับกลับมา 
2. คํานวณค7าเฉลี่ยความพึงพอใจ โดยแปลงค7าความพึงพอใจของผู�ตอบแบบสอบถาม    

ตามมาตราส7วน (ประมาณค7า 5 ระดับ) นํามาหาค7าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต7ละหัวข�อ (ความพึงพอใจ
ด�านข้ันตอนการให�บริการ, ความพึงพอใจด�านเจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการ, ความพึงพอใจด�านสิ่งอํานวย
ความสะดวก และความพึงพอใจด�านช7องทางการให�บริการ) และกําหนดเป5นคะแนน ดังนี้ 

   ค7าเฉลี่ยอยู7ในช7วง  1.00 – 1.49 อยู7ในเกณฑ; น�อยท่ีสุด 
   ค7าเฉลี่ยอยู7ในช7วง  1.50 – 2.49 อยู7ในเกณฑ; น�อย 
   ค7าเฉลี่ยอยู7ในช7วง  2.50 – 3.49 อยู7ในเกณฑ; ปานกลาง 
   ค7าเฉลี่ยอยู7ในช7วง  3.50 – 4.49 อยู7ในเกณฑ; มาก 
   ค7าเฉลี่ยอยู7ในช7วง  4.50 – 5.00 อยู7ในเกณฑ; มากท่ีสุด 
 

สถิติที่ใช#ในการวิเคราะห)ข#อมูล 
 
 การวิเคราะห;ทางสถิติท่ีสําคัญหลายอย7างถูกนําไปใช�ในการวิเคราะห;ครั้งนี้  เพ่ือให�ได�         
ผลการวิเคราะห;ท่ีน7าเชื่อถือ  ซ่ึงการวิเคราะห;ทางสถิติดังกล7าวสามารถอธิบายได�  ดังนี้ 
 1. ค7าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) เป5นการวัดแนวโน�มเข�าสู7ส7วนกลางท่ีใช�กันมาก
ท่ีสุดใช�สัญลักษณ;  X   ค7าเฉลี่ยเลขคณิตเป5นค7าท่ีหาได� โดยนําผลรวมของข�อมูลท้ังหมดหารด�วย
จํานวนข�อมูลท้ังหมด เม่ือกําหนดให� X1, X2, X3, …., Xn เป5นข�อมูลชุดหนึ่งมี n จํานวน ค7าเฉลี่ย     
เลขคณิต คือ X  หาได�จาก 
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...  

 
 เม่ือ   X   = ค7าเฉลี่ยเลขคณิต 

   n    = จํานวนข�อมูลท้ังหมด 

   X1   = จํานวนข�อมูลแต7ละตัว 
    i     = 1, 2, 3,....,n 

หรือเขียนอย7างย7อ คือ 
n

x
X
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2. ส7วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความแปรปรวน (Standard Deviation & Variance) การวัด
การกระจายด�วนส7วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความแปรปรวน เป5นท่ีนิยมใช�กันมากท่ีสุด มีลักษณะ
คล�ายกับส7วนเบ่ียงเบนเฉลี่ยมาก ปรับปรุงโดยการยกกําลังสองผลต7างระหว7างคะแนน กับค7าเฉลี่ย  
ของข�อมูลชุดนั้น แล�วนํามาหาค7าเฉลี่ย เขียนสัญลักษณ;แทนด�วย S 
 

เกณฑ)การประเมินคุณภาพการให#บริการ 
 

การศึกษาความพึงพอใจในการให�บริการของผู�รับบริการองค;การปกครองส7วนท�องถ่ิน      
ตามตัวชี้วัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติด�านคุณภาพการให�บริการของเทศบาลนครอุบลราชธานี อําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี ประจําป'งบประมาณ 2564 มีเกณฑ;การประเมินคุณภาพการให�บริการดังนี้ 

 
ช�วงของค�าเฉล่ีย ร#อยละของระดับความพึงพอใจ เกณฑ)การให#คะแนน 

(เต็ม 10 คะแนน) 
การแปลค�า 

4.76-5.00 มากกว7าร�อยละ 95 ข้ึนไป 10 พอใจมากท่ีสุด 
4.51-4.75 ไม7เกินร�อยละ 95 9 พอใจมาก 
4.26-4.50 ไม7เกินร�อยละ 90 8 
4.01-4.25 ไม7เกินร�อยละ 85 7 
3.76-4.00 ไม7เกินร�อยละ 80 6 พอใจปานกลาง 
3.51-3.75 ไม7เกินร�อยละ 75 5 
3.26-3.50 ไม7เกินร�อยละ 70 4 
3.01-3.25 ไม7เกินร�อยละ 65 3 พอใจน�อย 
2.76-3.00 ไม7เกินร�อยละ 60 2 
2.50-2.75 ไม7เกินร�อยละ 55 1 
0.00-2.49 น�อยกว7าร�อยละ 50 0 ไม7พอใจ 

 
 
 

 


